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کاهش سطح اسید اوریک خون با 9 پیشنهاد تغذیه اىپاى صنعت گل لنگ مى زندتوقف تولید یک مسابقه تلویزیونى در شبکه نسیم ابن سینا، حکیم بزرگ ترك! رل زن پشت رل در سرقت از خودروها سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

بلیت سینما در ماه رمضان نیم بهاست

ابهام در انتقال آب دریاى عمان به اصفهان
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زخمى شدن پسر دانشجو 
در خوابگاه دختران!

سقوط قیمت مرغ در بازار اصفهان 

ردیابى خودروهاى 
مورد عالقه سارقان 

کلید خورد   4

تــابوشکنى
 بزرگ

2

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: 
بهاى بلیت سینماها در ایام ماه مبارك رمضان، در 

سه سانس صبح تا ساعت 17 نیم بهاست.
مصطفى حسینى در خصوص طرح تخفیف بلیت 

سینما در ایام ماه مبارك رمضان اظهار 
کرد: این طرح اجرایى شده است.

بعد از موافقت استاندار هرمزگان و وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى براى استفاده از لباس سنتى توسط 
زنان کارمند در اداره هاى این استان، سرپرست 
میراث فرهنگى شهرستان میناب به همراه جمعى 
از همکارانش، همزمان با هفته میراث فرهنگى با 

لباس بندرى به محل کارشان رفتند.
فاطمه باستانى، سرپرست میراث فرهنگى میناب 
درباره تجربه خود در گفتگو با ایســنا اظهار کرد: 
بســیارى فکر مى کنند پوشاك سنتى فقط براى 

مهمانى هاست!
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کودکان کار در اصفهان باند ندارندکودکان کار در اصفهان باند ندارند
سال گذشته سال گذشته 440440 کودك کار و خیابانى در مراکز بهزیستى استان اصفهان پذیرش شدند کودك کار و خیابانى در مراکز بهزیستى استان اصفهان پذیرش شدند
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براى این پروژه، اعتبارات زیادى الزم است اما برآورد دقیقى از میزان اعتبارات الزم صورت نگرفته است 

«خندوانه» به دنبال 
محبوبیتى بیش از گذشته

با الدحیل، خیلى وعده فینال ندهید!
 ایــن روزها رســانه هاى نزدیــک به اســتقالل و پرســپولیس در مــورد احتمــال حضور 
تیم هاى محبوبشان در فینال لیگ قهرمانان آسیا رؤیا پردازى مى کنند و از قهرمانى در قاره کهن 
سخن مى گویند. هر چند آنها فراموش کرده اند که با وجود یک تیم درنده در آسیا بهتر است در 
مورد قهرمانى محتاط تر سخن بگویند و البته دعا کنند که در مرحله بعد هیچکدام به این غول 

قطرى نخورند! اجازه بدهید در ابتدا در مورد همه گمانه زنى هاى مرحله بعد که ...
5

استقالل و پرسپولیس در رؤیاى آسیا و دربى هستند

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- احداث مخزن آب
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/700/000/000 ریال

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 285/000/000 ریال
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/03/09
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/03/10

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 97/03/20
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود.

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1- جدول گذارى معابر سطح شهر 
- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 
2- پیاده رو سازى معابر سطح شهر 

- مبلغ اولیه اعتبار: 5/000/000/000 ریال 
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال 

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى 
- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/3/21

- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97/3/22 
- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 97/4/2 

- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز  در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ اول 

خانم مسئول و کارمندان ش با لباس بندرى به 
محل کار خود رفتند 
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 قلعه نویى به سبحانى  قلعه نویى به سبحانى 
««OKOK» داد» داد

3

زمحبوبیتى بیش از گذشته بیش ى بوبی
ان

با
 ایــن روزها رس
تیم هاى محبوب
سخن مى گویند
مورد قهرمانىم
قطرى نخورند!
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دکتر کتایون نجفــى زاده، مدیرعامــل انجمن اهداى 
عضو ایرانیان با بیان اینکه ساالنه 16 هزار مرگ ناشى 
از تصادفات در کشور رخ مى  دهد، اظهارکرد: برآورد شده 
که ساالنه پنج تا هشــت هزار نفر در کشور دچار مرگ 
مغزى مى  شوند که طبق آمار جهانى، نیمى از آنها یعنى 
بین 2500 تا 4000 نفر قابلیــت اهداى عضو دارند، این 
در حالى است که در سال گذشــته فقط 926 نفر، یعنى 
کمتر از یک ســوم افراد مرگ مغزى، بــه اهداى عضو 

رضایت دادند.
وى با بیان اینکه شایع ترین علت مرگ مغزى، تصادفات 
رانندگى است، ادامه داد: هم اکنون بیش از 25 هزار بیمار 

نیازمند پیوند در کشور وجود دارد و روزانه هفت تا ده نفر 
از آنها فوت مى کنند.

نجفى زاده با بیان اینکه ســاالنه 6000 عضو قابل اهدا 
به  زیر خاك مى رود، عنوان کرد: در سال گذشته با پیوند 
کلیه، کبد، قلب، ریه و لوزالمعده، درکل 2208 نفر نجات 

پیدا کرده اند.
وى با بیان اینکه ساالنه 3000 نفر در اثر نرسیدن عضو 
اهدایى فوت مــى کنند، گفت: چنانچــه نصف افرادى 
که عضوشان اهدا نشــده و به خاك ســپرده شده اند، 
اعضایشان به بیماران پیوند مى خورد، کمبود عضو اهدایى 

در کشور برطرف مى شد و اضافه هم مى آمد.

عضو فراکســیون نمایندگان والیى مجلس درباره میزان 
جدى شدن پیشنهاد رقابت بر ســر کسب کرسى ریاست 
مجلس در این فراکسیون گفت: نظراتى وجود دارد اما این 

نوع نظرات ضعیف است.
کوچکى نژاد درباره تصمیم فراکســیون نمایندگان والیى 
براى رقابت در سطح ریاســت اظهار کرد: براى رقابت در 
سطح ریاست هنوز به جمع بندى نرسیدیم اما در سطح نواب 

رئیس، دبیران و کارپردازان رقابت خواهد شد.
وى درباره استدالل گروه حامى رقابت مستقل بر سر کسب 
کرسى ریاست مجلس در فراکســیون نمایندگان والیى 
یادآور شد: مجلس دهم نسبت به دوره هاى قبل اُفت دارد، 

نمونه اش هم این اســت که ســه وزیر پایان اســفند 96 
استیضاح شدند اما هر سه دوباره رأى اعتماد گرفتند در حالى 

که باید از ترکیب کابینه بیرون مى رفتند. 
کوچکى نژاد اضافه کرد: حامیان رقابت مستقل براى کسب 
کرسى ریاست مجلس معتقدند مماشات ریاست مجلس با 
دولت بیش از حد است و استقالل مجلس را زیر سئوال برده 

بنابراین دنبال رقابت با آقاى الریجانى هستند.
وى درباره میزان تغییرات هیئت رئیسه مجلس براى سال 
ســوم افزود: معتقدم تغییرات زیاد خواهد بود حتى در نواب 
رئیس هم تغییر را شاهد خواهیم بود. البته آقاى پزشکیان 

مى ماند اما احتمال تغییر آقاى مطهرى خیلى زیاد است.

ساالنه 6000 عضو ایرانى 
زیرخاك مى رود

تغییرات در هیئت رئیسه 
مجلس زیاد خواهد بود

آخرین وضعیت قرائتى
  خبرگزارى دانشجو | درپى انتشار اخبارى 
مبنى بر حمله قلبى حجت االسالم قرائتى، یکى از بستگان 
وى خبر از ســالمتى او داد و گفت: «به دلیل فشــار کار 
زیاد آقاى قرائتى کمى کسالت داشــتند که به لطف خدا 
در سالمت کامل به سر مى برند و در بیمارستان بسترى 

نیستند.» 
طى دو ســه روز گذشــته  اخبارى مبنى بر وخامت حال 

حجت االسالم قرائتى پخش شده بود.

احمدى نژاد عراقى ها!
  دیده بان ایران| عبدا... گنجى، مدیر مسئول 
روزنامه «جوان» در یادداشتى درباره پیروزى حامیان «مقتدا 
صدر» در انتخابات عراق نوشت: ...مقتدا صدر،کلکسیونى 
از تضادها و افراط  و تفریط  است. از جهت تجمع تعارضات، 
چند گانگى شخصیتى، تعاملى و رفتارى بسیار شبیه مصدق 
یا احمدى  نژاد ماست... مقتدا نماد افراط و تفریط است و 
اصوًال از تعادل برخوردار نیســت... او احمدى نژاد عراق 
است با همه محاسن، معایب، تضادها و تعارض ها. او جمع 

اضداد است. 

نامردى هم حدى دارد
بیژن زنگنه، وزیر نفت در واکنش به    تسنیم|
سخنان برخى اعضاى اوپک درباره نبود نگرانى از کمبود 
نفت ناشى از تحریم نفتى ایران گفت: نامردى هم حدى 
دارد. وى افزود: سختى براى همه کشورها رخ مى دهد اما 

نباید از شرایط سخت همسایه پایکوبى کرد .

بانک، سرنخ فساد است
غالمرضا مصباحى مقدم، عضو مجمع    ایسنا|
تشخیص مصلحت نظام در دانشکده مهندسى دانشگاه 
فردوسى مشهد  گفت: سرنخ عمده مشکالت و فسادهاى 
موجود در کشور، بانک است. پرونده فسادى پیدا نمى کنید 
که سرنخ آن بانک نباشد. داد و ســتدها، تأمین مالى ها، 
تقاضاها و پاســخ به آنها باید الکترونیک باشد. اگر دولت 

الکترونیک شکل بگیرد فساد از بین مى رود.

ُحسن مطلع خوب
  اعتمادآنالین| محمــود صادقــى، عضو 
فراکســیون امید مجلس در گفتگو با روزنامه «اعتماد» 
درباره آغاز به کار شــهردار جدید تهران گفته است: جاى 
خوشبینى دارد که آقاى افشانى بتواند موفق باشد. اتفاقًا 
شنیدم روز سه شنبه نیز در نشستى که مقام معظم رهبرى در 
بحث آسیب اجتماعى داشتند، آقاى افشانى دعوت شده بود. 

این امر ُحسن مطلع خوبى براى کار شهردار جدید است.

خبرخوان
سینما رفتن پس از 50 سال

  فارس| مادر شهید زین الدین در اکران 
مردمى فیلم ســینمایى «به وقت شام» در قم،
«به وقت شــام» را اثرى فاخر در شأن شهدا 
نامید و گفت: من بعــد از فیلم «ده فرمان» که 
براى دیدنش به سینما رفتم، نزدیک به 50 سال 
اســت که دیگر هیچ فیلمى را در سالن سینما 
ندیدم با وجودى اینکه براى خیلى از آثار دعوتم 
کردند، ولــى زمانى که فیلم «به وقت شــام» 

دعوت شدم با پاى جان به سینما آمدم.

واردات عجیب
یک فعال رســانه اى    پایگاه 598|
در توییتر خود لیســتى از واردات فروردین ماه 
ایران از آمریکا را منتشــر کرد. در این توییت 
آمده که واردات ایــران از آمریکا در فروردین 
امسال نسبت به سال گذشته،215 درصد رشد 
داشته است. از جمله اقالم وارداتى اسپرم گاو، 
تخم ســبزیجات، ژالتین، بذر ذرت، سبوس و 
فضوالت، لوله و شلنگ، درزبند و واشر، پوسته 

و یاتاقان.

وضعیت نابسامان 
معبد آناهیتا 

معبــد ســنگى «آناهیتــا»   چمدان|
در کنگاور اســتان کرمانشــاه که بسیارى از 
بخش هاى آن پس از گذشت بیش از 80 سال از 
کشف همچنان کاوش نشده  است در وضعیت 
نامناسبى قرار دارد. درســت در جوار این معبد 
باستانى، خیابان و آسفالت کشى شده و ساخت 
و ســازهاى مختلفى در عرصه و بناى آن رخ 
داده است. مشاهدات میدانى نشان مى دهد که 
زباله هاى مختلف در این سایت دیده مى شود و 
مردم به دلیل نا آگاهى و نبود نگهبان کافى پا بر 

روى سنگ هاى باستانى آن مى گذارند.

کنسرت ها 
منع قانونى ندارد

با آغاز ماه رمضــان، ناگهان بر    ایلنا|
اجراى زنده موسیقى در سالن هاى رسمى، نقطه 
پایاِن نیم بندى گذاشته و همه چیز به پایان این 
ماه موکول مى شود اما رئیس شوراى نظارت و 
ارزشیابى دفتر موسیقى مى گوید تا پانزدهم این 
ماه، هیچ منع قانونى براى برگزارى کنســرت 
وجود ندارد. به گفته صادقى نــژاد، از پانزدهم 
ماه رمضان که مى گذریم، برگزارى کنســرت 

موکول مى شود به پس از عید فطر.

چه ساعتى 
تصادف مى شود؟

سرهنگ نادر رحمانى، رئیس    میزان |
مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور 
ناجا گفت: براساس آمار ها 27 درصد تصادفات 
درون شهرى فروردین بین ساعت 16 تا 20 و 
پس از آن ساعت 12 تا 16 با سهم 25 درصدى 
در رتبه بعدى این حوادث قرار دارند. وى گفت: 
 21 درصد تصادفات درون شــهرى فروردین 
امسال بین ســاعت 20 تا 24 و 16 درصد بین 

ساعات 8 تا 12 اتفاق افتاده است.

توافق کردیم
 اما اختالف داریم

وزارت ترابــرى چین با انتشــار   ایرنا |
بیانیه اى اعالم کرد ایــران، چین و پاناما پس 
از مدت ها بررســى، سند بازرســى و گزارش 
بررسى هاى مربوط به حادثه غرق شدن نفتکش 
ســانچى را تأیید و امضا کرده اند. این وزارتخانه 
البته اذعان کرده است که  تفاوت دیدگاه هایى 
درباره علت مستقیم این حادثه وجود دارد و به هر 
صورت پس از بررسى ها و به رغم اختالف در این 
زمینه، گزارش مربوطه به سازمان بین المللى امور 

دریاها تسلیم شده است.

روزنامه «کیهان» نوشت: شواهد فراوان و قابل توجهى 
در دست است که نشان مى دهد غیبت نزدیک به 30 روزه 
«محمد بن سلمان» ولیعهد پادشاه عربستان طبیعى به 
نظر نمى رسد... آنچه شواهد و قرائن یاد شده را از احتمال 
به قطعیت نزدیک مى کند یک خبر به کلى سّرى است که 
از سرویس اطالعاتى و امنیتى یکى از کشورهاى عربى 
منطقه درز کرده و به گونه اى در اختیار کیهان قرار گرفته 
است. این سرویس اطالعاتى در گزارش محرمانه خود 
براى مقام عالى کشــور متبوع خویش با قاطعیت آورده 
است که در جریان درگیرى هاى شنبه شب ریاض- اول 
اردیبهشت- حداقل دو گلوله به محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان اصابت کرده و احتمال اینکه از دنیا رفته باشد 

نیز وجود دارد. 

یک فعال توییترى که در انتخابات گذشته به نفع ابراهیم 
رئیسى توییت مى کرد، در مطلبى به وضعیت دخترانى که 
اقدام به کشــف حجاب مى کردند پرداخته و گفته همه 
این دختران خصلت هاى مشــترك داشتند. به گزارش 
«رویداد24» و بنا به گفته سیما سیفى، این اطالعات از 
مصاحبه با 26 دخترى که در خیابان انقالب روسرى خود 
را به چوب آویزان کرده اند، به دست آمده است. او نوشته:

«امروز در صحبت با فردى که مسئول مصاحبه با 26 نفر 
از دختران بازداشت شده که روسرى خود را سر چوب کرده 
بودند و تجزیه و تحلیل وضعیت آنها بود متوجه شدم که 
همه  این 26 نفر 14 خصلت مشترك داشته اند: هیچیک 
از آنان تحصیالت عالیه نداشــتند این در حالى است که 
کم سن نیز نبودند.یکى از نزدیکان درجه یک یا دو آنها 
داراى پرونده کیفرى بودند. همگى اعتیاد به تماشــاى 
ماهواره «بین 4تا5ساعت» داشتند. دوسوم از آنها سابقه 
سفر به خارج از کشــور به ویژه ترکیه را داشتند. همگى 
تارك الصاله بودند. از ســوى افرادى کشف و انتخاب 
شده بودند. هیچکدام آخرین کتابى را که خوانده بودند 
به یاد نداشتند.اعتیاد به شنیدن افراطى موسیقى داشتند 
به ویژه شــاهین نجفى و ساســى مانکن. سابقه دعوا و 
ضرب و جرح داشتند.اغلب در رابطه با والدین خود دچار 
چالش بودند. اکثراً داراى ادبیات تند و گزنده بودند.اهل 
بحث و مذاکره نبود ولى در عیــن حال روحیه  تهاجمى 
داشــتند. 11 نفرشــان مزدور و به عبارتى در قبال پول

 این کار را انجام داده بودند. اغلب تحت تأثیر آموزه هاى 
بهائیت بودند.»

«سالگرِد خسته، با برجام شکسته، قرار اما نگسسته»؛ 
این تیتــر قافیــه دار و متفــاوت را هفته نامــه «امید 
جوان» براى شــماره جدید خود برگزیده که منتشــر
و توزیع شــده و مناســبت آن ســالروز پیروزى حسن 
روحانــى در انتخابات ریاســت جمهورى بــا نگاهى 
به خــروج آمریــکا از برجام و بســته شــدن تلگرام 
و مشــکالت پدید آمــده و در عیــن حــال تأکید بر 
قــول و قرار هاى ســال گذشــته اســت. نویســنده

«امید جوان» نوشته است: «راه ناهموار و سنگالخ شده 
اما در راه ناهموار و سنگالخ بیش از پیش باید به راننده 
اعتماد کرد زیرا نه مى توان به عقب برگشــت و نه به 

دره افتاد.»

اقدام ترکیه در انتساب بوعلى سینا به خود، خشم کاربران 
ایرانى را برانگیخت.

در ترکیه مجسمه بزرگى از ابن ســینا بنا شده است در 
اقدامى غیر فرهنگى و غیر اخالقى زیر آن نوشــته شده 
است: «ابن سینا حکیم بزرگ ترك!» این موضوعى است 
که مدتى است به شدت خشم کاربران ایرانى را درآورده 
است. هرچند عرب ها و تاجیک ها و ازبک ها نیز او را به 
خود نسبت مى دهند، اما او در امپراتورى ایران (بخارا- در 
ازبکستان امروزى) متولد شده و در ایران امروزى مدفون 
است و آثارش به زبان فارسى است، بنا بر این ایرانى ها او 

را ایرانى مى دانند. 
به گزارش «اســپوتنیک»،کاربران ایرانى از این اقدام 
ترکیه به خشــم آمده و معتقدند ترکیــه صرفًا به علت 

نداشتن پیشــینه فرهنگى غنى دســت به جعل تاریخ
مى زند و این کار به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. این 
اولین بارى نیست که ترکیه چنین اقدامى مى کند و ترك 
ها درباره برخى مفاخر دیگر ایرانى همچنین مولوى نیز 
قبًال به این اقدام دست زده بودند. اما در مورد ابن سینا هیچ 
وجه ارتباطى با ترکیه وجود ندارد، حتى آرامگاه او در ترکیه 

نیست که همچون مولوى بتوانند او را ترك بخوانند.
به گفته کاربران، ناراحت کننده تر از همه آن اســت که 
هرچه دیگران در ساختن مفاخر جعلى تالش مى کنند، 
در ایران در این قضیه پســرفت دیده مى شود. نمونه آن 
هم اینکه تصویر ابن سینا که ســال ها بر روى دفترچه 
تأمین اجتماعى نقش بسته بود در چاپ جدید آن حذف 

شده است!

بعد از موافقت استاندار هرمزگان و وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى براى استفاده از لباس سنتى توسط زنان کارمند 
در اداره هاى این اســتان، سرپرســت میراث فرهنگى 

شهرســتان میناب به همــراه جمعــى از همکارانش، 
همزمان با هفته میراث فرهنگى با لباس بندرى به محل 

کارشان رفتند.

فاطمه باستانى، سرپرست میراث فرهنگى میناب درباره 
تجربه خود در گفتگو با ایســنا اظهار کرد: بسیارى فکر 
مى کنند پوشاك سنتى فقط براى مهمانى هاست! مگر 

چقدر به مهمانى یا عروسى مى رویم که از این پوشاك 
فقط در آن مراسم استفاده کنیم؟!

سرپرست میراث فرهنگى شهرستان میناب اضافه کرد: 
زمانى که نگهبــان اداره، من را با لباس ســنتى دید، با 
تفکر اینکه من یک شهروند عادى بوده و ِسَمتى ندارم، 
خطاب به من گفت: «خانم! شــما که کارمند این اداره 
نیستید؟ کجا مى روید؟!» اینطور به نظر مى رسد کسانى 
که لباس سنتى مى پوشــند، جزو مردم عادى محسوب 

مى شوند!
باستانى با بیان اینکه استفاده از پوشش محلى در محل 
کار یک تابو محسوب شده و شکستن این تابو از سوى 
همکارانش براى بســیارى غیر منتظره بوده اســت، 
گفت: با همان لباس ســنتى براى جلسه اى که داشتم 
به فرماندارى میناب رفتــم و وقتى نگهبان فرماندارى 
من را با آن لباس دید، پرسید: «خانم کجا مى روید؟!» 
حتى همکارانم کــه در اولین برخورد مــن را با لباس 
سنتى در فرماندارى دیدند، نشناختند و فکر کردند من 
یک شهروند عادى هستم که به اشتباه وارد ساختمان 

فرماندارى شدم!
او درباره اینکه تصمیم دارد همچنــان با لباس بندرى 
در محل کار خود حاضر شــود، پیرامــون واکنش ها به 
پوشــیدن لباس ســنتى در محل کار گفت: پوشیدن 
لباس بومــى اولین خوشــحالى و شــادى همکاران 
بود، همگى حس خوبى داشــتیم، خوشــحال بودیم 
و مى خندیدیــم. امــا ارباب رجوع هــا متعجــب نگاه 
مى کردنــد و برخــى از آنهــا ابــراز خوشــحالى هم 
مى کردند. برخى از همــکاران مرد ابراز خوشــحالى 
مى کردند و احسنت مى گفتند و برخى دیگر هم به شوخى  
و کنایه به ما یادآورى مى کردند که محیط ادارى، پارك 

یا بازار نیست.

خانم مسئول و کارمندان ش با لباس بندرى به محل کار خود رفتند 

تابــوشکنى بزرگ

 ابن سینا، حکیم بزرگ ترك؟!ولیعهد عربستان ترور شده؟
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ســرقت خودرو و وســایل نقلیه در همه دنیا رخ 
مى دهد چرا که تا بوده خــودرو بوده و افرادى که 
مــى خواهند یک شــبه ره صــد ســاله بروند! 
ســرقت خــودرو معمــوال چنــد شــکل دارد 
کــه ســهم بیشــتر آن مربــوط به بــاز کردن 
قطعات و فــروش لــوازم آن اســت. در بعضى 
از مدل هــا حتى جنازه خــودرو هــم دیگر پیدا

 نمى شود. برخى هم اقدام به دزدیدن لوازم بدنه و 
جانبى خودرو مى کنند و این لوازم را به قیمت بسیار 

پایین تر مى فروشند. 
طبق آخرین آمار، بیــش از 95 درصد خودروهاى 
سرقتى در ایران مربوط به پنج نوع خودروى پراید، 
سمند، پژو، نیسان و پیکان است که با توجه به نقض 
سیستم ایمنى در این خودروها، سارقان دسترسى 
راحت ترى به باز کردن قفل و سرقت خودرو دارند. 
در این میان خودرو پراید با توجه به قیمت و فراوانى 
آن، یکى از بیشــترین خودروهاى مورد استفاده 
است و به طور حتم ضرورت توجه بیشتر دارندگان 
خودروى پراید به مســائل ایمنى مــى توانند در 

کاهش سرقت موثر باشد.
عوامل متعددى در وقوع ســرقت هــاى مرتبط 
با خودرو موثرهســتند. از مهمتریــن این عوامل 
مى توان به ضعف ایمنى خودروها به خصوص در 
خودروهاى مدل 88 و پایین تر اشاره کرد. در حال 
حاضر در سطح کشــور 21 الى 22 میلیون خودرو 
وجود دارد که ســه میلیون خودرو به دلیل پایین 
بودن ضریب ایمنى در معرض خطر ســرقت قرار 
دارندکه این ســه میلیون خودرو عمدتا مربوط به 

پنج برند خودرو شــامل پراید، پژو، سمند، نیسان 
و پیکان است. 

در این بین اســتفاده از ابزارهاى فن آورى نوین 
مى تواند کاهش چشــمگیرى در پیشــگیرى از 
ســرقت خودروها داشته باشــد. از حدود یکسال 
قبل معاونت اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم

 قوه قضاییه بــا همــکارى و هماهنگى ســایر 
دســتگاه هاى ذى ربــط از جمله دادســتانى کل 
کشور، روســاى پلیس هاى تخصصى ناجا شامل

 پلیس آگاهى و پلیس پیشــگیرى طرحى تحت 
عنوان نصــب ردیاب خودرو براى کشــف علمى 

خودروهاى مسروقه مورد پیگیرى قرار گرفت.
مدیرکل پیشگیرى هاى وضعى معاونت اجتماعى 
و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه درباره آخرین 
وضعیت سامانه ردیاب خودرو دراین باره مى گوید 
: این طرح از ابتداى خرداد ماه ســال جارى در 15 

استان کشور اجرا مى شود.
محمود ســاروى افزود: طرح نصب ردیاب خودرو 
یک طــرح کامال اختیــارى اســت و پیش بینى 
مى شود تا پایان امسال 300 تا 500 هزار دستگاه 
خودرو مجهز به ردیاب شــوند. وى تصریح کرد: 
سارق یا ســارقان نمى دانند کدام خودروها به این 
سامانه مجهز هســتند زیرا حدود 20 نقطه از هر 
خودرو قابلیت نصب این ســامانه را دارد.این مقام 
مســئول درباره هزینه نصب این ســامانه براى 
مردم گفت: قیمتى که براى این محصول گذاشته 
شده، 150 هزار تومان است و شرکت هاى تعیین 
شــده حق ندارند بیش از مبلغ یاد شده را از مردم 

دریافت کنند.

محیا حمزه
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برنامه «خندوانه» به کارگردانــى رامبد جوان یکى از پرمخاطب ترین 
برنامه هاى تلویزیون در چند ســال اخیر اســت که در هر قســمت با 
چهره هاى سرشــناس ســینما، تلویزیون، ورزش، سیاست و مانند آن 
در مورد خنده و شــادى گفتگو مى کند. این برنامه در ادامه راه تولید با 
افزودن عروسک «جناب خان» در بین مخاطبان محبوبیت پیدا کرد و 
به جایى رسید که این برنامه بدون حضور «جناب خان» غیر قابل باور و 
سخت بود. خبرگزارى «میزان» در این گزارش روند موفقیت این برنامه 
محبوب را از فصل اول آن تا امــروز که فصل پنجم آن روى آنتن رفته 

است بررسى مى کند.

فصل اول؛ ظهور خالقیت در برنامه سازى 
فصل اول «خندوانه» در 114 برنامه از 21 خرداد 1393 شــروع شد و 
در 3 آبان 1393 پایان یافت. در این فصــل به دلیل جدید بودن چنین 
برنامه اى در تلویزیون مخاطبان پاى آن نشستند. برنامه اى که در آن از 
حضور مهمان شناخته شده علمى، فرهنگى، ورزشى و سیاسى بهره برد 

و با آنان به گفتگویى مفصل مى پرداخت.
ایده هایى خالقانه چون خنــده 25 ثانیه اى و انتخاب خنده برتر با رأى 
مردم، گزارش تیم برنامه از فضاى شهر و مردم، گزارش استانى با حضور 

بهروز بقایى از ویژگى هاى فصل اول «خندوانه» بود.

فصل دوم، عروسکى که به محبوبیت رسید
در فصل دوم «خندوانــه» در 157 برنامه از 29 فروردین 

1394 به روى آنتن رفت و در 21 مهر 1394 پایان یافت و 
رامبد جوان با ایده هاى جدیدتر و در نقش  غافلگیر کننده مخاطب 
را با خود همراه کرد. حضور عروسکى به نام «جناب خان» به تنهایى 
میزان مخاطب را نسبت به فصل قبلى چند برابر کرد. عروسکى که 

با خالقیت ها و هنر اجرایش در موســیقى، کالم و گرداندن برنامه از 
سایر عروسک ها متمایز بود و این به محبوبیت فصل دوم با درصد بسیار 
باالترى از فصل یک منجر شد. در این فصل البته بخش دیگرى بود که 
با بخش هاى مربوط به اجراى «جناب خان» برابرى مى کرد. «خنداننده 
برتر» مسابقه اى بود که در سال 1394 از «خندوانه» پخش شد. این 

مسابقه با محوریت اســتندآپ کمدى میان 16 کمدین و به صورت 
حذفى، با رأى مردم برگزار مى شد.

علیرضا خمســه، امین حیایى، سروش صحت، ســید جواد رضویان، 
مهران غفوریان، رضا شفیعى جم، بیژن بنفشه خواه، سپند امیر سلیمانى، 
امیرمهدى ژوله، شــقایق دهقان، الیکا عبدالرزاقى، امیر کربالیى زاده، 
سجاد افشاریان، علیرضا مســعودى، نادر ســلیمانى و هومن حاجى 
عبداللهى، 16 کمدینى بودند که در این مســابقه شــرکت کردند و در 
نهایت در آخرین قسمت برنامه به دلیل اتمام فصل دوم و نبودن فرصت 
براى اجراى فینالیســت ها و رأى گیرى که نیاز به ساختن چند قسمت 
دیگر از «خندوانه» بود رامبد جوان و عوامل برنامه تصمیم گرفتند که به 
صورت مشترك مهران غفوریان و امیرمهدى ژوله را به عنوان نفر اول 
«خنداننده برتر» معرفى کنند. مسابقه اى که پیش از این در تلویزیون 

وجود نداشت و مخاطبان زیادى را با خود همراه کرد.
خداحافظى با جمله معروف «شاد باشید» از دیگر ویژگى هاى فصل دوم 
«خندوانه» بود که بسیار به چشم آمد. در این فصِل «خندوانه»، هر شب 
صد تماشاچى از کسانى که با این برنامه تماس گرفته بودند به صورت 
رایگان حضور داشتند. «خندوانه» در 

فصل دوم به دلیل حضور «جناب خان» و مسابقه «خنداننده برتر» بسیار 
معروف تر و محبوب تر شد.

 «خندوانه» اى که با «جناب خان» به اوج رسید 
فصل سوم «خندوانه» در 137 قسمت از 25 اسفند 1394 شروع شد و 

در 10 مهر 1395 به اتمام رسید.
شمایل کلى برنامه همانند دو فصل قبلى بود ولى بخشى تحت عنوان 
«لبآهنگ» به برنامه اضافه شد که در این بخش بازیگران، خوانندگان، 
ورزشــکاران و افراد مشــهور با حضور در برنامــه «خندوانه» باید در 
مسابقه شرکت مى کردند. در مسابقه «لبآهنگ» با پخش یک موزیک 
شرکت کنندگان باید بر روى موزیک لب مى زدند و بینندگان به بهترین 
«لبآهنگ» رأى مى دادند. «لبآهنگ» به صورت سه مرحله اى برگزار 
مى شود و در انتها سه نفر به فینال مسابقات راه مى یافتند که در نهایت 

امیرعلى نبویان به عنوان نفر برتر «لبآهنگ» شناخته شد.
در این فصل نیز حضور «جناب خان» کــه دیگر مردم با او انس گرفته 
بودند بیش از پیش شد و شاید فصل سوم «خندوانه» به علت خالقیت ها 
و هنرنمایى عروســک «جناب خان» و صداپیشه آن محمد بحرانى به 
ویژه در اجراهایى که به زبان شــهرهاى مختلف کشــور داشتند و نیز 
بازى هاى جالب نیما شعبان نژاد در قالب شــخصیت هاى مختلف از 

جمله «بایرام» بیش از فصل هاى دیگر دیده شد.

«خندوانه» بدون «جناب خان» 
فصل چهارم «خندوانه» از 30 آذر 1395 شــروع شــد و 29 شهریور 
1396 در 187 قسمت به پایان رســید. در این فصل به دلیل مذاکراتى 
که با مالک عروسک «جناب خان» انجام شده بود و به نتیجه نرسید این 
عروسک در این فصل حضور نداشت بنابراین چهار عروسک که برادر 

هستند به برنامه دعوت شدند اما بسیار کم در برنامه حضور داشتند.
در نوروز 96 آیتم مسابقه «ادابازى» که شرکت کنندگان آن از هنرمندان 
و ورزش دوستانى چون مهران غفوریان، سپند امیر سلیمانى، مهرداد 
میناوند، حامد آهنگى، محمد نادرى، نصر ا... رادش، نیما شعبان 
نژاد و خود رامبد جوان بودند با مخاطب روبه رو شــد و بار نبود 

«جناب خان» در این فصل را به دوش کشید.
ایــده دیگرى که فصــل چهــارم را با وجــود نبود 

«جناب خان» با اســتقبال مخاطبان روبه رو کرد بخــش «خنداننده 
شو» بود. مســابقه «خنداننده شــو» در این فصل از ابتداى فروردین 
شروع شده و تا اواسط مرداد ماه به پایان رسید. در این مسابقه شرکت 
کنندگان براى اولین بار در طول برنامه از میان مردم انتخاب شــدند و 
اقدام به استندآپ کمدى کردند. در این مسابقه 16 نفر از چند صد هزار 
نفر انتخاب شــده و زیر نظر مربیان خود که شامل رامبد جوان، شقایق 
دهقان، حسن معجونى و اشــکان خطیبى بود آموزش دیدند و طى هر 
قســمت به صورت چهار نفره با هم به رقابت پرداختند. در پایان میثم 
درویشان پور توانست از حریف خود مجید افشارى پیشى بگیرد و جایزه 
برتر «خنداننده شــو» را از آن خود کند. از مجموع سه میلیون و 461 
هزار و 197 رأى، سهم درویشــان پور به عنوان نفر اول، یک میلیون و 
937 هزار و 9 رأى بود. مسابقه آخر در برج میالد مقابل صدها نفر انجام 

شد.
در فصل چهارم برنامه «خندوانه» نبود عروســک «جناب خان» با آن 
اجراهاى شیرین و دوست داشتنى براى مخاطب ملموس بود و به چشم 
مى آمد اما رامبد جوان با ایده هاى خالقانه اى که در این فصل پیاده کرد 

تقریبًا محبوبیت برنامه «خندوانه» را پا برجا نگه داشت.

رامبد و «جناب خان» به دنبال خلق شگفتى
فصل پنجم «خندوانه» بنا بر پیش بینى رامبد جوان در 100 قسمت از 
26 اردیبهشت ماه همزمان با اولین شب ماه مبارك رمضان روى آنتن 
رفت. در این فصل با رایزنى ها و مذاکرات حقوقى که انجام شد و به دلیل 
رأى صادره درباره اختالفات بر سر مالکیت «جناب خان»، این عروسک 
مجدداً به برنامه بازگشت و در این فصل به اجراى برنامه خواهد پرداخت.

با یک نگاه کلى از چهار فصل گذشــته «خندوانــه» و محبوبیتى که 
عروســک «جناب خان»  در بین مخاطبان دارد و نیز نبودش در فصل 
گذشته و حواشى اى که وجود داشت استقبال از این فصل «خندوانه» 
دور از انتظار نیســت. در کنار این موضوع نباید البته از تیم ایده    پردازى 
و کارشناســى رامبد جوان در برنامه «خندوانه» غافل بود که توانسته 
محبوبیت «خنداونه» را در چهار فصل گذشــته حفظ و چه بسا بیشتر 
کند. باید دید رامبد جوان و «جناب خان»  در فصل پنجم چگونه مخاطب 
را پاى تلویزیون میخکوب مى کنند. مسئله اى که چندان دور از انتظار 

نیست.

کارگردان فیلم «لس آنجلس-تهران» بیان کرد زمان 
اکران این فیلم هنوز قطعى نیست.

تینا پاکــروان، کارگــردان فیلم ســینمایى «لس 
آنجلس-تهران» درباره چگونگــى اکران این فیلم 
گفت: به علت وجــود بحران اکران در ســینما تمام 
فیلم هــاى روى پرده در شــرایطى قــرار دارند که 
نمى توانند ســانس هاى خوب دریافت کنند، چرا که
 تعــداد فیلــم هایى کــه در حــال حاضــر اکران 
مى شود بســیار زیاد است و ســانس هاى کمترى 

نصیــب فیلم ها مى شــود، به همیــن دلیل ترجیح 
مى دهم تــا ایــن فیلــم را در حال حاضــر اکران

 نکنم.
وى ادامه داد: در چنین شــرایطى بایــد به بهترین 
زمان بــراى اکران «لــس آنجلس-تهــران» فکر 
کنــم و با توجه بــه شــرایط موجود، معتقــدم این 
فیلم مــى تواند یا بعــد از جــام جهانــى و یا مهر 
ماه اکران شــود که هنــوز تصمیمــى در این زمینه

 نگرفته ام.

پاکروان در پایان گفت: متأ ســفانه به دلیل شــرایط 
موجود بســیارى از فیلــم هایى کــه در حال حاضر 
اکران مى شوند، از گیشــه چندان موفقى برخوردار

 نیستند.
پرویز پرستویى، مهناز افشار، گوهر خیراندیش، شیرین 
یزدانبخش، زهیر یارى، بانیپال شومون، برایان للى، 
امى گواورا، جســى ننســى؛ با معرفى ژوبین رهبر و 
با هنرمندى ماهایا پطروســیان در «لس آنجلس- 

تهران» به ایفاى نقش پرداخته اند.

«خندوانه»  به دنبال محبوبیتى بیش از گذشته«خندوانه»  به دنبال محبوبیتى بیش از گذشته

برنامه اکران 
«لس آنجلس-

تهران»
 قطعى نیست

بر اساس آخرین اخبار فیلم سینمایى «شــرلوك هلمز 3» با پایان مراحل نگارش فیلمنامه رسمًا وارد 
مرحله پیش تولید شده است.

این فیلم سینمایى که در دو نسخه قبلى مخاطبان بسیارى را به سینماها کشانده بود، نسخه سوم خود را 
20 دسامبر سال 2020 راهى سینماهاى هالیوود خواهد کرد. انتظارى دو ساله که به نظر براى مخاطبان 
این فیلم کمى طوالنى است. «آرتور کنون دویل»، «کران فیتزجرارد»، «گرى ویتا»، «جاستین مالن» 
و «نیکول پرلمن» افرادى هستند که نگارش فیلمنامه ســومین نسخه از فیلم محبوب هالیوودى را بر 

عهده داشته اند.
در حال حاضر حضور سه بازیگر اصلى دو نسخه قبلى فیلم یعنى «رابرت داونى جونیور»، «جود الو» و 

«ریچل مک آدامز» در این فیلم قطعى شده است.
هنوز درخصوص کارگردان قطعى این فیلم صحبتى نشده اســت اما بر اساس آخرین اخبار به احتمال 

فراوان «گاى ریچى» همچون دو نسخه قبلى کارگردانى سومین اثر را نیز بر عهده خواهد داشت.
گاى ریچى به تازگى با فیلم «عالءالدین» به ســینماى هالیوود بازگشته است. این فیلم با بازى «ویل 

اسمیت» سال آینده میالدى در سینماهاى آ مریکاى شمالى اکران خواهد شد.

«شرلوك هلمز 3»
شبنم حسنى نژاد، برنامه ریز فیلم سینمایى «کاناپه» به کارگردانى کیانوش عیارى در ارتباط با آخرین  به طور رسمى وارد مرحله تولید شد

وضعیت این فیلم سینمایى که به دلیل استفاده از کاله گیس بانوان در آن در توقیف به سر مى برد،  به 
«صبا» گفت: به دالیل مسائل حجاب این فیلم قرار نیست اکران شود . 

با توجه به اینکه بازیگران فیلم نیز موهاى سر خود را هم تراشــیده بودند که از نظر شرعى مشکلى 
نداشته باشد ولى به دلیل نداشتن روسرى با ممیزى هایى رو به رو شــده است و دوران توقیف را به 

سر مى برد.
وى در پاسخ به این سئوال  که وجود اصالحیه اى در این فیلم باعث رفع توقیف در آن مى شود یا خیر؟ 
توضیح داد: به دلیل وجود کاله گیس، کل فیلم نیاز به اصالحیه دارد و اگر قرار بر اصالحیه باشد باید کل 

فیلم را مجدد ساخت.فعًال قرارى بر اکران فیلم وجود ندارد.
حسنى نژاد در ارتباط با آخرین وضعیت فیلم «خانه پدرى» که آن هم مدتى در توقیف به سر مى برد افزود: همچنان 
در همان وضعیت به ســر مى برد و هیچ اتفاقى براى آن نمى افتد. هر دفعه صحبت هایى مبنى بر رفع توقیف آن مى شود 

ولى در حد حرف است و اتفاقى نمى افتد.
او در ارتباط با اکران فیلم در گروه هنر و تجربه توضیح داد: قرار بود در این گروه اکران شود، ولى پس از دو روز فیلم را برداشتند و اجازه اکران را به دلیل 
خشنوت درون فیلم ندادند. گفتنى است؛ «کاناپه» فیلمى به کارگردانى، نویسندگى و تهیه کنندگى کیانوش عیارى محصول سال 1395 است که به 
دلیل وجود کاله گیس بانوان به جاى روسرى در آن مدتى است در توقیف به سر مى برد. این فیلم روایت زندگى دو خانواده اى است که مى خواهند با 

هم وصلت کنند اما در نهایت یک کاناپه باعث ایجاد مشکالتى در زندگى آنها مى شود.
فرهاد آئیش، فرگل فربخش، ابوالفضل پورعرب، فریبا کامران، بیتا بیگى و  آتوسا انواریان بازیگران این فیلم سینمایى را تشکیل مى دهند.

در ماه رمضان امسال ســه مجموعه تلویزیونى جدید به ترتیب از شــبکه هاى 3،  2 و یک به روى آنتن 
مى روند. 

اولین سریال «رهایم نکن» به کارگردانى محمدمهدى عســگرپور است که در شب هاى رمضان از 
شبکه 3 به روى آنتن مى رود. مخاطبان این اثر را حدود 30 دقیقه پس از اذان مغرب مى توانند مشاهده 

کنند. «رهایم نکن» یک درام اجتماعى است که در 37 قسمت آماده مى شود.
دومین ســریال «بچه مهندس» نام دارد که در ایام رمضان هر شب ساعت 21و30دقیقه روانه آنتن 
شبکه 2 خواهد شد. ســریال «بچه مهندس» در 60 قسمت و ســه فاز به کارگردانى على غفارى و 
تهیه کنندگى سعید سعدى ساخته مى شود. فاز اول آن در ماه رمضان روى آنتن مى رود و پخش آن بعد 

از رمضان نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
سومین سریال مجموعه تلویزیونى «ســّر دلبران» به کارگردانى محمدحسین لطیفى است. این اثر هر شب 
ساعت 22و15دقیقه از شبکه یک پخش مى شود. «ســّر دلبران» ابتدا قرار بود در ماه مبارك رمضان سال 96 به 

روى آنتن برود، اما این اتفاق نیا فتاد و به رمضان امسال کشیده شد.

            
                                      «کاناپه» فعالً اکـــــــــــــــــــــران نمى شود!

           
                            شب هاى رمضان سریال ها را ِکى ببینیم؟ 

ن
برد سى بهره

ده برتر با رأى 
تانى با حضور 

 و
ه مخاطب 
 به تنهایى 
وسکى که 

دن برنامه از 
ا درصد بسیار 
یگرى بود که 
د. «خنداننده 
ش شد. این 

به صورت 

در این فصل نیز حضور «رایگان حضور داشتند. «خندوانه» در 
بودند بیش از پیش شد وش
و هنرنمایى عروســک
ز ویژه در اجراهایى که به
بازى هاى جالب نیما شع

جمله «بایرام» بیش از فص

«خندوانه» بدون
فصل چهارم «خندوانه»
187 قسمت به 7 در 1396
با مالک عروسک «ج که
عروسک در اینفصلح
برنامه دعوتش هستند به
6در نوروز 96 آیتم مسابقه
و ورزش دوستانى چون
میناوند، حامد آهنگ
و خود رامبد نژاد
«جناب خان
ایــده

            
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران نمى شود!                                    «کاناپه» فعالً اکـــــ

کارگــردان و بازیگر ســینما و تئاتر درباره 
فعالیت هاى جدید هنرى خود گفت: «فعًال 
شرایط مرا به خانه نشینى سوق داده است؛ 

اجازه دهید درباره علت آن سکوت کنم!»
حمیدرضا آذرنگ، بازیگر و کارگردان تئاتر 
در ســال 96 نمایش هایى، چون «ترن» را 
درباره شــهداى جنگ تحمیلى به صحنه 
برد و مورد اقبال نیز در ســالن اصلى تئاتر 
شهر قرار گرفت. ساناز بیان، همسر آذرنگ 
نیز در عرصه نگارش نمایشنامه و کارگردانى 
تئاتر سال گذشته فعال بود و جوایزى نیز از 

جشنواره هاى مختلف دریافت کرد.
وى در چند فیلم سینمایى نیز در سال هاى 
اخیر بازى کرده و خودش نیز فیلم هایى را 
کارگردانى کرده است، آذرنگ در انتهاى سال 
گذشته در فیلم سینمایى دو طبقه روى پیلوت 

ابراهیم ابراهیمیان ایفاى نقش کرد.
آذرنگ که در سال جارى هنوز فعالیت جدید 
تئاتر یا سینما و تلویزیون را آغاز نکرده، گفت: 
 فعًال قرار نیست که هیچ کار جدید تئاترى 

را آغاز کنم.
وى درباره علت این کــم کارى اش گفت: 
شرایط به شکلى است که خانه نشین شده ام 
و فعًال در هیچ کارى نه حضور پیدا کرده و نه 

کار خاصى را شروع کرده ام.
این کارگردان عرصه تئاتر همچنین اظهار 
کرد: دالئل مختلفى براى این تصمیمم وجود 
دارد هر چند که تایمى نیز براى تئاتر در دست 
دارم، اما هنوز به آن فکر نکرده ام و منتظرم 

که ببینم چه چیز در آینده پیش خواهد آمد.
وى در پاسخ به این سئوال که وضعیت جدید 
عرصه نمایش را در کشــور چطور مى بیند، 
گفت: درباره وضعیت تئاتر اجازه دهید من 

فعًال سکوت کنم!
آذرنگ درباره فعالیت سینمایى خود نیز گفت: 
آخرین کارى که داشتیم بازى در فیلم «دو 
طبقه روى پیلوت» ابراهیم ابراهیمیان بود 
که پیش از عید به پایان رســاندیم پس از 
آن نیز دیگر در ســال جدید کار خاصى را 
شروع نکرده ام و فعالً تصمیم در  این رابطه 

مشخص نیست.

فــؤاد صفاریان پــور، کارگــردان برنامه 
«هزار داســتان» که قرار بود یک مسابقه 
تلویزیونى جذاب در حــوزه اتومبیلرانى با 
حضور چهره هاى معروف براى شــبکه 
نســیم تولید و پخش کند، درباره آخرین 
وضعیت ساخت این مســابقه به «صبا» 
گفت: ساخت این مجموعه به کل منتفى 
شــد و علت اصلى این امر هــم به توافق 

نرسیدن با اسپانسر است.
صفاریان پور در مصاحبه اى که در ســال 
گذشته با «صبا» داشته، درباره این مسابقه 
گفته بود: «مسابقه به گونه اى است که همه 
افراد حاضر در آن بــه نوعى با اتومبیل رانى 
درگیر مى شــوند، در آن راندن، ســرعت، 
تعمیر و... وجود دارد. تماشــاچیان هم در 

برنامه حضور خواهند داشت.»

آذرنگ:
 اجازه دهید 
سکوت کنم!

توقف تولید یک 
مسابقه تلویزیونى 
در شبکه نسیم

نتیجه فصل پنجم برنامه رامبد جوان با حضور «جناب خان» چه خواهد شد؟
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هواداران سپاهان خوشحال باشند

 قلعه نویى به سبحانى « OK» داد
نصف جهان اگر تا امروز( شــنبه) و تــا لحظه اى که این 
خبر را مى خوانید هنوز ســرمربیگرى امیــر قلعه نویى 
در ســپاهان قطعى نشده باشــد، هواداران سپاهان باید 
شمارش معکوس براى شنیدن رســمى این خبر را آغاز

 کنند.
  همانطور که در اخبار شــنیدید ســرمربى تیم فوتبال 
ذوب آهــن هفته گذشــته نماینــده خود را به جلســه 
هیات مدیره باشــگاه ذوب آهن فرســتاد.  جلسه هیات 
مدیره باشــگاه ذوب آهــن اصفهان  در تهــران برگزار 
شــد و قرار بود در این نشســت مدیران باشــگاه براى 
ادامه کار امیــر قلعه نویى در ذوب آهــن تصمیم گیرى 
کنند. در این جلســه امیر قلعه نویى خودش حاضر نشد 
و نماینده اش را به جلســه هیات مدیره باشــگاه فرستاد 
و او هم شــرایط قلعه نویى را براى ادامــه همکارى به 
اطالع اعضــاى هیــات مدیــره باشــگاه ذوب آهن

 رساند.
قرار است  این هفته هیات مدیره باشگاه در مورد وضعیت 
کادرفنى ذوب آهن تصمیم گیرى کننــد. این در حالى 
است که امیر قلعه نویى چهارشنبه هفته گذشته در گفتگو 
با رادیو ورزش اعالم کرد که کارش با باشگاه ذوب آهن 
به پایان رســیده  و هم اکنون در حال مذاکره با مقامات 

سپاهان است.
 فقیهــى معــاون باشــگاه ذوب آهــن گفتــه بــود: 

مذاکــره با ســپاهان حــق قلعه نویى اســت و ما ایــن هفته 
وضعیــت ســرمربى ذوب آهــن را مشــخص خواهیــم

 کرد. 
سعید آذرى مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در گفتگوى خود درآخر 
هفته گذشــته ابراز امیدوارى کرده بود که ژنرال در ذوب آهن 
بماند و گفته بود: از آقاى قلعه نویى و از بچه هاى تیم هم تشکر 
ویژه اى مى کنم که جانانه مبارزه کردند و امیدوارم سال آینده 
با حضور آقاى قلعه نویى تیمى گردن کلفت تر از امسال را آماده 
کنیم. این زندگى ورزشکاران است و باید سریع مسابقه بعدى را 
شروع کنیم و کسى برنده مى شود که زودتر براى مسابقه بعدى 
آماده ســازى را شــروع کند. برنده بازى ذوب آهن- استقالل 
مردم بودند  قاعدتا مدیــرى در قد و قواره هــاى من و هیئت 
مدیــره قدرتمند باشــگاه ذوب آهن  در صــورت جدایى قلعه 
نویى براى هر لحظه پلن دارند ولى امیــدوارم آقاى قلعه نویى 
بماند و با کمک هم تیمى قدرتمند را بــراى فصل آینده آماده 

کنیم.
به گزارش نصف جهان، ذوبى ها هر چنــد در گفتگوهاى خود 
دوســت دارند امیر خان بمانند اما در واقعیــت خیلى امیدى به 
این موضوع ندارند. هــم ذوب آهن نمى تواند خواســته هاى 
ســرمربى شــان را برآورده کند و هم اینکه دل قلعــه نویى با 
سپاهان است. مســعود تابش مدیرعامل باشــگاه سپاهان در 
روزهاى گذشته ســعى مى کرد تا مصاحبه هاى مبهمى داشته 
باشــد و کجدار و مریز این روزها را طى کند تا در سکوت بتواند 
مذاکرات  و توافقــات خود با امیــر را نهایى کنــد.  همچنین
 شــنیده هاى خبرنگار نصف جهان نشــان مى دهد که بهرام 
سبحانى مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه اصفهان که با وجود 
هزینه هاى سنگین از نتایج ســپاهان ناراحت است و این نتایج 

را در شــان کارخانه فوالد مبارکه نمى داند هفته گذشته تماس 
تلفنى با امیر قلعه نویى داشته  و به طور رسمى از او خواسته تا هر 
چه سریعتر کار خود را در سپاهان آغاز نماید. در این تماس ژنرال 
ضمن عنوان نمودن نیازهاى سپاهان براى بازگشت به دوران 
اوج، اکى و موافقت خود را بــه مدیرعامل کارخانه اعالم کرده 

است. 
این خوشحال کننده ترین خبر و به نوعى کادوى بهرام سبحانى 
به هواداران ســپاهان اســت که پس از ناکامى هاى این تیم 
خود شخصا دست به کار شــده و مى خواهد اوضاع این تیم را 
سر و سامان دهد. با  پاســخ مثبت ژنرال به مدیرعامل کارخانه 
فوالد مبارکه باید منتظر باشــیم که هر چــه زودتر خبر توافق 
امیرخان و سپاهانى ها رسمى شــود و ذوب آهن هم همانگونه 
که پیشتر نوشــتیم یکى از اولویت هایش توافق با جواد نکونام

 است.

 وقت هاى تلف شده در دو بازى رفت و برگشت استقالل و ذوب آهن 
در برگیرنده اتفاقــات مهم و تأثیرگذارى بــود. در بازى رفت و به 
محض شروع وقت هاى تلف شده، ذوب آهن روى یک پرتاب اوت 
و برخورد کامًال اتفاقى توپ با دست هاى روزبه چشمى صاحب یک 
ضربه پنالتى شد و با گل شــدن همین پنالتى، شانس خود را براى 
صعود به مرحله بعد لیگ قهرمانان آســیا افزایش داد. اما در بازى 
مقابل استقالل، اتفاقات وقت هاى تلف شــده به سود قلعه نویى و 
تیمش رقم نخورد. در آخرین ثانیه هاى وقــت اضافه 5دقیقه اى 
بازى، توپ در موقعیتى ایده آل به ربیع عطایا رسید و نفس در سینه 
هواداران استقالل حبس شد. به نظر مى رسید دوباره شاهد موفقیت 
ژنرال در قلعه تایم خواهیم بود اما هافبک لبنانى در کمال ناباورى 
توپ را در موقعیت تک به تک به آسمان کوبید و لحظاتى بعد سوت 
پایان بازى به صدا درآمد تا این بار اتفاقات وقت هاى تلف شــده، 

باعث ناکامى و شکست قلعه نویى شود.

نصف جهان این احتمال وجود دارد که با توجه 
به عالقه گلر جوان استقالل به امیر قلعه نویى، 
وى براى فصل جدید مورد پیشنهاد زردهاى 

اصفهان قرار بگیرد.
دروازه بان اســتقالل در بــاره فصل جدید 
گفتــه:  تکلیف ماندنم در اســتقالل بعد از 
اعالم لیست تیم ملى براى رقابت هاى جام 

جهانى مشخص مى شود. 
سید حسین حســینى دروازه بان ملى پوش 
اســتقالل   اخیــرا اظهــار داشته:ســال 
ســختى را داشــتیم و خیلى خوشــحالم 

که توانســتیم یک جام به هــواداران هدیه 
کنیم. خوشــحالم کــه فصل ســخت مان را با 

خوبى تمام کردیم و خدا را شــکر هــواداران از ما راضى 
هســتند. من هیچ منتى سر اســتقالل ندارم و هواداران با 
سختى هایى که در ســال هاى قبل کشیدم مى توانند میزان 

اســتقاللى بودن من را تشــخیص دهند. همه مى دانند که 
من از همه اســتقاللى ترم ولى ماندن یا نماندنم در استقالل 

را بعد از لیست نهایى تیم ملى اعالم مى کنم. کامنت ها با رشید 
مظاهرى؟ ما با هم شــوخى داشــتیم و  همان زمانى که کامنت 
گذاشــتیم در حال صحبت تلفنى بــا هم بودیــم و خیلى رفیق 

هســتیم. هیچ مشکلى بین ما نیست و شــاید 10 کامنت دیگر هم 
براى یک دیگر بگذاریم اما متاســفانه بعضى ها این وسط اختالف

 مى اندازند. 
به گزارش نصف جهان، با توجه به نارضایتى هاى او از نیمکت نشینى 
در استقالل و رابطه خوبى که بین او و امیر قلعه نویى وجود دارد، اگر 
او به ســپاهان آمد خیلى تعجب نکنید. هر چند این موضوع هنوز در 

حد یک احتمال است.

 با اینکه تیام در تازه ترین گفتگویش اعالم کرده 
که دوست دارد در استقالل بماند اما کماکان 
اخبار زیادى درباره احتمال جدایى این بازیکن از 
استقالل به گوش مى رسد. سایت خبرآنالین 
درباره این موضوع نوشــته:«بندى در قرارداد 
تیام وجود دارد که بر این اســاس مى تواند با 
پرداخت 200 هزار دالر استقالل را ترك کند.

گفته مى شود اســتقالل براى تمدید قرارداد 
این بازیکن باید دستکم 700 هزار دالر هزینه 
کند، قطعاً افتخارى تمام تالشش را خواهد کرد 
تا تیام را در استقالل نگه دارد. او بارها و بارها 
به این نکته اشاره کرده که مهاجم سنگالى چه 
مهره مهمى در تیمش بوده و به همین دلیل پول ماندن او را فراهم 

خواهد کرد.» 

 مصاحبه هاى جنجالى و عجیب حســن 
زمانى عضــو هیئت مدیره اســتقالل

 تمــام شــدنى نیســت. در حالى که 
باشــگاه اســتقالل به خاطر مصاحبه 
توهین آمیــز او علیــه داور بازى رفت 
اســتقالل و العین 5هزار دالر جریمه 
شده است، اما زمانى دست بردار نیست 
و این بــار در مصاحبه بــا خبرگزارى 
میزان ادعاى جالبــى را مطرح کرده 

است.
 او دربــاره نتایــج تیــم ملــى 

در جــام جهانــى روســیه مى گویــد:  بیرانونــد 
دروازه بــان بســیار خوبــى بــوده، امــا االن و در 
این روز هــا آماده نبــوده و اصال روى فرم نیســت. 
این مســئله به ضررمان خواهد بــود. این تضمین 
را مى دهم که اگر حســین حســینى در جام جهانى 
درون دروازه تیم ملى قرار بگیرد تیم کشــورمان از 
گروهشــان صعود خواهند کرد.  البته در شایستگى 
حسینى تردیدى نیست اما این که به واسطه حضور او 
در دروازه تیم ملى، شاگردان کى روش از گروه خود در 
جام جهانى به مرحله بعد صعود کنند بیشتر شبیه یک 

شوخى یا جوك است.

 حســینى این روزهــا به دلیــل عملکرد 
ضعیــف در چنــد بــازى اســتقالل، 

نیمکت نشــین رحمتى شــده است. 
مشــخص نیســت او که نتوانســت
 مانع شکســت خوردن استقالل در 
بازى برگشــت لیگ مقابل ذوب آهن 
شــود و نمایش ضعیفــش در مقابل 

پیکان مى توانست اســتقالل را بازنده 
کند، چگونــه مى خواهــد یک تنه و در 

حضور اســپانیا، پرتغال و مراکش، تیم ملى 
را به مرحله بعدى جام جهانى برساند.

ب رین
هان اســت

ش کا ه
مان دهد
بارکه باید

شــود و ذو
یت هایش

حسینـى 
به سپاهـــــان 

صعود مى کنیم اگر گلر ما فیکس باشدمـــى آید؟ 

دلهره آبى ها حیف از وقت هاى تلف شده

شششششششششششششششششششششششششششششششششششش

اند هفته گذشته تماس 
سمى از او خواسته تا هر 
ید. در این تماس ژنرال 
ن شت به راى

ل کارخانه اعالم کرده 

 کادوى بهرام سبحانى 
ز ناکامى هاى این تیم 
واهد اوضاع این تیم را 
ل به مدیرعامل کارخانه 
 چــه زودتر خبر توافق 
نه وبآهنهم همانگ

ش توافق با جواد

س ژنرال
ه دوران

 در این تم
بازگشت ى

الم کرده

ى ب
 این تیم
ا ت ن

وىبهر
اکامى ها
ضاع ا هد

 کارخانه
بر توافق
همانگونه
د نکونام

و
ش

ه عمدتا رابطــه خوبى 
 قلعــه نویى کــ

نصــف جهــان امیر

با محمدرضا ســاکت داشــت، در آخریــن گفتگوى 

 فوتبــال تاخته 
کل فدراســیون

خود حســابى به دبیر

اســت. بخشــى از صحبت هاى ژنرال در این باره را 
بخوانید:

ى گفتم کادر فنى 
من در کنفرانس مطبوعاتــ

تیم ملى مى توانست لیســت 35 نفره را به 

یفا ارسال کند اما 24 ساعت بعد آن را منتشر 
ف

ا بعد از آن آقایان 
کند و این مشکلى ندارد. ام

ز آن بیانیه برمى گشت به سعید 
بیانیه اى دادند که بخشى ا

ى کرد که در آن 
آذرى. به همین خاطر آذرى مصاحبــه ا

را  بیانیــه  آن  در 
شــده  منتشــر  صحبت هــاى 

ب کــرد. نکتــه جالب اینجاســت کــه آقاى 
تکذیــ

ســاکت بعد از مصاحبــه آذرى بــه او زنــگ مى زند

ـد. اجازه بدهید 
 و مى گوید که شــما چرا دخالت کردیـ

م. البتــه او از این کلمه 
ا قلع و قمــع کنی

ما قلعه نویى ر

 نکرده اما نگاهــش این بوده اســت. چرا؟ 
اســتفاده

انیــه راجع به او 
چون وقتى ســاکت به آذرى کــه در بی

صحبت شده اســت مى گوید شــما چرا آمدى وسط، 

ه قلعه نویى تنها 
وید اجــازه بــد

ى به نوعــى مى گ
یعن

بماند.

ـکر مى کنم که پاى حق و حقانیت 
  از ســعید آذرى تشـ

ایســتاد؛ کارى که خیلى مدیران از جمله ساکت انجام 

نمى دهند. آقاى ساکت شــما خودت مى دانى من براى 

شما چه کارى کردم. من به خاطر شما از سپاهانى بیرون 

آن قهرمان آسیا شوم. خودت 
آمدم که مى توانســتم با 

ــما از اصفهان 
مى دانى و خداى خودت. من به خاطر ش

بیرون آمدم حاال به آذرى زنــگ مى زنى که چرا دخالت 
کردى؟

ابق دل پرى دارد
ژنرال از رفیق س

آذرى برخالف 
ساکت پاى حقیقت 
ایستاد!

 ذوبى ها 
هر چند در گفتگوهاى خود 

دوست دارند امیر خان بمانند 
اما در واقعیت خیلى امیدى به این 

موضوع ندارند. هم ذوب آهن 
نمى تواند خواسته هاى سرمربى شان 

را برآورده کند و هم اینکه دل 
قلعه نویى با سپاهان 

است

ودد

حتمال وجود دارد که با توجه 
ن استقالل به امیر قلعه نویى، 
جدید مورد پیشنهاد زردهاى 

رد.
قالل در بــاره فصل جدید 
اســتقالل بعد از ماندنم در
 ملى براى رقابت هاى جام 

مى شود. 
ـینى دروازه بان ملى پوش 
اظهــار داشته:ســال  ـرا
ــتیم و خیلى خوشــحالم 

ک جام به هــواداران هدیه 
م کــه فصل ســخت مان را با 

م و خدا را شــکر هــواداران از ما راضى 
چ منتى سر اســتقالل ندارم و هواداران با 
ســال هاى قبل کشیدم مى توانند میزان  در

نمن را تشــخیص دهند. همه مى دانند که 
تقاللى ترم ولى ماندن یا نماندنم در استقالل 

هایى تیم ملى اعالم مى کنم. کامنت ها با رشید 
هم شــوخى داشــتیم و  همان زمانى که کامنت 
ال صحبت تلفنى بــا هم بودیــم و خیلى رفیق 

0شکلى بین ما نیست و شــاید 10 کامنت دیگر هم 
گذاریم اما متاســفانه بعضى ها این وسط اختالف

جهان، با توجه به نارضایتى هاى او از نیمکت نشینى 
طه خوبى که بین او و امیر قلعه نویى وجود دارد، اگر 
مد خیلى تعجب نکنید. هر چند این موضوع هنوز در 

ست.

 مصاحبههاىجنجا
زمانى عضــو هیئت
 تمــام شــدنى ن
باشــگاه اســتقال
توهین آمیــز او ع

اســتقالل و العین
شده است، اما زما
و این بــار در مص
میزان ادعاى جا

است.
 او دربــاره ن

ینـى 
پاهـــــان  

صعودى آید؟ 

ســیون فوتبــال
را

اســت. بخشــى از صحبت هاى ژنرال در این
بخوانید:

اتــى گفتم کادر
من در کنفرانس مطبوع

ر تیم ملى مى توانست لیســت 35 نفره

4 اما 24 ساعت بعد آن را منت ا ارسال کنفیفا ارسال کند ی

د. اما بعد از آن آقای
کند و این مششکلى ندار

یستاد!
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متأســفانه یکى از هواداران اســتقالل تهران در حین بازى تیم مورد عالقه اش با 
ذوب آهن به کام مرگ کشیده شد و فوت کرد.

 هفته گذشــته دو تیم اســتقالل تهران و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه آزادى به 
مصاف یکدیگر رفتند که آبى پوشان پایتخت با کسب برترى 3 بر 1 برابر شاگردان امیر 

قلعه نویى جواز حضور در بین 8 تیم برتر آسیا را به دست آوردند. 
اما بعد از اتمام این مسابقه خبر فوت یکى از هواداران استقالل شیرینى این برد را به 
تلخى تبدیل کرد. داریوش سلیمانى، هوادار 50 ساله استقالل در خانه مشغول تماشاى 
بازى تیم محبوبش بود که به صورت کامًال اتفاقى بعد از گل اول قاسم حدادى فر به 

علت هیجان بیش از حد ایست قلبى مى کند و از دنیا مى رود.  
برادر این مرحوم در گفتگو یى در خصوص چگونگى فوت برادرش اعالم کرد: برادر 
بنده در خانه به همراه دخترش مشغول تماشاى مسابقه بود که متأسفانه بعد گل اول 

ذوب آهن نفسش باال نیامده و آمدن آمبوالنس هم هیچ 
کمکى به برادرم نکرده است. برادرم فشار خون داشت 
و دکتر به او گفته بود هیجان برایش خوب نیســت 
و به همین دلیل دیگر اســتادیوم نرفت اما ناگهانى 
به علت هیجــان زیاد دچار حمله قلبى شــد و فوت

 کرد. 

 محمدرشید مظاهرى از شکســت ذوب آهن مقابل استقالل و 
حذف این تیم از لیگ قهرمانان آســیا حسابى عصبانى است. 
او پس از بازى هم در مصاحبه تلویزیونى بارها به داوران 
این بازى طعنه زد و صعود اســتقالل را به آنها تبریک 
گفت. اما این پایان کار نبود. او در مصاحبه اى دیگر 
دوباره از داورى بازى دیشب انتقاد کرد و طعنه هاى 
عجیبى به رقیبان ملى پوش خود زد. رشید گفت: 
«گل دوم را تیام بســیار خــوب زد. یک مربى 
داشــتیم که مى گفت براى بعضى از گل ها باید 
برگردى و براى بازیکن مقابل دست بزنى. فکر 
مى کنم این گل را همــه دروازه بان ها دریافت 
مى کردنــد هرچند این گل روى هــوا به ثمر 
رسید. چند روز پیش برخى گل هایى روى زمین 
خوردند!» احتماال منظــور مظاهرى، گل هایى 
اســت که بیرانوند در بازى هاى اخیر از الجزیره 
امارات خورده است. بیرانوند گزینه اول کى روش 
در تیم ملــى و رقیب اصلى مظاهرى اســت و البته 
خیلى ها معتقدند که مظاهرى شایســتگى بیشــترى 
براى بازى در ترکیب اصلى تیم ملى دارد. مظاهرى به این 
مصاحبه ها اکتفا نکرد و در اینستاگرام خود هم براى حسینى 
کرى خوانى کرد و نیمکت نشینى را به رخ او کشید و جالب  تر 
اینکه مهدى رحمتى هم به حمایت از حسینى پرداخت و برایش 

در تیم ملى آرزوى موفقیت کرد.

استقالل و پرسپولیس در رؤیاى آسیا و دربى هستند

با الدحیل، خیلى وعده فینال ندهید!
نصــف جهــان  ایــن روزهــا رســانه هــاى نزدیــک به 
اســتقالل و پرســپولیس در مــورد احتمــال حضــور 
تیم هاى محبوبشان در فینال لیگ قهرمانان آسیا رؤیا پردازى 
مى کنند و از قهرمانى در قاره کهن سخن مى گویند. هر چند 
آنها فراموش کرده اند که با وجود یک تیم درنده در آسیا بهتر 
است در مورد قهرمانى محتاط تر ســخن بگویند و البته دعا 
کنند که در مرحله بعد هیچکدام به این غول قطرى نخورند! 
اجازه بدهید در ابتدا در مورد همه گمانه زنى هاى مرحله بعد 
که  امکان دارد دربى تهران در آسیا را منجر شود سخن بگوئیم.

با حذف نمایندگان عربستان، امارات وازبکستان در مرحله یک 
چهارم نهایى دو قطبى ایران و قطر به وجود آمده است و تیم هاى 
پرسپولیس و استقالل از ایران و الدحیل و السد از قطر 4 تیم برتر 
منطقه غرب آسیا را در این فصل تشکیل مى دهند. این نخستین 
بار در تاریخ لیگ قهرمانان است که استقالل و پرسپولیس به 
طور همزمان موفق به حضور در این مرحله شــده اند و اکنون 

منتظر قرعه کشى این مرحله هستند.
در قرعه کشى این مرحله 3 حالت مى تواند اتفاق بیفتد که یکى 
از این 3 حالت، تقابل دو نماینده ایران و دو نماینده قطر با هم 
است. هرچند در این شرایط یکى از دو تیم ایرانى حذف خواهد 
شد ولى براى نخستین بار در تاریخ لیگ قهرمانان، فوتبال ایران 
2 دوره پیاپى داراى نماینده در مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان 
خواهد بود و تکلیف نماینده ایــران در مرحله نیمه نهایى با در 
دربى پایتخت مشخص مى شود. با این وضعیت، فصلى که با 
دربى سوپرجام آغاز مى شــود به فاصله کمى با دربى آسیایى 

همراه خواهد بود و مى تواند  شــاید یکى از جذابترین فصول 
فوتبال ایران لقب گیرد.

 سایت برنامه نود با توجه به احتمال این رویارویى نوشته: امکان 
نتیجه تســاوى در دربى هاى لیگ بعضا از جذابیت این دیدار 
کاسته است ولى هم دربى سوپرجام و هم دربى آسیایى قطعا 
باید برنده داشته باشد. دربى به خودى خود حساس ترین بازى 
باشگاهى ایران است. حال برگزارى این بازى در معتبرترین 
رقابت باشگاهى قاره کهن در شرایطى که تیم پیروز به جمع 
4 تیم برتر آسیا راه پیدا کند مى تواند حساس ترین جدال تاریخ 

دو تیم را شکل دهد.
البته اگر قرعه راى به جنگ سرخابى ها در مرحله یک چهارم 
نهایى ندهد، پرسپولیس و استقالل برحســب قرعه باید به 
مصاف یکى از دو تیم الدحیل و الســد بروند. هم استقالل و 
هم پرسپولیس در تنها حضور خود در یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا به سالمت از این مرحله عبور کردند و در صورت 
تکرار این موفقیت در اتفاقى بى نظیر یک نیمه نهایى تمام ایرانى 
برگزار خواهد شد و این بار دربى پایتخت چهره فینالیست آسیا 
را مشخص خواهد کرد. با این اوصاف به احتمال 50 درصد در 
این فصل از لیگ قهرمانان دو تیم پرسپولیس و استقالل در 
مرحله یک چهارم نهایى یا نیمه نهایى به دیدار هم مى روند. به 
هر حال باید تا 2 خرداد صبر کرد و دید بر اساس قرعه کشى چه 

سرنوشتى براى تیمهاى این مرحله رقم خواهد خورد.
  سایت طرفدارى هم در مطلبى با اشاره به قرعه کشى مرحله 
بعد لیگ قهرمانان از تقابل هاى بیشترى قرمز و آبى خبر داده و 
نوشته:این امکان به وجود آمده که در فصل 98-97 استقالل و 
پرسپولیس پنج بار مقابل هم صف آرایى کنند؛سوپرجام، دو دربى 
در آسیا و دو بار در لیگ هجدهم. در این میان شاید سه دربى 
در فاصله کمى از هم باشــد. این موضوع به قرعه کشى لیگ 
ارتباط دارد و اینکه بازى رفت دو تیم در لیگ هجدهم چه روزى 
مى افتد. حال بررسى کنیم اگر دو تیم در آسیا به هم برسند در چه 

زمانى به مصاف هم خواهد رفت.
 دیدارهاى دور رفت مرحله یک چهارم نهایى 6-5 شــهریور 
برگزار خواهد شد و دیدار برگشت در 27-26 شهریور خواهد بود. 
به این ترتیب اگر ایرانى ها در یک چهارم نهایى به هم بخورند، 

ابتدا دو تیم در 29 تیرماه در دیدار سوپرجام اولین دربى( دربى 
87) را برگزار مى کنند و سپس کمتر از 40 روز دیگر دربى 88 
انجام خواهد شد. فاصله بازى رفت و برگشت دو تیم در آسیا هم 
سه هفته است. اگر برنامه لیگ هجدهم طورى باشد که بازى 
رفت دو تیم در آن بازه 21 روزه باشد دو تیم در 21 روز سه بار 
باهم بازى خواهند کرد که یک اتفاق بى سابقه خواهد بود. یک 
حالت جذاب دیگرى هم وجود دارد؛ دو تیم در یک چهارم به هم 
بخورند و بازى لیگ شان هم قبل از مهرماه باشد. در این صورت 
دو تیم در کمتر از دو ماه چهار بار باهم بازى خواهند کرد. رفت و 

برگشت آسیا، سوپرجام و بازى رفت لیگ.
 اما استقالل و پرســپولیس اگر در یک چهارم نهایى با قرعه 
قطرى روبرو شــوند و صعود کنند قطعا در نیمه نهایى حریف 
هم خواهند بود. بازى رفت نیمه نهایى 10-9 مهر است و بازى 
برگشت 30 مهر- اول آبان خواهد بود. بازهم یک فاصله 21 
روزه بین مالقات احتمالى سرخابى ها در آسیا. بازهم اگر برنامه 
لیگ هجدهم طورى باشد که بازى رفت دو تیم در این بازه 21 
روزه باشد دو تیم در 21 روز سه بار باهم بازى خواهند کرد. در 
واقع فشرده ترین حالتى که براى دربى به وجود مى آید این است 

که دو تیم در 21 روز سه بار باهم بازى کنند.
به گزارش نصف جهان، این حدس و گمان و احتماالت بعد از 
صعود دو تیم بسیار قوت گرفته است، اما نکته کابوس بار براى 
هر کدام از دو تیم اینست که در مرحله بعد یکى از آنها با الدحیل 
قطر رو به رو شوند که به احتمال بسیار زیاد یکى از آنها در یک 
جدال غیر ایرانى حذف مى شود و تیم دیگر حتى اگر السد توسط 
یک ایرانى از گردونه مسابقات حذف شود باز هم دچار این تیم 
بى رحم قطرى در مرحله بعد مى شــود. با قدرتى که الدحیل 
دارد و با  تصویرى که از نمایــش دو تیم تهرانى تا بدین جاى 
رقابت ها داریم حتى خیلى سخت است که یکى از این دو تیم 
بتوانند حریف الدحیل شوند و با توجه به قوانین جدید فقط یک 
تیم از غرب آسیا  به این مســابقات صعود مى کند بهتر است 
سرخابى ها حداقل در دادن وعده صعود به فینال به طرفداران 

خود کمى محتاط باشید.

با قدرتى 
که الدحیل دارد و با  

تصویرى که از نمایش دو تیم 
تهرانى تا بدین جاى رقابت ها 
داریم حتى خیلى سخت است 
که یکى از این دو تیم بتوانند 

ححرحریف الدحیل شوند

ا

ید

ت و 

ى ه
ه نهایى ح
هراستو

2
 در 

 از 
کابوس بار
 از آنها با الد

ک 
ط 

ن 

کارشــناس داورى فوتبال ایران گفت: داور عمانِى دیدار 
قضاوت این مسابقه سنگین را نداشت.استقالل و ذوب آهن کنترل بازى را از دست داده بود و توان 

محمد ابوبکر الکاف داور عمانى بازى استقالل و ذوب آهن 
در پایان بازى به دلیل برخــى تصمیماتش مورد انتقادات 

شدید امیر قلعه نویى قرار گرفت. سرمربى ذوب آهن به 
تصمیماتش علیه ذوب آهن سوت زده است.چند صحنه کلیدى بازى اشــاره داشت که داور مسابقه با 

محمد فنایى کارشــناس داورى و کمک داور فینال جام 
جهانى 94 در رابطه با قضــاوت ابوبکر الکاف داور عمانى 

این مسابقه گفت: ببینید این بازى شرایط خاصى داشت 
و یک داور قدرتمند را مى خواست. این یک بازى چالش 

اینکه ذوب آهن بازى اول را برده بود.برانگیز بود که قضاوت در آن کار سختى است به خصوص 
فنایى درباره اشتباهات داورى در این مسابقه اظهار کرد: 

آغاز مشکالت داورى در بازى برگشت استقالل برابر ذوب 
آهن زمانى به وجود آمد کــه داور در همان دقایق ابتدایى 

مامه تیام را اخراج نکــرد. واقعا جاى تعجب دارد بازیکن 
بد را انجام داد.به این کیفیت چرا در آن دقایق بازى آن خطاى خشــن و 

وى افزود: اگر یک داور اروپایى داور این مسابقه را قضاوت 
مى کرد شک نکنید که در آن صحنه کارت قرمز نشان مى 

داد. البته از طرفى هم مى توان این کار داور را پسندید چرا 
که در آن دقایق اخراج تیام شاید فضاى بازى را کامال به 

هم مى ریخت، استقالل یک بر صفر جلو بود اما تصمیم داور 
باعث مى شد از این به بعد بازى به خشونت کشیده شده 

و هر دو تیم  فوتبال را فراموش کنند و دنبال زدن یکدیگر 
باشند.

این کارشناس داورى تصریح کرد: به نظرم فوتبالى در این 
سطح و با حضور تماشاچیان زیاد روى داور فشار و استرس 

وارد کرده بود ضمن اینکه هر چه از زمان بازى گذشــت 
تجمع به وجود مى آمد.کنترل بازى سخت تر شد و براى هر خطایى که مى گرفت 

محمد فنایى در ایــن رابطه که آیا ابوبکــر الکاف تحت 
تاثیر جو ورزشــگاه هم قــرار گرفته بود؟ خاطر نشــان 

کرد: صددرصــد اینطورى بود و اگر ایــن خطا را بازیکن 
ذوب آهــن انجام داده بــود به احتمال زیــاد اخراجش

 مى کرد.
کارشناس داورى فوتبال ایران درباره حرکت بعدى مهاجم 

سنگالى استقالل که در زمان آفساید به توپ ضربه زده و 
آن را وارد دروازه ذوب آهن کــرد تاکید کرد: در آن صحنه 

هم داور به چند دلیل باید کارت زرد دوم را به تیام مى داد. 
ببینید استقالل در آن دقایق از حریفش جلو بود و این کار 

تیام باعث شد که به تیم مقابل استرس وارد شود. این یک 
رفتارغیرورزشى است چرا که او قبل از ضربه هم پرچم را 

دیده بود و هم صداى سوت را شنیده بود و مستحق کارت 
زرد دوم بود.

وى ادامه داد: درباره خطاى فرشید باقرى هم باید بگویم 
این خطا آنقدر خشــن بود که دو کارت قرمز داشــت. ما 

همیشه در برنامه هاى تحلیلى مى گوییم که وقتى بازیکنى 
جریمه اش فقط کارت قرمز است.با استوك به درشــت نى و نازك نى بازیکن حریف بزند 

کارشــناس داورى فوتبال ایران با اشاره به اینکه کنترل 
بازى از دست داور خارج شــده بود اظهار کرد: داور توان 

قضاوت این مسابقه سنگین را نداشت. نمى دانم اى اف 
سى چرا این داور را انتخاب کرده بود اما به نظر من مى شد 

داوران بهترى از شرق آسیا یا استرالیا این بازى را سوت 
بزند. او کنترلى بر بازى نداشت و به عنوان مثال به سرمربى 

هم ریخته بود حتى یک تذکر هم نداد.استقالل که کنار زمین داد و بیداد مى کرد و حسابى جو را به 

اشتباهات داورى شدذوب آهن اسیر 

رشید مظاهرى:
روى زمین گل نخوردم

گل حدادى فر
جان هوادار آبى را گرفت

روزنامه «اوسترشــوندس» پوستن در شــماره اخیر خود از بازى 
پایانى سامان قدوس با پیراهن تیم اوسترشوندس در هفته نهم 
لیگ برتر فوتبال سوئد برابر ساندسوال خبر داد و مدعى شد این 
ملى پوش ایرانى پس از این رویارویى به تیم سلتاویگو اسپانیا 
انتقال خواهد یافت؛ تیمى که در نقل وانتقاالت زمستانى اروپا 
نیز خواهان جذب قدوس بود اما با مخالفت باشگاه اوسترشوندس 

سوئد مواجه شد.
دانیل کیندبرخ، رئیس باشگاه اوسترشوندس در این باره گفت:  در پنجره نقل وانتقاالتى 
ژانویه از سلتاویگو پیشنهاد داشتیم اما پس از آن ارتباطى میان ما نبود. سامان قدوس 
بازیکن جام جهانى 2018 روسیه است که ارزش او را به طرز فوق العاده اى افزایش خواهد 
داد. هر پنجره نقل وانتقاالتى نیز باعث افزایش قیمت قدوس مى شــود. بنابراین دلیل 
روشنى وجود دارد که منتظر جام جهانى 2018 روســیه بمانیم. انتقال قدوس در شرایط 

فعلى ایده درستى نیست. 

قدوس در سلتاویگو ؟  

 محمدرشید مظاهرى از شکســت ذوب آهن مقابل استقالل
حذف این تیم از لیگ قهرمانان آســیا حسابى عصبانى اس
او پس از بازى هم در مصاحبه تلویزیونى بارها به داور
این بازى طعنه زد و صعود اســتقالل را به آنها تبری
گفت. اما این پایان کار نبود. او در مصاحبه اى دی
دوباره از داورى بازى دیشب انتقاد کرد و طعنه ه
عجیبى به رقیبان ملى پوش خود زد. رشید گف
«گل دوم را تیام بســیار خــوب زد. یک مر
ب داشــتیم که مى گفت براى بعضى از گل ها
برگردى و براى بازیکن مقابل دست بزنى. ف
مى کنم این گل را همــه دروازه بان ها دریاف
ث مى کردنــد هرچند این گل روى هــوا به
رسید. چند روز پیش برخى گل هایى روى زم
خوردند!» احتماال منظــور مظاهرى، گل ها
اســت که بیرانوند در بازىهاى اخیر از الجز
امارات خورده است. بیرانوند گزینه اول کىرو
در تیم ملــى و رقیب اصلى مظاهرى اســت و ال
خیلى ها معتقدند که مظاهرى شایســتگى بیشــتر
براى بازى در ترکیب اصلى تیم ملى دارد. مظاهرى به
مصاحبه ها اکتفا نکرد و در اینستاگرام خود هم براى حسی
کرى خوانى کرد و نیمکت نشینى را به رخ او کشید و جالب
اینکه مهدى رحمتى هم به حمایت از حسینى پرداخت و برای

در تیم ملى آرزوى موفقیت کرد.

رشید مظاهرى:
روى زمین گل نخوردم

ه شد و فوت کرد.
قالل تهران و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه آزادى به 
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برتر آسیا را به دست آوردند.  88 تیم
فوت یکى از هواداران استقالل شیرینى این برد را به  بر
0لیمانى، هوادار50 ساله استقالل در خانه مشغول تماشاى

ه صورت کامًال اتفاقى بعد از گل اول قاسم حدادى فر به 
ت قلبى مى کند و از دنیا مى رود. 

ى در خصوص چگونگى فوت برادرش اعالم کرد: برادر 
ش مشغول تماشاى مسابقه بود که متأسفانه بعد گل اول 

ذوب آهن نفسش باال نیامده و آمدن آمبوالنس هم هیچ 
نکرده است. برادرم فشار خون داشت  کمکى به برادرم
گفته بود هیجان برایش خوب نیســت  و دکتر به او
اما ناگهانى اســتادیوم نرفت و به همین دلیل دیگر
به علت هیجــان زیاد دچار حمله قلبى شــد و فوت

 کرد. 

 پوستن در شــماره اخیر خود از بازى 
هن تیم اوسترشوندسدر هفته نهم
ساندسوال خبر داد و مدعى شد این 
اسپانیا  به تیم سلتاویگو  رویارویى
ه در نقل وانتقاالت زمستانى اروپا

با مخالفت باشگاه اوسترشوندس  ما

اوسترشوندس در این باره گفت:  در پنجره نقل وانتقاالتى 
اشتیم اما پس از آن ارتباطى میان ما نبود. سامان قدوس 
سیهاست که ارزش او را به طرز فوق العاده اى افزایش خواهد 
ى نیز باعث افزایش قیمت قدوسمى شــود. بنابراین دلیل 
8 جام جهانى 2018 روســیه بمانیم. انتقال قدوس در شرایط 

سلتاویگو؟  
سرمربى پیشین تراکتورسازى با مسئوالن باشگاه 
کایسرى اسپور ترکیه به توافق رسید و هدایت این 

باشگاه را بر عهده گرفت.
ارطغرول ساغالم ســرمربى ترکیه اى که در نیم 
فصل لیگ هفدهم به ایران آمد و به جاى یحیى 
گل محمدى هدایت تراکتورســازى را برعهده 
گرفت، در پایان فصل ایران را به مقصد کشورش 

ترك کرد.
ساغالم که قراردادش با تراکتور به پایان رسیده 
بود، مذاکراتى با مسئوالن باشگاه تمدید قرارداد 
انجام داد و قرار شد پاسخ نهایى خود را ارائه دهد اما 
در بازگشت به ترکیه دیگر خبرى از او نشد تا اینکه 
امروز خبر رسید هدایت باشگاه کایسرى اسپور را 

برعهده گرفته است.
با این شــرایط بازگشت ســاغالم به ایران براى 
تمدید قرارداد با تراکتورســازى منتفى شد و این 
مربى فصــل آینده در لیگ ترکیــه به مربیگرى 

ادامه خواهد داد.
مدیر اجرایى باشگاه کایســرى اسپور ترکیه خبر 

توافق با ساغالم را تایید کرد.  

ساغالم، سرمربى 
کایسرى اسپور  

تیام و باقرى باید اخراج مى شدند
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یک فوق تخصص خون و سرطان کودکان گفت: شناسایى 
عامل کم خونى توسط انجام آزمایش ها صورت مى پذیرد و 
این آزمایش مشخص مى کند که کم خونى فرد در کدام یک از 

دسته ها قرار خواهد گرفت.
پروفسور حســن ابوالقاســمى در خصوص انواع کم خونى 
کودکان اظهار کرد: پایین آمدن هموگلوبین و هماتوکریت 
به معناى کم خونى است، کم خونى کودکان داراى علت هاى 
فراوانى اســت و بیمارى هاى عفونى و کمبــود آهن را در 
برمى گیرد.وى گفت: برخى از بیمارى هاى عفونى ساده نیز 
مى تواند باعث بروز کم خونى در کودکان شود، همچنین برخى 

عوامل تغذیه اى مانند کمبود آهن، اســیدفولیک و ویتامین 
B12 و همچنین برخى از بیمارى هاى ارثى مانند تاالسمى از 

علل ایجاد کم خونى به شمار مى رود. 
ابوالقاسمى ادامه داد: شناسایى عامل کم خونى توسط انجام 
آزمایش ها صورت مى پذیرد و این آزمایش مشخص مى کند 
که کم خونى فرد در کدامیک از دسته ها قرار خواهد گرفت.وى 
افزود: کم خونى ها در بسته هاى متعددى قرار مى گیرند که در 
برخى از آنها گلبول هاى قرمز کوچک و کمرنگ و در بسته اى 
دیگر، این گلبول ها درشت و قرمز رنگ هستند یا اینکه هیچ 

تغییرى در ظاهر آنها ایجاد نمى شود. 

ابوالقاســمى بیــان کرد:به طور کلــى باید بدانیــم کمبود 
هموگلوبین در جریان خــون با تغییر خلــق و خوى ارتباط 
مســتقیم دارد، زیرا این کمبودها باعث مى شود که اکسیژن 
کافى به مغــز یا بافت هــا نرســد و فــرد در مواقعى دچار 
بى حوصلگى و عصبانیت شود. وى گفت: کم خونى فقر آهن 
یکى از بیمارى هاى شایع است که این موضوع باعث مى شود 
زمانى که ذخایر آهن بدن فرد تمام شــود، فرد با کم خونى 
مواجه شده و هموگلوبین و هماتوکریت خون بیماران کاهش 
پیدا کند که این موضوع عالوه بر تغییر خلق و خوى، باعث 

کاهش حافظه افراد نیز خواهد شد.  

کاهش سطح 
اسید اوریک 

خون با 9 پیشنهاد 
تغذیه اى

به طور کلى بدن قادر به حل کردن اسید اوریک از طریق خون است. اسید اوریک از طریق 
ادرار به طور کامل از بین مى رود. اما گاهى بدن شما یا اسید اوریک زیادى تولید مى   کند یا 

قادر به دفع مقدار کمى از آن است.
میزان اسید اوریک باال در خون عاملى مهم در ابتال به التهاب مکرر انگشتان دست و ایجاد 

درد، سنگ کلیه، نقرس و رسوبات اسید اوریکى در بافت هاى نرم مى شود.
خوشبختانه در کنار مصرف داروها، برخى گزینه هاى غذایى نیز قادر به کاهش سطوح اسید 

اوریک خون هستند که در ادامه این مطلب به برخى از آنها اشاره شده است.

شیر کم چرب
 شــیر کم چرب، ســبب کاهش جذب مجدد اسیداوریک 
و از بیــن رفتن آن از طریق کلیه ها مى شــود. نوشــیدن 
یک تا پنــج فنجــان شــیر کــم چــرب در روز توصیه 
مى شود. شــما مى توانید به جاى شــیر، از ماست و سایر 

محصوالت لبنى کم چرب نیز استفاده کنید.

آب سبزیجات تیره رنگ
آب سبزیجات تیره رنگ خاصیت قلیایى 
دارد و غنى از ویتامین C، کلروفیل و مواد 
شیمیایى گیاهى اســت که منجر به سم 
زدایى از بدن مى شود. آب سبزیجات تیره 
رنگ، منبع خوب پروتئین و اسیدهاى آمینه 
است که مصرف آن با لیمو، منجر به کاهش 

اسید اوریک بدن مى شود.

آب 
نوشــیدن آب به مقدار دو تا چهار لیتر 
(هشــت تا 16 لیــوان) در روز، باعث 
مى شود اسید اوریک بیشترى از کلیه 
ها دفع شود. (حتمًا یک لیوان آب، قبل 
از خواب بنوشید زیر این کار به کم شدن 
اســید اوریک کمک مى کند.) دقت 
کنید منظور نوشــیدن آب است نه هر 

نوشیدنى دیگرى.

پیاز
 بــراى درمــان انــواع 
بیمارى ها مــى توان به آن 
اعتماد کــرد، ضمن اینکه 
یک گزینه غذایــى عالى 
براى کاهش اسید اوریک 

خون است.

C مکمل هاى ویتامین
 ویتامینC مى تواند به کاهش سطح اسید اوریک در خون کمک 
کند. بنابراین، درباره مصرف مکمل ویتامین C با پزشک خودتان 
مشورت کنید و در صورت امکان، میزان مصرف این مکمل را به 

500 میلى گرم در روز برسانید.
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سیب 
زمانى که از انباشت بیش از حد اسید اوریک در خون رنج مى برید، مصرف این میوه 
را فراموش نکنید. مصرف ســیب منجر به از بین بردن تمام ســموم اضافى از بدن 
مى شود. عالوه بر این، سرکه سیب سم زداى طبیعى است و به حذف مواد زاید مانند 

اسید اوریک بدن کمک مى کند.

آبلیمو
خاصیت قلیایى دارد و منجر به خنثى شــدن اسید 
اوریک خون مى شود. ویتامینC موجود در آن نیز 
منجر به دفع اسید اوریک مى شود. صبح ها با معده 
خالى یک لیوان آب گرم را به همراه لیمو بنوشید و 
براى چند هفته این کار را تکرار کنید تا شاهد کاهش 

اسید اوریک خون باشید. 

 به گفته کارشناســان، مردان به طور قابل توجهى نســبت به 
خطرات ابتال به سرطان، افسردگى، بیمارى هاى قلبى و یا حتى 
بیمارى هاى تنفسى بى اعتنا هستند. در اینجا هشت مخاطره 

جدى براى مردان در تمام سنین معرفى شده است:

سرطان پوست:  مردان با عدم رعایت موارد محافظت 
در برابر آفتاب و قرار گیرى بیشتر در معرض نور خورشید، بیشتر 
در معرض ابتال به سرطان پوست هستند. پوشیدن لباس هاى 
آستین بلند، کاله، استفاده از عینک آفتابى و استفاده از کرم هاى 
ضد آفتاب با فاکتور حفاظتى حداقل 30، براى پیشــگیرى از 

سرطان به مردان توصیه مى شود.

سرطان پروستات:  ســرطان پروســتات یکــى از 
شایع ترین سرطان ها در بین مردان میانسال و سالمند است.به 
نظر مى رسد سرطان پروستات زمینه ژنتیکى داشته باشد و در 
صورت مشاهده در یکى از افراد خانواده، سایر اعضا نیز در خطر 

ابتال قرار داشته باشند.

بیمارى هاى قلبى:  بیمارى هاى قلبى در اشــکال 
مختلف عوارض بالقوه کشنده دارند. این در حالى است که سکته 
مغزى ناشى از فشار خون باال در مردان جوان بسیار شایع شده 

است.

بیمارى مزمن انسدادى ریه و سایر بیمارى هاى 
تنفسى:  بیمارى هاى تنفسى شامل بیمارى مزمن انسدادى 
ریه، ســرطان ریه، آمفیزم و... تهدید کننده حیات هستند. قرار 
گرفتن در معرض مخاطرات شــغلى مانند مواجهه با آزبست و 
استعمال سیگار، از جمله عوامل خطر ابتال به این بیمارى هاست.

افسردگى و خودکشى:  ورزش، تعیین اهداف واقع 
بینانه و جستجوى کمک هاى حرفه اى براى درمان افسردگى 

در مردان اهمیت زیادى دارد.

بیمارى کبدى:  کبد نقش مهمى در هضم غذا، جذب 
مواد مغذى و رهایى بدن از مواد سمى دارد. بیمارى هاى کبدى 
شامل سیروز، هپاتیت ویروسى و بیمارى هاى ژنتیکى کبدى، 

به عالوه سرطان کبد در مردان شیوع باالیى دارد.

دیابــت:  دیابت مى توانــد منجر به آســیب به کلیه،
 آســیب هاى عصبى، بیمارى هاى قلبى، سکته مغزى و حتى 

مشکالت بینایى شود.

آنفلوآنزا و ذات الریه:  این دو بیمارى دو خطر بهداشتى 
پیشرو براى مردان هستند. مردانى که سیستم ایمنى بدنشان در 
اثر ابتال به بیمارى مزمن انسدادى ریه، دیابت، نارسایى احتقانى 
قلب، کم خونى، ایدز و یا سرطان به خطر بیافتد، بیشتر مستعد 
ابتال به ایــن دو بیمارى هســتند. ایــن در حالى اســت که 
واکسیناســیون علیه این دو بیمارى تا 70 درصد خطر بسترى 

شدن در بیمارستان را کاهش مى دهد.

8 مخاطره جدى پزشکى که
 مردان نباید نادیده بگیرند

بدن ما در فصل سرما تمایل بیشترى به غذاهاى گرم دارد و 
استفاده از غذاهاى نیروبخش، در تضمین سالمتى بسیار مؤثر 
است؛ اما براى دستیابى به اعتدال در فصل بهار، بهتر است از 

غذاهاى سبک و زودهضم استفاده کنیم.
با شروع فصل بهار، طبیعت دســتخوش تغییرات بسیار شده 
و شــادابى و طراوت خود را بازمى یابد. بدن انسان نیز از این 
تغییرات مستثنى نیست و براى رسیدن به اعتدال، همانگونه 
که لباس هــاى گرم را بــا لباس هاى خنک بهــاره تعویض 
مى کنیم، باید شــیوه تغذیه و نوع مــواد خوراکى را هم مورد 

بازنگرى قرار دهیم.
غالمرضا کردافشارى، متخصص طب سنتى در این باره گفت: 
بدن ما در فصل سرما تمایل بیشترى به غذاهاى گرم دارد و 
استفاده از غذاهاى نیروبخش، در تضمین سالمتى بسیار مؤثر 
است، اما براى دستیابى به اعتدال در فصل بهار، بهتر است از 

غذاهاى سبک و زودهضم استفاده کنیم.
وى ادامه مى دهد: سعى کنید از مصرف بیش از حد غذاهاى 
ادویه دار و تند و تیز و همچنین غذاهاى شــور که به غلظت 
خون، خســتگى، رخوت و تحریک پذیرى منجر مى شــود، 
خوددارى کرده و بیشــتر از خوراکى هاى سبک و ملین مانند 

سبزیجات تازه، ماهى و لبنیات استفاده کنید.
 

بخور نخورهاى بهارى

کنگر فرنگى
 سرشــار از مــواد معدنــى، 
ویتامین ها و آنتى اکسیدان ها
و همچنین فیبــر و پروتئین 
اســت. کنگر فرنگى خاصیت 
دیورتیــک دارد و بــه همین 
دلیل، سبب دفع اسید اوریک 
و سایر ســموم از طریق ادرار 

مى شود.

 این نکته ثابت شده است که از دست دادن چربى اضافه شکم براى سالمت طوالنى 
مدت مفید است و خطر ابتال به بیمارى هاى جدى را کاهش مى دهد.این در حالى 
است که چربى بیش از حد شکم مى تواند منجر به بیمارى قلبى، دیابت نوع 2 و فشار 
خون باال شود.با این حال راه هاى ارزان قیمت را مى توانید حتى در خانه امتحان کنید 

تا شاهد از بین رفتن چربى شکمى باشید.
مصرف پروتئین را افزایش دهید: 

کاهش مصرف کربوهیدرات ها و افزایش مصرف پروتئین یکى از سریع ترین راه ها 
براى از دست دادن چربى شکمى است. پروتئین به تعادل قند خون و سطوح پایین 
انســولین کمک مى کند. اگر مصرف کربوهیدرات را نمى توانید نادیده بگیرید، نوع 
ساده آن مانند نان سفید یا ماکارونى را کنار بگذارید و به جاى آن کربوهیدرات هاى 

پیچیده مانند میوه هاى فصلى، سبزیجات ریشه اى و کاهو را به رژیم تان بیافزایید.
روغن نارگیل را به رژیم تان اضافه کنید:

 این نوع روغن از ترى گلیسیرید با زنجیره متوسط تشکیل شده است و مطالعات نشان 
مى دهد بسیارى از مزایاى آن شامل این نوع ترى گلسیرید است. روغن نارگیل به 

راحتى قابل هضم است و متابولیسم بدن را باال مى برد.
استرس خود را کاهش دهید:

 استرس مزمن یکى از عوامل افزایش چربى شکمى است. سطوح باالى کورتیزول 
که در نتیجه استرس در بدن ترشح مى شود، افزایش اشتها را به همراه دارد و میل به 

افزایش سوخت و ساز بدن را کاهش مى دهد. همین علت بروز چاقى شکمى است. 
براى کاهش استرس، مدیتیشن کنید و تکنیک هاى تنفس عمیق را بیاموزید. 

هر روز چاى سبز بخورید:
 این نوع چاى، سرعت متابولیســم را باال مى برد و کبد در سوختن چربى ها کمک 
مى کند. چاى سبز را جایگزین قهوه کنید چون مطالعات نشان داده اند که چهار تا پنج 

فنجان از این نوع چاى سبز منجر به از بین رفتن چاقى شکمى مى شود.
بیشتر بخوابید:

 راه شگفت انگیز دیگر براى از دست دادن چربى شکمى، دریافت کافى خواب است. 
تحقیقات نشان مى دهد که دریافت شــش تا هشت ساعت خواب در شب، منجر به 
حفظ سطح انسولین شده و هورمون هاى استرس را کاهش مى دهد. به عالوه، خواب 

کافى انرژى الزم را براى سوخت کالرى در طول روز به شما مى دهد.
ادویه به غذاى تان اضافه کنید:

 ادویه هایى مانند زردچوبه به دلیل وجود کورکومین در آن، منجر به کاهش التهاب 
در بدن مى شود. همچنین مطالعات نشان داده که کورکومین سرعت متابولیسم را 

باال مى برد.
به اندازه کافى آب بخورید:

 مصرف هشت لیوان آب در شبانه روز، نه تنها هضم غذا را افزایش مى دهد ،بلکه منجر 
به کاهش نفخ شده و متابولیسم را نیز باال مى برد.

7 درمان خانگى براى از بین بردن چربى شکم

رابطه 
کم خونى و 
کاهش حافظه

روغن زیتون
 انتخــاب روغن زیتــون به 
جاى روغن نباتــى و یا کره، 
نقش مهمى در کاهش اســید 
اوریــک خــون دارد. روغن 
زیتون سرشار از ویتامین E و

 آنتى اکســیدان ها است و در 
کاهش التهاب بدن نیز نقش 

دارد.
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مى گوید با یکى از تاکسى هاى آنالین    تسنیم|
مسافرکشى مى کرده؛ آنقدر دست فرمانش خوب بوده 
که سارقى حرفه اى به او پیشــنهاد همکارى مى دهد؛ 
همدســتش ســرقت مى کرده و دخترجوان رانندگى؛ 
خودش مى گوید: «باهم کار مى کردیم ولى شریکش 

نبودم فقط کرایه مسیر مى گرفتم!»
شالش را با مانتو مشکى اش ست کرده؛ حدوداً 30 ساله  
است؛ به اتهام سرقت لوازم داخل خودرو دستگیر شده؛ 
لحظه ســرقت؛ خودش مى گوید: «کارى نکردم؛ فقط 

راننده بودم؛ همه سرقت ها با "کاوه" بود که فرار کرد.»
اولش خیلــى راغب به صحبت نیســت و به زور حرف 
مى زند؛ هر از گاهى به مأمورى که کنارش ایستاده نگاه 
مى کند؛ سر صحبت که باز مى شود، سفره دلش را پهن 
مى کند و از سیر تا پیاز زندگى اش را مى گوید: «چند سال 
قبل از شوهرم جدا شدم؛ 28 سال از خودم بزرگ تر بود 
ولى کارخانه  داشت؛ وقتى باهاش آشنا شدم سن و سالى 
نداشــتم؛ توى یک مهمونى با هم آشنا شدیم و بعدش 
هم ازدواج؛ اوایلش خوب بود ولى بعدتر فهمیدم مشکل 
اخالقى دارد؛ رفیق باز بود و ولخرج؛ آنقدر که بعد از چهار 

سال مجبور شدم طالق بگیرم.»
توى چند دقیقه همه چیز را تعریــف مى کند؛ از اینکه 
چطور با پسرى که همدستش بوده و حاال فرارى است 
آشنا شده تا شیوه سرقت هایشــان. مى گوید بعد از جدا 
شدن از همسرش با اســنپ کار مى کرده؛ مسافرکشى 
ولى کارش به همدســتى با «کاوه» کشیده و آخر هم 

دستگیرى.
آشــنا یى  او با کاوه از تعمیرگاهى در جنوب شهر شروع 
شده بود؛ گاراژى که ماشینش را آنجا مى برده؛ کاوه هم 
دوست تعمیرکار همان گاراژ بوده؛ بعد از چند بارى که 
همدیگر را دیده بودند کاوه پیشنهاد داده تا با هم همکار 
شــوند؛ البته نه در ســرقت؛ خودش مى گوید: «از من 
خواست تا چند سرویس وسایلش را جابه جا کنم؛ اوایل 

خیلى ســر از کارش در نمى آوردم؛ نمى دانســتم چکار 
مى کند ولى بعدتر فهمیدم.»

وقتى از او مى پرســیم چرا همان موقــع که فهمیدى 
کاوه ســرقت مى کند از او جدا نشدى؟ مى گوید: «خب 
بچه بازى بود بخاطر اینکه دزدى مى کند باهاش قطع 
رابطه کنم؛ مگه نه؟» حرفش آنقدر عجیب اســت که 
جوابى برایش نداریم؛ فقــط بحث را عوض مى کنیم و 
از سرقت هایشان مى پرسیم. مى گوید: «دست فرمانم 
خوب بود و ماشینم هم «ساینا»؛ من فقط پشت فرمان 

مى نشستم؛ او روى صندلى شاگرد مى نشست و چشم 
چشم مى کرد توى کوچه پس کوچه ها؛ 206 که مى دید 
ازم مى خواســت تا یه جاى خلوت بزنم کنار؛ کاوه پیاده 
مى شد و بعد از چند دقیقه برمى گشت؛ با وسایل 206.»

وســط همه جمله هایش مى گوید: «مــن فقط کرایه 
مى گرفتم و رانندگى مى کردم؛ نه شریک سرقت هاش 
بودم نه همدســتش؛ براى هر ســرویس هم 20 تا 25 
هزار تومان مى گرفتم؛ به عنوان کرایه؛ حتى سابقه هم 
ندارم.» حرفش تمام نشــده و گفتنى هایش زیاده است 

ولى خیلى وقت ندارد؛ مأمورى که کنارش ایستاده اشاره 
مى کند و راهى دادسرا مى شوند.

افسر پرونده اش مى گوید بیشتر سرقت هایشان از 206 
بوده؛ در خیابان هاى خلوت دِر ســمت راننده یا سمت 
شاگرد 206 را خم مى کردند و وســایل داخل خودرو را 
به ســرقت مى بردند. اغلب هم در غــرب تهران. البته 
فقط 206 نبوده؛ از خودروهاى دیگر هم ســرقت کرده 
بودند؛ اغلب موارد شیشه ماشین را مى شکستند و وسایل 

داخلش را مى بردند.

یکى از مسئوالن حراست دانشــگاه خوارزمى اســتان البرز از ورود یک 
دانشجوى پسر به خوابگاه دختران این دانشگاه خبر داد و گفت: این دانشجو 

بازداشت و به عوامل انتظامى تحویل داده شد.
این مســئول در گفتگو با «ایســنا» اظهار کرد: عصر روز چهارشنبه 26 
اردیبهشت یکى از دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمى که حالت روانى خوبى 
نداشته با عبور از فنس هاى اطراف خوابگاه دختران وارد ساختمان شده و 
با شکستن در و شیشــه هاى خوابگاه قصد ورود به یکى از اتاق ها را داشته 
است. وى ادامه داد: این دانشجو پس از شکستن در اتاق متوجه مى شود که 

فرد مورد نظر خود در آن اتاق نیست. 
این مسئول حراست دانشگاه خوارزمى خاطرنشان کرد: این دانشجو که بر 

اثر شکستن شیشه هاى خوابگاه زخمى شــده بود توسط پرسنل انتظامات 
دانشگاه دستگیر و پس از بخیه شدن زخم ها در درمانگاه دانشگاه به نیروى 
انتظامى تحویل داده مى شــود. وى با بیان اینکه خانواده این دانشجو در 
جریان موضوع قرار گرفته است افزود: مسئول حقوقى، شکواییه دانشگاه 
را به کالنترى تقدیم کرده و چون این موضوع حاد اســت دانشگاه به آن 
ورود نمى کند و توســط قوه قضائیه بررسى خواهد شــد. وى خاطرنشان 
کرد: حراســت دانشــگاه به دانشــجویان این اطمینان را داده است که تا 
آخرین روز امتحانات نیــروى اضافه در اطراف محوطه خوابگاه مســتقر 
شود تا در ایام تعطیالت تابســتان براى بهبود حفاظ اطراف خوابگاه اقدام 

شود.

رئیس پلیس کرج گفت: سه سارق که در پوشش مأمور پلیس 
راهور اقدام به ربودن یک دستگاه تریلر و سرقت بار آن کرده 

بودند، در این شهرستان شناسایى شدند و به دام افتادند.
ســرهنگ حســنعلى فیروزخواه اظهار کرد: مأموران پلیس 
کرج درپى دریافت گزارشى مبنى بر ربوده شدن یک دستگاه 
خودروى تریلر حامل بار کاال در یکى از جاده هاى منتهى به این 
شهرستان، بررســى موضوع را به صورت ویژه در دستور کار 
قرار دادند. وى اضافه کرد: طبق بررسى ها، سارقان در پوشش 
مأمور پلیس راهور خودرو تریلر را متوقف کرده و ســپس به 
بهانه بررسى مدارك وارد خودرو شده و با کشیدن گونى بر سر 

راننده، تریلر را به مناطق بیابانى انتقال مى دهند. 
سرهنگ فیروزخواه گفت: این سارقان با رها کردن راننده در 
یک بیابان، تریلر را به منطقه کمالشهر کرج آوردند و بار آن را 
در یک انبار تخلیه کردند. وى بیان کرد: مأموران پلیس با انجام 
کار تحقیقاتى، خودروى مورد نظر را که در کنار یک سوله متوقف 
شده بود شناسایى کردند و در یک اقدام غافلگیرانه سه سارق 
را به دام انداختند. رئیس پلیس کرج افزود: در بازرسى از انبار 
مورد نظر هشــت میلیارد و500 میلیون ریال کاالى مسروقه 
کشف و ضبط شــد. وى افزود: پرونده این سارقان در دست 

بررسى است.

یکى از اراذل و اوباش تهران پس از آزادى از زندان و در 
یک مهمانى اقدام به کشتن یکى از دوستان خود کرد.

به گزارش مهر، سرپرست پلیس آگاهى تهران بزرگ 
گفت: یکى از اراذل و اوباش سطح یک تهران که چندى 
پیش با شلیک گلوله پلیس از ناحیه پا مورد هدف قرار 
گرفته و دستگیر شده بود، این بار پس از آزادى از زندان و 
در یک مهمانى مجردى اقدام به کشتن یکى از دوستان 
خود و مجروح کردن دو تن دیگر کرد و در حال حاضر 
به اتهام قتل عمد تحت تعقیب اداره دهم پلیس آگاهى 

تهران بزرگ قرار گرفته است.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدى، در توضیح این خبر گفت: 
ساعت 20 چهارشنبه (97/2/26) وقوع یک فقره فوت 
ناشــى از اصابت چاقو، به کالنترى 

ولنجک اعالم شــد. با حضور مأموران در بیمارستان 
مشخص شد فردى حدوداً 35 ســاله به همراه دو نفر 
دیگر که آنها نیز مورد اصابت جســم تیز قرار گرفتند، 
براى اقدامات درمانى به بیمارســتان منتقل شده اما با 
وجود انجام اقدامات پزشــکى فوت مى کند. با اعالم 
خبر به اداره ویژه قتل پلیس آگاهى، کارآگاهان این اداره 
در بیمارستان حاضر شدند و در تحقیقات از دو مجروح 
صحنه درگیرى اقدام به شناسایى یکى از اراذل و اوباش 

سطح یک شهر تهران به عنوان قاتل فرارى کردند.
شاهدان صحنه جنایت در اظهارات خود عنوان داشتند 
که هر سه نفر آنها از دوســتان قاتل هستند که پس از 
آزادى وى (قاتل) از زنــدان، در خانه مجردى مقتول 
اقدام به گرفتن مهمانى براى قاتل کرده اند اما در ادامه 
مابین آنها درگیرى رخ داده اســت 
و قاتل با سالح 
ســرد همراه 
خود هر سه نفر 
آنها را مورد ضربات چاقو 
قرار داده که پس از انتقال ایشان به بیمارستان، مقتول 

(میزبان مهمانى) فوت کرده است.
سرپرست پلیس آگاهى تهران بزرگ با اعالم این خبر 
گفت: از زمان اعالم خبر بــه اداره دهم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ و تشکیل پرونده قتل عمد، تحقیقات ویژه 
پلیسى براى دستگیرى قاتل در دستور کار اداره دهم 

پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.

رئیس پلیس آگاهى اســتان قزوین از شناسایى 
و دســتگیرى دو برادر فرارى پس از 18 سال از 

ارتکاب قتل در شهرستان تاکستان خبر داد.
ســرهنگ آرش مرادى اظهار کرد: در پى وقوع 
یک فقره درگیرى منجر به قتل در سال 1379 در 
روستایى از توابع بخش خرمدشت در تاکستان و 
متوارى شدن قاتل و بى نتیجه ماندن شناسایى و 
دستگیرى قاتل، مأموران پلیس آگاهى شهرستان 
و استان مجدداً با تشــکیل کارگروه ویژه تالش 
خود را براى شناسایى و دستگیرى قاتل یا قاتالن 
آغــاز کردند. وى افــزود: با بررســى محتویات 
پرونده قتل که 18 ســال پیش دو طایفه بزرگ با 
همدیگر اختالف خانوادگى پیداکرده و با وجود حل 
اختالف توسط ریش سفیدان و صلح و سازش بین 
طرف هاى درگیر، صبح روز قتل، قاتل به همراه 
برادر خود، مقتول که قصد رفتن به شــهر داشته 
را، با واردکردن چندین ضربه به وســیله چوب به 

سروصورتش، مى کشند و متوارى مى شوند.
رئیس پلیس آگاهى استان قزوین خاطرنشان کرد: 
مأموران پلیس آگاهى استان و شهرستان تاکستان 

با به کارگیرى تحقیقات میدانى جامع و اقدامات 
اطالعاتى دو نفر را در یکى از استان هاى همجوار 
شناسایى کردند و به منظور اطمینان از هویت افراد، 
با اخذ نیابت قضائــى دو اکیپ از مأموران مجرب 

براى جمع آورى اطالعات به محل اعزام شدند.
ســرهنگ مرادى اضافه کرد: با بررســى هاى 
همه جانبه و اقدامات اطالعاتى، کارآگاهان پلیس 
آگاهى موفق به شناسایى عامل جنایت سال 79 
دریکى از دامدارى هاى استان هاى همجوار شدند 
و در یک عملیات غافلگیرانه دو برادر را دستگیر و 

به پلیس آگاهى استان منتقل کردند.
این مقام مسئول تصریح کرد: یکى از متهمان در 
بازجویى مأموران به قتل یکى از اهالى روســتا از 
توابع بخش خرمدشت در سال 79 و یکى از آنان به 
معاونت در قتل اعتراف کردند. رئیس پلیس آگاهى 
استان قزوین با اعالم اینکه با تالش شبانه روزى 
مأموران پس از 18 ســال قتل، قاتل دستگیر شد 
عنوان کرد: متهمان با تشکیل پرونده براى سیر 
مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى و با صدور 

قرار قانونى روانه زندان شدند.

دستگیرى 
برادران فرارى 
پس از 18 سال

مأموران در حال بررسى 
وتحقیق درباره درســتى 
حرف هاى پســر جوانی 
هســتند که مدعى است 
27 ســال قبل شــاهد 
مرگبــاري  درگیــري 
در مرکــز تهــران بوده

 است. 
به گزارش تســنیم، 13 
اردیبهشت سال جارى بود که مرد 33 ســاله اى با حضور در پلیس آگاهى مدعى شد در سال 70 یا 71 

شاهد یک قتل بوده است.
وى در اظهاراتش به مأموران گفت: «تابستان سال 70 یا 71 در منزل دخترعمه ام بودم که به همراه پسر 
وى، سوار بر پراید شده و راهى منزل من در خیابان جمالزاده شدیم، من و پسر دخترعمه ام داخل خودرو 
مواد مخدر نیز مصرف کردیم که در خیابان گلشن متوجه شدم سرنشینان یک خودروى پیکان در حال 

کتک زدن یک پسر جوان هستند؛ ما پیکان را تعقیب کرده اما در نهایت آن را گم کردیم.»
وى افزود: «بعد از این اتفاق، من پلیس را در جریان قرار دادم و فرداى آن روز وقتى به محل کار خود در 
بازار صفویه (روبه روى پارك ملت) رفتم، دیدم سه زن در حال کاور کردن جسد همان پسرى هستند که 
روز گذشته داخل خودروى پیکان در حال کتک خوردن بود؛ البته جسد آن روز داخل یک جوى آب قرار 

داشت؛ من این سه زن را چند ماه بعد در دادگاه دیدم اما به روى خود نیاوردم.»
وى در ادامه اظهارات خود گفت که از آن روز به بعد هر شب خواب پسر جوان را مى بیند که به او اصرار 
مى کند موضوع حادثه را به پلیس اطالع دهد و چون عذاب وجدان او را رها نکرده به اداره پلیس آمده 

است تا راز این حادثه را بر مال کند.
پس از این اظهارات، مراتب به ســجاد منافى آذر، بازپرس ویژه قتل پایتخت اعالم و دستور تحقیقات 

درباره این پرونده صادر شد.

ماجراى مشاهده صحنه قتل
 در 27 سال پیش

ضیافت مرگ

مأموران جعلى، تریلر را با بارش ربودند

زخمى شدن پسر دانشجو در خوابگاه دختران!

پرونده هاى مرگ مشکوك زن میانسال و ســقوط مرگبار پسر جوان از سوى 
کارآگاهان جنایى بررسى مى شود.

ســاعت 10 و21دقیقه روز سه شــنبه 25 اردیبهشــت ماه مأموران کالنترى 
107 فلسطین از مرگ مشکوك زن میانسالى با خبر و راهى محل شدند. بررسى ها 
حکایت از این داشت زن 52 ســاله که «پونه» نام دارد ساعتى قبل به کلینیکى 
درمانى مراجعه مى کند که پس از تزریق آمپولى ناگهان حالش بد مى شــود و 
فوت مى کند. یکى از اعضاى خانواده زن فوت شده گفت: «ما از پرسنل کلینیک 
درمانى بخاطر تزریق مرگبار به مادرم شکایت داریم.» با طرح این شکایت پرونده 
به دستور بازپرس دادسراى امور جنایى تهران براى بررسى به دادسراى جرائم 
پزشکى فرستاده شــد. تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد. در حادثه دیگرى 
ساعت 23و40دقیقه شامگاه سه شنبه مأموران کالنترى 106 نامجو خبر سقوط 
مرگبار مرد جوانى را به بازپرس ویژه قتل دادسراى امور جنایى تهران اطالع دادند. 
مأموران در محل حادثه که حیاط ساختمان مسکونى در حوالى خیابان گرگان 
بود با جسد خونین پسر 31 ساله اى به نام «ایوب» روبه رو شدند که حکایت از این 
داشت بر اثر سقوط از بالکن طبقه دوم جان باخته است. یکى از اعضاى این خانواده 
گفت: «ایوب مدتى است افسردگى دارد و چند بارى هم تهدید به خودکشى کرده 

بود. ساعتى قبل در حال تماشاى فوتبال بودیم که به داخل حیاط سقوط کرد.»

8 سارق پس از آزادى از زندان یک باند حرفه اى تشکیل دادند و دست به 
انواع سرقت زدند.

روز 7 اسفند ماه ســال گذشــته پرونده اى با موضوع ســرقت مسلحانه 
محموله پوشــاك به پلیس آگاهــى تهران بزرگ واصل شــد که طى آن 
شاکى پرونده عنوان کرده بود پیرو سفارش تلفنى خرید مقادیرى پوشاك 
محموله ســفارش داده شــده را به آدرســى در منطقه یافت آباد ارســال 

کرده اما چند فرد مسلح با سد کردن 
مســیر وى و تهدید سالح کمرى و 
نهایتًا اســتفاده از افشانه و ضرب و 
شتم وى، موتورســیکلت و محموله 
پوشاك به ارزش پنج میلیون تومان 
را از او ســرقت کردنــد و متوارى 

شدند.
 کارآگاهــان پلیــس آگاهــى در 
بررســى تصاویر به دســت آمده از 
دوربیــن هاى مداربســته موفق به 
شناســایى هویت یکى از ســارقین 
بــه عنــوان یکــى از مجرمیــن 
سابقه دار شده که با شناسایى تصویر 
ایــن شــخص از ســوى مالباخته، 

مخفیگاه و محل هاى تردد این شخص براى شناسایى دیگر اعضاى گروه 
تحت مراقبت نامحسوس قرار گرفت.

در ادامــه و با شناســایى دیگــر اعضاى گــروه، چهار متهــم در مورخه 
1397/02/10 طى عملیات ضربتى مشترك و همزمان در شهرستان هاى 
رى و تهران دستگیر و در بازرســى از مخفیگاه هاى آنها تجهیزات نظامى 
از قبیل یک قبضه سالح کمرى همراه با 15 فشنگ جنگى، دو قبضه شبه 

سالح کمرى، چهار دستگاه بى سیم دســتى، یک رشته دستبند فلزى، گاز 
اشک آور و یک دستگاه شوکر برقى کشف و ضبط شد.

در تحقیقات صــورت گرفته، متهمین عالوه بر اعتراف صریح به ســرقت 
مسلحانه محموله پوشــاك به چندین فقره سرقت مســلحانه و به عنف 
از جمله ســرقت و زورگیرى از فروشــندگان اســکناس و ارز در خیابان 
جمهورى، سرقت چند دستگاه خودروى سوارى، سرقت فرش و همچنین 
انجام ســرقت هــاى مشــابه در 
شــمال غرب کشــور نیز اعتراف 

کردند.
ســرهنگ حمیدرضــا یاراحمدى، 
سرپرســت پلیس آگاهــى تهران 
بزرگ، گفــت: در ادامه رســیدگى 
به پرونده، مشــخص شــد که این 
گــروه از متهمیــن با همدســتى 
چهار متهــم دیگر که بــه صورت 
جداگانه توســط پایگاه سوم پلیس 
آگاهــى تهــران بزرگ دســتگیر 
شــدند به شــیوه ســاختگى اقدام
 به ایجــاد تصادف بــا خودروهاى 
ســوارى به ویژه خودروهاى مدل 
باال در ســطح شــهر تهران کرده و پس از پیاده شــدن راننده از خودرو 
براى بررســى میزان خســارت تصادف، از این فرصت اســتفاده کرده و 
اقدام به زورگیرى و ســرقت خودروهــاى آنها مى کردند کــه تحقیقات 
در خصوص شناســایى دیگر جرائــم ارتکابى آنها در خصوص ســرقت 
خودرو بــه شــیوه ایجاد تصــادف ســاختگى نیــز در حال رســیدگى

 است.

رل زن پشت رل در سرقت از خودروها

انهدام باند 8 نفره سارقان مسلحبررسى 2 پرونده مرگ مشکوك 

اقدام به گرفتن مهمانى براى قاتل کردهناشــى از اصابت چاقو، به کالنترى 
مابین آنها درگیرى ر
و

خ
آنها را مورد
قرار داده که پس از انتقال ایشان به بیما

(میزبان مهمانى) فوت کردهاست.
سرپرست پلیس آگاهى تهران بزرگ با
گفت: از زمان اعالم خبر بــه اداره دهم
تهران بزرگ و تشکیل پرونده قتل عمد،
پلیسى براى دستگیرى قاتل در دستو
پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت



ارزش و مرتبــه مرد به انــدازه همت او و راســتگویى 
و صداقت او به میزان جوانمردى اش اســت و شــجاعت 
و دلیــرى او به قدر ننگى اســت کــه (از کار زشــت و 
ناشایسته) احساس مى کند و عفت و پاکدامنى او به اندازه 

موال على (ع)غیرت او است.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

دعاى روز سوم ماه مبارك رمضان:
فاَههِ َوالتَّْمویِه، َواْجَعْل  ْهَن َوالتَّْنبیه، َوباِعْدنى فیِه ِمَن السَّ اَللّـُهمَّ اْرُزْقنى فیِه الذِّ

لى نَصیبًا ِمْن ُکلِّ َخْیر ُتْنِزُل فیِه، بُِجوِدَك یا اَْجَوَد اْالَْجَودیَن.
خدایا روزیــم کن در این ماه تیزهوشــى و بیدارى و دورم گــردان در آن از 
بى خردى و اشتباه کارى و مقرّر فرما برایم بهره اى  از هر خیرى که در آن 

نازل گردانى به جود  و کرمت اى بخشنده ترین بخشندگان. 

wwwwww..nesfejahannesfejahan..netnet
با  نصف جهان، جهانى شویدبا  نصف جهان، جهانى شوید

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به احداث سالن اسکیت 
با مشارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام نماید. متقاضیان 
جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد آگهى فراخوان 
مى توانند تا روز پنجشنبه 1397/03/10 به دفتر امور سرمایه گذارى 
شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه تاریخى سرتیپ 

سدهى مراجعه نمایند.
تلفن تماس:  33511224

آگهى تجدید فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

چاپ دوم

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 245 مورخ 1396/08/08 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به 
فروش اموال ضایعاتى با رعایت صرفه  و صالح شهردارى، از طریق مزایده براساس قیمت کارشناسى اقدام نماید، لذا 

عالقه مندان شرکت در مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد مالى شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست

نوبت دوم

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 27 مورخ 1397/02/05 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به 
اجاره بازار روز شهر با رعایت صرفه و صالح شهردارى از طریق مزایده عمومى براساس قیمت کارشناسى اقدام نماید، 

لذا عالقه مندان شرکت در مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد مالى شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند.

آگهى مزایده

علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست

نوبت دوم

مراسم بزرگداشت روز جهانى بهداشت، ایمنـى و محیط زیست (HSE) بــــه میزبانى 
فوالد مبارکه و با حضور معاون نیروى انسانى و مدیران و رؤساى ایمنى، بهداشت و محیط 
زیست شرکت فوالد مبارکه، معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى، مدیرکل مدیریت 

بحران و ... در مجتمع نگین نقش جهان برگزار شد.
در این مراسم، پس از قرائت پیام دکتر هاشمى، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، 
ایاز اسماعیلى، معاون نیروى انسانى شــرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک این روز طى 
سخنانى گفـــــت: برگزارى ایــــن همایش ها، فرصت مناسبى فراهم مى کند تا با 
همفکرى یکدیگر، برنامه ها و راهبردهاى بهترى بــراى ارتقاى ایمنى صنعت و حتى 

جامعه ارائه شود.
وى با اشــاره به اهمیت ایمنى افزود: هنــگام ورود به محیط کار یک شــرکت، اولین 
شعارى که جلب توجه مى کند این اســت که ایمنى و کار بر همه چیز مقدم است و واقعا 
هم همینطور اســت؛ اما اینکه در عمل به چه میزان در این راه گام برداشته ایم و چقدر 

توانسته ایم ایمنى و بهداشت محیط کار را رعایت کنیم، مهم است.
اســماعیلى با تأکید بر اینکه فقط با برنامه ریزى و اقدام و عمل مى توانیم در این عرصه 
پیشرفت کنیم، تصریح کرد: مهم این است که کارکنان سازمان بعد از هشت تا 12 ساعت 
کار به سالمت به خانه برگردند. وقتى قرار باشــد صدها و هزاران ساعت کارى در یک 
شرکت سپرى شــود و کوچکترین حادثه اى اتفاق نیفتد، باید در پشت صحنه تفکرى 
خاص حاکم باشد و عملیات بسیار گســترده اى صورت گرفته باشد تا نتیجۀ مطلوب به 

دست آید. 
وى ادامه داد: این یک مسئولیت اجتماعى است که همۀ شــرکت ها باید آن را در نظر 

بگیرند و رعایت کنند تا بتوانند تولید و خدمتى پایدار ارائه نمایند.
معاون نیروى انسانى و سازماندهى شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه در این شرکت در 
حدود 14هزار نفر نیروى کار مستقیم و پنج هزار نیروى پیمانکار دائم و موقت در حال کار 

هستند، افزود: هرجایى که جمعیت بیشتر باشد، احتمال حادثه بیشتر است. 
وى افزود: در این حالت، موضوع ایمنى بسیار مهمتر، حیاتى تر و جدى تر مطرح مى شود 
و باید در نظر داشته باشیم که موضوع ایمنى و سالمت کارکنان، ریشه در عوامل دیگرى 
نیز دارد؛ یعنى فردى که وارد محیط کار مى شود، باید از لحاظ ذهنى و روحى هم آمادگى 

حضور در محل کار را داشته باشد. 
وى خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه درزمینۀ افزایش سطح سالمت روحى و روانى جامعه 
نیز اقدامات مؤثرى انجام داده است که برگزارى دوره هاى آموزش خانواده و همچنین 

تالش براى توسعه رابطۀ خانه و کارخانه، بخشى از این اقدامات است.
اســماعیلى در بخش پایانى ســخنان خود گفت: بــه منظور بهبود عملکــرد ایمنى در 
سازمان ها و صنایع باید با استفاده از تجارب همۀ متخصصان و کارشناسان حوزة ایمنى، 
برنامه ریزى هاى بهترى در این زمینه داشته باشیم و فراموش نکنیم گاهى فرهنگى از 

جامعه به کارخانه منتقل مى شود و گاهى فرهنگى از کارخانه به جامعه؛ در این خصوص 
مى توان دستاوردهاى ایمنى به دست آمده در صنایع را به جامعه منتقل کرد.

■■■
بنابر این گزارش، در ادامۀ این همایش، شیشــه فروش مدیرکل مدیریت بحران استان 
اصفهان نیز ضمن قدردانى از زحمات شرکت فوالد مبارکه در برگزارى این همایش گفت: 
برگزارى این نشست هاى تخصصى مى تواند نقطۀ عطف یا تلنگر و انگیزه اى باشد براى 
افرادى که قرار است بحث ایمنى و بهداشــت حرفه اى و تاب آورى سیستم ها در برابر 

حوادث را پیگیرى کنند و این کار ارزشمند و مهمى براى جامعه است.
وى ادامه داد: اینکه در پایان این نشست بتوانیم با ایده اى جدید، اقدامات خود را کامل و 

پیگیرى کنیم، بسیار باارزش است.
وى با اشــاره به این مطلب که طبق توافق و تعهد کشورهاى مختلف، مقرر شده تا سال 
2030 میالدى اقدامات مهمى در راستاى افزایش ضریب ایمنى همۀ شهرها و روستاها 
در جهان صورت گیرد، گفت: این اقدامات که براى کاهش آثار حوادث و با شعار« ایمنى 

همه جانبه با مشارکت مردم» در حال اجراست، به یک سند تبدیل شده است. 

وى ادامه داد: این سند به کشورها ابالغ شده و هریک از آنها در حال انجام اقدامات الزم 
در حوزه هاى کارى خود هستند.

شیشه فروش با بیان اینکه طى 10 سال گذشته درحدود 700 هزار انسان در سراسر جهان 
جان خود را در حوادث از دســت داده اند، افزود: در این عرصه نیز الزم است اقداماتى را 
انجام دهیم و به خاطر داشته باشیم، در موقعیت هاى بحرانى نقش انسان بسیار مهم است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان تصریح کرد: محور توسعۀ پایدار، انسان سالم 
است و برگزارى این نشست ها مى تواند در توسعۀ پایدار مؤثر باشد. 

وى اظهارداشــت: به یقین، با اقداماتى که در مراکز تولیدى و صنعتى انجام مى دهیم، 
مى توانیم از بروز بسیارى از حوادث پیشگیرى کنیم.
■■■

در ادامۀ این همایش، حبیب ا... مقصودى، رئیس اداره بازرسى کار استان اصفهان زحمات 
و اقدامات شرکت فوالد مبارکه در برگزارى این مراسم و ارتقاى ایمنى را ارزشمند اعالم 
کرد و گفت: اهمیت ایمنى، بهداشت و محیط زیست (HSE) بر هیچ کس پوشیده نیست. 
وى بیان داشت: در ســال هاى اخیر، کارفرمایان و کارگران کشور به اهمیت این مقوله 

پى برده اند و دقیقا مواردى را که قانونگذار در سال هاى قبل بر آن تأکید کرده است، در 
واحدهاى صنعتى خود اجرا نموده اند و با جدیت آن را پیگیرى مى کنند.

وى با بیان اینکه در بخش مدیریت ایمنى، بهداشــت و محیط زیست (HSE) شرکت 
فوالد مبارکه یکى از واحدهاى پیشــرو و نمونه است، گفت: به طور مشخص، مدیران و 
کارشناسان این حوزه در این شــرکت، با تعهد کامل، مباحث مربوط به حفظ و صیانت 

نیروى انسانى و محیط کار را پیگیرى کرده و آن را در سطح شرکت جارى ساخته اند.
رئیس ادارة بازرسى کار استان اصفهان با بیان اینکه روند ایمنى در فوالد مبارکه همواره 
روبه رشد بوده است، تصریح کرد: از این لحاظ، وضعیت فوالد مبارکه مطلوب است؛ اما 
باید در نظر داشته باشیم ایمنى پایانى ندارد و هر لحظه ممکن است در اثر شرایط و انجام 
کار به صورت ناایمن، ایمنى کارکنان و تجهیزات به مخاطــره افتد؛ بنابراین کارکنان 
باید با رعایت دستورالعمل ها و بهره گیرى از آموزش هاى کافى، از بروز هرگونه حادثه 

جلوگیرى کنند.
■■■

در ادامه، حسین مدرسى فر، مدیر ایمنى، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
با ارائۀ گزارشــى از عملکرد بهداشت حرفه اى و ایمنى شــرکت فوالد مبارکه گفت: به 
منظور ارتقاى فرهنگ ایمنى و قدردانى از زحمات پیشگامان و تالشگران این عرصه و 
با هماهنگى شبکۀ بهداشت و ادارة بازرسى کار استان، تصمیم گرفته شد طى همایشى 
با محوریت فوالد مبارکه، این روز را که بر شعار« نسل ایمن و سالم» تأکید دارد، گرامى 
بداریم و از زحمات شرکت ها و کارشناسان پیشگام استان در این حوزه نیز قدردانى کنیم.
وى افزود: بنابر ارزیابى هاى بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) و با توجه به نتایج به 
دست آمده از عملکرد مدیریت و کارکنان در حوزه هاى مختلف ازجمله ایمنى، بهداشت 
و محیط زیست، فوالد مبارکه همواره به عنوان یک شرکت سرآمد مطرح بوده است؛ تا 
جایى که این شرکت از منظر تور تعالى و مواردى که مى  تواند به سایر سازمان ها یاد دهد 

نیز همواره الگو بوده است.
مدرسى فر با تأکید بر اینکه برنامه ارتقاى ایمنى فوالد مبارکه همواره در حال به روز شدن 
و ارتقا است، ادامه داد: در سال گذشته شرکت فوالد مبارکه از نظر ارتقاى ایمنى در ضریب 
تکرار حوادث به عدد 1/8 در ضریب شدت حوادث نیز به عدد 0/02رسید که براى بسیارى 

از صنایع دستیابى به چنین جایگاهى همانند یک رؤیاست.
مدرسى فر در بخش پایانى سخنان خود با تأکید بر اینکه باید تمامى کارها را با برنامه ریزى 
هدفمند انجام دهیم، افزود: فوالد مبارکه در همۀ زمینه ها تا افق سال 1404 برنامه هاى 

مدونى را در نظر دارد و برنامه ارتقاى ایمنى خود را نیز طراحى کرده است.
گفتنى اســت در این آیین که به مناســبت بزرگداشــت روز جهانى بهداشت، ایمنى و 
محیط زیست (HSE) به میزبانى فوالد مبارکه برپا شده بود، از نفرات برگزیده بهداشت، 

ایمنى و محیط زیست (HSE) صنایع استان در سال 1396 قدردانى شد.

نقش فوالد مبارکه در افزایش سطح سالمت روانى جامعه
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نظارت دقیق بر اجراى 
پروژه هاى عمرانى

على مقــدس زاده،  معاون هماهنگــى امور عمرانى 
استاندارى اصفهان گفت: اجراى پروژه هاى عمرانى 
باید به گونه اى برنامه ریزى شود که اقدامات اجرایى بر 
پایه مطالعات مشاور و نظارت دقیق صورت گیرد تا از 
دوباره کارى ها و هزینه کرد نامناسب اموال بیت المال 

جلوگیرى شود.

انتصاب امام جمعه جدید میمه
در حکمى از سوى رئیس شوراى سیاستگذارى کل 
کشور، حجت االسالم سید مهدى طباطبایى به سمت 

امام جمعه میمه به مدت سه سال منصوب شد.

ثبت جهانى آیین گالبگیرى 
معاون گردشــگرى ســازمان میــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دســتى کشــور درخصوص 
ثبت جهانى آییــن گالبگیرى و شستشــوى خانه 
کعبه گفت: پرونده  این موضــوع مراحل اولیه را طى

 مى کند.
محمد محــب خدایى  افــزود: آییــن گالبگیرى
 قمصر در سال 89 به شماره 109 به ثبت ملى رسیده 

است.

مقاوم سازى 200 واحد 
مسکونى در خوانسار

منصور شیشــه فروش، مدیــر کل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان گفت: تاکنون هزار واحد مسکن 
در روستاهاى شهرستان خوانسار مقاوم سازى شده 
است و امسال نیز 200 واحد مسکونى مقاوم سازى 

مى شود.

کاهش25درصدى ازدواج 
در تیران 

مدیر اداره ثبت احوال شهرســتان تیــران و کرون 
گفت: ازدواج در این منطقه سال گذشته 25 درصد در 

مقایسه با سال 95 کاهش داشته است.
اصغر رضازاده افزود: سال گذشته در شهرستان تیران 
و کرون 480 ازدواج به ثبت رســید که در مقایسه با 

سال 95 کاهش 25 درصدى داشته است. 

اجراى طرح مبارزه با آفت سن 
گندم در فریدن

 مبارزه باآفت ســن گندم در 100هکتــار از مزارع 
فریدن آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزى فریدن گفت: براى جلوگیرى از 
تخمگذارى و تولید مثل، مبارزه با سن مادر در وسعت 

100هکتار از مزارع گندم فریدن آغاز شد.
رامین رســتمى افزود: پس از ایــن مرحله، بیش از 
600هکتار از مزارع گندم براى از بین بردن پوره سن 

سمپاشى مى شود. 

دانشگاه آزاد دولت آباد 
میزبان مسابقات قرآن و عترت 
مرحله استانى بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و 
عترت دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان در بخش 
شفاهى با حضور 170 شرکت کننده در واحد دولت 

آباد برگزار شد.
این مســابقات در بخش هاى قرائت قرآن به روش 
تحقیق و ترتیل، حفظ قرآن کریم و اذان در سه سطح 
استادان، کارکنان و دانشجویان، با حضور 15 واحد 

دانشگاهى برگزار شد.
احمدرضا شاه سنایى، مسئول دفتر فرهنگ اسالمى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد دولت آباد گفت: در مرحله 
استانى این دوره از مســابقات، استادان، کارکنان و 
دانشجویان خواهر در سه رشــته حفظ قرآن کریم، 
قرائت به روش تحقیق و ترتیل و برادران عالوه بر 
رشته هاى یاد شده در رشته اذان نیز با هم به رقابت 

پرداختند.

خبر

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان گفت: با رشد 24 
درصدى پروازهاى فرودگاه اصفهان، ســاالنه درحدود 
دو میلیون و 750 هزار مسافر از خدمات فرودگاه اصفهان 

استفاده مى کنند.
حسن امجدى افزود: ساالنه در حدود دو  میلیون و 750 
هزار مسافر از فرودگاه اصفهان استفاده مى کنند و پایه 
گردشگرى نسبت به سال 91 در حدود 500 درصد رشد 

داشته است.
مدیرکل فرودگاه هاى اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
پروازهــاى فرودگاه اصفهان افزایش داشــته اســت، 
گفت: میزان مســافران پروازهاى فــرودگاه اصفهان 

24 درصد رشد داشــته و به متولیان توصیه مى شود که 
زیرســاخت هاى خود را براى پذیرش بیشتر مسافران 

توسعه دهند.
وى خاطرنشــان کرد: یکى از این زیرساخت ها، توسعه 
ترمینال خارجى فــرودگاه اصفهان اســت که در حال 
انجام بــوده و تا پایان ســال جارى درحــدود 15 هزار 
متر مربع زیرســاخت هاى ترمینال خارجــى افزایش 

خواهد یافت.
امجدى تصریح کرد: زمانى که ظرفیت فضاى ترمینال 
خارجى خود را افزایش دهیم، به یقین پذیراى مسافران و 

گردشگران بیشترى خواهیم بود.

معاون اجتماعى و مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان از برگزارى سلسله 
نشست هاى «چهل چراغ» در ایام ماه رمضان خبر داد و 
گفت: سلسله نشســت هاى «چهل چراغ» در سال هاى 
اخیر همواره جزو برنامه هاى مناسبتى در ایام ماه مبارك 
رمضان بوده است. مرتضى رشــیدى اظهارکرد: امسال 
سلسله نشست هاى «چهل چراغ» با هدف تحکیم بنیان 
خانواده و ارائه مهارت هاى فردى و اجتماعى در زمینه رشد 
و ارتقاى شخصیت افراد برگزار مى شود. وى با بیان اینکه 
ایجاد موقعیت هاى شاد و نشــاط آور در کنار ارائه جامع 
مباحث آموزشــى، رویکرد اجرایى این برنامه خواهد بود، 

گفت: در دو سال اخیر رویکرد اجرایى این نشست ها از ارائه 
صرف مباحث آموزشى، به سمت برگزارى یک ویژه برنامه 
آموزشى- تفریحى تغییر جهت داده و تالش بر این بوده تا 
در هر جلسه، در کنار ارائه جامع مباحث با بهترین کیفیت، 
به ایجاد موقعیت هاى شاد و نشاط آور نیز پرداخته شود.وى 
افزود: با هدف پیمــودن ادامه راه و تکمیل مباحث مطرح 
شده در ســال هاى قبل، موضوع محورى نشست هاى 
امسال «معرفى و شناخت میان برهاى زندگى ازده سالگى 
تا 70 سالگى» خواهد بود. رشیدى اظهار کرد: این سلسله 
نشست ها طى 14 روز از امروز تا 13 خرداد ماه به میزبانى 

تاالر ادب برگزار مى شود.

برگزارى سلسله نشست هاى 
«چهل چراغ» در ماه رمضان

افزایش 
پروازهاى فرودگاه اصفهان

نمایشــگاه گل و گیاه اصفهان امروز در حالى به روز آخر 
مى رسد که در چند روز گذشته شاهد بازدید تعداد زیادى 
از عالقه مندان بــه گل و گیاه از این نمایشــگاه بودیم. 
فضایى دلنواز و آرامش بخش خواســته ایــن روزهاى 
مردم اســت که مى توان هــر از چندگاهى بــا برگزارى 
نمایشــگاه  هاى اینچنینى شــادى را بر لبان مردم آورد. 
اصفهان این قابلیت را دارد تا با تبلیغات گسترده و افزایش 
کیفیت کار در نمایشگاه  هاى گل و گیاهان زینتى همانند 
نمایشگاه هاى ملى و  بین المللى و رقیب جدى در برپایى 
اینگونه نمایشگاه  ها باشد و بتواند همه ساله گردشگران 
زیادى از کشورهاى خارجى را به خود جلب کند. به بهانه 
برگزارى این نمایشگاه، سعى کردیم چالش ها و مشکالت 
موجود در عرصه صنعــت گل را از جانب تولیدکنندگان 
گل و گیاه استان اصفهان که در نمایشگاه حضور داشتند  

بررسى کنیم:

سرانه اندك مصرف گل
جواد پناهى، غرفه دار بازار گل و گیاه بین المللى سپاهان 
با بیان اینکه نــگاه به تولید باید مبتنى بــر بازار مصرف 
باشــد و تولیدکننده ابتدا باید بازار هدف را شناسایى کند،
مى گوید: گل یک کاالى لوکس محســوب مى  شود و 
سرانه مصرف آن در ایران 15 شاخه است که همین تعداد 
محدود نیز براى استفاده در مراسمات خریدارى مى  شود. 
این در حالى است که سرانه مصرف گل در ایران معادل یک 
دهم سرانه 150 شاخه  اى گل در دنیاست. او با بیان اینکه 
رشد مصرف گل و گیاه در کشور نیازمند فرهنگسازى است، 
ادامه مى دهد: در دیگر کشورها گل ها به سوپرمارکت  ها 
هم راه پیدا کرده اند و در سبد فروش سوپرمارکت و سبد 
خرید مردم جایگاه بسیار محکمى دارند. رسیدن به چنین 
جایگاهى نیازمند همکارى و فرهنگسازى توسط تمامى 
دستگاه هاى ذیربط است و تا زمانى که مصرف گل در داخل 
کشور افزایش نیابد، مشــکالت بازار گل نیز ادامه خواهد 
داشت. وى یکى از مسائلى که باعث ایجاد انگیزه تولید در 
بخش کشاورزى خاصه تولید گل و گیاه زینتى مى شود را 
نگاه حمایتى به این بخش دانست و با تأکید بر اینکه انتظار 
مى  رود بخش گل و گیاه مورد حمایت همه دستگاه ها قرار 
گیرد، افزود: متأســفانه امروز نگاه حمایتى در این بخش 
حاکم نیست، در حالى که در حوزه ترویج فرهنگ مصرف و 

تولید گل وگیاه باید حمایت هاى الزم اعمال شود.

مشکلى به نام کمبود آب
مهدى مالباشــى،  مدیرعامل شرکت تعاونى کشاورزى 
تولید کنندگان گل و گیاه و بذر و نهال استان اصفهان هم 
کمبود منابع آب را یک معضل و مشکل اساسى در سطح 
واحد هاى تولیدى مطرح کرد و گفت: اصفهان از ذخیره 
آب  هاى زیرزمینى کمى برخوردار است و امسال با بارش 
کمى که در استان رخ داد، این کمبودها کامًال محسوس 
است. وى گفت: در واحدهاى نیمه  صنعتى تغذیه و آبیارى 
به روش هاى نوین و قطره  اى انجام مى  شود، چراکه در 

شرایط موجود مجبور به استفاده از این روش  ها هستیم.

تولیدکنندگان قدیمى به روش  هاى نوین 
روى نمى آورند

 ابوالفضل صدرى از مؤسسه گل و گیاه صدرى هم با تأکید 
براینکه یک واحد تولیدى مســائل و مشکالت زیادى را 
پشــت ســر مى گذارد تا بتواند بازار فروش خوبى داشته 
باشــد، عنوان کرد: اگر همه مؤلفه  ها برقرار باشد، تولید 
خوب خواهد بود. یکى از مؤلفه  ها اســتفاده از یافته هاى 
محققین و پژوهشــکده است که خوشــبختانه رسالت 
خود را به خوبى انجام مى  دهــد و واحد هاى تولیدى نیز 
باید از یافته  هاى پژوهشکده استفاده کنند، اما رده سنى 
تولیدکنندگان باالســت و عموماً فاقــد تحصیالت باال 
هستند که این امر مانعى بر سر راه اســتفاده مفید آنها از 

یافته  هــاى علمــى و اســتفاده از منابع کارشناســان
 اســت.  او افزود: امروز کوچک ترین خأل در بازار، تولید را 
عقب مى  اندازد و اگر خواهان تولید محصول قابل رقابت 
با محصوالت خارجى هستیم، باید با توجه به هزینه ها از 
یافته هاى علمى استفاده کنیم، اما هنوز تولیدکنندگان قدیمى 
به سمت روش  هاى نوین روى نمى آورند و به تجربیات خود 
بسنده مى کنند  که این امر خود آســیب زاست. وى ادامه 
مى دهد چالش  هــاى کنونى به موضوعــات مدیریتى

برمى گردد. ما در کشور و در اصفهان برنامه مدون و خاصى در 
حوزه گل و گیاه نداریم. امروز تولیدکنندگان سنتى و صنعتى 
با تنوع باال و کیفیت  هاى متفاوت در حال تولید هستند و بنا 

بر میل، انگیزه و تفکرات خود بازار تولید را دنبال مى کنند.

 وى با تأکید بر اینکه تولیدکننــدگان از آینده تولید خود 
هیچگونه اطمینانــى ندارند افزود: بســیارى از تولیدات 
در اصفهــان وقتــى از فصل خــاص خــودش بگذرد
 از بین مــى رود و ثمره ماه ها زحمــت تولیدکننده نابود 
مى شود، چراکه تولیدکننده چشــم  اندازى از تولید خود 

نداشته است. 

بى توجهى به صادرات
یکى از غرفه داران بــازار گل و گیاه همدانیان هم یکى از 
مسائل مورد نیاز در بخش گل را همکارى دستگاه هاى 
مرتبط دانست تا امور به صورت همسو پیش برود و با بیان 
اینکه یکى از مسائل مهم در تولید گل و گیاه گلخانه  اى 
سوخت است و افزایش قیمت ســوخت براساس برنامه 
هدفمندى یارانه  ها از اقداماتى اســت که باعث افزایش 
قیمت تمام شده تولید شده است و قدرت رقابت را کاهش 
مى دهد، گفت: این در حالى اســت که در دنیا نسبت به 
این بخش نگاه ویژه  اى وجود دارد و شــرایط براى تولید 
گل بسیار تسهیل مى  شــود. او کمبود آب را یک نگرانى 
و چالش بزرگ براى تولیدکننده دانســت و گفت: اواخر 
تابستان گذشته نگرانى بسیارى در این زمینه وجود داشت 
به شکلى که بسیارى از تولیدکنندگان از توسعه تولیدات 
خود منصرف شدند و امروز واحدهایى که در سطح 3000 
متر مربع فعال هستند، جرأت توسعه واحد خود را ندارند. 
وى ادامه مى دهد: زمانى به عــراق، آذربایجان و امارات 
صادرات گل انجام مى شــد، اما امــروزه هیچ صادراتى 
نداریم. زیرا برنامه ریزى خوبــى در زمینه صادرات گل و 
گیاه در کشور نداریم، این در حالى است که یکى از منابع 
ثروت کشــور از طریق صادرات گل اســت که در حال 
حاضر مورد بى توجهى قرار گرفته اســت.او با اشــاره به 
اینکه تنها به صادرت نفت متکى هســتیم، اضافه کرد:

مى توانیم عالوه بر صــادرات نفت خام، گل و گیاه هم به 
کشورهاى دیگر صادر کنیم و در این زمینه هم درآمدزایى 

داشته باشیم. 
***

در کنار همه آنچه فعاالن صنعت گل مطرح کرده اند، حاال 
سئوال اینجاست با توجه به اینکه اصفهان قطب تولید گل 
و گیاهان زینتى اســت چرا تاکنون به صادرات ارز آور این 
محصول توجه نشده اســت؟ و چرا توجهى براى فراهم 

کردن زیرساخت هاى آن نشده است؟!

رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر گفت: 
تالش مى کنیم با استفاده از روش هاى نوین اکتشاف و 
بهره بردارى از معادن و به کارگیرى فناورى هاى جدید، 

به صنعت سنگ کشور کمک کنیم.
مسعود جعفرى نژاد گفت: جهت گیرى و فرآیند تولید 
علم و دانایى در دانشگاه آزاد اسالمى، به سمت تولید 

ثروت ملى است.
وى با اشــاره به راه اندازى مرکز تحقیقات و مطالعات 
بین المللى سنگ ایران در این واحد دانشگاهى ادامه 
داد: متأســفانه روش بهره بردارى و فرآورى سنگ در 
کشــورمان موجب هدر رفتن انرژى و منابع و اتالف 
سرمایه هاى ملى مى شود که ســعى داریم با فعالیت 

این مرکز و اســتفاده از روش هاى نوین اکتشــاف و 
بهره بردارى از معادن و به کارگیرى فناورى هاى جدید، 

به صنعت سنگ کشور کمک کنیم.

پاى صنعت گل لنگ مى زند

آگهى مزایده عمومى شماره 97/17/ز

 روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان
م الف: 175945

نشانىشماره پالك ثبتىردیف
متراژ عرضه 

(مترمربع)
تعداد واحد

قیمت پایه نقدى مزایده 
(ریال)

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده (ریال)

24999/21791 -21792
بلوار شهداى صفه اراضى 

موسوم به گل نرگس بلوك 16
17496591/000/000/0003/140/000/000

44999/21791 -21792
بلوار شهداى صفه اراضى 
موسوم به گل نرگس بلوك 

32-21
11134549/500/000/0002/310/000/000

مهلت تحویل پیشنهادها تا روز چهارشنبه مورخ 1397/03/23 
گشایش پیشنهادها ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/03/24 

نشانى: اصفهان، خیابان سعادت آباد، چهارراه فرایبورگ تلفن: 36681068- 031

اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان به نمایندگى از شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ایران در نظر دارد 
نسبت به فروش امالك واقع در اراضى موسوم به گل نرگس با شرایط "نقد" و "نقد و اقساط" اقدام نماید. 

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت و تحویل مدارك شــرکت در مزایده تا روز سه شنبه مورخ 
1397/03/08 به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات کشور به نشانى http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. تلفن هاى 

36686010- 031 و 32121332- 031 ، 87572324- 021 نیز آماده پاسخگویى به سئواالت متقاضیان مى باشند. 
توضیحات: 

1- شرایط پرداخت به صورت "نقد" و "نقد و اقساط" مى باشد. 
2- براى شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکى به نام شرکت مادر تخصصى عمران 
و بهسازى شهرى ایران با اعتبار سه ماهه با واریز وجه نقد به حساب شماره شباى IR 150170000002173720201008 نزد 

بانک ملى شعبه مرکزى اصفهان به نام شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ایران ضرورى است. 
3- شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ایران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است، همچنین در 

شرایط اقساطى اولویت با متقاضى است که بیشترین نقدینگى را پرداخت نماید. 
4- امالك مورد مزایده فاقد آماده سازى است و هزینه هاى مربوط به آماده سازى و نیز هزینه هاى ثبتى و انتقال به عهده 

خریدار مى باشد. 
5- جزئیــات بیشــتر در برگ شــرایط مزایده (کــه در پایگاه ملى اطالع رســانى مناقصات کشــور به نشــانى

 http://iets.mporg.ir ارائه مى شود) آورده شده که الزم است به آنها توجه کامل شود. 
لیست پالك هاى ارائه شده در مزایده 

برنامه ریزى دانشگاه آزاد خمینى شهر براى 
نوبت اولنوبت اولکمک به صنعت سنگ 

شــهردار شــهرضا گفت: یــک پنجم جمعیت شــهر 
شهرضا را مناطق کمتر توســعه یافته تشکیل مى دهند

و 15 درصد مســاحت شــهرى را نیز به خود اختصاص 
داده اند.

رحیم جافرى اظهار کرد: در سال هاى 94 و 95 مناطق 
کمتر توسعه یافته شهرستان شهرضا مورد مطالعه قرار 
گرفت و شهرضا یکى از 12 شهر کشور در طرح بازآفرینى 
مناطق کمتــر توســعه یافته وزارت راه و شهرســازى 
مورد تصویب قــرار گرفت و اعتباراتى بــراى آن مقرر 

شد.
وى افزود: پنج محله کمتر توسعه یافته این شهر به عنوان 

پنج نقطه متصل و منفصل شهرى هستند که مطالعات 
درباره این مناطق انجام شده است.

شهردار شــهرضا با بیان اینکه جمعیت پنج محله کمتر 
توسعه یافته شــهرضا 20 هزار و 654 نفر است، گفت: 
یک پنجم جمعیت شهر را این مناطق تشکیل مى دهند 
و 15 درصد مســاحت شــهرى را به خــود اختصاص 

داده اند.
وى با اشاره به شناسایى مشــکالت محله خمینى آباد 
شهرضا، بیان کرد: سرعت توسعه مناطق شهرى شهرضا 
به دلیل پرداخت عوارض اســت، در مقابل ساکنان این 

مناطق قادر به پرداخت عوارض نیستند.
جافرى با بیان اینکه این مناطق ریشــه 30 ساله دارند 
و همه دستگاه ها به نوعى مقصر هســتند، تأکید کرد: 
با توجه به فضاى حاکم بر شــوراى شــهر، ســرعت 
توســعه و پیشــرفت ایــن مناطــق در آینده بیشــتر 

خواهد بود.
وى با بیان اینکه سرانه شهر شهرضا در استان پایین ترین 
سرانه اســت، عنوان کرد: آهنگ توســعه و آبادانى در 
شهرضا کُ ند است و هر دستگاهى باید نسبت به آبادانى و 

توسعه این مناطق تالش کند.

سهم 15 درصدى مناطق کمتر توسعه یافته
 در مساحت شهرى شهرضا

محیا حمزه
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فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از تمهیدات نیروي 
انتظامی براي ماه مبارك رمضان خبر داد.

حسن یاردوستى از تشــدید اقدامات پلیس در ایام ماه 
رمضان خبر داد و گفت : پلیــس با افرادى که به صورت 
علنى، اقــدام به روزه خوارى مى کننــد برخورد قاطع و 

قانونى مى کند .
وي گفت : در شــب هاي قــدر، تأمین امنیــت و ارائه 
خدمات بــه شــهروندان و روزه داران تشــدید خواهد

 شد.
یاردوســتی با بیان اینکه در ماه مهمانی خدا و معنویت 
و فضاي روح بخش ایــن ماه طوري حاکم می شــود 

که همــگان به دنبــال اندوخته و ذخیره بــراي آخرت 
هســتند، گفت : بی تردید پلیس طبق قانــون با روزه 
خواران در مأل عام برخورد خواهد کرد و روزه خوارانی که 
حرمت این مــاه را نگه ندارند، تحویــل مراجع قضائی 

می شوند.
وي همچنین با اشاره به رعایت حال مسافران و افرادي 
که داراي عذر شرعی هستند، بیان کرد: به این منظور، 
متصدیان مراکز پذیرایی با اخذ مجور از اماکن عمومی 
و رعایت شئونات اسالمی با استتار مکان، از نظر پلیس 
بالمانع است و ساعت کار اغذیه فروشی ها یک ساعت 

قبل از افطار است.

رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: براى آنکه 
خللى در خدمت رسانى دستگاه ها به مردم ایجاد نشود، 
برگزارى نماز جماعت در سازمان ها و اداره ها نباید بیش 

از 20 دقیقه به طول انجامد.
حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رنجبر افزود: طوالنى 
شــدن بیش از حد اقامه نماز در اداره ها و ســازمان ها، 

موجب ناراحتى مردم و ارباب رجوع مى شود.
وى با بیــان اینکه مدیــران و مســئوالن باید حضور

پر رنگ ترى در نماز جماعت داشته باشند، افزود: اقامه 
نماز جماعت باید در میان مســئوالن و دست اندرکاران 

نظام اسالمى نهادینه شود.

رئیس ستاد اقامه نماز اســتان اصفهان گفت: بر اساس 
تحقیق و بررسى هاى انجام شــده، بیش از 70 درصد 
کارکنان سازمان هایى که مدیران آنها نسبت به نماز اول 

وقت اهمیت مى دهند، نماز اول وقت مى خوانند.
وى با بیان اینکه جایگاه نماز باید بیش از پیش براى مردم 
و خانواده ها تبیین شــود، گفت: نماز باید در اولویت اول 

زندگى عادى مردم قرار گیرد.
حجت االسالم رنجبر با بیان اینکه شوراى اقامه نماز باید 
هر دو ماه یکبار در شهرستان ها تشکیل شود، افزود: این 
شورا هنوز در برخى از شهرســتان هاى استان اصفهان 

تشکیل نشده است.

تشدید اقدامات پلیس در 
ایام ماه رمضان

نماز جماعت در اداره ها
 زیر 20 دقیقه خوانده شود

برگزارى روز «حماسه و 
ایثار» مردم اردستان 

روز حماسه و ایثار مردم اردستان، 11 خرداد با حضور 
خانواده هاى شهدا و جانبازان و جمعى از مسئوالن در 

این شهرستان برگزار مى شود.
11خرداد در شهرستان اردســتان با توجه به تشییع 
46 شــهید در یک روز، به نام روز« حماسه و ایثار» 
نامگذارى شده است و مردم این شهرستان با برگزارى 
باشکوه این روز، فرهنگ شــهادت را براى جوانان 

تبیین کرده و آن را به نوجوانان منتقل مى کنند.
 

 4/5 به اردستان رسید
مدیر اداره مخابرات شهرستان اردستان گفت: در حال 
حاضر بیش از 30هزار خط تلفن ثابت در اردستان فعال 
است. حمیدرضا ترکیان اظهار کرد: شرکت مخابرات 
اردستان بیش از 30 هزار مشترك تلفن ثابت دارد که 
همه این مشــترکین مى توانند از اینترنت پر سرعت 

استفاده کنند.
وى افزود: در حال حاضر50 روســتا در شهرســتان 

اردستان امکان استفاده از اینترنت را دارند. 
ترکیان ادامه داد: در شهرســتان اردستان همچنین 
بالغ بر 59 هزار مشترك تلفن همراه وجود دارد که به 
همین منظور، در سال 1396 هفت طرح توسعه همراه 

اول اجرا شده است.
مدیر مخابرات شهرســتان اردســتان خاطرنشان 
کرد: بستر اینترنت 3G،4G  و 4/5G  در شهرستان 
اردستان فراهم شده و با اجراى فیبر نورى، 4G شهر 

مهاباد به بهره بردارى رسید.

خبر

مفاد آرا
 برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانندازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس 
ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند

1- رأى شــماره 12235 مورخه 1396/12/19 آقاى حمیدرضا یزدانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080386661 کدملى 1080386661 صادره نجف آباد فرزند حســین درششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 146/28 مترمربع قسمتى از پالك شماره 8 فرعى از416 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
2- رأى شــماره 11161 مورخه 1396/11/21 خانم طوبى ایشــانى به شناسنامه شــماره 62 کدملى 
6219711696 صادره افوس فرزند غالم حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/75 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسیسن معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
3- رأى شــماره 12263 مورخه 1396/12/20 آقاى عباس داودى زر به شناسنامه شماره 726 کدملى 
1970982969 صادره مسجدســلیمان فرزند مهدى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 293/36 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
4- رأى شــماره 11908 مورخه1396/12/10 خانم مرضیه بهارلوئى یانچشــمه به شناسنامه شماره 
694 کدملى 1819416798 صادره آبادان فرزند حسین درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 20/35 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 700 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 12192 مورخه 1396/12/17آقاى ابراهیم لطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 2255 
کدملى 1091258988 صادره نجف آباد فرزند احمد درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 145/15 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 327 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – 
انتقال ملک ازمالک رسمى اسداله ترك نجف آبادى (که طبق توضیحات شناسنامه نام خانوادگى فروشنده 

به ستایش تغییرپیداکرده است )به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
6- رأى شماره 12193 مورخه 1396/12/17خانم سمیه عبدالعظیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
284 کدملى 1091317704 صادره نجف آباد فرزندمحمدرضا  دردودانگ مشــاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 145/15 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 327 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 
اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى اســداله ترك نجف آبادى (که طبق توضیحات شناسنامه نام 

خانوادگى فروشنده به ستایش تغییرپیداکرده است )به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
7- رأى شماره 12395 مورخه 1396/12/23 خانم صدیقه فاضلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 860 
کدملى 1090866674 صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 60/42 مترمربع 
قسمتى  ازپالك شماره 5 فرعى از1413 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
8- رأى شماره 12511 مورخه 1396/12/27 آقاى نبى اله اســماعیلى ششجوانى به شناسنامه شماره 
129 کدملى 6219969707 صادره فریدن فرزند مرتضى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 148/58 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى به متقاضى مى باشد 
9- رأى شماره 12126 مورخه 1396/12/16 آقاى سعادت ســوادکوهى خویگانى به شناسنامه شماره 
25398 کدملى 1090251904 صادره نجف آباد فرزند بگلر درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 134/95 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1251 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10- رأى شــماره 12127 مورخه 1396/12/16 خانم فاطمه هاشمى  به شناسنامه شماره 480 کدملى 
1091109699 صادره نجف آباد فرزند على محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
134/95 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1251 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شــماره 335 مورخه 1397/1/21 خانم مرضیه رجبى به شناســنامه شــماره 3519 کدملى 
1090368161 صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 204 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1014 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شــماره 337 مورخه 1397/1/21 آقاى حســن ابراهیمى  به شناسنامه شــماره 27 کدملى 
1129768082 صادره فریدونشهر  فرزند محمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
204 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1014 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
13- رأى شــماره 11604 مورخه 1396/12/2 آقاى بهنام جوزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 370 
کدملى 0452231973صادره شــمیران فرزند بهرام درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 233/50 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 448 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
14- رأى شماره 445 مورخه 1397/1/26 آقاى محمدحسین شکراللهى یانچشمه ء به شناسنامه شماره 
65 کدملى 4622847566 صادره شهرکرد فرزند جعفرقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 301/85 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
15- رأى شــماره 12512 مورخه 1396/12/27خانم صدیقه زمانى به شناســنامه شماره 35 کدملى 
1091065136 صادره نجف آباد فرزند جالل درششدانگ یکباب خانه به مساحت  205 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 1210 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
16- رأى شماره 12190 مورخه 1396/12/17 آقاى مصطفى سلیمیان نجف ابادى به شناسنامه شماره 
1393 کدملى 1090936087 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 153/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از948 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

17- رأى شــماره 12191 مورخه 1396/12/17 خانم عصمت صالحى نجف ابادى به شناسنامه شماره 
520 کدملى 1090988230 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 153/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از948 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
18- رأى شماره 12388 مورخه 1396/12/23 آقاى جهانگیرموســوى خرم به شناسنامه شماره 565 
کدملى 5558646551 صادره فارسان فرزند على حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 248/41 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
19- رأى شماره 338 مورخه 1397/1/21 آقاى عبداله صادقى شاهدانى به شناسنامه شماره 17 کدملى 
5499366861 صادره تیران وکرون فرزند حســنعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 92/50 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از623 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى محمد باقرمردانى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
20- رأى شماره 45 مورخه 1397/1/14 آقاى محمد ابراهیم ایران نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 
992 کدملى 1090892365 صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یک باب خانه به  مســاحت 
256/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1248 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 431 مورخه 1397/1/23 آقاى حســین نادرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 707 
کدملى 1091140820 صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک بابخانه به مساحت 
146/32 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 245 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 432 مورخه 1397/1/23 خانم محبوبه عباداللهى  به شناسنامه شماره 965 کدملى 
1091196249 صادره نجف آباد فرزند فتح اهللا  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک بابخانه به مساحت 
146/32 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 245 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 450مورخه 1397/1/26 آقاى قربانعلى ساعدى مرغملکى به شناسنامه شماره 2 کدملى 
4621866095 صادره شهرکرد فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 203/12 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
24- رأى شــماره 113 مورخه 1397/1/16 آقاى بابک شــریفى به شناســنامه شــماره 133 کدملى 
1091125937 صادره نجف آباد فرزند محمد على درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه نیمه 
ساز به مساحت 215 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1214/2 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شــماره 114 مورخه 1397/1/16 خانم فاطمه چاوشى  به شناســنامه شماره 25574 کدملى 
1090253656 صادره نجف آباد فرزند عباس درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه  نیمه ساز 
به مساحت 215 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1214/2 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 376 مورخه 1397/1/22 خانم سعیده سادات هاشمى نجف آبادى به شناسنامه 2366 
کدملى 1092251545 صادره نجف آباد فرزند سیدســعیدالدین در1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 124/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1224اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 375 مورخه 1397/1/22 آقاى على خادمى  نجف آبادى به شناسنامه 2056 کدملى 
1091335435 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  در4/5 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
124/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1224اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 421 مورخه 1397/1/23 آقاى محمد محســنى دره بیدى به شناسنامه شماره 94 
کدملى 5499949913 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/90 
مترمربع قســمتى ازپالك 241 و 245 و247 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 11907 مورخه 1396/12/10 خانم معصومه رفاهیتى به شناسنامه شماره 1764 کدملى 
1091332509 صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
153/84 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 9 فرعى از5 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – 

انتقال ملک ازمالک رسمى محمد فتحى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
30- رأى شــماره 11906مورخه 1396/12/10 آقاى محمد فتحى به شناسنامه شماره 1697 کدملى 
1091252890 صادره نجف آباد فرزند امراله درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
153/84 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 9 فرعى از5 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد      
31-  رأى شــماره 12476 مورخه1396/12/26  خانم ملیحه حبیب اللهى نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 411 کدملى 1091191778صادره نجف آباد فرزند مرتضى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 166/05 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 784 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد      
32- رأى شماره 12475 مورخه1396/12/26  آقاى حمید پیرمرادیان  به شناسنامه شماره 979 کدملى 
1091552126صادره نجف آباد فرزند رجبعلى  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
166/05 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 784 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد      
33- رأى شماره 444 مورخه 1397/1/26 آقاى حسنعلى عراقى خوزانى به شناسنامه شماره 776 کدملى 
1141683237 صادره خمینى شهرفرزند مرتضى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 15/49 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 92 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
34- رأى شــماره 262 مورخه 1397/1/19 خانم کلثوم رضائى آبادچى به شناسنامه شماره 15 کدملى 
5759693395 صادره چادگان فرزند اقانور درششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/5 مترمربع قسمتى 
ازپالك 589 قطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مورد تقاضاراطبق قولنامه عادى ازمالک رسمى 

آقاى حسین رحیمى خریدارى نموده است 
35- رأى شماره 12215 مورخه 1396/12/19 خانم طاهره پزشــکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 

1110کدملى1091247048 صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 163/29 
مترمربع که مقدار91/4 مترمربع قسمتى ازپالك 303/2 قطعه 9 ومقدار71/89 مترمربع درقسمتى ازپالك 

304/1 قطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد      
36- رأى شــماره 12124 مورخه 1396/12/16 آقاى وحیدماکنالى به شناســنامه شــماره 6 کدملى 
5269658429 صادره دزفول فرزندحسن درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 94/01 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
37- رأى شماره 235 مورخه 1397/1/18 آقاى مسعود جمشیدیان  به شناسنامه شماره 7471 کدملى 
4218433641 صادره دورود فرزند مجید درششدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 66 مترمربع 

قسمتى ازپالك 391/10139 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد      
38- رأى شــماره 229 مورخه 1397/1/18 آقاى محمدعلى رشیدى به شناسنامه شماره 1216 کدملى 
1090948281 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ چهارباب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 
92/10 مترمربع قسمتى ازپالك 280قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد      
39- رأى شماره 48 مورخه 1397/1/15  آقاى على خســروى بابادى به شناسنامه شماره 106 کدملى 
5558727349 صادره کوهرنگ فرزند ولى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 197/70 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
40- رأى اصالحى شــماره 1520 مورخه 1397/2/18 رأى شماره 12166 مورخه 1396/12/17 آقاى 
منصوراحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 667 کدملى 1091321531 صادره نجف آباد فرزند جعفر 
درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/60 مترمربع قسمتى از پالك 459 قطعه 7 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد      
41- رأى شــماره 12167 مورخه 1396/12/17 خانم آرزو معینى  نجف آبادى به شناســنامه و کدملى 
1080146687 صادره نجف آباد فرزند منده على ســه دانگ مشاع  ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
140/60 مترمربع قسمتى از پالك 459 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد      
42- رأى شــماره 198 مورخه 1397/1/18 خانم هدى صالحى به شناسنامه شــماره 31525 کدملى 
1090313349 صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 187/42 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 864 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد      
43- رأى شــماره 339 مورخه 1397/1/21 خانم آمنه مقصودى باجگیرانى به شناســنامه شماره 837 
کدملى 4689419116 صادره اردل فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 130/25 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 444/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد      
44- رأى شــماره 12401 مورخه 1396/12/23 آقاى على هنرمند نجف آبادى به شناســنامه شماره 
246 کدملى 1091056676 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
20/85 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 63/6 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد      
45- رأى شــماره 251 مورخه 1397/1/19 آقاى ابراهیم پیرمرادیان به شناسنامه شماره 619 کدملى 
1090818602 صادره نجف آباد فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 156/26 مترمربع 

قسمتى ازپالك 410/5 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد      
46- رأى شــماره 16 مورخه 1397/1/8 خانم مهرى یکتائى به شناســنامه شــماره 26235 کدملى 
1090260296 صادره نجف آباد فرزند حسین درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
137/39 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 241 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد      
47- رأى شماره 15 مورخه 1397/1/8 آقاى حمید ربانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 727 کدملى 
1091141029 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
137/39 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 241 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد      
48- رأى شــماره 12405 مورخه 1396/12/23 آقاى محمدرحیمى به شناسنامه شماره 871 کدملى 
1091158991 صادره نجف آباد فرزند حیدر درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
173/02 مترمربع قسمتى ازپالك 89 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد      
49- رأى شــماره 12406 مورخه 1396/12/23 خانم لیال حسینى  به شناســنامه شماره 571 کدملى 
1091218481 صادره نجف آباد فرزند اصغر  درســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
173/02 مترمربع قسمتى ازپالك 89 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد      
50- رأى شــماره 319 مورخه 1397/1/21 آقاى حســینعلى نادر به شناسنامه شــماره 433 کدملى 
1091452601 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
221/5 مترمربع قسمتى ازپالك 468 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد      
51- رأى شــماره 320 مورخه 1397/1/21 خانم زهرازمانى پورنجف آبادى  به شناسنامه شماره 480 
کدملى 1091476608 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 221/5 مترمربع قسمتى ازپالك 468 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد    
52- رأى شماره 231 مورخه 1397/1/18 خانم فاطمه محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 4752 
کدملى 1092152113 صادره نجف آباد فرزند اصغر درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 199/54 مترمربع قســمتى ازپالك 407 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد    
53- رأى شــماره 232 مورخه 1397/1/18 آقاى رحمن عابدینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 450 
کدملى 1091217270 صادره نجف آباد فرزند محمدتقى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 199/54 مترمربع قســمتى ازپالك 407 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد    
54- رأى شــماره 244 مورخه 1397/1/19 آقاى مهدى جعفرى به شناسنامه شــماره 1258 کدملى 

1090409771 صادره نجف آباد فرزند کیومرث درششدانگ یک باب خانه به مساحت 188/41 مترمربع 
قسمتى ازپالك 391/4662 بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضاراطبق قولنامه عادى باواسطه 

ازمالک رسمى خانم فاطمه لطفى کهریزسنگى خریدارى نموده است 
55- رأى شماره 321 مورخه 1397/1/21 آقاى غالمعلى بهمن زیارى به شناسنامه شماره 388 کدملى 
1091568197 صادره نجف آباد فرزند ولى اله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 107/52 مترمربع 

قسمتى ازپالك 166 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد    
56- رأى شماره 72 مورخه 1397/1/15 خانم جواهرصدرى سوادجانى به شناسنامه شماره 10 کدملى 
4622845245صادره شهرکرد فرزند محمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 201/25 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
57-رأى شماره 327 مورخه 1397/1/21 آقاى محمد افشارى به شناسنامه وکدملى 10800176682 
صادره نجف آباد فرزند مصطفى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/59 مترمربع قسمتى ازپالك 

6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد    
58- رأى شماره 243 مورخه 1397/1/19 آقاى عباس حشــمتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 689 
کدملى 1090820305 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/52 مترمربع 
قســمتى ازپالك 22/22 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى 
ازخانم طاهره حشمتى   احدى ازورثه مالک رسمى خانم فاطمه طالب نجف آبادى خریدارى نموده است 
59- رأى شــماره 12417 مورخه 1396/12/24 خانم زهرارحیمى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 16 
کدملى 1091729141 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درقسمتى ازیکبابخانه به مساحت 38/70 مترمربع 
برروى پالك 739/8 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالك 739/37 وقسمتى ازپالك 

719 تشکیل یک باب خانه راداده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد    
60- رأى شــماره 256  مورخه 1397/1/19 آقاى رمضان  محمدى به شناســنامه شماره 77 کدملى 
1091741395 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/18 مترمربع 

قسمتى ازپالك 106 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد    
61- رأى شــماره 8235 مورخه 1396/9/11 آقاى حمید قاسمى به شناســنامه شماره 8859 کدملى 
1092173161 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/53 مترمربع 
قسمتى از پالك 916 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضاراازمالک رسمى آقاى 

حسینعلى قاسمى به صورت قولنامه عادى خریدارى نموده است  
62- رأى شــماره 323مورخه 1397/1/21 آقاى رضا ســتایش به شناســنامه شــماره 787 کدملى 
1091132471 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/65 مترمربع 

قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شماره 253 مورخه 1397/1/19 خانم عزت حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1611 کدملى 1091202702 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 102/85 مترمربع قســمتى ازپالك 192 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 
موردتقاضاراطبق قولنامه عادى ازاقاى محمدعلى حاج صادقیان احدى ازورثه مالک رسمى آقاى اکبرحاج 

صادقیان خریدارى نموده است 
64- رأى شــماره 252 مورخه 1397/1/19 آقاغى حســین  حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 296 کدملى 1091556490 صادره نجف آباد فرزند حسن  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 102/85 مترمربع قســمتى ازپالك 192 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 
موردتقاضاراطبق قولنامه عادى ازاقاى محمدعلى حاج صادقیان احدى ازورثه مالک رسمى آقاى اکبرحاج 

صادقیان خریدارى نموده است 
65- رأى شــماره 12308 مورخه 1396/12/21 خانم هما عیدیوندى به شناسنامه شماره 211 کدملى 
5559545414 صادره فارسان فرزند میرزاآقا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 167/01 مترمربع 
قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
66- رأى شــماره 336 مورخه 1397/1/21 آقاى محســن لســانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
907 کدملى 1090845200صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
160/93 مترمربع قســمتى ازپالك 905/4 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
67- رأى شماره 12396 مورخه 1396/12/23 آقاى مهدى پیرمرادیان به شناسنامه شماره 641 کدملى 
1091321272 صادره  نجف آباد فرزند عبدالحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/57 مترمربع 

قسمتى ازپالك 912 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
68- رأى شماره 11801 مورخه 1396/12/8 آقاى عبدالرضا آقابابائیان به شناسنامه شماره 330 کدملى 
1091067082 صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 228/40 مترمربع 
قســمتى ازپالك 1014/20 و21/ 1014 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
69- رأى شماره 12418 مورخه 1396/12/24 آقاى غالمرضا حاجى صادقیان به شناسنامه شماره 1046 
کدملى 1092095004 صادره نجف آباد فرزند على محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 163/97 مترمربع قسمتى ازپالك 116 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا 

راطبق قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى على محمد حاجى صادقیان خریدارى نموده است 
70- رأى شماره 12419 مورخه 1396/12/24 خانم محبوبه قدوسى  به شناسنامه شماره 6390 کدملى 
1092289844 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
163/97 مترمربع قســمتى ازپالك 116 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق 

قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى على محمد حاجى صادقیان خریدارى نموده است 
71- رأى شــماره 3 مورخــه 1397/1/6 آقــاى مجتبى طاهرى به شناســنامه شــماره 839 کدملى 
1091245320صادره نجف آباد فرزند محمد در1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
132/77 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 837 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
72- رأى شــماره 2 مورخــه 1397/1/5 آقــاى میثــم  طاهرى به شناســنامه شــماره 631 کدملى 
1091356998صادره نجف آباد فرزند محمد در1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
132/77 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 837 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
ادامه در صفحه 11

رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت ســفید اصفهان 
گفــت: اکنــون مــرغ در بــازار اصفهان بــه وفور 
نظــر  از  کمبــودى  هیچ گونــه  و  دارد  وجــود 
توزیع مــرغ در ماه مبارك رمضان نیســت و قیمت ها 
نســبت به ایــام نــوروز، 10 تــا 15 درصــد کاهش

 یافته است.
محمدعلى فروغى ابرى با بیان اینکه از هفته نخســت 
مــاه رمضــان هرکیلو مــرغ درب مغازه ها بــا قیمت

 7500تا 7600 تومان عرضه شده است، اظهار کرد: در 
این ایام، عرضه و تقاضا افزایش دارد.

وى افزود: در ایام ماه رمضان، عرضه و تقاضا افزایش 
مى یابد، اما هر ساله در اواســط خرداد ماه با ورود مرغ 
اصفهان به بازار، دیگر مشــکل خاصــى در توزیع این 

کاال نداریم.
وى با بیــان اینکه مــرغ در کشــتارگاه هاى اصفهان 
اکنون هفت هزار و 570 تومان عرضه مى شود، گفت: 
فروشندگان با احتســاب 200 تا 300 تومان سود، باید 
مرغ را در اختیــار متقاضیان قرار دهنــد و بیش از این 

میزان تخلف است.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشــت سفید اصفهان با 
تأکید بر اینکه قیمت ها در دست اتحادیه ها نیست و به 
تولید، عرضه و تقاضا بســتگى دارد، اظهار کرد: اکنون 
قیمت هرکیلو مرغ گرم در بازار اصفهان 1000 تا 1500 
تومان کاهش داشته و مرغ زنده هم درب مرغدارى ها 
عرضــه تومــان   5200 تــا   5100 کیلویــى 

مى شود.
وى با اشاره به فعالیت 600 فروشــگاه مرغ پروانه دار 
و بدون پروانــه در بازار اصفهان، افــزود: از این تعداد، 

بســیارى از واحدهــا تاکنون بــه دلیــل هزینه هاى
 باالى جانبى گاز، بــرق، آب، مالیــات و حمل و نقل

 تعطیــل شــده اند، البتــه تقاضــا بــراى راه اندازى 
مغــازه مرغ فروشــى وجود داشــته، امــا جایگزینى

 آنها بــه دلیل رکــود و هزینه هــا کمتــر از تعطیلى 
فروشگاه هاست.

یادداشتسقوط قیمت مرغ در بازار اصفهان 

سازمان امور مالیاتى کشور به عنوان دستگاهى از بدنه دولت 
و جایگاه ویژه آن در نظام اقتصادى کشور، سهم بسزایى در 
ارتقاى دولت الکترونیــک دارد و تالش مى کند تا قوانین 
مالیاتى با رعایت دقت و سرعت و جلوگیرى از اتالف وقت 
مؤدیان و هرگونه سوء اســتفاده توسط مؤدیان و مأموران 
مالیاتى به بهترین شکل ممکن با روش الکترونیکى اجرا 

شود. 
در این میان چون ارائه فهرست معامالت فصلى هم موجب 
نظم و انضباط مالى و شفافیت اقتصادى خواهد شد و هم 
رقابتى ســالم و مطلوب در فعالیت هاى اقتصادى ایجاد 
مى کند، زمینه ساز رشد اقتصاد کشور را نیز فراهم مى کند، 
قطعاً ارائه آن به شکل الکترونیکى در ارتقاى مزایاى فوق 
تأثیر بیشترى خواهد داشت. قابل ذکر است که طبق ماده 
169 قانون مالیات هاى مســتقیم اصالحیه مصوب 31 
تیرماه 1394، دوره ارسال اطالعات براى خرید و فروش و 
پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و  باید تا یک ماه و نیم پس 
از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام کرد. اشخاص 
حقوقى و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب 
اعالم سازمان امور مالیاتى کشــور موظف به ثبت نام در 
نظام مالیاتى مى شوند، مکلفند براى انجام معامالت خود 
صورتحساب صادر کنند و شــماره اقتصادى خود و طرف 
معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه 
درج کرده و فهرست معامالت خود را به سازمان مذکور ارائه 
کنند. از این رو عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره 
اقتصادى خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادى 
خود براى دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادى دیگران 
براى معامالت خود، حسب مورد مشمول جریمه اى معادل 

2  درصد مبلغ مورد معامله مى شود.

شفافیت اقتصادى با ارائه 
فهرست معامالت فصلى

G
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یک عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: در شرایطى که حقابه کشاورزان پرداخت نمى شود، 
درست نیست که کشاورزان براى حفر چاه هاى سطحى که 
در گذشته به دلیل کمبود آب اتفاق افتاده است، خسارت 
بپردازند. زهرا سعیدى افزود: در سال 90-89که رودخانه 
زاینده رود در اصفهان خشک شــد، تعدادى از کشاورزان 
کشت کرده بودند و چون رودخانه آب نداشت، اجازه دادند 
چاه هاى سطحى حفر شــود.وى ادامه داد: قانون توزیع 
عادالنه آب مى گوید چاه هایى که به سفره هاى زیرزمینى 
تجاوز کرده است، باید بسته شود و در کنار این بند، ماده 44 

این قانون نیز مى گوید حق حقابه دار باید پرداخت شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: 
اکنون در شرایط کنونى که کشاورزان با چالش آب مواجه 
هســتند و حقابه آنها داده نشده اســت، علیه آنها پرونده 
تشکیل شده و آنها را به دادگاه مى برند و خسارت نیز باید 

پرداخت کنند. 
وى افزود: این درست نیست بندهایى از این قانون که به 
نفع است اجرایى شود، اما بندهایى که باید اجرایى شود، 
اجرا نمى شــود. وى در ادامه بیان کرد: ایــن تذکر اگر از 
سوى وزارت نیرو به کشــاورزان داده شده بود،  آنها براى 
چاه هاى خود مجوز مى گرفتند و دیگر نیازى به پرداخت 

خسارت نبود.

نایب رئیس اتحادیه خوار و بار اصفهان با اشاره به اینکه 
در تأمین اقالم مصرفى مردم کمبــودى نداریم، گفت: 
نگرانى از بابت تأمین خوار و بار براى ماه رمضان نخواهیم

داشت.
کمال خیام نکویى اظهار کرد: قیمت خوار و بار نسبت به 
20 روز قبل کاهش یافته است و در حال حاضر، مشکلى 

در تأمین خوار و بار نداریم.
وى با اشــاره به اینکه افزایش قیمتــى در برنج خارجى 
نداریم، بیان کــرد: در حال حاضر قیمــت برنج هندى 
کیسه اى 75 هزار تومان است که یک ماه گذشته قیمت 

آن به 85 هزار تومان مى رسید.

نایب رئیس اتحادیه خوار و بــار اصفهان تصریح کرد: با 
توجه به تخصیص ارز دولتى و واردات برنج و حبوبات با 
ارز چهار هزار و 200 تومان،  قیمت این اقالم به نســبت 

یک ماه گذشته کاهش یافته است.
وى گفت: قیمت برنج شمال هم نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته اســت، به طورى که پارسال برنج شمالى 
کیلویى 15 هزار تومان به دست مصرف کننده مى رسید، 

اما امسال این برنج کیلویى 13 هزار تومان شده است.
خیام نکویى ابراز کرد: لپه نیز االن از کیلویى شش هزار 
و 500 تومان تا هشت هزار و 500 تومان و لوبیا و عدس 

و نخود، با همان قیمت سابق در بازار قابل خرید است. 

نگرانى بابت تأمین خواروبار 
ماه رمضان وجود ندارد

انتقاد نماینده مبارکه از 
گرفتن خسارت از کشاورزان  

ادامه از صفحه 10
73- رأى شــماره 4 مورخه 1397/1/6 خانم وجیهه دادخواه تیرانى  به شناسنامه شماره 317 کدملى 
1092087702صادره نجف آباد فرزند جعفر در1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
132/77 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 837 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شــماره 5 مورخه 1397/1/6 خانم فاطمه حاجى قربانى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
2120 کدملى 1091336083صادره نجف آباد فرزند مرتضى  در1/5 دانگ مشــاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 132/77 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 837 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
75- رأى شــماره 12306 مورخه 1396/12/21 آقاى ابراهیم صائبى به شناسنامه شماره 7 کدملى 
5499883602 صادره تیران وکرون فرزند عزیزاله درششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
143 مترمربع قســمتى ازپالك 623/4 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
76- رأى شــماره 270 مورخــه 1397/1/19 آقاى ابراهیم مؤید به شناســنامه شــماره 9 کدملى 
1111361401 صادره فالورجان فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/67 مترمربع 

قسمتى ازپالك 1527 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شماره 12523 مورخه 1396/12/28 آقاى محمد سلیمیان به شناسنامه شماره 82 کدملى 
1091262871 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 108/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 650 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
78- رأى شماره 12524 مورخه 1396/12/28 خانم معصومه صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
4864 کدملى 1092133224 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 108/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 650 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
79- رأى اصالحى شماره 1568 مورخه 1397/2/19 پیرورأى شماره 11511 مورخه 1396/11/29 
آقاى اصغربهارلوئى به شناسنامه شــماره 19 کدملى 1129777448 صادره فریدونشهر فرزند حیدر 
درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200/42 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع در 
یزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى ومع الواسطه مى باشد 
80- رأى شماره 12398 مورخه 1396/12/23 آقاى علیرضا علیخانى به شناسنامه شماره 81 کدملى 
1091994633 صادره نجف آباد فرزند قدمعلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 103/27 
مترمربع قســمتى ازپالك 284 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
81- رأى شماره 257 مورخه 1397/1/19 آقاى نعمت اهللا بهرام پور نجف آبادى به شناسنامه شماره 
540 کدملى 1090927551 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
250/25 مترمربع قســمتى ازپالك 787 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
82- رأى شــماره 271 مورخه 1397/1/19 آقاى اکبرمحمودى به شناسنامه شماره 2110 کدملى 
1091207690 صادره نجف آباد فرزند حســنعلى درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 15/20 
مترمربع قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبــت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
83- رأى شــماره 10972 مورخه 1396/11/18 آقاى روح اله شــریعتى به شناسنامه شماره 2000 
کدملــى 1091232776 صادره نجف آباد فرزند اســمعیل درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
262/80 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 315 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 
موردتقاضاراطبق قولنامه هاى عادى ازمالک رسمى آقاى مانده على صالحى نجف آبادى خریدارى 

نموده است 
84- رأى شماره 12397 مورخه 1396/12/23 آقاى غالمرضا مهرابى به شناسنامه شماره 42 کدملى 
1141974231 صادره خمینى شــهر فرزند قنبرعلى درششدانگ کارگاه موزائیک سازى به مساحت 
1292/63 مترمربع ازپالك 391/5356 بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه 

عادى ازمالک رسمى آقاى حسین صالحى خریدارى نموده است 
85- رأى شماره 263 مورخه 1397/1/19 آقاى محمدعلى عمو على اکبرى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 386 کدملى  1091513821 صادره نجف آباد فرزند فرج اهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 158/60 مترمربع کــه مقدار96/72 مترمربع آن بــرروى پالك 468/1 
ومقدار61/88 مترمربع آن برروى پــالك 468 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهــان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
86- رأى شماره 264 مورخه 1397/1/19 خانم زهراطاهرى  عزیز آبادى به شناسنامه شماره 1262 
کدملى  1091162905 صادره نجف آباد فرزند عباسقلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 158/60 مترمربع که مقدار96/72 مترمربع آن برروى پالك 468/1 ومقدار61/88 مترمربع 

آن برروى پالك 468 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
87- رأى شماره 12421 مورخه 1396/12/24آقاى حسنعلى توبه یانى چقادرى به شناسنامه شماره 
181 کدملى 1091502951 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى درســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 225 مترمربع قسمتى ازپالك 855 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
88- رأى شــماره 12422 مورخه 1396/12/24خانم گیتى رادمنش به شناسنامه شماره 21 کدملى 
1091731438 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 225 مترمربع قسمتى ازپالك 855 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
89- رأى شماره 12133 مورخه 1396/12/16 آقاى شکراله سپیانى به شناسنامه شماره 18 کدملى 
1129740201 صادره فریدونشهر فرزند کاظم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 250 مترمربع 
قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
90- رأى شماره 12399 مورخه 1396/12/23 آقاى هوشیارمنصورى شورابى به شناسنامه شماره 3 
کدملى 4622846144 صادره شهرکرد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/20 

مترمربع قســمتى ازپالك  1023  قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 
مى باشد 

91- رأى شــماره 571 مورخه 1397/1/29 آقاى فتح اله رضائى به شناســنامه شــماره 55 کدملى 
1092318046 صادره نجف آباد فرزند ســیف اله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 185/40 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/10139 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
92-  رأى شماره 876 مورخه 1397/2/4 آقاى حســین توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 331 
کدملى 4723434501 صادره کویت (کنســولى ) فرزند مانده على درششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 78/23 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 295/1 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
93- رأى شــماره 242 مورخه 1397/1/19 آقاى مجتبى پورملک به شناسنامه شماره 508 کدملى 
1091612390 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 175 مترمربع 

قسمتى ازپالك 188 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
94- رأى شــماره 864 مورخــه 1397/2/4 آقاى محمد حســین حیدرى به شناســنامه وکدملى 
1080900081 صادره نجف آباد فرزند مهدى دردو ویک دوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 117/62 مترمربع قسمتى ازپالك 1073/4 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
95- رأى شــماره 863 مورخــه 1397/2/4 آقاى مهدى  حیــدرى به شناســنامه30260 کدملى 
1090300670 صادره نجف آباد فرزند محمد  درسه ویک دوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 117/62 مترمربع قسمتى ازپالك 1073/4 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
96- رأى شماره 313 مورخه 1396/1/16 خانم زهرارحیمى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 4851 
کدملى 1091441162 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 150/74 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 235 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شماره 312 مورخه 1396/1/16 آقاى داود صادقیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 198 
کدملى 1091625522 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 150/74 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 235 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
98- رأى اصالحى شماره 532 مورخه 1397/1/28 پیرورأى شماره 7125 مورخه 1396/7/30 خانم 
اشرف فاضل نجف آبادى به شناسنامه شــماره 133 کدملى 1091074518 صادره نجف آباد فرزند 
رجبعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 227/77 مترمربع قســمتى ازپالك 415 و417 قطعه 
5 بخش 11 ثبت اصفهان که قسمت واقع شــده برروى پالك 415 به مساحت 127/26 مترمربع و 
قسمت واقع شــده برروى پالك 417 به مســاحت 100/51 مترمربع واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
99- رأى اصالحى شماره 534 مورخه 1397/1/28 پیرورأى شماره 11958 مورخه 1396/12/12 
آقاى حسین ربانى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 182 کدملى 1091045844 صادره نجف آباد 
فرزند مانده على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/02 مترمربع قسمتى ازپالك 1032 قطعه 

3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
100- رأى اصالحى  شماره 1514 مورخه 1397/2/18پیرورأى 12424 مورخه 1396/12/24  خانم 
اعظم محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 645 کدملى 1091142203 صادره نجف آباد فرزند 
حسینعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/11 مترمربع که 47/64 مترمربع 
بر روى پالك 55/1 و149/47 مترمربع برروى پالك 55/2 مى باشدواقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
101- رأى اصالحى  شماره 1516 مورخه 1397/2/18پیرورأى 12423 مورخه 1396/12/24  آقاى 
محمد موحدى به شناسنامه شماره 23444 کدملى 1090232365 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى  
درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 197/11 مترمربع که 47/64 مترمربع بر 
روى پالك 55/1 و149/47 مترمربع برروى پالك 55/2 مى باشــدواقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 
اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/02/29 تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1397/03/13 م الف:727 حسین زمانى - رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/2/742 

احضار متهم 
شماره درخواست: 9710460359500061 شماره پرونده: 9509980359500403 شماره بایگانى 
شعبه: 950419، 1- رضا بیک زاده فرزند عبدالحسین 2- بهمن شیروانى فرزند چراغعلى در پرونده 
شماره 950419 ب 16 این شعبه به اتهام مشــارکت در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید. به این 
وسیله براساس ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى به شــما ابالغ مى شود. ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى 
و اظهارنظر مى شود. م الف: 4165 قرهى- بازپرس شــعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/681
احضار متهم

شماره درخواست: 9710460359500063 شماره پرونده: 9409980359500539 شماره بایگانى 
شــعبه: 940570 عبدالرزاق تاجیک فرزند عبدالحمید در پرونده شماره 940570  ب 16 این شعبه به 
اتهام مشارکت در کالهبردارى تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله براساس ماده 174 قانون آئین 
دادرسى کیفرى به شما ابالغ مى شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهى در این شعبه حاضر شوید. در 
غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگى واظهار نظر مى شود. م الف: 4164 قرهى- 
بازپرس شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/682

احضار
شماره نامه: 9710110359700138 شماره پرونده: 9509983631100365 شماره بایگانى شعبه: 
950817 در پرونده کالسه 950397. 950817 شعبه 18 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان 
خانم / آقا زهرا کرمى فرزند رحیم شــکایتى علیه متهم غالمعلى رضایى دایر جعل و استفاده از سند 
مجعول مطرح اســت که در جهت رسیدگى به این شــعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مى باشد حســب ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا متهم از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه مراجعه تا ضمن اعالم نشانى جهت 
پاســخگویى به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى 

اتخاذه  خواهد نمود. م الف: 4127 ابراهیمى بازپرس شــعبه 18 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان اصفهان (مجتمع 1) /2/683

اخطاریه
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960022 بنا به درخواست جهانگیر میرهادى با وکالت محمود یوسفى و 
عابدین رحیمى پردنجانى به طرفیت امیرحسین میراشرفى و شرکت سهامى ریسندگى و بافندگى تاج 
اصفهان  با موضوع الزام با توجه به ارجاع امر به کارشناسى و وصول نظریه کارشناسى، لذا بدینوسیله 
به خوانــدگان فوق الذکر که مجهــول المکان مى باشــند اخطار مى گردد ظرف یــک هفته جهت 
رؤیت نظریه کارشناسى و اعالم نظر، به آدرس ذیل مراجعه نمایید. اصفهان، اصفهان، چهارراه وکال، 
مجتمع شهداى مدافع حرم. م الف: 4151 شعبه 14 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) 

2/684/
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709970354200140 شــماره پرونده: 9609980359500198 شماره بایگانى 
شعبه: 961455 شاکى: مهران عســکرى فرزند حمیدرضا به نشانى: خ 22 بهمن- خ نیرو- ك شهید 
محمد زارع- پ 5 متهم: یوسف امن زاده بلقیس آباد فرزند جانعلى به نشانى تهران خ دامپزشکى استاد 
معین ك بیات پ 8 اتهام: کالهبردارى (با تغییر عنوان تحصیل مال از طریق نامشــروع) دادگاه پس 
از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام اقاى یوســف امن زاده فرزند جانعلى دائر بر در 
کالهبردارى به مبلغ 14990090 ریال موضوع شکایت شاکى اقاى مهران عسگرى نظر به محتویات 
پرونده کیفرخواست دادســراى عمومى و انقالب اصفهان شکایت شاکى خصوصى، مالحظه پرینت 
حساب بانکى شاکى، پاسخ استعالم انجام شده از بانک مربوطه متوارى بودن متهم و عدم حضور جهت 
دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکارى 
نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، 
اختالس و کالهبردارى عالوه بر محکومیت نامبرده  به رد مبلغ باال در حق شاکى خصوصى حکم به 
محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ مذکور در حق صندوق دولت به عنوان جزاى نقدى و تحمل یک 
ســال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى دارد این راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه مى باشد. م الف: 4144 بیگى- رئیس شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور 

تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /2/685
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354200137 شماره پرونده: 9509980359501696 شماره بایگانى شعبه: 
961469 شاکى: یوسف مخلدموانه فرزند مسیح به نشانى اصفهان- اصفهان امیرحمزه خ اول فرعى 6 
پ 16 متهمین: 1- امید قمى فرزند رضا به نشانى ورامین کارخانه قند شهید چمران ش قنبرى چهارراه 
دوم 17، 2- محمدرضا اورکى چهارلنگ فرزند سپهدار به نشانى اسالمشهر واوان بلوار سردار 77 اتهام: 
مشارکت در کالهبردارى دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام اقایان 1- امید 
قمى فرزند رضا 2- محمدرضا اورکى چهارلنگ فرزند سپهدار هر دو دائر بر مشارکت در کالهبردارى 
به مبلغ 34998562 ریال موضوع شکایت شاکى اقاى یوسف مخلد موانه نظر به محتویات پرونده و 
کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شکایت شاکى خصوصى، مالحظه پرینت 
حساب بانکى شاکى، پاسخ استعالم ه اى انجام شده از شرکت مخابرات و بانک مربوطه متوارى بودن 
متهمین و عدم حضور جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده به نظر دادگاه بزهکارى نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى و رعایت ماده 125 قانون مجازات اسالمى 
حکم به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکى و هر یک پرداخت همین 
مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزاى نقدى و هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیرى صادر 
و اعالم مى دارد. این راى غیابى تلقــى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابــل واخواهى در این دادگاه 
مى باشد. م الف: 4140 بیگى- رئیس شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /2/686
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709970354200135 شــماره پرونده: 9509980359501729 شماره بایگانى 
شعبه: 961466 شاکى: فرهاد فرح بخش فرزند محمد به نشانى: خ هشت بهشت شرقى ك 22 بهمن 
ك مظاهرى پ 30 متهمین: 1- فرشــید لشگرى فرزند ابراهیم به نشــانى تهران خ آزادى خ حبیب 
اللهى ك درودى پ 9، 2- یزدان صحرائى بوژانى فرزند على جان به نشــانى کرمانشاه جاده قدیم خ 
الله ك 5 اتهام: مشارکت در کالهبردارى دادگاه پس از بررســى محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص 
اتهام آقایان 1- فرشــید لشــکرى فرزند ابراهیم 2- یزدان صحرائى فرزند على جان هر دو دائر بر 
مشــارکت در کالهبردارى به مبلغ 59135343 ریال موضوع شکایت شاکى اقاى فرهاد فرح بخش 
نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شکایت شاکى 
خصوصى، مالحظه پرینت حساب بانکى شاکى، پاسخ استعالم هاى انجام شده از شرکت مخابرات و 
بانک مربوطه متوارى بودن متهمین و عدم حضور جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و نظر به سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکارى نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا 
مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى و رعایت ماده 125 
قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکى و 
هر یک پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزاى نقدى و هر کدام به تحمل یک سال 
حبس تعزیرى صادر و اعالم مى دارد. این راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه مى باشد. م الف: 4136 بیگى- رئیس شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى 

و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /2/687
 ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9709970354200136 شــماره پرونده: 9509980359501565 شماره بایگانى 
شعبه: 961467 شاکى: حمیدرضا فصیحى فرزند ابوالقاســم با وکالت محمدحسین نورى فرزند فتح 
اله به نشانى اصفهان خیابان سعادت آباد ســاختمان پور پونه بلوك دوم طبقه دوم متهمین: 1- مریم 
سلطانى فرزند غالمحسین به نشانى تهران مســعودیه طالقانى پ 11 واحد 2 خاوران ك بخشى پ 
54، 2- سجاد محمدى فرزند ناصر به نشانى جاده مالرد- خ اهرى- ك 21- پ 36- واحد 3 اتهام: 
مشــارکت در کالهبردارى رأى دادگاه: درخصوص اتهام 1- خانم مریم سلطانى فرزند غالمحسین 
2- اقاى سجاد محمدى فرزند ناصر هر دو دائر بر مشارکت در کالهبردارى به مبلغ 201241757 ریال 

موضوع شکایت شاکى اقاى حمیدر رضا فصیحى فرزند ابوالقاسم با وکالت اقاى محمدحسین نورى 
نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شکایت شاکى 
خصوصى، مالحظه پرینت حساب بانکى شاکى، پاسخ استعالم هاى انجام شده از شرکت مخابرات و 
بانک مربوطه متوارى بودن متهمین و عدم حضور جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و نظر به سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکارى نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا 
مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى و رعایت ماده 125 
قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکى و 
هر یک پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزاى نقدى و هر کدام به تحمل یک سال 
حبس تعزیرى صادر و اعالم مى دارد. این راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه مى باشد. م الف: 4134 بیگى- رئیس شعبه 116 دادگا ه کیفرى دو مجتمع امور تجارى 

و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /2/688
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354200168 شماره پرونده: 9409980358200401 شماره بایگانى شعبه: 
940624 شکات: دادسراى عمومى و انقالب شهرســتان اصفهان: خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان 2- سید روح اله مؤمنى حبیب آبادى فرزند سید رضا به نشانى 
بیمه دانا متهمین: 1- امیر رمضانى 2- جمال منتظرالقائم فرزند على رضا 3- جواد قربانى ثانى فرزند 
محمد همگى به نشانى اصفهان اتهام: مشارکت در کالهبردارى گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص 
اتهام آقایان 1) امیر رمضانى نخود چرى 2) جواد قربانى ثانى دایر بر مشارکت در کالهبردارى به مبلغ 
18/320/000 ریال از طریق صحنه ساختگى تصادف خسارتى و اخذ خسارت مذکور از شرکت بیمه 
دانا توضیح آنکه متهم ردیف اول راننده خودروى ســوارى پژو به شــماره انتظامى 447 ق 48 ایران 
56 طى چند مرحله با ایجاد صحنه تصادف خســارتى النهایه در مرحله آخر با یک دستگاه پژو پارس 
به شــماره انتظامى 936 هـ 23 ایران 13 به رانندگى آقاى جمال منتظرالقائم در خیابان مشتاق اول 
اصفهان پس از مقصر اعالم شدن آقاى منتظر القائم به توسط متهم ردیف دوم اقدام به اخذ خسارت به 
میزان فوق الذکر از شرکت بیمه دانا نموده اند با توجه به محتویات پرونده، شکایت شرکت شاکى به 
نمایندگى آقاى سید روح اله مومنى؛ رونوشت نظریه کارشناس تصادفات، رونوشت بیمه نامه شرکت 
موصوف، پاسخ استعالم به عمل آمده از راهور ص 64 پرونده که در آن صراحتًا اعالم شده متهم ردیف 
اول در چندین نقطه از شهرهاى استان اصفهان به تاریخ هاى متفاوت و نزدیک به هم با همان خودرو 
اقدام به تصادف خسارتى ســاختگى نموده که النهایه در مورد آخ ر با همدستى متهم ردیف دوم اقدام 
به اخذ خسارت از بیمه دانا نموده، و نحوه اظهارات آقاى جمال منتظر القائم وهمسرش و عدم حضور 
متهمان در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگى بزهکارى ایشان محرز تشخیص دادگاه مستنداً به ماده یک 
قانون مجازات مرتکبین ارتشــاء اختالس و کالهبردارى و رعایت ماده 125 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 92 حکم به محکومیت هر یــک از متهمان نامبرده عالوه بــر پرداخت مبلغ 18/320/000 
ریال در حق شــرکت بیمه دانا هر یک از ایشــان را به پرداخت همین مبلغ به عنوان جزاى نقدى در 
حق صندوق دولت و هر یک به تحمل هفت سال حبس تعزیرى صادر و اعالم مى نماید. درخصوص 
اتهام آقاى جمال منتظرالقائم دایر بر مشارکت در کالهبردارى به لحاظ عدم توجه اتهام به نامبرده و 
نیز اتهام متهمــان آقایان امیر رمضانى و جواد قربانى دایر بر مشــارکت در تحصیل مال نامشــروع 
نامبردگان دادگاه به استناد ماده 4 قانون آئین دادرســى کیفرى راى بر برائت صادر و اعالم مى نماید 
راى صادره غیابى تلقى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد. م الف: 4133 
بیگى- رئیس شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 

جزایى سابق) /2/689
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه چک به طرفیت خوانده 
حسن کیانى به شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 168/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/6 ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 709/ م الف شعبه 

11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/741
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 مستقر 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 شــود در صورتى که اشخاص نســبت 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139660302023001491 مورخ 96/12/27 آقاى رضا براتى نیکو به 
شماره شناسنامه 1699 کدملى 1289666229 صادره از اصفهان فرزند اردشیر نسبت به 1/36 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 2/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4 فرعى 
از 3097-   اصلــى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشــاعى اولیه محرز 

گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023001492 مورخ 96/12/27 خانم ایران دانش ستا به 
شماره شناسنامه 26770 کدملى 1280268050 صادره از اصفهان فرزند مهدى نسبت به 1/36 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 2/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4 فرعى از 
3097- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که به صــورت عادى از طرف رضا براتى واگذار گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/2/29  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/13 م الف: 

4581 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/666

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: بهاى 
بلیت ســینماها در ایام ماه مبارك رمضان، در ســه 

سانس صبح تا ساعت 17 نیم بهاست.
مصطفى حســینى در خصوص طرح تخفیف بلیت 
سینما در ایام ماه مبارك رمضان اظهار کرد: این طرح 

اجرایى شده است.
مدیر امور سینمایى حوزه هنرى استان اصفهان گفت: 
سانس هاى ســینمایى 10:30، 12:30 و 14:30 به 
صورت نیم بها و سانس هاى 16:30، 18:30، 20:30 
تمام بها خواهند بود. وى با بیــان اینکه بهاى بلیت 
سینما در اصفهان هشت هزار تومان است، خاطرنشان 
کرد: در ایام ماه مبارك رمضــان فیلم هاى متنوعى 

روى پرده سینماهاى اصفهان مى رود.
حســینى در پایان اذعان کرد: «چهارراه استانبول»، 
«خجالت نکش»، «بــه وقت شــام»، «التارى»، 
«مصــادره»، «فیلشــاه»، «عصبانى نیســتم»، 
«تگزاس»، «جشــن دلتنگى»، «بدون تاریخ بدون 
امضا» و «لونه زنبور» در ماه رمضــان به اکران در 

مى آیند. 

 مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر 7 درصد از مردم اســتان، یعنى جمعیتى بالغ 
بر 360 هزار نفر ســالمند هســتند و با رسیدن این 

مقدار به 12 درصد، اولین آهنگ سالمندى و زنگ 
خطر جمعیتى کشور در این استان به صدا در خواهد 

آمد.
حســین غفرانى کجانى با بیان اینکه از ســال 85 
تاکنون رشد جمعیتى اســتان مطلوب نبوده است، 
اضافه کــرد: آنچه تاکنون مانع پیــرى جمعیت در 
استان شده، رشد ناگهانى جمعیت در دهه 60 بوده 

است.
وى بــا بیــان اینکــه جمعیــت اســتان در طول 
سرشــمارى و در ســال هاى اخیر کاهــش یافته، 
اظهار کــرد: جمعیت اســتان از 85 هــزار نفر در 
ســال 84 به 83 هــزار در ســال 85 و در ســال 
گذشته به اندکى بیش از 80 هزار نفر کاهش یافته 

است. 

بلیت سینما در ماه رمضان نیم بهاست

خطر سالمندى در کمین مردم استان

معاون امور اقتصادى استاندارى اصفهان با اشاره به انتقال آب 
از دریاى عمان به فالت مرکزى و اصفهان گفت: هنوز اعتبارى 

براى انتقال آب این دریا به اصفهان مشخص نشده است.
محمد شــجاعى اظهار کرد: موضوع آب یکى از دغدغه هاى 
اســتاندار اصفهان اســت که از ابتداى حضور وى در استان 

اصفهان، به طور جدى این موضوع پیگیرى شده است.
وى افزود: انتقــال آب از عمان به اصفهــان جزو پروژه هاى 
بلندمدت تأمین آب استان است و براى این منظور، اعتبارات 
زیادى الزم اســت اما برآورد دقیقى از میــزان اعتبارات الزم 

صورت نگرفته است.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه پس چگونه این پروژه براى 
استان کرمان با پیشــرفت 40 درصد همراه بوده است، گفت: 
انجام 40 درصدى خط انتقال آب از دریاى عمان براى استان 
کرمان با هزینه هاى هنگفتى همراه بوده که بخش مهمى از 

آن از سوى دولت تأمین شده است.
شجاعى در پاسخ به اینکه استاندار خراسان رضوى به صورت 
شــخصى با قرارگاه خاتم االنبیا(ص) براى اجراى خط انتقال 
آب از عمان به شرق کشور وارد مذاکره شده و چرا شما چنین 
اقدامى براى تسریع این کار نمى کنید،گفت: باید مراحل قانونى 
و ابتدایى این روند طى شــود تا ابتدا میزان اعتبار دولت براى 

اجراى این پروژه مشخص شود.
وى ادامه داد: پس از آن ما مى توانیــم براى انتخاب پیمانکار 

اقدام کنیم و این کار زمان زیادى الزم دارد.

ابهام در انتقال
 آب دریاى عمان به اصفهان

نظارت 530 بازرس بهداشتى 
به مناسبت ماه رمضان

معاون سـالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
گفت:  با فرارسـیدن ماه مبارك رمضـان، 530 نفر از 
بازرسان بهداشتى دولتى و خصوصى بر فرآورده هاى 
خامى دامى نظارت مى کنند. محمد کشـتکار اظهار 
کرد: در طول ماه مبارك رمضان 64 گروه نظارت به 
صورت ثابت و سـیار، کار نظارت بر فرآورده هاى خام 
دامى را بر عهده دارنـد. وى بیان کرد: همچنین 130 
بازرس بهداشتى دولتى و بیش از 400 نفر از مسئوالن 
فنى و ناظران بهداشتى از بخش خصوصى، بر چرخه 

فرآورده هاى خام دامى نظارت مى کنند. 

دستگیرى عامالن آتش سوزى 
عمدى یک مجتمع تجارى

فرمانده انتظامى شهرسـتان کاشـان گفت: عامالنى 
که با آتش سـوزى عمدى یک مجتمع تجارى، قصد 

کالهبردارى میلیاردى داشتند، دستگیر شدند.
سـرهنگ على پورکاوه با اعالم این خبر افزود: در پی 
آتش سـوزي مشـکوك یک مجتمع تجارى در شهر 
کاشان، مأموران پلیس آگاهى به چهار نفر از متصدیان 
این مجتمع مشکوك شدند.وى گفت: این افراد پس از 
بازجویى، به بزه انتسـابى با هدف کالهبردارى هفت 
میلیارد و 500 میلیـون ریالى از شـرکت بیمه اعتراف 
کردند.  فرمانده انتظامى شهرستان کاشان با بیان اینکه 
افراد پس از تشـکیل پرونده، به مراجع قضائى معرفى 
شـدند،  افزود: با آتش سـوزى این مجتمع، 50 میلیارد 

ریال خسارت وارد شد.
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با آغاز ماه رمضان، جشــنواره فرهنگى- ورزشــى«موالى 
عرشــیان و بانوى قدســیان» با حضور پنج هزار ورزشکار، 
هرشب بعد از اذان مغرب برگزار خواهد شد. محسن رویگرى، 
مسئول اداره ورزش محالت ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان گفت: این رقابت ها که همه 
ساله شــب هاى ماه مبارك رمضان توسط مدیریت ورزش 
شــهردارى اصفهان با همکارى هیئت هاى ورزشى برگزار 
مى شود، امسال نیز پس از برگزارى جلسات متعدد با مسئوالن 
هیئت هاى مختلف ورزشــى، تدوین و برنامه ریزى شــد 
که تا 24 خرداد با حضور پنج هزار ورزشــکار دختر و پسر در 
رده هاى سنى خردساالن، نونهاالن، نوجوانان و جوانان برگزار 

مى شود. رویگرى با اشاره به اینکه در سال هاى گذشته رقابت هاى 
جام موالى عرشــیان حد اکثر در چهار رشته ورزشى برگزار 
شده بود، اظهار کرد: امسال افزایش چشمگیر رشته ها در  این 
جشنواره را شاهد خواهیم بود و رشته هاى ورزشى جام موالى 
عرشیان به 18 رشته افزایش یافته است. وى افزود: جشنواره 
موالى عرشیان و بانوى قدسیان در رشته هاى تکواندو، ووشو، 
بســکتبال، تیراندازى با تفنگ، کاراته، جودو، وزنه بردارى، 
اسکیت، حرکات نمایشى ووشو، بدمینتون، هندبال، شطرنج، 
مچ اندازى، تیر و کمان، تنیس روى میز، بولینگ، کشــتى، 
اسکواش و زورخانه گردى، با همکارى هیئت هاى ورزشى 
مربوطه در طول شب هاى ماه مبارك رمضان برگزار مى شود.

2 سارق مسلح در عملیات ضربتى کارآگاهان اصفهان 
دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان  گفت: این سارقان 
که اقدام به سرقت کرده بودند، در پى شکایت متصدى 
یک واحد صنفى طالفروشى مبنى بر سرقت مسلحانه 
سه کیلو و 500 گرم طال از وى، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى استان قرار گرفت.

سرهنگ ستار خسروى افزود: در تحقیقات صورت گرفته 
مشخص شد، مالباخته صبح زود با به همراه داشتن کیف 
سامســونتى حاوى طالها از منزل خارج شده که دو نفر 
نقابدار با در دســت داشتن اســلحه کلت کمرى به وى 

حمله مى کنند و با شــلیک تیر هوایى، کیف را از وى به 
سرقت مى برند.

وى افــزود: کارآگاهان ســرانجام هویت ســارقان را 
شناسایى و ظرف 48 ساعت پس از وقوع سرقت، در یک

 عملیات ضربتى متهمان را در مخفیگاه خود دســتگیر 
کردند.

این مقام انتظامى با بیان اینکه ارزش طالهاى مسروقه 
هفت میلیارد ریال برآورد شــده اســت، افزود: در این 
عملیات، تمامى طالهاى مسروقه از سارقان کشف و به 
مالباخته تحویل داده  شد و متهمان نیز به مراجع قضائ ى 

معرفى شدند.

رقابت 5000 ورزشکار در 
شب هاى رمضان

دستگیرى سارقان مسلح 
طالفروشى

کاهش قیمت میوه در اصفهان
قیمت میوه هاى نوبرانه در اصفهـان 30 تا 50 درصد 

کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: به مناسبت 
آغاز ماه مبـارك رمضان، بـا کمبود میـوه اى مواجه 
نیسـتیم و همه اقالم میوه با کاهش قیمت در اختیار 
مردم قرار مى گیرد.ناصر اطرج افـزود: در حال حاضر 
به وفور شـاهد زردآلو و گوجه درختى در سـطح بازار 
هسـتیم و قیمت نوبرانه هایـى مثل زردآلـو و گوجه 

درختى بین 30 تا 50 درصد کاهش داشته است. 

کشف3 ُتن اقالم غیرمجاز 
دارویى و الکلى 

مسئول واحد بازرسى و نظارت امور داروى معاونت غذا 
و داروى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از کشف سه ُتن 
اقالم غیرمجاز دارویى و الکلى در این استان از ابتداى 
امسال تاکنون خبر داد. حسین ذکرى  افزود: این اقالم 
شامل داروهاى نیروزاى ورزشـى و جنسى غیرمجاز، 
داروهاى ترك اعتیاد غیرمجاز، داروهاى مخدر خانواده 
متـادون و بوپرنورفیـن، الـکل قابل شـرب غیرمجاز، 
مشروبات الکلى دست سـاز غیرمجاز، داروهاى چاقى 
و الغرى غیرمجـاز و داروهاى ماهواره اى اسـت.وى 
گفت: این اقالم غیرمجاز از واحدهاى صنفى عطارى،

باربرى هاى عمومى، داروخانه ها و فروشگاه هاى بزرگ 
کشف و جمع آورى شده است. ذکرى اضافه کرد: اقالم 
جمع آورى شـده پس از طى مراحل قانونـى و دریافت 

مجوزهاى مربوطه، به صورت اصولى امحا مى شود. 

خبر

ابالغ رأى
شــماره دادنامه: 9709970354200153 شــماره پرونده: 9609980359500077 شماره بایگانى 
شعبه: 961456 شاکى: سیاوش زراســوند فرزند ولى محمد به نشانى: سپاهانشهر- بلوار غدیر فارابى 
خ آرمان خ مولود بن عدل پ 14 طبقه اول کدپستى 8179937763 متهمین: 1- محمد کریم فرزند 
شوزى به نشانى مهران فاز 1 میدان معلم 10، 2- على یوسفى فرزند محسن به نشانى ورامین قرچک 
خ باهنر باهنر 6 ك قلعه پ 42 اتهام: مشارکت در کالهبردارى دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. رأى 
دادگاه: درخصوص اتهام آقایان 1- على یوسفى فرزند محسن 2- محمد کریم فرزند شوزى هر دو دائر 
بر مشارکت در کالهبردارى به مبلغ 96818058 ریال موضوع شکایت شاکى اقاى سیاوش زراسوند 
نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شکایت شاکى 
خصوصى، مالحظه پرینت حساب بانکى شاکى، پاسخ استعالم هاى انجام شده از شرکت مخابرات و 
بانک مربوطه متوارى بودن متهمین و عدم حضور جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و نظر به سایر 
قرائن و امارات موجود د ر پرونده به نظر دادگاه بزهکارى نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا 
مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى و رعایت ماده 125 
قانون مجازات اسالمى حکم به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکى و 
هر یک پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزاى نقدى و هر کدام به تحمل یک سال 
حبس تعزیرى صادر و اعالم مى دارد این راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه مى باشد. م الف: 4131 بیگى- رئیس شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق) /2/690
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970354200173 شماره پرونده: 9509980359501771 شماره بایگانى شعبه: 
961483 شاکى: امیرحسین مولوى زاده فرزند حسن به نشانى: خ عبدالرزاق- مقابل بانک صادرات پ 
285 متهمین: محمدتقى ایزدى فرد فرزند عصمت اله به نشانى تهران اسالمشهر شهرك قدس رضوى 
گلریز 13 پ 34، 2- مهسا کریمى فرزند محمدرضا به نشــانى سنقر فلسطین وحدت اتهام: مشارکت 
در کالهبردارى دادگاه پس از بررســى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص اتهام خانم 1- مهسا کریمى 
فرزند محمدرضا 2- اقاى محمدتقى ایزدى فر فرزند عصمت ا... هر دو دائر برمشارکت در کالهبردارى 
به مبلغ 9991311 ریال موضوع شکایت شاکى  اقاى امیرحسین مولوى زاده نظر به محتویات پرونده و 
کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و شکایت شاکى خصوصى، مالحظه پرینت 
حساب بانکى شاکى، پاسخ استعالم هاى انجام شده از شرکت مخابرات و بانک مربوطه متوارى بودن 
متهمین و عدم حضور جهت دفاع على رغم ابالغ هاى مکرر و نظر به ســایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده به نظر دادگاه بزهکارى نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى و رعایت ماده 125 قانون مجازات اسالمى 
حکم به محکومیت نامبردگان هر یک به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکى و هر یک پرداخت همین 
مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزاى نقدى و هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیرى صادر و 
اعالم مى دارد این راى غیابى تلقى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه مى باشد. 
م الف: 4129 بیگى- رئیس شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان (116 جزایى سابق) /2/699
اخطار اجرایى

شماره: 960583 به موجب رأى شماره 9609976795801160 تاریخ 96/10/24 حوزه 28 شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجید احمدى فرزند قاسم نشانى: 
مجهول المکان محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 2/320/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى ابالغ طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید قسمتى از چک مورخ 93/3/5- 130/000/000 ریال و 93/3/10- 50/000/000 
ریال لغایت زمان وصول طبق نرخ شاخص در حق محکوم له مجتبى شامحمدى قهساره فرزند محمود 
نشانى: اصفهان خ پروین کوچه جیران- کوچه حســینى- پالك 5 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 4126 حقوقى  شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /2/702
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793700079 شماره پرونده: 9309986793700114 شماره بایگانى شعبه: 
930114 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793700080 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793700773 محکوم علیه حجت اله تقى چپ نشــانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 118/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه در حق محکوم له 
مجید وطن خواه نشــانى: ص رهنان خ ابوذر ك 26 پ 12 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبــس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال بــه دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دیــن به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 

صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 4125 شعبه هفتم حقوقى شــورا ى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /2/704
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793700078 شماره پرونده: 9309986793700113 شماره بایگانى شعبه: 
930113 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793700079 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976793700768 محکوم علیه محمدتقى رهنما نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 118/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ وصول و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه در حق محکوم له 
مجید وطن خواه نشــانى: ص رهنان خ ابوذر ك 26 پ 12 و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 5- انتقال مال بــه دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دیــن به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394). م الف: 4123 شعبه هفتم حق وقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /2/706
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960218 ش18 شــماره دادنامه: 9609976794801595 مرجع رسیدگى: شعبه 18 
شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: محمد محمدى پالرتى نشــانى: پیربکران- خ قدس- جنب 
کانال آب- منزل شخصى خواندگان: 1- حمید شفیعى نشانى: اصفهان- بزرگمهر- چهارراه نورباران 
ساختمان موج 2- علیرضا یاورى نشــانى: مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال خط تلفن همراه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دعوى اقاى محمد محمد پالرتى بطرفیت اقایان حمید شفیعى و علیرضا یاورى 
به خواسته الزام به انتقال امتیاز یک خط تلفن همراه به شــماره 09131143396 و نیز مطالبه هزینه 
دادرسى با این توضیح که خواهان امتیاز خط فوق را طى قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخ 84/2/4 
از خوانده ردیف اول بصورت اقساطى خریدارى و کل ثمن معامله را ابراز مى دارد که پرداخته است لذا 
درخواست انتقال مالکیت رسمى امتیاز خط را مى نماید، نظر به اینکه خوانده ردیف اول در جلسه حاضر 
و اظهارات خواهان را تأئید نمود و برابر پاسخ استعالم خوانده ردیف دوم آقاى علیرضا یاورى مالک خط 
فوق االشاره مى باشد که علیرغم ابالغ در جلسه حاضر نشده و دفاعى موجه و قانونى ارائه ننموده و نیز 
برابر مدرك ارائه شده در دعوى شامل یک برگ فرم تقاضا و تعهد نقل و انتقال حق امتیاز تلفن همراه 
موصوف در دفتر خدمات مخابرات توسط مالک و تحت امضاى نامبرده که در آتى از پیگیرى عملیات 
انتقال خوددارى نموده است لذا دعوى خواهان را ثابت تشخیص مستند به ماده 198 و 515 قانون آئین 
دادرســى مدنى حکم به حضور در دفترخانه مخابرات علیه خوانده ردیف دوم و انتقال حق امتیاز خط 
همراه به شماره 09131143396 به نام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسى به مبلغ 200/000 ریال 
صادر و اعالم میگردد رأى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه 
و 20 روز پس ا ز آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد، درخصوص 
خوانده ردیف اول با توجه به اینکه سمتى در دعوى مطروحه ندارد به استناد بند 4 ماده 84 قرار رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم میگردد. م الف: 4122 شعبه 18 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/709

حصر وراثت
اکرم زنگنه داراى شناسنامه شماره 1323 به شرح دادخواســت به کالسه 420/97 ح10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه سجادى فر بشناسنامه 
47480  در تاریخ 97/1/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار دختر: 1- اعظم زنگنه به ش ش 31721 نسبت با متوفى فرزند 2- اکرم زنگنه به ش ش 
1323 نسبت با متوفى فرزند 3- نفیسه زنگنه به ش ش 1536 نسبت با متوفى فرزند 4- ثمینه زنگنه 
به ش ش 1466 نسبت با متوفى فرزند والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4174 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/710
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه چک به طرفیت خوانده 
على اکبر اصغرى به شوراى حل اختالف شعبه یازدهم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره 167/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/6 ساعت 9/5 صبح تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به 
دســتور رئیس شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و 
تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد. 710/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/740

حصر وراثت
آقاى رضا رمضانى اصفهانى داراى شناسنامه شماره 1385 به شرح دادخواست به کالسه 431/97ح10 
از این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن رمضانى 
اصفهانى به شناســنامه 1700 در تاریخ 96/11/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک دختر به اسامى: 1- مهرداد رمضانى اصفهانى به ش.ش 
669 نسبت با متوفى فرزند 2- منیژه رمضانى اصفهانى به ش.ش 263 نسبت با متوفى فرزند 3- رضا 
رمضانى اصفهانى به ش.ش 1385 نســبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4175 

شعبه دهم حقوقى شورا ى حل اختالف استان اصفهان /2/711
حصر وراثت

خانم اختر هاشمى نیا داراى شناسنامه شماره 615 به شرح دادخواست به کالسه 425/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن شهسوارزاده به شناسنامه 
60 در تاریخ 97/1/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به یک پسر و 2 دختر و همسر به نام هاى ذیل: 1- حسین شهســوارزاده ش.ش 779 فرزند 2- زهرا 
شهسوار زاده ش.ش 955 فرزند 3- عاطفه شهسوارزاده ش.ش 1271698994 فرزند 4- اختر هاشمى 
نیا ش.ش 615 همسر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4178 شعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف استان ا صفهان /2/714
حصر وراثت

فاطمه اکبرى داراى شناسنامه شماره 31 به شرح دادخواســت به کالسه 415/97 ح/10 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کوکب حیدرى قهساره به 
شناســنامه 9 در تاریخ 1396/4/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پســر و دو دختر و یک همسر 1- حســین اکبرى به ش.ش 39 نسبت با متوفى 
فرزند پسر 2- فاطمه اکبرى به ش.ش 31 نسبت با متوفى فرزند دختر 3- زهرا اکبرى به ش.ش 759  
نســبت با متوفى فرزند دختر 4- حسن اکبرى به ش.ش 10 نســبت با متوفى همسر والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 4180  شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/729
حصر وراثت

فاطمه معتمدى با وکالت رضا ترابى داراى شناسنامه شماره 71 به شرح دادخواست به کالسه 426/97 
ح/10 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باقر خشایار 
به شناســنامه 164 در تاریخ 96/11/14  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر و یک همسر دائمى: 1- محمد خشایار به ش.ش 641 نسبت با متوفى 
فرزند 2- مهدى خشایار به ش.ش 536 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه معتمدى به ش.ش 71 نسبت 
با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 4182 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

استان اصفهان /2/730
حصر وراثت

فریده باقریان سرارودى داراى شناسنامه شماره 1568 به شرح دادخواست به کالسه 409/97 ح/10 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على اکبر باقریان 
سرارودى  به شناسنامه 88 در تاریخ 1396/12/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 3 دختر و یک همسر: 1- فریدون باقریان به ش.ش 38797 
نســبت با متوفى فرزند 2- محمدحســین باقریان سرارودى به ش.ش 352 نســبت با متوفى فرزند 
3- فریده باقریان سرارودى به ش.ش 1568 نسبت با متوفى فرزند 4- لیال باقریان به ش.ش 1123 
نسبت با متوفى فرزند 5- فریبا باقریان به ش.ش 42195 نسبت با متوفى فرزند 6- عصمت موسوى 
مبارکه به ش.ش 81 نسبت با متوفى همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4187 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/731
حصر وراثت

زهرا شایگان شیرازى داراى شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 402/97 از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر شــایگان شیرازى به 
شناسنامه 374 در تاریخ 96/11/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 پســر 4 دختر به نام هاى ذیل: 1- محمدرضا شایگان شیرازى ش.ش 181 فرزند 
2- محمدمهدى شایگان شیرازى ش.ش 9564 فرزند 3- آزیتا شایگان شیرازى ش.ش 9103 فرزند 
4- نازیال شایگان شیرازى ش.ش 152 فرزند 5- زهرا شایگان شیرازى ش.ش 17 فرزند 6-  فاطمه 
شایگان شیرازى ش.ش 22039 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4190 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/732
حصر وراثت

سعید جعفرى ولدانى داراى شناسنامه شماره 1270791176 به شرح دادخواست به کالسه 414/97 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید جعفرى ولدانى به 
شناسنامه 1165 در تاریخ خردادماه سال 1386 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به  1- ســعید جعفرى ولدانى ش.ش 1270791176 فرزند 2- الهه جعفرى 
ولدانى ش.ش 1130049620 فرزند 3- بتول عباسى ش.ش 51700 عیال متوفى 4- منور جعفرى 
ش.ش 3 مادر متوفى 5- حسن جعفرى ولدانى ش.ش 31 پدر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف: 4192 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/733

حصر وراثت
بهاره نیسى داراى شناسنامه شماره 595 به شرح دادخواست به کالسه 413/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیژن مومنى نهجیرى به شناسنامه 336 در 
تاریخ 97/2/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
گلسا مومنى نهجیرى ش.ش 1273736729 فرزند 2- بهاره نیسى ش.ش 596 همسر متوفى والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 4194 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفها ن /2/734
حصر وراثت

آقاى على خاکسار دهقى داراى شناسنامه شماره 98 به شرح دادخواســت به کالسه 404/97 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد خاکسار دهقى به 
شناسنامه 1272091740 در تاریخ 97/1/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به مادر و پدر به نام هاى ذیل: 1- سهیال کالنتر دهقى ش.ش 5683 مادر متوفى 
2- على خاکسار دهقى ش.ش 98 پدر متوفى والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف:  4196 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/735
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9710113757300235 شماره پرونده: 9609983757302076 شماره بایگانى شعبه: 
962171 احترامًا مقرر اســت متن ذیل یک نوبــت تا تاریخ 1397/03/02 در یکــى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى در پرونده کالسه 962171 به این دادگاه 
ارسال گردد. موضوع: وقت رسیدگى مورخ 1397/04/02 ســاعت 10، خواهان: خانم فاطمه باقرى 
حســین آبادى فرزند محمد، خوانده: آقاى رضا خلیلى فرزند فرج اهللا  به نشانى مجهول المکان، محل 
حضور: دادگاه عمومى بخش مهردشت، خواسته: تقاضاى سلب حضانت و سرپرستى طفل مشترك به 
نام فرزانه باقرى، به دین وسیله به شــما ابالغ مى گردد خانم فاطمه باقرى حسین آبادى فرزند محمد 
دادخواستى به طرفیت شما مبنى بر تقاضاى سلب حضانت و سرپرســتى طفل مشترك به نام فرزانه 
باقرى مطرح نموده که در شعبه دادگاه عمومى بخش مهردشت تحت کالسه 962171 تحت رسیدگى 
مى باشد. بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسیدگى به خواسته و دفاع در این شعبه حاضر شوید و ضمن اعالم 
آدرس جدید خود از موضوع دادخواست به طور کامل مطلع شده و در صورت عدم حضور به موقع اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. 714/م الف کریمیان- مدیر دفتر دادگاه عمومى بخش مهردشت /2/736

ابالغ رأى
 دادنامه- کالسه پرونده 1353/96 دادنامه 1331-97/2/23 تاریخ 97/2/22 حوزه هفتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد، خواهان: غالمعلى رجبى فرزند قربانعلى  نشانى: گلدشت خ قدس پالك 
آخر سمت راست کد پ 181584010، خوانده: خدیجه هاشــمى نسب فرزند براتعلى نشانى: مجهول 
المکان، حکم پرداخت بدهى به اســتناد چک و سفته، راى شــورا درخصوص دعواى غالمعلى رجبى 
به طرفیت خدیجه هاشمى نسب به خواســته مطالبه 150/000/000 ریال بابت وجه دو فقره سفته به 
شماره 851352 و 454735 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى با توجه به محتویات پرونده 
رونوشت سفته ها به شماره 851352 بمبلغ یکصد میلیون ریال و شماره 454735 بمبلغ پنجاه میلیون 
ریال و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشــر آگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و 
دفاع و انکارى ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و  مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســى مدنى و مواد 307و 309 و 310 و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/950/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و مبلغ 
500/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/12/23 
لغایت اجراى حکم در حق خواهان که در اجراى احکام محاســبه خواهد شــد محکوم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى شهرستان نجف آباد مى باشد. 667/م الف، 

کاظمى-  قاضى شوراى حل اختالف گلدشت شعبه هفتم/2/737
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى به وکالت مجتبى حقیقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده به خواسته مطالبه 
تضامنى چک به طرفیت خواندگان 1. على اکبر رجبى 2. یاســر شــایگان 3. میثم شریفى به شوراى 
حل اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 166/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/6 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خواندگان مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 712/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/738
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به پرداخت تضامنى مبلغ یکصد و بیست 
میلیون ریال و خســارت به طرفیت خواندگان 1. کامبیز جمالى مقدم 2. کاوه جمالى مقدم به شوراى 
حل اختالف شعبه یازدهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 165/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/6 ساعت 8/5 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خواندگان مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 711/ م الف شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/739

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان گفت: کودکان کار در استان اصفهان در قالب 
باند یا شبکه کار نمى کنند و تاکنون هیچ باندى در این 

خصوص شناسایى نشده است.
مجتبى ناجى با اشــاره به آمار کودکان کار اســتان 
اصفهان در ســال 96 اظهار کرد: سال گذشته 440 
کودك کار و خیابان در مراکز بهزیستى استان اصفهان 

پذیرش شدند.
وى افزود: بخشى از کودکان پذیرش شده در بهزیستى 
ترخیص شده اند که البته برخى از آنان اتباع خارجى 

بودند.
***

معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه آمارگیرى کودکان کار سه ماه 
به سه ماه است، گفت: از میان 440 کودك کار استان 

اصفهان، 131 دختر و 309 تن از آنها پسر هستند.
وى به فعالیت مرکز حمایتى کودکان کار در اصفهان 
اشــاره کرد و ادامه داد: این مرکز بــا کمک خیران و 
بودجه بهزیستى، 177 کودك کار از 440 کودك کار 

استان اصفهان را تحت پوشش خود قرار داده است.
ناجى خاطرنشان کرد: کودکان کار و خیابان در استان 
اصفهان زیر نظر مرکز حمایتى آموزشــى کودك و 

خانواده، خدمات روزانه آموزشى دریافت مى کنند.
***

وى با بیــان اینکه 80 تــا 90 درصد کــودکان کار 
حمایت پذیر و بســیارى از کودکان کار استان داراى 
خانواده هستند، یادآور شد: بخشى از کودکان کار در 

استان اصفهان داراى مشخصات و پرونده هستند.

مدیــر دفتــر مدیریت مصــرف شــرکت توزیع 
برق شهرســتان اصفهــان گفت: اگر کشــاورزان 
در فصل گرم ســال، روزى چهار ســاعت از پمپاژ 
چاه هاى آب اســتفاده نکنند، مى توانند بقیه مدت 
زمان اســتفاده برق را، از انرژى رایــگان بهره مند
شــوند و تنهــا هزینه هــاى مربــوط بــه بخش 
ارزش افزوده و عــوارض قبض بــرق را پرداخت 

کنند.
محمد مهدى عسکرى اظهار کرد: مشترکان بخش 
کشاورزى توزیع برق شهرستان اصفهان با اجراى 
راهکارهاى مدیریت بهینــه مصرف برق در بخش 
کشــاورزى مى توانند یک بازى بُرد- بُــرد را رقم

 بزنند.
وى با بیان اینکه بیشترین پیک مصرف برق در تیر 
و مردادماه اتفاق مى افتد، افزود: در چند ســال اخیر 
بیشترین مصرف در ساعات میانى روز یعنى از 12 تا 
16 بوده و مصرف برق در بخش کشاورزى افزایش 

چشمگیرى داشته است.
مدیر دفتر مدیریــت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان ادامه داد: مشــترکان بخش 
کشاورزى به دو دسته کلى تقسیم مى شوند،  دسته 
اول چاه هاى آب کشاورزى است که کشاورزان براى 

آبیارى محصوالت خود از پمپاژ استفاده مى کنند.
وى ادامه داد: این دســته از مشــترکان مى توانند با 
خاموش کردن پمپاژ آب بین ساعت 12 تا 16 همزمان 
با پیک بار شبکه برق، در طرح هاى مدیریت بار توزیع 
برق شهرستان اصفهان شرکت و از پاداش هاى خوبى 

که در این راستا پیش بینى شده، استفاده کنند.
عســکرى با بیان اینکه به طور  معمول از یک چاه 
آب کشــاورزى بین 40 تا 50 کشــاورز به صورت 

مشــترك اســتفاده مى کنند و به همین دلیل، به 
صورت 24 ساعته آب چاه تقســیم مى شود، اظهار
کرد: همین دلیل باعث شده امکان خاموش کردن 
چهار ساعته پمپ چاه آب دشوار باشد، از این رو راه 

حلى مناسب براى آنها پیشنهاد شده است.
وى خاطرنشان کرد: کشاورزان در دو ماه تیر و مرداد 
که مصرف برق افزایش پیدا مى کند، به جاى تقسیم 
24 ســاعته مى توانند در طول شبانه روز 20 ساعت 
آب را بین شرکا تقسیم وچهار ســاعت پمپ آب را 

خاموش کنند.
وى مشــترکان دســته دوم بخــش کشــاورزى 
شــرکت بــرق را ،صنایــع کشــاورزى از جملــه 
دامپرورى هــا، دامدارى ها، گلخانه ها و ســردخانه ها 
عنوان کرد  و گفت: در شــرکت برق از این مشترکان 

به عنوان «صنایع مرتبط با کشاورزى» یاد مى شود.
عسکرى افزود: صنایع مرتبط با کشاورزى مى توانند با 
کاهش درصدى میزان مصرف، در طرح هاى مدیریت 
بار شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مشارکت 

کنند. 

طرح رایگان شرکت برق براى کشاورزان کودکان کار در اصفهان باند ندارند


