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ورزشاستانحوادثفرهنگ  دالرهاى سوختـــهنابودى 200 روستا در اصفهان به علت کم آبىزندگى الکچرى با کالهبردارى هاى سریالىتکذیب حضور حمید صفت در «ماه عسل»روایت ناطق نورى از لحظه تدفین امام(ره) جهان نما

اجراى طرح هاى تشویقى براى پرداخت 
عوارض خودرو

خروج کره اى ها  از طرح توسعه پاالیشگاه اصفهان
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شهرآورد اصفهان
 در هفته اى تکرارى

1/5 میلیون اصفهانى
 بیمه سالمت هستند

خانم «ك» فقط 
یک نمونه است بزرگ ترین 

تشییع جنازه  اى 
که در گینس به 

ثبت رسید
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امام خمینى( ره ) در 14 خرداد سال 68 به دلیل 
ایست قلبى در یکى از بیمارســتان هاى تهران 
درگذشت. افراد و اقشار گوناگونى در تشییع ایشان 
حضور پیدا کردند به گونه اى که مراســم تشییع 
ایشــان به عنوان پر تعدادترین شرکت کننده در 

تاریخ  به شمار مى رود.
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به دلیل اعمال تحریم هاى آمریکا صورت گرفت

کیهان ملکى:

وقت آن رسیده 
حقم را از سینما و 
بازیگرى بگیرم!

خروج کره اى ها  از ط

خرید خارجى بنجل ممنوع!
هر چند شاید حاال که این مطلب را مى خوانید ممکن است که سپاهانى ها دیشب 
با بازیکن جدیدى قرارداد بسته باشند. اما منهاى آخرین تحرکات نقل و انتقاالتى 
این باشگاه، گمانه زنى ها و تحلیل هاى رسانه ها براى نیازمندى هاى سپاهان 

در فصل جدید ادامه دارد. برخى از رسانه ها که عملکرد تیم ها در این فصل...
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هشدار به سپاهان در روزهایى که در بازار نقل و انتقاالت خوب عمل مى کند

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

على اصغر حاج حیدرى – شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شــهر در نظر دارد نســبت به تکمیل و بهره بردارى 
از عصارخانه خیابان امام شمالى با مشــارکت بخش خصوصى از طریق
آگهى اقدام نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
آگهى فراخوان مى توانند تا روز سه شنبه 1397/03/22 به دفتر امور سرمایه 
گذارى شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه تاریخى سرتیپ 

سدهى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 33511224 

چاپ دوم 

آگهى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خریدهاى زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 97/03/28
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 97/03/29

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
(داخلى 388)

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
1/240/000/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىخرید کابل برق الستیکى مخصوص آب شرب89- 1- 97
499/900/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىخرید 60 دستگاه الکتروپمپ شناور90- 1- 97
367/000/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىخرید لوله فوالدى آبده چاه91- 1- 97
295/000/000اعتبارات تملک دارایى سرمایه اىخرید تابلو راه انداز چاه92- 1- 97

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار 200 و 300 97-1-83
2/950/000/000جارىمیلیمتر جهت مناطق شاهین شهر و دو شهر اصفهان

خرید دیزل ژنراتور 650 کیلوولت آمپر، تابلوى کنترل، کاناپى، تریلى 37/3- 1- 97
همراه با راه اندازى جهت منطقه جلگه

اعتبارات تملک دارایى سرمایه اى 
170/000/000(نفت و گاز نقدى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 97/03/13

فرا رسیدن ایام شهادت حضرت على (ع) و سالروز رحلت ملکوتى حضرت امام خمینى(ره) را تسلیت مى گوییم.
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دووقت آن رسیده آن وقتآنرسیدهق
وحقم را از سینما و سینما از را امحقم ن از ا ق
!بازیگرى بگیرم! گ ى گ یرمبازیگرىبگیرم!از ب ر ی ب
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در ایـــران  در ایـــران  
مشترى پولدار ندارد!مشترى پولدار ندارد!
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نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
طرح هاى تشویقى از سوى معاونت درآمد

 شهردارى، براى پرداخت عوارض سالیانه 
خودرو به شهردارى اصفهان در دستور کار 

قرار گرفته است. 



0202جهان نماجهان نما 3236یک شنبه  13 خرداد  ماه   1397 سال پانزدهم

درباره  امام(ره) خیلى حرف زده ایم، شــاید بعضى ها خیال کرده اند ما با اغراق و مبالغه حرف مى زنیم؛ ولى نه، آنچه درباره  امام 
بزرگوارمان گفته ایم، نه اغراق است، نه مبالغه است؛ بخشى از واقعیت است؛ بیش از آنچه توصیف کرده ایم و توانسته ایم ارائه بدهیم، 
امام بزرگوار و عزیز ما داراى مضمون و معنا و مغز بود. آنچه در اختیار ملت ایران و در معرض دید و فکر ملت ها در سراسر عالم است، 
ساخته و پرداخته  آن دست تواناست. ما براى اینکه راه را درست برویم، باید نقشه معمار را بدانیم. اگر در یک بناى متعارف معمولى، 
نقشه در اختیار نباشد، نقشه  اصلى معلوم نباشد، سازندگان و بنایان هرچه هم چیره دست باشند، ممکن است اشتباه کنند؛ باید نقشه  
اصلى را دانست تا بتوان براساس آن نقشه  اصلى، اگر هنرى در سازندگى و در احیا هست، آن را به کار برد. نقشه  او نقشه اى نبود که 
فقط از ذهن انسان صادر بشود، قطعاً مؤیدمن عندا... بود؛ خود امام بزرگوار این را مى دانست و به آن معترف بود؛ خود او مى گفت 
آنچه پیش آمده است با دست قدرت الهى است و درست فهمیده بود و چشم بصیر و بیناى او درست دیده بود. ما مواظب باشیم؛ آن 

نقشه را بشناسیم تا بتوانیم راه را ادامه بدهیم.

از بیانات مقام معظم رهبرى  در مراسم بیست  و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینى(ره)

این على(ع) همه چیز است؛ یعنى در همه ابعاد انسانیت درجه یک است، و لهذا هر طایفه اى خودشان را به او نزدیک مى کنند و 
خاصیت هر طبقه را هم دارد. خاصیت قدرت ورزشکارها را به طور وافى دارد... در عبادت ، فوق همه عبادت کنندگان است. در زهد 
فوق همه زاهدهاست . در جنگ ، فوق همه جنگ جویان هست. در قدرت ، فوق همه قدرت ورزان است و این یک اعجوبه اى است 
که جمع ما بین متضاد با هم کرده است. [آن حضرت] بعد از اینکه دست دو نفر دزد را قطع مى کند، چنان نسبت به آنان عاطفه و 
محبت نشان مى دهد و معالجه و پذیرایى مى کند که مداحان حضرت مى شوند. یا وقتى مى شنود ارتش غارتگر معاویه خلخال از 
پاى یک زن اهل ذمه درآورده اند، به قدرى ناراحت مى شود و عواطفش چنان جریحه دار مى گردد که در نطقى مى فرماید: اگر از 
تأثر این واقعه انسان بمیرد، قابل سرزنش نخواهد بود. با این همه عاطفه ، روزى هم شمشیر مى کشد و افراد مفسد را با کمال قدرت 
از پا در مى آورد. على بن ابى طالب(ع) فقط بنده خدا بود و این، بزرگ ترین شاخصه اوست که مى توان از آن یاد کرد و پرورش یافته 

و تربیت شده پیامبر عظیم الشأن(ص) است و این از بزرگ ترین افتخارات اوست. 

امیر المؤمنین على(ع) در کالم امام خمینى (ره)

کارنامه و خاطرات آیت ا... هاشمى رفسنجانى در سال 1368 
با عنوان «بازسازى و سازندگى» به رویدادهاى مهمى از 
جمله  انتخاب حضرت آیت ا... خامنه اى به رهبرى انقالب 
بعد از رحلت بنیانگذار جمهورى اســالمى پرداخته است. 
بخش هایى از این قســمت از روزشمار خاطرات هاشمى 

رفسنجانى را بخوانید:

شنبه 13 خرداد 
به دفتر رفتم. ساعت 3 بعدازظهر احمد آقا تلفنى اطالع داد 
که حال امام(ره)  وخیم شده و خواست با سایر رؤساى قوا 
سریعاً به جماران برویم. در نتیجه جلسه عمًال تشکیل نشد و 
خودمان را با عجله به جماران رساندیم. لحظات آخر تنفس 
طبیعى بود. امام(ره)  به زحمت نفس مى کشیدند. فقط یک 
بار چشم باز کردند و بســتند و این آخرین نگاهشان بود. 
دکتر ها با عجله قلب را با ماساژ و شــوك برقى و باترى و 
ریه را با تنفس مصنوعى به کار انداختند. تا ساعت 22 و20 
دقیقه شب، ایشان را به این صورت نگاه داشتند، ولى دیگر 
مغز کار نمى کرد. فقط یک بار اطالع دادند که تنفس طبیعى 
شده ولى زود این وضع تمام شد. در این فاصله درباره کیفیت 
اعالن خبر و برنامه هاى اداره کشور و انتخاب رهبرى و... 
مشاوره شــد. در جبهه با آقاى [محســن] رضایى تماس 
گرفتیم و دســتور آمادگى کامل دادم. هلیکوپتر و هواپیما 

خواست. دستور ارسال دادیم.
با تلفن اعضاى [مجلس] خبــرگان را احضار کردیم که تا 
فردا صبح خودشان را به تهران برســانند. قرار شد اعالن 
فوت را به پــس فردا موکول کنیم؛ یعنــى پس از انتخاب 
رهبر و برگشــت نمایندگان خبرگان به شهر ها. با اعالن 
مراسم امام(ره)، شیون از داخل خانه و بیمارستان و سپس 
بیرون خانه بلند شد. حضار را دعوت به صبر کردم و برنامه 
را براى آنها توضیح دادم. پذیرفتند و آرام گرفتند و قرار شد 
به عنوان دعاى توسل گریه کنند. صبر خانم هاى بیت براى 

ما جالب بود.

یک شنبه 14 خرداد 
بعد از نماز به مجلس رفتم. اعضاى هیئت رئیسه مجلس 
خبرگان، شــب در مجلس خوابیده بودند. صبحانه را باهم 
صرف کردیم و درباره برنامه جلسه خبرگان مذاکره کردیم. 
دیشــب تا امروز صبح، خبرگان از اطراف کشور به تهران 
رسیده بودند. اطالع دادند جلسه مجلس شوراى اسالمى 
آماده است. به آنجا رفتم. جلسه غیرعلنى بود. نمایندگان از 
رحلت امام(ره)  مطلع بودند. با رسیدنم، من و نمایندگان گریه 
زیادى کردیم. کمى با آنها درباره رحلت امام(ره) صحبت 
کردم. جلسه غیررســمى بود. یک هفته مدت مسئولیت 
هیئت رئیسه را تمدید کردیم، چون دو سه روز دیگر تمام 
مى شــود و هفته آینده بعد از تعطیالت که مجلس شروع 
به کار مى کند، وقت اعتبار هیئت رئیســه تمام شده. با این 
تمدید، مشکل برطرف شد. بیانیه اى براى مجلس خبرگان 
تهیه کردیم و براى انتشار دادیم. حدود ساعت 8 و 30دقیقه 
صبح جلسه مجلس خبرگان آماده شد و رسمیت جلسه را 
به ریاست آیت ا... مشکینى اعالن کردیم. ایشان صحبت 

کوتاهى کردند.
وصیتنامه امام(ره) در صندوق امانات در دفتر من بود. بیرون 
آوردیم و در جلسه رسمى پلمب شکسته شد. وصیتنامه را 
از پاکت بیرون آوردیم. در ســال 1361 نوشته شده و سال 

گذشته تجدید نظر شده است. آخر وصیتنامه نوشته شده بود 
که آن را به ترتیب احمد آقا، رئیس جمهور، رئیس مجلس، 
رئیس دیوان عالى کشور و یا یکى از اعضاى شوراى نگهبان 
براى مردم بخوانند. احمد آقا اطالع داد که آمادگى ندارد. 
نوبت به [آیت ا... خامنه اى] رئیس جمهور رســید. ایشان 
وصیتنامه را براى حضار خواندند. حضار جلســه خبرگان، 
نمایندگان مجلــس، اعضاى دولت، شــوراى نگهبان و 
شوراى عالى قضائى و دیگران بودند. قرائت وصیتنامه حدود 

دو ساعت و نیم طول کشید. نزدیک ظهر جلسه ختم شد.
به دفترم رفتم. ناهار و نماز و استراحت انجام شد و سپس 
براى ادامه جلسه خبرگان به تاالر مجلس رفتم. با صحبت 
کوتاه آقاى مشکینى، جلسه شروع و من هم موضوع بحث 
را توضیح دادم. این جلسه تا ساعت 19 و 30دقیقه بعدازظهر 

با یک تنفس ادامه یافت.
بحث هاى زیادى شــد. بعضى ها طرفدار رهبرى شورایى 
و بعضى خواهان رهبــرى فردى بودند. بعضــى آیت ا... 
خامنه اى و بعضى ها آیت ا... [ســید محمدرضا] گلپایگانى 
را مطرح کردند و براى شــورا هم اسم هایى برده شد. قبًال 
در مشورت هاى سران قوا و جمعى دیگر از بزرگان به این 
نتیجه رسیده بودیم که شورایى مرکب از آیات خامنه اى، 
موسوى اردبیلى و مشــکینى رهبرى را به عهده بگیرند 
ولى در مذاکرات، رهبرى فردى رأى بیشترى آورد. آیت ا... 
خامنه اى با رهبرى فردى مخالفت کردند. من هم مخالف 
بودم. نوبت نرسید. ابتدا به پیشنهاد اعضاى جامعه مدرسین 
[حوزه علمیه قم] که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت ا... 
گلپایگانى مطرح شــد. حدود 14 نفر به ایشان رأى دادند. 
سپس پیشــنهاد رهبرى آیت ا... خامنه اى مطرح شد. خود 
ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبرى شورایى 
مطابق قانون اساســى موافقم و با رهبرى فردى مخالفم. 

پس چگونه نامزد بشوم؟
من که جلسه را اداره مى کردم، گفتم اکنون با رأى خبرگان، 
رهبرى فردى قانون شده است و چاره اى نیست. سرانجام 
آقاى خامنه اى با 60 رأى از 74 عضو حاضر رأى آوردند و 
مسئله به این مهمى به این خوبى حل شد. من هم در چند 
مورد صحبت کوتاهى کردم و نظرات امــام(ره) را درباره 
صالحیت رهبرى آقاى خامنــه اى نقل کردم. از قول حاج 
احمد آقا و آیت ا... موسوى اردبیلى هم که در جلسه خدمت 

امام(ره) بودند، همین مضامین تأیید شد. 

خاطرات آیت ا... هاشمى رفسنجانى از انتخاب حضرت آیت ا... خامنه اى به رهبرى جمهورى اسالمى

مسئله به آن مهمى، به خوبى حل شد

حجت االســالم ناطق نورى در خاطرات خود به ماجراى 
دفن پیکر امام خمینى(ره) در بهشــت زهرا(س) اشــاره 
مى کند و مى نویسد:  در همین منطقه که امام(ره)  دفن شد، 
به وسیله  کانتینر، محوطه را محاصره کرده بودند، پاسدارانى 
که باالى کانتینرها بودند، وقتى مرا داخل جمعیت دیدند، 
اشاره کردند که بیا باال. دســت مرا گرفتند و به باال آمدم. 
جمعیت همچنان فشار مى آورد به طورى که کانتینر دیگر 
داشت له مى شد، یک لحظه همانجا فکر کردم که اگر تابوت 
روى من له شود و بمیرم بهترین افتخار است و هیچ نگران 
نبودم. در همین لحظه به وسیله  بى سیم به احمدآقا پیغام 
دادند که «آقاى ناطق مى گوید یک هلیکوپتر بفرستید». 

من همچنان خود را روى تابوت انداخته بودم و جمعیت هم 
فشار مى آورد. خداوند توان عجیبى به من داده بود، هلیکوپتر 
نزدیک کانتینر در میان جمعیت نشست و آمبوالنس بین ما و 
هلیکوپتر قرار داشت. گفتم تابوت را هل بدهید، دسته  تابوت 
را خودم گرفتم، وسط دو تا دسته  تابوت، سر چند نفر گیر کرده 
بود. هر چه مى گفتم سرتان را پایین بکشید، فشار جمعیت 
نمى گذاشت، باالخره با پایم روى سر آنها فشار دادم. یکى 

رفت پایین، جا باز شد. بقیه هم سرشان را بیرون کشیدند. 
جنازه  امام(ره)  را به بهشت زهرا(س) آوردیم و امکان استفاده 
از این طرح نشد. جمعیت ریختند، با زحمت سنگ آوردند و 
لحد را با کمک آقاى «رضا گنجى» که از محافظین است، 

گذاشتم و عشق همه  ملت ایران و مظلومان تاریخ را دفن 
کردیم. خیلى سخت گذشــت، در اثر ازدحام نمى توانستم 
بیرون بیایم، مردم ریختند خــاك قبر امام(ره)  را به عنوان 
تبرك بردند، کفش هایم هم زیــر خاك رفت و هیچکس 
هم نبود به دادم برسد. داشتم خفه مى شدم که با خود گفتم: 
«تقدیرم این است که با امام بمیرم» در یک لحظه زندگى ام 
را مرور کردم و دیدم که هیچ مشکلى ندارم؛ همین لحظه 
روزنه اى پیدا شــد و من از زیر پاى جمعیت خودم را نجات 
دادم، تلویزیون که مراسم را مستقیم پخش مى کرد، عده اى 
از دوستان داخل قبر رفتنم را دیده بودند؛ اما بیرون آمدنم را 

ندیده بودند و نگران شده بودند.

بدون کفــش و عبا و عمامه به گوشــه اى رفتم. شــهید 
صیادشــیرازى آمد مرا یک کمى باد زد. بــا هلیکوپتر به 
دانشگاه افسرى آمدیم و از آنجا هم با اتومبیل و بدون کفش 
به منزل آمدم. (کتاب خاطرات حجت االسالم و المسلمین 

 ناطق نورى، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمى)

روایت ناطق نورى از لحظه تدفین امام(ره)

محمدرضا حیاتى کسى بود که خبر درگذشت امام(ره) را از رادیو اعالم کرد. او که در آن زمان 34 سال داشت از آن روز و خاطره اعالم خبر رحلت امام(ره) چنین مى گوید: «آن حادثه تأسف آور روز 14 
خرداد سال 1368 هرگز براى من فراموش شدنى نیست. رحلت امام(ره)  حادثه بزرگى بود و من هم گوینده با سابقه و کهنه کارى نبودم و برایم خیلى سخت بود. جو سازمان بسیار سنگین بود. به اتاق 
فرمان که نگاه مى کردم منقلب مى شدم. به محض آنکه ساعت 7 اعالم شد و آرم اخبار پخش شد، من بسم ا... الرحمن الرحیم را گفتم و آن آیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه را 
خواندم. یک لحظه که به اتاق فرمان نگاه کردم، دیدم تمام کسانى که در اتاق فرمان بودند زیرگریه زدند و یک جورى بود که من صداى گریه همکارانم را در استودیو مى شنیدم. من دیگر طاقت نیاوردم 
و اینها را که نگاه کردم، بغض گلویم را گرفت و من هم که خیلى آدم حساسى هستم، نتوانستم ادامه دهم. یک لحظه کوتاه مکث کردم و بعد دستم را جلوى چشمانم گرفتم تا اتاق فرمان را نبینم، چون 
اگر مى دیدم، نمى توانستم ادامه دهم. زیرا آنها به شدت گریه مى کردند. بنابراین یک لحظه جلوى چشمانم را گرفتم و بدین ترتیب خبر را خواندم و به خودم گفتم که اینجا وظیفه من چیز دیگرى است. 
من باید اینجا بر احساسات خودم غلبه کنم. گرچه این احساس را همه ملت ایران داشتند و من هم جزو ملت ایران بودم، اما باید وظیفه ام را آن گونه که درست است، انجام مى دادم. بنابراین به هیچ 

وجه به اتاق فرمان نگاه نکردم و خبر را خواندم.» (گفتگو با روزنامه  مردم ساالرى، سال 1391)

روز تلخ گوینده خبر رحلت امام(ره) از رادیو

بعد از گذشت 29سال، حبیب  ا... صادقى که در تدارك اتاقک 
شیشه اى براى تشــییع پیکر امام (ره) نقش داشته، درباره 
این روز اظهار کرد: روز رحلت امام (ره) به قدرى ســخت 
بود که احساس مى کردیم پایان دنیاست. به عنوان نقاش و 
هنرمند باید براى برگزارى مراسم آماده مى شدیم. على رغم 
اندوهى که داشتیم، شــب تا صبح نقاشى مى کردیم. وى 
درخصوص روند آماده سازى اتاقک شیشه اى گفت: کارخانه 
یخچال سازى این اتاقک شیشــه اى را آماده کرده بود. به 
همراه هیئتى که آقاى رجبى معمار هم حضور داشت، براى 
بازدید اتاقک رفتیم. صادقى افزود: بعد از تحویل این محفظه، 
دور تا دور و داخل آن را با پارچه سبز رنگ و گل هاى رنگارنگ 
آماده کردیم. از طرفى نگران بودیم که اگر پارچه زیادى داخل 
اتاقک شیشه اى بگذاریم، ممکن بود جلوى عبور هوا به آن 

محفظه گرفته شود.
وى افزود: آن اتاقک شیشه اى با همکارى دوستان آماده شد؛ 
با حضور حاج احمد آقا به وسیله جرثقیل پیکر امام(ره) را باالى 
کانتینر گذاشتند. من آخرین کسى بودم که پیکر امام(ره)  را 

تحویل گرفتم و داخل اتاقک شیشه اى قرار دادم.
این هنرمند عرصــه مقاومت گفت: از طرفــى دیگر باید 
نقاشــى و تابلوهایى براى راهپیمایى رحلت امام(ره) آماده 
مى شد؛ حدود سى چهل نفر جمع شدیم و عکس ها و تابلوها 
را نقاشــى کردیم. آن دو روز هنرمندانى که مى خواستند 
احساس عاشقانه شان را نسبت به امام(ره)  ابراز کنند، تابلویى 
مى کشیدند و کنار آن اتاقک شیشه اى قرار مى دادند. مردم هم 
لحظات دردناك و تلخى را با برگزارى مراسم دعاى کمیل و 

سینه زنى طى مى کردند.

حجت االسالم و المسلمین محمدعلى انصارى، رئیس 
مؤسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینى(ره) در تشریح 
ساخت حرم امام راحل(ره) گفت: در فاصله کمتر از یک 
هفته از تدفین امام(ره)، یادگار امام(ره) مرحوم حاج سید 
احمد آقا به من حکم سرپرســتى مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینى (ره) و ســاخت حرم امام(ره) را دادند. 
هر دو مقوله، مقوله اى بود که ما قبًال از نظر ساختارى، 
ســازمانى، برنامه ریزى و از نظر افق هاى کوتاه مدت 
و درازمدت هیچ کارى براى آن انجــام نداده بودیم و 
کسى هم تصور نمى کرد که امام(ره) به آن زودى و در 
آن شرایط ناباورانه از دنیا بروند. البته بحث از ارتحال و 
دفن امام(ره) پیش تر با مرحوم حاج احمد آقا مطرح شده 
بود تصور این بود که این موضوع ده الى 15 سال دیگر 

اتفاق مى افتد و قرارشد جایى را در نظر بگیریم و بدون 
اعالم قبلى برنامه ریزى کنیم. تصور اینکه در آن فاصله 
کوتاه امام(ره) رحلت مى کنند، کار دشوارى بود. بعضى 
از مردم تا هفتم و بعضى تا چهلم تمام وقت در کنار قبر 
امام(ره) تالش مى کردند. ولى همه ما مى دانســتیم 
که این برنامه ریزى ها موقت و در جهت رفع نیازهاى 
فورى مردمى اســت لذا از روز دفن تا اولین ســالگرد 
رحلت امام(ره) به همین منوال گذشت یعنى ما و زائران 
امام(ره) در وســط بیابانى قرار داشتیم که هیچ فضاى 
مطلوبى براى پذیرایى از مردم وجود نداشت. دستگاه ها 
با تمام امکانات فقط در راستاى خدمات فورى و ضرورى 
تالش مى کردند. پس از برون رفت از شرایط فوق العاده 

و استقرار نظم ، طرح میان مدت حرم آغاز شد.

تشریح چگونگى آماده سازى حرم مطهر محفظه شیشه اى چگونه آماده شد

امام خمینى( ره ) در 14 خرداد سال 68 به دلیل ایست قلبى در یکى از بیمارستان هاى تهران درگذشت. افراد و 
اقشار گوناگونى در تشییع ایشان حضور پیدا کردند به گونه اى که مراسم تشییع ایشان به عنوان پر تعدادترین 

شرکت کننده در تاریخ  به شمار مى رود.
به استناد اظهارات مقامات رسمى ده میلیون و 200هزار نفر در این مراسم شرکت داشته اند که در حدود یک 

ششم جمعیت آن زمان ایران بوده است. 
در کتاب رکوردهاى گینس سال 2012 میالدى، نام امام خمینى(ره) دو بار به عنوان رهبرى محبوب، ثبت 
شده است. کتاب رکوردهاى گینس که هر ساله نسخه تازه اى از آن منتشر مى شود در سال 2012، نام امام 
خمینى(ره) را در بخش پرجمعیت ترین و باشکوه ترین استقبال ها و نیز گسترده ترین تشی یع جنازه هاى مردمى 

در طول تاریخ، ثبت کرده بود.

بزرگ ترین تشییع جنازه اى که در گینس به ثبت رسید

فراق بزرگ 29 ساله شد

ساعت 22 و 20 دقیقه آن شب... 

29 سال از روزى که بنیانگذار جمهورى اســالمى ایران به ملکوت اعلى 
پیوست مى گذرد. تقریبًا از اول خرداد 1368، مردم ایران خبرهاي نگران 
کننده اي از وضع جســمی امام خمینی(ره) شنیدند و در اضطراب و اندوه 

فرو رفتند. این نگرانی زمانی بیشتر شــد که در دوم خرداد 1368 در اخبار 
ساعت 14 صداي جمهوري اسالمی ایران، اطالعیه کوتاه دفتر امام(ره) 
قرائت شد. در این اطالعیه از عمل جراحی دستگاه گوارش امام(ره) به دلیل 

خونریزي، خبر کوتاه و مبهمی نقل شد. 
هنگامی که دفتر امام خمینی(ره) با سیل تلفن هاي افرادي که اطالعات 
بیشتري می خواســتند مواجه شــد، براي همه تلفن کنندگان یک پاسخ 
داشت و آن هم این بود: «حال امام رضایت بخش است؛ دعا کنید.» گرچه 
این پاســخ نیز معنادار بود ولی اخباري که پس از آن به تدریج منتشر شد، 
حکایت از این داشت که حال امام خمینی(ره) رو به بهبود است و مشکلی 
وجود ندارد. این روند ادامه داشت که ناگهان در شامگاه 13 خرداد، سیماي 
جمهوري اسالمی ایران از پیدایش مشکل در مسیر درمان امام خمینی(ره) 
ســخن به میان آورد. در همین حال، اطالعیه دفتر امــام خمینی(ره) نیز 
قرائت شد و از مردم درخواست شــد دعاي خالصانه براى شفاي امام(ره) 

به عمل آورند. 
در این زمان بود که قلب ملت بزرگ ایران لرزید و همه احساس کردند در 
آســتانه غم بزرگی قرار گرفته اند. در این زمان، موج بزرگی از دعا و زاري 
سراسر کشور را فرا گرفت و مردم به تنهایی و یا به صورت حضور در مساجد 
و اماکن مقدس، از نهان جان به دعا و زاري پرداختند. اما حضرت امام(ره) 
در ساعت 22 و 20 دقیقه شب شنبه سیزدهم خرداد ماه سال 1368 به لقاى 

محبوب خویش مى شتابد.
 در ســحرگاه 14 خرداد 1368، در حالی که مردم هنــوز به دعا و نیایش 
مشــغول بودند، به محض اینکه براي نماز صبح و عبادت سحرگاهی از 
خواب برخاستند، احساس کردند که برنامه هاي صداي جمهوري اسالمی 
ایران غیر عادي است و هیچ برنامه اي اجرا نمی شود و فقط صوت قرائت 
قرآن پخش می شود . در این زمان که نگرانی ها به اوج رسیده بود و مردم 
پیوسته گوش به صداي رادیو سپرده بودند، گوینده رادیو در ساعت 7 بامداد 
بعد از چند ســاعت ســکوت، هنگام پخش اخبار، لب به سخن گشود و با 

صداي لرزان خبر ارتحال امام(ره) را اعالم کرد.

ویژه  سالگرد ارتحال ملکوتى حضرت امام خمینى ویژه  سالگرد ارتحال ملکوتى حضرت امام خمینى (ره)(ره)
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نصف جهان بعد از 
آنکه اعالم شد حساب 
بانکى الهام پاوه نــژاد، یکى از 
ســلبریتى ها که براى زلزله زدگان 
کرمانشاه پول جمع آورى کرده بود مسدود 
شده اســت، این بازیگر مى گوید: « من اصًال 
شماره حساب شخصى ام را اعالم نکردم و کمک ها به

 زلزله زدگان غیرنقدى یا با سند پرداخت خیریه بوده است.» 
پیش از این اعالم شده بود که حساب حداقل چهار بازیگر و 

فوتبالیست مشهور هم در همین رابطه مسدود شده است.
سال گذشته که زلزله مهیبى غرب کشور را لرزاند، بالفاصله چندین 
هنرمند و ورزشکار و حتى سیاستمدار اعالم کردند به موازات اقدامات 

دستگاه هایى مانند هالل احمر و کمیته 
امداد، آنها نیز براى کمک به زلزله زدگان اقدام به 
جمع آورى کمک هاى مادى خواهند کرد. بعد از مدتى چنانکه 
خود همین سلبریتى ها گزارش دادند، مبالغ هنگفتى در حساب هاى 

آنها جمع آورى شد. 
با عبور از هیجان روزهاى آغازین جمع آورى این کمک ها، به تدریج 
سئوال هایى پیرامون سرنوشت پول هاى جمع آورى شده مطرح شد و 
حتى گفته شد حساب هاى بعضى از این شخصیت هاى شناخته شده 
بسته شــده تا تکلیف پول هاى مردم روشن شود. فرهاد تجرى، عضو 
هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس و نماینده مردم گیالنغرب و 
سرپل ذهاب معتقد اســت که این چهره ها با استفاده از شهرت خود و 
فعالیت در فضاى مجازى، بیش از 30 میلیارد تومان در حساب هاى خود 

جمع کرده اند که کسى از سرنوشتش خبرى ندارد.
 تجرى با اشاره به یکى از همین اشخاص گفت: خانم «ك» تاکنون مبلغ 
پنج میلیارد جمع آورى کرده است، اما اعالم کرد که 2/5 میلیارد تومان را 
در مناطق زلزله زده هزینه کرده، در صورتى که بعد از بررسى ها مشخص 
شد تنها 750 میلیون تومان از مبلغ مورد نظر را خرج کرده است. وى ادامه 

داد: بنده به عنوان نماینده فرماندار و استاندار هنوز با این شخص مالقاتى 
نداشته ام، اما مسئوالن این منطقه خواستار انجام صحبت و مذاکره درباره 
این هزینه ها هستند، زیرا ابهامات زیادى در این مورد وجود دارد که باید 

دادستانى و وزارت اطالعات سریعاً به این موضوع ورود کنند.
تجرى تأکید کرد: اکنون این خانــم از نقش یک َخّیر به یک پیمانکار 
تبدیل شــده و با انعقاد قرارداد با مالکان و دریافت اختیاراتى شروع به 
ساخت و ساز کرده است. وى همچنین اظهار کرد: خانم «ك» افرادى 
را به بهانه داشتن اسکورت با عنوان بادیگارد با خود همراه مى کند که 
این افراد با مردم زلزله زده درگیر شــده و آنها را کتک زده اند که همین 
موضوع منجر به تشکیل پرونده قضائى براى این شخص و همراهانش 

شده است.
نماینده مردم گیالنغرب و سرپل ذهاب افزود: این شخص تنها با استاندار 
یک نشست کلى داشته، اما تنها مسئوالن محلى به ریز آمار و جزئیات 

اشراف دارند.
 

رادان هم تکذیب کرد
این همه در حالى است که تکذیب ها از جانب سلبریتى هایى که معتقدند 
یا اصًال پولى جمع نکرده اند و یا اگر جمع کرده اند در حساب شخصى 

شان نیست، همچنان ادامه دارد.
بعد از تکذیب الهام پاوه نژاد، بهــرام رادان هم به 

شــایعه اى که اخیراً در همین باره براى او ساخته شده واکنش 
نشان داد و گفت که آن را پیگیرى خواهد کرد. گفته شده بود حساب 
این بازیگر مشهور سینما هم که مخصوص کمک به مردم زلزله زده 
باز شده بود بلوکه شده تا وضعیت آن هم روشن شود. بهرام رادان اما در 
پیام ویدئویى که روز جمعه منتشر کرد گفته است: «من دیشب خبرى 
را در یک پیج دیدم که من و تعدادى دیگر از عزیزان یکسرى پول ها 
را بابت زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب از مردم گرفتیم و این پول ها در 
حسابمان انباشته شده و قرار است حساب ما مسدود بشود. من که چنین 
کارى نکردم و دوستان هم راه خودشان را براى تکذیب این خبر دارند. 
اما من نه شماره حسابى اعالم کردم، نه کسى پولى به حسابم ریخته نه 
پولى در حسابم انباشته شده است. اما به عنوان یک شهروند حق خودم 
مى دانم که به دلیل نشر این اکاذیب از قوه عدلیه مملکت پیگیر شوم.»

عاقبت چه مى شود؟
شاید در بین تمام چهره هایى که براى زلزله زدگان پول جمع کردند، 

تنها صادق زیبا کالم 
باشد که سعى مى کند تا 

حد امکان بــراى پول هایى که 
جمع کرده شفاف ســازى کند اما این 

اتفاق الاقل تا امروز درباره ســلبریتى هاى 
سینما و تلویزیون نیافتاده است. همین هم هست 

که نماینده مردم گیالنغرب و سرپل ذهاب خواستار 
حسابرسى از هنرمندان شده تا تکلیف 30 میلیارد تومان 

پول خیرین روشن شود. اما این که نهادهاى نظارتى تا کجاى 
این پرونده پیش خواهند رفت، موضوعى است که باید منتظر 

ماند و دید.

برخالف مطالب منتشــر شــده، حمید صفت در 
برنامه «ماه عسل» حضور پیدا نخواهد کرد.

طى روزهاى گذشــته و پس از آزادى حمید صفت 
برخى  در شــبکه هاى اجتماعى خبــر از حضور این 

خواننده در برنامه «ماه عسل» دادند. برخالف مطالب 
منتشــر شــده در فضاى مجازى، مدیر گروه اجتماعى 

شــبکه 3 ســیما خبر حضور حمید صفت در برنامه «ماه 
عسل» را تکذیب کرد.

ناصر کریمان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص گمانه زنى هاى منتشر شده در برخى رسانه ها مبنى بر 
حضور حمید صفت خواننده رپ در برنامه «ماه عســل» گفت: على رغم حاشیه هاى زیاد درباره حضور این خواننده در 

برنامه رمضانى «ماه عسل»، باید بگویم که حمید صفت مهمان این برنامه نخواهد بود.
حمید صفت سال گذشته به اتهام قتل ناپدرى خود بازداشت و چندى پیش  پس از حدود 11 ماه به طور موقت از زندان 

آزاد شد.

مجید انتظامى موسیقیدان و آهنگساز درخصوص آخرین 
وضعیت جسمانى عزت ا... انتظامى گفت: پدر من هیچ 
مشکلى ندارد. خوشبختانه حال جسمانى اش بسیار بهتر 
از گذشته بوده و حواسش کامًال بجاست. خدا را شکر پدر 

این روزها مشکل خاصى ندارد.
وى در همین رابطه ادامه داد: باالخره سنى از پدر گذشته 
و برخى امراض و دردها همچون کمردرد و پا درد و اینها 
براى این سن طبیعى است اما خوشبختانه هیچکدام از 
این مریضى ها آنطور نیست که مشکل جدى براى پدر 

ایجاد کند.
خالق موســیقى فیلم «دوئل» درباره ســرگرمى هاى 
آقاى بازیگر در ایــن روزها تأکید کرد:  پــدر در هنگام 
ســکونت در خانه کتاب مى خواند و گــه گاه با من گپ 
مى زند. روزنامه خواندن را دوست دارد و سعى مى کند

سریال ها و فیلم هاى تلویزیونى را نگاه 
کند. بسیارى از اوقات تنهایى پدر به 

گپ زدن و صحبت بر سر مسائل 
مختلف با من مى گذرد.

انتظامــى با اشــاره بــه عالقه 
کارگردانــان بــراى بــازى کــردن 
عزت ا... انتظامى خاطرنشــان کرد: این 
روزها چندین فیلمنامه به پدر پیشــنهاد 
شده است  اما واقعیت امر شرایط پدر براى 
بازیگرى مهیا نیست. پدر کمى سخت راه 
مى رود و کمــردرد دارد و به همین دلیل 
نمى تواند کار کند. پدر 94 ســال سن دارد 
پس نمى توان از وى توقع داشت که بتواند 

در فیلم ها بازى کند.

کیهان ملکى، بازیگر سینما، تئاتر 
و تلویزیون درخصــوص فعالیت 
هاى خــود در عرصه بازیگرى طى 
سال 97 گفت: من طى چندین سال 
گذشته بسیار کم کار بوده ام و ظاهراً 
قرار نیســت اتفاقى بیافتد تا این 
وضعیت تغییر کند زیرا امسال هم 
به جز تئاتر هیچ پیشنهاد تصویرى 

را قبول نکرده ام.
وى دلیل کم کارى هاى سالیان اخیر 
خود را اینگونه شرح داد: به نظر من 
کارى که در حد من باشد پیشنهاد 

نمى شــود. من تجربه 30ســال 
بازیگــرى را دارم و توقع دارم بعد 
از این همه ســال نقشى خوب و با 
کیفیت به من پیشنهاد شود. هنوز 
نقشى که بسته به توانایى هاى من 
نوشته شده باشد به من پیشنهاد 

نشده است.
بازیگر سریال «روزگار جوانى» در 
قبال دورى خود از عرصه بازیگرى 
تأکید کرد: من خیلى دوست دارم 
به بازیگرى برگــردم و فوق العاده 
دلتنگ این فضا هســتم. مردم در 

برخورد با من مى گویند چرا بازى 
نمى کنى اما از سویى مى خواهند در 

کارى بازى کنم که ارزشمند باشد.
وى در همین راســتا افزود: امسال 
چهار پنج پیشــنهاد داشــتم که 
برخى بخاطر زمان نامناسب منتفى 
شــد و برخى هم به دلیل دستمزد 
کم آنها را قبول نکردم. متأســفانه 
قراردادهاى سینمایى به هیچ عنوان 
قابل پیگیرى نیست. یعنى اگر تهیه 
کننده اى نخواهد پــول بازیگر را 
پرداخت کند راهــى براى دریافت 

پول وجود ندارد.
بازیگر ســریال «هوش ســیاه» 
دربــاره الگوهــاى انتخاب نقش 
توســط خودش تأکید کرد: براى 
من همیشــه براى قبول یک نقش 
فیلمنامه درجه اول اهمیت را دارد. 
بعد از آن کارگردان و عوامل بسیار 
مهم هستند. من سال ها نقش هاى 
کوچک بازى کرده ام و حاال به نظرم 
وقت آن رسیده که حقم را در سینما 
بدهند و به من نقشــى قابل توجه 
تر بدهند. به همیــن دلیل کم کار

 شــده ام تا کار درســتى به من 
پیشنهاد شود.

ملکى با اشــاره به ایام  ماه مبارك 
رمضان خاطرنشان کرد: من سابقه 
بازى و کار در ایام مــاه رمضان را 
داشــته ام و به نظرم کار کردن در 
این دوران بســیار خــاص و لذت 
بخش است. فضاى پشت صحنه 
و فیلمبردارى در ماه رمضان نسبت 
به تمامى ماه هاى سال متفاوت بوده 
و شور و حالى عجیب زمان افطار در 

میان بازیگران و عوامل است.

با پیوســتن مهرداد صدیقیــان به فیلم 
«طال»؛ فهرســت بازیگران جدیدترین 
ساخته پرویز شــهبازى به تهیه کنندگى 

رامبد جوان تکمیل شد.
 نــگار جواهریــان، هومن ســیدى، طناز 
طباطبایى، هدى زیــن العابدین و مهرداد 
صدیقیــان بازیگــران اصلــى «طال» 
هستند که از اواخر هفته جلوى دوربین

مى روند.
نکته جالــب توجه دربــاره ترکیب 
بازیگران «طال» این است که همگى 
آنها براى نخستین بار با پرویز شهبازى 

همکارى مى کنند.
«طال» جدیدترین همــکارى رامبد جوان و 
محمد شایسته اســت که پیش از این «قانون 
مورفى» را ساخته بودند و قرار است به زودى 

فیلم مجید صالحى را نیز تهیه کنند.

اخیراً تصویرى از یک نامه قدیمى منتشــر شده که حواشى 
فراوانى در فضاى مجازى به همراه داشته است.

آنطور که در این نامه آمده مهناز افشار، بازیگر پرسروصداى 
ســینماى ایــران به منظــور تهیه مســکن بــراى خود و 
خانواده اش، از ریاست جمهورى درخواست مساعدت کرده 
و در ادامه، با دستور ســید على خاتمى، برادر رئیس جمهور 
ســابق ایران، نامه اى مبنى بر اختصاص یک واحد مسکونى 
به مهناز افشار به همراه مبلغ پنج میلیون تومان مساعدت 
ارائه شده است! با اســتناد به جمله «با توجه به پى نوشت 

ریاست محترم جمهورى » به نظر مى رسد که رئیس جمهور 
ســابق ایران موافقت خود را براى اختصاص واحد مسکونى 
و پنج میلیــون تومان اعالم کــرده بوده. با توجــه به عدم 
وجود توضیحات کافى درباره نامه مذکــور، هنوز نمى توان 
اعالم کرد که به چه دلیل از ســوى نهاد ریاســت جمهورى
 این واحــد مســکونى و مبلــغ پنــج میلیون تومــان به 
مهناز افشار تعلق گرفته اســت. حتى هنوز نمى توان صحت 
این نامــه را به طور دقیــق تأ یید کرد و ابهامــات درباره آن 

باقى است.

داستان سلبریتى ها و سرنوشت پول هایى که به کام زلزله زدگان نشد

خانم «ك» فقط یک نمونه است
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فهرست بازیگران «طال» تکمیل شد

تکذیب حضور حمید صفت در «ماه عسل»

 این روزها مجموعه تلویزیونــى «رهایم نکن» به 
نویسندگى و کارگردانى محمد مهدى عسگرپور و 
تهیه کنندگى على پورکیانى هرشب از شبکه 3 سیما 
روى آنتن مى رود. اما پخش این سریال از پنج شنبه 
10 خردادماه با حواشــى مختلفى رو به رو شده است. 
این مجموعه در قسمت شانزدهم با حذف بخش هایى 
مربوط به موضوع تجاوز مواجه شد که انتقاد کارگردان 
را هم به همراه داشــت.همچنین تلویزیون ترجیح داد 
با حذف نوبت تکرار شــبانگاهى این سریال که تا حدود 
ســاعت یک بامداد روى آنتن مى رود، مجموعه قدیمى 
«متهم گریخت» را در این ساعت پخش کند. تغییرات در 
کلیت سریال هاى تلویزیونى که توسط کارگردان هاى آشنا 
به خطوط قرمز ساخته مى شود دیگر تبدیل به موضوعى 

عادى شده است. 

کدام صحنه از سریال «رهایم نکن» پخش 
نشد؟

یکى از مســئوالن ســیما در گفتگو با فارس گفته است: در 
بخش هاى پایانى قصه، موضوع تعرض به دختر جوانى مطرح 
شد که به تنهایى وارد خانه اى ناشناس شد و در ادامه در خانه 
قفل شده و کسانى او را روى زمین مى کشیدند و در نهایت به 
اتاقى بردند و در اتاق بسته شد. آنچه از سریال حذف شده بخشى 
از روى زمین کشیدن دختر بوده و اینکه آن مرد با پا به صورت 
دختر مى زند. این مسئول سیما افزوده است: آنچه از سریال حذف 
شده بخش بســیار کوتاهى بوده که به کل داستان و قصه لطمه 
نزده و مخاطب در جریان آن قــرار دارد. بنابراین کش دار کردن 
صحنه هاى این چنینى تأثیرى در روند سریال ندارد؛ نه گره اى ایجاد 

مى کند و نه باز مى کند و نه اینکه بر درام قصه مى افزاید.
این در حالى است که به گفته کارگردان سریال «رهایم نکن» قبل 
از این هم بدون اطالع و اجازه چند دیالوگ از سریال حذف شده بود 

و بعد از پیگیرى ها گفته شده که سکانس حذف شده را در نوار بازبینى 
ندیده بودند که از نظر او خالف واقع مى گفتند و در نهایت این اتفاق 

حاصل یک سوءتفاهم تعبیر شد. 
اما عسگرپور با اشاره به تغییرات سریال در قسمتى که پنج شنبه شب 
10 خردادماه باز هم بدون اطالع وى روى آنتن رفت در بخشــى از 
صحبت هایش با ایســنا گفته اســت که «من این بار نمى توانستم 
خویشتندارى کنم و به تهیه کننده ســریال هم گفتم که تا زمانى که 
یک مدیر فرهنگى پاسخگوى این اتفاق نباشــد من ادامه مونتاژ و 
صداگذارى سریال را انجام نمى دهم. حرکت مدیر پخش شبکه 3 به 
نظرم بسیار غیرفرهنگى و غیرحرفه اى بود و او احتماًال طرف مقابلش 
را نمى شناسد که چنین کارى کرده است. فکر مى کنم بهتر این است 
که در ادامه پخش سریال، نام مدیر پخش شبکه 3 و بازبین سریال را به 

عنوان کارگردان و تدوینگِر "رهایم نکن" در تیتراژ جایگزین کنند». 

دلیل سانسور سریال«رهایم نکن»
مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3 درباره حذف صحنه مربوط به تجاوز 
در ســریال «رهایم نکن» به روزنامه «جام جم» توضیح داده است: 
«با توجه به اتفاق اخیر مدرســه غرب تهران و تنش جامعه، بهتر بود 
این صحنه تعدیل شود. این مالحظه فقط در ارتباط با سریال "رهایم 
نکن" نیست و شامل حال همه سریال ها مى شود.» مهدى روشن روان 
گفته است: «با توجه به اتفاقاتى که اخیراً در سطح جامعه افتاده، وظیفه 
داریم با اشراف کامل و بنا به مصلحت مردم عمل کنیم. ما درباره علل 
و عوامل بزه ها و عواقب آن توضیح مى دهیم، ولى به تصویرکشیدن 
خود ناهنجارى و بزه باید به حداقل ممکن برسد. نظرسنجى هاى انجام 
شده و تماس مخاطبان با روابط عمومى در این سریال صحنه هاى 
ناخوشایند و ناهنجار بیش از اندازه به تصویر کشیده شده و این هنگام 
افطار درست نیســت. در هر صورت ما به دقت همه صحنه هاى این 
سریال را با حضور صاحب نظران بررسى کردیم و مصلحت در حذف 
این صحنه ها بود.» این مدیر گروه در ادامه تصریح کرد: «وقتى سریالى 
از یک شبکه پخش مى شود، حق حرفه اى مسئوالن است که درباره 

بخش هاى مختلف آن دخل و تصرف داشته باشد.» 

دلیل سانسور؛ واقعه تجاوز در مدرسه

درخواست عجیب سوپراستار زن از رئیس جمهور اسبق

ماجراى حذف سکانس تجاوز در سریال «رهایم نکن» 

محیا حمزه
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در ایـــران  
مشترى پولدار
 ندارد!

خرید خارجى بنجل ممنوع!
نصف جهان هر چند شــاید حاال که ایــن مطلب را 

مى خوانید ممکن است که ســپاهانى ها دیشب با 

بازیکن جدیدى قرارداد بسته باشند. اما منهاى آخرین 

تحرکات نقل و انتقاالتى این باشگاه، گمانه زنى ها و 

تحلیل هاى رسانه ها براى نیازمندى هاى سپاهان در 

ل جدید ادامه دارد. برخى از رسانه ها که عملکرد 
فص

تیم ها در این فصل را به خوبى آنالیز مى کنند در مورد 

خألهاى زردپوشــان ســخن گفته اند و البته حرف 

مشترك آنها به سپاهان این است که دیگر و برخالف 
دو سال گذشته خارجى بنجل نخرند.

 تیم فوتبال سپاهان فصل گذشته را در رتبه چهاردهم 

به پایان رساند تا انتقادات از عملکرد بازیکنان، کادر 

 و البتــه مدیران تیم به باالتریــن حد خود طى 
فنى

ســال هاى پس از قهرمانى طالیى پوشان در لیگ 
چهاردهم برسد.

بر همین اساس مدیران ســپاهان خیلى زود و حتى 

پیش از پایان فصل فعالیت خود را براى بستن تیمى 

قدرتمند آغاز کردند و طى روزهــاى اخیر عالوه بر 

انتخاب و معرفى امیر قلعه نویى پرافتخارترین مربى 

گ برتر، پنج بازیکن جدید را هم به تیم خود اضافه 
لی

کردند.

در خط دروازه پیام نیازمند که فصل گذشته یکى از 

پدیده هاى لیگ برتر بود، با عقد قراردادى دو ســاله 

به سپاهان پیوســت و «ابراهیم عالمه» گلر سورى 
طالیى پوشان از این تیم جدا شد.

ط دفاعــى اولیــن خرید ســپاهان در منطقه 
در خ

ت زمین انجام شد و محمد ایرانپوریان کاپیتان 
راس

تراکتورسازى به این تیم پیوســت تا در کنار حسن 

جعفرى مدافع راست ســپاهان براى قرار گرفتن در 
ترکیب اصلى در دسترس قلعه نویى باشد.
خرید سوم طالیى پوشــان در بخش 

تهاجمى انجام شد، تا با اضافه شدن 
«استنلى کى روش»، امیرقلعه نویى 
بار دیگر مهاجمــى را با خصوصیات 

مورد عالقه اش در تیم داشته باشد. در بخش تهاجمى 

عالوه بر اســتنلى، ابراهیم صالحى و شهباززاده هم 

پاهان پیوســتند تا این تیم و مدیران باشگاه را 
به س

به عنوان فعال ترین تیم نقل و انتقاالت مطرح کند.

اما این پنج خرید براى امیرقلعه نویى کافى نخواهد 

بود و این مربى طى روزهاى آینده، بى شــک 
نفراتى را به تیم خود اضافه خواهد کرد.

ســپاهان در خــط دفاعــى عارف 
غالمى و مهدى رحیمى دو بازیکن 
جــوان آکادمى خــود را در اختیار 
دارد و ســیاوش یزدانى و همینطور

عزت ا... پورقاز نیــز در قلب خط دفاعى در 

دسترس قلعه نویى هستند. با این حال خرید یک 

ع فیزیکى در دســتور کار مدیران سپاهان قرار 
مداف

دارد و قطعاً یکى از دو سهمیه لیگ برترى باقیمانده 

سپاهان و یا استفاده از سهمیه بازیکنان خارجى براى 
تقویت این پست در نظر گرفته خواهد شد.

سپاهان در پست هافبک تدافعى بازیکنانى 
نظیر على کریمى، رسول نویدکیا، میالد 

سرلک، حامد بحیرایى و 

محمود قائد رحمتــى را در اختیار دارد 
ولى به نظر مى رسد خرید یک هافبک تدافعى نیز در 

ور کار مدیران سپاهان قرار داشته باشد و اگر این 
دست

خرید، به بازیکنى چند پسته نظیر آنچه بوحمدان براى 

قلعه نویى در ذوب آهن انجام مى داد، اختصاص یابد،

 مى تواند دســت سرمربى طالیى پوشــان را بازتر 
هم بکند.

 ســپاهان طى فصول گذشــته و پس از دوران 

طوالنى مدت حضور نویدکیا هنوز نتوانســته 

براى این بازیکن جانشــین مناسبى پیدا کند و 

خرید محسن مسلمان هافبک طراح سابق تیم 

فوتبال پرسپولیس مى تواند خرید بسیار خوبى براى 

در این منطقه باشــد. مدیران سپاهان در حال 
آنها 

ره با این بازیکن هستند و این احتمال وجود دارد 
مذاک

که طى روزهاى آینده از مهمترین یا جنجالى ترین 

خرید آنها رونمایى شــود. البته بازیکنان دیگرى نیز 

براى پوشش این پست مدنظر قلعه نویى قرار 

دارند که در نهایت بایــد ببینیم کدامیک 
راه اصفهان را در پیش خواهند گرفت.

سپاهان در فصول گذشته به هیچ وجه 

تجربه خوبى از خرید بازیکنان خارجى نداشته و عالوه 

بر این تجربیات تلخ، باال رفتن قیمت دالر هم سبب 

مى شــود که مدیران ســپاهان با وسواس بیشترى 

مبادرت به این کار کنند. بــا این حال در حال حاضر 

کى روش اســتنلى تنها خارجى لیســت سپاهان به 

شمار مى رود و امیرقلعه نویى مى تواند از یک سهمیه 

انده آسیایى خود و همینطور دو سهمیه بازیکن 
باقیم

خارجى براى تقویت تیمش بهره ببرد. بى شــک در 

صورتى که مدیران ســپاهان زیر بار پرداخت هزینه 

داد بازیکن خارجى بروند، بازیکنى به تیم اضافه 
قرار

مى شود که بتواند خود را به ترکیب اصلى در هر پستى 

که اضافه مى شود، برساند در غیر این صورت خرید 

آنها ضرورتى نخواهد داشــت و بهتر است اگر براى 

نیمکت نشینى مى آیند، از جوانان آکادمى سپاهان به 
جاى آنها استفاده شود.

 

 مدیران 
سپاهان خیلى زود و حتى 

پیش از پایان فصل فعالیت خود 
را براى بستن تیمى قدرتمند آغاز 
کردند و طى روزهاى اخیر عالوه بر 
انتخاب و معرفى امیر قلعه نویى 
پرافتخارترین مربى لیگ برتر، 

پنج بازیکن جدید را 
هم به تیم خود 
اضافه کردند

ى

شهرآورد اصفهان
 در هفته اى 
تکرارى

نصف جهــان  دیدار دو تیم سپاهان و ذوب آهن 
اصفهان مانند فصل گذشته در هفته چهارم 

رقابت هاى لیگ برتر انجام خواهد شد.
همانگونه که شــاهد بودید هفته گذشــته 
قرعه کشى رقابت هاى لیگ برتر برگزار شد 

و دو تیم اصفهانى حریفان خود را شناختند.
یکى از نکات جالب توجه قرعه کشــى این 
بود که بار دیگر دو تیم همشهرى ذوب آهن 
و سپاهان باید در هفته چهارم به مصاف هم 

بروند و درست مانند فصل قبل دیدار رفت در 
ورزشگاه فوالدشهر برگزار خواهد شد.

 در لیــگ هفدهــم دو تیــم در شــرایطى 
بــه مصاف هــم رفتند کــه ســپاهان نیاز 
مبــرم بــه پیــروزى داشــت؛ «زالتکو 
کرانچــار» با دو تســاوى و یک شکســت 
به دیــدار برابــر ذوب آهن رســیده بود و 
سبزپوشــان نیز با امیرقلعه نویى با توجه به 
کســب دو تســاوى و یک پیروزى به دنبال 

رسیدن به رتبه هاى باالیى جدول بودند.

اما حاال شــرایط به کلى در دو تیم شــهر 
اصفهــان تغییــر کــرده؛ پــس از اینکه
ذوب آهــن در نیم فصل دوم نتایج بســیار 
خوبى کسب کرد، مدیران سپاهان به دنبال 
بازگردانــدن ایــن مربى باتجربــه به تیم 
خود بودند و در نهایت نیــز موفق به انجام 
این مهم شــدند. در جبهه مقابل نیز سعید 
آذرى بالفاصلــه امید نمــازى را به عنوان 
جانشــین قلعــه نویــى معرفى کــرد تا 
دربى اصفهان در لیگ هجدهم با شــکل و 

شمایل جدیدى برگزار شود.

قاالت خوب عمل مى کند
ایى که در بازار نقل و انت

هشدار به سپاهان در روزه

نصف جهان  گلر جوان آبى ها حاال دو راه بیشتر ندارد. اینکه 
در استقالل بماند و با رحمتى با تجربه رقابت کند و یا اینکه 

لژیونر شود.
در روزهاى اخیر خبر پیشــنهاد باشــگاه تراکتورسازى به 
سیدحسین حسینى باعث شــده بود تا احتمال جدایى این 
دروازه بان از استقالل زیاد شود. البته پیش از این گفته مى شد 
سپاهان و امیر قلعه نویى هم خواهان جذب حسینى شده 
بودند اما پیام نیازمند هفته گذشــته به سپاهان پیوست و 
اخیراً هم محسن فروزان به تراکتورسازى بازگشت. به این 
ترتیب احتمال انتقال حسینى به تیمى دیگر در لیگ برتر 
ایران به صفر رسید. حســینى اگر از دیگر تیم هاى لیگ 
برترى هم پیشنهاد داشته باشد استقالل را رها نخواهد 
کرد و فقط در صورتى از این تیم جدا خواهد شــد که 
پیشنهادهایى از خارج کشور داشته باشد. گفته مى شود 
او یکى دو پیشنهاد خارجى دارد و دلیل تمدید نکردنش 
با استقالل هم همین پیشنهادهاست. اما اگر لژیونر 
شدن او هم مثل انتقالش به سپاهان یا تراکتورسازى 
منتفى شود او فصل آینده هم در استقالل خواهد ماند 
و با مهدى رحمتى بر سر حضور فیکس در دروازه این 
تیم رقابت تازه اى را آغاز خواهد کرد.  نا امیدى او از 
حضور در ســپاهان و تراکتور سازى باعث شد او به 
غیر از اســتقالل دیگر در ایران مشترى پولدارى 

نداشته باشد!

مدافع بلنــد قامت ذوب آهن قــراردادش را با این تیم 
تمدید کرد.

وحید محمــدزاده، بازیکــن باتجربــه و بلند قامت 
ذوب آهن قراردادش با این تیم را به مدت دو سال دیگر 

تمدید کرد.
محمدزاده در جلسه با ســعید آذرى مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن به توافق رســید و قرارداد دوساله جدیدى را 

به امضا رساند.
بر این اساس او در لیگ هجدهم نیز پیراهن ذوب آهن 

را برتن مى کند و شاگرد امید نمازى خواهد بود.

ر ب ن یر و یم ن
لترین تیم نقل و انتقاالت مطرحکند.

رید براى امیرقلعه نویىکافى نخواهد 
ى طى روزهاى آینده، بى شــک 

اضافه خواهد کرد. مخود
فارف خــط دفاعــى ع
ىرحیمى دو بازیکن
ى خــود را در اختیار
شیزدانى و همینطور

ز نیــز در قلبخط دفاعى در
این حال خرید یک  نویى هستند. با

 در دســتور کار مدیران سپاهان قرار 
از دو سهمیه لیگ برترى باقیمانده  ى
تفاده از سهمیه بازیکنان خارجى براى

ت در نظر گرفته خواهد شد.
ت هافبک تدافعى بازیکنانى

ى، رسول نویدکیا، میالد
وى و بحیرای

مود قائد رحمتــى را در اختیار دارد 
رسدخرید یک هافبک تدافعى نیز در 
ن سپاهان قرار داشته باشد و اگر این
ىچند پسته نظیر آنچه بوحمدان براى 
ب آهن انجام مى داد، اختصاص یابد،
تسرمربى طالیى پوشــان را بازتر

ن
ه
 و
م

کره با اینبازیکن هستند و این احتمال وجود دارد
مذا

که طى روزهاى آینده از مهمترین یا جنجالى ترین

خرید آنها رونمایى شــود. البته بازیکنان دیگرىنیز

براى پوشش این پست مدنظر قلعه نویى قرار 

دارند که در نهایت بایــد ببینیم کدامیک 
راه اصفهان را در پیش خواهند گرفت.

وجه  سپاهان در فصول گذشته به هیچ

بر این تجربیات تلخ، باال رفتنقیمت دالر همسبب 

مدیران ســپاهان با وسواس بیشترى مى شــود که

مبادرت به این کار کنند. بــا این حال در حال حاضر

کى روش اســتنلى تنها خارجى لیســت سپاهان به 

شمارمى رود و امیرقلعه نویى مى تواند از یک سهمیه 

مانده آسیایى خود و همینطور دو سهمیه بازیکن
باقی

خارجى براى تقویت تیمش بهره ببرد. بىشــک در

صورتى که مدیران ســپاهان زیر بار پرداخت هزینه 

داد بازیکن خارجى بروند، بازیکنى به تیم اضافه 
قرار

مى شود که بتواند خود را به ترکیب اصلى در هر پستى

که اضافه مى شود، برساند در غیر این صورت خرید 

آنها ضرورتى نخواهد داشــت و بهتر است اگر براى

نیمکت نشینى مى آیند، از جوانان آکادمى سپاهان به 
جاى آنها استفاده شود.

خود تیم هم به
اضافه کردند

در ای
مشترى

ر ن ر ر ر ى نبر پ ر ع رى ج
ترکیب اصلىدر دسترس قلعه نویى باشد.
بخش طالیى پوشــان در سوم خرید
شدن تا با اضافه شد، تهاجمى انجام
«استنلى کىروش»، امیرقلعه نویى
خصوصیات دیگر مهاجمــى را با ار

 مى تواند دســت
هم بکند.

 ســپاهان طى
طوالنى مدت
براى این بازی
محسن خرید

فنصف جهان  گلر جوان آبى ها حاال دو جهن
الدر استقالل بماند و با رحمتى با تجرب استقالا در

رلژیونرشود. شژیو ن لژ
روزهادر روزهاى اخیر خبر پیشــنهاد باش در
یدحسیدحسین حسینى باعث شــده بو ی
ادروازه بان از استقالل زیاد شود. البته دروازهبانا
نسپاهان و امیر قلعه نویى هم خواه اهانپ
امبودند اما پیام نیازمند هفته گذشــ ابودند
هاخیراً هم محسن فروزان به تراکت ا ًیراخ
ترتیبترتیب احتمال انتقال حسینى به
نبایران به صفر رسید. حســینى انیر ا
برترىبرترى هم پیشنهاد داشته باش
و فقط در صورتى از این دکرد وک ر
پیشنپیشنهادهایى از خارج کشور
یاو یکى دو پیشنهاد خارجى کو ا
اسبا استقالل هم همین پیش با
شدشدن او هم مثل انتقالش
منمنتفى شود او فصل آیند
با مهدى رحمتى بر سر بو و
تیتیم رقابت تازه اى را آغ
ححضور در ســپاهان و
غیر از اســتقاللدی
نداشته باشد!

ت سرمربى طالیى پوشــان را بازتر

پس از دوران ى فصول گذشــته و
هنوز نتوانســته نویدکیا ت حضور
یکن جانشــین مناسبى پیدا کند و
تیم ن مسلمانهافبک طراح سابق

محمدزاده تمدید کرد
طبق ا دعاى شــاهدان، کمال کامیابى نیا   به همراه فرشاد احمدزاده 
راهى ترکیه شده اســت و به نظر مى رســد او نیز در تدارك حضور 
در فوتبال خارج از ایران اســت.کامیابى نیا که در گفتگو با مسافران 
کنجکاو و ایرانى حاضــر در فرودگاه آتاتورك مدعــى بود با توجه 
به پیشنهاداتش راهى ترکیه شده اســت یک دالل نام آشنا و البته 
جنجالى را نیــز در کنار خود مى دید. داللى کــه در لیگ برتر فصل 
شــانزدهم نیز مقدمات حضور مهدى طارمى و رامین رضاییان را در 
ترکیه شکل داده بود. با این شرایط احتماًال چهارمین بازیکن مدنظر 
سرخپوشان نیز در آستانه مردودى در آزمون وفادارى این باشگاه و 

هوادارانش قرار دارد.

کمــــال هم مى رود

سایت «تلگراف» به بررســى لباس هاى اول و دوم 
تیم هاى حاضر در جام جهانى پرداخته است.

در فاصله چند روز تا آغاز مهمتریــن رویداد فوتبالى 
جهان، رسانه ها به بررسى این تورنمنت از جنبه هاى 
گوناگون مــى پردازند و زوایاى مختلــف آن را رصد

مى کنند. در همین راســتا ســایت تلگــراف امروز 
لباس هاى اول و دوم همه تیم هــا را در یک مطلب 

مفصل بررسى کرد و به رده بندى آنها پرداخت.
در مطلب منتشر شده معیارهایى از جمله مناسب بودن 
براى زمان فعلى (یعنى سال 2018 میالدى)، متفاوت 
بودن با طرح هاى گذشــته، توجه به این مسئله که 
لباس هــا در تلویزیــون از فواصل دور نشــان داده

مى شوند، ماندگارى در ذهن مردم و همچنین طرح دار 

بودن (ساده و یکدست نبودن) به عنوان فاکتورهاى رده 
بندى در نظر گرفته شده اند.

 در این رده بندى و از بین 64 کیت مختلف، لباس اول 
ایران در رده 59 و لباس دوم تیم ایران در رده 50 قرار 
گرفت. اگر لباس هاى اول و دوم را از هم تفکیک کنیم، 
لباس اصلى تیم ایران در بین کیت هاى اصلى 32 تیم 
حاضر در جام جهانى رتبه 30 ام را از آن خود کرده است. 
جالب اینجاست از دو لباســى که به نقل از تلگراف، 
وضعیت بدترى نسبت به ایران دارند، یکى متعلق به 
مراکش، همگروه آفریقایى ایران است و دیگرى لباس 
اول تیم ملى سوئیس است که در مجموع هم رده آخر 

را از آن خود کرده است.
 در بیــن لباس هــاى دوم هم کیت ایران بیســت و 

پنجمیــن کیــت در بین
تیم هــاى مختلف جام 
جهانى شــناخته شده 

است.
 در بررسى تلگراف درباره 
لباس اول ایران آمده است:

بــدون هیچ ایــده اى براى 
رونمایى مــدرن، بازیکنان ایران 

در بازى دوســتانه مقابل ترکیه به شــکلى ساده با 
لباس هاى اصلــى جام جهانى خــود از تونل بیرون 
آمدند. بدون عکس حیوان، بدون هیچ شــعار ســه 
کلمه اى، بدون هیچ کنفرانسى براى رونمایى از لباس. 
ما این روش آنها را تحســین مى کنیم اما لباس هاى

 بى معناى آنها را خیر!
ایــن لبــاس آشناســت، نه؟ 
مشــابه لبــاس اول مراکش و

 پیراهن هاى دوم مصر. وقتى 
کار دیدنــى آدیــداس بر روى 
برخى دیگــر از لبــاس هاى 
جام جهانى را مى بینیم، مشخص 
مى شود که اولویت هاى آنها کجا و براى 
چه کشورهایى است.  همچنین در مطلب منتشر شده در 
این سایت پیرامون لباس دوم ایران اینچنین آمده است:

کمى تالش پشــت طراحى این لباس دیده مى شود 
اما باز هم اصًال در حدى نیســت که احساس شما را 

جلب کند.

کیت ایران، سومین لباس نامناسب جام جهانى!
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«کارلوس کى روش» در مصاحبه اخیرش با سایت فدراسیون فوتبال جمالتى را گفته 
که به نظر مى رسد طعنه آمیزند. البته طعنه آمیز که هستند اما این که منظور او دقیقا 
چه کسى است مشخص نیست. این جمالت را بخوانید: «نباید فراموش کنیم که تیم 
ملى چند ماه دیگر جام ملت هاى آسیا را پیش رو دارد و من فکر مى کنم مربى بعدى 
اگر یک یا دو تغییر انجام دهد من سورپرایز مى شوم چون تیم تقریبا آماده هست و 
تفکر ما نه تنها براى جام جهانى بلکه براى این بود که تیم ملى آماده و مهیاى جام 
ملت ها هم باشد. البته شاید هم مثل قبل مربیانى برگردند که در گذشته من شنیدم 
حتى اگر بازیکنان به بطرى آب لگد بزنند یا بازیکنان نمى  خواستند بازى کنند ولى 
باز به آنها بازى مى دادند و اگر باز آن طرز تفکر برگردد و دوباره حاکم شود شاید شاهد 
یکسرى تغییراتى باشیم اما اگر به این شکل نباشد، تغییر آنچنانى را نخواهیم داشت. 
منظور کى روش کدام مربى است؟ در دوره کدام مربى بازیکن به بطرى آب لگد زده 
است؟ شاید منظور کى روش همان لگدى است که على کریمى در جام جهانى به 
ساك پزشکى تیم زد. تیمى که برانکو مربى اش بود. البته کریمى در بازى با پرتغال 
این کار را انجام داد و برانکو در بازى بعدى مقابل آنگوال از او استفاده نکرد. یعنى این 
اتفاق با آن چه که کى روش گفته منطبق نیست. شاید هم منظور کى روش همین 
داستان بوده و فقط نمى خواسته روایتش نعل به نعل با واقعیت مطابقت داشته باشد.

در حالیکه جدایى محســن مســلمان و فرشــاد احمدزاده از پرســپولیس 
قطعى شــده اســت «برانکو ایوانکوویچ» نگران جدایــى بازیکن دیگرى 
است. بازیکنى که احتمال جدایى اش از پرســپولیس برانکو را نگران کرده 

وحید امیرى است.
 برانکو درباره اتفاقات اخیر گفته است: راجع  به نقل  و انتقاالت نگرانى خاصى 
ندارم به جز وحید امیرى. او قرار بود با ما تمدید کند که نکرده و نگرانى جدایى 

او هستم. بهتر است درباره وحید امیرى از من سئوال کنید. 
برانکو درباره جدایى ناگهانى فرشــاد احمدزاده و شــایعه بازگشت محسن 
مسلمان هم گفته: به راســتى چرا درباره مسلمان از من ســئوال مى کنید. 
او همانند فرشــاد احمدزاده رفته و از پرســپولیس خداحافظى کرده است. 
محسن مسلمان و فرشاد احمدزاده براى من تمام شده اند و دیگر درباره این 
بازیکنان صحبت نخواهم کرد. من از آنهــا بابت زحماتى که در طول دوران 
حضورشان در پرسپولیس کشــیده اند تشــکر مى کنم اما دیگر درباره آنها

صحبت نمى کنم و برایشــان آرزوى موفقیت مى کنم. نگران نیستم، چرا که 
28 بازیکن در فهرســت تیم داریم و خودم را درگیر ســه یا چند بازیکنى که 

رفته اند نمى کنم. 
 

دفاع از عنوان قهرمانى متعجبتان نکند!
نصف جهان این روزها همه از احتمال باالى قهرمانى 

برزیل یا اسپانیا در جام جهانى 2018 حرف مى زنند اما 

ى به مدافع عنوان قهرمانى توجه نمى کند؛ تیمى 
کس

که اگر قوى تر از چهار سال پیش نباشد، قطعاً ضعیف تر 

هم نیست و مى رود تا عالوه بر تبدیل شدن به سومین 

قهرمان دو دوره متوالى جام جهانى با پنج قهرمانى در 

رده اول پرافتخارترین تیم هاى جام جهانى با برزیل 

ک شود اما به چه دالیلى مى توان به این آلمان 
شری

«یواخیم لوو» دل بست؟

صله بین دو جام جهانى اخیر، دو بازیکن جوان 
در فا

22 ساله به نام هاى «تیمو ورنر» و «لروى سانه»  همه 

توجهات را به سمت خود جلب کرده اند و  مى توانند در 

روسیه به ستاره هاى حقیقى تبدیل شوند.  این زوج 

تهاجمى هیجان انگیز ارزشى  حدود 60 و 90 میلیون 

یورو دارند اما جام جهانى داستان قهرمانانى است که 

مى دانند براى برآورده کردن انتظارات نباید به چنین 

تخمین هایى توجه کننــد. «مارکو رویس» همواره 

تورنمنت هاى مهم را به دلیل آسیب دیدگى از دست 

داده و تنها حضور در رقابت هاى یورو 2012 را تجربه 

کرده است. در صورتى که او از آمادگى الزم و شرایط 

جسمانى ایده آل برخوردار باشد، بى تردید به گزینه اى 

غیرقابل چشم پوشــى براى حضور در ترکیب اصلى 

«مانشافت» تبدیل مى شــود. یوآخیم لوو، سرمربى 

آلمان در روسیه نقش ویژه اى براى ستاره دورتموند 
در نظر گرفته است.

در جام جهانــى 2014 خط دفاعى آلمــان از الم، 

هوملس، بوآتنگ و هوودس تشــکیل شده بود. این 

بازیکنان بیشتر ساختارى ایستا داشتند و  از بین آنها 

تنها فیلیپ الم در فاز تهاجمــى وظایف محدودى 

داشــت. با وجود چنین چیدمان محافظه کارانه اى 

در خط دفاعى، مانشــافت در جام جهانى گذشته به 

هدف اصلى خود رســید. براى جام جهانى روســیه 

اما بازیکنانى نظیر کیمیــش، رودیگر، زوله، هکتور 

و پالتنهارت بــه خط دفاعى اضافه شــده اند که به 

خصوص در کناره ها پویایى بیشــترى دارند. وجود 

ن بازیکنانى مى تواند تغییر در فاز تهاجمى قهرمان 
چنی

ن را به وجود بیاورد. سال گذشته این بازیکنان در 
جها

هرمانى آلمان در جام کنفدراســیون ها تجربیات 
ق

مهمى اندوختند.

«توماس مولر» فصل گذشته در اواخر دوران حضور 

«کارلو آنچلوتى» روى نیمکــت بایرن دوره تلخى 

را تجربه کرد و  در اکثر بازى هــاى مهم در ترکیب 

اصلى قرار نمى گرفت. آمار گل هاى زده او هم بسیار 

کاهش یافته بود. با برکنارى آنچلوتى و حضور «یوپ 

هاینکس» شرایط به نفع  مولر تغییر یافت و او باز هم 

نقش مهمى در قهرمانى بایرن مونیخ در بوندس لیگا 

داشت.حاال دوستداران فوتبال آلمان از توماس 

مولر انتظار دارند با توجه به ســابقه 
خوبش درجــام جهانى، تفاوت ها 

را رقم بزند.
 
 

در فاصله 
بین دو جام جهانى اخیر، 

دو بازیکن جوان 22 ساله به 
نام هاى «تیمو ورنر» و «لروى سانه»  
همه توجهات را به سمت خود جلب 

کرده اند و  مى توانند در 
روسیه به ستاره هاى 
حقیقى تبدیل شوند

ر، 

  دالرهاى 
سوختــــه

على اکبــر طاهرى بى شــک مقصر اصلى 
محرومیت پرســپولیس از نقل و انتقاالت 

است. 
او که در عصر محمود گــودرزى در وزارت 
ورزش به پرســپولیس آمد و به دلیل روابط 
خاص و دوســتانه اش با وزیر وقت ورزش 
توانست با منابع مالى زیاد در پرسپولیس به 
موفقیت هایى دست پیدا کند، در بلند مدت به 
دلیل هزینه هاى خارج از عرف، قراردادهاى 

دوگانه و پول هایى که خــارج از فوتبال به 
بازیکنان داده شد، چالش هایى بسازد که 

هنوز دنباله دارد.
ماجــراى طارمــى و برگردانــدن او و 
محکومیتش به یک طــرف که حتى دخالت 
رئیس جمهور هم نتوانست آن را حل کند، 
آخرین شــاهکار او و تیم حقوقى مجربش 
که در 90 گفت مى آوردشــان تا به مردم 
توضیحات بدهند اما هیــچ وقت این کار را 
نکرد، قرارداد با وکیل سوئیسى و شکایت 
علیه ریزه اســپور بعد از صلــح با این تیم

 است.
چنــد ده هــزار دالر دیگــر صــرف این 
پرونده شــده و عمال حاال حاصل شکایت 
پوچ بوده اســت چون اصال ریزه اســپور 
دلیــل محرومیــت پرســپولیس از نقل و 
انتقاالت نبوده و آنها باید از فیفا شــکایت 

مى کردند. 
حاال این رســوایى مانده بــراى مدیریت 
بعدى تیم و آقاى مدیر پیشــین همچنان 
از آمدن و توضیح به مــردم طفره مى رود. 
کارى که قول داده بــود در یک کنفرانس 
مطبوعاتى انجامــش دهد امــا هیچ گاه 

عملى اش نکرد!
 

ى بزرگ فتح جام جهانى  هستند
ژرمن ها مدع

ســرمربیان تیم هــاى الســد و الدحیل قطر، ملى پوشــان 
پرسپولیس و استقالل را در جام جهانى زیر نظر مى گیرند.

تیم هاى فوتبال الســد و الدحیل قطر در مرحله یک چهارم 
نهایى لیــگ قهرمانان آســیا به ترتیب حریف اســتقالل و 
پرســپولیس ایران خواهند بود و دو جدال ایرانى – قطرى در 

این مرحله برگزار خواهد شد.
از همین رو روزنامه «الشــرق» قطر در گزارشــى به اهمیت 

حضور ملى پوشان استقالل و پرسپولیس در جام جهانى براى 
سرمربیان تیم هاى السد و الدحیل اشاره کرده است.

 در این گزارش آمده اســت: «جمال بلماضى» و «ژسوالدو 
فریرا» در این رقابت ها بازى هاى ایران را دنبال مى کنند چرا 
که شش بازیکن از این دو تیم در تیم ملى ایران حضور دارند. 
پژمان منتظرى، بازیکن سابق ام صالل، امید ابراهیمى، روزبه 
چشمى و مجید حسینى از استقالل در لیست تیم ملى هستند 

و علیرضا بیرانوند و وحید امیرى هم دو نماینده پرســپولیس 
هستند پس از اینکه ســرمربى پرتغالى تیم ایران، سیدجالل 

حسینى را به شکل ناگهانى خط زد.
 بدون شــک جدال الســد و الدحیل با این دو تیم ایرانى در 
لیگ قهرمانان آسیا ســخت خواهد بود به ویژه با علم به این 
که شــش بازیکن از این تیم ها در جام جهانــى بازى هاى 
سخت و سنگینى انجام مى دهند و به تجربه بین المللى شان 

افزوده خواهد شــد. بنا بر این براى فریرا و بلماضى تماشاى 
دقیق جام جهانى و زیــر نظر گرفتن عملکرد ســتاره هاى 
پرسپولیس و اســتقالل در پیراهن تیم ملى واجب و ارزشمند 

خواهد بود.
 جالب اینجاست که این شش بازیکن در کنار مرتضى پورعلى 
گنجى، ستاره خط دفاع الســد، ترکیب تیم ایران را تشکیل 

مى دهند.

سرمربى ســابق تراکتورســازى این 
روزها بار دیگر به کنار این تیم برگشته

 است.
این روزها با در اختیار گرفتن مالکیت 
باشگاه تراکتورسازى توسط محمدرضا 
زنوزى مســئوالن این باشگاه درصدد 
هستند تا با استفاده از همه پتانسیل هاى 
موجود تیم خوبى را ببندنــد و روانه لیگ 

هجدهم کنند.
 از این رو آنهــا رضا مهاجــرى را به عنوان 
مدیــر تیــم خــود برگزیدنــد و همچنین 
عباس الیاســى نیز به عنوان سرپرست باشگاه 

حضور دارد.
در چنین شــرایطى بعد از انعقاد قرارداد محسن 
فروزان با باشــگاه تراکتورسازى عکسى از حضور 
رسول خطیبى در کنار این دروازه بان منتشر شد تا 
از بازگشت سرمربى ســابق سرخپوشان رمزگشایى

 شود.
در این خصوص گفته مى شود رسول خطیبى به عنوان 
مربى در کادرفنى تراکتورسازى حضور خواهد داشت و 
با انتخاب سرمربى جدید این تیم به عنوان دستیار اول 

کارش را شروع خواهد کرد.

قابل چشم پوشــى براى حضور در ترکیب اصلى

شافت» تبدیل مى شــود. یوآخیم لوو، سرمربى
ن در روسیه نقش ویژه اى براى ستاره دورتموند

ظر گرفتهاست.

الم،  2014 خط دفاعى آلمــان از جهانــى 4م
بوآتنگ و هوودس تشــکیل شده بود. این س،
نان بیشتر ساختارى ایستا داشتند و  از بین آنها

فیلیپالم در فاز تهاجمــى وظایف محدودى 

ـت. با وجود چنین چیدمان محافظه کارانه اى

ط دفاعى، مانشــافت در جام جهانى گذشته به 

هدفاصلى خود رســید. براى جام جهانىروســیه 

بازیکنانى نظیر کیمیــش، رودیگر، زوله، هکتور  اما

و پالتنهارت بــه خط دفاعى اضافه شــده اند که به

خصوص در کناره ها پویایى بیشــترى دارند. وجود

ن بازیکنانىمى تواند تغییر در فاز تهاجمى قهرمان
چنی

ن را به وجود بیاورد. سال گذشته این بازیکنان در 
جها

هرمانى آلمان در جام کنفدراســیون ها تجربیات 
ق

مهمى اندوختند.

«توماسمولر» فصل گذشته در اواخر دوران حضور

«کارلو آنچلوتى» روى نیمکــت بایرن دوره تلخى

را تجربه کرد و  در اکثر بازى هــاى مهم در ترکیب 

اصلى قرار نمى گرفت. آمار گل هاى زده او هم بسیار 

کاهش یافته بود. با برکنارى آنچلوتى و حضور «یوپ

هاینکس» شرایط به نفع  مولر تغییر یافت و او باز هم

نقش مهمى در قهرمانى بایرن مونیخ در بوندس لیگا 

داشت.حاال دوستداران فوتبال آلمان از توماس

انتظار دارند با توجه به ســابقه  مولر
خوبش درجــام جهانى، تفاوت ها 

را رقم بزند.

ج و بین
بازیکن جوان 22 ساله به دو

نام هاى «تیمو ورنر» و «لروى سانه»  
توجهات را به سمت خود جلب همه

کرده اند و  مى توانند در 
روسیه به ستاره هاى 
حقیقى تبدیل شوند

ر
ح

زینه اى  ب ی ر ى

سرمربى ســابق تراک
روزها بار دیگر به کنا

 است.
این روزها با در اختیا
باشگاه تراکتورسازى

زنوزى مســئوالن این
ه هستند تا با استفاده از
موجود تیم خوبى را ببند

هجدهم کنند.
آنهــا رضا مهاجـ  از این رو
برگزید تیــم خــود مدیــر
عباسالیاســى نیز به عنوان

حضور دارد.
در چنین شــرایطى بعد از انعقا
فروزان با باشــگاه تراکتورسازى
رسول خطیبى در کنار این دروازه
از بازگشت سرمربى ســابق سرخپ

 شود.
این خصوصگفته مىشودرسول در
مربى در کادرفنى تراکتورسازى حض
با انتخاب سرمربى جدید این تیم به

کارش را شروع خواهد کرد.

رمزگشایى از 
بازگشت 
خطیبى    

  ذره بین السد و الدحیل به کار افتاد!

مسلمان و احمدزاده براى من تمام شدندمخاطب کیست؟
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جلسه هماهنگى ستاد گرامیداشــت ســالگرد ارتحال امام خمینى(ره) و روز جهانى قدس 
برگزار شد.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان در این  نشست خبرى با خبرنگاران در 
خصوص تشریح برنامه  هاى سالگرد رحلت امام خمینى(ره) و روز جهانى قدس اظهار کرد: چه 
کسى مى  تواند ادعا کند که با دلى آرام و قلبى مطمئن این دنیا را ترك کند جز آن کسى که در 
خداوند ذوب باشد، عظمت این انقالب اسالمى، گویاى عظمت رهبرى آن نیز هست، انقالبى 

که توانست دگرگونى خاص و شاخصى در عرصه دین و زندگى به وجود آورد.
جعفر عسگرى با بیان اینکه چه کسى مى توانست تصور کند رژیم تا دندان مسلح طاغوت، با 
تظاهرات  هاى مردمى و در یک فاصله زمانى کوتاه از پاى در آید، بیان کرد: بعد از آنکه انقالب 
اسالمى به رهبرى امام خمینى (ره) و لطف خدا به ثمر نشست، دین احیا شد و این باور ایجاد 

شد که مى توان با دین دنیا را اداره کرد و دین از سیاست جدا نیست.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان با بیان اینکه جوانان امروز باید 
رهبر انقالب و آرمان  هایش را بشناسند تا قدر استقالل و آزادى که دارند را بدانند، عنوان کرد: 
قانون کاپیتاالسیونى که آمریکایى ها در ایران تصویب کردند براى این بود که مردم را ذلیل 
کنند و امام خمینى(ره) با انقالب خود مردم را از این ذلت نجات داد، اگر مى خواهیم امام(ره) را 

بشناسیم باید صحیفه نور و وصیتنامه سیاسى-الهى ایشان را بخوانیم.
وى با بیان اینکه امام خمینى(ره) اســالم ناب را در زندگى شخصى و اجتماعى به نمایش 
گذاشت، تصریح کرد: اگر بخواهیم به عظمت حضرت امام(ره) اشاره کنیم ایشان حتى پس 
از وفات هم، همچنان در قلب هاست و آن هم به دلیل اخالص ایشان بود، امام خمینى(ره) با 
اخالص این مسیر را بنیانگذارى کرد و دلیل ماندگارى ایشان، ایمان، توکل و اخالص است.

عسگرى با بیان اینکه راه امام(ره) صرفاً، زیور و زینت به نام امام(ره) نیست، خاطرنشان کرد: 
ایشان مسیرى را تبیین کردند که به اشخاص وابسته نیست و پس از وفاتشان نیز انقالب مسیر 
خود را با قدرت ادامه داد، حضرت امام(ره) یقین داشتند که نصرت الهى همراه ایشان است، 
تا جایى که یقین به خدا داشتیم این پیروزى ها محقق مى شود، ایستادگى ما باعث پیروزى و 

عبور از این تنگنا مى شود.
وى با بیان اینکه حضرت امام(ره) در وصیتنامه خود به مردم توصیه مى کنند که نعمتى که 
با خون جوانان خود به دســت آوردند همچون جان خود محافظت کنند و این نعمت عظیم 
الهى ثمره خون شهداست، خاطرنشــان کرد: باید از این امانت بزرگ الهى حراست کرد و 

از سختى هایى که در این مسیر وجود دارد نباید ترسید، این توصیه امام(ره) به مردم است.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان ادامه داد: امام(ره) به مسئوالن هم 
توصیه مى  کنند که قدر ملت را بدانند و در کمک و یارى به مستضعفان که نور چشم انقالب 
هستند و انقالب ثمره تالش و کوشش آنهاست دریغ نکنند و افرادى را در پست هاى مدیریتى 

به کار گیرند که محرم باشند.
وى در ادامه به تشریح برنامه  هاى ستاد ارتحال حضرت امام خمینى(ره) پرداخت و یادآورى 
کرد: محور ستاد برگزارى مراسم ارتحال استانداران هستند و در خصوص مراسم، جلساتى 
با حضور اعضا و استاندار برگزار شده است و چون این ایام با شب  هاى قدر در یک زمان قرار 
گرفته است سعى کردیم که از ظرفیت این شب ها نیز استفاده کنیم، ده مسجد شاخص مانند 
مسجد امام(ره)، مسجد حکیم و... در سخنرانى بین دعاى جوشن کبیر، سخنرانى خود را به 

رحلت امام(ره) اختصاص مى دهند.
عسگرى در خصوص مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) در اصفهان، گفت: دو مراسم نیز یکى با 

سخنرانى حجت االسالم مهدى نیلى پور در روز 13 خرداد است  و یکى هم با سخنرانى حجت 
االسالم ملکى در روز 14 خرداد و در صدا و سیماست، برگزار خواهد شد، امسال روز جهانى 
قدس نیز در فاصله زمانى کمى نسبت به ارتحال حضرت امام(ره) است و مراسم روز جهانى 
قدس را داریم، الزم به ذکر است که امسال اعزام هاى گسترده صورت نمى گیرد و تنها چند 

شهرستان نزدیک به مرقد، اعزام انجام خواهند داد.
وى خاطرنشان کرد: از اهل بیت(ع) روایات زیادى داریم که باید در برابر ظالم ایستاد و به کمک 
مظلوم شتافت و حضرت امیر(ع) مسجد االقصى را یکى از چهار کاخ بهشتى دنیا مى دانند و 
این مسجد جایگاه عظیمى دارد که یکى از آنها محل معراج حضرت محمد(ص) است و امام 

خمینى(ره) آخرین جمعه ماه مبارك رمضان را روز قدس نامیدند.
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان مطرح کرد: به فرموده رهبر انقالب 
تا 25 سال آینده شاهد نابودى صهیونیست  ها هستیم و حضرت امام خمینى (ره) روز قدس 
را روز ملت هاى مســتضعفى مى دانند که در برابر ظلم آمریکا و غیر آمریکا ایستاده اند و این 
راهپیمایى  هاى میلیونى، تنها نمایشى از جمعیت مقاومت است که هسته هاى مقاومت در پس 

آنها شکل مى گیرد.
وى افزود: روز قدس تنها مخصوص به فلسطین نیست و روز بیدارى جهان اسالم است، به 
لطف خدا نصرت الهى در پیش است و ملت ایران که پرچمدار این مسیر است اگر همچنان 

مانند گذشته در مقابل استکبار بایستد، نوید پیروزى هاى بیشتر به ما خواهد رسید.
عسگرى در خصوص جزئیات مراسم روز جهانى قدس در اصفهان نیز گفت: امسال نیز بنا 
به نظر نماینده ولى فقیه، مسیر راهپیمایى به سمت مصال خواهد بود و سه مسیر براى این 

راهپیمایى در نظر گرفته شد، اتوبوسرانى نیز امسال جمعیت را به مسیر الحاق مى رسانند و 
جمعیت را به مصال منتقل نخواهند کرد، ســخنران ویژه این روز نیز حجت االسالم احمد 

سالک است.
مسیر هاى 3 گانه راهپیمایى روز جهانى قدس در شهر اصفهان به شرح زیر است:

مسیر شماره 1: مسجد االقصى، چهارراه فلسطین، خیابان فردوسى، پل فردوسى، خیابان شیخ 
صدوق، خیابان شهید نیکبخت شرقى، مصالى بزرگ امام خمینى(ره) اصفهان.

مسیر شماره 2: مســجد الهادى(ع)، میدان انقالب اســالمى، خیابان کمال اسماعیل، پل 
فردوسى، خیابان شیخ صدوق، خیابان شهید نیکبخت شرقى، مصالى بزرگ امام خمینى(ره) 

اصفهان.
مسیر شماره 3: مسجد موسى بن جعفر(ع)؛ خیابان حکیم نظامى، خیابان نظر شرقى، بلوار 
آیینه خانه، پل فردوسى، خیابان شیخ صدوق، خیابان شهید نیکبخت شرقى، مصالى بزرگ 

امام خمینى(ره) اصفهان.
وى با بیان اینکه میزان حضور ما در مراسم روز قدس به میزان پایدارى ما به آرمان هاى انقالب 
مانند دفاع از مظلوم بســتگى دارد، تأکید کرد: اصفهان نیز مانند ســال هاى گذشته حضور 
چشمگیر و فعالى خواهند داشت، مراسم ساعت 10و30دقیقه صبح آغاز خواهد شد و سعى 
کردیم که ساعت 12 جمعیت در مصالى امام(ره) باشد و از ساعت 12 تا ساعت 13 برنامه و 

تریبون در اختیار ستاد برگزارى روز جهانى قدس است.
■■■

سید محسن طباطبایى، معاون خبر صدا و سیماى مرکز اصفهان نیز در این جلسه عنوان کرد: 

مراسم هایى مانند روز جهانى قدس و ارتحال حضرت امام(ره) روزهایى است تا آرمان هاى 
خود را فراموش نکنیم، بنا به تشخیص و مصلحت ها، محل راهپیمایى  از میدان نقش جهان 
به مصالى امام خمینى (ره) منتقل شده و تالش خواهیم کرد تا بهترین بازتاب رسانه اى را 

نیز در این محل داشته باشیم.
■■■

سید على معصومى زاده، معاون سیماى صدا و سیماى مرکز اصفهان نیز گفت: از چند روز قبل 
از رحلت امام(ره) مستندها و تله فیلم هایى در این رابطه از سیما پخش شده و همچنین براى 
روز 15 خرداد نیز ویژه برنامه هایى در دستور پخش داریم که در خالل جدول برنامه ها، میان 

برنامه هایى در این خصوص پخش خواهد شد.
وى ادامه داد: براى روز جهانى قدس نیز یک ســریال پنج قسمتى، تعدادى فیلم، مستند و 
سریال هاى خاطره انگیز در قالب سه قسمت 30 دقیقه اى پخش خواهد شد، بهترین حالت 
براى پوشش رســانه اى در میدان نقش جهان بود اما بنا به مصلحت هایى در مصالى امام 

خمینى(ره) برگزار خواهد شد.
■■■

عباس محمدى، مسئول اردویى و راهیان نور سپاه صاحب الزمان(عج) نیز در نشست گفت: 
امسال براى اینکه مشکلى براى روزه داران به وجود نیاید، تنها هفت استان همجوار تهران به 
مراسم اعزام خواهند داشت در استان اصفهان نیز از کاشان 28 اتوبوس، از آران و بیدگل 17 
اتوبوس، از اردستان پنج و از نطنز چهار اتوبوس مردم به مراسم اعزام خواهند شد که مراسم تا 

قبل از اذان مغرب تمام خواهد شد.
■■■

ســرهنگ ابوالقاســم چلمقانى، رئیس پلیس راهور شهرســتان اصفهان هم در خصوص 
محدودیت هاى ترافیکى در مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار انقالب اسالمى و روز جهانى 
قدس، گفت: همانند سال هاى گذشته براى هر چه بهتر برگزار شدن مراسم ارتحال حضرت 
امام (ره) و روز قدس، اقدام به تدابیر ترافیکى کرده ایم، از روز مراسم ارتحال، از ساعت 6 صبح 

نیروها در محل حضور خواهند داشت و به رفع ترافیک اقدام خواهند کرد.
وى در خصوص مراسم روز جهانى قدس نیز خاطرنشان کرد: براى مراسم روز جهانى قدس 
نیز با نصب بنرهایى در محل هاى راهپیمایى، از ساکنان خواهیم خواست که از ساعت 24 روز 
قبل از مراسم یعنى شب جمعه، خودرویى پارك نکنند که در غیر این صورت نسبت به حمل 

خودرو با جرثقیل اقدام مى شود.
■■■

مدیر عامل سازمان اتوبوســرانى اصفهان نیز در این جلسه گفت: در روز 13 خرداد عالوه بر 
سرویس هاى روزانه خود، براى دسترسى راحت مردم به گلستان شهدا، سرویس هایى را نیز 
اختصاص خواهیم داد و با توجه به اینکه مراسم در روز عادى برگزار مى شود مترو نیز خدمات 

رسانى خواهد کرد.
قدرت افتخارى در پایــان گفت: در خصوص روز قدس نیز باید راهپیمایان را به ســه نقطه 
مبدأ برســانیم و از تمام نقاط شــهر به این ســه نقطه مبدأ، مردم را منتقل خواهیم کرد، 
پایگاه هاى مختلف بســیج نیز درخواســت هایى براى اتوبوس دارند که در اختیار آنها قرار 
خواهد گرفت، به جز ســرویس هاى روزانه و معمولى که در مســیر اتوبوس نیســتند اما 
سرویس هایى که اختصاصى مردم را به محل هاى مورد نظر راهپیمایى مى رسانند رایگان

 است.

مراسم ویژه سالگرد ارتحال امام(ره) امروز و مراسم روز قدس جمعه برگزار مى شود 
رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان اعالم کرد

آگهى تغییرات شرکت ساختمانى و راهســازى زیباسازان سهامى 
خاص به شماره ثبت 198 و شناسه ملى 10260050149 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/11/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى خمینى شهر به واحد 
ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- بخش 
مرکزى- شهر اصفهان- محله ابوذر- کوچه شهید مجید اخوان- بن 
بست شکوفه- پالك 17 طبقه همکف و کدپستى 8134793541 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى خمینى شهر (176290)

آگهــى انتقالــى شــرکت ســاختمانى 
و راهســازى زیباسازان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 198 و شناســه ملى 
10260050149 به موجب آگهى تغییرات 
شماره 139630402087000896 مورخ 
96/11/29 و صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1396/11/11  مرکز اصلى 
شرکت ساختمانى و راهسازى زیباسازان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 198 واحد 
ثبتى خمینى شــهر به واحد ثبتى اصفهان 
به نشــانى اســتان اصفهان- شهرستان 
اصفهان- بخش مرکزى- شهر اصفهان- 
محله ابوذر- کوچه شهید مجید اخوان- بن 
بست شکوفه- پالك 17- طبقه همکف- 
کدپستى 8134793541 انتقال یافت و در 
واحد ثبتى اصفهان تحت شماره 60102 
به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهى 
مى گردد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 
مؤسسات غیرتجارى اصفهان (176291)

آگهى تغییرات شــرکت شــن و ماسه ریزدانه 
اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 29936 
و شناســه ملى 10260505309 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1395/07/24 مــواردى به موضوع شــرکت 
مندرج در ماده 2 اساســنامه الحاق و موضوع 
مذکور به این شرح اصالح گردید: ثبت موضوع 
فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد: تولید شــن و ماسه و شستشو و خرد 
نمودن آن و دانه بندى شن و ماسه و انجام کلیه 
امور معادن سنگ شامل شناسایى، درخواست 
پروانه اکتشاف و پروانه بهره بردارى سنگ الشه 
و کوپ و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى، اخذ وام و تسهیالت از بانک هاى 
دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با شرکت ها، 
ادارات، ارگان ها و اشخاص حقیقى و حقوقى: 
پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شــرکت ها و مؤسســات غیرتجارى اصفهان 

(176289)

آگهى تغییرات شرکت نساجى دهق سهامى خاص به شماره 
ثبت 1483 و شناسه ملى 10260229598 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1395/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى واوراق عادى و ادارى با 
امضاء مدیرعامل (امضاى ثابت) و رئیس هیئت مدیره یا نائب 
رئیس هیئت مدیره (امضاى متغیر) متفقا و با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى نجف آباد (176285)

آگهى تغییرات شرکت نساجى دهق شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 1483 و شناســه ملى 10260229598 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1396/10/05 مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى نجف آباد 
به نشانى بخش مهردشت- شهر دهق- ولى عصر- کوچه 
خســروى- کوچه الهور- پــالك 0- طبقه همکف و 
کدپستى 8541933131 انتقال یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى نجف آباد (176282)

آگهى تغییرات شرکت نساجى دهق سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1483 و شناسه ملى 
10260229598 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1395/04/03 
آقاى تقــى خســروى دهقى بــه کدملى 
1091891001، آقاى مهدى خسروى دهقى 
به کدملى 1288998066 و آقاى محســن 
خســروى دهقى به کدملى 1092068007 
به عنوان اعضــاى اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم فاطمه 
خســروى دهقى به کدملى 1091882819 
و خانم ناهید خســروى دهقــى به کدملى 
1091961204 به ترتیب به ســمت بازرس 
اصلــى و على البدل شــرکت بــراى مدت 
یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى نجف آبا د (176284)

آگهى تغییرات شــرکت شــن و ماسه ریزدانه 
اسپادانا شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
29936 و شناســه ملى 10260505309 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به 
طور فوق العاده مورخ 1395/06/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقاى جمشید صدیقى به شماره 
ملى 1281661880 و آقاى حسنعلى عابدى 
گنهرانى به شــماره ملــى: 5499724946 و 
خانم رویــا واعظ آفارانــى به شــماره ملى: 
1286717433 بــه عنوان اعضــاى هیئت 
م دیره براى مدت دو ســال انتخاب شــدند. 
آقاى غالمحســین حاجى احمدى به شماره 
ملى 5759618482 به ســمت بازرس اصلى 
و آقــاى اکبر حــدادى زفره به شــماره ملى: 
56559028251 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (176288)

آگهى تغییرات شرکت نساجى دهق سهامى خاص به شماره ثبت 1483 
و شناسه ملى 10260229598 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1395/04/03 آقاى تقى خسروى دهقى به کدملى 1091891001 به 
سمت مدیرعامل، آقاى مهدى خسروى دهقى به کدملى 1288998066 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقاى محسن خسروى دهقى به کدملى 
1092068007 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى نجف آباد (176283)

آگهى تغییرات شرکت شــن و ماسه ریزدانه 
اسپادانا شــرکت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 29936 و شناسه ملى 10260505309 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1395/06/19 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شد: آقاى جمشــید صدیقى به شماره ملى 
1281661880 به عنوان رئیس هیئت مدیره 
و آقاى حســنعلى عابدى گنهرانى به شماره 
ملى: 5499724946 به عنوان مدیرعامل و 
نایب رئیس هیئت مدیــره و خانم رویا واعظ 
آفارانى به شــماره ملى: 1286717433 به 
عنوان عضــو هیئت مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضــاى مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره و با مهر شــرکت معتبر 
است. مدیرعامل شــرکت مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهــد بــود. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى اصفهان

 (176287) 

آگهى تجدید مزایده

آگهى مناقصه (مرحله اول)

على اکبر محمودى - شهردار دیزیچه

رضا رمضانى-  شهردار آران و بیدگل

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 
آیین نامه مالى شــهردارى ها در نظر دارد مغازه هاى واقع در سایت منطقه کارگاهى 
(به تعداد 4 دهنه) به مســاحت تقریبى هر دهنه 30 مترمربع را براســاس قیمت 
کارشناسى رسمى دادگسترى به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط و از طریق 
تجدید مزایده (به صورت اجاره) واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا شــرکت کنندگان 
مى توانند از تاریخ انتشــار این آگهى تا روز چهارشــنبه مورخ 97/03/30 به امور 
قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در تجدید مزایده را دریافت و همچنین 
قیمت پیشنهادى خود را تا روز پنج شــنبه مورخه 97/03/31 به دبیرخانه محرمانه 
(حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت قانون 

منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند. 

شهردارى آران و بیدگل به استناد مصوبات شماره 568-569-570 همگى 
مورخ 97/3/12 شوراى اسالمى شــهر آران و بیدگل در نظر دارد نسبت به 
واگذارى تأمین بخشى از نیروى انسانى این شــهردارى شامل: کارگر ساده 
حدود 47 نفر با اختصاص بودجه اى بالغ بر 14/500/000/000 ریال، فضاى سبز 
حدود 44 نفر با اختصاص بودجه اى بالغ بر 13/500/000/000 ریال، خدماتى و 
ادارى حدود 72 نفر با اختصاص بودجه اى بالغ بر 21/000/000/000 ریال در سال 
1397 با شرایط خاص از طریق مناقصه عمومى به بخش خصوصى اقدام نماید، 
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید تا حداکثر ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى جهت اطالع از شرایط و شرکت در 

مناقصه به شهردارى آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و کمیسیون در رد یا 

قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 

نوبت اول

نوبت اول 
آگهى تغییراتآگهى تغییرات

آگهى تغییرات آگهى تغییرات آگهى تغییرات

آگهى تغییرات

آگهى تغییراتآگهى تغییرات

آگهى انتقالى



حوادثحوادث 07073236 سال پانزدهمیک شنبه  13 خرداد  ماه   1397

مأمــوران اداره پلیس آگاهى تهران بزرگ، جوان 21 ســاله اى 
را دستگیر کردند که با شــگردى خاص اقدام به کالهبردارى 
چکى مى کــرد و از راه کالهبردارى هاى ســریالى اش ثروت 
قابل توجهى را به دست آورده بود. با دستگیرى متهم، تحقیقات 
درباره شناسایى دیگر همدستان وى و همچنین شناسایى اموال 

مسروقه همچنان ادامه دارد.
 «فرهاد» 21 ساله در جریان تحقیقات پلیسى کارآگاهان پایگاه 
یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ در منزل مسکونى مجردى اش 
در محله نیاوران شناسایى و دستگیر شد. او که مثل همه متهمان 
دیگر ادعا مى کند بى گناه اســت اتفاقًا خیلى هم ســابقه دارد و 
بار ها به جرم کالهبردارى هاى دنباله دار شناســایى و دستگیر 
شده اســت، اما هر بار با تأمین قرار قانونى از زندان آزاد مى شد 
او تنها یک بار زندانى شد، ولى خیلى زود موفق شد یک آشناى 
پولدار پیدا کند و وثیقه یک میلیارد تومانى اش را تأمین کند و از 

زندان آزاد شود.
فرهاد که با استفاده از پول هاى کالهبردارى یک خانه مجردى 
لوکس در محدوده نیاوران اجاره کرده و ماهى 9 میلیون تومان 
اجاره بهاى خانه لوکس خود را پرداخت مى کند به محض اطالع 
از حضور مأموران اقدام به فرار کرد و در یک اقدام جنون آمیز از 
طبقه دوم ساختمان محل سکونتش خود را به پایین پرتاب کرد 
که در این حادثه دســت وى دچار شکستگى شد. در حال حاضر 
متهم براى تحقیقات تکمیلــى در اختیار کارآگاهان اداره پلیس 
آگاهى تهران بزرگ قرار دارد و تحقیقات پلیســى درباره دیگر 
اتهامات وى در دست بررسى است. خبرگزارى «میزان» سراغ 
این متهم جوان رفته و با وى به گفتگو پرداخته است که در ادامه 

قسمت هایى از آن را مى خوانید.
چند سال دارى؟

22 سال.
به چه جرمى دستگیر شدى؟

من اشتباهى دستگیر شده ام و حاضرم ثابت کنم که بى گناهم.
کجا دستگیر شدى؟

داخل خانه ام بودم که مأمور ها زنگ در را زدند. منتظر بودم که 

سرویس کار پکیج بیاد، براى همین هم بدون اینکه گوشى آیفون 
تصویرى را بردارم، در را باز کردم. بعد هــم یکهو چند تا مأمور 

ریختند داخل خانه ام. 
بعد تو چه کار کردى؟

 منتظر ســرویس کار بودم رفتم روى بالکن کــه در را باز کنم، 
کارش را انجام بدهد. همین که سایه مأمورها را دیدم فرار کردم 

از طبقه دوم پریدم پایین. 
تو که بى گناهى چرا فرار کردى؟

من یک جوان پولدار هســتم که با کار و تــالش خودم پول به 
دست آورده ام، اما چون با خانواده ام ارتباط خاصى ندارم، براى 
همین مى ترســیدم که پلیس به من گیر بدهد که این همه پول 
را از کجا آورده اى. دوست نداشتم که زندان بیافتم براى همین 

هم فرار کردم. 
خب اگر از راه قانونى پول به دست آوردى 

که نباید بترسى و فرار کنى؟
من از بچگى از پلیس ها مى ترسیدم، براى همین هم فرار کردم.
اجاره آپارتمان مسکونى ماهیانه چقدر بود؟

ماهى 9 میلیون تومان اجاره خانه مبله مــى دادم، مجبور بودم 

یک خانه با تمام امکانات اجاره کنم، چون تنها زندگى مى کردم.
چه ماشینى سوار مى شوى؟

همیشه ماشین داشتم. ماشــین هاى خیلى خاص! االن یک بنز 
300 میلیون تومانى سوار مى شوم. البته همه پولش را نقد نداده ام 
صد میلیون پرداخت کردم و ماشین را گرفتم. بقیه اش را هم بعداً 

قرار شد که پرداخت کنم.
چطورى کالهبردارى مى کردى؟

من از 11 سالگى در گوشت فروشى کار مى کردم همه راه و چاه 
این کار را بلد بودم. براى همین هم فقط به سراغ سوپر پروتئین ها 
مى رفتم و چکى از آنها گوشت مى خریدم و همه چک ها بالمحل  

بود. براى همین هم شناسایى و دستگیر شدم.
چرا تنها زندگى مى کنى؟

با خانواده ام خیلى وقت است که رابطه اى ندارم، ترجیح مى دهم 
که با آنها رابطه اى نداشته باشم.

چقدر تا حاال کالهبردارى کردى؟
آنقدر که شــیک پوشیده ام و شیک هم گشــته ام؛ همیشه هم 

ماشین هاى خوب داشته ام.
کالهبردارى را از کسى یاد گرفتى؟

نه از کسى یاد نگرفتم. خودم همه کاره بودم و همیشه هم تنها کار 
مى کردم و همدست نداشتم. هیچ زنى هم در زندگى ام نیست که 

بخاطر آن دست به کالهبردارى زده باشم.
تا حاال زندانى نشدى؟

یک بار زندانى شدم یکسال و 20 روز هم زندان بودم که یک نفر 
پیدا شد، برایم وثیقه گذاشت و از زندان بیرون آمدم.
چقدر برایت قرار صادر شده بود؟

یک میلیارد تومان.
چه کسى این قرار سنگین را برایت تأمین کرد؟

یکى از دوستان ثروتمندم که قبًال ژاپن رفته و خیلى پولدار است.
پشیمان نیستى؟

من کارى نکردم فقط بدبیارى آوردم و مجبور شدم در کسب و 
کار زیر و رو بکشم. مى دانم اگر عکســم را در روزنامه ها منتشر 
نکنند و الکى سیل شاکى ها سرازیر نشود، خیلى زود آزاد مى شوم.

مدیر آمــوزش و پرورش منطقه 2 تهــران با اعالم 
جزئیات جدیــد از پرونــده آزار دانش آمــوزان در 
مدرسه اى در غرب تهران تأکید کرد که هیچگونه 
تعرض و تجاوزى به دانش آموزان صورت نگرفته ا

ست.
به گزارش «انتخاب»، ناصر کوهســتانى گفت: تا 
این مرحله بر مبناى تحقیقاتى کــه روى آن تعداد 
از دانش آموزان معترض انجــام داده ایم، هیچگونه 
تعرض و تجاوزى صورت نگرفته است. همانطور که 
اولیا گفته اند؛ واقعًا اینطور نبوده، اما بهتر است مراجع 

قضائى به طور رسمى اعالم کنند تا فضا چند حرفى
 نشود.

وى ادامــه داد: در حــال حاضــر پرونــده به طور 
قانونــى پیگیرى مى شــود، ولى آنچــه مربوط به 
ما در آمــوزش و پرورش مى شــود این اســت که 
فضاى آرامــى را در مدرســه و زمــان امتحانات 
فراهم کنیم و بــراى خانواده هــا و دانش آموزانى 
کــه احســاس مى کنیــم در این بخش آســیب 
دیده اند روانکاوى و مشــاوره گســترده اى انجام

 دهیم.

کوهستانى افزود: از همان روز اول تیم نظارتى منطقه 
در مدرسه حضور داشــت و امتحانات را یکى پس از 
دیگرى برگزار مى کند. ضمن اینکه یک سرپرست را 
جایگزین مدیر مدرسه کرده ایم. ما بعد از امتحانات 
بالفاصلــه نتایج امتحــان دانش آمــوزان را ارائه 

مى دهیم.
وى تصریح کرد: براى بسته شدن مدرسه باید منتظر 
حکمى بمانیم که شوراى نظارت و نهادهاى قانونى 
آموزش و پرورشى باید صادر کنند. هر حکمى صادر 
شــود ما آن را انجام مى دهیم و اگر حکم بر بســته 

شدن مدرســه باشــد، دانش آموزان را به فضاهاى 
آموزشــى دیگرى منتقل مى کنیم که تدارکش را

دیده ایم.
 او تأکید کرد: پرونده در شعبه مجتمع ارشاد با سرعت 
خوبى روندش را طى مى کنــد و اقدامات قضائى در 
حال انجام است. ما هم از طرف آموزش و پرورش در 
این مدرسه یک تیم روانکاو و روانشناس گذاشته ایم 
که روى خانواده ها و دانش آمــوزان کار مى کنند. ما 
نباید در خصوص مسائل تعرض و تجاوز پیش داورى

 کنیم.

آزار دانش آموزان رد شد؟ 

ســخنگوى ســازمان اورژانــس کشــور با تشــریح 
خســارات ناشــى از بارندگى هاى روز جمعه و ســیل، 
طوفــان و صاعقــه، گفت:  در پــى این اتفــاق چهار 
نفر جان خــود را از دســت دادند و 9 نفــر نیز مصدوم 

شدند.
مجتبــى خالــدى در مــورد گــزارش تلفات ســیل 
و طوفــان و بارندگى هاى روز جمعــه، (11 خرداد) در 
مناطق کشــور اظهار کرد: بر اثر طوفان هشت نفر در 
روســتاى چم هندى  دهلــران از توابع اســتان ایالم 
مصدوم شــدند که پس از انجام اقدامات اولیه از سوى 
تکنســین هاى اورژانس، به مراکز درمانى انتقال پیدا 

کردند.
 سخنگوى سازمان اورژانس کشور همچنین به تلفات 
ناشى از صاعقه در تهران اشاره کرد و گفت: در پى رعد 
و برق روز جمعــه در کوى فراز منطقه ســعادت آباد در 
تهران، متأســفانه یک جوان 25 ساله در دم جان باخت 
و یک نفر نیز مصدوم شــد که به مرکــز درمانى اعزام 

شد. 
وى ادامه داد:  همچنین صاعقه در توابع اسدآباد در استان 
همدان، جان یک نفر را گرفت. خالدى از وقوع سیالب 
در روســتاى زرنق از توابع استان آذربایجان شرقى خبر 
داد و گفت:  متأسفانه در این منطقه نیز سیل جان 2 نفر 

را گرفت.

سرپرست روابط عمومى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى تبریز از نجات پسر نوجوان گرفتار در 

باتالق در تبریز خبر داد.
حجت االسالم ســید یعقوب موسوى با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: جمعه شب طى گزارش هاى مردمى به سامانه 
125 و اعالم گرفتار شدن یک پسر نوجوان در باتالق یک 
دره واقع در مرزداران تبریز، ســتاد فرماندهى سازمان 
آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى تبریز، گروه نجات 

ایستگاه شماره 9 را به دلیل بررسى و امدادرسانى رهسپار 
محل حادثه کرد.

وى ادامه داد:  آتش نشانان به محض حضور در صحنه، 
شاهد فرو رفتن یک پســر نوجوان 12 ساله در  باتالقى 
واقع در مرزداران شدند که پس از دقایقى تالش از داخل 
باتالق بیرون کشیدند. وى تشریح کرد: این حادثه زمانى 
که چند پســر نوجوان در داخل دره مشغول بازى بودند 

رخ داده است.

باند سارقان طالجات کودکان در کرمانشاه منهدم شد.
رئیس پلیس آگاهى استان کرمانشاه اظهار کرد: به دنبال 
وصول پرونده اى با موضــوع فعالیت باندى که در زمینه 
سرقت طالجات کودکان فعالیت داشتند موضوع رسیدگى 
به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهى 

استان قرار گرفت.
سرهنگ محمدرضا امیرى، افزود: برابر تحقیقات به عمل 
آمده، خانمى با اغفال کودکان خردسال داخل کوچه هاى 
خلوت، به زور اقدام به سرقت دستبند و گوشواره طالى آنها 
کرده و با همدستى فردى دیگر به عنوان راننده اقدام به فرار 
مى کند. وى گفت: با تحقیقات گسترده و انجام اقدامات 
فنى و اطالعاتى، سرکرده این باند شناسایى و با هماهنگى 
مقام قضائى در عملیاتى منسجم و غافلگیرانه در یکى از 

محالت کرمانشاه دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهى استان کرمانشاه با بیان اینکه این متهم 

در بازجویى هاى صورت گرفته بــه کار مجرمانه خود با 
همدستى یک زن اعتراف کرد، اظهار کرد: مأموران در ادامه 
کار خود با شناسایى دیگر متهم پرونده و پس از هماهنگى 
با مقام قضائى نسبت به دستگیرى وى اقدام کردند. وى 
ادامه داد: زنى که انجام سرقت طالجات دختران خردسال 
را انجام داده بود ضمن اعتراف بــه کار خود عنوان کرد 
طالهاى مسروقه را به شخص دیگرى فروخته است، از 

همین رو فرد مالخر نیز شناسایى و دستگیر شد.
ســرهنگ امیرى گفت: متهمان در ادامــه تحقیقات به 
ارتکاب یک فقره سرقت دیگر با همان شیوه اعتراف کردند 
و در ادامه با راهنمایى آنها، محل هاى سرقت بازسازى و 
مالباختگان نیز شناسایى شدند. رئیس پلیس آگاهى استان 
کرمانشــاه  از معرفى متهمان پرونده به دستگاه قضائى 
براى ســیر مراحل قانونى و صدور احکام مناســب خبر

 داد.

درگیرى در زندان بابل، یک نفر را به کام مرگ کشاند.
سخنگوى اورژانس بابل گفت: بر اثر درگیرى دو مجرم در زندان بابل،یک نفر کشته شد. 

مهدى روشن گفت: گزارشــى مبنى بر درگیرى دو زندانى در زندان بابل و مصدومیت یک فرد به 
اورژانس بابل اعالم شــد. وى افزود: در این درگیرى که بین دو زندانى حدوداً 30 ساله رخ داد، یکى 
از این دو فرد بر اثر جراحات ناشــى از اصابت یک جسم نوك تیز کشته شــد. سخنگوى اورژانس 
بابل گفت: شــدت جراحت به حدى بود که بر اثر خونریزى شدید شــخص آسیب دیده در دم جان

 باخت.

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى از دســتگیرى عامل 38 فقره سرقت از مغازه هاى شهر 
مشهد خبر داد. 

سردار قادر کریمى گفت: در پی گزارش سرقت هاي ســریالى از مغازه هاي محدوده غرب شهر 
مشهد، موضوع در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. وى افزود: مأموران با کنترل 
نامحسوس مخفیگاه متهم و جمع آورى ادله و مستندات کافى با هماهنگى قضائى، او را در اقدامى 
غافلگیرانه دستگیر و در بازرسى از محل، مقادیر زیادى اموال مسروقه شامل لپ تاپ، خواروبار، 
لوازم آرایشی، انواع پوشــاك و... کشف کردند. ســردار کریمى گفت: متهم طى چندین مرحله 
بازجویى هاى انجام شده و مواجهه با مستندات و ادله پلیسى به 38 فقره سرقت مغازه در منطقه 
غرب مشهد و فروش قسمتى از آنها به سه نفر مالخر اعتراف کرد. فرمانده انتظامى استان خراسان 

رضوى با اشاره به دستگیرى مالخران خاطرنشان کرد: متهمان روانه دادسرا شدند.

کارگر 20 ساله اى هنگام حرکت آسانسور، بین چرخ دستى و دیواره آسانسور حبس شد و جان باخت.
 صبح روز پنج شنبه حادثه محبوس شدن کارگر در آسانسور به سامانه 125 اعالم شد که بالفاصله 

گروه امداد و نجات یک آتش نشانى به محل حادثه در خیابان سعدى جنوبى تهران اعزام شدند.
افسر آماده منطقه 5 عملیات سازمان آتش نشانى تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: کارگر 20 
ساله اى با چرخ دستى حامل بار وارد آسانسور شد که متأسفانه به دلیل نداشتن حفاظ کشویى مناسب 
و یا سنسور چشمى ایمنى در آسانسور، این مرد جوان به هنگام حرکت آسانسور، بین چرخ دستى و 
دیواره آسانسور حبس شد. سید مصطفى جعفرى، ادامه داد: با رسیدن آتش نشانان و همزمان عوامل 
اورژانس در محل حادثه مشاهده شد در آسانسور توســط کسبه پاساژ و افرادحاضر باز شده و کارگر 
از آسانسور بیرون کشیده شــده بود. وى افزود: نجاتگران آتش نشانى با کمک امدادگران اورژانس 
کمک هاى اولیه را تا حد توان خود براى مصدوم انجام داده و سپس وى را براى ادامه امور پزشکى در 
محل تحویل امدادگران اورژانس دادند. جعفرى تصریح کرد: به تأیید تیم پزشکى حاضر در محل، 

متأسفانه مرد جوان به علت شدت جراحات وارده در لحظات اولیه جان باخته بود.
تحقیقات بیشتر درباره علت بروز این حادثه از سوى کارشناسان آتش نشانى و عوامل انتظامى ادامه 

دارد.

آسمان ایران
4 قربانى گرفت

نجات نوجوان گرفتار در باتالق

فروپاشى باند سارقان طالى کودکان 

درگیرى مرگبار در زندان

دستگیرى عامل 38 فقره سرقت از مغازه ها 

مرگ کارگر محبوس بین دیواره آسانسور 

زندگى الکچرى با کالهبردارى هاى سریالى



آگهى مناقصه عمومى مرحله دوم

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر مجلسى

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/56 مورخ 97/02/18 شوراى اسالمى شهر مجلسى، امور مربوط 
به حفظ و نگهدارى فضاى سبز سطح شهر را با اعتبار حداکثر 7/872/831/932 ریال (هفت میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو 
میلیون و هشتصد و سى و یک هزار و نهصد و سى و دو ریال) از محل اعتبارات بودجه سال 1397 براى مدت یکسال از طریق 
مناقصه عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، 
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ اسناد مناقصه به امور مالى و ادارى شهردارى مجلسى مراجعه 

نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
2- پیشنهاددهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 393/650/000 ریال معادل 5٪ کل مبلغ برآورد تحت عنوان سپرده شرکت 
در مناقصه به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر 

ارائه نمایند.
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى 

مجلسى ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 
52472852- 031 (امور مالى شهردارى) تماس حاصل نمایید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان کوثر- شهردارى مجلسى

آگهى فراخوان مشارکت عمومىنوبت دوم
(نوبت اول)

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

شــهردارى فوالدشــهر به اســتناد مصوبه جلســه 97/02/19 هیئت عالى 
سرمایه گذارى و مشارکت ها در نظر دارد موضوع شناسایى سرمایه گذار جهت 
مشــارکت در احداث و بهره بردارى از جایگاه هاى سوخت کوچک شهرى (کنار 
خیابان، حاشیه گذر) از طریق مشارکت عمومى به روش B,O,L,T اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد فراخوان مشارکت 
حداکثر تا روز یک شنبه مورخ 97/03/27 به اداره سرمایه گذارى و مشارکت هاى 

شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند.

چاپ دوم

آگهى مزایده

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

شــهردارى میمه به استناد مجوز شــماره 97/92 مورخ 97/02/31 
شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد از طریق مزایده عمومى نسبت به 
فروش ضایعات آهن آالت فرسوده و اسقاطى واقع در محل پارکینگ 
شبانه روزى شهردارى میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ 

درج آگهى در روزنامه حداکثر تا تاریخ 97/03/20 به این شهردارى واقع 
در بلوار انقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت 
در مزایده و همچنین بازدید از محل اقدام و یا جهت کسب اطالعات با 
شماره تلفن 45422434- 031 این شهردارى تماس حاصل و یا به سایت

 www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمناً شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و در 
صورت رضایت و توافق طرفین براى سال هاى آتى قابل تمدید مى باشد 

و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 

آگهى مزایده

محسن صدرالدین کرمى- شهردار میمه

شهردارى میمه به اســتناد مجوز شماره 97/85 مورخ 97/02/12 شــوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد از طریق مزایده عمومى نســبت به بهره بردارى و نگهداشــت جایگاه گاز طبیعى 
فشرده CNG شــهردارى میمه اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى در 
روزنامه حداکثر تا تاریخ 97/03/20 به این شــهردارى واقع در بلوار انقالب اسالمى مراجعه و 
نسبت به دریافت فرم مربوط به شــرکت در مزایده و همچنین بازدید از محل اقدام و یا جهت 
کسب اطالعات با شماره تلفن 45422434- 031 این شــهردارى تماس حاصل و یا به سایت

 www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمنًا شهردارى در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و در صورت رضایت و توافق 
طرفین براى سال هاى آتى قابل تمدید مى باشــد و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده 

مى باشد.

نوبت دوم

آگهى مزایده نوبت دوم

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 96/192 مورخ 1396/12/12 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان و نامه شماره 
2031/1/9799 مورخ 1396/12/23 فرماندارى محترم شهرستان چادگان در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین 
به مساحت 328/98 مترمربع با کاربرى مسکونى و داراى سند مالکیت به شماره 62/1061 بخش سیزده اصفهان واقع 

در خیابان شهید خلیل کرمى، خیابان علوى کوچه اطلس شرقى اقدام نماید: 
- قیمت پایه موضوع مزایده:

با توجه به ارزیابى کارشناس محترم رسمى دادگسترى در رشته راه و ساختمان: ارزش هر مترمربع از این ملک براساس 
پایه مزایده برابر با 2/400/000 ریال (دو میلیون و چهارصد هزار ریال) و ارزش کل ملک به مساحت 328/98 مترمربع آن 

برابر با 789/552/000 ریال (هفتصد و هشتاد و نه میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار ریال) برآورد گردیده است.
- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:

متقاضیان مى توانند از روز یکشنبه مورخ 1397/03/13 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/03/27 با مراجعه به شهردارى 
و ضمن بازدید از زمین مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان، و تعهد خرید مزایده اى زمین) از 

دبیرخانه شهردارى اقدام و فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت (الف).
- پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى 

چادگان واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاددهنده ضمیمه پیشنهاد پاکت (ب).
- پیشنهاددهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1397/03/27 به حراست 

شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند.
1- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1397/03/28 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور 

اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد.
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و 

بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
4- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مزایده حادث گردیده به عهده برنده مزایده 

خواهد بود.
5- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک 
ماده 82 مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با 

اصالحات بعدى را در نظر داشته باشند.
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام 

نماید در غیر این صورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

آگهى مزایدهچاپ اول

جواد نصرى- شهردار فالورجان

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره 5/133 مورخ 97/02/23 شوراى محترم اسالمى 
شــهر فالورجان زمین واقع در فالورجان- خیابان میثم- پارك میثم- انتهاى پــارك بازى کودکان- جنب 
اتاقک نگهبانى با مســاحت تقریبى 200 مترمربع را طبق شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى جهت وسایل
 اسباب بازى شارژى کودکان به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره براى مدت دو سال شمسى واگذار نماید.

قیمت پایه مزایده:
الف) قیمت پایه اجاره زمین مذکور براساس قیمت کارشناسى براى سال اول ماهیانه مبلغ 4/000/000 ریال و براى 

سال دوم با افزایش 20 درصد نسبت به سال اول مى باشد.
ب) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/03/21 

به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل نمایند.
ج) کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهردارى، ارزش افزوده، چاپ آگهى و... به عهده برنده مزایده 

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

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

نوبت دوم

نوبت دوم

با ســکوت بســیار، وقار انسان بیشــتر شــود و با انصاف بودن، 
دوستان را فراوان کند و با بخشش، قدر و منزلت انسان باال رود 
و با فروتنى، نعمت کامل شود و با پرداخت هزینه ها، بزرگى و 
سرورى ثابت شود و روش عادالنه، مخالفان را در هم شکند و با 

شکیبایى در برابر بى خرد، یاران انسان زیاد شوند.
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هجدهم ماه مبارك رمضان:
ْرفیِه َقْلبى بِِضیآِء اَْنواِرِه َوُخْذ بُِکلِّ اَْعضآئى اِلَى  اَللّـُهمَّ نَبِّْهنى فیِه لَِبَرکاِت اَْسحاِرِه َونَوِّ

َر ُقلـُوِب الْعاِرفیَن. ِّباِع آثاِرِه، بُِنوِرَك یا ُمَنوِّ ات
خدایا! آگاهم ساز در این روزاز برکات ســحرهاى آن و نورانى کن در آن دلم را 
به پرتو انوار آن و بگمارتمام اعضا و جوارحم را به پیروى کردن آثارش به نور

 خودت، اى  روشن کننده دل هاى عارفان. 



استاناستان 09093236 سال پانزدهمیک شنبه  13 خرداد  ماه   1397

تصویب پرداخت تسهیالت به 
اصناف داراى بحران مالى

در سـى و چهارمین نشست ستاد تسـهیل و رفع موانع 
تولید استان اصفهان پرداخت 100 درصدى تسهیالت 
به 392 صنـف داراى مشـکل مالـى اسـتان اصفهان 

تصویب شد. 
معـاون هماهنگـى امـور اقتصـادى و توسـعه منابـع 
اسـتاندارى اصفهـان گفت: بـا توجه به اینکـه اصناف 
یکى از مهمترین پایه هاى اقتصادى استان محسوب 
مى شـوند، اخـذ اعتبـارات بـراى اصناف مشـکل دار 
در اولویـت اسـت و بانک ها ملزم هسـتند تسـهیالت 
طرح هاى مصوب را پرداخت کنند. محمدعلى شجاعى 
افزود: همچنیـن در اجراى طرح رونـق تولید، پرداخت 
متوسـط تسـهیالت بانک هـاى اسـتان اصفهـان به 
طرح هاى مصـوب تا تیـر مـاه از 39 بـه 50 درصد به 

تصویب رسید.

موفقیت دانش آموزان آرانى 
در المپیاد دانش آموزى نانو

رتبه هاى برتر کشـور در المپیاد دانش آموزى نانو به 
دانش آموزان آران و بیدگلى رسید.

 مدیـر و مؤسـس کلینیـک علـوم و نانوفنـاورى 
گفـت: رتبه یـک و 5 رتبـه برتـر کشـور در «المپیاد 
دانش آموزى نانو» به دانش آمـوزان آران و بیدگلى 
رسید. طیبه قربانى آرانى  افزود: نسرین خرم آبادى، 
دانش آموز مقطع یازدهم توانست رتبه اول کشورى 
در نهمیـن المپیـاد دانـش آمـوزى نانو کشـور را به 

دست آورد.

ایجاد دانشگاه فرهنگ و هنر 
در خوانسار

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: یک شعبه از دانشـگاه فرهنگ و هنر 

اصفهان در شهر خوانسار تأسیس مى  شود.
علـى بختیـار  اظهار کـرد: بـراى اجرایى شـدن این 
هدف،یکـى از خانه هـاى تاریخـى خوانسـار  مرمت 

مى شود. 

معرفى برترین هاى 
جشنواره«چشم انداز» 

در آیینـى از برترین هـاى جشنواره«چشـم انداز» در 
اصفهان تجلیل شد.

دبیر جشـنواره چشـم انـداز گفت: ایـن جشـنواره با 
موضوع« انسـان، امید، آینده» در بخـش هاى فیلم 
کوتاه داستانى، مستند و پویانمایى، عکس، فیلمنامه، 
نمایش، نمایشنامه، داستان کوتاه، پژوهش، آوا و نوا، 

پوستر، اینفوگرافیک و کاریکاتور برگزار شد.
احسـان مشـکالنى با اشـاره به هـزار اثر رسـیده به 
دبیرخانه گفت: از این تعداد، 50 اثـر به مرحله پایانى 

راه یافتند. 
در حاشیه این جشنواره نیز از هنرمندان و خانواده هاى 
پیشکسوتان هنرمند اصفهانى همچون مرحوم ارحام 
صدر، مرحوم تـاج اصفهانى و اسـتاد جدیدى تجلیل

 شد.

تولید 4 آلبوم موسیقى 
توسط حوزه هنرى

مدیر خانه موسـیقى حوزه هنرى اصفهـان گفت: در 
سـال جارى پیش بینى شـده که چهار آلبوم موسیقى 
سنتى از سـوى خانه موسـیقى حوزه هنرى اصفهان 

تولید شود.
حسن منصورى با اشاره به فعالیت هاى دفتر موسیقى 
حـوزه هنـرى اصفهـان اظهار کـرد: خانه موسـیقى 
حوزه هنرى در راسـتاى اهداف حوزه هنـرى مرکز، 
برنامه هایـى را بـا محوریت هنـر موسـیقى خانواده، 
کـودك و پرداختـن بـه اصالـت موسـیقى ایرانـى 
و ترویـج موسـیقى هاى اصیـل پیش بینـى کـرده 

است.
وى گفت: هم اکنون رویکرد ما جـوان گرایى، همراه 
با اصالت هاسـت و در ایـن آلبوم ها، مکتب موسـیقى 

اصفهان نیز ملموس است.

خبر

مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى 
شهردارى اصفهان گفت: به منظور افزایش سرانه تفریحى 
شهروندان به ویژه براى کودکان، طى اعالم فراخوانى، با 
بهره گیرى از توان و تخصص بخش خصوصى در جهت 
بازسازى، نوسازى و بهره بردارى از «پارك آبى تخصصى 

کودکان» در پارك طبیعى ناژوان اقدام شد. 
شهرام رئیسى اظهارکرد: توجه به گردشگرى تفریحى، 
ورزشى و فرهنگى در رده ســنى کودکان و نوجوانان، با 
هدف ایجاد شور و نشاط در این قشــر از جامعه، از جمله 
راهکارهاى مناســب براى رســیدن به شهرى خالق 
با وجود شــهروندان شاد و سالم اســت و قطعاً در چنین 

شهرى، شاهد مشارکت پویاى مردمى با راندمان باال در 
موضوعات مختلف اجتماعى خواهیم بود. وى ادامه داد: 
محدوده ناژوان از جمله پهنه هاى گردشگرى طبیعى شهر 
اصفهان است که با وجود فرصت هاى متنوع در زمینه هاى 
گوناگون گردشگرى، تفریحى، ورزشى و فرهنگى، همواره 
در برنامه ریزى هاى خانواده هاى اصفهانى و غیر اصفهانى 
به پایه اى ثابت براى در کنار هم بودن تبدیل شده است. 
وى توضیــح داد: این پارك آبى در زمینى به مســاحت 
2693مترمربع و با اســتفاده از بــه روزترین تجهیزات 
استاندارد، رعایت مســائل زیست محیطى و حفظ منابع 

طبیعى احداث خواهد شد. 

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان از آماده باش نیروهاى آتش نشانى 
در شب هاى قدر خبر داد. بهزاد بزرگزاد اظهارکرد: تدابیر 
الزم براى تأمین ایمنى شــهر و شهروندان در لیالى قدر 
اندیشیده شده اســت. وى افزود: نیروهاى امداد نجات 
در تکایا و مساجد بزرگ شهر از جمله مصال، مهدیه و... 
مستقر مى شــوند تا مباحث ایمنى را کنترل کنند. وى 
ادامه داد: همچنین موتورســیکلت سواران آتش نشان 
نیز در سطح شــهر و محالت تردد خواهند کرد و نکات 
ایمنى را گوشــزد مى کنند. بزرگزاد ادامه داد: در صورت 
اعالم هیئت هاى مذهبى، مأموران آتش نشانى از تکایا، 

حسینیه ها و مساجد، بازدید و کپسول هاى خاموش کننده 
به صورت امانت در اختیــار هیئت هاى مذهبى قرار مى 
دهند. بزرگزاد در خصوص برگزارى دوره هاى آموزشى در 
مساجد شهر گفت: در ایام ماه مبارك رمضان، نیروهاى 
واحد آموزش آتش نشانى در مساجد حاضر مى شوند و 

نکات ایمنى را به شهروندان آموزش مى دهند.
وى تأکید کرد: اگر شــهروندان قصد برپایى تکیه براى 
برگزارى مراسم شب هاى قدر را دارند، باید نکات ایمنى 
را رعایت کنند که در این راســتا مى توانند به ســازمان 
آتش نشــانى واحد آموزش مراجعه و اطالعات الزم را 

دریافت کنند.

آماده باش نیروهاى
 آتش نشانى در شب هاى قدر

بازسازى پارك آبى کودکان با 
مشارکت بخش خصوصى

حیدرعلى عابدى، نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شوراى اســالمى درباره بحران آب در استان اصفهان 
گفت: بحران آب در صدر مشکالت استان اصفهان است 
و باید گفت ما در استان با کمبود آب مواجه نیستیم، بلکه 

سوءمدیریت در این بخش بیداد مى کند.
وى افزود: نزدیک به 12ســال اســت که کشاورزان 
اســتان اصفهان نتوانســته اند به طور مدوام و مستمر 
آب کشــاورزى خود را تهیه کنند و فقط در شرق استان 

اصفهان 200 روستا در حال نابودى است. 
وى ادامــه داد: در غــرب و بــه خصــوص شــمال 
اســتان اصفهــان، شهرســتان گل خــار به شــدت 
از بحران آب رنج مى بــرد و شهرســتان هاى میمه و 
شاهین شــهر هم اوضــاع و احــوال خوبــى ندارند 
و به ســختى بــا این مشــکل دســت و پنجــه نرم 

مى کنند.
■■■

عابدى با اشاره به سوءمدیریت ها، متذکر شد: آب از تونل 
اول کوهرنگ حرکت مى کند تا به سد برسد و آنگاه سد 
باز مى شود و به شهر سامان شهرکرد مى رسد و از آنجا به 
سمت پل کله مى رود و از پل کله به بعد، آب نابود مى شود 
و آبى نیست و خشکسالى رخ مى دهد؛ چون برداشت هاى 
زیاد و متعددى از روى رودخانه انجام مى شود و در حال 
حاضر به صورت غیرقانونى لوله گذاشته اند و آب را به 

کوه ها مى برند.

وزارت نیرو، وزارت کشــور و دادستانى 
اقدامى نمى کنند

وى ادامه داد: وزارت نیرو معتقد است که وزارت کشور 
باید موضوع را پیگیرى کند و وزارت کشور هم مى گوید 
دادســتانى همکارى نمى کند و از طرفى، دادستانى هم 
مى گوید شکایتى به ما نرســیده است.  وى اظهار کرد: 
از سمت دیگر، جهادکشاورزى هم با افرادى که به طور 
غیرقانونى براى خود باغ ایجاد کرده اند، مخالفت نکرده 
و امروز شاهدیم که هرج و مرج وسیعى در برداشت  آب 
از زاینده رود روى داده است. وى افزود: مردم اصفهان 
کامًال متوجه شــده اند که حقابه آنهــا را افراد دیگرى 
مى برند و هیچکس هم جلودار متخلفان نیست. عابدى 
گفت: همین بى توجهى، سوءمدیریت و برخورد نکردن با 
متخلفان باعث شده صنعت و کشاورزى استان اصفهان 

در شرف نابودى باشد. 

ممکن است مردم اصفهان به اعتراضات 
کشاورزان بپیوندند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى 
در خصوص خطر از ســرگیرى اعتراضــات گفت: اگر 
اعتراضات دوباره به وقوع بپیوندد، شکل وسیع ترى به 
خود مى گیرد؛ زیرا قبًال فقط کشاورزان معترض بودند و 
اکنون مردم اصفهان هم از این شرایط به شدت ناراضى

 هستند.

نابودى 200 روستا در اصفهان
نهمین دوره نمایشــگاه صنایع حفاظتى، امنیتى،  به علت کم آبى

پلیسى، آتش نشانى، HSE، مدیریت بحران و امداد 
و نجات اصفهان در محل شــرکت نمایشگاه هاى 

بین المللى اصفهان برگزار مى شود.
این نمایشــگاه طى روزهاى دوم تا پنجم مردادماه 
امسال، در محل برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا مى شود 
و ویژه  برنامه هاى مختلفــى در کنار آن پیش بینى 

شده است. 
در این نمایشگاه که بر اساس برنامه ریزى هاى انجام 
شده، متفاوت تر از سال هاى گذشته برگزار خواهد 
شد، فعاالن بخش هاى مختلف مانند توزیع کنندگان 
وســایل حفاظتى و دوربین هاى امنیتــى، ادارات 
و ارگان هــاى فعــال در حوزه ایمنــى و حفاظتى، 
دانشــگاه ها و فعاالن عرصه هاى مختلف صنایع 

حفاظتى و ایمنى حضور خواهند داشت. 
حمایت از تولیــد داخل و تقویــت همکارى هاى 
بین استانى، تأمین نیاز بازار محلى، باال بردن سطح 
علمى و فرهنگى مخاطبین ایــن حوزه، حمایت از 
تولیدکننــدگان و جــذب بازدیدکننده تخصصى و 
افزایش رضایتمندى مصرف کننــدگان، از جمله 
اهداف برگزارى این نمایشگاه پیش بینى شده است. 
یکى از اصلى ترین برنامه هاى پیش بینى شده براى 
این نمایشــگاه، جذب مخاطبان و بازدیدکنندگان 
در تمامى اقشار مختلف اســت،  به طورى که ویژه 
برنامه هاى جذابى نظیر برگــزارى مانور افتتاحیه 
توســط ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان بــراى آن پیش بینى شــده 

است.

برگزارى نهمین نمایشگاه 
صنایع ایمنى و امنیتى 

 یک شرکت کره جنوبى اعالم کرد قرارداد دو میلیارد دالرى 
خود را با ایران که در رابطه با یک پروژه پاالیشگاهى منعقد 

شده بود، لغو کرده  است.
به گزارش «آنا»، شرکت «دایلیم اینداستریال» دلیل لغو 
قرارداد خود را ناتوانى طــرف ایرانى در تأمین هزینه هاى 
اجراى پروژه توسعه تأسیســات پاالیشگاه نفت اصفهان 
عنوان کرد، موضوعى که نتیجه اعمال دوباره تحریم هاى 
اقتصادى آمریکا علیه ایران است. این شرکت در ارتباط با 

لغو قرارداد خود، گزارشــى به مرکز خدمات نظارت مالى 
نوشته و شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان را هم در جریان 
قرار داده اســت. دایلیم کره جنوبى دى مــاه 1395 برنده 
قراردادى به ارزش 2/08 میلیــارد دالر در رابطه با پروژه 
بهبود و توسعه پاالیشگاه نفت اصفهان شده بود که همان 
زمان منابع خبرى گــزارش کردند، این بزرگ ترین پروژه 
عمرانى است که یک شــرکت کره اى در ایران مسئولیت 
اجراى آن را بر عهده گرفته  اســت. این شــرکت کره اى 

سال گذشته اعالم کرده بود که پروژه بهبود و توسعه این 
پاالیشگاه را تا آخر سال 2020 به اتمام مى رساند.

دایلیم اینداستریال که یک شــرکت ساخت و ساز بزرگ 
در کره جنوبى است، پیش تر تأیید کرده بود که نامه برنده 
شدن در قرارداد بهبود و توسعه تأسیسات پاالیشگاه نفت 
اصفهان را دریافت کرده است و قرارداد مذکور هم مارس 
سال 2017 امضا شده بود. طبق اعالم دایلیم، این یکى از 
بزرگ ترین پروژه هاى ساخت و ســاز در ایران است که 

تاکنون یک شــرکت کره اى برنده آن شده است.  قیمت 
سهام دایلیم به دنبال انتشــار این خبر در آن زمان 2/66 

درصد افزایش یافت.
دایلیم بزرگ ترین شرکت کره جنوبى در بخش ساخت و 
ساز در ایران است و نخستین قراردادش در ایران به سال 
1975 برمى گردد. این شــرکت ده ها پروژه ساخت و ساز 
به ارزش چهار میلیارد و 550 میلیــون دالر در ایران اجرا 

کرده است.

به دلیل اعمال تحریم هاى آمریکا صورت گرفت

خروج کره اى ها از طرح توسعه پاالیشگاه اصفهان

دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم شعبه اصفهان 
با همکارى گــروه تبلیغى اندیشــه ورزى انقالب 
اســالمى، همایش رســانه، تکنولوژى و مصرف 
فرهنگى را با حضور اساتید، روحانیون و... در تاالر 
اجتماعات کتابخانه مرکزى شــهردارى اصفهان 

برگزار کرد.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان در این همایش 
گفت: سبک زندگى از مقوله هاى مهم و تأثیرگذارى 
است که رهبر معظم انقالب نیز در سال هاى اخیر بر 

توجه به آن تأکید داشتند.
حجت االسالم و المســلمین محمد قطبى افزود: 
در این راســتا، دفتــر تبلیغات اســالمى اصفهان 
فعالیت هایى همچــون گفتمان ســازى فرهنگ 

مصرف کاالهاى فرهنگى را آغاز کرده است.
وى با بیان اینکه ما در این حوزه ســه اســتراتژى 
شوق آفرینى و ایجاد انگیزه، افزایش مهارت و دانش 
به گزینى و تعادل در مصــرف کاالهاى فرهنگى را 
دنبال مى کنیم، گفت: همواره سعى داریم با برگزارى 
از طریق اینگونــه همایش ها، تولیدات محصوالت 
فرهنگــى، راه انــدازى هیئت هاى اندیشــه ورز و 
مصرف تولیــدات و کاالهاى فرهنگى را توســعه

 دهیم.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان اظهار کرد: با 
توجه به اینکه امروز ما با میلیون ها محصول مواجه 
هستیم و این، انتخاب را مشکل خواهد کرد بنابراین 
تصورم آن است که نقطه ثقل براى انتخاب، قدرت 
گزینش گرى است که اگر مهارت در این زمینه باشد 
مى توان در مقابل انبوه محصوالت فرهنگى، بهترین 
انتخاب را داشــت. البته در این میــان باید قدرت 
گزینش گرى در بین افراد در ســنین مختلف، بیش 

از پیش تقویت شود.
حجت االسالم و المســلمین قطبى یادآور شد: اگر 
آحاد جامعه در گزینش گــرى کاالها و محصوالت 
فرهنگى توان و مهارت الزم را داشــته باشــند در 

انتخاب دچار آسیب نخواهند شد.
وى ادامه داد: شــوق آفرینى، به گزینى و تعادل در 
مصرف، مى تواند افــراد را در انتخاب بهتر، کمک و 
یارى دهد. ولى امروز و به ویــژه در حوزه مجازى، 
نامتعادل بودن مصرف مشــهود است، که اگر ادامه 
یابد آســیب جدى بر پیکر فرهنــگ و تمدن وارد 

خواهد کرد. 
رئیس دفتر تبلیغات اســالمى اصفهــان گفت: در 
میدان گزینش گرى در ابعاد مختلف سه روش وجود 
دارد که افراد در طول دوران زندگى به طور مستمر 
مى توانند از آنها به صورت مجزا یا ترکیبى، محصول 

یا کاال را انتخاب کنند.
حجت االســالم و المســلمین قطبى با بیان این 
روش ها و تشریح آنها گفت: افراد براساس انگاره ها 
یا تصاویر ذهنى فردى، استدالل منطقى و اتمسفر 
و جو محیط، کاال و محصوالت را انتخاب مى کنند 
که البته هر چقدر بتوان نسل هاى نوجوان و جوان را 
به روش استدالل منطقى ترغیب کرد براى جامعه 

مفیدتر خواهد بود.
وى در ادامه گفت: روش انتخاب از طریق اتمســفر 
 و جو محیط، امــروز در جامعه درصد باالیى را براى 
گزینش به خود اختصاص داده که اگر مدیریت شود 

خوب است ولى معایب و مزایایى هم دارد.
رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان، توان افزایى 
و باال بردن قدرت گزینش در محصوالت فرهنگى 
را در استراتژى هاى این ســازمان برشمرد و گفت: 
باید تالش کنیم و به این باور برســیم که کاالهاى 

فرهنگى به معناى اساســى و اسطوره اى برسد که 
اگر اینگونه شد مخاطب بهترین شاخص را مدنظر 

قرار خواهد داد.
■■■

عضو هیئت علمى دانشــکده صدا و ســیما هم به 
عنوان مهمــان ویژه این همایش گفــت: آنچه در 
آینده اتفاق مى افتد، محصول اندیشه امروز ماست 
و باید بدانیم که براى انتقال هر پیام، نیازمند رسانه 

هستیم.
سید بشیر حسینى با بیان اینکه امروز رسانه ها رو به 
پیشرفت بوده و باید به آینده نگاه کرد، افزود: دنیاى 
بازى ها در دوره جدید متحول شــده و بازى براى 
همه سنین جذاب است و ایجاد رقابت، کسب امتیاز، 
هیجان و... از ویژگى هاى بازى است و جو ایجاد مى 
کند. حتى امروز ما کودکان اینســتاگرامى داریم و 
پدیده جنین هاى اینستاگرامى مطرح است. بنابراین 
در مصرف فرهنگى باید محیط فرهنگى ایجاد کرد 

که این کار رسانه هاست.
وى مصــرف فرهنگــى را بــر دو مؤلفــه تولید 
و انتخــاب اســتوار دانســت و گفت: امروز ســه 
رویکرد کلــى در ارتباطات وجود دارد که شــامل: 
خوشــبین، بدبیــن و واقع بیــن بودن اســت و با 
واقع بینــى مى توان آینده را ترســیم و برنامه ریزى 

کرد. 
عضو هیئت علمى دانشکده صدا و سیما گفت: امروز 
کتاب در زمینه رســانه هاى پیر قرار داشته و فضاى 
رسانه اى عوض شــده و اینترنت و... مطرح است. 
این در حالى است که رســانه هاى جدید کوچک، 
آســان تر و قوى تر مى شــوند و در حقیقت فضاى 
مجازى، دیگــر مجازى نیســت و حقیقت محض 

مى باشد.

نامتعادل بودن مصرف در حوزه مجازى، آسیب زاست
ساسان اکبرزاده

مدیرعامل سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان اعالم 
کرد: کرایه تاکسى هاى شهر هنوز افزایش نیافته است و 

کرایه ها بر اساس نرخ 96 اعمال مى شود.
حســین جعفرى اظهار کرد: هنوز الیحه افزایش کرایه 
تاکسى هاى شهر اصفهان به شوراى شهر ارسال نشده 
است و در صورت تهیه، ارســال و تصویب افزایش نرخ 

تاکسى، به شهروندان اطالع رسانى مى شود.
وى افزود: در حال حاضر کرایه تاکسى ها بر اساس نرخ 

96 اعمال مى شود و از این رو، شهروندان مى توانند در 
صورت مشاهده این تخلف، موضوع را به سازمان نظارت 

بر تاکسیرانى گزارش دهند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: به یقین الیحه افزایش قیمت کرایه تاکسى براساس 
تورم و هزینه نگهدارى خودروها تهیه مى شــود، البته 
در این افزایش قیمت ها، بایــد رضایت مردم به عنوان 

دریافت کنندگان اصلى خدمت در نظر گرفته شود.

کرایه تاکسى هنوز گران نشده است

محمود شیخ زین الدین، معاون نوآورى و تجارى سازى 
فناورى معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى دیروز 

در خمینى شهر درگذشت.
مدیر روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: شیخ زین الدین صبح دیروز به دلیل عارضه قلبى، 
به بیمارستان اشــرفى اصفهانى در خمینى شهر منتقل

 شد.

کیانوش جهانپور افزود: با وجود همه تالش هاى صورت 
گرفته از ســوى تیم پزشــکى در جهت احیاى قلبى و 

ریوى، شیخ زین الدین درگذشت.
گفتنى است؛ محمود شیخ زین الدین، عضو هیئت علمى 
دانشگاه صنعتى اصفهان بود که در محل زندگیش در 
واحدهاى ســازمانى این دانشــگاه دچار عارضه قلبى

 شد.  

درگذشت معاون نوآورى معاونت علمى 
ریاست جمهورى در اصفهان
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مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: از ابتداى 
طرح هوشمندســازى کارت هاى ملى در سال 1391 
تا پایان اردیبهشت ماه امسال، تعداد دو میلیون و 802 
هزار و 410 نفر و در حــدود 69 درصد جامعه هدف در 

سامانه هاى کارت هوشمند ملى ثبت نام کرده اند.
حســین غفرانى کجانى با اشــاره به آمار 94 درصدى 
کارت هاى صادرشــده، اظهار کرد: از این میان، براى 
90 درصد افــراد ثبت نامى به تعــداد دو میلیون و 531 
هزار و 686 نفر کارت هوشمند ملى صادر و دو میلیون 
و 388 هزار و 891 فقره کارت هوشــمند ملى تحویل 

متقاضیان شد.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: امسال هم 
312 هزار و 438 نفر در ســامانه هاى کارت هوشــمند 
ثبت نام کرده اند که در مقایســه با مدت مشــابه سال 
گذشته که 81 هزار و 388 نفر آمار ثبت نامى بوده، 284 

درصد رشد در ثبت نام وجود داشته است.
وى درخصوص صدور مجوز براى دفاتر اخذ درخواست 
کارت هوشمند تصریح کرد: در استان اصفهان تاکنون 
219 مجوز براى دفاتر اخذ درخواست صادر شده است 
که تعداد 174 دفتر راه اندازى شــده؛ همچنین از سال 
گذشــته تاکنون 67 ایســتگاه اخذ درخواســت کارت 

هوشمند ملى هم تجهیز و راه اندازى شده است.

مدیرکل بازرســى و نظارت بر اصناف استان اصفهان 
گفت: تاکنون 120 واحد غیرمجاز که به صورت فصلى، 
اقدام بــه فروش آش، هلیــم و کله پاچه  مــى کردند، 

شناسایى و با آنها برخورد شد. 
محمد جواد محمدى فشارکى اظهار کرد: بازرسى ها ویژه 
ماه مبارك رمضان از یک هفته قبل از این ماه آغاز شده 
که تا سه روز گذشته 11 هزار و 207 مورد بازرسى صورت 
گرفته است. وى از نظارت و بررسى 101 بازرس بر تمام 
اصناف، به ویژه اغذیه فروشى ها خبر داد و بیان کرد:  در 

این راستا، 199 پرونده قضائى تشکیل شده است.
مدیرکل بازرســى و نظارت بر اصناف استان اصفهان 

اظهار کرد: این میزان بازرســى ها، نسبت به ایام مشابه 
سال قبل 33 درصد افزایش داشته است و 34 درصد هم 
تشکیل پرونده هاى قضائى افزایش یافته و این در حالى 
اســت که از نظر ارزش ریالى، پرونــده هاى تخلف 60 

درصد کاهش داشته است.
وى با بیان اینکه بیشــترین آمار تخلف در حوزه میوه و 
سبزیجات بود، گفت: در بازرســى هاى صورت گرفته 
شــش واحد متخلف مربوط به گز و شــیرینى، 9 واحد 
متخلف مربط به آش،  هلیم و کله پاچه و بقیه واحدهاى 
متخلف، واحدهاى خرده فروش میوه و سبزى بودند که 

با آنها برخورد شد.

کارت ملى 69 درصد از اهالى 
نصف جهان هوشمند شد

برخورد با 120 واحد فروش 
آش و کله پاچه بدون مجوز

النه کوبى5000هکتار زمین 
آلوده به سالک در اردستان

درسـال جارى 4800 هکتـار از زمین هـاى آلوده به 
سالک در اردسـتان، النه کوبى و طعمه گذارى شده 
است. فرماندار اردسـتان با بیان این مطلب و با اشاره 
به 6500 هکتار زمین و تاغزار این شهرسـتان گفت: 
امسال تاکنون با همکارى بسـیج 4800 هکتار النه 

کوبى و طعمه گذارى شده است.
حمیدرضا تأملى اظهـار کرد: منابع طبیعـى مبارزه با 
موش هاى صحرایى را در200 هکتار از تاغزارها نیز 

آغاز کرده که در پنج مرحله اجرا خواهد شد.

برنامه هاى سالگرد 
ارتحال امام(ره)

ویـژه برنامـه هـاى شـبکه اسـتانى اصفهـان بـه 
مناسـبت سـالگرد رحلـت بنیانگـذار کبیـر انقـالب 
اسالمى اعالم شـد. معاون خبر صدا و سیماى مرکز 
اصفهـان گفـت: مسـتند «کوچه هـاى خورشـید»، 
«خورشـید بى غـروب» و «15خرداد و هـواى کوى 
تو» به مناسـبت ارتحـال ملکوتى امـام خمینى (ره) 
در شـبکه اصفهان تهیه و آماده پخش شـده اسـت. 
محسـن طباطبایى گفت: به منظور تبیین اندیشه ها 
و ارزش هاى انقالب اسالمى، گزارش ها، مستندهاو 
برنامه هـاى متنوع خبـرى از چند روز قبل از شـروع 
این مناسـبت ها، در شـبکه اصفهـان در حال پخش

است.

خبر

مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت 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 شناســنامه شماره 
1080386661 کدملى 1080386661 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
146/28 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 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 شناســنامه 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 شناســنامه شماره 726 کدملى 
1970982969 صادره مسجدسلیمان فرزند مهدى درششدانگ 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 شماره 700 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
5- رأى شــماره 12192 مورخه 1396/12/17آقاى ابراهیم لطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 2255 
کدملى 1091258988 صادره نجف آباد فرزند احمد درچهاردانگ مشاع 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 اســداله 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 شماره 327 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 
ملک ازمالک رسمى اســداله ترك نجف آبادى (که طبق توضیحات شناســنامه نام خانوادگى فروشنده به 

ستایش تغییرپیداکرده است )به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
7- رأى شــماره 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 شــماره 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 اسماعیلى 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 سوادکوهى خویگانى به شناسنامه شماره 25398 
کدملى 1090251904 صادره نجف آباد فرزند بگلر 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 
10- رأى شــماره 12127 مورخه 1396/12/16 خانم فاطمه هاشمى  به شناســنامه 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 خانــم مرضیه رجبى به شناســنامه شــماره 3519 کدملى 
1090368161 صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 204 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1014 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

رسمى مشاعى مى باشد 
13- رأى شماره 11604 مورخه 1396/12/2 آقاى بهنام جوزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 370 کدملى 
0452231973صادره شمیران فرزند بهرام درششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/50 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 448 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
14- رأى شماره 445 مورخه 1397/1/26 آقاى محمدحسین شــکراللهى یانچشمه ء به شناسنامه شماره 
65 کدملى 4622847566 صادره شهرکرد فرزند جعفرقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 301/85 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
15- رأى شــماره 12512 مورخــه 1396/12/27خانم صدیقه زمانى به شناســنامه شــماره 35 کدملى 
1091065136 صادره نجف آباد فرزند جالل درششــدانگ یکباب خانه به مساحت  205 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 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 ســلیمیان نجف ابادى به شناسنامه شماره 
1393 کدملى 1090936087 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 153/60 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از948 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شماره 12191 مورخه 1396/12/17 خانم عصمت صالحى نجف ابادى به شناسنامه شماره 520 

کدملى 1090988230 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 153/60 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 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 جهانگیرموسوى 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 شــاهدانى به شناسنامه شماره 17 کدملى 
5499366861 صادره تیران وکرون فرزند حسنعلى درششدانگ 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 شــماره 45 مورخه 1397/1/14 آقاى محمد ابراهیم ایران نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 
992 کدملى 1090892365 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه به  مساحت 256/45 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 1248 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 431 مورخه 1397/1/23 آقاى حسین 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 شناســنامه شماره 965 کدملى 
1091196249 صادره نجف آباد فرزند فتح اهللا  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک بابخانه به مساحت 
146/32 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 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 حســین درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 مورخــه 1397/1/16 آقاى بابک شــریفى به شناســنامه شــماره 133 کدملى 
1091125937 صادره نجف آباد فرزند محمد على درسه دانگ مشاع 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 شناسنامه شــماره 25574 کدملى 
1090253656 صادره نجف آباد فرزند عباس درسه دانگ مشاع ازششــدانگ 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
26- رأى شماره 376 مورخه 1397/1/22 خانم سعیده سادات هاشــمى نجف آبادى به شناسنامه 2366 
کدملى 1092251545 صادره نجف آباد فرزند سیدســعیدالدین در1/5 دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 124/25 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 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 شناســنامه 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 شماره 421 مورخه 1397/1/23 آقاى محمد محسنى دره بیدى به شناسنامه شماره 94 کدملى 
5499949913 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/90 مترمربع 
قسمتى 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 ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
153/84 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 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 شناســنامه شماره 1697 کدملى 
1091252890 صادره نجف آباد فرزند امراله درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
153/84 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 9 فرعى از5 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد      
31-  رأى شماره 12476 مورخه1396/12/26  خانم ملیحه حبیب اللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
411 کدملى 1091191778صادره نجف آباد فرزند مرتضى دردودانگ مشــاع 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 شــماره 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 شــماره 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 درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 15/49 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 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 شناســنامه شماره 15 کدملى 
5759693395 صادره چادگان فرزند اقانور درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 87/5 مترمربع قسمتى 
ازپالك 589 قطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مورد تقاضاراطبق قولنامه عادى ازمالک رســمى 

آقاى حسین رحیمى خریدارى نموده است 
35- رأى شــماره 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 مورخــه 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 جمشــیدیان  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 شماره 229 مورخه 1397/1/18 آقاى محمدعلى رشــیدى به شناسنامه شماره 1216 کدملى 
1090948281 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ 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 شــماره 48 مورخه 1397/1/15  آقاى على خسروى بابادى به شناســنامه شماره 106 کدملى 
5558727349 صادره کوهرنگ فرزند ولى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 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 شماره 1520 مورخه 1397/2/18 رأى شــماره 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 خانــم آرزو معینى  نجف آبادى به شناســنامه و کدملى 
1080146687 صادره نجف آباد فرزند منده على ســه دانگ مشاع  ازششــدانگ 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 شناســنامه شــماره 31525 کدملى 
1090313349 صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 187/42 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 864 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد      
43- رأى شماره 339 مورخه 1397/1/21 خانم آمنه مقصودى باجگیرانى به شناسنامه شماره 837 کدملى 
4689419116 صادره اردل فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 شناسنامه شماره 246 
کدملى 1091056676 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 20/85 
مترمربع قسمتى ازپلاك شــماره 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 شناســنامه شماره 619 کدملى 
1090818602 صادره نجف آباد فرزند اسداله درششــدانگ 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 مورخــه 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 شناســنامه شماره 871 کدملى 
1091158991 صادره نجف آباد فرزند حیدر درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
173/02 مترمربع قســمتى ازپالك 89 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد      
49- رأى شــماره 12406 مورخه 1396/12/23 خانم لیال حســینى  به شناســنامه شماره 571 کدملى 
1091218481 صادره نجف آباد فرزند اصغر  درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
173/02 مترمربع قســمتى 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 شناســنامه شــماره 433 کدملى 
1091452601 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
221/5 مترمربع قســمتى 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 شناســنامه 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 مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 199/54 مترمربع قسمتى 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  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 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 شناســنامه 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 ســوادجانى به شناسنامه شماره 10 کدملى 
4622845245صادره شــهرکرد 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 شــماره 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 
قسمتى 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 باششــدانگ 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 شــماره 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 قاســمى به شناسنامه شــماره 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 323مورخــه 1397/1/21 آقاى رضا ســتایش به شناســنامه شــماره 787 کدملى 
1091132471 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 108/65 مترمربع 

قسمتى از پالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شــماره 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 فارســان 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 محسن لســانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 907 
کدملى 1090845200صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160/93 
مترمربع قسمتى ازپالك 905/4 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 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 
قسمتى ازپالك 1014/20 و21/ 1014 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 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 درســه 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 آقاى مجتبــى طاهرى به شناســنامه شــماره 839 کدملى 
1091245320صادره نجف آباد فرزند محمد 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
72- رأى شــماره 2 مورخــه 1397/1/5 آقــاى میثم  طاهــرى به شناســنامه شــماره 631 کدملى 
1091356998صادره نجف آباد فرزند محمد 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
73- رأى شــماره 4 مورخه 1397/1/6 خانم وجیهه دادخواه تیرانى  به شناســنامه شماره 317 کدملى 
1092087702صادره نجف آباد فرزند جعفر در1/5 دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
132/77 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 837 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
ادامه در صفحه 11

به رغــم بــارش هــاى خوب بهــاره، 
ذخیره گاه هــاى اصلــى آب در مناطق 
شرقى و غربى استان  آبى براى کشاورزى 

ندارند.
مسئول اداره مهندسى و مطالعات اداره کل 
منابع طبیعى و آبخیز دارى استان اصفهان 
گفت: بندخاکى ســیبک در شهرســتان 
فریدونشــهر، منبــع بــزرگ تأمین آب 
زاینده رود و رودخانه دز اســت که امسال 

آبگیرى نشد. 
حمید لیاقتى با بیان اینکه این سد، آخرین 
ذخیره گاهى بود که تابســتان ها آب آن 
تمام مــى شــد، افزود:300هکتار زمین 

کشاورزى از این سد آبیارى مى شد. 
وى به پرورش 120 هزار قطعه ماهى قزل 
آال در پشت این سد اشاره کرد و بیان کرد: 
ظرفیت دخیره آب در پشت این بند خاکى 

400 هزار متر مکعب است.
وى با بیــان اینکه بند خاکــى نصر آباد 
درشرق اصفهان نیز دو ســال پیش باید 
آبگیرى مى شد، گفت: براى احداث این 
بند 300 میلیارد ریال هزینه شــد تا یک 
میلیون متر مکعــب  آب را ذخیره کند که 

هنوز آبگیرى نشده است.

تشنگى ذخیره گاه هاى اصلی 
 استان اصفهان نخستین تولیدکننده شیرخام کشور، آب استان 

به میزان بیش از یک میلیون و 25 هزار ُتن شــیر در 
سال است.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
گفت: این مقدار شــیر، از حدود چهار هزار رأس دام 
ســبک و ســنگین و  دو هزار و 412 واحد گاودارى 

صنعتى این استان، تولید و روانه بازار مى شود.
محمد کشتکار، ســرانه مصرف شیر در این استان را 
پایین تر از آمار جهانى عنــوان کرد و افزود:  در حالى 
ســرانه مصرف شــیر در دنیا 156کیلوگرم گزارش
 شده،که مصرف این محصول هم اکنون در استان 

90کیلو گرم است.

وى افزود: هم اکنــون تولیدات لبنــى اصفهان به 
کشــورهاى روســیه، آمریــکا و عــراق صــادر 

مى شود.

پایان مهر، آخرین مهلت پرداخت 5درصد از کل بدهى 
کشاورزان و تولیدکنندگان بدهکار 9شهرستان حوضه 

زاینده رود اعالم شد.
مدیر شــعب بانک کشــاورزى در اســتان اصفهان 
گفــت: کشــاورزان و واحدهــاى تولیــدى بدهکار 
شهرســتان هاى اصفهــان، نجف آباد، شــهرضا، 
فالورجان، لنجــان، مبارکه، خمینى شــهر، برخوار و 
شاهین شهرو میمه تا پایان مهر فرصت دارند تا 5 درصد 

از کل مبلغ بدهى خود را پرداخت کنند.
محمدرضا پویافرد افزود: با توجه به کاهش بارش ها در 

سال گذشته و خسارت هاى وارده، واحدهاى تولیدى 
و کشاورزى 9شهرســتان حوضه آبریز زاینده رود که 
باید از حقابه اســتفاده مى کردند، با پرداخت 5 درصد 
کل مطالباتشــان و حضور ضامنــان و وثیقه گذاران،

بدهى هاى شان تعیین تکلیف مى شود.
 وى گفــت: با اخــذ 5 درصــد بدهــى از واحدهاى 
تولیــدى و کشــاورزى داراى تســهیالت در بانک 
کشــاورزى، آنها مى توانند از نپرداختن ســود پس از 
سررســید تســهیالت و دیگر مزایاى بانکى استفاده

کنند.

تولیدات لبنى اصفهان 
در کشورهاى روسیه، آمریکا و عراق

پایان مهر، آخرین مهلت پرداخت 5درصد
 بدهى کشاورزان
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اصفهان در جایگاه نخست 
کشور در طرح رونق تولید 

استان اصفهان با 2210طرح مصوب دریافت تسهیالت 
در طرح رونق تولید، رتبه نخست کشور را به دست آورد.
دبیر کارگروه رونق اقتصادى استان اصفهان گفت: در 
اجراى این طرح از پارسال تاکنون 752 فقره تسهیالت 
به میزان 599 میلیارد تومان به طرح هاى مصوب بخش 
کشاورزى و صنعت استان اصفهان پرداخت شده است. 
اسرافیل احمدیه با بیان اینکه استان اصفهان در پرداخت 
تسـهیالت طرح رونق تولید در رتبه دوم کشورى قرار 
دارد، افزود: از این میزان، 306 فقره تسهیالت به ارزش 
457 میلیارد تومان مربوط بـه بخش صنعتى و بقیه در 

بخش کشاورزى بوده است.

آغاز عملیات اجرایى آبرسانى 
به 2روستاى فریدونشهر

آبرسانى به روستاى حاجى آباد و ارتقاى شبکه آبرسانى 
روستاى چقا با 13 میلیارد ریال اجرا خواهد شد. 

مدیـر اداره آب و فاضـالب روسـتایى شهرسـتان 
فریدونشـهر با اشـاره به اینکه این دو طرح با اعتبار 13 
میلیارد ریالى اجرا مى شود، گفت: با بهره بردارى از این 
طرح، درمجموع هزار نفر از آب بهداشتى سالم بهره مند 
خواهند شد. محمدرضا یبلویى گفت: طرح آبرسانى به 
روستاى چقا و حاجى آباد شامل اجراى 6 کیلومتر خط 
انتقال آب، احداث مخـزن آب با حجم400 مترمکعب، 
احداث مخزن فشـار شـکن با حجم10 متـر مکعب و 

احداث سایت شیرآالت به مساحت 20 مترمربع است.

خبر

رئیس گروه فنى انرژى و سیاالت شرکت فوالد مبارکه 
گفت: مصرف آب در این شــرکت به 3/8 مترمکعب به 
ازاى هر تن تولید ورق نورد گرم رســیده که این مقدار، 
در مقایسه با ســایر فوالدســازان داخلى و خارجى بى 

نظیر است. 
محمدحســن رحیمى افزود: راهبرد مصرف بهینه آب 
در فوالد مبارکه از ابتداى دوران ســاخت این شــرکت 
با طراحى و احــداث تصفیه خانه هاى مــدرن و اجراى 
طرح هاى بازچرخانى آب در ســیکل تولیــد همواره به 
عنوان اولویت مدنظر بوده اســت. وى گفت: این تفکر، 
با اجراى پروژه هاى متعدد، مصرف آب در فوالد مبارکه 

را کاهش داده که این کاهش مصرف، نه تنها در فوالد 
مبارکه رکورد محسوب مى شود، بلکه در مقایسه با سایر 

فوالدسازان داخلى و خارجى نیز بى نظیر است. 
رحیمى گفت: تصفیه و بازچرخانى پساب هاى شرکت و 
استفاده از آن در فرآیندهاى تولید، استفاده از پساب هاى 
کم کیفیت خروجى برخى از فرآیندها براى خنک کارى 
سرباره و تختال و در نتیجه کاهش مصرف آب صنعتى و... 
از مهمترین اقدام هاى انجام شده در این راستا محسوب 
مى شود. وى ادامه داد: در حال حاضر در فوالد مبـارکه با 
به کارگیرى و اجراى طرح هاى مختلف تولید، براى هر 

تن فوالد 3/8 متر مکعب آب مصرف مى شود.

نایب رئیس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: 
طرح هاى تشویقى از ســوى معاونت درآمد شهردارى، 
براى پرداخت عوارض ســالیانه خودرو به شــهردارى 

اصفهان در دستور کار قرار گرفته است. 
علیرضا نصر اصفهانــى در خصوص الیحــه «ایجاد 
انگیزه هاى تشــویقى براى پرداخت کنندگان عوارض 
خودرو» که قرار است امروز در ســى و ششمین جلسه 
علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان بررسى شود، اظهار 
کرد: این طرح در سال گذشته نیز اجرایى شد و با استقبال 
خوبى از سوى شــهروندان مواجه شــد. وى پرداخت 
عوارض خودرو و مســکن را، بدهى مردم به شهردارى 

دانست و افزود: برخى نسبت به این امر غفلت مى کنند 
و به منظور اینکه این بدهى در موقع مقرر پرداخت شود، 
شهردارى طرح هاى تشویقى را در دستور کار خود قرار 
مى دهد. نصر اصفهانى با بیــان اینکه تخصیص جوایز 
خوش حسابى و بخشودگى، بخشى از عوارض از جمله 
طرح هاى تشویقى شــهردارى براى پرداخت به موقع 
عوارض خودرو است، ادامه داد: الیحه «ایجاد انگیزه هاى 
تشــویقى براى پرداخت کنندگان عــوارض خودرو» 
در کمیســیون امور اقتصادى، حقوقى و گردشگرى و 
کمیسیون تلفیق مصوب شــده و در جلسه علنى نیز به 

صورت نهایى مصوب مى شود.

اجراى طرح هاى تشویقى براى 
پرداخت عوارض خودرو

رکورد کاهش مصرف آب در 
فوالد مبارکه شکسته شد

ادامه از صفحه 10
74- رأى شــماره 5 مورخه 1397/1/6 خانم فاطمه حاجى قربانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2120 
کدملى 1091336083صادره نجف آباد فرزند مرتضى  در1/5 دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 132/77 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 837 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
75- رأى شــماره 12306 مورخــه 1396/12/21 آقاى ابراهیم صائبى به شناســنامه شــماره 7 کدملى 
5499883602 صادره تیران وکرون فرزند عزیزاله درششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 143 
مترمربع قسمتى ازپالك 623/4 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شماره 270 مورخه 1397/1/19 آقاى ابراهیم مؤید به شناسنامه شماره 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 شــماره 12523 مورخه 1396/12/28 آقاى محمد ســلیمیان به شناســنامه شماره 82 کدملى 
1091262871 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
108/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 650 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
78- رأى شــماره 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 شماره 19 کدملى 1129777448 صادره فریدونشهر فرزند حیدر درششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 200/42 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع در یزدانشهر بخش 12 
ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
80- رأى شــماره 12398 مورخه 1396/12/23 آقاى علیرضا علیخانى به شناســنامه شماره 81 کدملى 
1091994633 صادره نجف آباد فرزند قدمعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 103/27 مترمربع 

قسمتى ازپالك 284 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 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 مســاحت 250/25 

مترمربع قسمتى ازپالك 787 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شــماره 271 مورخــه 1397/1/19 آقاى اکبرمحمودى به شناســنامه شــماره 2110 کدملى 
1091207690 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 15/20 مترمربع 
قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
83- رأى شماره 10972 مورخه 1396/11/18 آقاى روح اله شــریعتى به شناسنامه شماره 2000 کدملى 
1091232776 صادره نجف آباد فرزند اســمعیل درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 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 شــماره 12397 مورخه 1396/12/23 آقاى غالمرضا مهرابى به شناســنامه شماره 42 کدملى 
1141974231 صادره خمینى شهر فرزند قنبرعلى درششدانگ کارگاه موزائیک سازى به مساحت 1292/63 
مترمربع ازپالك 391/5356 بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضــى 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 شماره 
386 کدملى  1091513821 صادره نجف آباد فرزند فرج اهللا 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
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 مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 225 مترمربع قســمتى 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 شناســنامه شــماره 21 کدملى 
1091731438 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
225 مترمربع قسمتى ازپالك 855 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
89- رأى شــماره 12133 مورخه 1396/12/16 آقاى شــکراله سپیانى به شناســنامه شماره 18 کدملى 
1129740201 صادره فریدونشهر فرزند کاظم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 250 مترمربع قسمتى 
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 قسمتى 

ازپالك  1023  قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
91- رأى شــماره 571 مورخــه 1397/1/29 آقاى فتــح اله رضائى به شناســنامه شــماره 55 کدملى 
1092318046 صادره نجف آباد فرزند سیف اله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 185/40 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 391/10139 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد 
92-  رأى شماره 876 مورخه 1397/2/4 آقاى حسین توکلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 331 کدملى 
4723434501 صادره کویت (کنسولى ) 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 مورخــه 1397/1/19 آقاى مجتبى پورملک به شناســنامه شــماره 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 شماره 864 مورخه 1397/2/4 آقاى محمد حسین حیدرى به شناسنامه وکدملى 1080900081 
صادره نجف آباد فرزند مهدى دردو ویک دوم دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 117/62 
مترمربع قســمتى ازپالك 1073/4 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد 
95- رأى شماره 863 مورخه 1397/2/4 آقاى مهدى  حیدرى به شناسنامه30260 کدملى 1090300670 
صادره نجف آباد فرزند محمد  درسه ویک دوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 117/62 
مترمربع قســمتى 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 درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
150/74 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 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 مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
150/74 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 235 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

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

مشاعى مى باشد 
99- رأى اصالحى شــماره 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 شــماره 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 ازششــدانگ 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 باشدواقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد . تاریخ انتشــار 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 
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793500893 شماره پرونده: 9709986793500210 شماره بایگانى شعبه: 
970213 درخصوص پرونده کالسه 970213 شعبه 5 خواهان محمد عبد یزدان دادخواستى مبنى بر مطالبه 
خسارت به مبلغ 29/500/000 به انضمام مطلق خسارات قانونى به طرفیت اصغر حجتى تقدیم نموده است 
که وقت رسید گى براى روز یکشنبه مورخ 1397/4/17 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع 
شهداى مدافع حرم طبقه 2 شعبه 5 مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمائید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى میگردد و تصمیم مقتضى اتخاذ میشود. م الف: 6147 شعبه 5 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/428
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100351302293 شماره پرونده: 9709980351300225 شماره بایگانى شعبه: 
970243 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى على حسین پور فرزند مهائیل خواهان خانم 
آرزو طاووسى فرزند عباسعلى دادخواســتى به طرفیت خوانده 1- آقاى بهمن گلستان کوهى فرزند منصور 
2- آقاى على حسین پور فرزند مهائیل به خواســته اعالم بطالن معامله مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709980351300225 شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان ثبت 
و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/17 ســاعت 11:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 355. م الف: 6135  شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/429

مزایده نوبت اول 
واحد اجراى احکام شوراهاى حل اختالف لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 1189-96 
اجرایى شورا، جلسه مزایده اى در روز یک شنبه مورخ 1397/04/10 از ساعت 9 صبح لغایت 10/30 محکوم 
له: شهناز ســلیمیان و محکوم علیه: رســتم طغیانى به منظور وصول مبلغ 531/212/915 ریال به جهت 
فروش دو دانگ از ششدانگ واحد منزل مســکونى در زرین شهر، خیابان نهضت، کوچه ظفر، پالك 29 به 
کدپستى 45746- 84717/84717- 45741 با مشخصات یک خوابه سقف تیرآهن دیوار با قدمت حدود 
35 سال به مساحت 220 مترمربع و فاقد سند ششــدانگ، بدنه داخلى گچ و رنگ نماى بیرونى آجر و دیوار 
حیاط ســیمان و درب هاى داخلى چوبى و همچنین پنجره هاى بیرونى آلومینیوم، کف موزاییک، سیستم 
گرمایشى بخارى گازى و سرمایشى کولر و داراى سرویس کابی نت فلزى و داراى انشعابات آب و برق و گاز، 
ارزش کل ششدانگ منزل مسکونى با توجه به موارد باال و مساحت اعیانى و انشعابات و قدمت ملک به مبلغ 
1/800/000/000 ریال برابر با یکصد و هشــتاد میلیون تومان ارزیابى مى گردد که دو دانگ از ششدانگ 
ملک موصوف 600/000/000 ریال معادل شصت میلیون تومان توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیابى 
گردیده اســت. طالبین خرید مى توانند به مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک موصوف دیدن نموده و 

سپس در جلسه شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده افرادى مى باشند که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10٪ قیمت کارشناسى را نقداً 
پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف 20 روز پرداخت نمایند. م الف: 71 اجراى احکام شوراهاى 

حل اختالف لنجان /3/430
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350201910 شماره پرونده: 9609980350201321 شماره بایگانى شعبه: 
961550 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى آرش حدادى فرزند جهانگیر/ خانم ریحان 
درویشى فرزند برزو خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم کیخسرو کیانى دادخواستى به طرفیت خواندگان 
آقاى آرش حدادى فرزند جهانگیر/ خانم ریحان درویشــى فرزند برزو به خواسته مطالبه وجه چک و غیر... 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980350201321 شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/17 ساعت 09:15تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المــکان بودن خواندگان فوق و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان، طبقه 3، اتاق شماره 304. م الف: 6131  شعبه دوم 

دادگاه  عمومى (حقوقى) اصفهان /3/431
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106836101566 شماره پرونده: 9709986836100130 شماره بایگانى شعبه: 
970136 ابالغ دادخواست و ضمائم به عزیز خاورى فرزند محمد- خواهان خانم طیبه اخالقى دادخواستى 
به طرفیت خوانده آقاى عزیز خاورى به خواسته ثبت واقعه ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709986836100130 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/20 ســاعت 9:30 تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ میرفندرســکى (خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 4- اتاق 403. م الف: 6124 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /3/432
احضار متهم 

شماره ابالغنامه: 9710103640901696 شماره پرونده: 9609983642501213 شماره بایگانى شعبه: 
970282 احضار متهم سعید نورى در پرونده کالسه 970282 براى ســعید نورى به اتهام جعل و تحصیل 
مال از طریق نامشروع تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى 
مورخه 97/4/19 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم در 
اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 392 یوسف زاده رئیس شعبه  101 

دادگاه کیفرى 2 شهر لنجان(101 جزایى سابق) /3/433
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106797100548 شماره پرونده: 9709986797100035 شماره بایگانى شعبه: 
970035 ابالغ دادخواست و ضمائم به مصطفى حیدرى ایچى- خواهان جواد عدلخواه دادخواستى به طرفیت 
خوانده آقاى مصطفى حیدرى ایچى به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986797100035 شعبه 41 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/19 ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى  مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه 
نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 6090 شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/434
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106836101462 شماره پرونده: 9709986836100115 شماره بایگانى شعبه: 
970121 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى امین صمصام فرزند شیرعلى خواهان خانم 
فرحناز قائم مقامى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى امین صمصام به خواسته طالق مطرح  که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986836100115 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 
شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/04/19 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خ میرفندرسکى(خ میر)، حدفاصل چهارباغ باال 
و پل میر، مجتمع قضایى شهید قدوسى طبقه 4 اتاق 403 . م الف: 6127 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /3/435
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه دوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى کالسه 
960119ج/2 له 1- ســید اصغر 2- عصمت 3- سیدقاســم 4- عفت 5- بتول شــهرت همگى سادات 
خوراسگانى و علیه آقاى قاسم سادات خوراسگانى مبنى بر مطالبه تقسیم ماترك مرحوم سیدحسن سادات 
خوراسگانى پالك ثبتى 6463 بخش 5 اصفهان در تاریخ 97/4/4 ساعت 12/5 صبح در محل اجراى احکام 
دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین خ شهید نیکبخت 187/78 سهم مشاع دانگ ملکى با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است ملکى مرحوم سیدحسن سادات خوراسگانى و اکنون در تصرف 
مالکانه ورثه مرحوم مى باشد توســط کارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذیل ارزیابى شده نظریه وى 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 

مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى 
اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده مشخصات ملک: محل مورد نظر واقع 
در اصفهان خیابان جى (خوراسگان) کوچه شهید محمدحســن اعتبارى (شماره 101) پالك 10 کدپستى 
74691- 81561 بازدید و به استحضار مى رساند. محل مورد نظر عبارت است از یک باب منزل مسکونى به 
شماره پالك ثبتى 64063 و داراى 344/58 مترمربع عرصه و حدود 300 مترمربع اعیانى در دو طبقه زیرزمین 
و همکف با دیوارهاى باربر آجرى و هشت عدد ستون فلزى و سقف تیرآهن و طاق ضربى- سرویس بهداشتى 
کاشیکارى – نماى خارجى در قسمت جنوبى سنگ و در سایر قسمت ها بدون نما (آجر زبره) - پنجره هاى 
خارجى پروفیل- کف فرش موزاییک- ســطوح داخلى اندود گچ و رنگ آمیزى- درب هاى داخلى نئوپان 
و چهارچوب هاى فلزى، سیستم گرمایش بخارى گازى و ســرمایش کولر آبى و آشپزخانه با کابینت فلزى 
و مشترکات آب و برق و گاز و فاضالب و حیاط سازى با موزاییک فرش مى باشد. قدمت ساختمان بیش از 
سى سال بوده و ساختمان فوق داراى پارکینگ مسقف و یک اطاق خواب بر روى سقف پارکینگ مى باشد. 
با توجه به موارد فوق و موقعیت محل- مساحت عرصه و اعیان- قدمت ساختمان- راه دسترسى به معابر و 
نوع کاربرى و غیره و مشترکات و متعلقات و با در نظر گرفتن جمیع شرایط و عوامل موثر در ارزیابى از جمله 
عرض کوچه (3/70) متر و مجاورت با ساختمان هاى قدیمى ارزش ششدانگ عرصه و اعیان  ملک موردنظر 
به میزان 4/900/000/000 (چهار میلیارد و نهصد میلیون) ریال ارزیابى و اعالم مى گردد. م الف: 6151 مدیر 

اجراى احکام مدنى دادگسترى اصفهان /3/436
ابالغ اخطاریه

آقاى فرهاد بهشتى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفیت خانم مهناز مظاهرى به این شورا تقدیم نموده و به 
کالسه59/97 ش11ح ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/4/20 ساعت 9/30 تعیین گردیده است، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى 
جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت راى غیابى صادر 

خواهد شد. م الف: 448 شعبه 11 حقوقى  شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/437
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به پروین عبدالهى اللى خواهان خانم فاطمه میرحیدرى دادخواستى با موضوع 
الزام به انتقال سند به طرفیت شما به شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم نموده که به کالسه 115/97 
ش9ح  ثبت و براى روز چهارشــنبه مورخ 97/4/20 ســاعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده، به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ مى گردد  جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه نهم حقوقى مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این 
شورا حاضر شوید، در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 454 شعبه نهم حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهین شهر  (مجتمع شماره یک) /3/438
مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده 960548 ح1 اجرا از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر محکوم علیه شرکت ابزاران به 
پرداخت مبلغ 33/233/798 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه 
اجرا محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح 
زیر توسط کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: الف- یک دستگاه 
 220 V AC با سریال 78-00016 با ولتا PP 1000 – A 1000 مدل A AC جوش با مشخصات پراد
با فرکانس HZ 50 ساخت شرکت پارند آزمون- ایده گستر کاوه در سال 1378 سبزرنگ مستعمل به ارزش 
پایه 12/500/000 ریال. ب- یک دستگاه جوش با مشخصات. پراد A  AC 1000 مدل PP 1000 A با 
سریال 78-00015 با ولتاژ V AC 220 با فرکانس HZ 50 ساخت شرکت پارند آزمون- ایده گسترکاوه 
در سال 1378 سبزرنگ مســتعمل به ارزش پایه 12/500/000 ریال. ج- یک دستگاه سنگ بدون پالك 
مشخصات فنى ضایعاتى (نوع ویژه) حدود یک تن به ارزش پایه کیلوئى 15/200 ریال. لذا ارزش پایه ردیف 
هاى الف- ب- ج جهت شرکت در مزایده با توجه به جمیع شــرایط بازار مزایده و نرخ تورم موجود برآورد و 
اعالم مى گردد. با توجه به اینکه نظریه کارشناسى به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض 
مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزارى مزایده: 97/3/28 ساعت 8 الى 
8:30 محل برگزارى مزایده: اجراى احکام حقوقى دادگسترى شاهین شهر مزایده از قیمت کارشناسى شروع 
و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده مى بایست 10 درصد از ثمن 
معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقى 
ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست حداکثر 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام 
مزایده درخواست کتب ى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى تحویل، تا در مزایده 
شرکت داده شوند. م الف: 457 کرباسى- مدیر اجراى احکام مدنى شعبه اول دادگسترى شاهین شهر /3/439

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

برابر آراء صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز  آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 
شناســنامه 1699 کدملى 1289666229 صادره از اصفهان فرزند اردشیر نســبت به 1/36 دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 2/27 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4 فرعى از 3097-   اصلى 

واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023001492 مورخ 96/12/27 خانم ایران دانش ستا به شماره 
شناســنامه 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 صورت 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 انتشار 
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

معاون اداره کل زندان هاى اســتان اصفهان گفت: در 
استان اصفهان در هر ساعت، چهار نفر به آمار زندانیان 
اضافه مى شود و در سال جارى 40 درصد زندانیان جرائم 
غیر عمد و 8 درصد سایر جرائم در استان اصفهان افزایش 

داشته است.
سیروس امینى با بیان اینکه زندان یک واقعیت اجتماعى 
انکار ناپذیر است، اظهار کرد: صنعتى شدن و پیچیدگى 

زندگى، منجر به افزایش آمار زندانیان شده است.
وى با بیان اینکــه زندان آینه تمام نمــاى بزهکارى و 
مشکالت یک شهر است، تصریح کرد: مسئوالن امر باید 
واکاوى کنند که با گذشت 40 سال از پیروزى انقالب، چرا 

آمار زندانیان افزایش داشته است؟
معاون اداره کل زندان هاى استان اصفهان عوامل اصلى  
افزایش آمار زندانیان را، مشکالت اقتصادى و فرهنگى 
عنوان کــرد و گفت: دولت به تنهایى تــوان آزاد کردن 
زندانیان را ندارد و در این زمینه، دســت یارى به سوى 

خیران دراز مى کنیم. 
وى ادامه داد: در ماه مبارك رمضان امســال 21 جشن 
گلریزان در سطح استان برگزار و سه میلیارد تومان کمک 

جمع آورى شد و 57 زندانى جرائم غیرعمد آزاد شدند.
امینى افزود: استان اصفهان سه سال متوالى رتبه نخست 
جمع آورى کمک  و آزادى زندانیــان جرائم غیر عمد را 
داشته است و در سال جارى مبلغى بالغ بر  566 میلیارد 

تومان براى آزادى هزار و 394 زندانى نیاز است.

هر ساعت 4 نفر به 
زندانى هاى استان اضافه مى شود  فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از دستگیرى 

سارق حرفه اى 34 خودرو در اصفهان خبر داد.
سرهنگ حسن یار دوستى گفت: در پى وقوع چندین 
مورد سرقت خودرو در نقاط مختلف شهر اصفهان و 
شکایت شهروندان، شناسایى و دستگیرى عامل یا 
عوامل این سرقت ها در دستور کار مأموران انتظامى 

این فرماندهى قرار گرفت.
وى افزود: تیم گشت انتظامى حین گشتزنى دریکى 
از خیابان هاى شهر اصفهان، متوجه شدند فردى در 
حال باز کردن درب یک خودروى پراید است که وارد 

عمل شدند.
این مقام انتظامى با اشــاره به اینکه ســارق پس از 
مشاهده پلیس متوارى شــد. وى بیان کرد: گشت 

انتظامى با رعایت کلیــه مالحظات امنیتى و در یک 
عملیات ضربتى موفق شــدند این سارق را زمینگیر 

و دستگیر کنند.
ســرهنگ یاردوســتى اضافه کرد: در بررسى هاى 
تخصصى پلیس مشخص شد این ســارق در نقاط 
مختلف شــهر اصفهان مرتکب جرم سرقت خودرو 
و اموال داخل خودرو شده است که در بازجویى هاى 
پلیس، به سرقت 34 دستگاه خودروى سوارى و چهار 

مورد سرقت اموال داخل خودرو اعتراف کرد.
وى از تحویل متهم به مراجع قضائى خبر داد و تصریح 
کرد: این سارق 34 ساله، یک سارق حرفه اى بود که 
در کمترین زمان ممکن خودرو را سرقت مى کرد و 

متوارى مى شد. 

درحــدود 450میلیارد ریال مدیریــت درمان تأمین 
اجتماعى اســتان اصفهان به تأمین کنندگان کاال و 

خدمات بدهکار است.
مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه هزینه هاى پارســال در حدود 14هزار میلیارد 
ریال بوده است، گفت: نســبت بدهى به هزینه هاى 

صورت گرفته9/5 درصد است.
على اعتصام پور افزود: بیش از سه میلیون و 320هزار 

نفر که 65درصد جمعیت اســتان اصفهان را شامل 
مى شــوند، زیر پوشــش درمان تأمیــن اجتماعى

 هستند.
وى ادامــه داد: ســه بیمارســتان بــا 876تخت، 
25درمانــگاه و هــزارو 762مرکــز تشــخیصى 
و درمانى، طرف قــرارداد و دو هزار و 455پزشــک 
و دندانپزشــک به این بیمه شــدگان خدمات ارائه 

مى دهند. 

دستگیرى سارق حرفه اى 34 خودرو 
در اصفهان 

بدهى 45میلیاردى تأمین اجتماعى به
 تأمین کنندگان کاال و خدمات
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مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان اصفهان گفت: درتعطیالت سه روزه پیش رو، 
عالى قاپو و چهلســتون به دلیل عملیات پیشگیرانه از 

آفت تعطیل است.
فریدون اللهیارى افزود: کاخ موزه عالى قاپو و چهلستون 
اصفهان به دلیل انجام پروژه سمپاشى و کنترل آفات در 
روزهاى 14تا 16 خردادماه سال جارى تعطیل است. وى 
خاطر نشان کرد: عملیات پیشــگیرانه از آفت، هر ساله 
در بناهــاى تاریخى کاخ موزه چهلســتون و عالى قاپو 

انجام مى شود.
اللهیارى همچنیــن از مرمت راه پله هاى شــاهى که 

منتهى به ایوان تــاالر عالى قاپو مى شــود، خبر داد و 
افزود: با تعطیلى ســه روزه عالى قاپو، فرصت مناسبى 
براى مرمت این قســمت از بنا فراهم شده است. وى 
ادامه داد: بخش بزرگى از بناى عالى قاپو و چهلســتون 
چوبى است و امکان هجوم حشرات از قبیل موریانه به 

این بناها وجود دارد.
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان بیان کرد: کاخ عالى قاپو یکى از مهمترین 
بناهاى اصفهان است و این کاخ در واقع ورودى دولتخانه 
صفوى بوده است که در ضلع غربى میدان نقش جهان و 

روبه روى مسجد شیخ لطف ا... واقع شده است.

شهردار اصفهان گفت: هفته گذشــته در دیدار با معاون 
میراث فرهنگى کشور، مذاکراتى در ارتباط با ثبت محور 
تاریخى و طبیعى اصفهان در یونسکو، مطرح و قرار شد این 

موضوع با جدیت دنبال شود.
قدرت ا... نــوروزى اظهار کرد: در دیــدار با معاون میراث 
فرهنگى کشور بر توسعه گردشگرى شهر، صیانت بیشتر از 
اصفهان و همچنین ثبت محور تاریخى و طبیعى اصفهان 
در یونسکو تأکید و قرار شد این موضوع با جدیت دنبال شود، 
البته قبل از این نیز پیرامون ثبت محور تاریخى با معاون 
رئیس جمهور صحبت شده بود. وى با بیان اینکه از هفته 
جارى به شــیوه هاى جدید با مردم ارتباط خواهیم داشت، 

افزود: هفته گذشــته همچنین با یک گروه سرمایه گذار 
داخلى در اصفهان که از اعتبار خوبى برخوردار هستند، براى 
همکارى هاى اقتصادى مذاکراتى انجام شد و بازدید آنها از 

برخى پروژه هاى مهم شهرى رقم خورد.
نوروزى ادامــه داد: هفته گذشــته در شــوراى معاونان 
پروژه هاى نیمه کاره شهر و مشــکالتى که از سال هاى 
پیش باقى مانده بود، مورد بررســى قرار گرفت، همچنین 
میدان امام على(ع) را بازدیــد کردیم و تصمیماتى گرفته 
شد که امیدواریم در ســال جارى میدان امام على(ع) از 
این وضعیت خارج و تحــول عظیمى در این میدان بزرگ 

شهرى ایجاد شود.

عالى قاپو و چهلستون
 آفت زدایى مى شوند

بررسى ثبت محور
 تاریخى و طبیعى اصفهان 

برقرارى پرواز مجدد از 
اصفهان به تفلیس 

پرواز اصفهان - تفلیس- اصفهان با 170 مسافر دوباره 
راه اندازى شد. مدیر کل فرودگاه هاي استان اصفهان با 
بیان اینکه آخرین پرواز این خط، مهر 96 انجام شد، گفت: 
به دلیل درخواست مسافران و پیگیرى فرودگاه براى راه 
اندازى این خط، پـرواز اصفهان - تفلیـس- اصفهان را 
شرکت هواپیمایی تابان برقرار کرد. حسن امجدي افزود: 
پروازهاي اصفهان - تفلیس - اصفهان روزهاي جمعه و 
سه شنبه هر هفته در ساعت هاي6و30دقیقه، اصفهان را 

به مقصد تفلیس ترك مى کند.

امروز؛وزش تندباد
کارشناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
گفت: بـراى امـروز وزش تندبـاد لحظه اى با سـرعت 
50 تـا 100 کیلومتـر در نقاط مختلف اسـتان اصفهان 
پیش بینى مى شـود. نازنین زهرا سـیدان با بیان اینکه 
بارش هاى رگبـارى براى امـروز در اکثر نقاط اسـتان 
اصفهـان بـه ویـژه در مناطـق غرب و شـمال اسـتان 
پیش بینى مى شـود، افزود: بارش هـاى رگبارى همراه 
با رعد و برق در اسـتان اصفهان اتفـاق مى افتد. وى با 
بیان اینکه افزایش ابر و وزش باد شـدید وتقریباً شدید 
نیز پیش بینى مى شود،گفت: از شدت بارش هاى بهارى 
در روز دوشنبه(فردا) کاسته مى شـود و به دنبال خروج 
سـامانه از اسـتان، از روز دوشـنبه تا چهارشـنبه شاهد 
افزایش 4 تا 5 درجه اى دماى هوا در اکثر نقاط اسـتان 

اصفهان خواهیم بود.

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین 
تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139660302007003804 مورخ 96/11/03 قاسمعلى ترکى جولرستانى فرزند 
نعمت اله نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 332 مترمربع پالك شماره 9 اصلى 
واقع در جولرستان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمدباقر 

موسوى الغروى.
2 - راى شــماره 139660302007004285 مورخ 96/12/06 اکبر کشــاورز گل سفیدى فرزند 
یارعلى نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 176,75 مترمربع پالك شماره 411 اصلى 
واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى مهدى کیانى 

فرزند عباسعلى.
3 - راى شــماره 139760302007000381 مورخ 97/02/08 محمدرضــا توکلى فرزند ابراهیم 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 165,95 مترمربع پالك شــماره 413 اصلى واقع در 
ششدربلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شیخ عطا 

اله و شیخ فضل اله نیکان.
4 - راى شماره 139760302007000375 مورخ 97/02/08 صفر صفرى فرزند شکراله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه  به مساحت 205 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند محمداسماعیل.
5 - راى شماره 139760302007000438 مورخ 97/02/17 شرکت تعاونى کشاورزى مرغداران 
توحید لنجان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مرغدارى به مساحت 1429,81 مترمربع پالك 
شماره 404 اصلى واقع در دشتچى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

خدامراد رئیسى.
6 - راى شــماره 139760302007000439 مورخ 97/02/17 جانعلى حسین زاده درازکال فرزند 
اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب گاودارى به مساحت 976,04 مترمربع پالك شماره 404 اصلى 
واقع در دشتچى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى محمد کیانى 

فرزند ابراهیم.
7 – راى شماره 139760302007000515 مورخ 97/02/22 بهجت رجائى فرزند اسداله نسبت 
به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 572,26 مترمربع پالك شــماره 408 اصلى واقع در کوپان 
گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حیدرعلى توکلى گارماسه 

فرزند على اکبر.
8 - راى شماره 139760302007000516 مورخ 97/02/22 مظاهر یزدانى فرزند قاسمعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت357,76 مترمربع پالك شماره یک فرعى از 405 اصلى واقع 
در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسن یزدانى فرزند 

علیرضا.
9 - راى شماره 139760302007000519 مورخ 97/02/22 اسداله کاظم زاده قهدریجانى فرزند 
عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 229,80 مترمربع پالك شماره 934 فرعى 
از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

گالبتون جعفرزاده.
10 - راى شماره 139760302007000520 مورخ 97/02/22 اسداله کاظم زاده قهدریجانى فرزند 
عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 180,83 مترمربع پالك شماره 336 فرعى 
از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

صدیقه جمالى قهدریجانى.
11 - راى شماره 139760302007000522 مورخ 97/02/23 احترام صفرى فرزند مرتضى نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 58,77 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس صفرى کلیشادى فرزند حسین.
12 - راى شماره 139760302007000523 مورخ 97/02/23 فضل اله صفرى کلیشادى فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 407,23 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در 
کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس صفرى کلیشادى 

فرزند حسین.
13 - راى شماره 139660302007003805 مورخ 96/11/03 الهام ترابى پاك فرزند حمزه على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110,90 مترمربع پالك شماره 92 فرعى از 24  اصلى 
واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عشقعلى کتانى 

فرزند یداله.
14 – راى شــماره 139760302007000524 مورخ 97/02/23 همدم سلطان امینى فالورجانى 
فرزند رحمن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 319,83 مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد کشاورزیان 

فرزند علیرضا.
15 - راى شماره 139760302007000526 مورخ 97/02/23 حسین وکیلى سهرفیروزانى فرزند 
حسنعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 478,62 مترمربع پالك شماره 127 فرعى 
از 460 اصلى واقع در کیادجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

حسین وکیلى فرزند حسینعلى.
16 - راى شــماره 139760302007000527 مورخ 97/02/24 مهدى طهماسبى فرزند محمود 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190 مترمربع پالك شماره 29 فرعى از 667 اصلى واقع 
در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.

17 - راى شماره 139760302007000628 مورخ 97/03/02 الهام پیرنجم الدین کلیچه فرزند 
لطف اله نسبت به 50 سهم مشــاع از 190,39 سهم ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 190,39 
مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
18 - راى شــماره 139760302007000629 مــورخ 97/03/02 حجت نصــر اصفهانى فرزند 
عبدالکریم نسبت به 45,195 سهم مشاع از 190,39 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190,39 
مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عبدالکریم نصر اصفهانى فرزند صادق.
19 - راى شــماره 139760302007000630 مورخ 97/03/02 علیرضا نصــر اصفهانى فرزند 
عبدالکریم نسبت به 45,195 سهم مشاع از 190,39 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190,39 
مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عبدالکریم نصر اصفهانى فرزند صادق.
20 - راى شــماره 139760302007000631 مورخ 97/03/02 فاطمه کاظمى جروکانى فرزند 
محمدعلى نسبت به 50 سهم مشاع از 190,39 سهم ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 190,39 
مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
21 - راى شماره 139760302007000632 مورخ 97/03/02 ماه منیر ابراهیمى فرد فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198,62 مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى 
واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالکریم نصر 

اصفهانى فرزند صادق.
22 - راى شماره 139760302007000633 مورخ 97/03/02 ماه منیر ابراهیمى فرد فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158,96 مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى 

واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
23 - راى شــماره 139760302007000634 مورخ 97/03/02 مرتضى رئیسى فرزند غالمعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت 3190,47 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در 
کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى رئیسى 

خیرآبادى.
24 - راى شماره 139760302007000635 مورخ 97/03/02 سید حبیب اله متولى الرگى چى 
فرزند سید حسین نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 8450 مترمربع پالك 

شماره 446 اصلى واقع در اشترجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
25 - راى شــماره 139760302007000636 مورخ 97/03/02 مصطفى محمدى قهدریجانى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 3701,30 مترمربع پالك شماره 396 
اصلى واقع در فران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى حیدرعلى 

قدیرى قهدریجانى.
26 - راى شــماره 139760302007000639 مورخ 97/03/02 نصرت زمانى سودرجانى فرزند 
کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 123,20 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 
اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم 

زمانى سودرجانى.
27 - راى شــماره 139760302007000640 مورخ 97/03/02 نصرت زمانى سودرجانى فرزند 
کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 127,88 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 
اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى کریم 

زمانى سودرجانى.
28 - راى شماره 139760302007000642 مورخ 97/03/02 ســهراب زکى فرد فرزند شعبان 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 123,30 مترمربع پالك شــماره 19 اصلى واقع در 
جعفرآباد کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى محمدعلى 

محمدى کلیشادى فرزند عباس.
29 - راى شماره 139760302007000643 مورخ 97/03/02 حمیدرضا یزدى فرزند کریم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 231,60 مترمربع پالك شماره 8 فرعى از 21 اصلى واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نصراله یزدى.
30 - راى شماره 139760302007000649 مورخ 97/03/02 سید محمدعلى ابوالحسنى فرزند 
سید ضیا نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 250 مترمربع پالك شماره 1346 

فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
31 - راى شماره 139760302007000650 مورخ 97/03/02 صادق محمدى فالورجانى فرزند 
قاسمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131,75 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 
در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین جمشیدى 

فرزند على.
32 - راى شماره 139760302007000651 مورخ 97/03/03 اسداله قربانى شرودانى فرزند بهمن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 263,40 مترمربع پالك شماره 162 فرعى از 414 اصلى 
واقع در کیادجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسفندیار قربانى.

33 - راى شــماره 139760302007000652 مورخ 97/03/03 جواد نقى زاده قهدریجانى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211,80 مترمربع پالك شماره 299 فرعى از 387 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى 

نقى زاده قهدریجانى فرزند زین العابدین.
34 - راى شماره 139760302007000657 مورخ 97/03/03 سید محسن کرم پور گل سفیدى 
فرزند سید محمد حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159,63 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى 

قنبرعلى کیانى فالورجانى.
35 - راى شماره 139760302007000659 مورخ 97/03/03 سید مجید موسوى فرزند سید اسداله 

نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مســاحت 56,34 مترمربع پالك شماره 
497 اصلى واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى 

اکبرى پاوائى فرزند على.
36 - راى شــماره 139760302007000665 مورخ 97/03/03 افسانه کاشى درچه فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 197,90 مترمربع پالك شماره 17 
فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شــفق بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى فضل اله هدایت.
37 - راى شماره 139760302007000666 مورخ 97/03/03 سمیرا کاشى فرزند نعمت اله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197,90 مترمربع پالك شماره 17 فرعى 
از 667 اصلى واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

فضل اله هدایت.
38 - راى شــماره 139760302007000668 مورخ 97/03/03 افسانه کاشى درچه فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 269,75 مترمربع پالك شماره 17 
فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شــفق بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى فضل اله هدایت.
39 - راى شماره 139760302007000669 مورخ 97/03/03 سمیرا کاشى فرزند نعمت اله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 269,75 مترمربع پالك شماره 17 فرعى 
از 667 اصلى واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

فضل اله هدایت.
40 - راى شــماره 139760302007000672 مورخ 97/03/03 ایرج مــرادى فرتخونى فرزند 
حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 349,55 مترمربع پالك شماره 533 اصلى 
واقع در فرتخون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین مرادى 

فرزند مرتضى.
41 - راى شــماره 139760302007000637 مورخ 97/03/02 هرمز قربانى برام فرزند جانمراد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 170,50 مترمربع پالك شماره 26 اصلى واقع در 

هویه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
42 - راى شــماره 139760302007000641 مورخ 97/03/02 رحمت اله مشهدى قهدریجانى 
فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 357,28 مترمربع پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى فاطمه 

مشهدى قهدریجانى.
43 - راى شــماره  139660302007004166مورخ 1396/11/24قاى /خانم علیمراد محمودى 
مطلق  فرزند محمد یار   نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت143,87 متر مربع پالك شماره   

فرعى از 19اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   مظاهر شریفى
 44- راى شماره  139760302007000655مورخ 1397/3/3آقاى /خانم محمد زمانى گاونانى 
فرزند قاسمعلى    نســبت به شش دانگ   دامدارى    به مســاحت 1003/50متر مربع پالك شماره   
فرعى از 453اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   محمد حســن مرتضى 

گاونانى 
 45- راى شماره   139760302007000558 مورخ 1397/2/29آقاى /خانم على کوراوند  فرزند 
امیر قلى نسبت به شش دانگ   قسمتى ازیکدرب  باغ    به مساحت 517/25متر مربع پالك شماره   

فرعى از 19اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسین محمدى 
46- راى شماره  139660302007004477مورخ 1396/12/20آقاى /خانم  احمد جمالى بیرگانى 
فرزند محمد حسین نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 141,65متر مربع پالك شماره   

فرعى از 411اصلى واقع درشرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   دکتر مهدى کیانى 
47- راى شــماره  139760302007000656مورخ 1397/3/3آقاى /خانــم احمدرضا کریمى 
سهلوانى فرزند حسن نسبت به شش دانگ   یکباب ساختمان    به مساحت 54,89متر مربع پالك 
شماره   فرعى از 5اصلى واقع در منصور آباد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   احمد میرزا مسعود

48- راى شماره  139760302007000622مورخ 1397/02/31آقاى /خانم رضا امینى بردپاره 
فرزند محمد     نسبت به شش دانگ   یک قطعه زمین مزروعى    به مساحت 3955,22متر مربع پالك 
شماره   فرعى از 430اصلى واقع درمینادشت   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسینعلى محمدى 
49- راى شماره  139760302007000559مورخ 1397/02/29آقاى /خانم  درویش قنبرى فرزند 
محمد صالح  نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 63,22متر مربع پالك شماره   فرعى از 

19اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   یداله اکبرى 
50- راى شماره  139760302007000450مورخ 1397/02/19آقاى /خانم غالمعلى شفیع زاده 
قهدریجانى فرزند حسین نسبت به شــش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 225,75 متر  مربع پالك 
شماره  778فرعى از 385اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى 
51- راى شماره  139760302007000449مورخ 1397/02/19آقاى /خانم ولى اله حاتمى گل 
سفیدى فرزند على برات نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 197,98 مربع پالك شماره   

فرعى از 411اصلى واقع درشرودان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى
52- راى شماره  139760302007000455مورخ 1397/02/19آقاى /خانم محمد بهمنش فرزند 
محمد مراد نسبت به 1191,75 سهم مشاع از 27173 سهم  شــش دانگ   قطعه باغ    به مساحت 
27173 مربع پالك شــماره  86 فرعى از 434اصلى واقع در کارویه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه   عباسقلى کرمى 
53- راى شــماره  139760302007000447مورخ 1397/02/19آقاى /خانم اسماعیل زارعى 
کلیشــادى فرزند محمدعلى     نسبت به شش دانگ   یکباب ســاختمان    به مساحت 81,90 مربع 
پالك شماره 7  فرعى از 21اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   رحیم زمانى 
54- راى شــماره  139760302007000688مورخ 1397/03/07آقاى /خانم محمدرضا فالمرز 
فوالدى فرزند ابوالقاسم     نسبت به شش دانگ   یکبابخانه و بهاربند متصله   به مساحت 324,83متر 
مربع پالك شماره   فرعى از 4اصلى واقع در یزد آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   عبدالحسین 

بزرگزاد
55- راى شــماره  139760302007000694مــورخ 1397/03/08آقــاى /خانــم عــزت اله 

مرادى فرزند على قلى      نســبت به شش دانگ   یکبابخانه به مســاحت 149,26متر مربع پالك 
شماره   فرعى از 411اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   اسماعیل عسگرى. 
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یک شنبه مـــورخ 1397/03/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز دو شنبه 
مــورخ 1397/03/28 . م الف:222   اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان 

فالورجان/ 3/440
ابالغ وقت رسیدگى

خواهان اداره آموزش و پرورش نجف آباد با وکالت ابوطالبى دادخواســتى بطرفیت خواندگان اداره 
اوقاف نجف آباد- موقوفع عبدالکریم – ورثه ســید ناصر بهنیا (کوشــا- پریســا- بابک – پریا- 
سیاوش- سارا همگى بهنیا فرزندان سید ناصر) به خواســته اثبات واهى و اعالم بطالن آن تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالســه 950882 ح 2 ثبت گردیده که تاریخ 
رسیدگى به ادعاى خواهان 1397/4/21 ســاعت 9 مى باشد این وقت در خصوص اجراى معاینه و 
تحقیق محلى مى باشد که در زمان مقرر باید در شعبه حاضر شوند که با توجه به مجهول المکان بودن 
ورثه سید ناصر بهنیا (کوشا- پریسا- بابک – پریا- سیاوش- سارا همگى بهنیا فرزندان سید ناصر) 
و  درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 958/ م الف مجتبى 

شفیعى- مدیر شعبه دوم دادگاه هاى عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/3/441
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 139785602030000381 چون اقاى سعادت پورشــبانان فرزند رضا باستناد دو برگ 
استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شــدند که سند مالکیت سه و 
چهار-دهم حبه مشاع از هفتادو دوحبه ششدانگ یک  قطعه ملک 1214/2واقع در قطعه10 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 350دفتر 481 ذیل ثبت 113619 ســند مالکیت بشماره 
120969 الف81 به نام مهین پورشبانان نجف ابادى فرزند على ثبت و صادر و تسلیم گردیده سپس 
طى سند انتقال شماره 26390 مورخ 1382/12/25 دفترخانه42 نجف اباد به متقاضى انتقال گردیده 
است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جا به جایى مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار97/3/13- 952/م الف- حســین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك

 نجف آباد/3/442
مزایده اموال غیر منقول

شــماره :970540  - اجراى احکام دادگاه حقوقى شهرســتان فالورجان در نظــر دارد در پرونده 
شــماره 970540  اجرائى موضوع علیه آقاى ابوالقاســم رهنما وله آقاى محمــد چهرآرا در تاریخ 
97/04/03 به منظور فروش 13/56 حبه مشــاع از 72 حبه  6 دانگ یک قطعه زمین کشــاورزى 
(باغ محصور) بــا مســاحت 1600 مترمربع داراى درختان چندســاله میوه و داراى ســاختمان و 
محوطه ســازى و اســتخر واقع در صحراى معروف به دم لنگه اى در محدوده روستاى موسیان 
کوچه شــهید رجایى مجاور جوى حســین آباد زمین هاى کشاورزى ســابق حاج مرتضى شمس 
داراى ســابقه ثبتى به شــماره 14 اصلى بخش 9 مى باشــد و ملک مذکور مشــاع مى باشــد و 
متعلق حق غیر نمى باشــد  از ســاعت 10 الــى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجــراى احکام 
حقوقى فالورجــان اطاق 315 برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توســط کارشــناس رســمى 
دادگســترى به مبلغ ششــصد و دومیلیون و ششــصدو نود و پنج هزار و یکصدو  هشــتاد ریال 
ارزیابى شــده اســت . متقاضیان خرید مى توانند پنــج روز قبل از مزایده با حضــور در محل این 
اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شــده شــروع و برنده کسى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى 
مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290288005  ایداع و فیش آنرا ارائه نمایند . و در صورت انصراف برنده 
مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. م/الف : 211 مدیــر اجراى احکام مدنى 

دادگسترى فالورجان/ 3/444
مزایده اموال غیر منقول

شماره :970913  - اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970913  
اجرائى موضوع علیه آقاى مالگرد دویستى وله آقاى منصور مهدیان در تاریخ 97/04/06 به منظور 
فروش 43/1 حبه مشاع از 72 حبه مشاع کل 6 دانگ یک واحد آپارتمان دوخوابه بمساحت 88/62 
مترمربع واقع در فوالدشــهر محله C 5 بلوك 482 خیابان رودکى شــرقى ابفا سرند2 طبقه اول 
ساختمان 5 طبقه کد پستى 43851 – 84914 داراى ســابقه ثبتى به شماره 741/2934 مفروز از 
1336 بخش 9 اصفهان مى باشــد و ملک مذکور مشاع مى باشــد و متعلق حق غیر نمى باشد . از 
ساعت 10 الى 11 صبح جلســه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 315 برگزار 
نماید . اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ پانصدوهشتادوشش هزار 
و هفتصد و پنجاه ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 
در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى 
است که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود 
و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابى شده را  به 
حساب سپرده دادگسترى به شــماره 2171290288005  ایداع نموده باشند و در صورت انصراف 
برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. م/الــف : 219 اجراى احکام مدنى 

دادگسترى فالورجان/ 3/443

«همایش مدیریت منابع و مصارف با رویکرد مدیریت 
هزینه در نظام سالمت به صورت منطقه اى 31 خردادماه 
ســال جارى در تاالر زیتون دانشــگاه علوم پزشکى 

اصفهان برگزار خواهد شد.» 
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان در نشستى خبرى 
که در مجتمع مطبوعاتى برگزار شد با اعالم این مطلب 
گفت: در کشور 40 میلیون بیمه شده تحت پوشش بیمه 

سالمت هستند که به آنان خدمات ارائه مى شود. 
حسین بانک افزود: ما در اســتان اصفهان یک میلیون 
و 580 هزار بیمه شــده بیمه ســالمت دادیم که از این 
میزان 400 هزار بیمه شده کارمند دولت، 400 هزار بیمه 
سالمت همگانى، 17 هزار بیمه شده ایرانیان، 550 هزار 
بیمه شده روستایى و حدود 89 هزار نفر سایر اقشار بیمه 
شده هستند. این درحالى است که ما در استان اصفهان 
سه هزار و 226 بیمار خاص هموفیلى، کلیوى، MS و... 
وجود دارند که هزینه هاى این بیمارى ها بدون فرانشیز 
بوده و مســائل درمانى این بیماران به عهده ماست که 

باید برنامه ریزى براى آنها صورت گیرد. 
وى ادامــه داد: در راســتاى مدیریت هزینــه در نظام 
سالمت، سازمان بیمه سالمت با رویکرد مدیریت هزینه 
در ســال جارى برنامه ریزى هاى الزم را آغاز کرده تا 
عالوه بر ارائــه مطلوب خدمات، در هزینــه ها بتوانیم 

کنترل داشته باشیم. 
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان اظهار کرد: 

همایــش مدیریــت منابع و مصــارف بــا همکارى 
شــوراى منطقــه اى بیمــه ســالمت متشــکل از 
استان هاى اصفهان، چهارمحال و بختیارى و مرکزى 
با همکارى دانشــگاه علوم پزشــکى و... 31 خردادماه 
برگزار خواهد شــد که فراخــوان نیز صــورت گرفته

 است. 
بانک مى گوید: در سال گذشته، 700 میلیارد تومان براى 
بیمه شدگان بیمه سالمت در استان اصفهان هزینه شد 
که این میزان سه برابر سال 93 بوده و مى طلبد رویکرد 
مدیریت منابع و مصارف مّد نظر باشــد تا بیمه شدگان 
از حداکثر منابع و خدمات بهــره بگیرند و ما نیز بتوانیم 
هزینه هــا را مدیریت کنیم که البته اطالع رســانى در 
حوزه هاى بیمه، مى تواند کمک کننده باشد. بانک در 
ادامه افزود: پزشکان نیز با اقدامات ضرورى پزشکى و 
تشکیل پرونده الکترونیک ســالمت که گام هایى هم 
در این زمینه برداشــته شــده و اجراى سیستم ارجاع، 

مى توانند در کنترل هزینه ها مؤثر باشند. 
■■■

قائم مقام مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان نیز 
گفت: براســاس برآوردها، تا پایان ســال جارى بیمه 
سالمت، ده هزار میلیارد تومان کسرى خواهد داشت و 
براساس تصمیم وزارت بهداشت و براى اولین بار قرار 
است در سال جارى صرفًا در چارچوب منابع تخصیص 
داده شده به سازمان بیمه سالمت، هزینه شود و این به 
استان ها نیز ابالغ شده اســت که بیشتر از منابع هزینه 

نکنند. 
احمدرضا ریاضیات افزود: با تعامالتى که با پزشــکان 
صورت گرفته، قرار است براســاس نیاز، دارو، آزمایش 
و... براى بیمار تجویز شود و پزشــکان حتى المقدور از 
راهنماى بالینى براى مسیر درمان بیماران استفاده کنند. 
وى از اجرا و تکمیل همپوشــانى بیمه خبر داد و گفت: 
همپوشانى بیمه اجرایى شــده و در حال تکمیل است. 
همچنین به علت محدودیت منابع به بیمارستان ها نیز 
ابالغ شده تا براى رفع این مشکل لیست انتظار را براى 

بیماران غیراورژانسى دایر کنند. 
■■■

رئیس اداره بیمه گرى و درآمد اداره کل بیمه ســالمت 
اســتان اصفهان هم گفت: در اســتان اصفهان روزانه 
چهارهزار عملیــات بیمه گــرى در 105 نقطه بخش 
خصوصى دولتى انجام مى شــود، اما متأســفانه مردم 
نسبت به تمدید و یا صدور دفترچه بیمه سالمت زمانى 
اقدام مى کنند که ارائه خدمات در حین بیمارى مقدور 

نیست. 
عبدالمجید نادرى افزود: با توجه به اینکه بیمه سالمت 
رایگان اســت و حق بیمه ایرانیان نیز 50 درصد است، 
مردم به دنبال تمدید و یا صدور دفترچه بیمه نیســتند 
و زمانى که بیمار بســترى شــده و یا در حال ترخیص 
اســت به دنبال تمدید اعتبار و یا صدور دفترچه هستند  
که آن زمان ما قادر به هیچ کارى براى بیمه شــدگان

 نیستیم. 
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مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان خبر داد


