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قارچ هاى قاتل در اصفهان هم 
قربانى گرفت 

کشف آثار تاریخى در پشت بام عالى قاپو
9

2

6

10

3

دورهم نشینى مخاطبان 
پاى سریال هاى مناسبتى

کرایه کامیون افزایش یـافت

درمان کم خونى با خرما

سقف بازار کوثر شماره7 
ریزش کرد
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 کابوس بزرگ 
ستارگان سرباز
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قارچ هاى سمى همچنان قربانى مى گیرد. افزایش آمار مسمومیت 
بر اثر مصرف قارچ هاى سمى در برخى از استان هاى کشور، زنگ 

خطرى جدى براى تهدید سالمت مردم است. بر اساس 
آخرین آمارهاى ارائه شده در حال حاضر 14 استان 

کشور شامل کرمانشاه، لرستان، کردستان، 
آذربایجان غربى، زنجان، ایالم، ...

 از حاال به بعد ستارگان سرباز لیگ برتر باید درگیر 
یک کابوس بزرگ و حضور احتمالى در لیگ یک 

باشند، مگر اینکه  تغییر قوانین به داد آنها برسد.
در صورتى که واگذارى باشــگاه تراکتورسازى 
شکل عملى به خود بگیرد و در این باره اطالعیه 
رسمى منتشر شود، این تیم دیگر بازیکن سرباز 

جذب نمى کند.
باشــگاه تراکتورسازى در دو ســه سال گذشته 
با توجه به ســقوط فجرسپاســى و ملــوان به 
لیگ دسته اول تنها باشگاه نظامى حاضر در لیگ 

برتر بوده...

رمزگشایى از یک مدیریت رمزگشایى از یک مدیریت 1515 ساله در شهر اصفهان ساله در شهر اصفهان
چرا اندیشه هاى شهردار اسبق، به شهردار سابق و فعلى هم تسرى یافته استچرا اندیشه هاى شهردار اسبق، به شهردار سابق و فعلى هم تسرى یافته است
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همکارى مجدد 
عزتى و جعفرى

 در «چهـــار انگشت»

خیلى غیر مترقبه نبود!خیلى غیر مترقبه نبود!

خوش خیالى استقاللى ها کار دست شان مى دهد!
  با قرعه کشى مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان اروپا، مشخص شد که کدام تیم باید وحشت 
دیدار با تیم درنده امســال آســیا را تحمل کند! اما بهتر است در این باره اســتقاللى ها هم خیلى 

خوش خیال نباشند و اینقدر پرسپولیسى ها را با حربه الدحیل به باد تمسخر نگیرند.
برخورد با الدحیل، قرعه اى نبود که تیمى از آسیا عالقه اى به آن داشته باشد. موفق ترین تیم این فصل 

لیگ قهرمانان، تنها تیم آسیایى بود که هر شش بازى دور گروهى را برد ...
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از کابوس الدحیل در امان ماندید، آسیا را دستکم نگیرید

آگهى مناقصه

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

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

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

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

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

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

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

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

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

چاپ دوم

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

رضا غالمرضایى – شهردار نصرآباد

شهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند سوم صورتجلسه مورخ 97/02/22 
شوراى اسالمى شهر نسبت به برگزارى مرحله اول مزایده عمومى فروش 2 قطعه 
زمین با کاربرى کارگاهــى خدماتى اقدام نماید. متقاضیان مــى توانند تا تاریخ 
1397/03/30 جهت دریافت اســناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر به شهردارى 
مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده پایان وقت ادارى روز 

پنج شنبه مورخ 1397/03/31 مى باشد. 
* پرداخت وجه زمین به صورت نقد و اقساط خواهد بود. 

* شهردارى در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
* هزینه درج آگهى مزایده به عهده برنده مزایده است. 

تلفن تماس: 03146655650 

نوبت اول

ر چه چهر
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هان هم 

ش آمار مسمومیت 
زنگ  هاى کشور،

ر اساس 
ن
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فرا رسیدن سالروز وفات حضرت خدیجه کبرى (س) را تسلیت مى گوییم

این کشفیات در هنگام مرمت سقف هاى چوبى پشت بام و آواربردارى پشت بام هاى طبقه سوم و چهارم اتفاق افتاد

 فقط تغییر قوانین مى تواند به دادشان برسد

www.

گ 
ا

خوش
قرعه کشى   با
دیدار با تیم در
خوشخیال نب
برخورد با الدحی
لیگ قهرمانان

اینکشفیات در هنگام مرمت سقف هاى

ان برسد
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ذوب آهن و نمازى باالخره به هم رسیدند
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دبیر کار گروه مشارکت  سیاسى و اجتماعى معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهورى گفت: حذف کلمه طالق 
از شناسنامه بانوان مطلقه نه تنها مشکلى از مشکالت آنها 
را حل نمى کند بلکه مشکل آفرین هم خواهد بود و چنین 

کارى اصًال به نفع بانوان نیست.
کبرى روشــنفکر افــزود: اینکه زنــى بخواهد طالق 
گذشــته اش را از شناســنامه اش پاك کند، مى خواهد 
بخشى از زندگى گذشته خود را کتمان کند و این موضوع 
باعث مى شود که پایه و اســاس زندگى بعدى خودش
 را با مردى دیگر بر اســاس دروغ و بدون حســن نیت
 بنا کند. اگر بناســت از اول این موضوع را کتمان کنند 

باید همیشــه این نگرانى را داشــته باشــد که باالخره 
همســر آینده اش ممکن اســت متوجه ایــن موضوع 

بشود.
پیش از این حمید درخشــانى نیا، رئیس ســازمان ثبت 
احوال از تهیه پیش نویس حذف واژه طالق از شناسنامه 
زنان مطلقه خبر داد و گفته بود: در حال حاضر فقط واژه 
طالق از شناســنامه خانم هایى که عقد کــرده اند اما 
دوشیزه هستند حذف مى شود. یک بار هم مسئ له حذف 
واژه طالق از شناسنامه زنان مطلقه در مجلس شوراى 
اسالمى مطرح و رد شده اســت، اما دوباره این ایده در 

مجلس مطرح شده است.

رئیــس اتحادیه حمل و نقل بار کشــور بــا بیان اینکه 
کامیونداران به افزایش دو برابرى قیمت اقالم مورد نیاز 
از جمله الســتیک و روغن اعتراض داشتند، از افزایش 
کرایه حمل بار تا ســطح 20درصد براى جبران بخشى 
از گرانى ها و کم بــارى خبر داد.محمــد خان بلوکى در 
گفتگو با «تسنیم» با اشــاره به اعتراضات روزهاى اخیر 
جمعى از کامیونداران در چند شــهر محدود اظهار کرد:  
این اعتراضــات به دلیل گرانى تمامــى اقالم مورد نیاز 
کامیونداران بوده، قیمت الســتیک، روغن و... دو برابر 
شده و کار و معیشــت کامیونداران را دچار مشکل کرده 
است. وى با بیان اینکه بیشتر اعتراضات مربوط به شهر 

رى، اصفهان و شیراز بوده است،  تصریح کرد:  کرایه حمل 
کامیونداران از سال 94 به این طرف افزایش نیافته بود.

وى با یادآورى اینکه ســال 94 کرایــه حمل حدود 15 
درصد افزایش یافته و طى سه سال اخیر با وجود افزایش 
نرخ دالر و تأثیر آن در اقالم مصرفى نرخ کرایه تغییرى 
نکرده بود، تصریح کرد: رانندگان درخواســت افزایش 
40درصدى نرخ کرایه ها را دارند که عمًال امکان چنین 

افزایش نرخى را نداریم.
خان بلوکى با بیان اینکه در کشــور، بى بارى داریم و بار 
براى کامیونداران کم اســت ، اظهار کرد: این مســئله 

معیشت کامیونداران را با مشکل مواجه کرده است.

حذف طالق از شناسنامه
 به نفع بانوان است؟

کرایه کامیون
 افزایش یــــافت

دردسر هم اتاقى با 
ملک مطیعى!

  رکنا| حال ناصر ملــک مطیعى که در 
بیمارستان بسترى بود، رو به بهبود است. اما در 
این میان، توییت فردى به نام محسن، که ادعا 
کرده پدرش در تخــت کنارى ملک مطیعى در 
بیمارستان بسترى است، مورد توجه قرار گرفته؛ 
محسن نوشته: «تخت کنارى بابام، ناصر ملک 
مطیعیه. بعد جورى شــده که فقط من و مامانم 
مى ریم مالقات بابــام، بقیه فک و فامیل میرن 

ملک مطیعى رو مالقات مى کنن.»

آمار عجیب صاعقه زدگى 
در 33 روز گذشــته صاعقــه    فارس|
زدگى در استان هاى کشور 17 فوتى و مصدوم 
برجاى گذاشته است. از ابتداى اردیبهشت ماه 
تا دوم خرداد امسال، از مجموع 9 فوتى، استان 
آذربایجان غربى با سه فوتى و استان چهارمحال 
و بختیارى با دو فوتى بیشــترین آمار را به خود 

اختصاص داده اند. 

سینماروها بیشتر شده اند
  باشگاه خبرنگاران جوان| میــزان 
فروش ســینماى ایران در اردیبهشت ماه سال 
1397، با ســه میلیون و 307 هزار و 641 نفر 
مخاطب مجموعًا 26 میلیــارد و 763 میلیون 
و 560 هزار و 723 تومان بوده اســت . امسال 
نزدیک به ده میلیارد تومان فروش و یک میلیون 

نفر مخاطب افزایش داشته ایم.

ابن سینا رفت، اسلیمى آمد!
طــرح روى جلــد    جام جم آنالین|
دفترچه هاى درمان تأمین اجتماعى تغییر کرده 
و چند ماهى است بیمه شــدگان پس از تمدید 
دفترچه هاى خود با شــکل و شمایل جدیدى 
از دفترچه هــا برخورد مى کننــد. دفترچه هاى 
قدیمى تأمین اجتماعى از این پس جاى خود را 
به دفترچه هایى مى دهند که به لحاظ طراحى، 
شکل و شمایل متفاوتى دارند و به جاى تصویر 
ابوعلى سینا، این بار طرح هاى اسلیمى بر جلد 

دفترچه ها نقش بسته است.

قاتالن ایرانى ها
  اعتماد آنالین| بر اساس آمار منتشر 
شده توسط پزشــکى قانونى، در سال گذشته، 
16201 ایرانــى به علت تصادفــات جاده اى، 
1650 نفر به علت سوختگى، 1026 نفر به علت 
غرق شدگى، 766 نفر به علت مسمومیت با گاز 

و 607 نفر به علت برق گرفتگى فوت کردند.

زن ایران در عروسى 
انگلیسى 

در جایگاه مهمان هــاى ویژه    روزنو|
مراسم ازدواج «پرنس هرى» و «مگان مارکل» 
زوج سلطنتى انگلیس که هفته پیش برگزار شد، 
تصویر یک زن ایرانى هم به چشــم مى خورد. 
«سلین خاورانى» یک طراح مد معروف و موفق 
ایرانى اســت. او که به عنوان دوســت نزدیک 
مگان مارکل در این مراســم شــرکت داشت 
جزو  افراد شناخته شــده این صنعت در آمریکا 

محسوب مى شود.

منتظر کاهش قیمت نباشید!
درپى افزایش قیمت لوازم خانگى    ایسنا|
و اعالم سازمان حمایت مصرف کنندگان مبنى بر 
ممنوعیت افزایش قیمت،   انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگى تصریــح کرد که قیمت ها کاهش 
نمى یابد چراکه عالوه بر نوســانات قیمت ارز، 
میزان حقوق و دستمزد 20 درصد و قیمت مواد 

اولیه حدود 15 درصد افزایش یافته است.

حجت االسالم حسن روحانى، رئیس جمهورى اسالمى 
ایران در ماه جارى (خرداد) به چین سفر مى کند، زمان 
دقیق سفر رئیس جمهور به چین مشخص نشده اما با این 
حال وى به منظور شرکت در اجالس شانگهاى به این 
کشور ســفر خواهد کرد. اجالس شانگهاى به مدت دو 
روز،  روزهاى 31 خرداد و 1 تیر برگزار خواهد شد. روحانى 
در این سفر با «والدیمیر پوتین»،  رئیس جمهور روسیه 

نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.
ســوئیس و اتریــش نیز مقصــد ســفرهاى اروپایى 

رئیس جمهــور خواهد بود که محمــود واعظى، رئیس 
دفتــر رئیس جمهور دربــاره زمان این ســفرها گفت: 
پیشنهاداتى براى این سفر به ما شده است. هم سوئیس 
و هم اتریش از آقاى رئیس جمهور براى ســفر دعوت 
کرده اند و ما در حال بررســى برنامه ریزى هستیم که 
اگر وقت آقاى رئیس جمهور اجازه بدهد و طرف مقابل

 نیز موافق باشــد، بعد از ماه مبارك رمضان این ســفر 
انجام شود.

در همین حال ســفر روحانى به روسیه به منظور حضور 
در افتتاحیه جام جهانى فوتبال در ابهام قرار دارد. رئیس 
جمهور کشورمان با دعوت «جیانى اینفانتینو» به روسیه 
براى دیدن جام جهانى از نزدیک مواجه شد ولى ظاهراً 

قصد حضور در روسیه براى این رقابت ها را ندارد. 
محمود واعظــى در این بــاره  ابــراز کــرد: از آقاى 
رئیس جمهور براى حضور در این مراســم دعوت شده 
است اما زمان این مسابقات تاکنون با برنامه هاى آقاى 
رئیس جمهور تداخل دارد. من بعید مى دانم آقاى روحانى 

بتواند در این مسابقات حضور یابد.

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران در حالى که نرخ تورم 
در اردیبهشت ماه برابر با 8 درصد، طى دوره 12 ماهه 
گزارش شده است،  برررسى ها نشان مى دهد گوشت 
قرمز، گوشت ماکیان و سبزیجات بیشترین افزایش 
قیمت را تجربه کــرده اند به طورى کــه نرخ تورم 
گوشت قرمز و ماکیان برابر با 15/9 درصد و نرخ تورم 
سبزیجات 18/8 درصد برآورد شده است. رشد 14/5 
درصدى تورم گوشت سفید و فرآورده هاى گوشتى 
نشان مى دهد افزایش هزینه پروتئین در سبد خانوار 

ملموس است. 
کمترین رشد تورم در اردیبهشت نیز از آن گروه شکر و 
شیرینى ها بود. نرخ تورم این اقالم در حدود 4/4 درصد 
رشد کرده است. مسکن و آب، برق و سایر سوخت ها 

پراهمیت ترین گروه در سبد هزینه اى خانوار هستند 
به طورى که ضریب اهمیت این بخش 35/5 درصد 

برآورد مى شود.
 به این ترتیب این دو گروه بیش از 60 درصد از اهمیت 

سبد هزینه اى را از آن خود کرده اند. 

دادســتان عمومى و انقالب شهرستان اسالمشهر 
ضمن اشاره به افزایش آمار تصادفات در جاده هاى 
منتهى به شهرســتان اسالمشــهر آن را مسئله اى 
حاد عنوان کرد و گفت: از ابتداى ســال 97 تاکنون 
9پرونده تصادف فوتى تشکیل شده و تحت تعقیب 

قرار گرفته است. 
کارشناسان رسمى دادگسترى پس از دستور مدعى 
العموم سهم اداره هاى مختلف را بررسى کردند که 
در پى آن رئیس اداره راه اسالمشــهر تحت تعقیب 
قرار گرفت و پرونده در حال رســیدگى است و نکته 

مهم اینکه متعاقب این اقدام قانونى مشاهده کردیم 
نواقص راه و شهرســازى اصالح شــد یا در شرف 

اصالح قرار دارد.
یونس اسدى مقدم گفت: چندین سال متمادى است 
که رسیدگى الزم براى اصالح راه هاى اسالمشهر 
صورت نگرفته؛ اما بعد از ورود مدعى العموم و تحت 
پیگرد قرار دادن افراد متخلف با حضور کارشــناس 
رسمى دادگسترى مشــاهده مى کنیم که مسئولین 
اداره راه در انجام درست وظایف خود تالش بیشترى 

مى کنند. 

پس از کش وقوس هاى فراوان، ســرانجام دانشگاه آزاد 
اسالمى، ســاختمان کمیته امداد واقع در سوهانک در 
شمال تهران را خرید. ســاختمان جنجالى سابق کمیته 
امداد در منطقه سوهانک تهران، پس از کش  و  قوس هاى 

فراوان و بعد از گذشت دو سال، فروخته شد.
بر اســاس این گزارش، ساختمان ســابق کمیته امداد 
که در مجموعه اى به مســاحت هشــت هکتار و داراى 
ساختمان هاى متعدد، مهمانسرا، ورزشگاه و دانشگاه بود 
در منطقه سوهانک واقع در شمال تهران قرار داشت، به 

دانشگاه آزاد اسالمى فروخته شد.
به گزارش «تســنیم»، گفته مى شــود این ساختمان با 
قیمتى در حدود هــزار میلیارد تومان به دانشــگاه آزاد 
اسالمى فروخته شده اســت که بخش عمده این مبلغ 
به صورت نقد و مابقى به صورت اقســاط به کمیته امداد 

پرداخت خواهد شد.
سید پرویز فتاح، پیش از این عنوان کرده بود که مبلغى که 
از فروش این ساختمان عاید کمیته امداد امام خمینى(ره) 
مى شود صرف پرداخت وام قرض الحسنه به مددجویان 

کمیته امداد خواهد شد.
اســتقرار کمیته امداد در این مجتمع بزرگ به  واســطه 
منطقه محــل احداث آن و بزرگى ایــن مجموعه که از 
نظر منتقدان با اهداف کمیته امداد امام خمینى(ره) مبنى 
بر حمایت از محرومان و مســتضعفان کشور همخوانى 
نداشت همواره با انتقادات بسیارى همراه بود. به گزارش 
«مسیرآنالین»، انتقادات به مجتمع سوهانک وابسته به 
کمیته امداد که دفتر مرکزى آن نیز محســوب مى شود 
از همان ابتداى شــروع به فعالیت دامن کمیته امداد را 
گرفت؛ مســئوالن وقت کمیته امداد که با بهانه تجمیع 
ساختمان هاى فرسوده 14 گانه خود در داخل شهر اقدام 
به ساخت و بهره بردارى از این مجتمع عظیم کرده بودند، 
هیچگاه نتوانستند در مقابل انتقادات صورت گرفته جواب 

قانع کننده اى داشته باشند.

 سید پرویز فتاح پس از انتصابش در مقام ریاست کمیته 
امداد امام خمینى(ره)، فروش این ساختمان جنجالى را 
به عنوان یکى از اولین اقدامات خود در دستور کارش قرار 
داد و مجموعه کمیته امداد را از سوهانک به ساختمانى 
در میدان آزادى منتقل کرد. این اقدام فتاح در پاســخ به 
انتقادات قبلى نسبت به استقرار مجموعه کمیته امداد در 
این ساختمان بود و وى در اردیبهشت 95 از رایزنى براى 

فروش ساختمان ســوهانک به قیمت کارشناسى هزار 
میلیارد تومان خبر داد.

گرچه در این دو ســال، نــام تعــدادى از وزارتخانه ها، 
سازمان ها و ارگان ها از وزارت علوم تا بخش خصوصى 
به عنوان خریداران این ســاختمان به میان آمده بود ولى 
نهایتاً دانشگاه آزاد اسالمى توانست مالک این ساختمان 

شود.

فتاح سال گذشته در این خصوص گفته بود: فروش یک 
مجتمع 10 هکتارى آن هم به مبلغ بسیار باال کار سختى 
است و هر کسى توان خرید این ســاختمان را ندارد. به 
همین دلیل ما رایزنى هایى را با بخش خصوصى و بخش 
دولتى انجام داده ایم و امیدواریم در ماه هاى آتى به نتیجه 
مطلوبى در خصوص فروش ســاختمان کمیته امداد در 

سوهانک برسیم. 

برجام را دو دستى چسبیده اند
رئیس ســازمان پدافنــد غیر عامل    انتخاب|
گفت: رئیس جمهور آمریکا تاجر و دیوانه است و ترامپ 
استراتژى فردى دیوانه را انتخاب کرده تا ملت هاى جهان 
از او بترسند اما باید بدانید آمریکایى ها توسط اروپایى ها 
دو دستى برجام را چسبیده اند و مى خواهند با استفاده از 

آن توان دفاعى و موشکى ایران را محدود کنند.

از نگاه سردار 
  ایلنا| سیدیحیى رحیم صفوى، مشاور عالى رهبر 
معظم انقالب در نیروهاى مسلح در مراسم پاسداشت 
سوم خرداد به مناســبت آزادى خرمشهر گفت: خداوند 
آلترناتیوى براى جمهورى اسالمى ندارد و در بین 194 
کشور مستقل شــکل گرفته تنها حکومتى است که بر 

اساس آموزه هاى قرآن شکل گرفته است.

یک قالیباف دیگر هم رفت
  فارس| محمد على افشــانى، شهردار تهران 
اولین انتصاب خود را در شهردارى پایتخت انجام داد. بنا 
بر این گزارش، طى حکمى حمیدرضا قالیباف از حراست 
شهردارى تهران رفت و جعفر سمیعى جایگزین وى در 

شهردارى تهران شد.

چادرى ها و مانتویى ها
  ایلنا| حبیب احمدزاده، نویســنده و مستندساز 
گفته است: مبناى قضاوتمان هم در سیاست امروز کشور 
در همین حد است که اگر مثًال مانتویى هستیم باید در 
سیاســت نیز پیرو گروه مانتویى ها باشیم و اگر چادرى 
هستیم و مى رویم به چادرى ها رأى مى دهیم که صرفاً با 

مانتویى ها قاطى نشویم.

افطارى با بودجه دولتى
در راهروهاى مجلس شنیده شد که برخى    الف|
از نهادها و سازمان ها بر خالف قانون و مصوبه مجلس 
که دادن افطارى با بودجه دستگاه هاى اجرایى را ممنوع 
کرده، نمایندگان مجلس را به ضیافت افطارى دعوت 
کردند. این دعوت بــه افطارى ها در حالى اســت که 
نمایندگان مجلس در اسفند ســال گذشته، افطارى با 

بودجه دستگاه هاى اجرایى را ممنوع کردند.

با مصالحه فاصله داریم
  انتخاب| «هایکو ماس»، وزیر امور خارجه آلمان 
پس از دیدار با «مایک پو مپئو» همتاى آمریکایى خود از 
تداوم اختالفات بین آمریکا و اروپا بر سر توافق هسته اى 
با ایران، برجام، خبر داده وگفته اســت: فکر مى کنم با 

مصالحه خیلى فاصله داریم.
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معامله جنجالى باالخره جوش خورد

دانشگاه آزاد، مجموعه 1000میلیارد تومانى را خرید

روحانى به چین، اتریش و سوئیس مى رود اما جام جهانى نمى رودرئیس اداره راه اسالمشهر تحت تعقیب قرار گرفت

سود 13 میلیارد تومانى یک فرد در یک ماه

کدام خوراکى صدرنشین تورم اردیبهشت بود؟

نشان دادن ساز در تلویزیون آزاد شده است؟ 
نشــان ندادن ســازهاى موســیقى از تلویزیون، از 
جمله مواردى اســت که همواره پــاى ثابت انتقاد 
هنرمندان و مردم نسبت به عملکرد صداوسیما بوده

 است.
علیرضا عصار، بــراى حضور خود در برنامه ســال 
تحویل یکى از شــبکه هاى تلویزیون شرط نمایش 
سازش را گذاشــته بود که شــرط او نیز مورد قبول 
قرار گرفت و هنگام پخش زنــده این برنامه، عصار 
براى دقایقى پشــت پیانوى خود نشست و نواخت 
و آواز خواند. پیش از عصار، یک بار دیگر نیز برنامه 
«دورهمى» پیانونوازى ســامان احتشامى را نشان 
داده بــود. پیش تر نیز هنگام پخش زنــده اختتامیه 
جشنواره فیلم فجر براى لحظاتى سازهاى گروهى 

که در این برنامه، اجرا مى کردند از دور نشــان داده
 شد.

اما آخرین اقدام صداوسیما درخصوص نشان دادن 
ســاز، به مراســم بدرقه تیم ملى فوتبــال ایران به 
جام جهانى و رونمایى از سرود رسمى آن برمى گردد 
که این مراسم به صورت زنده از شبکه ورزش سیما 
پخش شد و در حین اجراى قطعات به پخش نماى 
دور از ارکســتر در حــال اجرا (ترکیبى از ارکســتر 
سمفونیک تهران و ارکســتر ملى ایران) بسنده شد. 
در کل به نظر مى رسد در چند وقت اخیر صداوسیما 
قدم هاى نزدیک تر (با توجه به زمان پخش برنامه ها) 
و مثبت ترى را هرچند با محافظه کارى در این زمینه 

برداشته  است. 

نوسانات نرخ ارز و همچنین ســکه و طال باعث شده تا 
عده اى از این آب گل آلود ماهى هاى بزرگى صید کنند. 
در برخى موارد محاسبات نشان مى دهد، فردى در یک 
ماه توانسته است سود کالن 13 میلیارد تومانى به جیب 
بزند که هیچ کار تولیدى این میزان سود را در یک ماه به 
جیب هیچ تولیدکننده اى ســرازیر نخواهد کرد. اما این 

فرد کیست؟ 
سوم اردیبهشــت 1397 بود که اســحاق جهانگیرى، 
معاون اول رئیس جمهور در مراسم رونمایى از سامانه 
الکترونیکى نیمــا در بانک مرکزى اعــالم کرد، همه 
افرادى که سکه خرید کرده اند تا دوم اردیبهشت 1397، 
65 هزار َتن بوده اند که چند میلیون سکه خریده اند که 
البته برخى از آنها حتى 26 هزار ســکه خرید کرده اند، 
بنابراین تعداد آنها محدود است و افراد نمى توانند کارى 

کنند که اقتصاد ایران به هم بریزد!
فردى که به گفته معاون اول رئیس جمهور توانست با 
راهکارهاى بانک مرکزى 26 هزار سکه خریدارى کند، 
اگر این سکه ها را با سررسید یک ماهه و به قیمت یک 
میلیون و 590 هزار تومان خریدارى کرده باشد، توانسته 
است ظرف مدت یک ماه 13 میلیارد تومان سود به جیب 
بزند؛ چرا که در زمان تحویل این ســکه ها، قیمت هر 

سکه تمام بهار آزادى در بازار آزاد تا دو میلیون و صد هزار 
تومان به فروش مى رســید و این یعنى اختالف قیمت 
500 هزار تومانى سکه ها با سررسید یک ماهه با قیمت 

سکه در بازار آزاد.
حاال پرســش این اســت که واقعًا کــدام کار تولیدى 
با آن همه موانع موجود بر ســر راهش، مى توانســت 
چنین ســودى را به جیــب تولیدکننده ســرازیر کند؟ 
قطعًا شما هم به این پاســخ خواهید رسید که هیچ کار 
تولیدى این میزان ســود نخواهد داشــت. اما راهکار 

چیست؟
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فیلم سینمایى «چهار انگشت» به کارگردانى حامد محمدى با 
دریافت پروانه ساخت در کشور کامبوج مقابل دوربین رفت. با 
اضافه شدن امیر جعفرى فهرست بازیگران این فیلم تکمیل شد 
تا در کنار جواد عزتى زوج اصلى «چهار انگشت» را تشکیل 
دهند. این دو پیش از این در «اکسیدان» فیلم قبلى حامد 
محمدى نیز حضور داشتند که فروشى 12 میلیاردى 
داشت. صحنه هایى از این فیلم قرار است در 
تایلند و ایران مقابل دوربین برود. این فیلم 
اولین محصول مشترك ایران و کامبوج به 
حساب مى آید و کمپانى «کانتانا»  در تولید 

آن مشارکت دارد.

یک ترانه ســرا از ماجراى رابطه بین تهیه کنندگان 
برخى آثار تلویزیونى و خوانندگان خبر مى دهد که 
باعث مى شود تیتراژ سریال ها و مجموعه ها به ویژه 

آثار مناسبتى خرید و فروش شود.
علیرضا بدیع، شــاعر و ترانه ســرا دربــاره کیفیت 
ترانه هاى تیتراژ ســریال هــاى تلویزیونى در ایام 
مناســبتى به ویژه ماه مبارك رمضان توضیح داد: 
درباره تیتراژ ســریال هاى ماه رمضان امسال فعًال 
نمى توان نظر مشخصى داد زیرا باید منتظر ماند و 
دید که این آثار تا چه حد در ذهن مردم رسوب کرده 
و در یادشــان باقى مى ماند، اما اگر بخواهم درباره 
کلیت تیتراژهاى تولید شــده در ســیما نظر بدهم 
باید به این مطلب اشــاره کنم که در این چارچوب، 
هم کارهاى خــوب و هــم کارهاى نــازل تولید 
مى شــود که در هر دو موارد مارکتینگ موسیقى 

مورد توجه است.
وى ادامه داد: طى ســال هاى اخیر به دلیل روابط 
برخى از تهیه کننده هاى سریال ها و مجموعه هاى 
تلویزیونى با جامعه موسیقى شاهد فروش تیتراژها 
هســتیم یعنى تهیه کننده براى تأمین بخشــى از 

هزینه هاى خــود اقدام به فروش تیتــراژ مى کند 
که خریدار نیــز در اغلب موارد برخــى خواننده ها 
هســتند. خواننده اى که دســت به چنین اقدامى
مى زند وقتــى مى بیند با خریــدارى یک تیتراژ به 
اندازه پخش چندین تک آهنگ در فضاى مجازى 

مشهور مى شود از موضوع استقبال مى کند.
ترانه ســراى قطعه «ماه و ماهى» با صداى حجت 
اشرف زاده تصریح کرد: وقتى به تیتراژهاى اوایل 
دهه 80 نگاه مى کنیم مى بینیم که اغلب آنها توسط 
بهترین خوانندگان و ترانه سرایان تهیه مى شدند و 
شاخص اصلى انتخاب آثار مسائل فنى بود و همین 

امر باعث ماندگارى آنها شد.
بدیع درباره کاهش کیفیت ترانــه ها، ملودى ها و 
انتخاب خوانندگان تیتراژهاى تلویزیونى بیان کرد: 
چندین سال پیش این موضوع مطرح شد که سازمان 
صدا و سیما با موسیقى پاپ مخالف است ولى حاال 
مى بینیم که عرصه بیشــتر در اختیار اینگونه آثار 
است. متأ سفانه افراط و تفریط کار را به جایى رسانده 
که شاهد شرایط نابســمان و مدیریت نشده اى در 

جریان تیتراژها هستیم.

پوالد کیمیایى، بازیگر ســینما و تلویزیون از آخرین 
وضعیت ســاخت اولین فیلم بلند ســینمایى خود و 

جدیدترین فعالیت پدرش گفت.
پوالد کیمیایى درباره آخرین وضعیت ســاخت فیلم 
سینمایى «معکوس» گفت: این اثر به مرحله نهایى 
مونتاژ نزدیک شده اســت و به زودى صداگذارى و 

موسیقى آن شروع مى شود.
وى در خصوص کیفیــت فیلم افــزود: در این باره 
باید بقیه نظر بدهند، اما خوشــبختانه تا بدین لحظه 
به عنوان صاحب اثر همه چیز بــه خوبى پیش رفته 

اســت و از واکنش کســانى که فیلم را دیدند -که 
البته از خانواده خود فیلــم بودند- مى توان رضایت را 

فهمید.
وى اظهار کرد: «معکوس» فیلم نویى است و حداقل 
در سینماى ایران به لحاظ نوع ریتم، شخصیت پردازى 
و... تجربه نشده است و به هر جهت مى تواند حرفى 

براى گفتن داشته باشد.
کیمیایى با اشــاره به جدیدترین فعالیت ســینمایى 
خود در حوزه بازیگرى بیان کرد: چندین پیشــنهاد 
داشتم که به علت ســفر و مشغله انجام کار هاى فنى 

«معکوس» موفق به حضور در آنها نشدم. این بازیگر 
سینما  با اشاره به وضعیت جسمانى مسعود کیمیایى 
اذعان کرد: خوشبختانه وضعیت جسمانى پدرم خوب 
است و در حال مقدمه چینى براى نگارش سناریوى 

جدیدش است.
گفتنى اســت؛ در فیلــم ســینمایى «معکوس» به 
کارگردانى پوالد کیمیایى و تهیه کنندگى مســعود 
کیمیایى، بازیگرانى چون بابــک حمیدیان، علیرضا 
کمالى، اکبر زنجانپور، شــهرام حقیقت دوست و لیال 

زارع نقش آفرینى مى کنند.

ســعید مظفــرى از قدیمــى هــاى دوبلــه، در گفتگوى 
مفصلــى کــه بخــش ســوم آن روز چهارشــنبه 
هفتــه پیــش در خبرگــزارى «مهــر» منتشــر شــد، 
خاطراتــى از روزهــاى دور و ســریال ها و فیلــم هایى 
مى گوید که در ذهن خیلى از مردم آشنا هستند و شاید برخى 
ابهام ها نیز درباره دوبله این آثار وجود داشته باشد. سومین 
قســمت و در واقع بخش آخر این گفتگو است که مظفرى 
از جمله درباره همــکارش جالل مقامى و همســرش که 
هردو زمانى از پرکارترین و معروف ترین دوبلورهاى ایران 
بودند، صحبت مى کند. اگر شما هم جزو آنهایى هستید که 
نمى دانید چــرا صداى جــالل مقامى تغییر کرده اســت 

توضیحات سعید مظفرى را بخوانید:
 صداى مقامى واقعاً حرف نداشت که ناگهان دچار بیمارى 
شد. کارش خیلى خوب بود. صداى زیبایى داشت و یکى از 
گوینده هاى خوب بود. درباره آن ماجرا، تعریف مى کرد که 
برق خانه شان رفته بود و به دنبال شمع به آشپزخانه رفته بوده. 
مى گفت در تاریکى پایم را روى پله اول گذاشتم و تا خواستم 
پله دوم را طى کنم، هیچ چیز نفهمیدم. سرش گیج رفته و با 
سر به زمین مى خورد. همسرش هم که متوجه ماجرا مى شود، 
سریع آمبوالنس خبر مى کند و به اورژانس مى رسانندش. در 
بیمارستان دکتر به او مى گوید که ضربه مغزى خفیف شده و 

امیدوار است که به صدایش آسیب نرسد که رسید.

 خانم رفعت هاشم پور، همسر آقاى مقامى هم از سال 82 
یا 83 بود که دیگر کار دوبله نکرد و کنار گذاشت. صاحب فیلم ها 
پول هاى خوبى پیشنهاد مى دادند ولى دیگر نیامد. نسبت به 
دوبله  دید جدیدى پیدا کرد.آخرین فیلمى که ایشان در آن 
صحبت کرد، یک فیلم هندى بود  به نام «گاهى خوشــى، 
گاهى غم» که من مدیر دوبالژش بودم. «آمیتاب باچان» 
در آن بازى مى کرد. خانم رفعت را با خواهش و تمنا آوردم تا 
رل همسر آمیتاب باچان را در آن فیلم بگوید. نمى آمد! ولى 
باالخره آوردمش و به من گفت تو باعث شــدى من قولم را 
بشکنم. دیگر نمى آیم زاغول! بخاطر رنگ چشم هایم به من 
مى گفت زاغول. بعد هم رفت. بعد از رفتنش به من زنگ زدند 
و گفتند ســعید یک تکه از دیالوگ هاى خانم رفعت ضبط 
نشده است. پاى تلفن از عکس العمل من فهمیدند که ناراحت 
شــده ام. وقتى علتش را پرســیدند، گفتم نمى دانید با چه 
خواهش و التماسى آورده بودمش. بعد به خانم هاشم پور زنگ 
زدم و گفت زاغول مگر نگفتم نمى آیم؟ گفتم خانم رفعت، 
این جمله به جان شما جا افتاده است، شما من را مى شناسید و 
مى دانید از این گاف ها نمى دهم. گفت حاال چه مى خواهى؟ 
گفتم این یک تکه را دوباره بگیریم. گفت خب فردا زنگ بزن! 
گفتم بیاییدها! گفت فردا زنگ بزن. فردایش که زنگ زدم 
گفت زاغول مى آیم ولى فقط بخاطر تو. به هر حال آمد و آن 
جمله را گرفتیم و از فردایش دیگر پا به محیط دوبله نگذاشت.

آنچه شاید درباره 2 دوبلو ر معروف کشور نمى دانید

زاغول! دیگر بر نمى گردم

مسعود کیمیایى 
فیلمنامه جدید 
مى نویسد

افسانه ناصرى، بازیگر ســینما و تلویزیون درباره سریال هاى مناسبتى سیما 
گفت: تلویزیون از گذشته تا امروز با تولید سریال هاى متعدد در مناسبت ها 
توانســته با مخاطبان ارتباط برقرار کند که از این نظر حائز اهمیت 
است.  وى در همین راستا افزود: این آثار در مناسبت هایى چون 
ماه مبارك رمضان باعث دورهم نشــینى مخاطبان شده 
است و آنان به تماشاى سریال هاى مناسبتى در کنار هم 
مى پردازند.  بازیگر «سارق روح» با اشاره به اینکه خود 
نیز در گذشته فرصت بازى درسریال هاى مناسبتى را 
داشته است اظهار کرد: فضاى سریال هاى مناسبتى در 
گذشته با امروز تفاوت زیادى کرده است. در آن زمان 
آثار مناسبتى بیشــتر در فضاى جدى تولید مى شد اما 
امروز این فضا به سمت طنز گرایش پیدا کرده است ولى 
با وجود این مخاطبان به دلیل اینکه در لحظه افطار و در ماه 

رمضان در خانه هستند سریال ها را نیز دنبال مى کنند. 

دورهم نشینى مخاطبان پاى  سریال هاى مناسبتى

وقتى موقعیت ها، خرید و فروش مى شوند

همکارى مجدد عزتى و جعفرى
 در «چهار انگشت»

جالل مقامى، مدیــر دوبالژ، دوبلــور و بازیگر ایرانى 
به دلیل اجــراى برنامه «دیدنى ها» نیز شــهرت دارد.  
دوبله منحصربه فرد او در ســریال «لبه تاریکى» یکى 
از شاهکارهاى این اســتاد دوبله ایران است. او در باب 
دوبلورى و آینده آن در ایران مى گوید: بگذارید واقعیت 
را بگویم که با ادامه روند فعلى چند سال آینده شاهد این 
اتفاق خواهیم بود که دوبله ایــران از جایگاه رفیع خود، 
به سطح نازلى برســد. از مهمترین فیلم هایى که او به 
جاى شــخصیت هاى آنها حرف زده مى توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
در  فیلــم هــاى «خانم  رابین ویلیامز  *به جاى 
داوت فایر»، «جومانجى»، «ویــل هانتینگ خوب»، 

«مرد 200 ساله»، «بى خوابى» و... 
*به جاى رابرت ردفورد در «نیش»، «بوچ کسیدى» و 

«ساندنس کید» و «پابرهنه در پارك» و...
*به جاى عمر شــریف در «دکتر ژیواگــو»، «لورنس 

عربستان» و...
*به جاى مارچلو ماسترویانى در بیشتر فیلم هایش

*به جاى مایکل کین در اکثر فیلم هایش
*به جاى فرانکو نرو در اکثر فیلم هایش

*به جاى ژان پل بلموندو در اکثر فیلم هایش
*به جــاى وارن بیتى در «بانــى و کالید»، 

«شکوه علفزار» و...
*به جاى لزلى هاوارد در نقش اشلى در نسخه سینمایى 

فیلم «جاودان بربادرفته»
«تغییر چهره» *به جاى نیکالس کیج در 

فیلم «غزل» ساخته مسعود  *به جاى فرامرز قریبیان در 
کیمیایى

* در مینى سریال «ارتش ســرى» در نقش «سرگرد 
آروین برانت»

*به جاى یو فریزر در سریال «پوآرو» در نقش «آرتور 
هستینگز» دستیار پوآرو

* در سریال «شــرلوك هولمز» (دوبله اول) در نقش 
«دکتر واتسون»

*  به جاى جرمى برت در ســریال «شرلوك هولمز» 
(دوبلــه دوم) در نقش «شــرلوك 

هولمز»
*در ســریال «هشدار براى 

کبــرا 11» در نقــش 
«سمیر»

رفعت هاشم پور، بدون تردید یکى از بزرگ ترین گویندگان زن تاریخ دوبالژ ایران 
است و گویندگى هاى او در بسیارى از فیلم هاى سینمایى داخلى و خارجى، نقش 
مهمى را در زیبایى و جذابیت این فیلم ها ایفا کرده است. تسلط وى در میان زنان 
گوینده سینماى ایران انکار نشدنى است و حتى بسیارى از همکاران او و هنرمندان 
دوبله به تجلیل و ستایش از صدا و طرز گویندگى او پرداخته اند. به عنوان نمونه 
خسرو خسروشاهى(صدا پیشه معروف «آلن دلون») گویندگى رفعت هاشم پور در 
فیلم «جن گیر» را، یک اجراى جهانى دانسته است. او به جاى مهمترین ستارگان 

تاریخ سینما حرف زده است.
از مهمترین فیلم هایى که او به جاى شــخصیت هاى آنها حرف زده مى توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 به جاى ســوزان هیوارد در فیلم هایى چون «خانه بیگانــگان»، «برف هاى 
کلیمانجارو»، «باغ شیطان»، «مى خواهم زنده بمانم» (در نقش باربارا گراهام) و...

 به جاى ایرنه پاپاس در فیلم هایى چون «توپ هاى ناوارون»، «زورباى یونانى»، 
«محمــد  و  رسول ا...(ص)» (در نقش هند).«ِزد» 

در فیلم هایى چون «بانى و کالید»، «آسمان  به جاى فى داناوى 
خراش جهنمى»، «سه روز کندور» و «تمساح 

آلبینو».
 به جاى ســوفیا لــورن در فیلم هایى چون 
«ســقوط امپراتــورى ُرم»، «کنتســى از 

هنگ کنگ» و «یک روز به خصوص».
 به جاى اینگرید برگمــن در فیلم هایى چون 
«رولز رویس زرد» و «قتل در قطار سریع السیر 

شرق».
 به جاى جینا لولوبریجیــدا در فیلم هایى 

چون «سلیمان و ملکه سبا» و «بندباز».
 به جاى ویوین لى (اســکارلت) در «بر 

باد رفته».
 به جاى هایا هاراریت در «بن هور».

 به جاى شخصیت مادر آمیتاب باچان 
(وى جى) در فیلم هندى «قانون».

 به جــاى جکى باروس (هتــى کینگ) در 
سریال «قصه هاى جزیره».

 به جاى آذر شیوا در اغلب فیلم ها از جمله در «سلطان قلب ها».
 به جاى شهال ریاحى در اکثریت فیلم ها.

 به جاى فخرى خوروش در فیلم «تاراج» و ســریال هاى «پهلوانان 
نمى میرند» و «امام على(ع)».

 به جاى مهین شهابى در چند فیلم.
 به جاى اکرم محمدى در سریال «پدرساالر». 

پشت پرده سفارش تیتراژهاى تلویزیونى

تا در کنار جواد عزتى زوج اصلى «چ
دهند. این دو پیش از این در «اکس
محمدى نیز حضور داشتند ک
داشت. صحنه هایى از
تایلند و ایران مقابل
اولین محصول مش
حساب مى آید وک
آنمشارک

یهایى 
.«

« «بر  «بر 

.«
چانچان

گ) در 

انان انان 

درباره رفعت هاشم پور 
و نقش هاى ماندگارى که 
به جاى آنها حرف زده است

درباره جالل مقامى و نقش هاى ماندگارى که
 به جاى آنها حرف زده است

از شاهکارهاى این اســتاد دوبله ایران است. او در باب از شاهکارهاى این اســتاد دوبله ایران است. او در باب 
دوبلورى و آینده آن در ایران مى گوید: بگذارید واقعیت دوبلورى و آینده آن در ایران مى گوید: بگذارید واقعیت 
را بگویم که با ادامه روند فعلى چند سال آینده شاهد این را بگویم که با ادامه روند فعلى چند سال آینده شاهد این 
اتفاق خواهیم بود که دوبله ایــران از جایگاه رفیع خواتفاق خواهیم بود که دوبله ایــران از جایگاه رفیع خود، 
به سطح نازلى برســد. از مهمترین فیلم هایى که او به به سطح نازلى برســد. از مهمترین فیلم هایى که او به 
جاى شــخصیت هاى آنها حرف زده مى توان به موارد جاى شــخصیت هاى آنها حرف زده مى توان به موارد 

ر اشاره کرد:زیر اشاره کرد: ز
هــاى «خانم  در فیلــم رابین ویلیامز هــاى «خانم *به جاى  ر فیلــم رابین ویلیامز *به جاى 
داوت فایر»، «جومانجى»، «ویــل هانتینگ خوب»، داوت فایر»، «جومانجى»، «ویــل هانتینگ خوب»، 

0«مرد«مرد 200200 ساله»، «بى خوابى» و...  ساله»، «بى خوابى» و... 
*به جاى رابرت ردفورد در «نیش»، «بوچ کسیدى»*به جاى رابرت ردفورد در «نیش»، «بوچ کسیدى» و 

«ساندنس کید» و «پابرهنه در پارك» و...«ساندنس کید» و «پابرهنه در پارك» و...
*به جاى عمر شــریف در «دکتر ژیواگــو»، «لورنس *به جاى عمر شــریف در «دکتر ژیواگــو»، «لورنس 

عربستان» وعربستان» و...
*به جاى مارچلو ماسترویانى در بیشتر فیلم هایش*به جاى مارچلو ماسترویانى در بیشتر فیلم هایش

*به جاى مایکل کین در اکثر فیلمهایش*به جاى مایکل کین در اکثر فیلمهایش
*به جاىفرانکو نرو در اکثر فیلم هایش*به جاىفرانکو نرو در اکثر فیلم هایش

*به جاى ژان پل بلموندو در اکثر فیلم هایش*به جاى ژان پل بلموندو در اکثر فیلم هایش
*به جــاى وارن بیتىدر «بانــى و کالید»، *به جــاى وارن بیتىدر «بانــى و کالید»، 

فیلم «غزل» ساخته مسعود  فیلم «غزل» ساخته مسعوو*به جاى فرامرز قریبیان در  *به جاى فرامرز قریبیان در 
کیمیایىکیمیایى

* در مینى سریال «ارتش ســرى» در نقش «سرگر* در مینى سریال «ارتش ســرى» در نقش «سرگرد 
آروین برانت»آروین برانت»

*به جاى یو فریزر در سریال «پوآرو» در نقش «آرتوور*به جاى یو فریزر در سریال «پوآرو» در نقش «آرتور 
هستینگز» دستیار پوآروهستینگز» دستیار پوآرو

نقش ش* در سریال «شــرلوك هولمز» (دوبله اول) در ر ریال «شــرلوك هولمز» (دوبله اول) ر  *
«دکتر واتسون»«دکتر واتسون»

*  به جاى جرمى برت در ســریال «شرلوك هولمزز»*  به جاى جرمى برت در ســریال «شرلوك هولمز» 
(دوبلــه دوم) در نقش «شــرلوك (دوبلــه دوم) در نقش «شــرلوك 

مهولمز» هو
ســریال«هشدار براى براى*در ســریال«هشدار *در

کبــرا کبــرا 1111» در نقــش » در نقــش 
«سمیر»«سمیر»

رفعت هاشم پور، بدون تردید یکى از بزرگ ترین گویندگان زن تاریخ دوبالژ ایرفعت هاشم پور، بدون تردید یکى از بزرگ ترین گویندگان زن تاریخ دوبالژ ای
است و گویندگى هاى او در بسیارى از فیلم هاى سینمایى داخلى و خارجى، نقاست و گویندگى هاى او در بسیارى از فیلم هاى سینمایى داخلى و خارجى، نق
ى را در زیبایى و جذابیت این فیلم ها ایفا کرده است. تسلط وى در میان زمهمى را در زیبایى و جذابیت این فیلم ها ایفا کرده است. تسلط وى در میان ز م
گوینده سینماى ایران انکار نشدنى است و حتى بسیارى از همکاران او و هنرمنگوینده سینماى ایران انکار نشدنى است و حتى بسیارى از همکاران او و هنرمن
دوبله به تجلیل و ستایش از صدا و طرز گویندگى او پرداخته اند. به عنوان نمدوبله به تجلیل و ستایش از صدا و طرز گویندگى او پرداخته اند. به عنوان نم
روف «آلندلون») گویندگى رفعت هاشمخسرو خسروشاهى(صدا پیشه معروف «آلندلون») گویندگى رفعت هاشم پو خسرو خسروشاهى(صدا پیشه
فیلم «جن گیر» را، یک اجراى جهانى دانسته است. او به جاى مهمترین ستفیلم «جن گیر» را، یک اجراى جهانى دانسته است. او به جاى مهمترین ستارگ

تاریخ سینما حرف زده است.تاریخ سینما حرف زده است.
از مهمترین فیلم هایى که او به جاى شــخصیت هاى آنها حرف زده مى تواناز مهمترین فیلم هایى که او به جاى شــخصیت هاى آنها حرف زده مى توان

موارد زیر اشاره کرد:موارد زیر اشاره کرد:
هیوارد در فیلم هایىچون«خانه بیگانــگان»، «برفه هیوارد در فیلم هایىچون«خانه بیگانــگان»، «برفه به جاى ســوزان  به جاى ســوزان
کلیمانجارو»، «باغ شیطان»، «مى خواهم زنده بمانم» (در نقش باربارا گراهام)کلیمانجارو»، «باغ شیطان»، «مى خواهم زنده بمانم» (در نقش باربارا گراهام)
 به جاى ایرنه پاپاس در فیلم هایى چون «توپ هاى ناوارون»، «زورباى یونانى به جاى ایرنه پاپاس در فیلم هایى چون «توپ هاى ناوارون»، «زورباى یونانى

«محمــد  و  «محمــد «ِزد»  و  قش هندرسول ا...(ص)» (در نقش هند).«ِزد»  ل ا...(ص)» (د س
در فیلم هایى چون «بانى و کالید»، «آسمدر فیلم هایى چون «بانى و کالید»، «آسم به جاى فى داناوى  به جاى فى داناوى 

خراش جهنمى»، «سه روز کندور» و «تمسخراش جهنمى»، «سه روز کندور» و «تمس
آلبینو».آلبینو».

 به جاى ســوفیا لــورن در فیلم هایى چ به جاى ســوفیا لــورن در فیلم هایى چ
«ســقوط امپراتــورى ُرم»، «کنتســى«ســقوط امپراتــورى ُرم»، «کنتســى

هنگ کنگ» و «یک روز به خصوص».هنگ کنگ» و «یک روز به خصوص».
 به جاى اینگرید برگمــن در فیلم هایى چ به جاى اینگرید برگمــن در فیلم هایى چ
«قتل در قطار سریع الس «قتل در قطار سریع الس«رولزرویس زرد» و «رولزرویس زرد» و

شرق».شرق».
ه جاى جینا لولوبریجیــدا در فیلم به جاى جینا لولوبریجیــدا در فیلم ه
چون «سلیمان و ملکه سبا» و «بندباز»چون «سلیمان و ملکه سبا» و «بندباز»
ل به جاى ویوین لى (اســکارلت) در به جاى ویوین لى (اســکارلت) در ک س جاىویوینل

باد رفته».باد رفته».
 به جاى هایا هاراریت در «بن هور» به جاى هایا هاراریت در «بن هور»
 به جاى شخصیت مادر آمیتاب باچ به جاى شخصیت مادر آمیتاب باچ

(وى جى) در فیلم هندى «قانون».(وى جى) در فیلم هندى «قانون».
(هتــى کینگ بهجــاى جکى باروس(هتــى کینگ و جــاى جکى با

سریال «قصه هاى جزیره».سریال «قصه هاى جزیره».
 به جاى آذر شیوا در اغلب فیلم ها از جمله در «سلطان قلب ها». به جاى آذر شیوا در اغلب فیلم ها از جمله در «سلطان قلب ها».

 به جاىشهالریاحى در اکثریت فیلم ها. به جاىشهالریاحى در اکثریت فیلم ها.
 به جاى فخرى خوروش در فیلم «تاراج» و ســریال هاى «پهلو به جاى فخرى خوروش در فیلم «تاراج» و ســریال هاى «پهلو

نمى میرند» و «امام على(ع)».نمى میرند» و «امام على(ع)».
 به جاى مهین شهابى در چند فیلم. به جاى مهین شهابى در چند فیلم.

جاى اکرم محمدى در سریال «پدرساالر به جاى اکرم محمدى در سریال «پدرساالر». 
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امیر قلعه نویى بعد از اینکه با سپاهان قرارداد رسمى امضا کرد، در مصاحبه 
مفصلى به این انتخاب و شــرایطى که در ذوب آهن داشت، پرداخت.  
در بخشــى از این مصاحبه قلعه نویى در رابطه با حضور اکبر ایمانى در 
ذوب آهن به نکته جالبى اشاره کرد که شاید براى خیلى ها عجیب باشد. 
اینکه او قبل از جدایى ایمانى با کادرفنى پدیده مشهد تماس گرفت و 
گفت پول این بازیکن را بدهید که نتواند از بند قراردادش استفاده کند 
و جدا شود. همین مسئله باعث شد سایت «ورزش سه» به سراغ رضا 
مهاجرى، سرمربى فصل گذشته پدیده مشهد برود. مهاجرى در مورد 
این مسئله، شرایط خودش، فهرست تیم ملى و... صحبت هاى جالبى 

دارد.

نیم فصل لیــگ هفدهم وقتى اکبــر ایمانى به 
ذوب آهن رفت حرف و حدیث هاى زیادى در مورد 
این انتقال به وجود آمد و اینکه قلعه نویى باعث 
شد او تصمیم به جدایى بگیرد اما حاال قلعه نویى 
مى گوید نه تنها باعث این مســئله نشده، بلکه 
حتى به باشــگاه پدیده گفته بود که پول ایمانى 
را بدهند تا نتواند از بند قراردادش استفاده کند 

و جدا شود...
درست است. امیرخان درست مى گوید. قبل از اینکه اکبر ایمانى جدا شود، 
آقاى قلعه نویى با مجید نوروزى مربى تیم ما تماس گرفت و گفت به من 

بگوید که اکبر ایمانى به دنبال جدایى است. حتى گفته بود به علت  بندى 
که در قرارداد  است، پولش را بدهید که نتواند جدا شود و برود.

قلعه نویى از کجا مى دانست که چنین  بندى در 
قرارداد اکبر ایمانى است؟

شاید خود ایمانى گفته بود. حتماً صحبت هایى شده بود که مثًال ایمانى 
گفته بود که  بندى در قراردادش است که مى تواند نیم فصل جدا شود.

اکبر ایمانى که نمى رود به قلعه نویى بگوید من را 
به ذوب آهن ببرید. شاید پیشنهاد داده بودند که 

بعد بحث این بند قرارداد مطرح شد...
نمى دانم. حتمًا صحبت کردند اما به هر حال آقاى قلعه نویى گفته بود 

پولش را بدهید که نتواند از بند قراردادش استفاده کند و جدا شود. در ابتدا 
این مسئله را به مجید نوروزى گفته بود بعد هم من در جریان قرار گرفتم.

پس چرا جلوى این اتفاق را نگرفتید؟
خب، آن زمان شرایط مالى باشگاه خوب نبود و نمى توانستیم کارى انجام 

دهیم. در هر صورت ایمانى جدا شد و به ذوب آهن رفت. 
البته در ذوب آهن هم شــرایط خوبى نداشت و 
نتوانست زیاد بازى کند. در همان ابتدا مصدوم 
شد و بعد هم بیشتر روى نیمکت بود تا در زمین 

بازى...
 به هر حال شرایطى است که پیش آمد.

استقالل تالش خود را براى حضورى قدرتمند در لیگ برتر فصل آینده آغاز کرده 
و امیدوار است در جذب بازیکنان مدنظرش به موفقیت دست یابد.

 استقالل بعد از توافق اولیه با الهیار صیادمنش و مرتضى آقاخان اکنون مدافع 
راست گسترش فوالد تبریز را دنبال مى کند.سید احمد موسوى که فصل 
گذشته را ابتدا با حضور در ذوب آهن و بعد از آن توافق با گسترش فوالد 
آغاز کرد توانست زیر نظر فیروز کریمى روزهاى خوبى را در پست مدافع 
راست پشت سر بگذارد و اکنون در ســوداى جدایى و حضور در تیم 
جدیدى است.این مدافع سرعتى که از تکنیک خوبى نیز برخوردار 
است بعد از درخشش در فصل گذشته که با دو گل و چهار پاس گل 
همراه بود، اکنون چند تیم لیگ برترى را خواهان خود مى بیند که از 

استقالل نیز به عنوان یکى از مقصدهاى او یاد مى شود. 
استقالل در حال حاضر در پست مدافع راست وریا غفورى و خسرو 
حیدرى را در اختیار دارد. غفورى قراردادش با این تیم به پایان رسیده 
و بعید نیست مســئوالن اســتقالل به عنوان آلترناتیو، نگاهى به سید احمد 

موسوى براى حضور در این تیم داشته باشند.

نصف جهان از حاال به بعد ســتارگان سرباز لیگ برتر 
باید درگیر یک کابوس بزرگ و حضــور احتمالى در 
لیگ یک باشــند، مگر اینکه  تغییر قوانین به داد آنها 

برسد.
در صورتى که واگذارى باشــگاه تراکتورسازى شکل 
عملى به خــود بگیرد و در این باره اطالعیه رســمى 
منتشــر شــود، این تیم دیگر بازیکن ســرباز جذب 

نمى کند.
باشگاه تراکتورســازى در دو سه سال گذشته با توجه 
به سقوط فجرسپاسى و ملوان به لیگ دسته اول تنها 
باشــگاه نظامى حاضر در لیگ برتر بوده و به همین 
دلیل بازیکنــان مطرحى که قصــد گذراندن خدمت 

سربازى شان را داشتند، بدون هیچ دغدغه اى راهى 
این تیم مى شدند. از این رو آنها به عنوان سرباز براى 
تراکتور بازى مى کردند که این موضوع واکنش هاى 
منفى زیادى را در پى داشت. حتى برخى از آنان در قبال 
اینکه خود را سرباز کنند و معافیت تحصیلى خود را به 
اتمام برســانند مبالغ هنگفتى از این باشگاه دریافت 

مى کردند.
حاال در پایان لیگ هفدهم اما ممکن است اتفاقى رخ 
بدهد که هیچ بازیکن سربازى نتواند در لیگ برتر به 
فوتبالش ادامه دهد. باشگاه تراکتورسازى این روزها 
در گیر و دار مزایده و واگــذارى به بخش خصوصى 
قرار دارد. مالکان کنونى تراکتورســازى درخواســت 

متقاضیان خرید امتیاز باشگاه را جمع کرده اند تا نظر 
نهایى درباره خصوصى سازى را اتخاذ کنند. از این رو 
گفته مى شود در حال حاضر تراکتورسازى از هر زمان 
دیگرى بیشــتر به واگذارى نزدیک شده است و باید 

منتظر اطالعیه رسمى این واگذارى باشیم.
مسئله مهم درباره واگذارى تراکتورسازى اما به بحث 
سربازان برمى گردد. در صورتى واگذارى تراکتور به 
بخش خصوصى شکل عملى به خود بگیرد، از آنجایى 
که 100 درصد سهام واگذار مى شود، این باشگاه دیگر 
نظامى محسوب نمى شود و طبیعتًا نمى تواند بازیکن 

سربازى به خدمت بگیرد.
البتــه ایــن موضــوع شــامل ســربازان کنونــى 

تراکتورســازى مثل پهلــوان، مهدى پور، شــربتى، 
اســماعیلى فــر و... نخواهد شــد و آنها تــا پایان 
ســربازى شــان در تبریز مى مانند امــا در صورت 
واگــذارى بــه بخــش خصوصــى دیگــر تراکتور 
بازیکنى تحت عنوان ســرباز نمــى تواند جذب کند.

بى تردید حذف تراکتور از جمع تیم هاى نظامى ضربه 
محکمى به ستاره هاى مشمول خدمت سربازى لیگ 
برتر مى زند چراکه به غیر از تراکتورســازى هیچ تیم 
نظامى دیگرى در لیگ برتر وجود ندارد. به عبارت بهتر 
اگر تراکتور زیرنظر سپاه باقى نماند و خصوصى شود، 
از این پس سربازان براى اینکه خدمت خود را بگذرانند 
باید به لیگ دسته اول بروند و به عضویت فجرسپاسى 

و ملوان در بیایند که این مســئله براى ســتاره هاى 
مطرح لیگ برتر هرگز اتفاق خوبى نیست.

از این رو شاید این اتفاق مسئوالن نیروهاى مسلح و 
نظام وظیفه را هوشیار کند تا در قوانین بازیکنان سرباز 
تغییراتى به وجود بیاورند. طبیعتًا بازیکنى که چند سال 
در لیگ برتر بازى کرده و جزو بهترین نفرات تیم خود 
محسوب مى شود، اگر بخواهد براى گذراندن خدمت 
سربازى اش دو سال به لیگ یک بروند، مى تواند به 
قیمت نابودى فوتبالش تمام شود و این اتفاق به سود 
فوتبال نیست. شاید بتوان قوانینى که بارها درباره اش 
بحث شــده را تغییر داد و راهکار جدیدى براى نفرات 

سرباز فوتبال پیدا کرد.

 «فلیچه ماتزو»، سرمربى شارلروا، معتقد است 
قرار نگرفتن کاوه رضایى در فهرست نهایى 
تیم ملى ایران براى جام جهانى ناعادالنه 

بوده است.
 کاوه رضایى که در تابســتان گذشته از 
استقالل به باشگاه بلژیکى شارلروا رفت، 
در اولین فصل حضورش در لیگ بلژیک 
عمل کرد درخشانى داشــت و توانست 16 
گل براى تیمــش به ثمر برســاند اما «کارلوس 
کى روش» در نهایت تصمیــم گرفت تا او را در 
فهرســت نهایى تیمش براى جام جهانى قرار 

ندهد؛ تصمیمى که واکنش ماتزو را به همراه داشت.
او به خبرنگاران گفت: «انتخاب نشدن کاوه براى جام 
جهانى غیرقابل درك است. باشگاه این موضوع را روز 
شنبه(هفته پیش) متوجه شــد و من صبح یک شنبه از 
این موضوع مطلع شــدم. این موضــوع بى تردید یک 
ضربه براى او بود. مثل یک بمب کوچک براى او بود. ما 
خیلى ناراحت هستیم؛ هم او و هم باشگاه. ما نمى توانیم 
بفهمیم بازیکنى که در یک فصل 16 گل زده، پشت سر 
بازیکنانى قرار بگیرد که پنج یا شــش گل زده اند. من 
دلیل آن را نمى دانم. این یک بى عدالتى بزرگ در حق 

این پسر است. 

 مصاحبه غیرحرفه اى «کارلوس کى روش» 
در توجیه خط خوردن چند ســتاره سرخابى، 
بازتاب بســیار بدى در محافل فوتبالى ایران 
داشــته اســت. او مثًال نیمکت نشینى حسین 
حســینى در اســتقالل را بهانه حذف نام او از 
فهرست ملى پوشان عنوان کرده و همین مسئله 
باعث شده منتقدان و پیشکســوتان زیادى به 
مثال هاى نقض اشــاره کنند. مثًال در دو روز 
گذشته خیلى ها در مورد اشکان دژآگه حرف 
زده اند و پرسیده اند چطور این بازیکن که 
یکسال اســت در هیچ باشگاهى بازى 
نکرده، در لیســت نهایــى جا گرفته؟ 
االن شرایط طورى شده که خیلى ها 
ناخواســته دارند وجهــه و روحیه 

اشــکان را خراب مى کنند. یادمان باشد او کاپیتان دوم 
تیم ملى است و در این سال ها واقعًا خدمات ارزشمندى 
به فوتبال ایران داشــته. بنابراین باید مراقب باشیم به 
بهانه نقد توجیهات خنده دار کى روش و حمایت از خط 

خورده ها، حداقل اشکان را دیگر زیر پا «له» نکنیم.

 

تنها گلزن ایران در جام جهانى 2014 با پشــت 
سر گذاشتن هجمه هایى که پیرامون حضورش 
در فهرســت نهایى «کارلوس کى روش» بود، 
مشغول تمرین است. رضا قوچان نژاد جزو بهترین 
مهاجمان تیم ملى ایران در یک دهه اخیر بوده که 
با توجه به شّم باالى گلزنى، موقعیت شناسى و 
جا گیرى خوب همــواره در اولویت انتخاب هاى 
کارلوس کى روش بوده ولى با توجه به عملکردى 
که این بازیکن طى یکسال اخیر داشته، به نظر 
مى رسید شانس کمى براى رفتن به جام جهانى 

2018 داشته باشد.
با وجود اینکه قوچان نژاد در فصل 2016-2017 
در تمام بازى هــاى فصل هیرنفیــن در لیگ 
اردیویژه به میدان رفت و نمایش بسیار خوبى با 
زدن 19 گل داشت اما او در سالى که همراه با این 
تیم پشت سر گذاشت و در حالى که هفت بازى 
هم کاپیتان هیرنفین بود، در 28 مسابقه 9 گل به 
ثمر رساند تا آمار گلزنى متفاوتى نسبت به گذشته 

از خود ثبت کرده باشد.
گوچى چهار ســال قبل تنها گل تیم ملى را در 
جام جهانى برزیل در آخرین دیدار مقابل بوسنى 
و هرزگووین زد ولى به نظر مى رســید امسال با 
وجود قرار گرفتن در فهرست 35 نفره و اولیه تیم 
ملى، در فهرست نهایى قرار نگیرد چرا که رقباى 
او مثل کاوه رضایى که 16 گل در نخستین سال 
لژیونر شــدن در ژوپیلر لیگ بلژیک زد، شانس 

بیشترى براى حضور در روسیه داشتند.
بــدون شــک زدن 9 گل در 

لیگ اردیویــژه هم براى 
قوچان نــژاد و یک بازیکن 
ایرانى ارزشــمند است اما 

اعالم فهرســت هاى اولیه و 
نهایى تیم ملى بــراى جام جهانى 

که نام او در این جمع حضور داشت، موجب 
شد انتقاداتى به کى روش و گوچى وارد 

شود چرا که برخى از اهالى فوتبال 
معتقد بودنــد کاوه رضایى و على 
علیپور که آقــاى گل لیگ برتر 
شد، به مراتب شایستگى 

بیشترى براى حضور در تیم 
ملى داشتند.
با این حال، 

قوچان نژاد 
باز هم توانسته با عملکردش 
نظر کــى روش را جلب کند 
و حاال هم تــالش زیادى در 

تمرینات تیم ملى در اردوى 
استانبول ترکیه دارد تا در 

نهایت بتواند مثل چهار 
ســال قبــل، در جام 
جهانى روســیه هم 
مرد اول خط حمله 

ایران شود. 

باشگاه پرسپولیس به خواست هواداران پرشــمار خود بدش نمى آید محسن 
مسلمان را در این شرایط حفظ کند و به همین دلیل براى آخرین بار با «برانکو  

ایوانکوویچ» تماس گرفته شد که مسلمان بماند اما...خبر آمده سرمربى 
کروات آب پاکى را روى دست مدیران باشگاه ریخته و گفته است: 

«نه! او با رفتارهایش روى اعصاب همه راه مى رود!» 
البد مى پرسید این رفتارها چیست که روى اعصاب همه است؟ 
بنابر گفته یک منبع آگاه و نزدیک به باشگاه پرسپولیس، محسن 

مسلمان در تمرینات لباس متفاوت با بقیه مى پوشد! 
اگر بقیه آستین کوتاه بپوشــند، او گرمکن تن 

مى کند و بالعکس!
 همچنین شــنیده شده شــماره 77 بیش از 

اندازه سر به سر جوان ترهاى تیم گذاشته و آنان 
را به قول معروف دســت مى اندازد! این رفتارها به 
همراه لبخندهاى معنــى دار روى نیمکت و برخى 
موارد دیگر دست به دســت هم داده که محسن 
مسلمان به رغم توانایى هاى فنى از چشم برانکو 
بیافتد؛ مردى که خودش محسن مسلمان را پس 
از یکى دو ســالى نزول با تمرینات و توجه ویژه به 
اوج برگرداند و حاال به هیچ عنوان مهندس (لقب 

مسلمان) را نمى خواهد.

 فقط تغییر قوانین مى تواند به دادشان برسد

 کابوس بزرگ ستارگان سرباز

فرار از 
انتقادهـــــا

استقالل به دنبال موسوى

مهاجرى: قلعه نویى راست مى گوید

اعصاب تحمل مسلمان را ندارم!

مربى شارلروا هم از کى روش شاکى است 

اشکان را «له» نکنید لطفاً!

لیگ یک باشـ
برسد.

ص صص صص ص صص صر صورتى که د
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در روسیه داشتند. بیشترى براى حضور
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لیگ اردیویــژه ههم براى 
کو یک بازیکن  قوچان نــژاد 
ایرانى ارزشــمند است اما 

اعالم فهرســت هاى اولیه و 
نهایى تیم ملى بــراى جام جهانى

که نام او در اینجمع حضور داشت، موجب 
شد انتقاداتى به کى روش و گوچى وارد 

شود چرا که برخى از اهالى فوتبال 
معتقد بودنــد کاوه رضایى و على 
علیپور که آقــاىگل لیگ برتر
شد، به مراتب شایستگى

ببیشترى براى حضور در تیم 
ملى داشتند.
با این حال، 

قوچان نژاد 
باز هم توانسته با عملکردش 
نظر کــى روش را جلب کند 
و حاال هم تــالش زیادى در
تمرینات تیم ملى در اردوى 
استانبول ترکیه دارد تا در
نهایت بتواند مثل چهار 
جام ســال قبــل، در
جهانى روســیه هم 
مرد اول خط حمله 

ایران شود. 

مربى
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و امیدوار است در جذب
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سلمان بماند اما...خبر آمده سرمربى 

ران باشگاه ریخته و گفته است: 
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نصف جهان ذوب آهنى ها به فاصله کوتاهى پس 
از قرارداد امیر قلعه نویى با سپاهان، سرمربى جدید 

خود را معرفى کردند.
 همانطور که هفته گذشــته در خبرها خواندید و 
شنیدید، امید نمازى شامگاه چهارشنبه هفته پیش 
از سوى هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن به عنوان 
ســرمربى تیم فوتبال این باشگاه براى حضور در 

فصل هجدهم انتخاب شد.
امید نمازى بیشــترین زمان فعالیت فوتبالى خود 
را در آمریکا سپرى کرده و در پست مدافع، سابقه 
بازى در 15 تیم باشگاهى آمریکا را در کارنامه خود 
دارد. این مربى 52 ساله فوتبال، کار مربیگرى خود 
را با تیم فیالدلفیا آمریکا آغاز کرد و پس از آن سابقه 
حضور در تیم هاى مختلف از جمله کلیولند فایرز ، 

سنت لوییز، نیوجرسى و... را در کارنامه خود دارد.
سرمربى ذوب آهن در ســال 2011 به ایران آمد 
و به عنوان دستیار «کارلوس کى روش» در تیم 
ملى فعالیت خود را ادامه داد و پس از سه سال به 
آمریکا بازگشت. نمازى پس از آن در سال 2016 
به عنوان ســرمربى تیم ملى فوتبال زیر 18 سال 

آمریکا انتخاب شد.
انتخاب امید نمــازى به عنوان ســرمربى جدید 
ذوب آهن یک نکته مهم دارد. اینکه تعداد منتقدان 
سرشــناس کى روش در لیگ برتر به ســه نفر

مــى رســد تــا امیــر قلعــه نویــى و «برانکو 
ایوانکوویچ»یک چهره جدید در تیمشــان داشته 
باشند! نمازى البته تا چند ماه قبل علیرغم اختالف 
نظرهایى که با کى روش داشت هیچ وقت منتقد 

ســرمربى تیم ملى نبود اما ادعاى او درباره نقش 
کى روش در منتفى شدن حضور او در تیم امید و 
پاسخ تند سرمربى تیم ملى به این صحبت ها باعث 
شد که نمازى هم با ادبیاتى مشابه درباره همکار 
سابق پرتغالى اش صحبت کند و حاال او هم یکى 
از چهره هایى است که مى تواند خون کى روش 

را به جوش بیاورد!
 موضوعى که یکى از ســایت ها هم در رابطه با 
انتخاب نمازى به آن اشــاره داشته این است که 
نقش پدر مربى سابق تیم ملى در این انتخاب  مهم 
بوده و امید نمازى پشتوانه اى بزرگ براى کار در 
فوتبال ایران و به خصوص اصفهان دارد.  به عقیده 
این سایت دکتر نمازى زاده، بى شک پدر ورزش 
اصفهان اســت و در آکادمیک ورزشى هیچکس 
قدر او به ورزش اصفهان خدمت نداشــته است. 
این نام نیک براى پســرش هم قبل تر در دوره 
اول بازگشت به ایران کارســاز افتاده بود و وقتى 
کارلوس کى روش به واســطه «دن گاسپار» که 
مربى امید در نیویورك بــوده، امید را به تیم ملى 
معرفى کرد، لحظه اى تردید در على کفاشیان به 
وجود نیاید. نکته دوم هم احتمال حضور دستیاران 
ســابق کى روش در کادر فنــى جدید ذوب آهن 
اســت:«این گمانه را مى تــوان زد که در صف 
دستیاران نمازى احتمال استفاده از «دن گاسپار» 
و «آنتونیو ســیموئز» هم مى تواند وجود داشته 
باشــد. تصمیماتى که جبهه منتقدان کى روش 
را این بار در اصفهان پر رنگ مى کند. اینکه امید 
نمازى یکى از مربیان موج نوى فوتبال ایران است 

و اینکه علم روز را خیلى خوب مــى داند در کنار 
معجزه بازگشت به زادگاه پدرى مى تواند برایش 

یکسرى برگ برنده باشند.
 به گزارش نصف جهان، براى فصل گذشته هم بنا 
بود که امید نمازى هدایت تیم فوتبال ذوب آهن را 
بر عهده بگیرد و این مربى گزینه موردعالقه سعید 
آذرى و  برخى از اعضاى هیئت مدیره باشگاه بود، 
اما با توجه به اینکه شرایطى به وجود آمده بود که 
مى رفت امیر قلعه نویى را در فصل هفدهم بدون 
تیم ببینیم، یک تماس مهــم از یکى از مقامات 
ارشد صنعتى کشور با مدیر کارخانه و رئیس هیئت 
مدیره باشگاه ذوب آهن موجب شد تا قلعه نویى 
سکاندار هدایت ذوبى ها شود و امید نمازى براى 
حضور در لیگ برتر یکســال معطل شــود. حاال

ذوب آهــن و نمازى با یکســال تأخیــر به هم 
رسیده اند و باید دید این پیوند چه دستاوردهایى را 

به دنبال خواهد داشت.
 

ذوب آهن و نمازى باالخره به هم رسیدند

خیلى غیر مترقبه نبود!
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بعــد از انتقــاد «کارلــوس کــى روش» از «وینفرد 
شفر» و متعاقبا پاســخ این مربى به ســرمربى ایران، 
به نظر مى رســید مربــى آلمانى اســتقالل و «برانکو 
ایوانکوویچ» در یک جبهه قرار بگیرند و آن جبهه مقابل 
کارلوس کى روش باشــد. اما مصاحبــه اى که برانکو 
انجام داد، باعث شــد تا این فرضیه بــه طور کامل رد 
شود چرا که او ســومى اســتقالل را به وینفرد شفر در 
لیگ برتــر تبریک گفــت!  ناگفته پیداســت وضعیت

 ســه مربى خارجــى اثرگــذار فوتبــال ایــران، به 
هیچ وجه خوب نیســت و بى شــک این مســئله در 
طوالنــى مــدت مى توانــد اثــرات مخربى داشــته 

باشد.

برانکو - شفر؛ مشکالت حل نشدنى!
در روزهاى ابتدایى حضور شفر در ایران به نظر مى رسید 
بعد از مدت ها مربیان دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به 
دور از فضاى کرى خوانى تبدیل به دوستان نزدیک هم 
مى شوند. حتى شفر و برانکو پیش از یکى از جلسات تمرینى 
تیم شــان یکدیگر را دیدند و با هم قول و قرار گذاشتند تا 
براى زلزله زده هاى کرمانشاه بازى دوستانه برگزار کنند. 
پیش از آن وقتى پرسپولیس دربى رفت را از استقالل برد، 
شفر گفته بود تیم برانکو زیر توپ زد و برنده شد. این حرف ها 
باعث ناراحتى برانکو شــد. کم کم کرى خوانى ها شروع 
شد. دعواى اصلى بر سر ماجراى جپاروف به راه افتاد. این 
بازیکن برابر استقالل خوزستان خطاى سفت و سختى 

کرد که صداى برانکــو را در آورد. او گفت چطور کمیته 
انضباطى کامیابى نیا را به خاطر خطا محروم مى کند ولى 
جباروف را نه. شفر چند روز بعد در مصاحبه اى گفت ظاهرا 
برانکو رئیس کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال است. قبل 
از دربى برگشت هم برانکو در مصاحبه اى گفت قصد دارد 
جلوى اینفانتینو رئیس فیفا یک سورپرایز داشته باشد. شفر 
هم در پاسخ او گفت: «احتماال مى خواهد شام اینفانتینو را 
براى شام به رستوران ببرد و سورپرایزش کند!» در ادامه 
برانکو در مصاحبه اى گفت در اروپا فقط از پرســپولیس 
حرف مى زنند و شفر هم گفت در آلمان که همه از استقالل 
صحبت مى کنند. بعد از دربى و برد استقالل هم شفر بار 
دیگر تاکید کرد پرســپولیس بزن زیرش بازى مى کرد و 

برانکو هم در جواب گفت چطور ممکن است با بزن زیرش 
دو فصل قهرمان شوند؟ این کرى خوانى ها ادامه داشت تا 
اینکه برانکو در تازه ترین مصاحبه اش سومى استقالل را 
به شفر تبریک گفت! به نظر مى آید آسمان روابط این دو 

کامال تیره و تاریک است.

برانکو - کى روش؛ قهر تا آخر دنیا 
هرکسى تالش کرده کى روش و برانکو را آشتى دهد موفق 
نبوده است. این دو نقطه مقابل هم هستند و مشکالت شان 
از دو سال قبل شروع شد. کى روش قصد داشت تیم ملى را 
براى برپایى اردو به ارمنستان و اتریش ببرد ولى برانکو گفت 
بازیکن نمى دهد و اردوهاى ایران به هم خورد. بعد از این 

ماجرا کریمى پشت برانکو قرار گرفت و کى روش احساس 
کرد مى خواهند با او بجنگند. اختالفات برانکو و کى روش 
عمیق و عمیق تر شد، به شکلى که او بازیکنان پرسپولیس 
را یک بار از اردوى امــارات به ایران بازگرداند. بعد از آنکه 
کى روش در مصاحبه اى گفت بازیکنان داخلى ایران آماده 
جام جهانى نیستند برانکو تالش کرد مربیان داخلى را مقابل 
او قرار دهد و در مصاحبه اى گفت: «حرف هایى کى روش 
توهین به مربیانى چون دایى و قلعه نویى است.» او حتى در 
مصاحبه اى گفت اگر کى روش واقعا 40 روزه بازیکنان را 
تبدیل به رونالدو مى کند، ایرادى ندارد به او بازیکن مى دهد. 
کارلوس هم با شوخى در جوابش گفت: «رونالدو نه، ولى 

مودریچ تحویل مى دهم. 

کى روش - شفر؛ رابطه خراب شد
وینفرد شــفر در این ماه ها همواره حامى کارلوس بود اما 
کى روش در مصاحبه اخیر خــود این مربى را عامل خط 
خوردن سیدحسین حســینى و وریا غفورى دانست. این 
اظهارات رابطه بین کى روش و شــفر را هم خراب کرد 
تا مربى استقالل مجبور به انتشــار بیانیه شود و خود را 
تبرئه کند. حاال رابطه این دو هم خراب شــده تا در واقع

 همه شاهد مثلث قهر در فوتبال ایران باشند. برانکو با شفر 
بد است، شــفر با کى روش و کى روش با برانکو! مربیان 
خارجى فوتبال ایران که تاثیر زیادى دارند، رابطه خوبى 
با هم ندارند و طبیعتا این مسئله مى تواند در آینده به ضرر 

فوتبال باشد.

روابطى که درست بشو نیست!

مدافع تیم فوتبال تراکتورسازى با انتشار پیامى 
از هواداران تیمش خداحافظى کرد.

 محمد ایرانپوریان که سابقه شش سال حضور 
در تراکتورســازى را دارد با انتشــار پیامى در 
اینســتاگرام  از هواداران این تیــم خداحافظى 

کرد.
 گفتــه مى شــود ایرانپوریــان فوتبالــش را 
در یکى از دو تیــم اصفهانى لیــگ برتر ادامه
 مى دهــد. ســپاهان جدیــد ترین مشــترى 

ایرانپوریان است.

احتماًال وقتى جمله ســتاره استقالل و مهاجم 
محبــوب این تیم بــه دنبال جدایــى را ببینید 
فکرتان اول از همه ســراغ تیام مى رود اما باید 
خدمتتان عرض کنیم که مهاجم مورد بحث ما 
یا بهتر بگوییم خبرگزارى برنا تیام نیست بلکه 
على قربانى است! این خبرگزارى درباره آخرین 
وضعیت شماره 9 استقالل نوشته:«قربانى که 
در لیگ برتر 6 گل زده با چند پیشنهاد از تیم هاى 
لیگ برترى هم مواجه است و قراردادش هم با 
آبى پوشان به پایان رســیده. او خواهان روشن 
شدن وضعیتش براى فصل بعد با این تیم شده 
است. اگر وى در لیست شفر جایى نداشته باشد 

به یکى از تیم هاى لیگ برترى مى پیوندد.»

 ایرانپوریان 
در راه سپاهان

قربانى 
منتظـــر جواب  

موضوعى 
که یکى از سایت ها هم 

در رابطه با انتخاب نمازى به 
آن اشاره داشته این است که 
نقش پدر مربى سابق تیم ملى 

در این انتخاب  مهم بوده و امید 
نمازى پشتوانه اى بزرگ براى کار 

در فوتبال ایران و به خصوص 
اصفهان دارد

و ر

م 
ه

نصف جهان  با قرعه کشى مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا، مشخص شد که کدام تیم باید وحشت 
دیدار با تیم درنده امسال آســیا را تحمل کند! اما بهتر 
است در این باره اســتقاللى ها هم خیلى خوش خیال 
نباشند و اینقدر پرسپولیسى ها را با حربه الدحیل به باد 

تمسخر نگیرند.
برخورد با الدحیل، قرعه اى نبود که تیمى از آسیا عالقه اى 
به آن داشــته باشــد. موفق ترین تیم این فصل لیگ 
قهرمانان، تنها تیم آســیایى بود که هر شش بازى دور 
گروهى را برد و در مرحله یک هشتم نهایى هم همین 
بال را سر العین آورد. نماینده امارات، در مجموع دو بازى 
هشت گل از العین خورد و حذف تلخى از لیگ قهرمانان 

آسیا داشت.
الدحیل که با 8 برد پیاپى به مرحله یک چهارم نهایى لیگ 
قهرمانان رسیده، این فصل در لیگ ستارگان قطر هم 
هیچ شکستى نداشت و بدون باخت به قهرمانى رسید. 
اگر تمام بازى هاى آن ها را به صورت رفت و برگشــت 
حساب کنیم، الدحیل به صورت رو در رو از تمام حریفان 
این فصلش در لیگ و لیگ قهرمانان آســیا بهتر نتیجه 

گرفته است.
آخرین تیمى که توانســته الدحیل را شکســت دهد، 
پرسپولیس ایران اســت. تیم برانکو در دور یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان 2017، الدحیل را در زمین حریف 
برد و به مرحله یک چهارم نهایى رسید. حاال پرسپولیس، 
براى صعود به نیمه نهایى لیــگ قهرمانان دوباره باید 
کارى را انجام دهد کــه هیچ تیم آســیایى از پس آن 
برنیامده است. شکســت دادن و بعد هم حذف الدحیل، 
پرسپولیس را به بزرگترین کابوس آن ها تبدیل خواهد 
کرد. تیمى که همه حریفانش را مى برد اما براى قهرمانى 

آسیا باید پشت سر گذاشتن تیم برانکو را هم یاد بگیرد.
الدحیل سال گذشته قبل از تغییرات ساختار با نام لخویا در 
مسابقات شرکت مى کرد و پرسپولیس ، در چنین روزهایى 
در مرحله یک هشتم نهایى به مصاف لخویا رفت. لخویا 
در آن مقطع هم با یک رکورد تحسین برانگیز پا به این 
دیدار گذاشت. لخویا در 39 دیدار قبل از این مسابقه در 
زمانى نزدیک به یک ســال در تمامى بازیها موفق به 
گلزنى شده بود ولى در 2 دیدار رفت و برگشت توفیقى در 
گلزنى برابر پرسپولیس نداشت تا نماینده ایران موفق به 

صعود به مرحله بعد شود.
در سال گذشته نیز الدحیل فقط در یک بازى در گلزنى 
ناکام بوده و مجموعا در طى 2 سال، در 3 بازى گل نزده 
که 2 بازى آن برابر پرســپولیس بوده. به هرحال باید تا 
شهریور صبر کرد و دید که آیا پرسپولیس مى تواند رکورد 
رویایى السد در آسیا و ســایر رکوردها در صورت باقى 
ماندن تا آن مقطع را بشکند و یا تیم درنده این روزهاى 

آسیا، پرسپولیس را از لیگ قهرمانان اخراج خواهد کرد.
 اما یک نکته دیگر در مورد رقابــت تیم هاى ایرانى در 
مرحله یک چهارم نهایى، از لحظه مشــخص شــدن 
قرعه کشــى مرحله یک چهارم نهایــى، واکنش هاى 
زیادى در فضاى مجازى به قرعه پرسپولیس دیده شده 
است. جو موجود به شکلى است که تقریبا همه مطمئنند 
که پرسپولیس هیچ شانسى مقابل الدحیل ندارد و البته 
استقالل مى تواند به راحتى السد را شکست دهد اما آیا 

واقعا شاگردان شفر کار راحتى مقابل السد دارند؟
السد در لیگ قطر در هر دو بازى رفت و برگشت مغلوب 
الدحیل شــد. در خانه 4-2 به این تیم باخت و در زمین 
الدحیل 4-3 شکست خورد. این نتایج نشان مى دهد که 
السد تیم ضعیفى نیست. این تیم در لیگ قهرمانان آسیا 
هم پرسپولیس را در قطر 3-1 شکست داد و در تهران با 
چاشنى بدشانسى 1-0 مغلوب این تیم شد. در واقع اگر 
این نتایج در مراحل حذفى به دست مى آمد السد صعود 
مى کرد و پرسپولیس حذف مى شد اما نتایج در این گروه 
به شکلى رقم خورد که در نهایت پرسپولیس صدرنشین 

شد و السد در رده دوم گروه قرار گرفت.
از سوى دیگر، طبق قرعه استقالل در بازى رفت میزبان 
السد خواهد بود و بازى برگشت در قطر برگزار مى شود. 
این به معناى آن است که شــاگردان شفر اگر در بازى 
رفت کار را تمام نکنند، ممکن اســت در بازى برگشت 
دچار مشکل شوند و حذف شوند چرا که السد در خانه تیم 
قدرتمندى نشان داده است. این تیم در لیگ قهرمانان 
امسال، پرسپولیس، نسف کارشــى، الجزیره و االهلى 
عربستان را در خانه خود شکست داده و رکورد پیروزى 
100درصدى را در بازى هاى خانگى ثبت کرده است. 
بنابراین اســتقالل اگر مى خواهد صعود کند، باید در 
تهران کار را تمام کند که این هم کار آسانى نیست. السد 
فصل گذشته فقط در ضربات پنالتى مغلوب استقالل 

شد و امسال با گل به خودى مرتضى پورعلى گنجى به 
پرسپولیس باخت. این تیم نشان داده که ترسى از بازى 
در ورزشگاه آزادى ندارد و مى تواند مقابل فشار هواداران 

به خوبى بازى کند.
در مجموع، قدرت باالى الدحیل باعث شــده تا کمتر 
کسى به نتایج و قدرت السد توجه کند و شاید الزم باشد 
استقاللى ها بى خیاِل این خوش خیالى شوند و خودشان را 

مقابل السد از پیش برنده ندانند.
 موضوع دیگر که در پایان این گزارش به آن مى پردازیم 
اینست که رسانه هاى قطرى هم امید زیادى به برگزارى 
یک نیمه نهایى تمام قطرى دارند و واکنش هاى جالبى 
به این قرعه کشى داشته اند. روزنامه هاى قطرى به نظر 
مى رسد که از این قرعه کشى خوشــحال هستند. آنها 
اعتماد زیادى به تیم هاى خود دارند و از همین االن شروع 
به کرى خوانى کرده اند و از صعود نماینده هاى خود به دور 

بعد سخن به میان آوردند.
روزنامه الراى با تیتر ”الســد و الدحیــل موقتا حریف 
همدیگر نشدند“ نوشت: «به نظر مى رسد که ماموریت 
السد و الدحیل پر از خطر اســت. درست است که دو 

تیــم در مرحله یک چهارم نهایــى به مصاف هم 

نمى روند اما با خطر صعود 
نکردن مواجه هســتند، چرا که دو 

تیم پرسپولیس و استقالل از تیم هاى 
قوى و قدرتمند فوتبال ایران هستند. 
السد و الدحیل ماموریت سختى پیش 
رو دارند اما آنها به دور بعد راه پیدا 

مى کنند و در نهایت فوتبال قطر 

یک نماینده در فینال خواهد داشت. 
 روزنامه الشرق با تیتر ”الدحیل و السد؛ به تاخیر افتادن 
رویارویى آسیایى“ نوشــت: «الســد و الدحیل شانس 
بیشترى براى صعود به دور بعد دارند. البته باید گفت  که 
ماموریت این دو تیم آسان نیست و براى صعود کردن 

باید تالش زیادى از خود نشان دهند. 
روزنامه اســتاد الدوحه هم با تیتر“قرعــه خوب براى 
نماینده هاى قطر“ نوشت: «هر دو نماینده قطر شانس 
باالیى براى صعود به دور بعد دارند. الدحیل بهترین نتایج 
را تا االن به دست آورده و با اقتدار به مرحله یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا کرده است. این  در 
حالى است که پرسپولیس به سختى توانست به مرحله 
یک چهارم راه پیدا کند. الدحیل در هر هشت بازى قبلى 
خود به پیروزى رسیده اســت. این تیم العین را با نتیجه  

هشت بر سه حذف کرد. 
این  در حالى است که پرسپولیس تنها به لطف گل زده 
بیشــتر در خانه حریف به دور بعد راه پیدا کرد. اما السد 

ماموریت ســنگین ترى بر عهده دارد، چرا که باید برابر 
تیم آماده اســتقالل به میدان برود. استقالل به عنوان 
صدرنشین از مرحله گروهى صعود کرد اما السد نشان 
داده که تجربه اداره کــردن بازى هاى بزرگ را دارد. به 
نظر مى رســد که رویارویى نماینده هاى قطر به تعویق 

افتاده است و دو تیم السد 
و الدحیــل در نیمه 
نهایى به مصاف 

هم مى روند.
 

از کابوس الدحیل در امان ماندید، السد را دستکم نگیرید

خوش خیالى استقاللى ها کار دست شان مى دهد!

احتماًال وقتى
محبــوب ای
فکرتان اول
خدمتتان عر
یا بهتر بگوی
على قربانى
وضعیت شم
در لیگ برتر
لیگبرترى
ب آبى پوشان
شدن وضعی

است. اگر وى
یکىاز تی به

من

ی لب ر ب یسبو پو پر ر
ودید و دید که آیا پرسپولیس مى تواند رکورد 
سیا و ســایر رکوردها در صورت باقى 
ع را بشکند و یا تیم درنده این روزهاى 

را از لیگ قهرمانان اخراج خواهد کرد.
ر در مورد رقابــت تیم هاى ایرانى در 
م نهایى، از لحظه مشــخص شــدن 
حله یک چهارم نهایــى، واکنش هاى 
مجازى به قرعه پرسپولیس دیده شده 
ه شکلى است که تقریبا همه مطمئنند 
یچ شانسى مقابل الدحیل ندارد و البته 
د به راحتى السد را شکست دهد اما آیا 

ر کار راحتى مقابل السد دارند؟
 در هر دو بازى رفت و برگشت مغلوب 
4 خانه 4-2 به این تیم باخت و در زمین 
ست خورد. این نتایج نشان مى دهد که 
 نیست. این تیم در لیگ قهرمانان آسیا 
3 در قطر 3-1 شکست داد و در تهران با 
اگر  1ى 1-0 مغلوب اینتیم شد. در واقع
حل حذفى به دست مى آمد السد صعود 
س حذف مى شد اما نتایج در این گروه 
رد که در نهایت پرسپولیس صدرنشین 

دوم گروه قرار گرفت.
بازى رفت میزبان  ق قرعه استقالل در
 بازى برگشت در قطر برگزار مى شود. 
 است که شــاگردان شفر اگر در بازى 
کنند، ممکناســت در بازى برگشت 
د و حذف شوند چرا که السد در خانه تیم 
 داده است. این تیم در لیگ قهرمانان 
س، نسف کارشــى، الجزیره و االهلى 
نه خود شکست داده و رکورد پیروزى
ر بازى هاى خانگى ثبت کرده است. 
الل اگر مى خواهد صعود کند، باید در 
کند که اینهم کار آسانى نیست. السد 
پنالتى مغلوب استقالل ط در ضربات

زى وبىب ب
در مجموع، قدرت باالى الدحیل باعث شــده تا کمتر 
کسى به نتایج و قدرت السد توجه کند و شاید الزم باشد 
استقاللى ها بى خیاِل این خوش خیالى شوند و خودشان را 

مقابل السد از پیش برنده ندانند.
 موضوع دیگر که در پایان این گزارش به آن مى پردازیم 
اینست که رسانه هاى قطرى هم امید زیادى به برگزارى 
یک نیمه نهایى تمام قطرى دارند و واکنش هاى جالبى 
به این قرعه کشى داشته اند. روزنامه هاى قطرى به نظر 
مى رسد که از این قرعه کشى خوشــحال هستند. آنها 
اعتماد زیادى به تیم هاى خود دارند و از همین االن شروع 
به کرى خوانى کرده اند و از صعود نماینده هاى خود به دور 

بعد سخن بهمیان آوردند.
روزنامه الراى با تیتر ”الســد و الدحیــل موقتا حریف 
همدیگر نشدند“ نوشت: «به نظر مى رسد که ماموریت 
از خطر اســت. درست است که دو  پر السد و الدحیل

تیــم در مرحله یک چهارم نهایــى به مصاف هم 

نمى روند اما با خطر صعود 
نکردن مواجه هســتند، چرا که دو 

تیم پرسپولیس و استقالل از تیمهاى 
قوى و قدرتمند فوتبال ایران هستند.
السد و الدحیل ماموریت سختى پیش 
رو دارند اما آنها به دور بعد راه پیدا 
قطر مى کنند و در نهایت فوتبال

ی ب ب ر ب ور ب و ى رىبر بی
ماموریت این دو تیم آسان نیست و براى صعود کردن 

باید تالش زیادى از خود نشان دهند. 
روزنامه اســتاد الدوحه هم با تیتر“قرعــه خوب براى 
نماینده هاى قطر“ نوشت: «هر دو نماینده قطر شانس 
باالیى براى صعود به دور بعد دارند. الدحیل بهترین نتایج 
را تا االن به دست آورده و با اقتدار به مرحله یک چهارم 
نهایى لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا کرده است. این  در 
حالى است که پرسپولیس به سختى توانست به مرحله 
یک چهارم راه پیدا کند. الدحیل در هر هشت بازى قبلى 
خود به پیروزى رسیده اســت. این تیم العین را با نتیجه  

هشت بر سه حذف کرد. 
حالى است که پرسپولیس تنها به لطف گلزده این  در

بیشــتر در خانه حریف به دور بعد راه پیدا کرد. اما السد 

ب ر ر ىبزر زى نب ر ر جرب
نظر مى رســد که رویارویى نماینده هاى قطر به تعویق 

افتاده است و دو تیم السد 
و الدحیــل در نیمه 
نهایى به مصاف 

هم مى روند.
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هفته اى دو مرتبه مسواك خود را با سرکه تمیز کنید تا ازگزند باکترى ها در امان بمانید.
سرکه به علت خاصیت اسیدى که دارد، عالوه بر مصارف خوراکى و درمانى، براى تمیز کردن جرم گرفتگى ها بسیار 

مناسب است. استفاده از سرکه براى 
از بین بردن جرم ها و الیه هاى ایجاد 
شده بر روى سطوح، بهتر از استفاده 
از مواد شیمیایى اکسید شونده و مضر 

هستند. 
دندانپزشــکان توصیه مى کنند که 
هر سه ماه یک بار مســواك تان را 
تعویض کنید. بــه یقین موهاى آبى 
رنگى را که روى اغلب مســواك ها 
وجود دارد، دیده اید. هنگامى که رنگ 

آبى کمرنگ شد و به نیمه رسید، یعنى عمر مسواکتان به پایان رسیده و شما به یک مسواك تازه نیاز 
دارید. تفاوت یک مسواك نو با مسواکى که بیش از سه ماه کار کرده، این است که قدرت تمیزکنندگى 
اولى 30 درصد بیشتر است. هرگز براى تمیزکردن دندان ها از مسواك کهنه با الیاف کج و بد شکل استفاده 

نکنید چون نه تنها به بهداشت دهان و دندان کمک نمى کند، بلکه ممکن است به لثه ها و دندان هاى شما 
آسیب برساند.

پس ازهر بار مسواك زدن، مسواکتان را به طور کامل بشویید تا باقیمانده خمیردندان و خرده هاى غذا از البه الى الیاف 
آن خارج شود. 

دارچین فعالیــت مغز را افزایش مى دهــد و در از بین بردن تنش هاى عصبــى، بهبود حافظه و 
جلوگیرى از کاهش قدرت حافظه مؤثر است. 

براساس پژوهش هاى انجام شده، حتى بوى دارچین نیز فعالیت مغز را افزایش مى دهد. از دیگر 
فواید دارچین به موارد ذیل نیز مى توان اشاره کرد:

تصفیه خون :
دارچین ناخالصى هاى خون را از بین مى برد؛ بنابراین براى درمان جوش بسیار مناسب است.

 تنظیم گردش خون:
دارچین گردش خون را تنظیم کرده و بهبود مى بخشد و در نتیجه به تسکین درد کمک مى کند و 
اکسیژن کافى به سلول هاى بدن مى رساند؛ از این رو، فعالیت متابولیک بدن افزایش مى یابد و با 

مصرف منظم دارچین، ابتال به حمله قلبى، به طور قابل توجهى کاهش مى یابد.

تسکین درد:
دارچین ضدالتهاب است و به شل شدن عضالت کمک مى کند و درد مفاصل را تسکین مى دهد. 

آرتریت را بهبود مى بخشد و براى سردرد ناشى از سرما نیز مؤثر است.

دیابت:
دارچین مى تواند میزان قندخون را کنترل کند. بیماران دیابتى در صورت مصرف مداوم دارچین، 
انسولین کمترى تزریق مى کنند. پژوهش ها نشان مى دهد که دارچین به ویژه براى درمان بیمارى 
دیابت نوع 2 مفید است. پژوهشــگران دریافتند که ترکیب محلول در آبى که به وفور در دارچین 
وجود دارد، به تأثیر بهتر انسولین در بدن کمک مى کند و اگر همراه با انسولین استفاده شود، تأثیر 

آن چند برابر مى شود.

درمان  عفونت:
با توجه به خواص ضدباکترى، ضدقارچى و ضدویروسى، دارچین در درمان عفونت هاى داخلى و 

خارجى بسیار مفید است.
بهتر اســت لبنیات کم چرب و ســالم 
مصرف کنید. به مواد حاوى ماستى که 
مى خرید دقت کنید تا مطمئن شــوید 
که ماست سالم اســت و مواد افزودنى 

خاصى ندارد.
مطالعات اخیر نشــان داده اســت که 
دریافت کلسیم از لبنیات کم چرب، به 
همراه ورزشى که باعث کالرى سوزى 
شود، باعث مى شــود که کاهش وزن 

31درصد افزایش پیدا کند.
بررسى ها نشان داده است که مصرف 
لبنیات کم چرب مانند ماست کم چرب 
به همراه ورزش هایى که مناسب کاهش 
وزن هستند، باعث افزایش 31 درصدى 
کاهش وزن مى شود. همچنین بررسى ها 
نشان داده است که بیشترین کاهش 

وزن در ناحیه شکمى اتفاق مى افتد.

عالیم دیابت نوع یک معموًال بدون هشــدار 
هســتند و ممکن اســت این بیمارى به طور 
ناگهانى خود را با از دست دادن ناخواسته وزن، 

تشنگى دائمى و تکرر ادرار نشان دهد.
این عالئم یعنى ســلول هاى تولیــد کننده 
انسولین در پانکراس توســط سیستم ایمنى 

بدن نشانه رفته اند و در حال نابودى هستند. 
دیابت نــوع یک، نوعى بیمــارى خود ایمنى 
است که مانع تولید انسولین توسط پانکراس 

مى شود.
هیچ راهى براى جلوگیرى از ابتال به دیابت نوع 
یک وجود ندارد و جدى گرفتن عالیم هشدار 
دهنده این بیمارى که مى توانند تهدید کننده 
حیات باشند، براى پیشــگیرى از وخامت آن، 
بسیار ضرورى به نظر مى رسد. هرچند دیابت 
نوع یک معمــوًال در کودکــى و نوجوانى رخ

 مى دهد، اما امکان ابتالى بزرگساالن نیز به 
این بیمارى وجود دارد.

رایج ترین عالیم هشــداردهنده ابتال به این 
بیمارى از این قرارند:

*تکرر ادرار 
زمانى که قند خون به 180 میلى  گرم و یا بیشتر 
برسد، به صورت پر ادرارى تظاهر مى  کند. دفع 
قند (گلوکز) در ادرار، باعث از دست دادن مقدار 

زیادى آب و امالح مى  شود.

*افزایش تشنگى
همانطور که بدن شــما در نتیجــه افزایش 
ادرار، دچار کم آبى مى شود، میل بیشترى به 

نوشیدن آب و مایعات پیدا مى کنید.
ایــن رونــد یــک چرخــه معیــوب ایجاد 
مى کند، به این معنى که پرنوشى، خود منجر
بــه تکــرر ادرار خواهد شــد. با ایــن حال،
از دســت دادن آب بدن همراه بــا عالیمى
از قبیل ســرگیجه، تهوع، ســردرد، خستگى 

و... است. 
از دست دادن آب بدن حتى مى تواند منجر به 

افزایش سطح قند خون شود.

*کاهش وزن نامعلوم
 دیابت نوع یک مــى تواند یکــى از عوامل 
اصلى کاهــش وزن غیر منتظــره و ناگهانى 
باشد. ســلول هاى گرســنه که نمى توانند از 
انرژى قند استفاده کنند، شــروع به جستجو

براى پیدا کردن مایع جایگزین انرژى خواهند 
کرد. 

بدن در این حالت از چربــى و عضالت براى 
اســتفاده از انرژى بهره مى بــرد و این روند 

مى تواند منجر به کاهش وزن سریع شود.

*خستگى
 احساس خستگى یکى از اصلى ترین عالیم 
ابتال به دیابت نوع یک است که اغلب توسط 
بیمار نادیده گرفته شــده و یا به بى خوابى و یا 

تحمل استرس ارتباط داده مى شود.
 این در حالى اســت که تنها پــس از درمان 
با انســولین، احساس خســتگى رو به بهبود 
مى رود. خســتگى همچنین مى تواند ناشى 
از کم آبى بدن و یا از دســت رفتــن ناگهانى 

وزن باشد.

*احساس گرسنگى 
احساس گرسنگى نیز بدین دلیل رخ مى دهد 
که بدن قادر به مصرف تمامــى کالرى خود 
نیست و بسیارى از آنها بدون استفاده، از طریق 

ادرار از بدن دفع مى شوند.

*دردهاى شکمى
درد شــکمى یکى از نشــانه هــاى ابتال به 
کتواسیدوز دیابتى اســت. کتواسیدوز دیابتى 
در مبتالیــان بــه دیابت نوع یک شــایع تر 
اســت و زمانى بــروز مــى کند که 
کتون هاى موجــود در خون 
به پایین تر از ســطح امن خود 

مى رسد. 
سایر نشانه هاى کتواسیدوز دیابتى 
عبارتند از درد قفسه ســینه، تهوع و 
استفراغ، تنفس سریع، ضعف، 

خواب آلودگى و سردرگمى. 

درمان کم خونى با خــــــــــــــــرما
خرما منبع خوبى براى انواع ویتامین ها و مواد معدنى به شمار مى رود. همچنین به عنوان منبع خوبى براى انرژى، قند و فیبر 

شناخته مى شود.
خرما منبع پتاسیم  و ویتامین B مى باشد. از خرما براى درمان کم خونى بسیار استفاده مى کنند. در ادامه به خواص فوق 

العاده خرما و فواید درمانى آن مى پردازیم.

ارزش غذایى خرما
مواد معدنى ضرورى بدن نظیر کلســیم، آهن، فسفر، سدیم، پتاسیم، 
منیزیوم و روى را نیز مى توان با مصرف خرما تأمین کرد. به عالوه، خرما 
حاوى ویتامین هایى نظیر تیامین، نیاسین، اسید فولیک، ویتامین A و 

ویتامین K است.

خواص خرما و خون سازى
خرما مقدار قابل توجهى فوالت یا همان اســیدفولیک به 
بدن مى رساند که براى خون رسانى براى بدن الزم است 
و زنان هنگام باردارى مجبور مى شوند، عالوه بر دریافت 
فوالت، از طریق غذا، قرص آن را نیز مصرف کنند.فوالت 
به عنوان ماده خون ساز در خرما موجود است، هر چند که 
مقدار آهن خرما، آنچنان زیاد نیست، اما براى خون سازى، 
 B 12 بدن احتیاج به سه ماده مغذى فوالت، آهن و ویتامین
دارد که در غذاهاى حیوانى یافت مى شوند، بنابراین براى 

این منظور باید از غذاهاى متنوع استفاده کرد.

خواص خرما براى تقویت حافظه
مصرف خرما به عنوان یک جایگزین براى غذاهاى 
حاوى قند بسیار توصیه مى شــود، زیرا خرما به دلیل 
داشــتن قند طبیعى، به راحتى بر روى حافظه کوتاه 
مدت مغز تأثیر مى گذارد و قند نیز خوراك مغز است و 
وقتى این خوراکى فراهم شود، فعالیت خود را به خوبى 

انجام مى دهد. 

خواص خرما در درمان پوسیدگى دندان
مصرف خرما به عنوان یک ماده غذایى، به دلیــل اثرات بازدارنده در 
رشد باکترى عامل پوسیدگى دندان، در پیشگیرى از بروز این عارضه 

مؤثر است.
 پوســیدگى دندان شــایع ترین عفونت باکتریایى در انسان است که 
اصلى ترین عامل شروع کننده آن، اســترپتوکوك میوتانس مى باشد.  
نتایج نشــان مى دهد بــا توجه به نقش بــاز دارندگى خرما از رشــد 
اســترپتوکوك میوتانس، مى توان خرما را به عنوان یک ماده غذایى 

پیشگیرى کننده از ایجاد پوسیدگى معرفى کرد.

رفع یبوست
غالباً خرما را جزو مواد خوراکى ملین طبقه بندى مى کنند. به همین دلیل، افراد مبتال 
به یبوست مى توانند مرتبًا از این میوه اســتفاده  کنند. براى بهره مندى حداکثرى و 
مطلوب از این خواص خرما بهتر است آن را یک شب در آب بخیسانید،  سپس هنگام 
صبح، وقتى ترکیب آب و خرما شکلى مانند شربت به خود گرفت، آن را میل کنید؛ 
به این ترتیب، مى توانید بهترین نتیجه را از آن بگیرید. خرما داراى مقادیر باالیى از 
فیبر محلول است که براى افزایش سطح سالمت دستگاه گوارش و حرکت راحِت 

غذاها در مجارى گوارشى و در نتیجه، تسکین عالیم یبوست بسیار ضرورى است.

افزایش سالمتى و استحکام استخوان ها
وجود مقادیر قابل توجهــى از مواد معدنى در خرما، این میــوه  مغذى را به اَبَر 
خوراکى مفیدى براى استحکام استخوان ها و مبارزه علیه بیمارى هاى دردناك 
و ناتوان کننده اى نظیر پوکى استخوان تبدیل کرده است. خرما حاوى سلنیوم، 
منگنز، مس و منیزیوم است که همگى براى رشد، استحکام و حفظ سالمتى 
استخوان هاى افراد بسیار ضرورى هستند؛ به ویژه براى افرادى که وارد دوران 
سالخوردگى مى شوند و استخوان هاى شان به تدریج ضعیف مى شود. بنابراین، 

با مصرف خرما استخوان هاى تان را تقویت کنید.

درمان اختالالت روده
به اعتقاد برخى ها، نیکوتین موجود در خرما براى درمان بسیارى از انواع اختالالت روده  مفید است. 
مصرف مداوم خرما به مهار رشد موجودات مضر و ناسالم کمک مى کند و باعث رشد باکترى هاى 

مفید در روده مى شود. 
خرما به حل مشکالت گوارشى کمک مى کند، زیرا حاوى فیبرهاى محلول، غیر محلول و همچنین 
اسیدهاى آمینه اى است که مى توانند باعث هضم غذاها و کارآمدى فرآیند گوارش شوند؛ به این 
معنى که در مجارى گوارشى، مواد مغذى بیشترى جذب و براى استفاده  بدن وارد جریان خون 

مى شوند.

ممانعت از تخریب سلول ها با عملکرد به موقع در سیستم 
ایمنى بدن در کنار داشتن پوست و چشم سالم بخشى از 

دانش ما نسبت به ویتامین E است.
این ویتامین، محلول در چربى است که قبل از وارد شدن 
به جریان خون، در کبد ذخیره مى شود و کمبود آن هرچند 
کمتر گزارش شده است، اما ثابت شــده است که اغلب 

کودکان نارس ویتامین E کمترى داشته اند.
اما عالیم اصلى کمبود ویتامین E در بدن به شــرح زیر 

است:

ضعف عضالنى: 
وجود ویتامین E براى سیستم عصب مرکزى ضرورى 
اســت و به عنوان یکى از آنتى اکسیدان هاى اصلى بدن 
تعریف شده که کمبود آن باعث «استرس اکسیداتیو»، 
تولید اثر ســمى و آسیب به ســاختارهاى درون سلولى 
مى شود که درنهایت، احســاس ضعف در ماهیچه ها به 

انسان دست مى دهد.

ناموزون راه رفتن:
کمبود ویتامینE باعث ایجاد نورون هاى خاصى به نام 
Purkinje شده و روند سیگنال رســانى به سیستم 

عصبى را مختل مى کند.

خستگى و سوزن سوزن شدن بدن: 
آســیب دیدن فیبرهاى عصبى، مانع از انتقال سیگنال 
به درستى شده و عامل ایجاد نوروپاتى محیطى مى شود.

کاهش وضوح دید: 
کمبود ویتامین E باعث ضعیف شــدن گیرنده هاى نور 
در شبکیه شده و سلول هاى چشــم تضعیف مى شوند. 

این پدیــده مى توانــد منجر بــه از بین رفتــن دید در 
درازمدت شود.

اختالل در سیستم ایمنى بدن: 
 E برخــى تحقیقات نشــان مى دهد کمبــود ویتامین 
مى تواند مانع فعالیت سلول هاى ایمنى بدن شود که این 

امر در بزرگساالن خطرآفرین مى شود.

نشانه هاى کمبود ویتامین E در بدن  

ز کردن جرم گرفتگى ها بسیار 

سواك تازه نیاز
ننکنکننکنننزکننکنندگىدگدگىدگىدگدگىگدگىدگىدگىگدگىدگىدگىدگىدگگىدگىدگى رت تمی
و بد شکل استفاده

ها و دندان هاى شما 

خرده هاى غذا از البه الى الیاف 

درمان  عفونت:
با توجه به خواص ضدباکترى، ضدقارچى و ضدویروسى، دارچین در درمان عفونت هاى داخلى و 

خارجى بسیار مفید است.

وزن باشد.

*احساس گرس
احساس گرسنگى
که بدن قادر به مص
آ نیست و بسیارى از
ادرار از بدن دفع مى

*دردهاى شکمى
شــکمى یکى درد
کتواسیدوز دیابتى
بــه ـــــــــتالیـــــــــــان ددددددددددر مب
اسسسســت و ز

کتون
به پا
ىىىىمىمممممىممىممى رمى رسد
سسایاسایااسسایراسایر نشا
د ععباااعبااعباررررررتررترترررترترترتنرتند از
استف
خو

معجزات دارچیــن

مسواك خود را داخل سرکه بگذارید کاهش وزن 
با خوردن ماست کم چرب

7 نشانه ابتال به 
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قارچ هاى ســمى همچنان قربانى مى گیــرد.  افزایش آمار مســمومیت بر اثر مصرف 
قارچ هاى سمى در برخى از استان هاى کشور، زنگ خطرى جدى براى تهدید سالمت 
مردم است. بر اساس آخرین آمارهاى ارائه شــده در حال حاضر 14 استان کشور شامل 
کرمانشاه، لرستان، کردســتان، آذربایجان غربى، زنجان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، 
قزوین، چهارمحال و بختیــارى، فارس، مرکــزى، همدان، خوزســتان و اصفهان با 
مسمومیت با قارچ ها روبه رو هستند که 9 استان فوتى داشته است و هر روزه مورد به مورد 
به تعداد مسموم ها اضافه مى شود. تعداد مسموم هاى ناشى از مصرف قارچ در کشور تا  
دوم خرداد ماه سال جارى به هزار و 151 نفر رسیده بود. این در حالى است که 18 نفر نیز 

در اثر مسمومیت قارچ جان خود را از دست دادند از جمله یک کودك 9 ماهه.
گفتنى است بیشتر قربانیان به استان کرمانشاه مربوط مى شود. این در حالى است که این 
قارچ ها به قارچ هاى کوهى معروف اســت که این روزها در بازارهاى محلى ارزان تر از  

سال هاى گذشته به فروش مى رسد. 
بنا بر آخرین اعالم ســخنگوي اورژانس کشــور، تا اوایل خردادماه تعــداد مراجعات 
مسمومیت در استان هایى که قربانى داشته اند شامل اســتان هاى کرمانشاه 389 نفر 
(37 نفر بستري و 7 نفر فوتی)، لرستان 321نفر (9 نفر بستري و 4نفر فوتى)، کردستان 
198نفر(25نفر بســترى و 3نفر فوتى)، آذربایجان غربی 93نفر(10نفر بستري و 2نفر 
فوتى)، مرکزى 2 نفر(یک نفر بستري و  یک نفر فوتی)، همدان یک نفر فوتی بوده است. 
اما با وجود همه هشدارها در روزهاى گذشته همچنان شاهد مصرف قارچ هاى مسموم و 
افزایش بیماران در شهرهاى مختلف هستیم و مراجعه مسموم شدگان به مراکز درمانى 
همچنان ادامه دارد. در اصفهان هم در حالى که عباس عابدى، سخنگوى اورژانس این 
اســتان  چند روز پیش گفته بود تاکنون هیچکس در استان اصفهان دچار مسمومیت با 

قارچ سمى نشده است، اما روز چهارشنبه گذشــته خبر از مسمومیت دو نوجوان به دلیل 
مصرف قارچ هاى سمى داد. این دو نفر یک پسر 13 ساله و یک دختر 15ساله از اهالى 

روستاى «دره سارى» در شهرستان بوئین و میاندشت هستند. 
در حالی که موارد مسمومیت در دهه نخست اردیبهشت ماه فقط در استان کرمانشاه به 
چشم مى خورد اما در حال حاضر موارد از مسمومیت در نزدیک به نیمى از استان ها هم 
مشاهده شده است. محمدرضا آصف، عضو هیئت علمى مؤسسه تحقیقات و گیاه پزشکى 
کشور در این مورد مى گوید: استان البرز و تهران هم از این غائله مستثنى نیستند. هنوز 
گزارشى از مســمومیت در تهران و البرز به ما نرسیده اما این مسئله دور از ذهن نیست و 

مردم در این مناطق هم از قارچ هاى طبیعى استفاده مى کنند.
رئیس پلیس راه استان کرمانشــاه از وقوع یک حادثه 
رانندگى در شهرستان «صحنه» خبر داد و گفت: در این 

حادثه چهار نفر کشته و دو نفر مجروح شدند. 
سرهنگ محمد حیدرى اظهار کرد: این حادثه ساعت 
23 شب گذشته در کیلومتر 10 جاده صحنه به روستاى 
دهلق رخ داد و طى آن یک دســتگاه خــودروى پژو 
پارس، به دلیل لغزندگى جاده، نقص سیستم روشنایى 
و عدم توجــه به جلو با یک دســتگاه موتورســیکلت

 برخورد کرد.
 وى افزود: خودروى پژو پارس حیــن واژگونى با یک 
دســتگاه خودروى کیا نیز برخورد مى کنــد تا حادثه 

خونینى رقم بخورد.
سرهنگ حیدرى خاطرنشــان کرد: در اثر این برخورد 
سه نفر از سرنشینان خودروى پژو پارس به همراه راکب 

موتورسیکلت فوت مى کنند. 
رئیس پلیس راه اســتان کرمانشاه همچنین از مجروح 
شدن راننده خودروى کیا و یکى از سرنشینان خودروى 

پژوپارس خبر داد. 

2برادر  در پوشش مأمور یکى از وزارتخانه ها به 
شیوه کف زنى اقدام به سرقت پول مى کردند. 
یکى از متهمان براى ادامه ســرقت هایش از 
کشور خارج شده و همدستش نیز که قصد رفتن 

به خارج از کشور را داشت دستگیر شد.
روز 22 اسفند ماه سال گذشته از کالنترى 167 
دولت آبــاد پرونده اى تحت عنوان «ســرقت 
به شــیوه غصب عناوین» به پایگاه نهم پلیس 

آگاهى تهران بزرگ گزارش شــد که شــاکى 
پرونده در آن عنوان کرده بود ســارقان تحت 
عنوان مأموران یکى از وزارتخانه هاى دولتى و با 
استفاده از یک دستگاه خودروى پراید سفیدرنگ 

اقدام به سرقت مبلغ 4500 دالر از وى کردند.
مالباخته (از اتباع کشــورهاى همسایه) پس از 
حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 
در اظهارات خود گفت: «در منطقه دولت آباد در 

حال تردد بودم که خودرو پراید سفیدرنگ با دو 
سرنشین، در حالى که شیشه هاى آن دودى بود 
جلوى من ایســتاد؛ یک نفر از ماشین پیاده شد 
و در حالى که کامًال به زبانى عربى مسلط بود، 
خودش را به عنوان مأمــور معرفى کرد؛ به این 
بهانه که پول هاى همراه مــن احتماًال جعلى 
اســت، از من خواســت تا آنها را براى بررسى 
در اختیــارش قرار دهم؛ با توجــه به ظاهر این 

شــخص و همچنین خودرو آنها [که تجهیزات 
پلیسى از قبیل چراغ LED و... بر روى آن نصب 
شده بود] به آنها اعتماد کردم و بسته دالرهاى 
همراه خود را در اختیار این شــخص گذاشتم؛ 
این شــخص کمتر از یک دقیقه تمامى پول ها 
را بررســى کرد و گفت که پول ها واقعى است. 
بالفاصله ســوار ماشین شــد و همراه نفر دوم 
که راننده بود، به ســرعت از محل دور شدند؛ 
پس از آن و در شــمارش دقیق پول ها متوجه 
شــدم که مبلغ 4500 دالر از من سرقت شده 

است.»
با توجه به شیوه و شگرد ســرقت، کارآگاهان 
اطمینان داشتند که سرقت باید توسط یکى از 
سارقین حرفه اى از طایفه فیوج انجام شده باشد؛ 
در ادامه، با انجام چهره نگارى و بهره گیرى از 
سوابق مجرمان طایفه فیوج، کارآگاهان موفق 
به شناســایى یکى از مجرمان حرفه اى طایفه 
فیوج به نام «یحیى.ب» 27ســاله شــدند که 
از ســال 1385 تاکنون بارها به اتهام ارتکاب 
جرائم مختلف دســتگیر و روانه زندان شده و 
حتى یک بار نیز در کشور ترکیه به اتهام سرقت 
دستگیر شــده و مدتى را در زندان سپرى کرده

 است.
با شناسایى تصویر یحیى از ســوى مالباخته، 
کارآگاهــان با شناســایى مخفیــگاه وى در 
شهرستان شهریار – منطقه وائین، با اخذ نیابت 
قضائى به این شهرســتان اعزام شده و روز 26 
اردیبهشــت ماه امســال موفق به دستگیرى 

متهم شدند 
یحیى در اظهاراتش صراحتًا به ســرقت هاى 
متعدد از اتباع کشورهاى خارجى اعتراف کرد و 
عنوان کرد که برادرش به نام «فرید» 30 ساله 
نیز در سرقت ها همراه او بوده است؛ با شناسایى 
فرید به عنوان دومین متهم پرونده، کارآگاهان 
در تحقیقات تکمیلى اطالع پیدا کردند که فرید 
به قصد سرقت از کشور خارج شده و قرار بوده 
تا احسان نیز در چند روز آینده به او ملحق شود 
که قبل از خروج از کشــور توسط آنها دستگیر 

شده است.
سرهنگ کارآگاه کرم یوسف وند، رئیس پایگاه 
نهم پلیس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم خبر 
دســتور انتشــار بدون پوشــش تصویر متهم 
پرونده گفت: با توجه بــه اعتراف صریح متهم 
به سرقت هاى تحت پوشــش عناوین دولتى 
به ویژه سرقت از اتباع سایر کشورها، شناسایى 
تعدادى از شــکات و مالباختــگان و به جهت 
شناســایى دیگر جرائم ارتکابى متهم و به ویژه 
شناسایى دیگر شکات و مالباختگان، هماهنگى 
الزم با بازپرس محترم شعبه چهارم دادسراى 
عمومى و انقالب شــهرى براى انتشار بدون
پوشش تصویر متهم انجام شده است؛ لذا از کلیه 
شــکات و مالباختگانى که موفق به شناسایى 
تصویر متهم شــدند دعوت مى شــود تا براى 
پیگیرى شــکایات خود به نشــانى پایگاه نهم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ در شهررى – خیابان 

آستانه مراجعه کنند.

خودکشى 2 خواهر دانشجوى کرمانشاهى نافرجام ماند.
مسئول روابط عمومى مرکز مدیریت حوادث و فورى هاى پزشکى استان کرمانشاه 
با تأیید این خبر در این باره اظهار کرد: ســاعت 13 و 48 دقیقه روز چهارشنبه دوم 
خرداد ماه سال جارى یک مورد مسمومیت دارویى در محل یکى از دانشگاه هاى 

استان گزارش شد. 
اکبر آزادى در ادامه افزود: با اعزام نیرو به محل مشــخص شد دو خواهر که هر دو 
دانشجو بودند به دلیل مشــکالت خانوادگى اقدام به خودکشى با استفاده از قرص 
آرام بخش کرده اند. وى تصریح کرد: تعداد قرص مصرفى آنها زیاد بود که موجب 
مسمومیت هر دو شــده بود و هم اکنون هر دو نفر به بیمارستان امام خمینى(ره) 

منتقل شدند. وى یادآور شد: این دو خواهر 21 ساله و 29 ساله اند.

مرد جوانى که در پوشــش مسافرکش 
چندین زن و دختر را مــورد آزار و اذیت 
قرار داده بود، در جریان تحقیقات پلیسى 
مأموران کالنترى 124 قلهک شناسایى 
و دستگیر شد و تحقیقات پلیسى براى 
شناسایى دیگر شکات متهم همچنان 

ادامه دارد.
به گــزارش میــزان، هفته گذشــته 
مأموران کالنتــرى 124 قلهک موفق 
به بازداشــت راننده خودروى پرشیایى 
شدند که قصد داشت زن جوانى را با زور 
سوار بر خودرویش کند. مأموران پلیس، 
راننده پرشــیا را در یک تعقیب و گریز 
بازداشت کردند و پس از بررسى هاى اولیه 
مشخص شد خودروى وى سرقتى است. 
تحقیقات تکمیلى نشان داد این متهم 
شیطان صفت از دى ماه گذشته تاکنون 
چندین زن و دختر را در شمال پایتخت 
مورد آزار و اذیت قرار داده و ربوده است. 
خبرگزارى «میزان» به سراغ این متهم 
رفته و گفتگویى با وى انجام داده است 

که در ادامه مى خوانید.
خودت را معرفى کن؟ 

امید هستم. 
چند سالت است؟

30 ساله ام.
چند دختر یا زن را ربودى؟ 

درست یادم نیســت، اما فکر کنم هفت 
نفر. من کارى به آنها نداشــتم قســم 
مى خورم. اصًال در حــال خودم نبودم. 
اصًال مغزم بــه من فرمــان نمى داد. 
یک نفر، یک صدایى به من مى گفت: 
«دختر ها را ســوار کن!» آنقــدر تکرار 
مى کرد که من به حالت جنون مى رسیدم 
براى همین هم به سمت خانم ها مى رفتم 

و این داستان ها به وجود آمد.
در پرونده ات نوشته بیش از 20 

شاکى دارى؟ 
االن با شما حرف بزنم، شاکى ها بیشتر 

هم مى شوند.
چرا این کار ها را مى کردى؟ 

مى خواستم انتقام بگیرم.
خودت حرف هایى که مى زنى را 

باور مى کنى؟
آره باور مى کنم، چون شــما جاى من 

نیستید که اینطورى زخم خورده باشید.
مگر چه اتفاقى برایت افتاده؟

من بچه فقیرى نیستم. وضع مالى پدرم 
خیلى خوب است. دو سال پیش در یک 
مهمانى با یک خانمى آشنا شدم که خیلى 
دوستش داشتم. خیلى روزگار خوبى با 

هم داشتیم.
بعد چه اتفاقى افتاد؟

هیچى «ملیحه» من را معتاد کرد. هر 
شب یکجا مهمانى مى رفتیم در جریان 
همین مهمانى ها من به شیشــه معتاد 

شدم.
بعد چى شد؟

خانواده ام متوجه شدند. البته اعتیادم را 
نه فهمیدند که سیگار زیاد مى کشم. بابام 

خیلى حساس است.
منبع درآمد دارى؟

نه از پدرم پول مى گرفتم. خرج شیشــه 
خیلى گران مى شد. چند بار دزدى کردم از 
آنجایى که دزد نیستم، خیلى زود لو رفتم. 
بار اول افتادم زندان. از زندان که بیرون 
آمدم فهمیدم ملیحه ازدواج کرده؛ او دیگر 

هیچ وقت جواب من را نداد.
بعد در خیابان راه افتادى که از 

زن هاى دیگر انتقام بگیرى؟
آره دقیقاً همین بود. از همه خانم ها متنفر 
شــده بودم. حتى با مادر و خواهر خودم 
هم حرف نمى زدم. مگر کارى داشتم یا  

درخواستى. کًال از زن ها زده شدم.
قصه آن صدایى که مى شنوى و 
به تو دستور مى دهد چییست؟

قصه نیست به خدا. شما ها سالم هستید، 
هنوز مواد نکشــیدید. نمى دانید شیشه 
که مى کشم، اصًال حالم خوب نیست. 
همه اش دلشوره و  استرس دارم؛ همه 
هیکلم عرق مى کنــد. بعد یک صدایى 
دایم در گوشم صدا مى کند. من را وادار 

مى کند که کار هایى را انجام بدهم.
خب بعد آن صدا به تو گفت، چه 

کار کنى؟
هر وقت شیشه مصرف مى کردم، روحى 
به من دستور مى داد که زنان و دختران 
جوان را بربایم و مــورد آزار و اذیت قرار 
بدهم. به همین دلیل ابتدا خودرو سرقت 
مى کردم و با خودروى سرقتى زنان جوان 

و دختران را سوار مى کردم.
با چه تهدید مى کردى؟ 

با چاقو یا پیچ گوشتى.
خانم ها را مى ترساندى؟ 

بله فقط ترســاندن بــود، آزار و اذیت 
نداشتم.

در این مدت چند تا ماشــین 
سرقت کردى؟ 
فکر کنم سه خودرو.

فکر مى کردى دستگیر بشوى؟ 
نه.

فکر مى کنى چــه فرجامى در 
انتظارت است؟

من قید زندگى ام را زده ام، االن عکسم 
را چاپ مى کنید. یــک دو جین از من 
شکایت مى کنند. کسى هم نیست دنبال 

کارهایم باشد.
 بازپرس پرونده  از مردم خواست چنانچه 
فرد یا افرادى از سوى مرد شیطان صفت 
مورد آدم ربایى و آزار و اذیت قرار گرفته اند، 
براى طرح شــکایت به اداره شانزدهم 

پلیس آگاهى تهران مراجعه کنند.

سرقت از اتباع خارجى در پوشش مأمور وزارتخانه

 یکى از پرسنل نیروى انتظامى در زاهدان توسط 
افراد ناشناس ترور شد.

دوشنبه شب هفته گذشته خبرى مبنى بر حمله 
مسلحانه به منزل یکى از کارکنان نیروى انتظامى 
در زاهدان همه را شوکه کرد. خبرى که نشان دهنده 
مرگ دو نفر از یک خانواده بود. خانواده اى که در 
زاهدان مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفته اند، 

از نیروهاى انتظامى شهر خاش مى باشد.
ستوان یکم پرویز زورقى کســى بود که در این 
درگیرى مجروح و ســاعاتى بعد در بیمارستان 

آسمانى شد و برادر همســرش در همان لحظه 
کشــته و همچنین مادر همســرش در همان 
درگیرى مورد اصابــت گلوله قرار گرفته و مجروح 

مى شود.
زورقى چندین سال در پلیس مبارزه با موادمخدر 
شــهر ســراوان خدمت مى کرد که بــه گفته 
همکارانش، قاچاقچیان موادمخدر از دقت عمل 
وى و پیگیرى هایش در این امر به ستوه آمده بودند 
و بارها وى را تهدید به مرگ کرده بودند. وى کمتر 
از دو ماه قبل براى ادامه خدمت به شــهر خاش 

منتقل شد و در آنجا در سمت جانشین یگان امداد 
انتظامى خاش مشغول خدمت بود. 

زورقــى همچنین هفته گذشــته مقابل منزلش 
مورد حمله افراد مســلح قرار گرفتــه بود که از 
ناحیه دســت دچار تیرخوردگى شــد تا اینکه 
دوشنبه شب افراد مسلح ناشناس که هنوز هویت 
آنان توسط پلیس اعالم نشده با حمله مجدد به 
منزل وى در زاهدان وى و برادر همسرش به هویت 
«مهدى سعادت زهى» را در یک حمله ناجوانمردانه 

ترور مى کنند.

ترور مأمور پلیس  به دست افراد ناشناس

خودکشى نافرجام 2 خواهر در دانشگاه

صدایى مى گفت «دخترها را سوار کن!» 
جدیدترین اعترافات شیطان شیشه اى شمال پایتخت

4 کشته در حادثه 
رانندگى در «صحنه» 

قارچ هاى قاتل در اصفهان هم قربانى گرفت 

مرد کینه اى که دو سال پیش با شلیک گلوله مرد باغدارى را کشته و متوارى شده 
بود وقتى براى مالقات با خانواده اش به خانه برگشت خود را در محاصره پلیس دید.

رسیدگى به این پرونده از اسفند سال 94 در دستور کار پلیس کازرون استان فارس 
 قرار گرفت. مأموران در نخستین بررسى ها دریافتند مردى 42 ساله با کلت کمرى 
در یکى از روستاهاى شهر کازرون یک مرد روســتایى را به قتل رسانده و متوارى 
شده است.سرهنگ عبادى نژاد، فرمانده نیروى انتظامى کازرون با اعالم این خبر 
گفت: در حالى که ردیابى هاى پلیســى براى دستگیرى قاتل فرارى ادامه داشت با 
گذشت حدود دو سال از این ماجرا سرانجام مأموران دریافتند که قاتل ظهر دوشنبه 
31اردیبهشت ماه سال جارى براى مالقات با خانواده اش به خانه خود در روستاى 
«چنبران» برگشته است. بدین ترتیب با هوشیارى مأموران و در عملیاتى غافلگیرانه 
متهم دستگیر شد. وى در بازجویى ها ضمن اعتراف به قتل گفت: «مقتول سگ مرا 
کشته بود وقتى این موضوع را فهمیدم براى انتقام جویى با یک قبضه کلت کمرى 

به سراغش رفتم و بعد از درگیرى او را با شلیک گلوله به قتل رساندم و فرار کردم.»
تحقیقات از قاتل همچنان ادامه دارد.

پسر جنایتکار، خانواده خود را در یکى از روستاهاى شهرستان کلیبر آذربایجان شرقى به آتش کشاند.
دادستان عمومى و انقالب کلیبر در خصوص این جنایت خانوادگى گفت: اختالف خانوادگى عامل خانواده  
سوزى در کلیبر بود.روحانى زاده، ادامه داد: چندى پیش یکى از پسراِن یک خانواده  اهل روستاى شکرعلى 
کندى در کلیبر، پدر، مادر، برادر و خواهر خود را آتش زد، خودش هم در این حادثه دچار سوختگى جزئى 
شد. وى اضافه کرد: بر اساس آخرین پیگیرى هاى انجام شده، وضعیت عمومى اعضاى این خانواده  مساعد 

است اما همچنان مداواى آنها تا بهبود کامل ادامه خواهد یافت.

یک زوج انگلیسى در یکى از ایستگاه هاى قطار انگلیس در حالى که همدیگر را در آغوش گرفته بودند، مقابل یک 
قطار در حال حرکت پریدند و خودکشى کردند.این اقدام عجیب «ملیسا وود» 27 ساله و «کریستوفر لینلى» 34 ساله 
باعث شوك و حیرت خانواده و اطرافیان نزدیک آنها شده است. این اتفاق وحشتناك در ساعت 20 شب سه شنبه 
هفته گذشته در یکى از ایستگاه هاى راه آهن شهریورکشایر جنوبى رخ داد. به گفته مسئوالن ایستگاه، این زوج در 
صحنه حادثه جان خود را از دست دادند. و طبق گفته هاى شاهدان عینى آنها به صورت همزمان در مقابل یک قطار 

در حال ورود به ایستگاه پریدند. تحقیقات پلیس محلى انگلیس در خصوص این حادثه ادامه دارد.

جنایت بخاطر یک سگ پسرى خانواده اش را آتش زد  

خودکشى زوج جوان در ایستگاه قطار 

محیا حمزه 



همانا خدا واجباتى را بر شما الزم شمرده، آنها را تباه نکنید 
و حدودى براى شما معین فرموده، از آنها تجاوز نکنید و از 
چیزهایى نهى فرموده، حرمت آنها را نگاه دارید و نسبت به 
چیزهایى ســکوت فرموده نه از روى فراموشى، پس خود 

را درباره آنها به رنج و زحمت دچار نسازید. 
موال على (ع)

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز  دهم ماه مبارك رمضان:
االلهّم اْجعلنى فیِه مــن الُمتوّکلین علیَک واْجعلنى فیــِه من الفائِزیَن 

لََدْیَک واْجعلنى فیِه من الُمَقّربیَن الیَک باْحسانَِک یاغایَه الّطالِبین.
خدایا قرار بــده مرا در این روز از متوکالن بــه درگاهت و مقرر 
کن در آن از کامروایــان حضرتت و مقرر فرمــا در آن از مقربان 

درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.

آگهى دعوت سهامداران شرکت صدر ذوب رضوانشهر
 سهامى خاص ثبت شده به شماره 518

آگهى مزایده   (نوبت اول) آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

هیئت مدیره شرکت صدر ذوب رضوانشهر

محمدعلى تبریزیان – مدیرعامل سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار

داود عبدلى- دهیار روستاى ازان

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت به عمل مى آید تا در جلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 97/03/17 روز پنج شنبه ساعت 16 در محل شرکت 
واقع در تیران، شهرك صنعتى شهداى رضوانشهر، نبش خ یابان هفتم مرکزى 

حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى: 

1- تصویب صورت هاى مالى منتهى به 96/12/29 
2- انتخاب اعضاى هیئت مدیره 

3- انتخاب بازرسان 
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

5- تقسیم سود ... 

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان برخوار به استناد بند 3 مصوبه هیئت مدیره سازمان مورخ 96/11/17 در نظر دارد 
نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس شهرى با مدل 1387 در مسیر دولت آباد، سین از طریق مزایده عمومى و براساس 

قیمت پایه کارشناسى انجام شده، اقدام نماید. 
لذا، از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت کس ب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1397/03/17 به 
دبیرخانه سازمان مراجعه نموده و اسناد مذکور در تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:00 در محل سازمان باز و قرائت خواهد شد. 

موضوع: تهیه مصالح و اجراى سوله استخر ورزشى
نام و نشانى مناقصه گر: اصفهان- میمه- ازان- دهیارى ازان

مدت انجام کار: سه ماه
توضیحات:

1- تهیه مصالح و اجراى فنداسیون، اسکلت، سقف و دیوارچینى سوله استخر ورزشى با برآورد 
4/350/000/000 (چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال)

2- هزینه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه است.
3- مبلغ خرید اسناد مناقصه 500/000 (پانصد هزار ریال) مى باشد.

4- زمان شروع و اخذ مدارك شنبه مورخه 97/03/05 و زمان تحویل مدارك تا پایان وقت ادارى 
روز پنج شنبه مورخه 97/03/17

شماره تماس 09134027252 آقاى عبدلى

چاپ اول

دانش آموزان ممتاز دبستان پسرانه غیر انتفاعى مهاد  بهارستان 
کالس سوم

کالس چهارم

ابوالفضل دواتگر

امید خدادادىسام سهرابى

محمد امین خلیلى

طاها اعظمى

ماهان نامجو

علیرضا اسماعیل زاده

ماهان امیرى

ایلیا کیانى نسب

طاها موسوى

کالس اول

کیان امامى

امیرعلى علیزاده

فرهام عباسى

کیان حیدرى

مبین محمدى

شایان وکیلى

محمدرضا دهقانى

سپنتا قنبرى

امیرعلى اسماعیلى

على رشیدى

سیدرضا حمیدیان

حسن امین

علیرضا ملک محمدى

سهیل خوشکام

امیررضا رنجبر

کالس دوم

پدرام طاهرى

على غفارى

امیر حسین مسعودى

امیر حسین رهبرى

امیر طاها طاهرى

بردیا رفیعى

دانیال پورحیدر

سیدرضا حسینى

محمدطاها پاکدامن

ایمان زمانزاده

علیرضا کاظم زاده
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مرمت بازار تاریخى شهرضا 
آغاز شد

مدیــر کل میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى اســتان اصفهــان از آغازمرمت بازار 

تاریخى شهرضا خبر داد.
فریــدون اللهیــارى افــزود: بــازار تاریخــى 
شــهرضا بنایى برجا مانده از دوران سلجوقى است 
که بخش هایــى از آن فرســوده و آســیب دیده

 است.
وى مرمــت بخش هاى فرســوده و آســیب دیده 
شــامل اســتحکام بخشــى ســتون ها، طاق ها 
و اجــراى چنــد دهانــه طــاق را از اقدامــات

 مرمتى در دســت اجرا در این بناى تاریخى عنوان 
کرد. 

استعدادیابى دانش آموزان 
مقدمه پیشگیرى از آسیب ها

مدیر آموزش و پرورش شهرســتان تیران و کرون 
گفت: استعدادشناسى توســط نهادهاى فرهنگى و 
تشکل هاى اجتماعى، هنرى و ورزشى انجام شده 
که دانش آموزان با اســتعداد در رشــته هاى مورد 
عالقه و داراى اســتعداد در اوقات فراغت مشغول 

مى شوند.
علیرضا مرزبــان اظهارکرد: از میــان بیش از 11 
هزار دانش آموز تیران و کرونــى، 40 درصد از آنها 
در مســابقات فرهنگى، هنــرى و قرآنى آموزش 
و پرورش شــرکت کردند که بیــش از صد نفر آنها 
موفق به کسب رتبه هاى برتر منطقه اى و استانى

 شده اند.
وى افزود: مشــارکت دانش آموزان در فعالیت هاى 
فرهنگى، هنــرى، ورزشــى و معارف اســالمى 
براساس اســتعدادهاى آنها، انجام و این مسابقات

 منجر به شناسایى و رشــد استعدادهاى آنها خواهد 
شد.

   
260 زندانى در کاشان 

چشم انتظار کمک نیکوکاران
مدیر اداره زندان کاشان به کاهش 20 درصدى آمار 
زندانیان این شهرستان اشاره کرد و از وجود 260 نفر 

محکوم مالى در زندان خبر داد.
رضا موســوى گفت: 198 نفــر از زندانیان مربوط 
به حوزه قضائى کاشــان بــا 152 میلیــارد ریال 
بدهى، 39 نفر از حوزه قضائــى آران و بیدگل با 25 
میلیارد ریال بدهى، پنج نفر از حوزه قضائى نطنز با 
بیش از ده میلیارد ریال و 18 نفــر از حوزه قضائى
بادرود بــا 9 میلیــارد و 200 میلیــون ریال بدهى

 هستند. 
وى افزود: محکومان مالى شــامل 54 نفر زندانى 
مهریه با دو هزار و 100 ســکه به ارزش 40 میلیارد 
ریال، 22 نفر زندانى دیه تصادف به مبلغ 12 میلیارد 
ریال و 9 نفر نیز زندانى نفقه بــا 860 میلیون ریال 

بدهى هستند. 

جریمه میلیونى 
رئیس گرانفروش بیمارستان
مدیــرکل تعزیــرات حکومتى اســتان اصفهان از 
جریمه میلیونى رئیس یک بیمارســتان خصوصى 
که از یــک بیمار بابت فروش تجهیزات پزشــکى،

 مبالغى بیشــتر از قیمت واقعى کاال اخذ کرده بود، 
خبر داد.

غالمرضا صالحى افزود: این رســیدگى با شکایت 
شــاکى خصوصــى و گــزارش معاونــت درمان 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان و پس از تأیید 
کمیسیون ماده 11 دانشــگاه علوم پزشکى صورت 

گرفت. 
وى گفت: پــس از احــراز تخلف توســط رئیس 
شــعبه رســیدگى کننده و در مرحله بدوى، رئیس 
بیمارستان عالوه بر درج تخلف در پرونده پزشکى،

 به پرداخــت مبلــغ صــد میلیــون و 380 هزار 
ریــال جریمه نقــدى در حــق دولت و اســترداد 
مبلغ 50 میلیون و 190 هزار ریال به شاکى محکوم 

شد.

خبر

اســتاندار اصفهان گفت: با همکارى مدیران بانکى باید 
بتوانیم بهترین سال را به عنوان پایه و پایلوت کل کشور 

در جهت ایجاد اقتصاد متکى به خود رقم بزنیم.
محسن مهرعلیزاده اظهار داشــت: باید با برنامه ریزى 
دقیق، سال خوبى را براى اقتصاد کشور، اشتغال، معیشت 

و رفاه مردم رقم زنیم.
وى با بیان اینکه امســال از نظر حجم فعالیت ها، سال 
تقریباً سختى را در پیش خواهیم داشت، افزود: باید تحولى 
در بخش اقتصادى کشور ایجاد شود و با تکیه بر اقتصاد 
بدون نفت، شعار امســال را که بر پایه اقتصاد مقاومتى 

پایه گذارى شده است، عملیاتى کنیم.

وى در ادامه تصریح کرد: امیدى به تعهد اروپا به برجام 
نداریم و باید از این فرصت به خوبى اســتفاده کنیم و از 
استعداد، توان، عقل و شــعور این مردم صبور و عاقل و 
وجود معــادن و امکانات دیگر و موقعیت اســتراتژیک 
کشور به خوبى در جهت حل مشکالت اقتصادى استفاده 

کرد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه مدیران عامل بانک ها 
باید مشــکالت این بخش را آسیب شناسى و خود براى 
حل این مشکالت اقدام کنند، اضافه کرد: مسئولیت مدیر 
تصمیم گیرى اســت و تصمیم گرفتن با ریسک همراه 

است و اگر مدیر نخواهد ریسک کند، مدیر نخواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: راه انــدازى «کافه ایده ها» در شــهر اصفهان، 
به منظور بهبود فضاى کســب و کار امــرى ضرورى

 است.
کورش خسروى در این خصوص گفت: در برخى از مواقع 
تیم هاى کارآفرینى گرد هم آمده اند، اما منابع خطرپذیرى 
که حاضر باشــند با آنها در این فعالیت مشارکت کنند، 

وجود ندارد.
وى ادامه داد: بر همین اســاس باید افراد با مهارت هاى 
حوزه مدیریت و راه اندازى کســب و کار آشــنا شوند، 
چون ممکن است ســئواالت علمى و زیادى براى آنها 

ایجاد شود.
 خســروى با تأکید بر اینکه هرچه خــأل کمتر و هرچه 
دسترسى فرد کارآفرین یا فردى که مى خواهد کارآفرین 
باشــد به داده ها، تیم، منابع مالى و بازار بیشتر باشد، آن 
فرد در محیط یا اکوسیستم کارآفرینى در سطح باالترى 

نسبت به بقیه قرار مى گیرد.
خســروى اضافه کرد: به جرأت مى توانم بگویم یکى از 
بهترین اکوسیســتم هاى کارآفرینى کشور در اصفهان 
موجود است که البته با توجه به  رقباى آن در غرب آسیا و 
با توجه به وضعیت اشتغال،  فرهنگ شهروندان و امکانات 

نسبى آن، هنوز جاى کار بسیارى دارد.

«کافه ایده ها» در اصفهان 
ایجاد مى شود

مدیران در جهت ایجاد اقتصاد 
متکى به داخل گام بردارند

یک عکس خاص از سه شهردار با ســه گرایش. یکى 
چپ، یکى میانه و یکى راست. یکى متولى اصفهان، یکى 
کلیددار یزد و یکى هم سکاندار قم. هر سه، اصفهانى و هر 
سه، صاحب کرسى شهردارى این شهر در سه دوره؛ یکى 

فعلى، یکى سابق، یکى اسبق. 

دورهمى با حضور 3 شهردار
کنار هم نشستن  سیاسیون ایران با گرایش هاى مختلف، 
کم اتفاق مى افتد. یا باید مجلس ترحیمى باشد یا مراسم 
عقدکنان و یا همایش و کنفرانسى که آنها روى صندلى 
هاى کنار هم بنشــینند و با یکدیگر خوش و بشى کنند. 
حاال هم بهانه نشستن قدرت ا...نوروزى، مهدى جمالى 
نژاد و ســید مرتضى ســقائیان نژاد در جوار هم، مراسم 
چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه صنعتى اصفهان بود 
که این سه شــهردار نیز به آن دعوت شده بودند. بهانه 
دورهمى شــهردارانه(!) این بود که یکى چون شهردار 
امروز شهر است طبعاً باید به این همایش دعوت مى شد و 
براى آن دو دیگر، به دلیل الفت پیشین با همین دانشگاه 

کارت دعوت فرستاده شده بود.
سقائیان نژاد هشت ســال رئیس دانشگاه صنعتى بود و 
جمالى نژاد هم یکــى از چندین مدرك تحصیلى اش را 
از این دانشگاه گرفته اســت. هر دو نیز از مشاهیر شهر 
و از مدیران تراز اول کشــور به حســاب مى آیند. پس 
طبیعى بود که استاد و دانشجوى سابق، در کنار نوروزى 
(که فعًال کلید اتاق هر دو شــهردار پیشین در ساختمان 
قدیمى دروازه دولت را در جیب خودش دارد) به دورهمى 
شهردارانه ورود کرده و چه بهتر که در کنار یکدیگرهم 
بنشینند و خوراك مناسبى براى عکاس ها فراهم کنند. 
اما شاید خود عکاسان با ذوق اصفهانى حاضر در مراسم 
گرامیداشت چهلمین سالگرد تأسیس دانشگاه صنعتى 
هم ندانند آن لحظه اى که شــکار کرده اند، گویاى چه 
سهم مهمى از بیش از یک دهه مدیریت جناح هاى چپ 

و راست در شهر اصفهان است.    
  

طرح یک سئوال مهم 
شهر اصفهان 15 سال است با تفکر این سه مرد مدیریت 
مى شود. سید مرتضى ســقائیان نژاد 12 سال، مهدى 
جمالى نژاد دو ســال و قدرت ا... نوروزى از سال گذشته 
تا امروز مدیریت شهر اصفهان را بر عهده داشته اند. هر 
کدام از اینها با مختصات فکرى خودش به اداره شــهر 
پرداخته اســت اما به جبر زمان و توالى تاریخى، جمالى 
نژاد و نوروزى که مجموع طول دوران شهردارى شان یک 
چهارم مدیریت سقائیان نژاد است، خواسته یا ناخواسته ادامه 
دهنده راه او بوده اند. در واقع سقائیان نژاد سنگ بنایى را در 
این شهر پایه گذاشته که جمالى نژاد اصولگرا ولى نزدیک 
به اصالح طلبــان و نوروزى کامًال اصــالح طلب هم آن 
سیاست هاى اصولگرایانه را پى گرفته اند. اما چرا چنین است؟
 بررسى کمى تحلیلى تر آنچه سقائیان نژاد در شهردارى 
12 ساله اش در اصفهان انجام داد، زمینه را براى پاسخ به 

این سئوال آماده تر مى کند. 

گذرى بر یک تاریخ 12 ساله 
مرتضى سقائیان نژاد که مولود شوراى شهر اصولگراى 
اصفهان در دور دوم بود، از خرداد 82  تا خرداد 94 بر مسند 
شهردارى اصفهان نشست و باالخره هم با اتحاد اصالح 
طلبان و طیف اصولگرایان غیر ســنتى شورا، به ضرب 
استیضاح با اصفهان وداع کرد و بالفاصله به شهردارى 

قم گمارده شد. 
ســقائیان نژاد عضو مؤثر جامعه اســالمى مهندسین و 
از جمله مهندسین راستگرایى اســت که بیشتر از آنکه 
پایبند علقه هاى سیاسى و حزبى باشد، در اندیشه توسعه 
و مهندسى جامعه است. سبک عمل ســقائیان نژاد در 
جامه شهردار (چه در اصفهان و چه در قم) بیشتر از آنکه 
مشابه رفتار دست راستى ها باشد، شباهت قریبى با شیوه 

مدیران نزدیک به حزب کارگزاران سازندگى دارد. 
سقائیان نژاد راست است (درست مثل کارگزارانى ها) اما 
دست راستى(تندرو) نیست. او از جمله تکنوکرات هایى 
است که توســعه با معیارهاى راست را اولویت اول شهر 
مى پندارد اما تندروى را مانع پیشرفت و متضاد با اهداف 
توسعه قلمداد مى کند. سیاست هاى کارى او به عملکرد 
راست مدرن تر نزدیک است تا راست سنتى و در اندیشه هایش، 
حتى ایدئولوژى مبتنى بر باورهاى اصولگرایانه هم باید 
در خدمت توســعه بر مبناى همین دیدگاه درآید در غیر 
این صورت چون متضمن تأمین منافع شهر و شهردارى 

نخواهد بود پس نباید به آن تکیه کرد. 
در منظومــه فکرى ســقائیان نــژاد هرچه در مســیر 
تحقق توســعه قرار دارد باید کنار گذاشــته شود و یا در 
خوشبینانه ترین حالت باید دور زده شود تا هدف توسعه، 
در دســترس تر قرار بگیرد. تاریخ، اقتصــاد، تعامالت 

فرهنگى، مراودات شخصى در هر رده اى و با هر کسى 
اگر کمکى به توسعه شــهر مى کند باید در کانون توجه 
باشد در غیر این صورت ابایى از حذف آن نخواهد بود. هر 
نوع امتیازى که  به پیشبرد چنین هدفى کمک کند بسته 
به آنکه در تعامل با چه کسى یا چه دستگاهى باشد، باید 

اخذ یا اهدا شود تا مسیر توسعه کوتاه تر گردد. 
بلوغ چنین تفکرى در تمام سال هایى که سقائیان نژاد 
شهردارى اصفهان را در اختیار گرفته بود (از8خرداد82 تا 
9 خرداد 94)  زاییده سیاست ورزى او در روزگارى است 
که با دوران اول ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى در 
سال 1368 آغاز شد و با تولد حزب کارگزاران سازندگى 
در سال 1374 به تکامل رســید. سقائیان نژاد در ابتداى 
هشت سال دولت سازندگى به ریاست دانشگاه صنعتى 
اصفهان گمارده شد و در انتهاى آن دوره از این سمت کنار 
رفت. در واقع او تمام دوران ریاســت جمهورى هاشمى 
رفســنجانى را به عنوان یکى از مدیران دولت او در زیر 
مجموعه وزارت علوم سپرى کرد تا مشق توسعه گرایى 
را از یکى از سیاستمدارترین رجال سیاسى معاصر ایران 
بیاموزد. بعدها آنچه سقائیان نژاد در شهردارى اصفهان 
و غالمحسین کرباسچى در شــهردارى تهران و دیگر 
مدیران زیر دست هاشمى رفسنجانى در ارکان دیگر نظام 
انجام دادند، یکسره وامدار آموزه هایى بود که از شخص 

هاشمى گرفته بودند. 
توسعه گرایى در عین تعامل با «ناتوسعه گراها» به منظور 
جبران عقب ماندگى هاى تاریخى که شهرها از آن رنج 
مى بردند یکى از همین آموزه ها بود که تقریبًا همه این 
مدیران در مقطعى از دوران اوجشــان به خوبى از پس 
اجراى آن برآمدند. شباهت کارى آنها با یکدیگر چنان 
زیاد بود(و هست) که اگر سقائیان نژاد به تهران مى رفت 

و سیاست ورزى اش را از آنجا پى مى گرفت، چه بسا در 
زمان حیات هاشمى رفســنجانى از حواریون او و امروز 
از مهمترین ارکان حزب کارگزاران ســازندگى شناخته 
مى شد. سقائیان نژاد اما همیشه ترجیح داده در اصفهان، 
شهر زادگاهش بماند و دیدگاه هایش را در موطنش به 
مرحله عمل درآورد. آقاى شهردار البته سال 1378 و به 
احترام سازوکارهاى حزبى، در انتخابات مجلس ششم 
شرکت کرد تا اگر شــد یک بار هم مدیریتش را در ابعاد 
ملى به فعل درآورد اگرچه رأى الزم براى ورود به مجلس 
را کســب نکرد. او در آن انتخابات نامزد جامعه اسالمى 
مهندسین بود که زاویه آشکارى با سیاست هاى هاشمى 
رفسنجانى و کارگزارانش داشت. سقائیان نژاد اما هیچگاه 
خودش را محدود و محصــور در تفکر حاکم بر این حزب 
پر قدرت نکرده و بعید است حتى اگر به کرسى هاى قرمز 
آن مجلس هم مى رسید، چندان با اندیشه هاى غالب در 

جامعه اسالمى مهندسین همراهى مى کرد.
شکست سید مرتضى سقائیان نژاد در انتخابات مجلس 
ششم باعث ســکوت چهار ســاله این مدیر جوان شد تا 
هنگامى که  مردِم خسته از سیاســت بازى هاى شوراى 
اول، سند شــوراى دوم را به نام اصولگرایان سنتى زدند. 
بعد از پیروزى قابل پیش بینى این طیــف در انتخابات، 
سقائیان نژاد تکنوکرات از دل آراء سنتى هاى تازه نشسته بر 
کرســى هاى شــوراى شــهر اصفهان بیرون آمد و در 
تعاملى 12ساله با آنها، این شهر را با تلفیقى از «مدیریت 
فن ساالرانه» و «ایدئولوژى اصولگرایانه» و در همگرایى 
کامل با رده هاى باالیى مدیریت مذهبى و سیاسى استان 
اداره کرد تا توســعه مورد نظرش محقق شود. تنها ایامى 
که او در تقابــل با مدیریت اصفهان قــرار گرفت، دوران 
ریاســت جمهورى محمود احمدى نژاد بود که همچون 

بیشتر مدیران نزدیک به هاشــمى و حتى خود هاشمى، 
به ورطه تضادى عمیــق با مدیران «دولــت مهرورز» 
افتاد. او که پیشــتر، پیشــنهاد ســخاوتمندانه محمود
 احمدى نژاد براى در اختیار گرفتن یک وزارتخانه کلیدى 
در دولت نهم را نپذیرفته بود، در طول دوران همکارى اش 
با مدیران محلى آن دولت در اصفهان، نشان داد نمى تواند 
با دولتى که سرعناد با سیاســت هاى توسعه گرایانه دارد 
کنار بیاید. البته سقائیان نژاد در همان زمان هم با جلب نظر 
منتقدان  عملکرد دولت وقت، وزنه اش را در برابر مخالف 
خوانى هاى مدیران احمدى نژاد سنگین تر کرد و در بیشتر 
مواقع حرفش را به کرسى نشــاند. اما در حالى که به نظر 
مى رسید پایان دولت احمدى نژاد و آغاز دولت تدبیر و امید، 
کار را براى سقائیان نژاد آسان تر از گذشته نماید، او در دوران 
پسا احمدى نژاد به تیغ تیز استیضاح نمایندگان همان تفکر 
حامى دولت هاى نهم ودهم در شــوراى شهر گرفتار آمد 
و پس از بیش از دو دهه، از دایره مدیریت شــهر اصفهان 

بیرون گذاشته شد.

نمونه اى از یک مشى فکرى
توســعه گرایى و مدرنیزه کردن جامعه در ایران همواره با 
مقاومت روبه رو بوده اســت. این مقاومت در همه ارکان و 
از جمله در مدیریت هاى محلى نیز به وضوح دیده شــده 
است. در این میان تنها مدیرانى توانسته اند سیاست هاى 
توسعه گرایانه خود را به نتیجه برســانند که آن را با آنچه 
مورد وفاق «ناتوســعه گرایان» بانفوذ است آمیخته باشند 
تا هم رضایت آنها را به دســت آورند و هم به اهداف خود 
دســت یابند. ســید مرتضى ســقائیان نژاد یکى از همین 
سیاســتمداران اســت. او متعلق به مشــرب فکرى است 
که پیشــتازانش از این روش اســتفاده کــرده اند و طرفه 
آنکه مشــرب هاى دیگر فکرى عمومًا پیرو همین روش 
(و نه ســازنده اش) بوده اند. بررســى آنچــه در مدیریت 
راست هاى فن ســاالر در ایران اعمال شده دقیقًا منطبق 
با این نظریه است. ســقائیان نژاد به عنوان نماینده چنین 
تفکرى چه آن موقع که در شــهردارى اصفهان بود و چه 
حاال که در شهردارى قم به کار اداره آن شهر مشغول است، 
طورى عمل کرده و مى کند که هم راست و هم چپ ناچار از 
ادامه شیوه او هستند. فرقى نمى کند چه شهردارى و با چه 
خط مشى اى  بعد از او روى کار بیاید؛ هر که آمد، خودآگاه 
یا ناخــودآگاه ادامه دهنده این شــیوه مدیریتى اســت. از 
جمالى نژاد که دیدگاه هایش تا حــدودى نزدیک به او بود 
تا نوروزى که کامًال در مقابل سقائیان نژاد قرار دارد، هر دو 
همان کارى را مى کنند که شهردار اسبق اصفهان در طول 
12 سال آن را انجام داد؛ گیرم با ابعاد عمرانى به مراتب کمتر. 
این خاصیت عموم تکنوکرات هاى مــدرن اندیش جناح 
راست است. آنها سازنده اند، نه پیرو. طراحند، نه طرح پذیر. 
خالق مدیریت تلفیقى (فن ســاالرى همراه با رگه هایى از 
اصولگرایى) متناسب با سیاست هاى توسعه گرایانه هستند 
تا حدود اعمال قدرتشان را وســیع تر کنند و نه محصور در 
بندهاى حزبى کــه از مرزهاى این محــدوده بکاهد. البته 
عملکرد سقائیان نژاد در اصفهان فقط یک نمونه از این مشى 
فکرى است؛ مگر بعد از درگذشت هاشمى رفسنجانى، حسن 

روحانى همچنان راه او را ادامه نمى دهد؟

معاون خدمات شــهرى شهردارى 
کاشــان گفــت: بــا گرم شــدن 
هــوا از نیمــه دوم فروردیــن، در 
بــازه زمانــى منتهــى بــه پایان 
اردیبهشت گذشته، 900 تن پوشال 
کولر از سطح این شــهر جمع آورى 
شده است که سهم متوسط هر خانوار 

9 کیلوگرم مى شود. 
محمدرضــا عبدلى خالــدى اظهار کــرد: جمــع آورى حجم بــاالى زباله هاى شــب عید،
جمع آورى زبالــه هاى مــاه فروردین با توجــه به حضور مســافران نــوروزى، جمع آورى

پوشــال از ســطح شــهر و حضور تمام وقت بــراى کنتــرل آب گرفتگى و ســیل در معابر، 
از مهمترین فعالیت هاى این معاونت در چهار ماه اخیر بوده است.

 وى تصریح کرد: پیش از فرارسیدن سال نو و تالش مردم براى خانه تکانى در اسفند ماه گذشته، 
بیش از 170تن زباله در سطح شهر کاشــان جمع آورى شد که این عدد نسبت به آمار سال قبل 

بیش از شش تن افزایش داشته است.
معاون خدمات شهرى شــهردارى کاشان گفت: مهمترین و حســاس ترین چالش شهردارى 
کاشان در اردیبهشت97، وقوع سیل و آب گرفتگى ناشى از بارندگى هاى نیمه دوم این ماه بود 
که عالوه بر تأثیر مثبت بر سفره هاى آب زیرزمینى، خساراتى را بر شهر و مجموعه شهردارى 

نیز تحمیل کرده است. 

آبراهه و حوض ســنگى قدیمى در 
پشت بام ضلع شــمالى عمارت عالى 

قاپوى اصفهان کشف شد.
مدیــرکل میراث فرهنگــى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان 
گفت: این آبراهه در جریان کار باستان 
شناسى مسیرهاى آبرسانى به حوض 
میانى ایوان عالى قاپو و پس از آواربردارى پشت بام ضلع شمالى این عمارت تاریخى، یک حوض 
سنگى قدیمى کشف شــد. فریدون اللهیارى با بیان اینکه این حوض سنگى در ابعاد110در86 
سانتیمتر و به عمق 40سانتیمتر است، افزود: این حوض متصل به یک آبراه سنگى است و مسیر 

آبرسانى را به یک چاه در همان نزدیکى وصل مى کند.
مدیر پایگاه ثبت جهانى میدان امام(ره) هم گفت: محمودمنشى از استادهاى مرمت، این آبراهه 
قدیمى را هنگام مرمت سقف هاى چوبى پشت بام و آواربردارى پشت بام هاى طبقه سوم و چهارم 

ضلع شمالى عمارت عالى قاپو کشف کرد.
فریبا خطابخش افزود: عملیات باستان شناسى براى ادامه مسیر آبرسانى، با برچیدن آجر فرش هاى 

پشت بام عمارت عالى قاپو ادامه دارد.
وى با اشاره به اینکه براى نخستین بار، کار باستان شناسى مسیرهاى آبرسانى به حوض میانى عالى 
قاپو درحال انجام است، گفت: کشف این آبراهه در زیر آجرفرش پشت بام عالى قاپو نشان مى دهد 

مسیرهاى آبرسانى در یک دوره تاریخى پوشانده شده است. 

مدیرعامل مجمع خیرین سالمت استان اصفهان از برگزارى جشنواره فیلم کوتاه مهر سالمت در 
مهر 97 به میزبانى اصفهان خبر داد.

حسین رضازاده اظهار کرد: در این جشنواره، به یکى از مهمترین موضوعات مطرح شده در فرهنگ 
ایرانى اسالمى به عنوان باالترین عبادت پرداخته مى شود.وى گفت: ترویج فرهنگ نیکوکارى در 
حوزه سالمت، ارتقاى نظام سالمت با اولویت پیگیرى و همدلى خیرین، ارج نهادن به مقام واالى 
خیراندیشى و نیکوکاران حوزه سالمت، ارائه آثار خالقانه با موضوع سالمت و تشویق فیلمسازان 
کشور در این حوزه و بازنمایى خدمات صورت گرفته توسط خیرین در عرصه سالمت فرد و جامعه را 

مى توان از اهداف اصلى برگزارى جشنواره برشمرد. وى ادامه داد: همچنین موضوعات 
جشنواره فیلم کوتاه مهر سالمت شامل معرفى افراد نیکوکار 
در عرصه سالمت، معرفى آثار وقف شده در عرصه سالمت، 
نذر وقت (زمان) در حوزه هاى ســالمت جســم و روان، 
نقش خدمات و دســتاوردهاى شرکت هاى داروسازى 

در عرصه سالمت، تبیین داســتان هاى قرآنى و سیره ائمه 
اطهـــار (ع) در زمینه وقف و انفاق در حوزه سالمت، ایجاد 
و ترغیب حس مسئولیت و همدردى نسبت به همنوعان، 
نقش سازمان هاى دولتى و نهادهاى مردمى در سالمت 
جامعه، جایگاه سالمت در توسعه اقتصادى، جایگاه رسانه 
در ترویج و اشاعه فرهنگ نیکوکارى، بیمارى هاى خاص 

و نقش خیریه ها در درمان آنها هست.
 

چرا اندیشه هاى شهردار اسبق، به شهردار سابق و فعلى هم تسرى یافته است

رمزگشایى از یک مدیریت 15 ساله در شهر اصفهان
مهران موسوى خوانسارى

کشف آثار تاریخى 
در پشت بام عالى قاپــــــو

نصف جهان، میزبان نخستین
 جشنواره فیلم کوتاه مهر سالمت

جمع آورى 900 ُتن پوشال کولر 
از سطح شهر کاشان

دامه داد: همچنین موضوعات 
کار
ت، 
،

ئمه 
جاد 
ن،
 
 
ص 
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مدیرعامــل ســازمان پــارك هــا و فضــاى ســبز 
شــهردارى اصفهــان گفــت: روز 25 خردادمــاه 
سال جارى« روز گل» اســت که همزمان با عید سعید
 فطر، ویــژه برنامــه اى برگــزار و باغ گلهــا گلباران

 مى شود.
فــروغ مرتضایــى نــژاد اظهــار کــرد: در روز گل با

 همکارى ســازمان فرهنگى -تفریحى شــهردارى، 
برنامه ریــزى بــراى برگــزارى جشــنواره گل هــا

 با تأکیــد بر معرفــى گیاهــان زینتــى با نیــاز آبى 
کم بــه مــدت یــک هفتــه در بــاغ گل هــا انجام

 شده است.

وى افزود: یک هفته پس از ماه مبارك رمضان را «هفته 
گل» قرار دادیم که در این زمان، اتفاقات فرهنگى خوبى 

در جاى جاى شهر خواهد افتاد.
مدیرعامــل ســازمان پــارك هــا و فضــاى ســبز 
شــهردارى اصفهان با اشــاره به فعالیت هــاى مرکز 
تحقیقاتى گل وگیاه محمودآباد تصریح کرد: 20 ســال 
از راه اندازى مرکــز تحقیقاتى گل و گیــاه محمودآباد 
وابســته به ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان مى گذرد و این مرکز از ســال هاى گذشــته 
اقــدام بــه جمــع آورى گونه هــاى گیاهــى زینتى 

کشور و حتى خارج از کشور کرده است.

مدیرعامل و سرمایه گذار پروژه شهرك سالمت اصفهان 
گفت: اقتصاد شهراصفهان از ســال جارى و سال آینده 
دگرگون مى شــود، چراکه قرار است مجموعه شهرك 
سالمت اصفهان به قطب درمان سرطان کشور تبدیل 

شود.
مســعود صرامى ضمن انتقاد از کارشکنى هاى مختلف 
که در راه ســاخت این پروژه رقم خورده اســت، افزود: 
متأســفانه برخى مانع ســاخت بیمارســتانى هستند 
که ســه ســال پیش مــورد تصویــب کمیســیون 
ماده 5 قــرار گرفته اســت، ایــن در حالى اســت که 
ســرمایه گــذار بــا هــزار و 400میلیــارد تومــان

 سرمایه، حاضر به سرمایه گذارى براى ساخت بیمارستان 
شده، اما همچنان بالتکلیف است.

وى با بیان اینکه عملیات اجرایى شــهرك ســالمت 
طبق اســتانداردهاى بین  المللى از ســال 91 آغاز شد 
و فاز نخست پروژه در مرداد ماه 96 به بهره بردارى رسید، 
ادامه داد: فاز2 شهرك ســالمت پیشرفت 93 درصدى 

داشته است. 
مدیرعامل و سرمایه گذار پروژه شهرك سالمت اصفهان  
ادامه داد: مرکز تصویربردارى شــهرك از حدود سه ماه 
آینده و بخش آزمایشــگاه نیز از آبان ماه امسال آغاز به 

کار مى  کند. 

باغ گل ها 
گلباران مى شود

شهرك سالمت اصفهان
قطب درمان سرطان کشور

توزیع 2000 سبد غذایى
 در برخوار

مدیر کمیته امداد امام خمینى(ره) شهرســتان برخوار 
از توزیع بیش از دو هزار ســبد غذایى براى مددجویان 
کمیته امداد امام خمینى (ره) و نیازمندان این شهرستان 
خبر داد .على شــاه نظرى گفت: ســبد هاى غذایى با 
مشارکت 50 درصدى خّیران و کمیته امداد امام خمینى 

(ره) تهیه شده اند و بین نیازمندان توزیع مى شوند.

 سقف بازار کوثر شماره7 
ریزش کرد

سقف بازار کوثر شماره 7 شــهردارى اصفهان فرو 
ریخت.مدیر داخلى بازار کوثر شــماره 7 شهردارى 
اصفهان گفت: بر اثر این حادثه، به 35 درصد اجناس 
این بازار خسارت وارد شد و به علت قطع شدن برق، 
اجناس فریز شده در سردخانه ها و یخچال ها نیز در 
معرض نابودى قرار گرفت. حمیدرضا سبحانى با اشاره 
به حضور سریع و به موقع آتش نشانى افزود: مأموران 
آتش نشانى دراین مأموریت توانستند از صدمه دیدن 
140 نفر مردمى که در این بــازار 3000متر مربعى 

بودند، جلوگیرى کرده و جان آنها را نجات دهند.
وى دلیل حادثه را بى توجهى پیمانکار شهردارى به 
هشدارهاى هواشناسى عنوان کرد و گفت:پیمانکاران 
واحد فنى مهندســى  ســازمان میادین شهردارى 
اصفهان، براى اجراى تأسیســات لوله کشــى آب، 
سوراخ هاى متعددى در سقف کاذب گچى این بازار 

ایجاد کرده بود که منجر به این حادثه شد.

خبر

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

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در 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 تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023001138 مورخ 1396/09/30 خانم حشمت کاردان به 
شماره شناسنامه 857 کدملى 1286450896 صادره از اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 104/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 فرعى 
3285- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.

ردیف 2- برابر رأى شــماره 139660302023001139 مورخ 1396/09/30 آقاى عباس مســجدى 
اصفهانى به شماره شناســنامه 111 کدملى 1284361888 صادره از اصفهان فرزند محمد  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 104/30 مترمربع مفروزى از پالك شماره 1 
فرعى 3285- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/20 م الف: 38576 

صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/764
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در 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 تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001504  مورخ 96/12/27 آقاى غالمرضا عزیزى به شماره 
شناسنامه 1032 کدملى 1816545260 صادره از آبادان فرزند على نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 153/65 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5398- اصلى واقع در بخش 4 

ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر راى شماره 139660302023001506 مورخ 96/12/27 خانم فرنگیس کاتبى به شماره 
شناســنامه 1325 کدملى 1816625833 صادره از آبادان فرزند محمدحسن نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153/65 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5398- اصلى واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/20 م الف: 4709 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /2/765
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در 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 تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000072 مورخ 97/01/29 خانم ملیحه اقطار به شماره 
شناســنامه 43410 کدملى 1282356534 صادره از اصفهان فرزند مهدى نســبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 217/13 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5324- اصلى واقع 

در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر رأى شماره 139760302023000073 مورخ 97/01/29 خانم منصوره اقطار به شماره 
شناســنامه 43411 کدملى 1282356526 صادره از اصفهان فرزند مهدى نســبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 217/13 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5324- 

اصلى واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
3- - برابر رأى شماره 139760302023000074 مورخ 29/01/97 آقاى جمال اقطار به شماره شناسنامه 
70896 کدملى 1282450956 صادره از اصفهان فرزند مهدى نســبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ  217/13 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5324- اصلى واقع 
در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشــاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/20 م الف: 5042 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /2/831
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 ســاختمان 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 انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

ردیف 1- برابر راى شماره 139760302023000148 مورخ 97/02/31 خانم زهرا گرك یراقى به شماره 
شناســنامه 234 کدملى 1286774454 صادره از اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 10/90 مترمربع مفروزى از پالك شماره 2739- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که به 
صورت عادى از طرف مهدى اشجع 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: 1397/03/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 /1397/03. م الف: 5378 امیرحسین صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان /3/140
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973640300202 شماره پرونده: 9609983640301091 شماره بایگانى شعبه: 
961131 خواهان: آقاى غالمعباس شاهپورى ارانى فرزند مسیب با وکالت آقاى احمدرضا ریاحى درچه 
فرزند قنبرعلى به نشانى مبارکه فلکه جهاد مجتمع زیتون واحد اول خواندگان: 1- آقاى مهرزاد اکبرى 
ایرج فرزند اســماعیل 2- صندوق قرض الحسنه ولى عصر اسفراین خراســان شمالى همگى به نشانى 
مجهول المکان خواســته: صدور حکم اثبات به کار بردن حیله و تقلب موثــر خواندگان به منظور اعاده 
دادرسى گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواســت آقاى غالمعباس شاهپورى فرزند مسیب 
با وکالت احمدرضا ریاحى بــه طرفیت آقاى مهرزاد اکبرى ایرج 2- صندوق قرض الحســنه ولى عصر 
اســفراین دائر بر اثبات حیله و تقلب موثر خواندگان در صدور دادنامه شماره 181-910 به این شرح که 
وکیل خواهان اظهار داشته است به چند دلیل در صدور دادنامه شــماره 181-910 حیله و تقلب به کار 
رفته است 1- مستند راى دادگاه قرارداد 87/2/2 اســت که قرارداد با شخص مهرزاد اکبرى تنظیم شده 
است و حکم صادره به نفع صندوق قرض الحسنه اشتباه است 2- محل صندوق در شهرستان اسفراین 
از توابع استان خراسان است و آدرس اعالم شده در قرارداد مورخ 87/2/2 مربوط به ماهشهر خوزستان 
است و جعلى است 3- صندوق قرض الحسنه از ابتدا ثبت نشــده و اعتبار ندارد و فاقد شخصیت حقوقى 
است و آقاى مهرزاد اکبرى ایرج مدیرعامل شرکت نیســت 4- صندوق، قرض الحسنه است و خسارت 
تاخیر تادیه منظور شــده در راى دادگاه به بهره 22 درصد در ماهیت صندوق منافات دارد 5- استعالم به 
عمل آمده از نیروى انتظامى حکایت از این دارد که این صندوق در سال 87 برچیده شده است و در زمان 
صدور حکم این صندوق وجود خارجى نداشته  است و نه مدیرعامل داشته و نه هیئت مدیره پس چگونه 
اقامه دعوى کرده است. به نظر دادگاه حیله و تقلى که موثر در حکم دادگاه باشد محقق نشده است و ایراد 
وکیل محترم خواهان صرفا ایرادات ماهوى و شکلى نسبت به راى صادره دادگاه است که عمدتا ناظر به 
مفاد راى قاضى صادرکننده راى دارد. مضافا به این که خواهان اصل قرارداد را قبول دارد و حتى در جلسه 
رسیدگى به دعوى واخواهى و اعسار از هزینه دادرسى اظهار داشته است که من منکر بدهى سى و چهار 
میلیون تومان نیستم و ماهیانه صد هزار تومان مى توانم بدهى را بدهم همچنین در دادخواست واخواهى 
اظهار داشــته صرفا به مبلغ بدهى اعتراض دارد صرفنظر از اینکه در این خصوص اتخاذ تصمیم ماهوى 
نشده است اما اقرار خواهان در پرونده 900020 حکایت از پذیرش بدهى و عدم وجود حیله و تقلب است 
از طرفى عدم ثبت شرکت و عدم شــخصیت حقوقى و عدم انجام مفاد اساسنامه ایراداتى حقوقى است و 
ناظر به حیله و تقلب که فعل مادى فیزیکى اســت نمى باشد لذا دادگاه به استناد ماده 197 از قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم بر بطالن دعوى خواهان صادر مى کند راى دادگاه ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف: 326 قاسمى رئیس شعبه 

سوم دادگاه عمومى حقوقى لنجان /3/142
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973640900281 شماره پرونده: 9309983642400438 شماره بایگانى شعبه: 
940136 شاکى: آق اى على مردان مرادى کتوالئى فرزند منوچهر به نشانى فوالدشهر ب 2 بلوار مدرس 
خ الوند 1 پ 888 متهمین: 1- آقاى البرز کیانپور به نشانى فوالدشهر فعال زندان 2- آقاى نوذر کیانپور به 
نشانى فوالدشهر فعال زندان لنجان اتهام: فروش مال غیر گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 
1- البرز کیانى فرزند فریدون 2- نوذر کیانپور فرزند بهرام دائر بر مشارکت در فروش مال غیر یکباب ملک 
تجارى به ارزش سیصد میلیون ریال موضوع شکایت اقاى على مردان مرادى فرزند منوچهر با عنایت به 
شرح شکایت شاکى، صورتجلسات و تحقیقات مرجع انتظامى، اسناد و مدارك مکتوب ارائه شده، مواجه 
حضورى صورت گرفته، شهادت شاهد، اظهارات و دفاعیات متهم ردیف اول نزد دادسرا و دادگاه و عدم 
حضور متهم ردیف دوم در دادسرا و دادگاه جهت دفاع از خود و رفع اتهام که قرینه اى بر ارتکاب جرم است 
و کیفرخواست صادره بزهکارى ایشان را محرز و مســلم دانسته و مستندا به ماده 1 قانون مجازات راجع 
به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردارى و ماده 125 
قانون مجازات اسالمى متهمین را به تحمل سه سال حبس تعزیرى و رد مال یک باب ملک تجارى در 
حق شاکى خصوصى و سیصد میلیون ریال جریمه نقدى معادل اخذ شده در حق صندوق دولت محکوم 
مى نماید راى صادره در مورد متهم ردیف اول حضورى و در مورد متهم ردیف دوم غیابى است راى غیابى 
ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در همین شعبه مى باشد و با انقضاى مهلت 
واخواهى و راى حضورى ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 320 یوسف زاده رئیس شــعبه 101 دادگاه کیفرى دو شهر 

لنجان (101 جزایى سابق) /3/143
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در 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 تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000149 مورخ 97/02/31 خانم عزت امیدى چوپانى به 
شماره شناســنامه 28242 کدملى 1282209949 صادره از اصفهان فرزند آقامیرزا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 78/80 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5632 

باقیمانده- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023000150 مورخ 97/02/31 آقاى علیرضا رفیعیان زمانى 
مقدم به شماره شناســنامه 22246 کدملى 1282690183 صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 78/80 مترمربع مفروزى از پالك شماره باقیمانده  
5632- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/03/20 م الف: 5516 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/158
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در 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 باند. مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
 اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139760302023000153 مورخ 97/02/31 آقاى علیرضا رفیعیان زمانى 
مقدم به شماره شناســنامه 22246 کدملى 1282690183 صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 4/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5634- 

اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است.
ردیف 2- برابر رأى شــماره 139760302023000154 مورخ 97/02/31 خانم عزت امیدى چوپانى به 
شماره شناسنامه 28242 کدملى 1282209949 صادره از اصفهان فرزند آقامیرزا نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 4/40 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5634- اصلى 
واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/03/20 م الف: 5515 صفائى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/159
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 ســاختمان 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شــماره 139760302023000155 مورخ 97/02/31 آقاى علیرضا رفیعیان زمانى 
مقدم به شماره شناســنامه 22246 کدملى 1282690183 صادره از اصفهان فرزند عباس نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 231/17 مترمربع مفروزى از پالك شماره 5665- 

اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شــماره 139760302023000156 مورخ 97/02/31 خانم عزت امیدى چوپانى به 
شــماره شناســنامه 28242 کدملى 1282209949 صادره از اصفهان فرزند آقامیرزا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششــدانگ 231/17 مترمربع مفروزى از پالك شماره 

5665- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/20 م الف: 5511  امیرحسین 

صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/160
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 ســاختمان 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139760302023000147 مورخ 97/02/31 خانم نرگس ابوطالبیان الیادرانى 
به شماره شناسنامه 1274905001 کدملى 1274905001 صادره از اصفهان فرزند محمدرضا بر میزان 
37/2310 سهم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 328 مترمربع مفروزى از پالك شماره 
19 فرعى از 2947- اصلى واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/03/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/20 م الف: 5529  

امیرحسین صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /3/162
اخطاریه

شــماره پرونده: 139504002129000168/1 شــماره بایگانــى پرونده: 9500200 شــماره ابالغیه: 
139705102129000254 «آگهى ابالغ ممنوع الخروجى خانم افسانه اسالمى فرزند عزت ا... به شماره 
ملى 1285861401 مدیون پرونده اجرائى کالسه 9500200» به موجب این اخطاریه به شما اخطار مى 
گردد که در اجراى عملیات اجرایى پرونده با شماره بایگانى 9500200 و بنا به درخواست بستانکار پرونده 
بانک کشاورزى چرمهین، مورخ 97/02/31 بابت بدهى به بانک کشاورزى شعبه چرمهین ممنوع الخروج 

از کشور گردیده اید. م الف: 328 مسئول  واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /3/163
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ دادخواست و ضمائم- فرزاد روشندل دادخواستى به مبلغ 98/000/000 ریال بطرفیت سپیده داودى 
نژاد که اعالم شده مجهول  المکان است تقدیم و به کالســه 51/97 در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل 
اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به 
تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى 

کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شــنبه مورخ 97/4/23 ساعت 4/30 عصر در جلسه 
شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شــورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در 
غیر این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 

333 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /3/164
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 97/97 – 97/3/1 ابالغ وقت رســیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى ســیدنصیر گلستانه 
دادخواستى به مبلغ یکصد و بیست و چهار میلیون و پانصد  و چهل هزار ریال به طرفیت آقاى احسان خلیلى 
فرزند اســفندیار که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم و به کالســه 97-97 در شعبه ششم حقوقى 
شــوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر 
شــورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از 
روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 97/4/16 ساعت 9 صبح در 
جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
در غیر اینصورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابا رسیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 

338 شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /3/168
اخطار اجرایى

شــماره: 351/96 به موجب راى شــماره 442 تاریخ 96/7/17 حوزه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه 1- مرجان افراسیابى  2- حسین عبدیزدان 
هر دو به نشانى مجهول المکان محکوم است به حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
127/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/612/500 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک (95/7/25) لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له غالمرضا اکبرى فرزند 
حسین  به نشانى شاهین شهر، خ فردوســى فرعى یک غربى جنب پست بانک طبقه دوم. ماده 34 قانون 
اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 3023 

شعبه 5 شوراى حل اختالف شاهین شهر /3/169
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان خانم ملکه جوالیى دادخواستى مبنى بر تقاضاى انشاى رأى مطالبه به طرفیت خوانده 
اردشیر رئیسى در این مرجع به شماره کالســه 776/96 ش2ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده 
براى حضور طرفین تاریخ 97/4/5 ساعت 5 عصر بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه 
خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوب ت در روزنامه 
منتشر تا چنانچه خوانده مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. 
م الف: 361 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/234

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 1144/19 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مرتضى بارانى نجف آبادى   فرزند  اســداله وشریک   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/25 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب ایــن آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف: 807  حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /3/170
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 785/7 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى حمیدحقیقى نجف آبادى    فرزند  على   در جریان ثبت اســت 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:808 حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 3/171
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 118/22 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســیاوش حججى    فرزند  حســنعلى وشریک   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف: 809حســین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد /  3/172
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى از یک بابخانه پالك  شماره 379/2 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى اماعیل حاحى امینى نجف آبادى    فرزند  حســن  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/25 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریــخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف: 810حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 3/173

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى اصفهان گفت: 
250 بناى تاریخى در این استان با سرمایه گذارى بخش خصوصى در 

حال مرمت و بازسازى است.
فریدون اللهیارى افزود: امروزه اهمیت میراث فرهنگى و بناهاى تاریخى 
براى همگان بیش از پیش روشــن شــده و مردم و بخش خصوصى 

مشارکت بیشترى در حفظ و مرمت این آثار دارند.
وى با بیان اینکه سال گذشته680 طرح مرمت آثار تاریخى توسط اداره 
کل میراث فرهنگى استان اصفهان اجرا شد، گفت: از ابتداى امسال تا به 

امروز نیز 380 طرح جدید مرمتى در استان آغاز شده است.
اللهیارى با اشاره به مرمت مسجد امام(ره) گفت: از 16 َترك گنبد این 
مسجد که نیاز به مرمت دارد، تا قبل از سال 94 فقط سه ترك مرمت شده 

بود، اما در سه سال گذشته در مجموع 12 ترك آن مرمت و نصب شد.
وى اظهار امیدوارى کرد که حصارها و داربست هاى روى گنبد مسجد 

امام(ره) با پایان امسال جمع آورى شود.
وى ادامــه داد: 70 درصد از عملیــات مرمت عمارت عالــى قاپو نیز 
در ســه ســال گذشــته انجام و امســال این بناى تاریخى از حصار 

داربست ها خارج شد.
مدیر کل میراث فرهنگى ، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان با 
بیان اینکه با توجه به وضعیت بحرانى برخى بناهاى تاریخى، در مرمت 
آنها عقب بودیم، تصریح کرد: اما در سه سال گذشته شتاب خوبى در این 

زمینه گرفتیم، هرچند هنوز با شرایط مساعد کمى فاصله داریم.
وى با اشــاره به وجود 22 هزار اثر و بناى ارزشمند تاریخى و فرهنگى 
در اســتان اصفهان، خاطرنشــان کرد: هزار و 850 بنــا و اثر تاریخى 

در فهرســت آثار ملى و هفت اثر در فهرســت آثار جهانى ثبت شــده
 است.

مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى اصفهان با تأکید 

بر اینکه حفاظت و مرمت این حجم گســترده از آثار و بناهاى تاریخى 
از توان این اداره کل به تنهایى خارج اســت، گفت: الزم است که همه 

دستگاه هاى اجرایى و مردم به این موضوع ورود پیدا کنند.

بخش خصوصى 250 بناى تاریخى را 
مرمت مى کند

درست سه ســال پیش بود که سامانه 
سفارش آنالین «غذاى ریحون» 
کار خــود را با طراحــى لوگوى 
این شرکت به شــکل دو برگ 
قرار گرفتــه روى هم که رنگ 
سبز و بنفش آن هم از رنگ سبز 
ریحون بود، شروع کرد. از بدو تولد 
تا به امروز، ریحون رشــد خیلى سریعى 

داشته است.
 براى ادامه حرکت در مســیر پیشــرفت، ریحون نیاز به 
هماهنگى، تالش و از همه مهمتر، ماهیت نزدیک ترى به 
غذا دارد. بر همین اساس، تصمیم به تغییر نشان (لوگوى) 
ریحون گرفتند. لوگویى که از نظر طراحى، معنا و مفهوم، 
رابطه  بسیار نزدیک ترى با غذا و ســالمتى داشته باشد. 
بشقاب، قاشق و چنگال، المان هاى اصلى غذا در سراسر 
جهان به ویژه ایران هستند. از سوى دیگر، تغییر رنگ هاى 
اصلى ریحون به قرمزدر کنار بنفش همیشــگى، نشان از 
عالقه و عشــق ریحون به غذا و سالمت غذا و همچنین 

کاربران و رستوران هاست.
همچنین امسال ماه رمضان همه چیز فرق کرده؛ریحون 
در ماه رمضان براى معذورین شــرعى و مسافران برنامه 
ویژه اى دارد. با مراجعه به صفحه ویژه ماه رمضان و رأى 
دادن به خوراکى مورد عالقه خــود، در کنار دریافت کد 
تخفیف، مى توانید شانس تان را براى برنده شدن در قرعه 

کشى هفتگى ریحون امتحان کنید. 
در کنار همه این موارد، با ثبت هر ســفارش براى افطار و 
شام از ریحون، یک امتیاز دریافت مى کنید که در پایان ماه 
رمضان و بعد از انجام قرعه کشى، شانس برنده شدن جایزه 

بزرگ ریحون یعنى یک دستگاه خودرو 206 را دارید.  

ریحون و تولدى دیگر
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احداث بیمارستان تیران و 
کرون ردیف بودجه مى گیرد

فرماندار تیران و کرون گفت: احداث بیمارستان امام 
رضا(ع) شهرستان تیران و کرون ردیف بودجه استانى 

و ملى مى گیرد.
مجید حججى افزود: احداث بیمارستان امام رضا(ع) 
تیران و کرون با مشارکت دولت و مردم انجام مى شود 
که براى بخش مشــارکت دولتى، پیش بینى بودجه 
در سطح اســتان و ملى صورت مى گیرد که اعتبار 
اولیه براى این بیمارستان توسط معاونت اقتصادى 
استاندارى پیش بینى شده و در جلسه شوراى برنامه 

ریزى استان اصفهان ردیف مى گیرد.
وى با اشاره به لزوم جذب مشــارکت مردمى براى 
احــداث این بیمارســتان تصریح کــرد: 40 درصد 
هزینه هاى احداث بیمارستان این شهرستان باید از 

طرف مردم تأمین شود.

 معاینه فنى کمباین ها
با آغاز فصل برداشــت غالت در جرقویه علیا، طرح 

معاینه فنى کمباین هاى فعال در منطقه اجرا شد.
معاون جهاد کشاورزى جرقویه علیا گفت: به منظور 
کاهش ریزش و ضایعات کشاورزى، هفت دستگاه 
کمباین با توجه به شروع فصل برداشت غالت معاینه 

فنى شدند.
مهدى شفیعى افزود: امســال در حدود هزار و 800 
هکتار از اراضى کشــاورزى جرقویه علیا گندم و جو 

کشت شده است .

خبر

 مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى اســتان 
اصفهــان از آغــاز توزیع ســبد کاالى مــاه رمضان 

خبر داد.
محســن نیرومند افزود: براساس دســتور مقام عالى 
وزارت تعاون، مبنى بر توزیع ســبد کاال براى اقشــار 
محروم تحت پوشــش نهاد هاى حمایتى، اولین دوره

 اجراى این طرح در ســال جارى با عنــوان «رمضان 
97 » بــر حســب بُعــد خانــوار در اســتان اصفهان 

آغاز شد.
وى ادامه داد: توزیع مواد غذایى در ادامه سال هاى قبل 
است که شــامل گوشــت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج، 

حبوبات و ماکارونى، لبنیات، روغن مایع و... مى شود.
نیرومند تأکید کــرد: افراد مى توانند بــه انتخاب خود 
از هــر میــزان کاال، بــه هر میزانــى کــه بخواهند 

دریافت کنند. 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
همچنین گفت: کلیه فروشــگاه ها باید بدون دریافت 
هیچ نوع کارمزدى نســبت به تحویــل کاالى مورد 
تقاضاى مشــمولین به ارزش مجمــوع تراکنش هاى 
انجام شده اقدام کنند و در صورت اخذ گزارش تخلف، 
دستگاهاى poss فروشــگاه هاى مربوطه غیر فعال 

خواهد شد.

تاکنون 28پایگاه اورژانس در استان اصفهان با مشارکت 
خّیران اصفهانى ساخته شده است.

بیمارســتانى پیــش  اورژانــس  اداره  ئیــس  ر
 دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهــان گفــت: خّیران 
اصفهانى این تعداد پایگاه را بــا 84میلیارد ریال هزینه

ساخته اند.
علیرضا قاسمى با اشاره به اینکه براى ساخت هر پایگاه 
اورژانس، به کمک ســه تا چهار میلیــارد ریالى کمک 
خّیران نیاز است، افزود: پایگاه هاى اورژانس استان براى 
خدمت رسانى به 40ساختمان جدید به 12میلیارد تومان 

اعتبار نیازدارند.

وى با بیــان اینکه 10درصد مأموریت هــاى اورژانس 
به دلیل کمبــود پایگاه با مشــکل روبه رو مى شــود، 
گفــت: هم اکنــون 142پایــگاه اورژانس در اســتان 
روزانــه بیــش از 400مأموریــت امــدادى را انجام 

مى دهند.
به گفته قاســمى، مطابق با اســتاندارد تعیین شده، به 
طور متوسط هشــت دقیقه طول مى کشد تا آمبوالنس 
به بالین بیمار برســد، ولــى اگر با کمک مســئوالن 
و خّیــران بتوانیم 40پایــگاه دیگر را تأســیس کنیم، 
یــن زمــان بــه پنــج دقیقــه کاهــش پیــدا  ا

مى کند.

ساخت 28پایگاه اورژانس
 به کمک خّیران

آغاز توزیع سبد کاالى
 ماه رمضان 

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى ازیک بابخانه پالك  شماره 372/1 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى مصطفائى  نجف آبادى   فرزند  قاســمعلى 
وغیره    در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/25 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. م الف:811حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد /  3/174
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک  پالك  شماره 533/2 واقع درقطعه 9 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى قربانعلى عبدالغالمى   فرزند  حسن وغیره    در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5  م الف:812  حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد /  3/175
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 638/1 فرعى مجزى شده از638 واقع درقطعه 6 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدغالمى    فرزند  رضا    در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/25 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:813حسین زمانى-  رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /  3/176
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 635/2 فرعى مجزى شده از635 واقع درقطعه 6 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدغالمى    فرزند  رضا    در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/25 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:814حسین زمانى-  رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /  3/177
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ (اکنون بصورت خانه است ) پالك  شماره 703/1 واقع درقطعه 
6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سعادت حاجى بابایى نجف آبادى  
فرزند  محمد رضا وشریک    در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 

انتشار:97/3/5 م الف:815حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد /  3/178
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 579/7 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى یوسف عاشــورى   فرزند  محمد  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف: 816حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد /  3/179
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 403/2 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سید محمد کافى موسوى  نجف آبادى  فرزند سیداسداله    در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح 
در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5  م الف: 817 حسین زمانى-  رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد /  3/180
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 1144/17 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى مجیدهادیان  قهدریجانــى فرزند نعمت اله    در جریان 

ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در 
محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف: 818 حسین زمانى-  رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 3/181
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 213/1 واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى کرباسى   نجف آبادى  فرزند صادق   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در 
محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:819حسین زمانى-  رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 3/182
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 444/31 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا جاللى جالل آبــادى  فرزند محمود   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در 
محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:820حسین زمانى-  رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/3/183
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 322/1 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مصطفى غالمى   فرزند عباس  در جریان ثبت اســت به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/3/5 م الف:821حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 3/184
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک  پالك  شــماره 1348 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على تابش  فرزند اســماعیل   در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/3/5 م الف:822حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 3/185
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 394/15 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عباس شمس  فرزند احمدوشریک   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/3/5 م الف:823حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 3/186
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 582/8 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى موسى ذبحى  فرزند محمد  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار:97/3/5 م الف:824 حســین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 3/187

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 259/13 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى نصراله ابراهیمى   فرزند روح اله  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا 

بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/3/5 م الف:825حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 3/188
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 162/2 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على طاهرى  فرزند کاظم   در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار:97/3/5 م الف:826 حســین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 3/189

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 330/5 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى روح اله آقابابائیان نجف آبادى  فرزند محمدمهدى   در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در 
محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف: 827حسین زمانى-  رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد/ 3/190
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 419/15 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه توکلى   نجف آبادى  فرزندعبداله    در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:828 حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/3/191
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 228/87 مجزى شده از پالك 228/17 واقع 
درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى قربانعلى قائدى بارده   فرزند 
خان بابا   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:829حسین زمانى-  رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/3/192
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 993/23 واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که باپالك 994/18 تواما تشکیل یکبابخانه داده که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مرتضى 
خانى  فرزند غالمحسین  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:830حسین 

زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/193
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 162/3 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم ناهید بدیهیان نجف آبادى  فرزندعبدالحسین   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:831 حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 3/194
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى ازیک بابخانه پالك  شــماره 1057/2 که باپالك 1101/2 تواما 
تشــکیل یکباب خانه رامى دهند واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى 
به نام آقاى محمدحجتى ومولودیانى   فرزندان  مرتضى واصغربالسویه  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار:97/3/5 م الف:832 حســین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 3/195

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قسمتى از یک بابخانه پالك  شــماره 1057/1 که باپالك 1101/1 تواما 
تشــکیل یکباب خانه رامى دهد  واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى 
به نام آقاى عباسعلى حجتى ومریم دیانى  فرزندان  مرتضى واصغربالسویه  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل شروع 
وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:833 حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/ 3/196
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 806/3 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ســلیمان آخوندى   فرزند حیدرعلى  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:834 حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد/3/197
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 932/2 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که باپالکهاى 945/3 و945/1 توام گردیده که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى سیدعطاءاله 
شریعتى نجف آبادى  فرزند ســیدمحمود در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ 

انتشار:97/3/5 م الف:835 حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/198
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 762/9 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى امیدرجائى   فرزند حبیب اله  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشــار:97/3/5 م الف:836 حســین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك 
نجف آباد/ 3/199

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 730/1 مجزى شده از730 که باششدانگ پالك 
731/1 تواما تشــکیل یکباب خانه رامى دهد  واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام خانم خدیجه فخرى    فرزند رضا   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/4 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/3/5 م الف:837 حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/200
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 436/12 مجزى شده ازپالك 436واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مهدى مهدیه نجف آبادى   فرزند  
محمدعلى    در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
97/4/11 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:838حسین 

زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/  3/212
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 1247/9 مجزى شده ازپالك 1247واقع درقطعه 
10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام آقاى محمدرضا نورى    فرزند  محمد 
صادق     در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/11 
ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:839حسین زمانى-  رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/213

مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید بهارستان گفت: 
تا پایان دولت دوازدهم، متروى بهارســتان به طول 14 
کیلومتر که 9/5 کیلومتر آن داخل تونل و 4/5 کیلومتر 
به صورت روباز اجرایى شــده، مــورد بهره بردارى قرار 

مى گیرد.
محمدرضا احمدى بهره بردارى از متروى بهارستان را 
شاه بیت پروژه هاى این شهر عنوان کرد و افزود: متروى 
بهارســتان در بخش زیرســاخت ها تاکنون 80 درصد 

پیشرفت داشته است.
وى با بیان اینکه تاکنون 150 میلیارد تومان در متروى 
بهارستان هزینه شــده اســت، ادامه داد: قرار بود تمام 
هزینه ها از منابع دولتى تأمین شود، اما به لحاظ کمبود 
منابع مالى دولتى، تنها 75 میلیــارد تومان از منابع ملى 

براى متروى بهارستان جذب شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان تصریح 
کرد: متروى بهارستان براى تکمیل نیازمند 350 میلیارد 
تومان اعتبار است که به دنبال تأمین منابع مالى هستیم.

وى با بیان اینکه از پایانه صفه تا بهارستان سه ایستگاه 
شامل سپاهانشــهر، راه آهن و ایســتگاه ورودى شهر 
بهارستان احداث مى شود، گفت: ســعى مى کنیم تا دو 
ماه آینده عملیات اجرایى ایســتگاه مترو بهارســتان را 

آغاز کنیم.
احمدى خاطرنشان کرد: شــرکت عمران بهارستان در 
مسیر خوبى به لحاظ حجم و سرعت پروژه هاى عمرانى 
قرار دارد به طورى که در سال 96 قراردادها و فعالیت هاى 
انجام شده درحدود سه برابر قراردادهاى سال 95 و پنج 

برابر قراردادهاى سال 94 بود.
وى با بیان اینکه به دلیل شرایط اقتصادى حاکم در شهر، 
توصیه شده پروژه هاى جدید آغاز نشود و پروژه هایى با 
پیشرفت 70 درصد تکمیل شود، گفت: بارگزارى جمعیت 
و اینکه 11 هزار واحد مسکونى در قالب مسکن مهر در 
بهارستان احداث شد و پیش بینى مى شود 25 هزار نفر به 

جمعیت اضافه شود، شرکت عمران را در این مسیر قرار 
مى دهد که تسریع در پروژه هاى قدیمى داشته باشیم، 
اما الزم است براى هر فعالیت عمرانى مطالعات قبل از 

آن انجام شود.

مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید بهارستان اظهار 
کرد: طى چهار سال گذشته پروژه هاى مطالعاتى زیادى 
در بهارستان آغاز شــده که درحدود 16 پروژه مطالعاتى 

بزرگ در شهر بهارستان خواهیم داشت.

وى تهیه طرح ساماندهى حمل ونقل بهارستان با توجه 
به راه اندازى مترو در آینده اى نه چندان دور، همچنین 
تهیه طرح توسعه مسجد جامع بهارســتان را، از جمله 
پروژه هاى سال جارى عمران بهارستان برشمرد و گفت: 

دو مجموعه فرهنگى با عنوان فرهنگسرا در سال 97 در 
دست تهیه است.

ایجاد پارك فناورى هاى نوین در بهارستان
احمدى با اشاره به پروژه هاى زیربنایى و روبنایى شرکت 
عمران شــهر جدید بهارســتان تأکید کــرد: در بخش 
پروژه هاى روبنایى، 17 پروژه تصویب و اجراى آنها آغاز 
شده که شاه بیت پروژه ها، باغ بهارستان و محور پردیس 
است که تا چند ماه آینده، مســیر دو کیلومترى پیاده راه 

محور پردیس آغاز مى شود.
وى تصریح کرد: با توجه به اینکه بهارســتان خوابگاه 
شــهرهاى بزرگ اطراف شده و ســاکنان آن به دلیل 
نداشتن امکان اشتغال در این شهر، هیچ تعلق خاطرى به 
بهارستان ندارند، گفت: بى شک اگر مردم را به هر مکانى 
منتقل و بهترین امکانات را فراهم کنیم، اما اشتغال ایجاد 
نشود، شهر به یک خوابگاه تبدیل خواهد شد، به همین 
دلیل عمران بهارستان پروژه «پارك اکو فناورى» و به 
روایتى دیگر، پارك فناورى هاى نوین را در جنوبى ترین 

اراضى بهارستان ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید بهارســتان 
خاطرنشان کرد: قرار نیست در پروژه پارك اکوفناورى 
کارگاه یا سوله اى احداث شــود، بلکه در این پارك علم 
و فناورى، صنایع دوســتدار محیط زیســت که بیشتر 
الکترونیک و عرضه دیجیتالى لوازم و صنعت چاپ است، 

استقرار مى یابند.
***

وى با بیــان اینکه در بخــش زیربنایى 20 پــروژه در 
شــرکت عمران شــهر جدید بهارســتان تعریف شده 
است، گفت: روکش آســفالت در سطح شهر بهارستان، 
آماده سازى اراضى شــرق، تکمیل معابر و مراکز محله 
محور سطح شهر از جمله پروژه هاى زیربنایى به شمار 

مى رود.

 پیشرفت80درصدى متروى بهارستان
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شهردار شهرضا گفت: یک پنجم جمعیت شهر را مناطق 
کمتر توسعه یافته تشکیل مى دهند و 15 درصد مساحت 

شهرى را نیز به خود اختصاص داده اند.
رحیم جافرى با اشــاره به مناطق کمتر توسعه یافته در 
شهرضا، اظهار کرد: در سال هاى 94 و 95 مناطق کمتر 
توسعه یافته شهرستان شهرضا مورد مطالعه قرار گرفت و 
شهرضا یکى از 12 شهر کشور در طرح بازآفرینى مناطق 
کمتر توسعه یافته در وزارت راه و شهرسازى مورد تصویب 

قرار گرفت و اعتباراتى براى آن مقرر شد.
وى با اشاره به ایجاد ســالن ورزشى در محله ترك آباد و 
تأمین قیر براى مناطق کمتر توســعه یافته شهرستان با 

پیگیرى نماینده مردم در مجلس، افزود: پنج محله کمتر 
توسعه یافته به عنوان پنج نقطه متصل و منفصل شهرى 

هستند که مطالعات درباره این مناطق انجام شده است.
شهردار شــهرضا با بیان اینکه جمعیت پنج محله کمتر 
توسعه یافته شــهرضا 20 هزار و 654 نفر است، گفت: 
یک پنجم جمعیت شهر را این مناطق تشکیل مى دهند 
و 15 درصد مساحت شهرى را به خود اختصاص داده اند.

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

مناطق قادر به پرداخت عوارض نیستند.

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با 
تقدیر از اقدامات حمایتى شرکت گاز استان در گازرسانى 
به شــهرك ها و نواحى صنعتى و همچنین واحدهاى 
صنعتى و تولیدى استان گفت: پروژه آسفالت این شهرك 
در نیمه نخســت امسال  تکمیل و ســاختمان ادارى و 
نگهبانى این شــهرك نیز تا پایان سال به بهره بردارى 

خواهد رسید.
محمد جواد بگى از تکمیل ســاختمان ادارى، نگهبانى 
و آتش نشــانى ناحیه صنعتــى جمبزه نیز بــه همراه 
تأمین ماشین آتش نشــانى در نیمه نخست سال جارى 

خبر داد.

 وى افزود:  براى ناحیه صنعتى جمبزه طرح توســعه 70 
هکتارى جدید مصوب شــد و با توجه به استقرار صنایع 
بزرگ در طرح هاى توسعه اى گذشته این ناحیه، مقرر شد 
با همکارى شرکت گاز، گازرسانى به این ناحیه تا پایان 

سال اجرایى شود.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در ادامه اظهار کرد: این شــرکت بــه منظور کمک به 
توســعه پایدار شــهرى دهاقان، آمادگى همکارى در 
ســاماندهى واحدهــاى کارگاهــى مزاحم شــهرى
 این شــهر در شــهرك صنعتى دهاقــان را نیز خواهد

 داشت.

سهم15 درصدى مناطق کمتر 
توسعه یافته در  شهرضا

عزم شهرك هاى صنعتى براى 
تکمیل زیرساخت هاى دهاقان

انهدام باند سارقان سیم برق
فرمانده انتظامى شهرســتان فالورجان گفت: سه 
سارق سیم برق در این شهرستان شناسایى و دستگیر 

شدند.
سرهنگ حسن نیکبخت گفت: در پى وقوع چند مورد 
سرقت ســیم و کابل برق در شهرستان فالورجان، 
مأموران انتظامى این فرماندهى موفق شــدند سه 
سارق را شناسایى و پس از هماهنگى با مقام قضائى 

دستگیر کنند.
وى افزود: افراد دستگیر شده در بازجویى هاى پلیس 
به سرقت 19مورد ســیم و کابل برق در شهرستان 

فالورجان اعتراف کردند.

 کشف 48ُتن برنج قاچاق
 در نایین

بیش از 48ُتن برنج قاچاق در نایین کشف و ضبط شد.
مدیر روابط عمومى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اســتان اصفهان گفت: در بازرسى مأموران انتظامى 
نایین از دو دستگاه کامیون، بیش از هزار و 119کیسه 

برنج قاچاق کشف و ضبط شد. 
محمد جواد ابراهیمیــان ارزش این محموله قاچاق 
را بیش از سه میلیارد و 600میلیون ریال عنوان کرد 
و افزود: این محموله قاچاق، از بندرعباس به مقصد 

اصفهان بارگیرى شده بود. 
وى گفت: پرونده دو راننــده متخلف این محموله به 

مراجع قضائى تحویل شد.

خبر

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 589/65 مجزى شده ازپالك 589/1 واقع 
درقطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمد بهارلوئى    فرزند  
یداله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 
97/4/11 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 

م الف:840حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/214
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 683/3 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمید رستگارى   فرزند  قربانعلى وغیره   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/11 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:841حسین زمانى-  رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/215
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 36 فرعى مجزى شــده از 1531/9واقع 
درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى علیرضا داودى حسین 
پور  فرزند  محمدعلى    در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روزدوشنبه مورخ 97/4/11 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 

انتشار:97/3/5 م الف:842حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/216
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 300/4 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه بیگم صافى    فرزند  محمدرضا  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/11 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:843حسین زمانى-  رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/217
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 1527/12 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى اصغر شاهپورى    فرزند  رضا    در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و 
برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/11 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:844 حسین زمانى-  رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/218
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 583/6 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى  یداله صالحى نجف آبادى    فرزند  غالمحسین  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/11 ساعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:845حسین 

زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/219
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه باغ شاه انارى  پالك  شماره 57/5 واقع درقطعه 5 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرارفیعى    فرزند  محمدصادق وغیره  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/11 
ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م 

الف:846حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/220
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 192/55 واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدعلى خلیلى نجف آبادى    فرزند  یداله وغیره  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/4/11 

ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م 

الف:847حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/3/221
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 699/2 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى محمدنجفى پور    فرزند  فتح اهللا  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/11 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:848 حسین زمانى-  رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/222
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 252/16 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى بیژن عربیان نجف آبادى  فرزند  محسن  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:849حسین زمانى-  رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/223
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 411/1 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى احمد شــاهپورى ارانى  فرزند  على وغیره در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:850حسین 

زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/224
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب مغازه پالك  شماره 209/1 واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى امیرغالمى   فرزند  جعفرقلى وشریک   در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:851حسین 

زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/225
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 582/7 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم محترم انتشارى  نجف آبادى  فرزند  کریم  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:852حسین 

زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/226
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 366/1 واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى کاظم چاوشــى نجف آبادى   فرزند  غالمحسین 
وغیره   در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبــت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 
97/5/1 ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 

م الف:853حسین زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/227
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 258/1 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ناصرنورمحمدى   فرزند  مهدى وغیره  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:854 حسین زمانى-  رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/228

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 931/30  مجزى شده از931/1 واقع درقطعه 7 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه فاتح فرزند  یداله  در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:855حسین 

زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/229
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 542/10 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم بتول کرباسى   فرزند  محمدتقى   در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8 صبح در 
محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى 
پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:856 حسین زمانى-  رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/230
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شــماره 520/11 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم سکینه شهبازى کوشکى   فرزند غالم   در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:857 حسین 

زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/231
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 876/6 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حســین یزدانى   فرزند نصراله وغیره   در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8 صبح 
در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:858 حسین 

زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/232
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 852/7 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على ســلطانى   فرزند  عباسعلى وشریک   در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 8 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار:97/3/5 م الف:860  حسین 

زمانى-  رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/ 3/233
 فقدان سند مالکیت

 شــماره: 13978560203000031 به تاریخ 97/2/17  آقاى محمدرضا ذنوبى باســتناد یک برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره 1169واقع در قطعه 5 بخش یازده ثبت اصفهان کــه درصفحه 398 دفتر 666 
امالك ذیل ثبت 150940 بنام محمدرضا ذنوبى ثبت و صادر و تســلیم گردیده، نحوه گم شــدن یا 
ازبین رفتن: ســهل انگارى از بین رفته است چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشــار 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 انتشــار 97/3/5 ، 640/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد3/235
 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان هاي 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان 
هاي فاقد سند رســمی - برابر راي شــماره 139660302007004283 هیات دوم موضوع قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی وضعیت ثبتی واراضی وساختمان هاي فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي محمد حســین جعفرى 
فشارکى  فرزند محمدحسن  بشماره شناسنامه 613 دریک باب کارگاه به مساحت 491,08مترمربع 
پالك اصلى واقع دریزدابادخریدارى از مالک رسمى آقاى جواد بهجتى اردکانى فرزند محمد  محرز 
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشندمی توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت 

انقضاي مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد . تاریخ 
انتشارنوبت اول : 1397/3/05تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/20م الف: 143 اکبر پور مقدم- رییس 

ثبت اسناد وامالك فالورجان/3/236 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجید ایمانیان دادخواستى به خواســته الزام خوانده به طرفیت شهود سید مجتبى موسوى 
فرد به شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
237/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/9 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشــار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 
ضمنا شهود خود را به شورا بیاورید. 736/ م الف شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد

3/237/
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره درخواست: 9710463730100003 شماره پرونده: 9609983730101150 شماره بایگانى 
شعبه: 961160 محمدجواد محمدى با وکالت جعفر چرغان و خانم ندا قادرى دادخواستى به طرفیت 
خواندگان ابراهیم فخــرى و وحید طالبى به خواســته محکومیت تضامنى خوانــدگان به پرداخت 
800000000 ریال وجه چک ها به شماره هاى 565022 و 565021 و مطالبه خسارات دادرسى و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده 
که جهت رسیدگى به شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع 
و به کالسه 961160 ثبت گردیده که وقت رســیدگى آن 97/4/9 و ساعت 9/30 صبح تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن احد از خوانده بنام وحید طالبى خانمیرى و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب درامور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده وحید طالبى پس از نشر 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. 777/م الف شریعتى- شعبه اول دادگاه 

عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد/3/238
ابالغ رأى

 دادنامه - شماره : 391/97 پیوست : 1757/96- در خصوص دعوى مطروحه از ناحیه آقاى محسن 
قاسمى فرزند جعفر ساکن فالورجان خیابان فردوســى مقابل اداره دارایى پ 313 به طرفیت خانم 
سحاد عیدان مجهول المکان  به خواســته مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال بابت وجه سه فقره چک 
742530-95/10/5 ، 742531-95/10/5 ، 742532-95/10/5 هــر کدام به مبلغ 9/000/000 
ریال عادى و مطالبه خســارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواســت و ضمائم تقدیمى نظر به این که با 
ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان دادرسى در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوى مطروح و 
مستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند 
نیز نشده و دلیل و مدرکى که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از 
سوى خواهان حاکى از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد . بنابراین شورا با اتفاق نظر 
مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 307 و 309 و 310 و 313 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ بیســت و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ تقدیم دادخاوست به انضمام مبلغ 1/337/000 ریال هزینه دادرسى لغایت اجراى احکام 
در حق خواهان محکوم مى نماید و اجراى احکام مکلف اســت خسارت تأخیر تأدیه را به میزان مبلغ 
مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتســاب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید . رأى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا است . م الف 174  قاضى شعبه اول 

شوراى حل اختالف فالورجان / 3/239 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ ضمائم و وقت رسیدگى- شماره ابالغنامه : 9710103656501407 – شماره پرونده 
: 9709983656500011 – شــماره بایگانى شــعبه : 970011 -  آگهى ابالغ وقت رســیدگى و 
دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهى به خانم بتول بکرانى باالنى فرزند رضا.خواهان بانک مهر 
اقتصاد شعبه کلیشاد دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم بتول بکرانى باالنى فرزند رضا به خواسته 
مطالبه بخشى از چک به مبلغ 266/427/019 ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709983656500011 شــعبه  2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/15 ساعت 10:30 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 ، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى و اســتماع گواهى گواهان در دادگاه حاضر گردد .. م/ 
الف/ 179  خســرو آقایى- مدیر دفتر دادگاه حقوقى 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان 

فالورجان/3/240 
مزایده اموال غیر منقول

اجراى احکام دادگاه حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 970660  اجرائى موضوع علیه 
آقاى سعید جاللى جالل آبادى وله آقاى پژمان هماى منفرد در تاریخ 1397/03/31 به منظور فروش 
یک واحد منزل مسکونى یک طبقه و یک باب مغازه تجارى بدون مجوز با مساحت 197/64 مترمربع 
واقع در روستاى جالل آباد خیابان امام نبش بن بســت جامى پالك 89 داراى سابقه ثبتى به شماره 
90/407 ثبت 107115 دفتر 493 صفحه 113 مى باشد و ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلق حق 
غیر نمى باشد از ساعت 10 الى 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اتاق 
315  برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشــناس رسمى دادگسترى به مبلغ یک میلیارد و 
سیصد میلیون ریال ارزیابى شده است . متقاضیان خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در 
محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابى شده شروع 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 
دادگســترى به شــماره  2171290288005  ایداع و فیش آن را ارائه نمایند .  در صورت انصراف 
برنده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. م/الف : 176 اجراى احکام مدنى دادگسترى 

فالورجان/ 3/242 

وزیر نیرو در جلسه پاسخ به نمایندگان استان اصفهان در خصوص مشکالت 
آب شرب در اصفهان گفت: نگرانى یک ماه پیش براى تأمین آب شرب دیگر 

وجود ندارد.
رضا اردکانیان در جواب سئوال حسینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین 
شهر، میمه و برخوار در مجلس شــوراى اسالمى در خصوص مشکالت آب 
شرب اصفهان اظهار کرد: باید بدانیم راه حل مسئله آب صرفاً به وزارت نیرو یا 
جهاد کشاورزى و حتى دولت به تنهایى مربوط نمى شود؛ همان اندازه که طبق 
قانون، وزارت نیرو سهم مهمى دارد، سایر بخش ها نیز باید به میدان بیایند، 
الگوى کشت مناسب، شیوه استفاده آب در بخش هاى صنعتى و... هر کدام 

متوجه یک دستگاه است.
اردکانیان موضوع مهم دیگر را کم آبى در باغ ها عنوان کردکه به گفته وى، با 
همکارى استان هاى اصفهان، چهارمحال و یزد جلسات برگزار و تصمیمات 

الزم گرفته شده است.
وى با بیان اینکه در تماس مستمر با وزارت کشور گزارش ها را رصد مى کنیم، 
تأکید کرد: نگرانى که یک ماه پیش براى استفاده از راهکارهاى مختلف براى 
اولویت دادن و تأمین آب شرب داشتیم، دیگر وجود ندارد، اما طبیعى است در 

خشک ترین سال در 50 سال اخیر محدودیت هایى خواهیم داشت.
وزیر نیرو با بیان اینکه مســئله حقابه ها به صورت اولویت دار در حال انجام 
است، از سعى وزارت نیرو براى ایجاد شــرایطى خبر داد که اگر نیاز به اعمال 
محدودیتى در توزیع آب بود، به طور یکســان صورت گرفته تا مردم بدانند 

تبعیضى قائل نمى شود.
*نگرانى ها از مرداد به شهریور افتاد

در ادامه این جلسه، محمد حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران با اشاره به آمار میزان آب ذخیره شده در پشت سد زاینده رود اظهار کرد: 
از ســال 66 تا 75 در حدود 1/812 میلیارد مترمکعب، از سال 76 تا 85 حدود 
1/391 میلیارد مترمکعب و از سال 86 تا 95 درحدود 1/134 میلیارد مکعب 

میانگین آب ذخیره شده بوده است.
وى با اشاره به لزوم مدیریت مصرف آب افزود: امسال میزان آب ذخیره شده 
بین 400 تا 500 میلیون متر مکعب پیش بینى مى شود، این در حالى است که 

500 میلیون مترمکعب براى شرب پنج میلیون اصفهانى نیاز داریم.

حاج رسولیها اضافه کرد: در اردیبهشت نزوالت جوى مناسبى داشتیم و ذخایر 
آبى را تا حدى افزایش داد؛ تا پیش از اردیبهشــت براى بعد از مرداد به شدت 
نگران تأمین آب شــرب بودیم، اما با بارش هاى اخیر این نگرانى براى بعد از 

شهریور خواهد بود.

وزیر نیرو:

مدیر تولیدات کک و مواد شــیمیایى شرکت نگرانى یک ماه پیش براى تأمین آب شرب دیگر وجود ندارد
ســهامى ذوب آهن اصفهان از بومى سازى 
ماشین تخلیه کک در شرکت ذوب آهن خبر 
داد. علیرضا رضوانیان گفت:صنعتگران واحد 
کک سازى شرکت ذوب آهن اصفهان، ماشین 
تخلیه کک را با 150میلیــون تومان هزینه 
بومى سازى کردند. وى با اشاره به اینکه قیمت 
ساخت این قطعه صنعتى، یک چهارم مشابه 
خارجى آن است، گفت: این قطعه صنعتى به 
طول 27متر و وزن 33تن، به روش مهندسى 
معکوس در مدت یکسال طراحى و تولید شده 
و اکنون در باترى شــماره 3 واحد کک سازى 
وارد مدار تولید شده اســت. رضوانیان با بیان 
اینکه این تجهیز کلیدى در سال92 به قیمت 
130هزار یورو از شرکت اوکراینى خریدارى 
شــده بود، گفت: هزینه طراحى و ساخت این 

قطعه به یک چهارم مشابه خارجى رسید.
مدیر تولیدات کک و مواد شــیمیایى شرکت 
ذوب آهــن اصفهان گفت: وظیفه اشــتانگ 
ماشین، تخلیه کک  از داخل سلول هاى باترى 

است.

بومى سازى ماشین 
تخلیه کک در ذوب آهن 


