
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه14 مرداد ماه 1397 / 5  آگوست  2018 /22 ذى القعده 1439
سال پانزدهم / شماره 3284  /12 صفحه / 2000 تومان

     

از فواید مصرف روزانه پستهاصغر فرهادى،4 دستگاه دیالیز به خمینى شهر اهدا کردبابک حمیدیان «معکوس»  مى کشدچینى ها بهترین ُمبّلغ براى جمهورى اسالمى هستند نقش مرد کاله به سردر قتل پیرزن تنها سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

توصیه هاى طالیى براى درمان خشکى پوست

روزگار خوش ارژنگ امیــرفضلى در سینما و تلویزیـــون

مواد غذایى کافى است؛ مردم نگران نباشند
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شناسایى 8 کانون آلوده به 
آنفلوآنزاى پرندگان

 در اصفهان

شوخى هاى سروش صحت
با چهره هاى کشور ادامه دارد

نه رامین به پیشنهــاد 
800 هزار دالرى؟
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سوءاستفاده از 
بیکارى با تبلیغ 
فروش «زهـر»!
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در صورتى که رطوبت پوست کاهش یابد، مراقبت هاى دیگرى که در طول 
سال براى درمان خشکى پوست انجام مى دهید نیز ممکن است خیلى 
خوب جواب ندهد. اگر در نحوه مراقبت از پوست خود تغییرات الزم را 

انجام ندهید، هواى خشک مى تواند خطوط و چین و چروك پوست را بیشتر 
و نمایان تر کند. 

این روزها تبلیغات گســترده اى در خصوص پرورش 
عقرب و فروش زهر آن به قیمت هاى گزاف در فضاى 
مجازى مى شود، تا جایى که در برخى از این تبلیغات 
فروش هر گرم زهر عقرب بین چهار تا هشت میلیارد 

تومان تبلیغ مى شود. 
علیرضا نادرى، کارشــناس بى مهرگان در دفتر موزه 
تاریــخ طبیعى و ذخایــر ژنتیکى ســازمان حفاظت 

محیط زیست   ...

سد تشنگى باغ هاى غرب اصفهان مى شکندسد تشنگى باغ هاى غرب اصفهان مى شکند
از از 2424 ساعت آینده به مدت  ساعت آینده به مدت 77 روز بخشى از زاینده رود پرآب مى شود روز بخشى از زاینده رود پرآب مى شود
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رئیس اتاق اصناف اصفهان: شنیده ام مردم به دلیل ترس از کمبود و یا گرانى، اقدام به ذخیره کردن کاالهاى اساسى کرده اند

« لورل و هاردى»
دوباره جان مى گیرند

قلعه نویى راست مى گوید  
بگذارید درباره ســپیدرود حرف بزنیم. درباره تیمى که در رشــت ریشــه دارد. تیمى که 
مردم دوســتش دارند. برایشان بخشــى از تمدن شهریشان اســت. فوتبال را در رشت 
به سپیدرودشــان مى شناســند و همه جریان هاى دیگر مثل اســتقالل، شــهردارى،  
داماش یا پگاه انشــعاباتى فرعى بودند که ریشــه هم ندواندند. مرحــوم زهرابى عمرى 
را گذاشــت تا رشــت تیمى آبى پوش داشــته باشــد اما حــاال قطعاً اگر بــود تصدیق 

مى کرد که رشت تیم اصلى و دلى مردمش سپیدرود است.
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آگهى مزایده 
شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 

موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى

على اصغر حاج حیدرى على اصغر حاج حیدرى – –  شهردار خمینى شهر  شهردار خمینى شهر 

چاپ 
اول 

مساحت- کاربرىردیف
قیمت پایه هر آدرسمترمربع

مترمربع (ریال)
5 ٪ سپرده واریزى شرکت 

در مزایده (ریال)
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182182مسکونى1
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182183مسکونى2
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182184مسکونى3
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182185مسکونى4
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182186مسکونى5
5/500/00050/050/000میدان پردیس منظریه قطعه - 182187مسکونى6

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مزایده: پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/6/3 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 روز یک شنبه  مورخ 97/6/4 

- مدت اعتبار پیشنهادها: شنبه 97/6/24 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

فراخوان ارزیابى کیفى
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد فراخوان ارزیابى کیفى (نظارت کارگاهى و عالیه بر پروژه هاى گازرسانى 
در شهرك ها و نواحى صنعتى استان اصفهان) به شماره (200971281000042) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت و تحویل اســناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیست 
 www.setadiran.ir پیشنهاددهندگان داراى صالحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد. الزم است پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1397/05/14 مى باشد.
- مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى از سامانه ستاد تا ساعت 19:00 روز یکشنبه تاریخ 1397/05/21

- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى تا ساعت 14:30 روز دوشنبه تاریخ 1397/06/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس اصفهان خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرك هاى صنعتى 

استان اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934- 021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهانامور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان
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خطر انقراض جمعیت «عقرب» به دلیل 
فعالیت شرکت هاى سودجو
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آبى ها منتظرآبى ها منتظر
 ضد حال بزرگ  ضد حال بزرگ 
باشند!باشند!
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قزل را هم، رنگ مى کنند!
ماهــى قرمزگوشــت که بــه نام    ایرنا |
«ســالمون» ایرانى فروخته مى شــود، تقلبى و 
در واقع همان قزل آالســت که رنگ گوشتش 
را قرمــز کــرده اند تا گــران تر فروخته شــود. 
فروشــندگان ســودجو، رنگدانه هاى طبیعى و 
رنــگ هــاى مصنوعى(مضر براى ســالمتى) 
را به خورد قــزل آال مى  دهند تا جاى ســالمون 
فروخته شود. ســالمون فقط در نواحى آتالنتیک 
و در کشــورهایى چون نروژ و دانمارك پرورش 
مى  یابد و چیزى بــا عنوان ســالمون ایرانى یا 
سالمون خزر وجود ندارد. قیمت سالمون آتالنتیک 
باالتر از یکصدهزار تومان در هر کیلوگرم و اکنون 

کمیاب است.

موافق ازدواج زیر 18 سال
کبرى خزعلى، عضو شوراى فرهنگى    آنا|
و اجتماعى زنان شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
با انتقاد از طرح عدم ازدواج دختران زیر 18 سال 
گفت: وقتى از نظر علمى، پزشکى و دینى دختران 
از ســن بلوغ توانایى ازدواج دارند چرا ما ممانعت 
مى کنیم؟ مگر غیر از این  است که با این کار فرد را 

به سمت فساد و فحشا سوق مى دهیم؟

چند درصد حجاج پیرند؟ 
رئیس ســازمان حــج و زیارت   میزان|
خاطرنشــان کرد: با توجه به باال بودن میانگین 
ســنى حجاج که 75 درصد آنها باالى 50 سال 
و 12/5 درصد باالى 75 سال هستند این قضیه 
را محتمل مى کنــد که مشــکالت زیادترى در 
حوزه سالمت آنها داشته باشــیم که البته براى 
حفظ سالمت حجاج مرکز پزشکى حج و زیارت 

تمهیدات فراوانى در نظر گرفته است.

کمبود روغن نباتى 
صحت ندارد

طى چند روز اخیر شایعاتى مبنى   میزان|
بر کمبــود روغن در بازار شــنیده مى شــود و به 
دنبال آن برخى از فروشــگاه ها نیــز فروش این 
کاال را براى خریداران محدود کردند تا به نوعى 
اشتیاق خریداران را بیشتر کنند. اما امیرهوشنگ 
بیرشــک، دبیر انجمن صنایع روغن نباتى درباره 
خبر کمبود روغن نباتى در بازار گفت: خبر هایى که 
در باره کمبود روغن در بازار وجود دارد بحث هاى 
حاشیه اى است و چنین موضوعى به هیچ عنوان 

صحت ندارد.

10گویش، در معرض نابودى
محمود جعفــرى دهقى،  اســتاد    مهر |
زبان هاى باســتانى از ثبت دستکم دهگویش در 
معرض نابودى ایران در فهرست یونسکو خبر داد و 
گفت: مراکز علمى و فرهنگستان هاى زبان فارسى 

باید نسبت به نجات این زبان ها اقدام کنند.

بیماران کالنشهرى
  تابناك | نماینده مردم خلخــال و کوثر 
در مجلس شوراى اســالمى اظهار کرد: در ایران 
تحقیقاتى صورت گرفته و یکــى از نتایج آن این 
بوده که باالى 30 در صد جامعه ما در کالنشهرها 
دچــار بیمارى هــاى مختلف روانى هســتند و 
مى توان گفت مشــکالت اقتصادى، بیکارى یا 

کار زیاد بیشترین سهم را در این بیمارى ها دارد.

آنها هم باید مالیات بدهند
عضــو هیئــت رئیســه    خانه ملت |
کمیســیون اجتماعــى مجلــس تأکیــد کرد: 
دستگاه هاى اجرایى مربوطه باید در جهت حمایت 
از تاکسیرانى شــرایطى را ایجاد کنند که اسنپ و 
تپسى هم همچون تاکسى ها موظف به پرداخت 
مالیات و عوارض شوند و از قوانین خاصى هم در 

فعالیت هاى خود تبعیت کنند.

پایــگاه اطالع رســانى «خانه ملت» نوشــت: یکى از 
مشکالت عمده ندامتگاه فشافویه (یکى از بخش هاى 
شهرستان رى در اســتان تهران) آب شرب آن است. در 
چند سال گذشته آب شــرب این زندان بسیار بد کیفیت 
بوده و همان آب بــد کیفیت هم در برخى ســاعات در 
دسترس زندانیان قرار نمى گرفته است. کیفیت این آب 
در چند ماه گذشته نیز بدتر شده به نحوى گفته مى شود 
قابل نوشــیدن نیســت. به گفته خانواده هاى برخى از 
زندانیان چند ماهى است که این زندان 15 هزار نفرى آب 
شرب مناسب ندارد و زندانیان مجبورند آب خوردن را از 
بوفه زندان تهیه کنند. در چنین شرایطى گفته مى شود که 

هر بطرى آب آشامیدنى با قیمت باالى ده هزار تومان بین 
زندانیان خرید و فروش مى شود.

بهمن طاهرخانى، عضو کمیســیون حقوقى و قضائى 
مجلس شوراى اسالمى در این باره مى گوید: به هر حال 
اینها به هر دلیلى زندانى باشــند، انسان هستند و از حق 
حیات برخوردارند. اگر این زندان از زیرساخت هاى کافى 
برخوردار نبوده چرا این همه زندانى را از چندین سال پیش 
به آنجا انتقال داده اید؟ واقعاً قابل قبول نیست که 15 هزار 
انســان که به اندازه جمعیت یک شهر هستند، در چنین 
شرایطى زندگى کنند و مثًال آب 1000 تومانى را باالتر از 

ده  هزار تومان بخرند.

نماینده اطالع رســانى ســازمان میــراث فرهنگى و 
گردشگرى در شانگهاى چین گفت: گردشگران چینى 
به محض ورود به ایران مبهــوت تاریخ، مهمان نوازى 
و آداب و رسوم اجتماعى ایرانیان شده و به همین دلیل 
در برگشت بهترین ُمبلّغ براى جمهورى اسالمى ایران

 مى شوند. حسین خلیفى تصریح کرد: چینى ها همیشه 
بعد از ورود به ایران همه اطالعات و گزارش سفر خود را 
در محیط هاى مجازى منتشر مى کنند که به خودى خود 
تبلیغ خوبى براى ایران است. وى تأکید کرد: گردشگران 
چینى همچنین دوســت دارند جنس اصیل ایرانى مثل 
فرش، زعفران و یا صنایع دستى بخرند و حاضرند در این 

مورد هزینه کنند.
نماینده اطالع رســانى ســازمان میــراث فرهنگى و 
گردشــگرى در شــانگهاى گفت: همچنین با توجه به 
روحیه کنجکاوى چینى ها که به دنبال مســائل کشف 
نشده و اسرار آمیز هستند ایران به راحتى مى تواند روحیه 

چالش پذیر آنها را برآورده کند. 
خلیفى با اشاره به اینکه در برخى موارد چینى ها در اولین 
بار به دلیل شناخت هاى نادرست در مورد ایران به صورت 
هیئت هاى تجارى به ایران سفر مى کنند، ادامه داد: آنان 
پس از آسوده خاطر شدن از فضاى امن ایران، به تنهایى و 

یا در گروه هاى کوچک  تر به ایران سفر مى کنند.

 قیمت نجومى آب در زندان 
فشافویه!

چینى ها بهترین ُمبّلغ براى 
جمهورى اسالمى هستند

نباید کوتاه آمد
  خبرگزارى دانشجو | آیت ا... ناصر مکارم 
شیرازى در میان جمعى از طالب و دانشجویان مشهدى 
ضمن اشاره به حضور تعدادى مدیر فاسد در دستگاه هاى 
مختلف کشور اظهار کرد: نمى شود چهار پنج هزار ماشین 
خودســرانه و بدون هماهنگى و رانت و رشوه وارد کشور 
شــود؛ اگر در مقابل این افراد کوتاه بیاییم هیچ مشکلى 

حل نخواهد شد.

حمله به حوزه علمیه اشتهارد 
حوالى ساعت 9 جمعه    خبرگزارى حوزه |
شب عده اى از اغتشاشــگران و اراذل و اوباش به حوزه 
علمیه اشتهارد اســتان البرز حمله کردند و شیشه هاى 
بیرونى مدرسه را شکستند. با توجه به تعطیالت تابستانى 
حوزه هاى علمیه سراسر کشــور، حوزه علمیه اشتهارد 

تعطیل بوده و هیچ طلبه اى در حوزه حضور نداشته است.

جناب مطهرى!
   نامه نیوز | بعد از نامه نگارى على مطهرى با 
فرمانده سپاه درباره رابطه ایران و آمریکا، «سیاست روز» 
خطاب به على مطهرى نوشــت: جناب مطهرى! چقدر 
زیبا بود در این موقعیت از مشکالت فضاى جنگ روانى 
دشمن که به پاسخ دادن فرمانده سپاه پرداختید به عدم 
کارایى و بى خاصیتى نمایندگان مجلس همچون خودتان 

مى پرداختید... 

حمله به کمدین «خندوانه»
روزنامه «کیهان» نوشت: یک شومن که   آفتاب|
قبًال با اجراى برنامه در «خندوانه»، به دلیل استفاده از تعابیر 
زشت با انتقادات فراوانى مواجه شده بود، مجرى برنامه اى 
در شبکه 3 براى نوجوانان شــد! «م.الف» ... روبه روى 
خانواده ها رکیک ترین ماجراها را براى به خنده واداشتن 
مردم تعریف مى کرد... انتخاب یک شومن هتاك براى 
اجراى یک برنامه تلویزیونى در حالى است که بسیارى از 

مجریان تأیید شده سیما، هم اکنون بیکار هستند... 

ما اشتباه کردیم!
عماد الدین حسین در روزنامه «الشروق     انتخاب|
مصر» نوشــت:آیا دولت هاى عربى به ویژه دولت هاى 
حاشیه خلیج (فارس) فکر کرده اند که اگر دیدار «دونالد 
ترامپ» با مسئوالن ایران عملى شده و دشمنى بین آنها 
پایان یابد چه اتفاقى مى افتد؟! ما اشتباه کردیم تمام تخم 
مرغ هاى خود را در ســبد ترامپ و سبد پوسیده اسرائیل 

گذاشتیم.

آخرین هواپیماها 
امروز مى رسد

5 فروند هواپیماى اى تى آر جدید امروز    ایسنا|
به ایران مى رسند. با ورود این پنج فروند تعداد هواپیماهاى 
برجامى ایران به عدد 16 خواهد رسید. با توجه به نزدیک 
بودن زمان بازگشت تحریم هاى آمریکا شاید این هواپیماها 
آخرین فروند از هواپیماهایى باشند که ایران در قالب قرارداد 

هواپیماهاى برجامى به ناوگان خود اضافه مى کند.

شاید چهارشنبه
سخنگوى هیئت رئیسه مجلس شوراى     انتخاب|
اسالمى گفت: جلسه استیضاح على ربیعى، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى به احتمال زیاد چهارشنبه این هفته 
برگزار مى شود. بهروز نعمتى توضیح داد: طبق آیین نامه 
داخلى مجلس هیچ محدودیت زمانى براى برگزارى دوباره 

استیضاح ربیعى وجود ندارد.

ترامپ  را بپذیریم 
عضــو مجلس خبــرگان رهبرى     خبرآنالین|
گفت: اگر ترامپ اعالم کــرد مى خواهد به تهران بیاید و 
با مسئوالن جمهورى اسالمى ایران صحبت کند، قرآن 
مى گوید او را بپذیریم و حتى امنیتش را هم تأمین کنیم 

چون آنها ما را نمى شناسند و نادان هستند.

خبرخوان

پــس از خــروج آمریــکا از برجــام، وزارت خزانه 
دارى آمریــکا درصدد اســت از 6 آگوســت (فردا) 
بخش هایــى از تحریم ها علیه ایــران را بازگرداند. 
بر اســاس گــزارش وزارت خزانــه دارى آمریکا، 

تحریم هاى زیر علیه ایران تحمیل خواهد شد:
« تحریــم هــاى مربــوط به خریــد و تهیــه دالر 
آمریکایى توســط دولت ایران، تحریم هاى مرتبط 
با تجارت ایــران در زمینــه طال و فلــزات گرانبها، 
تحریم هاى مرتبط با خرید، ذخیره یا انتقال مستقیم یا 
غیر مســتقیم گرافیت، مواد  خام یا فلزات نیمه تمام 
شــامل آلومینیوم و آهــن، زغال و نرم افــزار براى

یکپارچــه ســازى پروســه هــاى صنعتــى،
تحریم هــاى مرتبط بــا انتقــال عمــده خرید یا 
فروش ریال ایرانــى، نگهدارى کمــک هاى مالى 
عمده یا حســاب هاى بانکى بیــرون از خاك ایران 
که تحت نفــوذ ریال ایرانــى اســت، تحریم هاى 
مرتبط با خرید، اشــتراك یا تســهیالت بدهى هاى
 دولتــى ایــران و تحریم هــاى مرتبط بــا صنعت 
خودروسازى ایران.» ایاالت متحده آمریکا همچنین 
فرش و مواد غذایى مانند پسته را از ایران وارد نخواهد 
کرد و از صــادرات هواپیماهاى تجــارى و قطعات و 

خدمات آن به ایران خوددارى مى کند.

روزنامه «ایران» نمایندگان مجلس را تهدید کرد که 
آیا مسئولیت پاســخ هاى روحانى به سئواالتشان را 

خواهند پذیرفت؟ 
به گزارش «فارس»، روزنامه «ایران» در بخشــى 
از ســرمقاله خود با عنوان «این تنور داغ براى کدام 
نانواست؟» مدعى شد: بسیارى از انتصابات، تصمیمات 
و سیاســت ها وجود دارد که امکان گفتگوى عمومى 
و آزاد دربــاره آنها وجود نــدارد، یا اگــر امکان آن 

فراهم شود کمتر کســى حاضر به پذیرش تبعات آن
 است.

این روزنامه تلویحًا مسئولیت روحانى و میزان قدرت 
او را مورد اشاره قرار داد و با ادبیاتى که بوى تهدید از 
آن به مشام مى رسد، افزود: اگر آقاى رئیس جمهور 
شفاف و روشــن به ســئ واالت نمایندگان پاسخ داد، 
چه کسى مســئولیت عواقب این نوع شفاف سازى را 

خواهد پذیرفت؟

یکى از نمایندگان تهران در مجلس شــوراى اســالمى 
که خواســت نامش منتشر نشــود به «ایلنا» گفت: طرح 
اولیه اســتیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى را یکى از 
نمایندگان به دلیل مخالفت وزیر با کلنگزنى یک بیمارستان 

در حوزه انتخابیه اش، کلید زد. 
وى تأکید کرد: با توجه به اینکه سال آینده انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى برگزار خواهد شد بسیارى از نمایندگان به 
دنبال کلنگزنى و راه اندازى پروژ ه هاى مختلف در حوزه هاى 
انتخابیه خود هستند و به این علت با ابزار استیضاح برخى از 

وزرا را تحت فشار قرار مى دهند.
این عضو کمیســیون اجتماعى مجلس گفــت: یکى از 
نمایندگان هم در این راستا به دنبال کلنگزنى براى احداث 
یک بیمارستان بود تا دستش براى تبلیغات در دوره بعدى 
کوتاه نماند که وزیر کار اجازه آن را در شرایط فعلى کشور 
نداد.این نماینده گفت: همه ما مى دانیم که در این شرایط 
جدید کلنگزنى براى ساخت یک پروژه جدید غیر منطقى 

است و االن اولویت با اتمام پروژه هاى قبل است بنابراین، 
این اقدامات جز عوام فریبى حاصلى ندارد.

در ادامه با بیان اینکه برخى دیگر هم این نماینده را ب خاطر 
منافع خود در این ورطه همراهى مى کنند، خاطر نشان کرد: 
تعداد اندکى از نمایندگان مجلس هم وقتى دیدند منافعشان 
با این نماینده همسو است با وى همراهى کردند چرا که از 

این همراهى سود مى برند.

بر اساس سیاست هاى جدید ارزى دولت که از فروردین 
ماه امسال اجرایى شد، صادرکنندگان کاال به کشورهاى 
عراق و افغانستان از تزریق ارز صادراتى با قیمت رسمى 
(4200 تومان) به ســامانه نیما (نظام یکپارچه معامالت 
ارزى) معاف شده اند. به این ترتیب هرچند صادرات کاال در 
چهارماهه نخست سال به کشور عراق چهار برابر شده است 
اما تکلیف ارزهاى حاصل از صادرات کاال به این کشــور 
وضعیت مشخصى ندارد. در واقع صادرکننده مى تواند ارز 
صادراتى خود را به قیمت آزاد در بازار غیررسمى به فروش 
برساند.  به گزارش «تسنیم»، در نمونه جدیدى که از سوى 
گمرك باشماق کردستان کشف شده است، صادرکننده 
صورى فرش قصد داشته محموله پاره سنگ را به کشور 
عراق صادر کند و به ازاى این پروانه صادراتى از حق قانونى 

ورود ارز به کشور و فروش آن بهره مند شود.
بر این اساس یک شرکت تولیدى، محموله سنگ را فرش 
500شانه اظهار کرده اســت. بعد از کشف این موضوع  
توسط گمرك علیه شرکت متخلف اعالم جرم انجام شده 

و مراحل قضائى رسیدگى به تخلف مذکور در دادستانى 
مریوان در دست اجراست.

در اعالم جرم علیه شرکت متخلف صادرکننده صورى 
فرش آمده است، شرکت فرش... به نمایندگى از آقاى... 
در یک فقره اظهارنامه تعداد 920 طاقه فرش ماشــینى 
500شــانه به وزن 27تن در داخل یک دستگاه کامیون 
براى صادرات به کشــور عراق به گمرك باشماق اظهار 
کرده اســت. با بررســى به عمل آمده از دِر ورود گمرك 
مشخص مى شود محموله مذکور ســنگ (ساختمان) 
بوده و محموله فرش کاالى اظهارى صورى بوده و وجود 

خارجى نداشته است. 
تسنیم همچنین نوشته که اطالعات نشان مى دهد در این 
پرونده پیچیده ارزى دو شرکت متخلف دیگر نیز حضور 
داشته اند که قصد تسویه اظهارنامه هاى صورى صادراتى 
را داشته اند که علیه آنها نیز اعالم جرم صورت گرفته و در 
روزهاى آتى جزئ یات کامــل پرونده مذکور و اعالم جرم 

انجام شده به دادستانى مریوان منتشر خواهد شد.

به دنبال جنجال برانگیز شــدن موضوع انتظار «ملکه 
الیزابت» براى دیدار با رئیس جمهور آمریکا در ســفر 
اخیرش به انگلیس، «دونالد ترامپ» او را علت معطل 

شدن خود خواند!
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانى در 
پنسیلوانیا به مالقات اخیر خود با ملکه الیزابت انگلیس 
اشاره کرد و مدعى شد که برخالف آنچه رسانه هاى 
جعلى منتشــر کرده اند، در نخستین سفر رسمى او به 

لندن، ملکه او را منتظر گذاشته است.
وى در این خصــوص گفت: در واقع مــن 15 دقیقه 
زودتر براى مالقات با ملکه «فوق العاده» رسیدم، اما

رسانه هاى «جعلى و منزجرکننده» اعالم کردند که 
من ملکه را منتظر گذاشته ام!

ترامپ در این ســخنرانى گفت: من فــرود آمدم و با 
نگهبان هاى ملکه منتظر بودم. من منتظر ایســتاده 
بودم و 15 دقیقه زودتر رسیدم. من به همراه همسرم 
منتظر بودم و گفتم اشکالى ندارد. این براى ملکه است.

مى توانیم منتظر بمانیم.
سفر ترامپ به انگلیس جنجال زیادى در مطبوعات و 
رسانه ها به پا کرد و او به دلیل سه سنت شکنى مهم 
به سوژه رسانه ها تبدیل شــد. از جمله اینکه در اکثر 
خبرگزارى ها تصویرى از ملکه 92 ســاله انگلیس در 
حالى که منتظر ترامپ ایســتاده و به ســاعتش نگاه 
مى کند، منتشــر شــد. اما ترامپ پس از آنکه ملکه 
انگلیس را در دماى 26 درجه ســانتیگراد به مدت 12 
دقیقه معطل کرد، از تعظیم در مقابل ملکه هم اجتناب 
کرد و فقط با او دست داد. اما سومین سنت شکنى ترامپ 
در دیدار با ملکه این بود که زمانى که از او براى تماشاى 
گارد سلطنتى انگلیس دعوت شد، ترامپ جلوتر از ملکه 
قدم بر مى داشت. بر اساس قوانین انگلیس، هیچ کس 

نباید به ملکه پشت کند و یا جلوتر از او راه برود.

این روزهــا تبلیغات گســترده اى در خصوص پرورش 
عقرب و فروش زهر آن به قیمت هاى گزاف در فضاى 
مجازى مى شــود، تا جایى که در برخى از این تبلیغات 
فروش هر گرم زهر عقرب بین چهار تا هشــت میلیارد 

تومان تبلیغ مى شود.
علیرضا نادرى، کارشناس بى مهرگان در دفتر موزه تاریخ 
طبیعى و ذخایر ژنتیکى سازمان حفاظت محیط زیست 
در گفتگو با «ایلنا» درباره فعالیت شرکت هاى سودجو 
که اقدام به پرورش عقرب مى کنند، گفت: ماجراى این 
شرکت ها این اســت که در هر دوره 20 الى 30 نفر را از 
طریق تبلیغات پذیرش کرده و با دریافت 500 الى 700 
هزار تومان به اصطالح به آنها آمــوزش مى دهند که 
چگونه عقرب پرورش دهند. سپس براى اینکه این افراد 
بتوانند از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت 
کنند، طرح هاى توجیهى در اختیار آنها قرار مى دهند که 
هر طرح را از یک الى دو میلیون  تا 50 الى 60 میلیون به 
فروش مى رسانند. همچنین براى نمونه عقرب هایى را 
که به طور غیرقانونى جمع آورى کرده اند به این افراد با 
مبالغ مختلفى به فروش مى رسانند. بسیارى از افرادى 
که آموزش دیده اند نیز یا اقدام به عقرب گیرى مى کنند تا 
بتوانند زهر آن را بفروش برسانند و یا اینکه براى دریافت 
مجوز پرورش عقرب به سازمان حفاظت محیط زیست 
مراجعه مى کنند، در حالى که این افراد اطالعات کافى 
ندارند و تنها به بهانه اشتغالزایى به دنبال مجوز پرورش 

عقرب هستند.
نادرى با تأکید بر اینکه کشــور ما براى گونه هاى مار و 
عقرب محدودیت دارد، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد، 
هر کســى بخواهد هزاران عقرب و مــار را جمع آورى 
کرده و از سم و زهر آنها استفاده کند، جمعیت این گونه 
جانورى قطعًا بــه خطر مى افتد و اکوسیســتم ما نابود 
مى شود. در کشور 60 نوع گونه عقرب وجود دارد که پنج 
الى شش گونه از آنها زهر باارزشى دارند و در این مدت 
نیز از سوى این شرکت ها بیشــتر پرورش عقرب هایى 

تبلیغ مى شوند که زهر و سم کشنده اى دارند و ممکن 
است جمعیت این چند نوع از عقرب به خطر بیافتد.

 وى با اشاره به قیمت هایى که در فضاى مجازى براى 
یک گــرم زهر عقــرب پرداخت مى شــود، گفت: این 
قیمت ها واقعى نیســت بلکه یک موج است که به راه 
افتاده تا افراد سودجو ســود سرشارى از این موضوع به 
دســت آورند، با توجه به عقرب گیرى هایى که در این 
مدت اخیر انجام شده و عکس هایى که در فضاى مجازى 

منتشر شده است، چندین هزار عقرب از بین رفته اند.

این کارشناس بى مهرگان خاطرنشان کرد: در سال هاى 
اخیر وقتى به مناطق عقرب خیــز مى رفتیم، اگر دنبال 
نمونه خاصى بودیم مى توانســتیم به راحتى آن را پیدا 
کنیم، اما در حال حاضر دیگر چنین چیزى وجود ندارد 
و در زیر سنگ ها نیز عقرب وجود ندارد. وجود عقرب در 
اکوسیستم باعث کاهش شــیوع آفات و بیمارى  براى 
گیاهان در مزارع کشــاورزى و مراتع مى شود، چرا که 
عقرب ها هستند که آفات کشاورزى را کنترل مى کنند.

وى با بیان اینکه کار پرورش عقرب بســیار ســخت 

اســت، خاطرنشــان کرد: در ایران تجربه اى براى این 
موضوع وجود ندارد و اگر کسى ادعا مى کند که تجربه 
پرورش عقرب دارد، گزافه گویى است. عقرب ها همنوع 
خوارى دارند و به بیمارى هاى خاصى مبتال مى شوند 
و ممکن اســت اعتصاب غذا  کنند از همین رو پرورش

 آنها بسیار سخت است. همچنین کیفیت سم در اسارت 
با کیفیت سم در طبیعت بسیار متفاوت است و اثرگذارى 
کمترى دارد، چرا که تغذیه عقرب در اســارت طبیعى 

نیست.

خطر انقراض جمعیت «عقرب» به دلیل فعالیت شرکت هاى سودجو

سوءاستفاده از بیکارى با تبلیغ فروش «زهر»!

دلیل  عجیب یک نماینده مجلس براى استیضاحباالخره چه کسى، چه کسى را معطل کرد؟!  

15مرداد کدام یک از تحریم ها بر مى گردد؟

«ایران» تهدید مى کند

وقتى پاره سنگ، فرش مى شود!
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نخستین پوستر فیلم سینمایى «رمبو 5» با بازى «سیلوستر استالونه» بازیگر مطرح سینماى 
اکشن هالیوود که حاال نامزدى جایزه اسکار را نیز در کارنامه دارد منتشر شد. به نظر مى رسد این 
نسخه از فیلم سینمایى «رمبو» باز هم نگاهى به مشکالت جنگ ویتنام براى آمریکایى ها خواهد 

داشت و هم اکنون حضور استالونه در این اثر قطعى شده است.
«برمه» غرق در خون و آتش اســت. کشــتار مردم بى گناه به بدترین شکل به بهانه سرکوب 
شورشــیان، تنها دلیل یک سرهنگ ارتشى روانى و پست فطرت اســت. «جان رمبو» با بازى 
سیلوستر استالونه سرباز بازنشسته ارتش آمریکا، در تایلند به کار صید ماهى مشغول است و زندگى 
آرامى دارد. گروهى مدافع حقوق بشر و انسان دوست به سرپرستى مردى به نام «مایکل» با بازى 
«پال شولتز» از رمبو درخواست مى کند تا آنها را براى رسیدن به برمه همراهى کند. این بخشى از 
روایت کلى «رمبو» محسوب مى شود و حال باید دید «رمبو 5» به چه داستانى خواهد پرداخت.

هنوز در خصوص سایر بازیگران و کارگردان فیلم صحبتى نشده اما بر اساس آخرین گزارشات 
این فیلم سال آینده میالدى کلید خواهد خورد. استالونه در حال حاضر پیشنهادات فراوانى را پیش 

رو مى بیند که از جمله مهمترین آنها مى توان به  «نگهبانان کهکشان 3» اشاره کرد.

پوالد کیمیایى، بازیگر سینما و تلویزیون این روزها 
مراحل پس از تولید فیلم ســینمایى «معکوس» 
نخســتین تجربه کارگردانى خود را پشــت ســر 
مى گذارد. وى که بعد از ســال ها حضور در سینما 
هنوز نتوانسته افتخارى از جشــنواره فیلم فجر به 
دست آورد این بار مى خواهد براى کسب سیمرغ در 

قامت کارگردان با سایر رقبا رو در رو شود.
البته کیمیایى تاکنون دو بار براى بازى در فیلم هاى 
«حکم» به کارگردانى مسعود کیمیایى و «گشت 
ارشاد» ساخته سعید سهیلى نامزد سیمرغ بلورین 
جشنواره شده اما هنوز نتوانسته به عنوان برگزیده 

جشنواره از سوى داوران معرفى شود.
ترکیب بازیگران فیلم «معکوس» ترکیب متنوع و 
جالب توجهى است. در این فیلم بازیگرانى از دو نسل 
متفاوت از سینما به ایفاى نقش مى پردازند که همین 
شاید عاملى براى جذابیت اثر باشد. اکبر زنجانپور، 
بابک حمیدیان، شهرام حقیقت دوست، لیال زارع و 
علیرضا کمالى، نام بازیگرانى اســت که تاکنون از 
سوى گروه ســازنده به عنوان هنرپیشگان اصلى 

«معکوس» معرفى شده است.
شــهرام حقیقت دوســت، بازیگر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون همواره کارنامه درخشانى از خود در تئاتر به 
جا گذاشته و آثار به یادماندنى را در عرصه تلویزیون 
بازى کرده اســت اما تاکنون نتوانسته به موفقیت 

بزرگ سینمایى دست پیدا کند.
بابک حمیدیان دیگــر بازیگر ایــن فیلم تاکنون 
پرکارترین بازیگر سال 97 محسوب مى شود. بابک 
حمیدیان را مى توان موفق ترین بازیگر ســینماى 
ایران پس از سى و ششمین جشــنواره فیلم فجر 
دانست. حمیدیان در سى و ششمین جشنواره فیلم 
فجر با چهار فیلم پرکارترین بازیگر جشــنواره شد. 
«به وقت شام»، «خرگیوش»، «جشن دلتنگى» و 
«مصادره» نام چهار اثر سینمایى است که حمیدیان 
در آن به ایفاى نقش پرداخته است. در این میان دو 

فیلم «مصادره» و «به وقت شــام» جزو 
پرفروش هاى سینماى ایران نیز 

محسوب مى شوند.

روزگار خوش 
ارژنگ امیرفضلى 
در سینما و تلویزیون

ارژنگ امیرفضلى، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون پس از مدت ها 
کم کارى در عرصه بازیگــرى ماه هاى اخیر حضور پررنگى در 

تلویزیون و سینما داشته است.
امیرفضلى از ابتداى دهه 90 برخالف دهه 80 کمى در عرصه 
بازیگرى سینما کم کار شد و تنها در ســه فیلم به ایفاى نقش 
پرداخت. وى اما در دهه 80 آثار بسیارى را بازى کرد که از جمله 
آنها مى توان به «اخراجى ها»، «ملک ســلیمان»، «محاکمه 
در خیابان»، «دموکراســى تو روز روشــن» و «از ما بهترون» 

اشاره کرد.
امیرفضلى این روزها در عرصه ســینما اکران فیلم ســینمایى 
«کاتیوشا» به کارگردانى على عطشانى را دارد. وى در این فیلم 
نقشى کوتاه اما تأثیرگذار را بازى کرده است. امیرفضلى در این 

فیلم با هادى حجازى فر و احمد مهرانفر همبازى شده است.
همچنین امیرفضلى به زودى اکران فیلم سینمایى «الزانیا» را 
نیز در راه دارد. این فیلم به کارگردانى حسین قناعت از نیمه دوم 

مرداد ماه در چرخه اکران قرار خواهد گرفت.
فیلم ســینمایى «الزانیا» از جمله پربازیگرترین آثار سینماى 
ایران در سال 97 محسوب مى شــود و مى توان گفت: قناعت 
کارگردان اثر از تمامى پتانسیل بازیگران کمدى استفاده کرده 

است.
عالوه بر فیلم ســینمایى «الزانیا» امیرفضلــى بازى در فیلم 
ســینمایى «داش آکل» را نیز به پایان رسانده است. این فیلم 
به کارگردانى محمد عرب تمامى مراحل ســاخت را پشت سر 

گذاشته و هم اکنون در انتظار اکران است.
امیرفضلى اما در تلویزیون نسبت به سینما پرکارتر بود و از سال 
90 به بعد در مجموعه هایى همچون «سر به راه»، «همه خانواده 
من»، «تهران پالك یک»، «چمدان» و «خانه اجاره اى» به 

ایفاى نقش پرداخت.
آخرین فعالیت وى در تلویزیون به بازى در مجموعه «محله گل و 
بلبل» به کارگردانى احمد درویشعلى پور باز مى گردد. امیرفضلى 
این روزها به جمع تولید کنندگان «خندوانه» پیوسته و به عنوان 

بازیگر در این برنامه تلویزیونى به ایفاى نقش مى پردازد.
امیرفضلى برخالف نیمه اول دهه 90 در نیمــه دوم این دهه 
فعالیت بسیار خوب و تأثیرگذارى داشــته است. هرچند تعداد 
بازى هاى او در ســینما بــه نصف حضــورش در دهه 80 هم 
نمى رسد اما وى از لحاظ کیفى در انتخاب آثارش وسواس بسیار 
ملموسى را در پیش گرفته است. اتفاقى که نوید حضور موفق تر 

امیرفضلى را در ادامه سال مى دهد.

بازیگر «اخراجى ها» از «خندوانه» تا «کاتیوشا»

بازگشت دوباره «سیلوستر استالونه» 
به نوستالژى ها

سروش صحت اعتقاد دارد در ســریال «لیسانسه ها» توانست با بسیارى 
از شخصیت هاى مهم و مشاغل شوخى کند بدون آنکه واکنش تندى به 

همراه داشته باشد.
او این روزها به همراه ایمان صفایى مشغول نوشتن سناریوى جدید طنزى 
براى شبکه 3 سیماست. نامش در فهرست تولیدات گروه فیلم و سریال 
شبکه تحت عنوان «لیسانسه هاى 3» ثبت شده اما به «فوق لیسانسه ها» 

تغییر نام داده است.
ســروش صحت در توضیح این ســریال گفت: مجموعه «لیسانسه ها» 
طنزى براســاس روایت هاى واقعى و ملموس مشــکالت جامعه بود و 
مردم با جاى جاى این سریال همذات پندارى مى کردند. همین جدیت در 
پیگیرى مخاطبین باعث شد تا سرى جدید این طنز را به تحریر نگارش 
درآوریم اما دیگر نامش «لیسانسه ها» نیست و با «فوق لیسانسه ها» به 

شبکه 3 مى آییم.
او تأکید کرد: ســریال «فوق لیسانســه ها» در ادامه دو فصل قبلى است 
و روزهاى پایانى نگارش را ســپرى مى کند. فصل سوم «لیسانسه ها» 
با نام «فوق لیسانســه ها» پاییز جلوى دوربین مى رود، ان شاءا… همه 
بازیگران فصل هاى قبلى حضور خواهند داشــت، شــاید هم به تناوب 
کاراکترها و شــخصیت هاى جدید ســریال، بازیگرانى به پروژه اضافه 

شوند.
سروش صحت با بیان اینکه «لیسانســه ها» را مردم باور کردند، چون با 
بسیارى از شخصیت ها و مشاغل در روایتى واقعى شوخى شد، تصریح کرد: 
بعد از سریال «شــمعدونى» فکر مى کردم با چه چیزى مى توان شوخى 
کرد؟ آنقدر دست و پاى کارگردان در ساختن کمدى تلویزیونى، بسته است 
که فکر کردم دیگر طنز نسازم و به سراغ ملودرام اجتماعى بروم. به همین 
دلیل در «لیسانسه ها» به این نتیجه رســیدم روایتى جدید درباره همین 
دلخورى ها و عدم وجود ظرفیت هاى باالى انتقادپذیرى در جامعه را جلو 
ببریم. خدا را شکر این باورپذیرى ایجاد شد و مخاطبین شبکه 3 دیدند با 
بسیارى از شخصیت ها و مشاغل شوخى شد، بدون اینکه واکنش تندى 
به همراه داشته باشد. امیدواریم بتوانیم فضاى کمدى را با ظرفیت سازى 
افکار عمومى با قــدرت ادامه بدهیم که الزمه شــرایط امــروز جامعه 

است. 

شوخى هاى 
سروش 
صحت با 
چهره هاى 

کشور 
ادامه دارد

 زوج کمدین «لورل و هاردى» هم مثل بقیه کمدین هاى کالسیک صنعت سینما آنقدر وزن و اعتبار 
دارند که دستمایه تولید یک فیلم سینمایى شــوند. لورل و هاردى، معروف ترین و سرشناس ترین 
زوج کمدى در تاریخ سینما به شــمار مى آیند. این دو، نیمه اول قرن بیســتم، در ده ها فیلم صامت 
و غیرصامت کمدى حضور یافتند.حاال قرار اســت زندگینامه «اســتن و اولى» به کارگردانى «جان 
اس.برد» در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم لندن براى اولین بار به نمایش گذاشته شود. اولین بار در 

بهار 2014 بود که خبر تولید فیلم سینمایى «استن و اولى» اعالم شد.
این درام شرح حال گونه هنرى با نام «استن و اولى» جلوى دوربین مى رود و این در حالى است که هیچیک 
از این کمدین هاى قدیم با هر معیارى که در نظر بگیریم یک ستاره خوش چهره و خوش تیپ به حساب 
نمى آیند. خط اصلى داستان فیلم، تمام زندگى این دو دوست و کمدین کالسیک را در بر نمى گیرد. فیلمنامه 
«استن و اولى» فقط به سال هاى طالیى از دست رفته فعالیت این دو بازیگر افسانه اى مى پردازد. به این 
ترتیب، داستان فیلم ســال 1953 اتفاق مى افتد و بر تور هنرى خداحافظى آنها در کشور انگلستان تمرکز 
خواهد کرد. سال 1953 سال تلخى براى لورل و هاردى بود. دوران طالیى و درخشان کارى این دو در این 
زمان به صورت یک خاطره خوش بســیار دور درآمده بود، اما با وجود این، هر دو کمدین از اینکه هنوز در 
کنار یکدیگر کار و فعالیت مى کردند، راضى و خشنود بودند. هدف آنها حفظ همکارى و زنده نگهداشتن یاد

 سال هاى درخشان کار مشترك بود. حتى کاهش تعداد هواداران هم لورل و هاردى را از کار ناامید نکرد و 
باعث نشد پایان همکارى مشترك خود را اعالم کنند.

 داستان «استن و اولى» تالش دارد نگاهى به درونیات زندگى دو کاراکتر اصلى اش بیاندازد و روى 
دیگر سکه موفقیت و شانس را به نمایش بگذارد. بخش تاریک تر زندگى لورل و هاردى در دهه 50 
میالدى به صورتى عیان در معرض دید مردم عادى و منتقدان قرار گرفت. کسب موفقیت باال براى 
آنها در این زمان به امرى غیرممکن تبدیل شده بود و خاطرات گذشــته آنها را براى لحظه اى تنها 

حرفه اى شان عمل نمى گذاشت. این خاطرات مثل یک زخم کهنه روى بدنه کارى و 

مى کرد. این اتفاق در شرایطى رخ مى داد که وضعیت مزاجى و روحى هاردى هم خیلى خوب نبود و 
بیمارى او را تقریبًا از پا انداخته بود.

 به این ترتیب، فیلمنامه فیلم، تماشــاگ ران کنجکاو خود را به دیدن دو مرد درهم ریخته و غمگینى 
مى برد که مى خواهند غزل خداحافظى را بخوانند و براى آخرین بار مردم و تماشــاگران را بخندانند. 
در جریان این اجراى آخر اســت که هر دو کاراکتر متوجه مى شــوند از نظر کارى و حرفه اى چقدر 
به یکدیگر وابســته بوده و تکیه گاه خوبى براى کنــار آمدن با وقایع تلخ و ســخت روزگار بى رحم

 دارند.
در سال 1956، لورل و هاردى قصد داشتند در یک مجموعه  تلویزیونى به نام «افسانه لورل و هاردى» 
که بر اســاس داســتان هاى کودکان بود، بازى کنند، اما «اولیور» به علت سکته  در روز 15 سپتامبر 
1956 فلج شد و براى چند ماه در خانه بسترى شد و قادر به صحبت یا تکان خوردن نیز نبود و سرانجام 
در هفتم اوت 1957 درگذشت. لورل که به شدت از مرگ همراه همیشگى خود افسرده شده بود، در 
مراسم تشییع جنازه هاردى حضور نیافت و در پاسخ به سئوال دیگران در این باره مى گفت: «اولى من 
را درك مى کند.» این در حالى بود که لورل در آن زمان، خود از ناراحتى قلبى رنج مى برد. پس از مرگ 
«هاردى»، «استن لورل» دیگر حاضر نشد مقابل دوربین قرار گیرد و از سینما و تلویزیون کناره گیرى 
کرد. مرگ اولیور تأثیر وحشتناکى بر لورل گذاشت، به طورى که او دیگر نتوانست تا آخر عمر خود را 

دوباره پیدا کند. هشت سال پس از مرگ هاردى، لورل نیز در سانتامونیکا درگذشت. 
فیلم «استن و اولى» که بر اساس زندگینامه «استن لورل» و «اولیور هاردى» زوج مشهور کمدى دهه 
1920تا 1950 میالدى سینماى جهان ساخته شده است روز 21 اکتبر  همزمان با رونمایى در اختتامیه 

جشنواره فیلم لندن در سینماهاى سراسر بریتانیا نیز اکران خود را آغاز مى کند.  

مسعود ده نمکى دو سال بعد از اکران «رســوایى2» که به لحاظ تصویرسازى در زلزله قریب الوقوع 
تهران، اثرى استاندارد به شــمار مى رفت به تازگى فیلم تازه اش «زندانى ها» را جلوى دوربین برد؛ 
فیلمى که برخى آن را یک محصول سیاســى و با طعنه زنى به زندانیان سیاسى این سال ها قلمداد 

کردند.
ده نمکى نقش هاى اصلى «زندانى ها» را به هومن برق نورد و بهنام تشکر داده که پیش تر در مجموعه 
«دودکش» دیده شده بودند. هدایت هاشمى، بهاره افشارى، بهنوش بختیارى، رسول نجفیان و امیر 
نورى دیگر بازیگران «زندانى ها» هســتند ضمن اینکه اصغر نقــى زاده، بازیگر کاراکتر یک لباس 

شخصى در «آژانس شیشه اى» هم در «زندانى ها» ایفاى نقش کرده است.
مسعود ده نمکى با رّد سیاســى بودن فیلم تازه اش درباره درونمایه «زندانى ها» به «جوان آنالین» 
گفت: «زندانى ها» فیلم سیاسى و یا تاریخى نیست. این اثر فیلمى است با مفهوم معنوى، اما با زبان 

طنز!
ده نمکى درباره اینکه آیا فیلم را مستقیمًا اکران خواهد کرد یا رونمایى اش را در جشنواره انجام خواهد 
داد اظهار کرد : در حال حاضر فیلم در پروســه و مراحل تدوین و صداگذارى و موسیقى قرار دارد، اما 

زمان پخشش مشخص نیست.

در خیا
اشاره

امیرفض
«کاتی
نقشى
فیلمب
همچن
نیز در
مرداد
س فیلم
ایران
کارگر

آنها در این زمان به امرى غیرممکن تبدیل شده بود و خاطرات گذشــته آنها را براى لحظه اى تنها 
بدنه کارى و روى حرفه اى شان عمل نمى گذاشت. این خاطرات مثل یک زخم کهنه

« لورل و هاردى» دوباره جان مى گیرند

مسعود ده نمکى: 

«زندانى ها» یک طنز معنوى است!

بابک حمیدیان 
«معکوس»  مى کشد

شوخى هاى 
سروش

صحت با 
چهره هاى 

کشور 
ادامه دارد

بهنوش بختیارى با انتشار یک پست عجیب اعالم کرد که چند وقتى است دارد به خداحافظى 
از سینما فکر مى کن د. این بازیگر در متنى که منتشر کرده از اقدام عجیب یک خانم بازیگر 
پرده برداشته که البته توضیحش چیز زیادى را آشــکار نمى کند. بختیارى خودش را آدم 

نجیبى دانسته که اگر خداحافظى کند، کسى برایش نامه فدایت شوم نمى فرستند.
این بازیگر در اینستاگرامش نوشت: «در سینمایى که خانوم بازیگرى براى گرفتن طالق 
بعد از معروفیتش، به شوهرش و مادر شوهرش چاقو مى زنه. دستشون رو شرحه شرحه 
مى کنه، همون بهتر که ما نباشیم. چند وقتیه که دارم به این فکر مى کنم که عطاى این سینما 

رو به لقایش ببخشم کسى هم نامه فدایت شوم واسه آدماى نجیب نمى فرسته.»

اقدام عجیب خانم بازیگر
 صداى بهنوش بختیارى را درآورد! 

محیا حمزه
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   خبر آنالین | بگذارید درباره ســپیدرود حرف بزنیم. 
درباره تیمى که در رشت ریشــه دارد. تیمى که مردم دوستش 
دارند . براى شان بخشى از تمدن شــهرى شان است. فوتبال 
را در رشت به سپیدرودشان مى شناســند و همه جریان هاى 
دیگر مثل استقالل ، شهردارى ، داماش یا پگاه انشعاباتى فرعى 
بودند که ریشه هم ندواندند. مرحوم زهرابى عمرى را گذاشت تا 
رشت تیمى آبى پوش داشته باشد اما حاال قطعا اگر بود تصدیق 

مى کرد که رشت تیم اصلى و دلى مردمش سپیدرود است.
سپیدرودى که بى پول رسید به لیگ برتر و ریشه دواند. از دل 
بى پولى و نابودى ، جوانه زد، جوشــید و آمد لیگ برتر . کارى 
که در مازندران ، ســال ها نســاجى موفق به انجامش نشده 
بود و اصال شاید این درخشش ســپیدرود انگیزه مضاعفى شد 
براى مازندرانى ها که بیایند لیگ برتر. تیم اما پول نداشــت و 
فوتبال حرفه اى جاى پولدار هاســت. تیم اما تماشاگر داشت. 
تماشاگر بهترین عامل است براى کسب شهرت. تازه به دوران 
رسیده ها و عشق شهرت ها ، چه مى خواهند بهتر از این؟ پس به 

خط شدند و شرایط تیم شد شلم شورباى سال قبل.
یک باره اما یک اتفاق ساده ، آن تیم بحران زده را در لیگ نگه 
داشت. على کریمى شد ناجى شــان. على که اصالتى گیالنى 
دارد. مردم دوســتش دارند و قهرمان تیم شــان شد. ایستاد، 

جنگید. داد زد ، اذیت شــد. یک تنه برابر فدراسیون جنگید و با 
کمک انرژى هواداران روى سکوها ، تیم محبوب را براى مردم 

گیالن نگه داشت.
پایان فصل دوباره شــروع همان کابوس ها بود. جنگ قدرت. 
تیمى چند شــقه و کلى دعوا و جنگ . این بــار خداداد عزیزى 
را مالکى جدید آورد. خــداداد اما براى ایــن تیم على کریمى 
نمى شــد. تیم از ابتدا انگار بد آغاز کرده. در دو بازى کلى گل 
خوردند و این شده یک کابوس. روى سکوها به خداداد فحش 
مى دهند. خدادادى که خیلى حرفه اى پیشنهادى گرفته ، تیمى 
بسته و دارد کار مى کند. شاید گناه او نیست که مالکان تیم به 

سراغش رفته اند.
خداداد خوب یا بد ، بعد از یکى دو ســالى بى کارى پیشــنهاد 
مربیگرى در لیگ برتر گرفته است. چرا باید به این فرصت بگوید 
نه؟ مگر مشکل اوست که تیمش این قدر به هم ریخته بوده؟ 

مگر او مالک تیم است.
حاال طرفداران تیم دل شان با على کریمى است؟ قطعا آنها هم 
حق دارند اما این عالقه به على کریمى حتى خود کریمى را هم 
راضى نمى کند. على کریمى خودش ته بامرام هاست و البته از 
بهترین رفقاى خداداد. این که اینگونه پیکان حمالت شان را 

سوى خداداد بگیرند را او قطعا قبل از همه بر نمى تابد.

اصال شاید خداداد مربى خوبى نباشد اما چرا باید فحش بخورد 
آن هم از شروع بازى دوم؟ او را نمى خواهید؟ اعتراض دارید ، 
بکنید. چرا فحشش مى دهید. البته که خداداد هم نباید و حق 
ندارد واکنش تند نشان بدهد. ولى قلعه نویى درست مى گوید. 
حرف هاى او در کنفرانس مطبوعاتى درست بود. ما آدم هاى 
بدى شدیم. یادمان رفته که این خداداد با همه اشتباهات فنى 
یا گاه رفتارى که در وجودش سراغ داریم همان خداداد دوست 

داشتنى است که مهمترین گل تاریخ فوتبال ایران را زده است.
بیایید با هم اقال رو راست باشیم . خداداد حتى اگر مربى خوبى 
نباشد ، اگر مربى مورد عالقه هواداران سپیدرود نباشد ، مستحق 
این برخورد ها هم نیســت. مدیرانى که به اشــتباه جاى على 
کریمى به ســراغ خداداد رفته اند کاش از دل خداداد در بیاورند 
و تیم را دســت همانى بســپارند که هواداران باور دارند ناجى 

شهرشان است.
ولى این رفتارهــا را باب نکنید . اینکه با این فشــار و فحش و 
درگیرى قرار باشد یکى را کنار بگذارند. قلعه نویى بعد از بازى 
در کنفرانس مطبوعاتى درست مى گفت. او با همه ایرادهایى که 
مى توان به کارش گرفت ، این قدر مرام داشت که اگر غرورش 
اجازه مى داد ، مثل محمد مایلى کهن در آن کنفرانس مطبوعاتى 

بعد از بازى براى خداداد ، زار زار گریه کند.

قلعه نویى راست مى گوید  
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دهمین ویژه برنامــه « فوتبال به وقت اصفهــان» به همت 
معاونت فرهنگــى شــهردارى منطقه دو اصفهــان برگزار

 شد.
این ویژه برنامه ها با محوریت پخش دیدارهاى مهم و جذاب 
فوتبال داخلى و بین المللى همچون رقابت هاى جام جهانى، 
لیگ برتر ایران، جام ملت هاى اروپا و آســیا، لیگ قهرمانان 
اروپا و آسیا، دیدارهاى مهم و حساس لیگ هاى معتبر اروپا به 
همراه آیتم هاى جذاب دیگر، میزگردهاى ورزشى و تحلیل و 
بررسى بازى ها با حضور ســتارگان و بزرگان فوتبال برپا شده

است.

دهمین برنامه این سلسله از ویژه برنامه ها با محوریت پخش 
دیدار تیم هاى سپاهان و ســپیدرود و اســتقبال فوق العاده 

هواداران همراه بود.
اما حاشیه هاى جالب این ویژه برنامه:

■  استقبال از این برنامه بسیار باشــکوه بود، به گونه اى که 
تعداد قابل توجهى از هواداران به صورت ایســتاده این دیدار 

را دنبال مى کردند.
■ هواداران سپاهان که قبل از آغاز برنامه به شدت سپاهان را 
تشویق مى کردند و سرود قهرمانى سر میدادند، در طول پخش 
بازى هم با موقعیت هایى که سپاهان بر روى دروازه سپیدرود 

ایجاد مى کردند به شدت به وجد مى آمدند.6 گل زردپوشان در 
این دیدار 6 بار فرهنگسراى اسوه را با شادى هاى زاید الوصف 

هواداران به مرز انفجار رساند.
■  مرتضى رمضانى راد مجرى و مدیر سلسله ویژه برنامه هاى 
« فوتبال به وقت اصفهان» اعالم کرد کــه در ادامه هم عمده 
دیدارهاى خارج از خانه سپاهان و دیدارهاى مهم خارج از خانه 
ذوب آهن هم از طریق این برنامه در فرهنگسراى اسوه پخش 
مى شود و از حضار خواســت در ادامه هم از این ویژه برنامه ها 
استقبال نمایند. وى همچنین گفت که پخش شهر آورد اصفهان 

هم در دستور کار این برنامه قرار دارد.
■  حسین طالکش ستاره سپاهان در دهه هاى 50 و 60 یکى از 
مهمانان ویژه این برنامه بود که قبل از شروع بازى و همچنین 
بین دو نیمه در مورد سپاهان امسال براى حضار صحبت کرد. 
وى همچنین یکى از خاطرات جالب خود از دیدار ســپاهان- 
پرســپولیس در دهه60 را بیــان کرد که باعــث خنده حضار

 شد.
■ سپهر محمدى گلر تیم ملى فوتسال یکى دیگر از مهمانان 

ویژه این برنامه بود.
■ محمد مصطفایى معاونت فرهنگى شــهردارى منطقه دو 
اصفهان و اســما نکویى مدیر فرهنگسراى اســوه نیز در این 

برنامه حاضر بودند
■ مهدى شفیعى خواننده جوان سپاهانى دو ترانه با نام هاى 
خورشید شب و ســپاهان طالیى را در وصف باشگاه محبوب 
خود اجرا کرد که با استقبال مخاطبان مواجه شد. حاضرین در 
برنامه بخشى از ترانه هاى این خواننده جوان را تکرار و با وى 

به همخوانى پرداختند.
■  جمعى از اصحاب رسانه در این ویژه برنامه حاضر بودند.

 تماشاى جشنواره گل در فرهنگسرا  !

 نصف جهــان  باالخره پس از کش و قوس هاى فراوان همانطور که روزهاى اخیر شنیدید مرتضى تبریزى مهاجم ذوب آهن به استقالل 
پیوست تا بتواند جاى تیام را پر کند. هفته گذشته و پیش از دیدار استقالل و ذوب آهن، سعید آذرى مدیرعامل ذوبى ها در ورزشگاه فوالد 

شهر از مرتضى تبریزى قدردانى کرد و هنگامى که او را در آغوش کشیده بود اشک مى ریخت. 
مرتضى تبریزى پنج سال براى ذوب آهن بازى کرد و رابطه عمیق و صمیمانه اى با سعید آذرى داشت . به عقیده سایت خبر آنالین در 
روزهایى که ذوب آهن از لحاظ مالى در تنگنا قرار دارد، رقم انتقال تبریزى به استقالل مى تواند به ذوبى ها  براى بستن تیمى بهتر کمک 
کند. رقم رضایتنامه تبریزى 1,8 میلیارد تومان است. پس از دیدن صحنه احساسى گریه هاى سعید آذرى، بسیارى گفتند اگر مدیرعامل 

ذوب آهن تا این حد از دورى و رفتن مرتضى ناراحت است بهتر بود که رضایتنامه او را صادر نمى کرد.

داختند.
حاب رسانه در این ویژه برنامه حاضر بودند.

ل 
د 
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ل 

تو که اشک مى ریزى اجازه هم نده!

علیرضا جهانبخش به تازگى گفتگوى مفصلى با خبرگزارى تســنیم داشــته که 
بخشهاى مهم آن را برایتان نقل مى کنیم:

دلیل انتخاب برایتون: برخى نوشــتند من در آپشن قرارداد و میزان پاداش با لستر 
به توافق نرسیدم، در حالى که پیشنهاد مالى لستر خیلى بهتر از برایتون بود. چیزى 
که براى خودم اهمیت داشت، این بود که برایتونى ها نشان دادند که عالقه زیادى 
به جذب من دارند و براى آن تمام تالش خود را انجام دادند. احترام گذاشــتن ها، 

شرایطى که گذاشتند تا من را در اختیار بگیرند و... همه برایم ارزشمند بود.
سفر با جت شخصى به انگلیس: موضوع جت شــخصى و اتفاقاتى که افتاد براى 
خودم آپشــن نبود و حتى یک روز قبل از انتقال هم از این ماجرا خبر نداشتم و در 
پاریس متوجه این موضوع شدم. مهم ترین چیزى که برایم اهمیت داشت، این بود 
که به عنوان یک ایرانى در این انتقال احترام ببینم و همه بدانند که بازیکن ایرانى 
و فرهنگ ایرانى چقدر قابل احترام است. این اتفاق از این نظر براى من قابل ارزش 
بود و احترام و ارزشى که قائل شدند، براى من رضایت بخش تر بود تا سفر با جت 

شخصى.
 درخواست براى معافیت ملى پوشان سرباز: وقتى تورنمنت هاى مهم و موفقیت 
تیم ملى تا این انــدازه تأثیرگذارى دارد، بچه ها مى خواهند خیال راحتى داشــته 
باشند، اینکه مسیر راحت باشد و بدون دغدغه راهى اردوها و تمرینات شوند. این 

اصلى ترین خواسته اى بود که از طرف بچه ها مطرح شد.
 خداحافظى سردار: من از سردار خواستم بیشــتر فکر کند و تصمیمى عجوالنه و 
احساسى نگیرد و با مشورت ها تصمیم نهایى اش را اعالم کند، اما فکر مى کنم در 
آن برهه زمانى خیلى فشار روى سردار آمد و بحث بیمارى مادرش هم واقعاً مطرح 
بود و خداحافظى اش مربوط به فشارها نبود. حاال هم امیدوارم اتفاقى که مى گویند 

است، رقم بخورد، چون هم تیم ملى و مربوط به بازگشت سردار 
به تیم ملى نیاز دارند. این یک به سردار و هم سردار 
و خیلى ها آرزو مى کنند به تیم موضوع دوطرفه است 
و سردار هم این گونه است. ملى برسند و براى ما 

جت شخصى در قراردادم نبود

تکرار یک رکورد

رقابت هاى فوتبال لیگ برتر ایران دو هفته متفاوت را پشــت سر گذاشت و بعد از 
هفته اى بسیار کم گل که کمترین گل در تمامى ادوار لیگ برتر را به ثبت رساند، در 
این هفته بازى هاى پرگلى برگزار شد. در هفته دوم رقابت هاى لیگ برتر 26 گل به 
ثمر رسید تا پس از حدود سه و نیم فصل بار دیگر این تعداد گل در یک هفته از این 
بازى ها رد و بدل شود. آخرین بار که در رقابت هاى لیگ برتر فوتبال کشور در یک 
هفته 26 گل به ثمر رسید، هفته هفدهم از چهاردهمین دوره لیگ برتر بود که همین 
تعداد گل در بازى ها ثبت شد. پس از آن بیش از سه فصل فوتبال کشور بازى هاى 
پرگلى مثل این هفته نداشت تا اینکه روز گذشته 26 گل از خط دروازه ها عبور کرد. 
در دومین هفته از رقابت هاى لیگ برتر در صورتــى که یک گل دیگر به ثمر مى 
رسید، با رکورد هفته سى و یکم از دوازدهمین دوره لیگ برتر برابرى مى کرد؛ در آن 

هفته 27 گل در بازى ها به ثمر رسید.

نصف جهان سپاهان دومین بازى فصل خود را با برد پرگل 
6 بر یک جشن گرفت و 3 امتیاز شیرین را گرفت.

دیدار سپیدرود رشت و سپاهان اصفهان را مى توان یک 
جنگ نابرابر دانســت؛ تیم جوان خــداداد عزیزى که با 
شرایط عجیبى لیگ هجدهم را شــروع کرد از سپاهانى 
میزبانى کرد که ســتاره هاى خوبى را به خدمت گرفته و 
با هدایت امیر قلعه نویى مدعى قهرمانى اســت. در این 
شرایط کســب یک امتیاز هم براى سپیدرودى که هفته 
پیش 3 بر صفر به سایپا باخت، مطلوب محسوب مى شد 
اما سپاهان براى جبران تساوى خانگى مقابل نفت آبادان 
براى برد تالش مى کرد و خیلى زود هم با گل هایى که به 
ثمر رساند شیرازه نماینده رشت از هم پاشید و در نهایت 
یک برد ارزشمند با تفاضل 5 گل به حساب شاگردان امیر 

قلعه نویى ثبت شد.
سپاهان که براى جبران نتیجه تساوى قبلى به زمین آمده بود، 
از همان دقایق ابتدایى طوفانى کار را شروع کرد و توانست 
خیلى زود به گل برسد. شاگردان امیر قلعه نویى در ادامه بازى 
هجومى شان موفق شدند تا دقیقه 26 3 بر صفر پیش بیفتند و 
به نوعى کار تیم رشتى را تمام کنند. همین موضوع هم رخ داد 
و در ادامه سپاهان توانست گل هاى بعدى را هم بزند. اگرچه 
ســپیدرود در دقایق پایانى بازى بهترى انجام دادو یکى از

 گل ها را هم جبران کرد اما مى توان گفت در مسابقه اى که 
روند آن کامال یک طرفه بود سپاهان به بردى شیرین رسید 

و 3 امتیاز را مال خود کرد.

نصف جهــان تراکتورسازى در فصل جدید به محمدرضا 
زنوزى مالک گسترش فوالد واگذار شد تا او با آوردن جان 
توشاك و جذب چند بازیکن اسم و رسم دار بتواند براى 
اولین بار تراکتورسازى را قهرمان لیگ برتر کند. پس از 
جذب دژاگه و شجاعى و چند بازیکن خارجى؛ در محافل 
ورزشى از تراکتورسازى به عنوان استیل آذین جدید نام 
برده مى شد که در دهه هشتاد ســتاره هاى لیگ برتر را 
جذب کرده بود اما به لیگ یک سقوط کرد. صادق درودگر 
مدیرعامل تراکتورسازى که سابقه حضور در استیل آذین 
را هم داشت در گفت و گویى درباره شرایط مشابه تراکتور و 
استیل آذین گفت:  قطعا تراکتورسازى به سرنوشت استیل 
آذین دچار نخواهد شد. نکته اى که استیل آذین داشت این 
بود که در آن زمان ستاره هاى زیادى از تیم هاى مختلف 
را جمع کرده بودیم اما در تراکتورسازى ما یک تیم هستیم. 
بازیکنان با نظر مستقیم سرمربى انتخاب شده اند و جان 
توشاك هم یکى از بزرگترین مربیانى است که به لیگ 
ایران آمده و او نظارت کامل روى بازیکنان جذب شــده 
داشت. همچنین در اســتیل آذین ما میانگین قدى خط 
دفاع مان از میانگین لیگ پایین تر بود و همچنین کوتاهى 

دروازه بان ما هم مزید بر علت شده بود. 
درودگر ادامه داد:  من تجربه مدیریت در انزلى و نساجى 
را داشتم و با قاطعیت مى گویم که تراکتورسازى گل سر 
سبد تیم هاى پر تماشاگر است و خطر استیل آذین شدن 

در تبریز وجود ندارد. 

نعره شیر 
در بیشه شمال!

تراکتور سازى، 
استیل آذینى دیگر؟
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سرمربى تیم سپیدرود رشت درباره اتفاقات 
جنجالــى در بــازى با ســپاهان توضیح 

داد.
خــداداد عزیــزى در گفتگو با  تســنیم، 
دربــاره شکســت ســنگین 6 بــر یک 
سپیدرود رشــت برابر ســپاهان در هفته 
دوم لیــگ برتر اظهار داشــت: بــازى را 
باختیم، چــه چیزى باید بگویــم؟ فوتبال 
اســت، یک روز مى بریم، یــک روز هم 

مى بازیم.
وى در مــورد عصبانیتــش کنــار خط و 
اخراجش توســط داور گفت: بیشتر بحث 
من با داور (محمدحسین زاهدى فرد) بود، 
ما ســه بر صفر عقب بودیم، بازیکن 5 متر 
در آفســاید بود، اما آن را نمى گیرند. وقتى 
ما ســه بر صفر عقب بودیم، نمى دانم داور 
دنبال چه چیزى بود. دقیقه سوم بازى، توپ 
مدافع ما به حریف خورده، داور به سود آنها 
خطا مى گیرد. این 10 دقیقه ابتدایى بازى 
فشــار زیادى به ما وارد کرد. اعتراض هم 
مى کنیم، اخراج مى شویم. مى گوییم چرا 
اخراج کردید، مى گوینــد چون اعتراض و 

بى احترامى کرده اى.
سرمربى ســپیدرود رشــت تصریح کرد: 
زورمان به سپاهان نمى رســید، اما آقاى 
داور! دنبال چه چیزى بــودى؟ خودم هم 
نمى دانم داور دنبــال چه چیزى بود و گیج

 شده ام.
 عزیزى در رابطه با شــعارهاى هواداران 
ســپیدرود علیــه او و بازیکنانــش گفت: 
فوتبال همین است و همه جا این اتفاقات

 مى افتد. 20 بازى دیگر هم شــعار بدهند، 
کارم را انجــام مى دهم، چون با باشــگاه 
قرارداد دارم. کارى هم ندارم تماشــاچى 
چه چیزى مى گویــد. طبیعتا ما و بازیکنان 
دوست نداریم، ببازیم. زورمان به سپاهان 
نرســید، همانطور که هفته پیش زورمان 
به ســایپا نرســید. ما هم از این شکست 

ناراحتیم.
وى در واکنش بــه اینکــه عصبانیت او 
به حدى بــود که مــدام به کســانى که 
حرفى مى زدنــد، واکنش نشــان مى داد، 
گفت: مــن کارم را انجــام مى دهم، امیر 
قلعه نویــى کنار خط به مــن گفت که 70 
هزار نفر هم به من فحاشــى کردند. من 
با باشگاه سپیدرود سه ســال قرارداد دارم 
و کارم را انجــام مى دهم. دو هفته اســت 
کــه شکســت خورده ایم، ممکن اســت 
هفته بعد هم ببازیم. مدیران باشــگاه هر 
موقع خواســتند، مى تواننــد من را عوض 

کنند.
سرمربى سپیدرود رشت خاطرنشان کرد: 
هر کسى جوابگوى اعمال خودش است. 
برزیل در جام جهانى و در کشــور خودش 

مقابل آلمان 7 گل خورد، ما 6 گل خوردیم. 
هفته هاى دیگر هم مى بازیــم. من گفته 
بودم که تا هفتــه چهــارم، پنجم حرفى 
براى گفتن نداریم. تماشــاگران سپیدرود 
دوســت دارند، فحش بدهند. هر کســى 
راهى را انتخاب کرده است. طبیعى است 
وقتى به من و بازیکنانم توهین مى شــود، 
ناراحت مى شــوم، اما این قانــون فوتبال 
است. من با باشــگاه ســپیدرود قرارداد 
دارم و مدیران باشــگاه تصمیــم گیرنده

 هستند.
عزیزى در رابطه با اینکه ســپیدرود پیش 
از آغاز فصل دو تکه شــده و همین مسئله 
به تیمش آسیب رســانده است، به تسنیم 
گفت: کارى به این قضیه ندارم، کار ما فنى

 اســت. من قــراردادى با محمــد نوین 
و توصلــى (مالک و مدیرعامل باشــگاه) 
دارم و کارم را انجــام مى دهــم. کســى 
هم به غیــر از مدیران باشــگاه نمى تواند 
بــه مــن بگویــد که بــاالى چشــمت

 ابروست. 
وى در پایان در خصوص اینکه چه صحبتى 
با هواداران سپیدرود دارد، گفت: صحبتى 
ندارم، آنها طرفدار تیم شان هستند و حق 
دارند ناراحت باشــند. آنهــا مى توانند تا 
صبح فحش بدهند، اما مــن کار خودم را 

مى کنم.

نصف جهان  طب ق گزارش رسانه ها جنگ تیام- استقالل وارد 
مرحله جدیدى شده است.

هنوز قرارداد مهاجم سنگالى با باشگاه جدید به امضا نرسیده 
سران استقالل با تدوین نامه اى بلندباال و ارسال آن به باشگاه 
اماراتى عجمان پیرامون جذب مامه تیام هشدار دادند. در این 
نامه باشگاه تهرانى صراحتا اعالم کرد تیام بازیکن استقالل 
اســت و تا یک ســال دیگر با آنها قرارداد دارد از همین رو 
مذاکره با این بازیکن و امضاى قــرارداد بدون توافق با این 
باشــگاه خالف اســت و کار به کمیته انضباطى فیفا کشیده 

خواهد شد.
تدبیر اســتقاللى ها براى جلوگیرى از انتقال ستاره سنگالى 
اما حاال با واکنش تند مامه تیام روبرو شده است تا جایى که 
از آن ســوى آب هاى خلیج فارس خبر مى رسد این بازیکن 
در صدد وارد کردن دومین شــوك به باشــگاه تهرانى است 
تا جواب محکمى بــه نامه اخیر آنها داده باشــد. تیام که در 

بندى از قراردادش به صورت شفاف قید شده در صورتى که 
پیشنهادى باالى 400 هزار دالر از باشگاهى خارجى داشته 
باشد باید در هنگام جدایى 200 هزار دالر بپردازد در غیر این 
صورت مى تواند بدون پرداخت پول یک طرفه فسخ و راهى 
باشگاه دیگر شود. در مذاکراتى که با طرف اماراتى خود داشته 
با عجمانى ها به عنوان مشترى اول خود، به این توافق رسیده 
که قراردادى زیر 400 هزار دالر مثــال 350 هزار دالرى با 
آپشن هاى فردى ببندد تا به این شکل مانع عملى شدن بند 

پرداخت 200 هزار دالر به باشگاه استقالل شود!
راهکارى قانونى که مى تواند مانع ســود 200 هزار دالرى 
براى آبى هاى پایتخت شود تا شــوك دوم از سوى تیام بعد 
از قطع همکارى به شفر و استقاللى ها وارد شود. گویا تیام و 
مدیربرنامه هایش که بســیار از نامه اخیر باشگاه استقالل به 
عجمانى ها گله مند هســتند این پروسه را در دستور کار خود 

قرار داده اند تا پاسخ تندى به مدیران استقالل داده باشند.

باشگاه عجمان به عنوان یکى از سه مشترى اماراتى و قطرى 
مامه تیام تا این لحظه با پیشنهاد قرارداد دو ساله به ارزش هر 
فصل 1,2 میلیون دالر نزدیک ترین باشگاه به عقد قرارداد با 
مهاجم سنگالى محسوب مى شود که براساس درخواست تیام 
این توافق قرار است در قرارداد اصلى 350 هزار دالر اعالم 
رسمى و آپشن 850 هزار دالرى براى او در نظر گرفته شود تا 
به این ترتیب توافق قبلى این مهاجم با استقالل براى فعال 
کردن بند فســخ 200 هزار دالرى براى قرارداد باالى 400 

هزار دالر با باشگاه جدید کان لم یکن تلقى شود.
این درحالى است که سران باشگاه استقالل هم بنا به آخرین 
اظهارنظرها در نظــر دارند همچنان ســفت و محکم پیگیر 
مفاد توافقات خود با این مهاجم ســنگالى باشند و به راحتى 
اجازه جدایى به مامه تیام را ندهند از همین رو به نظر مى رسد 
دعوى حقوقى این دو طرف در روزهاى آتى جنبه جدى ترى 

به خود گرفته و بر حساسیت هاى موجود بیافزاید.

تیام مى خواهد تالفى کند

آبى ها منتظر ضد حال بزرگ باشند!

 پیش از آغاز فصل و هنگامى که تیم هاى مدعــى لیگ برترى در حال یارگیرى 
بودند خیلى ها اعتقاد داشــتند پرســپولیس در فصل جدید همان تیم همیشگى 
نخواهد بود. محرومیت از نقل و انتقاالت و کوچ ســتاره هاى ســرخ به تیم هاى 
دیگر «امید» را از پرسپولیســى ها گرفته بود اما نمایش دلچسب پرسپولیس در 
بازى با فوالد و صدرنشــینى این تیم در هفته دوم لیگ برتــر تمام معادالت را

 به هم زد.
قاعدتا پرسپولیس بعد از جدایى ستاره هایش و عدم جذب بازیکن باید ضعیف تر 
شــده باشــد اما حداقل در دیدار با فوالد همــه دیدند که این تیم امســال هم 
مدعى جدى قهرمانى اســت. ذکر این نکته ضرورى اســت که عوامل زیادى 
در تبدیل شدن پرســپولیس به یک تیم مدعى دخیل بوده که آنها را باهم مرور 

مى کنیم.

 زود شروع شدن تمرینات
 پرسپولیس جزو اولین تیم هایى بود که تمریناتش را براى فصل جدید شروع کرد. 
قهرمان 2 فصل گذشته لیگ برتر فوتبال کشــورمان زود استارت زد تا خودش 
را براى ســومین قهرمانى پیاپى آماده کند. حضور حداکثــرى بازیکنان در آغاز 
تمرینات هم شرایط را براى سرخپوشان بهتر کرد. پرســپولیس از نظر بدنى در 
وضعیت فوق  العاده اى به سر مى برد که همین موضوع قدرت این تیم را دوچندان 

کرده است.

 رفتن حاشیه سازها
 شاید یکى از مهمترین مسائلى که باعث شده پرسپولیس همچنان «روپا» بماند 
رفتن چند بازیکن همیشه حاشیه ساز از این تیم است. فرشاد احمدزاده و محسن 
مســلمان بازیکنانى بودند که در فصل گذشته با برانکو بارها دچار چالش شدند و 
با رفتارهاى خود پرسپولیس را به حاشیه بردند. رفتن این بازیکنان از پرسپولیس 
باعث شده تا برانکو تیم یکدستى داشته باشد و البته دیگر ذهنش براى درگیرى 
با حاشیه سازها مشغول نباشد. حاال برانکو بدون اینکه هر روز مجبور باشد پاسخ 
برخى خبرنگاران در مورد وضعیت مسلمان و احمدزاده را بدهد به راحتى مى تواند 

به فکر تیمش باشد.

 مدیریت برانکو
 مسلما مهم ترین مسئله در «تیم شدن» پرسپولیس مدیریت برانکو است. برانکو 
در این سال ها کامال سوار بر پرســپولیس بوده و با شیوه خاص مدیریتش باعث 
شده پرسپولیس به بهترین تیم ایران تبدیل شود. خارج از مسائل فنى، برانکو به 
خوبى حاشیه هاى پرســپولیس را هم کنترل کرده و در مواقع لزوم حتى «یقه» 
حاشیه سازان را گرفته و آنها را از پرسپولیس بیرون کرده تا تیمش آرامش داشته 
باشد. برانکو به راستى «پروفسور» فوتبال است و این مسئله را به خوبى ثابت کرده 

است.

 استفاده بهینه از بازیکنان
 جذاب ترین مسئله در مورد برانکو استفاده بهینه از بازیکنانش است. در این سال ها 
نمونه هاى زیادى وجود داشته که برانکو از یک بازیکن در پستى غیر تخصصى 
به بهترین شکل بازى گرفته. همچنین سرمربى کروات پرسپولیس از بازیکنانش 
در پست هاى تخصصى هم بهترین بازى را گرفته. این مسئله در نیم  فصل اول، 
فصل جارى به خوبى خودش را نشان مى دهد جایى که برانکو به خاطر محرومیت 
دستش براى استفاده از بازیکنان باز نیست و به خاطر همین باید با همین شرایط 
تا نیم  فصل دوم صبر کند. در این بین احتماال باید شاهد ظهور چند ستاره جوان 

در پرسپولیس هم باشیم.

با دستان بسته همچنان مدعى
پرسپولیس کوتاه بیا نیست

شایعه درباره شفر 

 ســایت الکاس قطر در خبــرى اختصاصى اعــالم کرد که وینفرد شــفر براى 
سرمربیگرى در تیم ملى عراق ابراز عالقه کرده است. 

این سایت به نقل از منابع خاص اعالم کرده است که شفر سرمربى فعلى استقالل 
بعد از عذرخواهى «اریکسون» براى حضور در تیم ملى عراق، براى سرمربیگرى 
این تیم ابراز عالقه کرده است. طبق اعالم الکاس، این مربى آلمانى حتى قصد دارد 
براى آشنایى با شرایط فوتبال عراق و لیگ این کشور به بغداد سفر کند و هدایت این 

تیم را در جام ملتهاى آسیا بر عهده بگیرد.
 الکاس در حالى این خبر را منتشر کرده که بعید است شفر در این شرایط و با وجود 

داشتن قرارداد، استقالل را رها کند و به تیم ملى عراق برود.

نصف جهــان  همانطور که در خبرهاى چند روز گذشــته 
شنیدید دژاگه و شجاعى به تراکتورسازى ملحق شده اند. 

دو بازیکن با تجربه تیم ملــى به تازگى به تراکتور ملحق 
شــده اند. حضور شــجاعى و دژاگه در این تیم، همه را 
غافلگیر کرد. اما این باشگاه چطور آنها را راضى به حضور 
در تبریز کرد؟ درودگر مدیرعامــل تراکتور در این باره به 
سایت خبر آنالین مى گوید:  ما به آنها گفتیم لیگ خالى 
از ستاره شده و اکثر ستاره ها به کشورهاى عربى و اروپا 
رفته اند. گفتیم دوست داریم شما بیائید تا لیگ زیباتر شود 
و آنها قبول کردند.»  البته بعید به نظر مى رسد تنها چنین 
دلیلى باعث حضور این دو در تراکتورســازى شده باشد. 
اینکه فقط این دالیل پیش افتاده را دلیل حضور این دو نفر 
در تبریز بدانیم خنده دار است و قطعا یک مبلغ فوق العاده 
نجومى براى سه ســال، آنها را به تراکتورسازى کشانده 

است.

 انتقال سید مجید حســینى به ترابوزان  اســپور ترکیه 
براى اســتقالل، 600 هزار دالر سود داشــت و این تیم 
توانســت پول خوبى را از فروش مدافعش به جیب بزند. 
با این حال دریافت این مبلغ براى اســتقاللى ها به این 
آسانى هم نیســت. خبرآنالین با اشــاره به این موضوع 
نوشــته: از آنجایى که ایران با تحریم هاى بانکى مواجه 
اســت،امکان واریز پول به حساب باشــگاه وجود ندارد 
و آبى ها به دنبال راهى براى دور زدن تحریم هســتند. 
امیرحسین فتحى مدیرعامل باشگاه استقالل در سفرى 
که به ترکیه داشــت، 100 هزاردالر از این پول را با خود 
به ایران آورد و حاال اســتقاللى ها براى دریافت الباقى 
مبلغ رضایتنامه حســینى، به دنبال آوردن پول با چمدان 

هستند.

نصف جهان  هفته قبل و پس از عقد قرارداد تراکتورسازى 
با اشکان دژاگه و مسعود شجاعى، این شایعه منتشر شد 
که زنوزى بــا رضاییان هم مذاکره کــرده و احتماال این 
بازیکن فصل آینده در لیگ برتر تــوپ خواهد زد. حتى 
خبرگزارى میزان هم روز پنجشــنبه اعالم کرد زنوزى 
در ترکیه مانده تا شخصا مذاکره با مدافع تیم ملى را جلو 
ببرد. این وسط صحبتهاى مدیرعامل تراکتورسازى کامال 
خالف شایعاتى است که درباره توافق تبریزى ها با رامین 
منتشر شده چرا که درودگر مدعى شده تراکتورسازى هیچ 
مذاکره اى با رضاییان نکرده. به نظر مى رسد یا مدیرعامل 
تراکتورسازى با مالک باشــگاه هماهنگ نیست یا اینکه 
این موضوع استراتژى باشگاه براى جلوگیرى از افزایش 
قیمت رضاییان است چرا که گفته مى شود رامین پیشنهاد 
800 هزار دالرى زنوزى را قبول نکرده و خواســتار رقم 

بیشترى شده است.

دالیلى محض خنده!

دردسرهایى براى 
انتقال پول

نه رامین به پیشنهاد 
800 هزار دالرى؟

 نصف جهان   مرتضى تبریزى، مهاجم جدید تیم فوتبال استقالل تهران بعد از بازى این تیم برابر ذوب آهن در اصفهان ماند تا کارهاى شخصى اش 
را انجام دهد. این بازیکن از امروز (یکشنبه) در تمرینات استقالل حضور خواهد داشت. قرار است طبق توافق باشگاه استقالل و ذوب آهن مبلغ 

رضایت نامه این بازیکن در دو یا سه قسط به باشگاه اصفهانى پرداخت شود.
  این دقیقا همان کارى است که استقالل درباره رضایتنامه شجاعیان با باشگاه گسترش فوالد انجام داد و البته پاس نشدن چک آخر شجاعیان 
باعث شده که تبریزى ها اعالم کنند داریوش باید استقالل را ترك کند و به تیم سابقش برگردد. قطعا حواس آذرى و مدیران ذوب آهن به این 
اتفاق بوده و باید دید جزئیات تفاهم نامه این باشگاه با استقالل درباره تبریزى چیست. شاید در آینده اى نزدیک کار ذوب آهن و استقالل در 

این باره به شکایت و شکایت کشى بکشد

استقالل به ذوبى ها قسط مى دهد! 

خداداد:  هفته هاى بعد هم مى بازیم!
..........یم. 6 گل خورد

ــم. من گفته 
، پنجم حرفى
گرانسپیدرود

د. هر کســى 
. طبیعى است 
ین مى شــود، 
انــون فوتبال

قرارداد  یدرود
میــم گیرنده

ــپیدرود پیش 
و همین مسئله 
ست، به تسنیم 
رم، کار ما فنى

محمــد نوین 
مل باشــگاه) 
هــم. کســى 
ـگاه نمى تواند 
الى چشــمت

که چه صحبتى 
گفت: صحبتى 
 هستند و حق 
ـا مى توانند تا 
ن کار خودم را 

 خود 
د.

دعوى حقوقى این دو طرف در روزهاى آتى جنبه جدى ترى
ی ز بی وجو ى ی بر و ر و به خود گرفته و بر حساسیت هاى موجود بیافزاید.ب

قسطم دهد!ا
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برنامه غذایى نه تنها براى مهیــا کردن پروتئین به منظور عضله 
ســازى اهمیت دارد، بلکه با انرژى و مواد مغذى ضرورى کمک 

مى کند تمرین هاى خود را کامل کنید.
با اینکه عقیده عموم مردم بر این اســت که پروتئین منبع اصلى 
رشد عضالنى است، اما باید گفت موارد دیگرى نیز در یک برنامه 
غذایى عضله ساز اهمیت دارند. یک برنامه غذایى متعادل سرشار 
از میوه و سبزیجات، کربوهیدرات هاى پیچیده و چربى هاى سالم 
به همراه پروتئین مى تواند جوابگوى رشد عضالنى سالمتان باشد.

ماهى
غذاهایى که سرشار از پروتئین هستند و چربیشان کم است براى 
ساخت عضله ضرورى هستند اما اگر مى خواهید بهترین نتیجه را 
بگیرید، باید آنها را به بخشى از یک برنامه غذایى متعادل تبدیل 
کنید. ماهى پروتئین کاملى اســت که چربى اشباع پایینى دارد، 
همین باعث شده است ماهى تبدیل به منبع ایده آل آمینو اسید در 
یک برنامه غذایى سالم شود. بسیارى از ماهى ها مانند سالمون و 
خال مخالى سرشار از امگا 3 نیز هستند که نشان داده اند مى توانند 

به سوخت و ساز پروتئین و در نتیجه رشد عضالنى کمک کنند.

گوشت قرمز کم چرب
گوشت قرمز نیز پروتئین کامل است. با این حال نسبت به دیگر 
موارد چربى اشباع بیشترى دارد. بسیار مهم است که از گوشت کم 
چرب استفاده کنید، بنابراین چربى هایى که در دید هستند را حذف 
کنید و از روش هاى پخت و پزى استفاده کنید که چربى زیادى به 

غذا منتقل نمى کنند.

سویا
سویا عالوه بر پروتئین، سرشار از دیگر مواد مغذى است. همچنین 
این غذا چربى اشــباع کمى دارد. مى توانید از انواع مختلف سویا 

مانند توفو، دانه سویا و شیر سویا استفاده کنید.

تخم مرغ
تخم مــرغ یکى از منابع در دســترس 

پروتئین است که مى توانید خیلى ســریع آماده اش کنید. تخم 
مرغ حاوى تمام آمینو اســیدهاى ضرورى اســت و مى توانید 
براى باال بردن مقدار پروتئین وعده غذایى خیلى ســاده به اکثر 

بشقاب ها اضافه اش کنید.

بادام
نوعى آجیل با پروتئین باال که چربى غیر اشباع و مواد مغذى مهم 
دیگرى نیز دارد. بادام میان وعده اى قابل حمل، ســیر کننده و 
مغذى و از این رو بسیار ایده آل است. براى اینکه بیشترین مزایا 

را از بادام دریافت کنید، انواع خام و بدون نمک آن را میل کنید.

شیر
شیر منبعى عالى از آمینو اسیدهاســت و بعد از ورزش مى تواند 
مصرف شود چون گوارش آن ساده است. شیر همچنین سرشار از 
دیگر مواد مغذى مهم مانند کلسیم است. اگر سعى دارید چربى 
بدن را کاهش دهید، توصیه مى شود از شیرهاى طعمدار شده اى 
که قند زیادى به آنها افزوده شده و کالرى شان باال رفته استفاده 

نکنید.

مرغ
مرغ پروتئین کامل فوق العاده اى است اما براى استفاده، باید حتمًا 
پوست آن را جدا کنید و قســمت هایى را که کمتر چربى دارند، 

مصرف کنید، مانند سینه مرغ.

لوبیاها
لوبیاها پروتئین کامل نیستند اما داراى مقدار مناسبى آمینواسید 
هستند، همچنین چربى کم و فیبر باالیى دارند. لوبیا را با برنج یا 
نان سبوسدار ترکیب کنید که حاوى تمام 9 آمینو اسید ضرورى 

هستند.

نخود فرنگى
درست مانند لوبیاها، نخود فرنگى نیز حاوى پروتئین باالیى است 
اما پروتئین آن از نوع کامل نیست. براى اینکه آمینو اسید کامل را 

دریافت کنید، آن را با نان سبوس دار ترکیب کنید.

با بیشترین میزان فیبر و پسته یکى از مغزهاى خوراکى 
چربى هاســت و همچنین سرشــار از ویتامین ها، مواد معدنى، 

پروتئین ها و اسیدهاى چرب ضرورى است.
پسته نه تنها یکى از مغزهاى خوراکى خوشمزه محسوب مى شود، 
بلکه به واسطه فواید سالمت بســیارى که ارائه مى کند، مشهور 
است. پسته از جمله مواد غذایى با ارزش تغذیه اى باالست که فواید 
آن تقریباً تمامى عملکردهاى بدن را پوشش مى دهند. اگرچه تمام 
مغزهاى خوراکى در گروه مواد غذایى سالم و مغذى قرار مى گیرند، 
پسته به طور خاص به دلیل ارزش هاى تغذیه اى کامل خود و فواید 

آن براى بدن متمایز است.
پســته یکى از مغزهــاى خوراکى با بیشــترین میــزان فیبر و 
چربى هاســت و همچنین سرشــار از ویتامین ها، مواد معدنى، 

پروتئین ها و اسیدهاى چرب ضرورى است.

پسته ادرارآور است
به لطف محتواى پتاسیم زیاد، مصرف پسته دفع مایعات را بهبود 
مى بخشد. این شــرایط به کاهش وزن و کاهش تورم، به ویژه در 

معده و پاها کمک مى کند.

پسته سالمت قلبى عروقى را بهبود مى بخشد
پسته گزینه اى عالى براى پیشگیرى از بیمارى هاى قلبى-عروقى 
است. به لطف محتواى فیتواســترول ها، آرژینین، رزوراترول و 
لوتئین این ماده غذایى به کاهش فشــار خون باال، 
کاهش کلسترول، 

مراقبت از عضالت قلب و پیشگیرى از آترواسکلروز، 
کمک مى کند.

پسته در سیستم عصبى تعادل ایجاد 
مى کند

پسته از محتواى منیزیم زیاد سود مى برد که این 
ماده معدنى، به ایجاد تعادل در سیستم عصبى کمک مى کند. بر 
همین اساس، ما مى توانیم از اختالالتى مانند اضطراب، عصبانیت، 

افسردگى، استرس و بى خوابى پیشگیرى کنیم.

پسته آنتى اکسیدان است
 ،Cاین مغز خوراکى از سطوح آنتى اکسیدانى زیاد مانند ویتامین
ویتامینE، ســلنیوم و رزوراترول برخوردار است. این مواد مغذى 
از بدن در برابر آســیب رادیکال هاى آزاد هم در ســطح سلولى و 
هم بیرونى محافظت مى کنند. این شرایط به پیشگیرى از پیرى 

زودرس کمک مى کند.

پسته به کاهش وزن کمک مى کند
مصرف به اندازه پســته مى تواند سوخت و ســاز را تسریع کند و 

هوس هاى غذایى براى مصرف چربى هاى مضر را کاهش دهد.

پسته داراى خواص ضد دیابت است
پسته حاوى بتاکاروتن ها، پروسیانیدین ها و فیبر است و بر همین 
اساس یکى از بهترین مغزهاى خوراکى براى پیشگیرى از دیابت 

نوع 2 شناخته مى شود.
مصرف منظم پسته سطوح قند خون را کاهش مى دهد و مقاومت 

به انسولین را بهبود مى بخشد.

پســته بینایــى را تقویت 
مى کند

محتــواى لوتئیــن، 

ریبوفالوین و زاکســانتین پســته آن را به گزینه اى عالى براى 
پیشگیرى و بهبود مشکالت بینایى تبدیل مى کند.

پسته ملین است
پسته سرشار از فیبر است که این ماده مغذى، عملکرد روده را تنظیم 
مى کند و بهبود مى بخشد. بر همین اساس و در ترکیب با یک رژیم 
غذایى سرشار از میوه ها و ســبزیجات، شما مى توانید بر مشکل 

یبوست غلبه کنید.

پسته از کم خونى پیشگیرى مى کند
پسته یک ماده غذایى سرشار از آهن است که مصرف روزانه این 

ماده، به پیشگیرى از کم خونى کمک مى کند.
دنبال کردن یک رژیم غذایى متنوع و همچنین مصرف ویتامین 
C (میوه هاى خانواده مرکبات، فلفل ها و...) براى بهبود جذب آهن 

توصیه مى شود.

چه مقدار پسته در روز مصرف کنیم؟
مغزهاى خوراکى بخشى از یک رژیم غذایى سالم و متعادل را شکل 
مى دهند. با وجود این، ما باید در مصرف آنها حد اعتدال را رعایت 
کنیم، زیرا مواد غذایى بسیار مغذى و پر کالرى محسوب مى شوند. 

به طور کلى، مصرف یک مشت از مغزهاى خوراکى در روز توصیه 
شده است. در مورد پسته، مصرف 49 عدد در روز که درحدود 30 

گرم مغز پسته مى شود، توصیه شده است.

در صورتــى کــه رطوبت پوســت کاهــش یابد، 
مراقبت هاى دیگرى که در طول سال براى درمان 
خشکى پوست انجام مى دهید نیز ممکن است خیلى 
خوب جواب ندهد. اگر در نحوه مراقبت از پوست خود 
تغییرات الزم را انجام ندهید، هواى خشک مى تواند 
خطوط و چین و چروك پوست را بیشتر و نمایان تر 
کند. پوست خشــک مى تواند خارش، پوسته پوسته 
شدن، کرك و حتى خونریزى به همراه داشته باشد. 

در ادامه چند توصیه کاربردى به شما مى کنیم.

حمام کردن
از حمام کردن و دوش گرفتن به گونه اى که خشکى 
پوست را افزایش دهد، خوددارى کنید. براى درمان 
خشکى پوست بهتر است، در زمان حمام کردن این 

توصیه ها را رعایت کنید:
-درب حمام را کامًال ببندید.

-زمان حضور در حمام را به پنج تا ده دقیقه محدود 
کنید.

-براى شستشو از آب داغ استفاده نکنید، بهتر است 

آب گرم و مالیم باشد.
-از مواد شوینده مالیم و بدون عطر استفاده کنید.

-براى از بین بردن چرك و چربــى از بدن، از مواد 
شوینده به اندازه کافى اســتفاده کنید. اگر از مقدار 
زیادى مواد شوینده استفاده کنید، کف غلیظ و زیادى 

از آن ایجاد مى شود که صحیح نیست.
-پوســت خــود را بــه آرامى بــا حوله خشــک

 کنید.
-بالفاصله پس از خشک شدن پوست، بر روى آن 

مرطوب کننده بمالید.

استفاده از مرطوب کننده
بعد از شستشــو، از مرطوب کننده اســتفاده کنید. 
زیرا پمادها، کرم ها و لوســیون ها رطوبت طبیعى 
موجود در پوســت شــما پس از شستشــو را حفظ 
مى کنند و نمى گذارند رطوبــت از بین برود. براى 
حفظ رطوبت بدن و درمان خشــکى پوســت، باید 
بعد از ایــن دو موقعیت از مرطوب کننده اســتفاده

 کنید:

استفاده از کرم به جاى لوسیون
از پماد یا کرم به جاى لوسیون استفاده کنید. پمادها و 
کرم ها مؤثرتر و سالم تر از لوسیون ها هستند. به دنبال 
یک کرم یا پماد حاوى روغن مانند روغن زیتون باشید. 
سایر مواد تشــکیل دهنده اى که به درمان خشکى 
پوست کمک مى کنند عبارتند از اسید الکتیک، اوره، 
اسید هیالورونیک، دى متیکون، گلیسیرین، النولین، 

روغن هاى معدنى و وازلین.
نکته: سعى کنید همیشه یک کرم دست چرب همراه 
خود داشته باشید و از آن بعد از هر بار شستن دست ها 
اســتفاده کنید. این کار به درمان خشکى پوست شما 

کمک مى کند.

چرب کردن لب ها
چرب کننده یا مرطوب کننده اى را براى لب انتخاب 
کنید که بعد از استفاده از آن احساس خوبى در لب داشته 
باشید. بعضى چرب کننده هاى لب مى توانند لب هاى 
شما را تحریک کنند. اگر بعد از استفاده از یک روغن یا 
کرم، لب ها خارش بگیرد یا موجب شود خمیازه بکشید، 

بهتر است آن را عوض کنید.

استفاده از محصوالت مناسب
فقط از محصوالت مراقبت از پوست، بدون بو و مالیم 
استفاده کنید. برخى از محصوالت مراقبت از پوست براى 

پوست هاى خشک و حساس خیلى سنگین هستند.

 پوشیدن دستکش
دســت ها اغلب اولین قسمت از پوســت است که ما 
متوجه خشکى آن مى شــویم. با پوشیدن دستکش 

مى توانید پوست خشکى پوست را کاهش دهید.

 لباس و شوینده لباس مناسب
لباســى انتخاب کنید که پوست شما را تحریک نکند 
و از مواد شوینده اى براى شســتن لباس ها استفاده 
کنید که ضد حساسیت باشــد. هنگامى که پوست ما 
خشک اســت، حتى لباس و مواد شــوینده مى تواند 
تحریک کننده باشد و موجب خارش یا حتى سوزش 

پوست شوند.  

توصیه هاى طالیى براى درمان خشکى پوستتوصیه هاى طالیى براى درمان خشکى پوست

 براى 

با این غذاها عضله سازى کنید

از فواید مصرف روزانه پسته

ا ب ی
یانیدین ها و فیبر است و بر همین 
 خوراکى براى پیشگیرى از دیابت 

خون را کاهش مى دهد و مقاومت 

تقویت 

ــن، 

گرم مغز پسته مى شود، توصیه شده است.

با بیشترین میزان فیبر و پسته یکى از مغزهاى خوراکى
ویتامینها، مواد معدنى، چربى هاســت و همچنین سرشــار از

پروتئین ها و اسیدهاى چرب ضرورى است.
پسته نه تنها یکى از مغزهاى خوراکى خوشمزه محسوب مى شود، 
بلکه به واسطه فواید سالمت بســیارى که ارائه مى کند، مشهور
زشتغذیهاىباالستکهفواید ا با لهموادغذای تهازج پ است

مراقبت از عضال
کمک مى کند.

پسته
مى کند

پسته از مح
ماده معدنى، به ایجاد تعادل
همین اساس، ما مى توانیم از
افسردگى، استرس و بى خوا

پسته آنتى اکسیدان
آ ط ا اک خ غ ا

دنبال کردن رژیم غذایى اشتباه مى تواند فرایند التهاب 
در بدن را ایجاد کند. غذاهاى ســرخ شده، قندها و آرد 
تصفیه شده، محصوالت حیوانى حاوى آنتى بیوتیک و 
هورمون، شیرین کننده هاى مصنوعى، افزودنى هاى 
غذایى و... همگى در ایجاد التهاب در بدن نقش دارند. 
بنابراین اگــر به طور مداوم از ایــن آیتم هاى غذایى 
استفاده مى کنید، ممکن است در معرض خطر التهاب 
مزمن قرار بگیرید. خطر دیگر این است که این رژیم 
باعث افزایش چربى شکمى، کاهش سطح پروبیوتیک 
ها براى داشتن روده سالم، افزایش وزن، درد مفاصل، 

نفخ و خستگى مى شود.
در اینجا بهترین مواد غذایى ضــد التهابى که باعث 

کاهش وزن شما مى شوند، بیشتر معرفى شده اند.

   زنجبیل: زنجبیل حاوى ترکیبات آنتى اکسیدانى ضد 
التهاب، ضد باکترى و ضد بیمارى است. ترکیبات موجود 
در زنجبیل باعث مسدود شدن چندین ژن و آنزیم در 

بدن مى شود که در ترویج التهاب نقش دارند.

   چاى سبز: حاوى ترکیباتى بــه نام اپیگالوکتشین 

گاالت است و یک اکســیر ضد التهابى قوى نسبت به 
چاى سیاه و سفید شناخته مى شود. خواص ضد التهابى 
چاى سبز منجر به جلوگیرى از رشد و توسعه تومورهاى 

پوست مى شود.

    ماهى قزل آال: چربى هاى ســالم موجود در این 
ماهى به عنوان اسیدهاى چرب امگا3 از طریق افزایش 
آدیپونکتین، هورمونى که توانایى ماهیچه ها را به استفاده 
از کربوهیدرات براى تولید انرژى زیاد مى کند، باعث 
افزایش سوخت و ساز بدن و از بین بردن چربى ها و در 

نهایت کاهش شاخص هاى التهاب مى شوند.

         فلفــل قرمز: در میان ســه رنــگ فلفل، نوع 
قرمز آن حــاوى باالترین میزان ویتامیــن c همراه با 
بیوفالونوئیدهایى مانند بتاکاروتن، کوئرستین و لوتئولین 
است. لوتئولین موجود در فلفل قرمز باعث خنثى کردن 
رادیکال هاى آزاد و کاهش التهاب مى شود. بتاکاروتن 

ها نیز ترکیبات محلول در چربى هستند که باعث کاهش 
طیف گسترده اى از ســرطان ها، کاهش خطر ابتال به 
بیمارى هاى التهابى مانند آســم و آرتریت روماتوئید 

مى شوند.

          زردچوبه: کورکومیــن موجود در زردچوبه یک 
ترکیب فعال شامل خواص آنتى اکسیدانى و ضد التهابى 
است و مطالعات نشان داده که مستقیماً مانع فعال شدن 
مســیرهاى التهابى از طریق خاموش کردن دو آنزیم 
التهابى مهم در بدن مى شود. به همین دلیل است که 
کورکومین طیف وسیعى از اثرات سودمند را در بدن دارد 
از جمله جلوگیرى از زوال شناختى، آسیب کبدى، بیمارى 

هاى قلبى و التهاب مفاصل.

         چغندر: عالوه بر اینکه منبع بســیارى از مواد 

شیمیایى  گیاهى از جمله اسید اسکوربیک، کاروتنوئیدها، 
فالونوئیدها و ... است، یک منبع منحصر به فرد رنگدانه 
اى به نام بتاالئین است که به عنوان یک آنتى اکسیدان 
قوى و ضد التهابى فعالیت مى کنــد. بتاالئین نه تنها 
یک ماده مغذى اســت که با التهــاب مقابله مى کند، 
براى افزایش سوخت و ســاز بدن و کاهش مقاومت 
به انســولین، افزایش خلــق و خــوى و... نیز مفید

 است.

    کلم بروکلى: منبعى غنى از گلوکوزینوالت اســت 
که به جلوگیرى از التهاب ناخواسته کمک مى کند. کلم 
بروکلى همچنین سرشار از ویتامین k است و به تنظیم 

پاسخ هاى التهابى در بدن کمک مى کند.

7 ماده غذایى براى کاهش وزن و التهاب

ها، 
انه 
ان 
نها 
ند،ند، 
مت 
فید

ـت 
کلم

ظیم 

آهن یکى از مهمترین مواد معدنى در رژیم غذایى است 
که نقش مهمى در حفظ سطح انرژى ایفا مى کند. عدم 

دریافت آهن کافى مى تواند منجر به کم خونى شود.
عالوه بر گوشت، برخى مواد خوراکى گیاهى هم حاوى 

آهن هستند که باید در رژیم غذایى گنجانده شود.

اسفناج
اســفناج خام و پخته، هر دو منبع خوب آهن هستند، 

آن، جذب این ماده اگرچــه در نوع پخته 

مغذى آسان تر است. یک فنجان اسفناج پخته حاوى 
بیش از شش میلى گرم آهن است. به عالوه این گیاه 
پربرگ حاوى ویتامین A، کلسیم، ویتامین E، فیبر و 

پتاسیم هم است.

نخود
یک فنجان نخود حاوى پنج میلى گرم آهن است که 
آن را به ماده غذایى سالم براى افزودن به رژیم غذایى 
تبدیل مى کند. فیبر موجود در نخود به حفظ ســیرى 
طوالنى مدت کمک مى کند. همچنین فیبر محلول 

آن مى تواند به کاهش کلســترول بد نیز کمک کند. 
نخود حاوى سایر مواد مغذى نظیر پروتئین، منیزیم، 

فسفر و زینک (روى) است.

غالت غنى شده
مصرف غالت غنى شــده با آهــن در صبحانه 

مى تواند گزینه خوبى براى شروع روز باشد. البته 
باید به میزان قند موجود بر روى بسته بندى آن 
باید توجه شود، چراکه میزان اضافى قندهاى 

افزودنى موجب چاقى مى شود.

منابع 
گیاهى 

حاوى آهن 
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جسد مرد میانســالى در منطقه کوره فرنگى 
تهران کشف شــد.صبح روز پنج شنبه جسد 
سوخته مردى که با ضربه چاقو از پا درآمده بود 
کارآگاهان جنایى آگاهى تهران بزرگ را در برابر 

پرونده جنایتى فجیع قرار داد.
براساس اطالعات به دست آمده تماس هاى 
مردمى با سامانه پلیســى 110 تهران خبر از 
جنایتى فجیع در محله کوره فرنگى امین آباد 
مى داد. ســریعاً پس از اعالم این خبر بازپرس 
کشیک قتل به همراه تیمى از کارآگاهان جنایى 

اداره آگاهى تهران بزرگ در محل حضور یافتند 
و تحقیقات اولیه در زمینه موضوع کلید خورد. با 
حضور تیم پزشکى قانونى تهران مشخص شد 
على رغم سوختگى، متوفى با ضربه کارى چاقو 

به ناحیه گردن کشته شده است.
براساس گزارشات واصله در جیب مقتول یک 
کارت شناسایى متعلق به اعضاى خانه کارگر 
کشف شده هرچند مشــخص نیست که این 
کارت متعلق به مقتول بوده یــا فرد دیگرى. 

تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

پسر نوجوان که گوشى موبایلش در شارژ بود سرگرم 
گوش کردن موسیقى با هندزفرى بود که دچار برق 

گرفتگى مرگبار شد.
روز چهارشــنبه 10 مرداد ماه امســال امدادگران 
اورژانس خرمشــهر با تماس خانواده اى در جریان 
مرگ تلخ نوجوانى داخل خانه قرار گرفتند. خیلى زود 

تیم هاى امدادى و پلیس به محل حادثه در منطقه 
فیصلى خرمشــهر اعزام شــدند و با حضور در خانه 
مشاهده کردند که پسرنوجوان در حال گوش کردن 
موســیقى با هندزفرى بوده که دچار برق گرفتگى 

شده است.
مأموران در تحقیقات پى بر دند که خانواده «حسین» 

بیرون از خانه بودند و زمانى که به خانه باز مى گردند 
مشاهده مى کنند که گوشى موبایل پسرشان در حال 
شارژ شدن و پسرشان نیز با هندزفرى موسیقى گوش 
مى کند اما حسین قبل از حضور خانواده اش دچاربرق 
گرفتگى شده است. بنا به این گزارش، جسد حسین 

براى تحقیقات بیشتر به پزشکى قانونى منتقل شد.

پیر زن تنها در خانه اش به قتل رســید، قاتل پس از به 
آتش کشاندن منزل پیرزن، صحنه جرم را ترك کرد.

به گزارش رکنا، سرهنگ على ولیپور گودرزى، معاون 
مبارزه با جرائم جنایى پلیــس آگاهى تهران گفت: روز 
17 مرداد ماه سال گذشته، آتش سوزى خانه ویالیى در 
خیابان خزر شمالى به ایســتگاه آتش نشانى شماره 88 
اعالم شد و با حضور مأموران آتش نشانى در محل آتش 
سوزى و مهار آتش، جسد پیرزنى 80 ساله در داخل خانه 

کشف و موضوع به کالنترى 101تجریش اعالم شد.
با حضور مأمورین کالنترى در محل و تأیید خبر اولیه، 
بالفاصله موضوع به پلیس آگاهى تهران اعالم؛ در ادامه 
تیم تشخیص هویت و بررسى صحنه اداره دهم پلیس 
آگاهى در محل حاضر شــدند. در بررسى صحنه کشف 
جسد، مشخص شــد که پیرزن به شدت مورد ضرب و 
شتم قرار گرفته و نهایتاً با اصابت ضربات جسم سخت به 

ناحیه پشت سر به قتل رسیده است.
پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـد» تشکیل شد و 
ضمن هماهنگى با بازپرس سجاد منافى آذر از شعبه 3 
دادسراى ناحیه 27 تهران، تحقیقات به منظور شناسایى 
و دستگیرى عامل جنایت در دستور کار کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهى تهران قرار گرفت.
کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهــى تهران بزرگ در 
همان تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند که قربانى جنایت 
بیش از ده سال اســت که پس از فوت همسرش همراه 
یک پرستار در خانه اش زندگى مى کرده و فرزندانش نیز 
در خارج از کشور حضور دارند. تحقیقات از پرستار مقتول 
در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و او در اظهاراتش 
عنوان کرد که شــب حادثه در خانــه دخترش حضور 

داشته است.
وى به کارآگاهان گفت: «بنده چند ســالى است که در 
خانه مقتول کار مى کنم و شــب ها نیز در خانه شــان 

استراحت مى کردم تا وى تنها نباشد.»
پرســتار پیرزن افــزود: «روز 14 مرداد ســال 96 لوله 
آب حیــاط خانه ترکید کــه در ادامه [عوامــل] آبفاى 
منطقه براى تعمیرات به خانه زن 80 ساله مراجعه و کار 
تعمیرات را انجام دادند. روز حادثه پیرزن تنها به دخترم 
زنگ زد و عنوان کرد که فردى از اداره آب براى تعمیر 
مجدد لوله مراجعه کرده اما زمانى که من به خانه رسیدم 
متوجه آتش سوزى در داخل خانه شدم که بالفاصله به 

آتش نشانى زنگ زدم.»

پرستار مقتول در جواب سئوال کارآگاهان در خصوص 
نگهدارى اموال باارزش در داخل خانه از سوى مقتول نیز 
گفت: «خانم اموال باارزش خود از قبیل طالجات و پول 

به مبلغ زیاد را در بانک نگهدارى مى کرد.»
کارآگاهان اداره دهــم پلیس آگاهى تهــران بزرگ، 
در ادامه تحقیقات پلیسى با بررســى تصاویر به دست 
آمده از محدوده محل جنایــت و همچنین تصاویر به 
دســت آمده از آیفون تصویرى محل جنایت موفق به 
شناسایى تصویر جوانى حدوداً 30 ســاله، الغر اندام با 
کاله نقابدار شــدند که روز 17 مرداد سال گذشته به در 
خانه مقتول مراجعه کرده و احتمال مى رود مرد جوان در 
نقش مأمور آب داخل خانه مقتول شده و پس از گذشت 
نزدیک به سه ساعت در حالى که بسته اى همراه خود 
داشته، به سرعت از خانه خارج و از محل دور شده است. 
تصاویر به دســت آمده از این جوان به رؤیت پرســتار 

مقتول رسید اما تصویر این شخص مورد شناسایى قرار
 نگرفت.

سرهنگ کارآگاه على ولیپور گودرزى، معاون مبارزه با 
جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم دستور 
انتشار بدون پوشش تصویر متهم تحت تعقیب اداره دهم 
پلیس آگاهى تهران بزرگ گفت: «در ادامه رســیدگى 
به پرونده قتل پیرزن 80 ساله، هماهنگى هاى الزم با 
بازپرس سجاد منافى آذر در شعبه سوم دادسراى ناحیه 
27 تهران براى انتشار تصویر به دســت آمده از متهم 
پرونده انجام شده اســت؛ لذا از کلیه شهروندان محترم 
که موفق به شناسایى تصویر این شخص شدند تقاضا 
مى شــود تا هرگونه اطالعات در خصوص هویت و یا 
محل هاى تردد و زندگى این شخص را از طریق شماره 
تماس 51055428 در اختیار کارآگاهان اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار دهند.»

 مقامات منطقه مورسیا در جنوب شرق اسپانیا از مرگ دو نفر طى هفته گذشته بر اثر شدت گرما 
در این منطقه خبر دادند.

مقامات بهداشــتى منطقه اى اعالم کردند نخســتین قربانیان موج گرما یک کارگر 40 ســاله 
نیجریه اى تبار و یک مرد بازنشسته 78 ساله هستند. کارگر میانسال روز سه شنبه در بزرگراهى 
نزدیک مورسیا کار مى کرد و مرد بازنشسته در باغ سبزیجات خود در مورسیا مشغول فعالیت بود. 

وى روز پنج شنبه در بیمارستان جان باخت.
بنا بر اعالم سازمان هواشناسى، اسپانیا روز جمعه یکى از گرم ترین روز هاى تابستان را تجربه کرد 
و دماى هوا در مادرید به 40 درجه، در ســویل در اندلس (جنوب) به 42 درجه، در کاسرس به 43 

درجه و در باداخوس در اکسترمادورا (جنوب غرب) به 44 درجه رسید .

زن جوان به رغم سقوط از ارتفاعى بیش از چهارمترى بالکن منزل مسکونى در خیابان «خوش» 
تهران، زنده ماند.

ساعت 11و10 دقیقه پنج شــنبه 1 مرداد ماه سال جارى حادثه ســقوط یک نفر از بالکن منزل 
مسکونى در خیابان خوش به سامانه 125 اعالم شــد و نیروهاى آتش نشانى بالفاصله به محل 

حادثه رهسپار شدند.
مأموران آتش نشانى هنگام حضور در محل سانحه مشاهده کردند زنى 35 ساله به علت نامعلومى 
از بالکن منزل خود در طبقه دوم ساختمان مسکونى سه طبقه اى به پایین سقوط کرده و در حیاط 
خلوت ملک مجاور این ساختمان افتاده بود. این شخص به رغم سقوط از ارتفاعى بیش از 4متر، از 

این اتفاق جان سالم به دربرده و زنده مانده بود.
نیروهاى آتش نشانى با استفاده از تجهیزات مخصوص از جمله سبد نجات، نردبان دستى و طناب 
این زن آسیب دیده را با احتیاط از محل سقوط خارج کردند. آتش نشانان با توجه به آسیب دیدگى 
این زن، وى را براى انتقال به بیمارستان تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند و پس از ارائه 

ایمنى الزم به ساکنان، به کار خود خاتمه داده و به ایستگاه مربوطه بازگشتند.
علت بروز این حادثه توسط کارشناسان آتش نشــانى و عوامل انتظامى منطقه در دست بررسى

 است.

شخصى که با معرفى خود به عنوان فردى با نفوذ در دادگسترى 
و جعل رأى دادستان کل کشور از دو نفر مبلغ پنج میلیارد ریال 
کالهبردارى کرده و متوارى شده بود در عملیات کارآگاهان 

پلیس آگاهى شهرستان اردستان دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اردســتان با اعالم این خبر اظهار 
کرد: در پی اعالم شکایت دو نفر مبنى بر کالهبرداري از آنان، 
موضوع دســتگیرى فرد کالهبردار در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت. 
سرهنگ غالمرضا هاشمی زاده افزود: در بررسى هاى صورت 
گرفته مشخص شــد، متهم با معرفى خود به عنوان فردى با 
نفوذ در دادگسترى از دو نفر از اعضاى خانواده یکى از زندانیان 
مبلغ پنج میلیارد ریال بابت آزادى وى دریافت مى کند و رأى 
دادستان کل کشــور مبنى بر آزادى زندانى را به این خانواده 
مى دهد که آنها پس از مراجعه به دادگســترى متوجه جعلى 
بودن رأى صادره مى شــوند. وى بیان کرد: با توجه به اینکه 
فرد کالهبردار متوارى شــده بود و هیچ گونه نشانه اى از وى 
وجود نداشت، تحقیقات گسترده در این زمینه صورت گرفت 
و سرانجام پس از چندین ماه کار شبانه روزى و انجام اقدامات 
علمى، مخفیگاه متهم در یکى از اســتان هاى شمالى کشور 

شناسایى شد.
این مقام مسئول عنوان کرد: با شناسایى متهم، مأموران با اخذ 
نیابت قضائى به محل مذکور اعزام شدند و وى را در عملیاتى 
غافلگیرانه دستگیر کردند. سرهنگ هاشمی زاده خاطر نشان 
کرد: این کالهبردار در بازجویی اولیه با توجه به شواهد و دالیل 
موجود به یک فقره کالهبرداري بــه مبلغ پنج میلیارد ریال و 
جعل رأى دادستان کل کشــور اعتراف کرد. فرمانده انتظامی 
شهرستان اردستان گفت: متهم دستگیر شده به همراه پرونده 
براى اقدامات قانونى تحویل مراجع قضائی شهرستان و با قرار 

صادره روانه زندان شد.

فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور از آزادى یک 
گروگان به نام «حسین اسدى» در خارج از مرزها خبر داد.

 سردار محمدمارانى در گفتگو با فارس اظهار کرد: جوانى 
به نام حسین اسدى هشت ماه قبل توسط اشرار ربوده و به 
کشور همسایه منتقل شده بود. وى اضافه کرد: با مراجعه 
خانواده وى به مسئوالن امنیتى سیستان و بلوچستان، 
اقدامات الزم توسط نیروهاى قرارگاه قدس سپاه انجام و 

روز پنج شنبه این فرد آزاد شد.
فرمانده قرارگاه قدس جنوب شــرق کشور با بیان اینکه 
از خانواده فرد ربوده شده شــش میلیارد تومان وجه نقد 
مطالبه کرده بودند، عنوان کرد: این فرد بدون پرداخت 
هیچ وجهى با تالش نیروهاى قرارگاه قدس جنوب شرق 

سپاه آزاد شد.

مدیرکل پزشکى قانونى همدان گفت: یک پسر نوجوان از 
اهالى یکى از روستاهاى منطقه شورین شهر همدان روز 

جمعه در یک حادثه زیر چرخ هاى تراکتور جان باخت.
على احسان صالح بیان کرد: یک دســتگاه تراکتور در 
داخل منزل مسکونى واقع در جورقان پارك شده بود و 
با توجه به سطح شیب دار حیاط منزل مسکونى، مالک 
تراکتور یک قطعه سنگ پشــت چرخ هاى این وسیله 
نقلیه قرار داده بود. وى ادامه داد:پسر 11 ساله هنگام بازى 
در داخل حیاط اقدام به برداشتن این سنگ کرد و با توجه 
به خالص بودن این وسیله نقلیه، مقابل چشمان پدر که 
مشــغول به انجام کارهاى روزمره بود، زیر چرخ هاى 

تراکتور جان خود را از دست داد.
به گزارش ایرنا، امسال تاکنون 3 حادثه منجر به فوت که 
عامل آن تراکتور است  رخ داده که در دو سانحه نخست به 
علت واژگونى این وسیله در زمین هاى کشاورزى منطقه 

اسدآباد و کبودرآهنگ راننده تراکتور جان باخت.

معاون اجتماعــى فرماندهى انتظامى 
استان کرمانشاه از دستگیرى فردى خبر 
داد که چند روز پیش پدرهمسر خود را به 

قتل رسانده بود.
سرهنگ محمدرضا آمویى اظهار کرد: 
چند روز پیش جوانى 20 ســاله در یکى 
از محالت شهر هرســین به در منزل 
پدر همســرش مراجعه و پس از ایجاد 
درگیرى، وى را با ضربات چاقو به شدت 
زخمى مى کند. وى افزود: پدر همســر 
فرد ضارب پس از انتقال به بیمارستان 

به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست مى دهد.
سرهنگ آمویى خاطرنشان کرد: همچنین در جریان این درگیرى داماد جوان خانواده همسر و مادر 
همسرش را نیز با ضربات چاقو مجروح و اقدام به فرار کرد. معاون اجتماعى پلیس کرمانشاه، گفت: 
تالش هاى دامنه دار پلیس آگاهى کرمانشاه براى شناسایى و دستگیرى قاتل فرارى ادامه داشت تا 

اینکه محل اختفاى وى در یکى از روستاهاى استان کردستان شناسایى شد.
وى افزود: پس از شناسایى محل اختفاى قاتل فرارى، کارآگاهان پلیس آگاهى استان کرمانشاه با 

همکارى پلیس آگاهى استان کردستان وارد عمل شده و در اقدامى ضربتى وى را دستگیر کردند.
سرهنگ  آمویى تصریح کرد: تحقیقات براى روشــن شدن ابعاد مختلف ماجرا و کشف انگیزه این 

جنایت همچنان ادامه دارد.

نقش مرد کاله به سر
در قتل پیرزن تنها 

داغى اشک هاى پسر بچه شش ساله در لحظه وداع با پدر قاتل خود، قلب خانواده مقتول را تحت 
تأثیر قرار داد و منجى جان پدر شد.

به گزارش «فارس»، صبح روز چهارشنبه هفته گذشته در پى صدور حکم اعدام یک قاتل البرزى 
اقدامات الزم براى اجرایى شدن این حکم انجام شد. در این میان شیون و گریه پسر شش ساله 
قاتل بود که وداع تلخ این خانواده را رقم زد، لحظه در آغوش کشیدن فرزند توسط پدر (قاتل) بود 

که همه حاضران را تحت تأثیر قرار داد.
پس از این لحظه مردى که ظاهرى پشــیمان داشت، فرزند را به همســرش تحویل داد و روانه 
چوبه دار شد، اما خانواده مقتول که تحت تأثیر این صحنه قرار گرفته بودند، فرصتى دو ماهه به مرد 
جوان دادند و حکم ناتمام ماند و به نظر مى رسد این فرصت براى این داده شده است که خانواده 

مقتول تصمیم خود را براى بخشش یا قصاص،  نهایى کنند.
گفتنى است، جوان قاتل در سال 93 با شلیک گلوله در کمالشهر کرج یک پسر 21 ساله را به قتل 
رساند و انگیزه قتل را مشکوك شدن به رابطه مقتول و همسر خود اعالم کرد، پس از این حادثه و 

محاکمه قاتل، وى در شعبه یک دادگاه کیفرى به قصاص نفس محکوم شد.

اشک هاى پسر 6 ساله منجى پدر شد

سقوط زن جوان به حیاط همسایه 

فرود اضطرارى هواپیما به علت بوى تهوع آور 

موج گرما جان 2 نفر را گرفت

در اغلب اوقات فرود اضطرارى هواپیما به دلیل نقص فنى، اتمام سوخت و یا شرایط بد آب و هوایى 
رخ مى دهد اما این بار دلیلى بسیار عجیب و در عین حال خنده دار باعث فرود اضطرارى هواپیما 
توسط خلبان شد. خط هوایى اسپریت که از نیویورك به مقصد فورت الدردال پرواز داشت به دلیل 
بوى بدى که در فضاى هواپیما پیچیده بود و مسافرین را آزار مى داد، مجبور به فرود اضطرارى 

در شهر ساحلى مرتل شد.
بنابراین گزارش بیشتر 220 مســافر این هواپیما از شــدت بوى تعفن دچار تهوع شده بودند و 
اعتراضات به حدى باال گرفت که خلبان را مجبور به فرود هواپیما کرد. مسافران مى گفتند که این  
بو همانند بوى جورابى که مدتى در کفش مانده است، بود. شدت بو به قدرى بود که پس از فرود 

برخى از مسافران راهى بیمارستان شدند.
پس از آن خدمه و متخصصان شروع به گشتن منبع انتشار این بو شدند اما چیزى پیدا نکردند گویا 

این بو همراه مسافران از هواپیما خارج شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: الشه یک 
نهنگ بزرگ جثه در ساحل استان بوشهر کشف و مشاهده شد. 

حسین دلشب اظهار کرد: این الشه متعلق به گونه «براید» از 
نهنگ هاى عظیم الجثه بود که در محدوده پارك ملى «دیر- نخیلو» 
در جنوب استان بوشهر و در نزدیکى جزیره «تهمادون» مشاهده 
شده است. وى با بیان اینکه الشه داراى حدود 14 متر طول بوده 
است، اضافه کرد: این نهنگ از نژاد گرمسیرى و از گونه هاى نادر 
بوده و در سال هاى اخیر در مناطق مختلف استان چند مورد از به 
گل نشستن این گونه یا ســایر گونه هاى نهنگ مشاهده شده 

است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه خلیج 
فارس محل زندگى و مسیر مهاجرت این نهنگ نیست، ادامه داد: 

این گونه نهنگ ها براى تغذیه خود به خلیج فارس مى آیند. وى 
خاطرنشان کرد: نهنگ براید تا عمق 300 مترى دریا در آب هاى 
خلیج فــارس، اقیانوس اطلس، آرام و هنــد و آب هاى مناطق 
گرمسیرى و نیمه گرمســیرى و آب هایى با حرارت 16 درجه 

سانتیگراد به باال زندگى مى کند. 
دلشب با اشاره به اینکه الشه در حال متالشى شدن بوده است، 
تصریح کرد: در بررسى هاى اولیه نشانه هایى از دالیل تلف شدن 

این نهنگ مشخص نشده است. 
وى با بیان اینکه نهنگ ها و دلفین ها از گونه هاى در معرض خطر 
انقراض جهانى هستند، افزود: از مهمترین دالیل گرفتارى و مرگ 
نهنگ ها مى توان به برخورد با ادوات و شناورهاى صیادى و گرفتار 

شدن در آب هاى کم عمق اشاره کرد.

کشف الشه یک نهنگ بزرگ جثه در سواحل بوشهر

کالهبردارى با جعل
 رأى دادستان کل کشور

هندزفرى جان  پسر نوجوان را گرفت

گروگان گیرى6میلیاردى 

مرگ پسر نوجوان زیر تراکتور 

داماد قاتل دستگیر شد

کشف جسد چاقو خورده سوخته
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 به دنیــا آرامش یافتــن درحالى کــه ناپایدارى آن مشــاهده 
مــى شــود، از نادانــى اســت و کوتاهــى در اعمــال نیکو با 
وجــود یقیــن بــه پــاداش آن، زیانــکارى اســت و قبــل از 
آزمودن اشــخاص، اطمینان پیدا کردن از عجز و ناتوانى 

موال على (ع)است.

آگهى مزایده عمومى

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به برگزارى مزایده عمومى و تجدید آن به شرح ذیل اقدام نماید. 
1- اجاره واحد تجارى شماره 9 از طبقه همکف از مجموعه تجارى پاساژ واقع در خیابان امام خمینى(ره). 

2- اجاره 2 واحد تجارى به شماره هاى 2 و 24 طبقه اول از مجموعه تجارى پاساژ واقع در خیابان امام خمینى(ره). 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 05/24/ 97 به شهردارى نطنز مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 54222119- 031 
على پیراینده- شهردار نطنزعلى پیراینده- شهردار نطنز

نوبت 
دوم

آگهى مزایده نوبت اول

شهردارى وزوان به استناد مجوز شماره 138- 5- 97 مورخ: 1397/04/24 شوراى محترم اسالمى شهر وزوان در 
نظر دارد نسبت به فروش 5 قطعه زمین مسکونى به شرح ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى اقدام نماید. متقاضیان 
محترم مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز کارى جهت دریافت فرم ها و شرایط شرکت 
در مزایده به امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

محمدرضا شفیعى- شهردار وزوانمحمدرضا شفیعى- شهردار وزوان

چاپ 
دوم

آدرسکاربرىموقعیتمساحتشماره پالك ثبتىردیف
وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىجنوبى180 مترمربع111/9453
وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىجنوبى180 مترمربع211/9454

وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىشمالى180 مترمربع311/9457

وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىشمالى180 مترمربع411/9458
وزوان- فاز اول کوى انقالب ضلع جنوبى مسجد صاحب الزمانمسکونىشمالى210 مترمربع511/9459

آگهى مزایده عمومى-مرحله دوم
 شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/149 مورخ 97/4/6 شوراى اسالمى شهر مجلسى، پارکینگ عمومى شهر 
را با قیمت پایه کارشناسى به مبلغ 96،000،000 ریال براى مدت یکسال شمسى از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى 
واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت هفت روز کارى از تاریخ انتشار آگهى، 

جهت اخذ اسناد مزایده به امور مالى و ادارى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند.
 شرایط شرکت در مزایده:

 1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند.
 2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 4،800،000 ریال معادل 5 ٪ کل مبلغ کارشناسى تحت عنوان  سپرده شرکت در مزایده 

به حساب شماره 110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام  و یا ضمانت نامه بانکى معتبر ارائه نمایند.
 3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع  شهردارى مجلسى 

ضبط خواهد شد.
 4- هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد.
 5- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت شــهردارى مجلســى به نشــانى www.Majlesicity.ir مراجعــه و یا با
 شماره تلفن 52472852-031 (امور قراردادهاى شهردارى) تماس حاصل نمائید.

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان امام (ره) - شهردارى مجلسى

سید امین اله موسوى -  شهردار مجلسىسید امین اله موسوى -  شهردار مجلسى

نوبت 
دوم

آگهى تجدید مزایده 

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش امالك خود مطابق 
لیست زیر از طریق تجدید مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در تجدید مزایده جهت 
بازدید و دریافت اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى ب ه سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان 
لنجان واقع در زرین شهر، بلوار جانبازان، جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 97/6/1 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به 

ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
1- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت 

مشاغل مزاحم شهرى به شماره L 76 به مساحت حدود 90 مترمربع 
2- یک باب واحد تجارى واقع در فوالدشهر محله B7 بازارچه شهریار

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجانسازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت 
اول

اطالعیه- فراخوان عمومى

شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 352 مورخ 97/4/28 در خصوص 
ایجاد امکانات رفاهى و رستوران در پارك عسل، قصد دارد از مشارکت بخش 
خصوصى بهره مند گردد. لذا متقاضیانى که طرح و یا پیشنهاد مناسبى جهت 
مشارکت با شهردارى براى احداث رستوران در پارك عسل را دارند، مى توانند 
پیشنهاد خود را حداکثر تا تار یخ 97/5/20 به شهردارى ارائه نمایند تا پس از 

طرح در کمیسیون هاى مربوطه اتخاذ تصمیم گردد. 
شهردارى خوانسارشهردارى خوانسار

آگهى مزایده  ( نوبت دوم)
شهردارى خوانسار به استناد مجوز شماره 354 مورخ 97/4/28 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد قطعه زمین مسکونى واقع در شهرك اندیشه(دو) را به شرح ذیل به باالترین 

قیمت به فروش برساند: 

شهردارى خوانسارشهردارى خوانسار

آگهى مزایده نوبت سوم

شهردارى چرمهین براساس مصوبه هاى شماره 5/256/ش مورخ 1396/12/09 و 5/48/ش مورخ 
97/02/16 شوراى محترم اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى در نظر دارد 
تعداد 12 پالك زمین خود را واقع در شهر چرمهین به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط از طریق 
مزایده طبق نظر کارشناسى با قیمت پایه به شرح جدول زیر به فروش برساند. لذا متقاضیان مى توانند 
از تاریخ انتشار آگهى تا روز دوشنبه 97/05/22 به واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد 
شــرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1397/05/23 به دبیرخانه 
محرمانه (حراست) شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده در مزایده 
خواهد بود. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى چرمهین به 
آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن هاى 5- 52552444- 031 تماس 

حاصل فرمایند.

ثابت راسخ- شهردار چرمهینثابت راسخ- شهردار چرمهین

چاپ 
دوم

شماره ردیف
قیمت روز آدرسکاربرىمساحتپالك

کارشناسى (ریال)

720/500/000چرمهین- بلوار آبشار (مجموعه تفکیکى آبشار)مسکونى1664250

تجارى 211134/60
1/026/998/000چرمهین- بلوار آبشارمسکونى

تجارى 312131/20
999/744/000چرمهین- بلوار آبشارمسکونى

265/000/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى4164225

353/840/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى5178252/40

446/960/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى6193310/6
307/320/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى7141195/2
435/600/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى8155303/5
532/000/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى9126388
412/300/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى10208308/2

536/240/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى11223366/4

463/400/000چرمهین- بلوار بسیج- خیابان قدس- شهرك والیتمسکونى12238302

کاربرىقیمت پیشنهادى هر مترمربع (ریال)متراژشماره پالكآدرسردیف
مسکونى272/105822015/000/000شهرك اندیشه 12

1) متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/5/24 پیشــنهاد خود را در خصوص پالك فوق الذکر تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى نموده و رسید  
دریافت دارند. 

2) زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/5/25 مى باشد. 
3) متقاضى مى بایست مبلغ 165/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب 0105922986005 به حساب شهردارى واریز و فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه 

در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه شهردارى فرمایند. 
4) در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز کل وجه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها، شهردارى سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد 

آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد. 
5) به پیشنهاداتى که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

6) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
7) مت قاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات در ساعات ادارى به دفتر فنى و امور مالى شهردارى مراجعه نمایند.
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آغاز بازسازى خانه 
تاریخى«شیخ السالم دربندى» 
سرپرسـت اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع 
دسـتى و گردشـگرى شهرسـتان آران و بیـدگل 
از آغـاز عملیـات بازسـازى خانه تاریخى «شـیخ 
السـالم دربنـدى» در شهرسـتان آران و بیـدگل

 خبر داد.
مجید نورى افزود: با توجه به فرسـودگى گسترده 
بناى یاد شده و پس از مراحل آواربردارى، عملیات 
بازسازى بنا با همکارى شـهردارى آران و بیدگل 
آغاز شـد. وى خاطر نشـان کرد: با توجـه به پالن 
معمارى اولیه و الحـاق امالك همجوار به این بنا، 
شاهد بازسـازى به وفق معمارى اولیه بنا خواهیم 
بود و پس از اتمام عملیات بازسازى، خانه تاریخى 
شیخ السالم دربندى به کاربرى اولیه خود مدرسه 

شیخ السالم باز گردانده مى شود.

ساختار ادارى فرماندارى 
تیران تغییر مى کند

فرماندار تیـران و کرون گفـت: به زودى، سـاختار 
ادارى فرماندارى و بخشدارى هاى این شهرستان 

تغییر مى کند.
مجید حججى اظهارکرد: ساختارى ادارى جدید، از 
یک معاونت به دو معاونت «سیاسى و اجتماعى» و 
«معاونت برنامه ریزى و عمرانى» تغییر خواهد کرد.

وى افـزود: معاونـت بخشـدارى نیز بـه مجموعه 
پسـت هاى بخشـدارى مرکـزى و بخـش کرون 

شهرستان تیران و کرون اضافه مى شود.
 فرماندار شهرسـتان تیـران و کرون با بیـان اینکه 
ایـن تغییـر سـاختار از سـوى وزارت کشـور ابالغ 
شـده اسـت، ادامه داد: تا پایان این مـاه، متصدیان 
پست هاى جدید فرماندارى تیران و کرون معرفى و 
تفویض اختیارات فرماندار و بخشداران به معاونان 

انجام مى شود.

«امین موقت» به کمک 
خانواده هاى بدسرپرست مى آید

مدیر اداره بهزیسـتى شهرسـتان نجف آباد گفت: 
با توجه به صف طوالنـى خانواده هـاى متقاضى 
فرزندخواندگـى و تعـداد محـدود کـودکان واجد 
شـرایط واگـذارى، دادن فرزند به دختـران مجرد 

باالى 30 سال صحیح نیست.
علیرضا قناعتکار اظهار کرد: فرایند فرزندخواندگى 
به صورت متمرکز در مرکز اسـتان انجام مى شود 
و همزمان طرحـى نیز بـا عنوان «امیـن موقت» 
در دسـتور قـرار داده ایـم کـه در آن، فرزنـدان 
خانواده هـاى بد سرپرسـت کـه عمدتًا نیـز نوزاد 
هسـتند، براى مدتى در کنار خانـواده هاى داراى 

صالحیت زندگى کنند.
وى با اشـاره به امکان بازگشـت ایـن فرزندان به 
خانواده اصلى، مشـروط به احـراز صالحیت هاى 
مورد نیاز تصریـح کرد: در یک مـورد، خانواده اى 
ثروتمند سرپرسـتى کودك معلول دو سـاله اى را 
عهده دار شدند که داراى معلولیت ها و مشکالت 
شدید جسمانى بود و اکنون بعد از چند سال انجام 
انـواع درمـان هاى پزشـکى، ایـن فرزنـد خوانده 

شرایط بسیار بهترى دارد.

آغاز ثبت نام اردوى جهادى در 
دانشگاه آزاد کاشان

ثبت  نام اردوى جهادى بسیج دانشجویى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد کاشان آغاز شد.

اردوى جـــــهادى تـــــابستان 1397بــــسیج 
دانشجویى دانــــشگاه آزاد اســالمى واحد کاشان 
نیمه دوم مرداد 1397 در حومه شهرستان کاشان، با 
هدف محرومیت زدایى و کمک به مردم ایـن مناطق 
و حضور گروه هاى دانشجویى این دانشگاه به مـدت 

هفت تا 10 روز برگزار مى شود.
پــزشکى و سالمـــت، عمـرانـــى و سازندگى و 
فنـى، زیباسازى و نقاشى، کشــــاورزى و مرتـع و 
فرهنگى، آموزشى و مشاوره اى کـودکان و خردساالن 
زمینه هاى فعالیتــى و خدمات رســانى این اردوى 

جهادى است.

خبر

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهردارى 
اصفهان گفت: یکى از مهمترین برنامه هاى امســال 
این سازمان، احداث چهار مرکز معاینه فنى در جنوب و 

جنوب غرب اصفهان است.
مجید طهماســبى اظهارکرد: در حال حاضر 9 مرکز 
معاینه فنى در شــهر اصفهان فعال است و به منظور 
خدمات رســانى بیشــتر به شــهروندان اصفهانى و 
جلوگیرى از صف هاى طوالنــى  مراکز، احداث چهار 
مرکز معاینه فنى در جنوب و جنوب غرب اصفهان در 

دستور کار قرار گرفت.
وى افزود: کمیته اجرایى این طرح برگزار شــده و به 

زودى فراخوان احداث این مراکز منتشر مى شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهردارى 
اصفهان ادامه داد: در نظر داریم تا پایان ســال جارى، 
این چهار مرکز را احداث کنیم و در اختیار شهروندان 

قرار دهیم.
طهماسبى با بیان اینکه این ســازمان اواخر سال 92 
با هدف ساماندهى خودروهاى باربر درون شهرى، با 
مجوز وزارت کشور راه اندازى شده است، خاطرنشان 
کرد: در این مدت، حدود هفت هزار خودروى سنگین 
و نیمه سنگین تحت پوشش 12 شرکت فعال حمل و 

نقل قرار گرفتند.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفت: در تیرماه امســال، 19 هــزار و 522 مأموریت 
اورژانسى در استان اصفهان انجام شد که یک سوم از 

این عملیات ها مربوط به حوادث رانندگى بود.
غفور راســتین با اشــاره به برقرارى 114 هزار و 700 
تماس با اتاق فرمان هاى 115 در تیرماه ســال جارى 
اظهار کرد: در این مدت، تکنسین هاى اورژانس پیش 
بیمارستانى اســتان اصفهان 19 هزار و 522 مأموریت 
را انجام دادند که از مجموع آنها، 16 هزار و 324 مورد 
در مناطق شهرى و سه هزار و 198 مورد جاده اى بوده 
اســت. وى افزود: در این مدت، واحدهــاى عملیاتى 

اورژانس 115 به مصدومان شــش هزار و 215 حادثه 
رانندگى و 13 هزار و 307 مصدوم و بیمار در حوادث غیر 
تصادفى امدادرسانى کردند و در مجموع 13 هزار و 490 
نفر را پس از انجام اقدامات درمانى اولیه، به بیمارستان 
منتقل و ســه هزار و 432 نفر را به صورت سرپایى در 

محل حادثه درمان کردند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: در این مدت، تکنســین هاى 115 
اصفهان، تعداد 40 عملیات احیاى موفق و ســه مورد 
کمک به زایمان مادران بــاردار را در کارنامه خود ثبت 

کردند.

19 هزار و 500 اصفهانى در 
تیرماه امسال آسیب دیدند

احداث4مرکز معاینه فنى 
خودرو 

معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 
منطقه اى اصفهان گفــت: 30 میلیون متر مکعب آب 
زاینده رود به منظور آبیارى و پایــدارى باغ هاى پنج 
شهرستان غرب این اســتان، در یک دوره هفت روزه 

اختصاص مى یابد.
حسن ساســانى با تأکید بر اینکه این میزان آب، فقط 
مانع خشــکى کامل درختان شــده و براى افزایش 
محصول کفایت نمى کند، افــزود: آب در نظر گرفته 
شده به باغ هاى فالورجان، لنجان، مبارکه، نجف آباد 

و خمینى شهر اختصاص یافته است.
وى با بیان اینکه این حجم از رها ســازى، با تصمیم 
شوراى هماهنگى حوضه آبریز زاینده رود و با پیگیرى 
صنف کشاورزان اســتان اصفهان محقق شد، گفت: 
رهاســازى به احتمال زیاد ظرف 24 ســاعت آینده 
آغاز مى شود و قرار اســت پس از افزایش خروجى از 
ســد زاینده رود، این آب در محل سد نکوآباد مبارکه، 
با برنامه ریزى زمانى صنف کشــاورزان وارد شــبکه 

آبیارى شود.
وى میزان کنونى آب ذخیره شده در سد زاینده رود را 
282 میلیون متر مکعب اعالم کرد و افزود: این میزان 
پارسال در چنین روزهایى، بدون احتساب آب رها شده 
براى کشاورزان غرب و شرق اصفهان، 320 میلیون 

متر مکعب بود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شــرکت ســهامى آب 

منطقــه اى اصفهان همچنین گفــت: حجم ورودى 
به ســد زاینده رود هــم اینک 8 و حجــم خروجى از 

دریچه هاى آن 26 مترمکعب در ثانیه است.

ساسانى از ساکنان استان اصفهان درخواست کرد که با 
صرفه جویى حداقل 25 درصد در بخش خانگى، شرایط 
تأمین آب در ماه هاى مهر، آبان و آذر را فراهم کنند. 

وى یادآورى کرد: کاهش منابع آبى و میزان آب ذخیره 
شده در ســد زاینده رود به حدى است که از هم اینک 

باید به فکر تأمین آب براى فصل پاییز باشیم.

از 24 ساعت آینده به مدت 7 روز بخشى از زاینده رود پرآب مى شود

سد تشنگى باغ هاى غرب اصفهان مى شکند
اجراى 114 پروژه در 

مناطق 15 گانه شهر اصفهان
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: 
114 پروژه فعال با هزینه اى بالغ بر 412 میلیارد 

تومان در مناطق 15 گانه در دست اجراست.
ایرج مظفر اظهار کرد: در حال حاضر 114 پروژه 
عمرانى فعال در مناطق 15 گانه شهر اصفهان در 
دست اجراست که طبق برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته، 50 پروژه با هزینه اى بالغ بر 167 میلیارد 
تومان در هفته دولت و ایام دهه فجر سال جارى 

به بهره بردارى خواهد رسید.
وى افزود: 18 پــروژه دیگر نیز بــا هزینه 147 
میلیارد تومان، در ســال جــارى در مناطق 15 
گانه کلنگزنى خواهد شــد که از مهمترین آنها 
مى توان به پروژه احداث تقاطع غیرهمســطح 
شــهید اردســتانى در منطقه 14 و تقاطع غیر 
همسطح کارخانه قند در منطقه 15 اشاره کرد که 
هر دو پروژه، بخش هایى از حلقه چهارم حفاظتى 

شهر را نیز شامل مى شود.
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان ادامه 
داد: منطقه 12 یکى از بزرگ ترین مناطق شهر 
اصفهان است و در حال حاضر پروژه هاى عمرانى 
متعددى از جمله احداث فرهنگسراى امام حسن 
مجتبى (ع) واقع در شهرك کوثر با پیشرفت 80 
درصدى و همچنین احداث مجموعه فرهنگى 
ورزشــى «مهدیه» با اعتبارى بالغ بر 13 میلیارد 
ریال از اواسط خرداد ماه سال جارى در این منطقه 

در حال ساخت است.
مظفر به پروژه هاى عمرانى فعال در سایر مناطق 
اشاره کرد و گفت: پروژه میدان شهداى هسته اى 
و خیابان سازى مشتاق سوم در منطقه 4، تاکنون 
85 درصد پیشرفت داشته است، همچنین پروژه 
پیاده راه سازى چهارباغ  با 92 درصد پیشرفت در 
قسمت شــرقى و 46 درصد پیشرفت در قسمت 

غربى، در دست تکمیل است.

برگزارى دهمین نمایشگاه 
متالورژى، فوالد و 
ریخته گرى در اصفهان

دهمین نمایشــگاه بین المللى متالورژى، فوالد، 
ریخته گــرى، ماشــین آالت و صنایع وابســته 
شــانزدهم تا نوزدهم مردادماه در این نمایشگاه 
که جایگاه خود را به عنوان معتبرترین نمایشگاه 
صنعت فوالد کشــور تثبیت کرده است، برگزار 
خواهد شد و بیش از 150 شرکت داخلى، خارجى و 
نمایندگان شرکت هاى بین المللى توانمندى هاى 

خود را در آن به نمایش خواهند گذاشت.
مشارکت کنندگان دهمین نمایشگاه بین المللى 
متالورژى، فوالد، ریخته گرى، ماشین آالت و صنایع 
وابسته از اســتان هاى تهران، اصفهان، کرمان، 
آذربایجان شرقى، فارس، مرکزى، قم و خراسان 
رضوى در این نمایشــگاه حضور خواهند یافت و 
دستاوردهاى خود در زمینه هاى ریخته گرى، تولید 
فوالد، چدن و فلزات غیرآهنى، ماشــین آالت و 
تجهیزات صنعتى وابسته، تصفیه خانه هاى صنعتى 
و خدمات صنعت متالورژى و شــکل دهى فلزات 
را در 333 غرفه در معــرض بازدید متخصصان و 
بازدیدکنندگان قــرار مى دهند. برنامه ریزى هاى 
ویژه اى براى هر چه بهتر برگزار شــدن دهمین 
نمایشگاه بین المللى متالورژى، فوالد، ریخته گرى، 
ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان انجام شده که 
نتایج مهمى نیز به دنبال  داشته است. افزایش تعداد 
شرکت هاى داخلى و خارجى، افزایش متراژ واگذار 
شده، برگزارى برنامه هاى جانبى همچون نشست 
جمعى از متخصصان صنعت فوالد و نورد و صنایع 
ریخته گرى، برگزارى کارگاه هاى آموزشى توسط 
انجمن دایکست و برگزارى بازدیدهاى تخصصى 
از شرکت فوالد مبارکه و شرکت  سهامى ذوب آهن، 
از جمله ویژگى ها و تفاوت هاى نمایشگاه امسال 

نسبت به دوره هاى پیشین به شمار مى رود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون گفت: 
یک باب هنرستان کشاورزى در بخش کرون، در سال 

تحصیلى آینده احداث مى شود.
علیرضا مرزبان افزود: موافقت راه اندازى هنرســتان 
کشاورزى در جلسه مشترك فرماندار تیران و کرون و 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصویب شده 
و فرایند جانمایى مکان و اختصاص نیروى انسانى آن در 

حال پیگیرى است.
وى با بیان اینکه هدایت دانش آموزان براى تحصیل در 
هنرستان هاى فنى و کار و دانش از سیاست هاى آموزش 
و پرورش است، افزود: با توجه به فعالیت بخش زیادى 
از مردم تیران و کرون در بخش کشاورزى، راه اندازى 
هنرستان کشــاورزى در این شهرستان فرصت خوبى 

براى تحصیل دانش آموزان در این عرصه است.

راه اندازى هنرستان کشاورزى
 در تیران و کرون 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان با 
توجه به نامگذارى ســال با عنوان «حمایت از کاالى 
ایرانى» به منظور ارتقاى ســطح کیفى آثار مبتنى بر 
اجراى عمومى و گزینش آثار برجســته، ســى امین 

جشنواره تئاتر استانى را برگزار مى کند.
دبیرخانه دائمى تئاتر اســتان اصفهــان اعالم کرد: 

گروه هایى که از مهرماه  سال 96 تا 15 مردادماه سال 
جارى، اجراى عمومى نمایش هاى خــود را به پایان 
رسانده باشــند و داراى حداقل پنج اجرا، به تأیید اداره 
فرهنگ ارشاد اسالمى شهرســتان و نهایتًا اداره کل 
استان اصفهان باشــند، مى توانند متقاضى حضور در 

جشنواره شوند.

آغاز فراخوان سى امین جشنواره
 تئاتر استان

رئیس هیئت مدیره انجمن قیر استان اصفهان گفت: 
شرکت تعاونى قیر اســتان اصفهان، با هدف تأمین 

خوراك تولیدکنندگان تشکیل مى شود.
معماریان اظهار کرد: این انجمن، طى پنج سال فعالیت 
خود تالش کرده تا مســائل تولیدکنندگان و توزیع 
کنندگان قیر و صنایع وابســته را دنبال کند و در این 
راســتا، بیش از 120 نامه به ارگان ها  و سازمان هاى 

مسئول ارسال کرده است.

 وى مهمترین چالش تولیدکنندگان قیر اســتان را، 
تحویل مواد اولیه از سوى پاالیشگاه برشمرد و افزود: 
شــرکت تعاونى تولیدکنندگان قیر، بــا هدف تأمین 
خــوراك براى اعضــاى انجمن به زودى تشــکیل 
مى شــود. رئیس هیئت مدیره انجمن قیر اســتان 
اصفهان تأکید کرد: این شــرکت تعاونــى مى تواند 
حداقل عرضه قیر اســتان را بین فعاالن این بخش 

تقسیم کند و زمینه صادرات را نیز فراهم کند. 

تشکیل شرکت تعاونى قیر استان

840هکتار از عرصه هاى منابع طبیعى استان اصفهان به 
بذرکارى سه گونه جنگلى بادام اختصاص یافت.

مدیر اداره جنــگل هــاى اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان گفت: بــا اجراى طرحى 
بیولوژیک بــراى حفظ منابع طبیعى این اســتان، بذر
 گونه هاى جنگلى بادام اسکوپاریا، بادام آمارا و ارژن،  این 
وسعت از عرصه هاى طبیعى شهرستان هاى لنجان، 

نطنز، خوانسار، شاهین شــهر و میمه و سمیرم کاشته 
مى شود. مرتضى برزو زاده، اعتبار اختصاص یافته براى 
اجراى این طرح کشــت گیاهى را، شش میلیارد ریال 
عنوان کرد و افزود: کشت گیاهى گونه هاى جنگلى، به 
منظور کنترل فرسایش خاك و توسعه پوشش گیاهى، 
اصالح و احیاى مراتع تخریب شده در عرصه هاى منابع 

طبیعى استان اصفهان اجرا مى شود.

بذرکارى بادام جنگلى در 840هکتار 
از منابع طبیعى
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مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: دو میلیون 
و 711 هزار کارت ملــى از ابتداى طرح تا پایان تیرماه 

ماه سال جارى در استان اصفهان صادر شده است.
حسین غفرانى با اشاره به مهلت درخواست کارت ملى 
هوشمند تا پایان ســال جارى اظهار کرد: افرادى که 

هنوز ثبت نام نکرده اند، هر چه زودتر اقدام کنند.
وى با اشــاره به اینکه نزدیک به 30 درصد از جامعه 
هدف اســتان اصفهان کارت ملى هوشــمند دریافت 
نکرده اند، بیان کرد: افرادى که تاکنون براى تعویض 
کارت ملى خــود اقــدام نکرده اند، هر چــه زودتر به 
مراکز صدور مراجعه کنند چرا که عــدم مراجعه آنها، 

نتیجه اى جز تأخیر در کار خدمات رسانى، عدم اجراى 
کامل پروژه و ایجاد مشــکل براى خــود مردم در بر 

نخواهد داشت.
وى تصریح کرد: مهلت درخواست کارت ملى تا پایان 
سال جارى اســت و تا این لحظه، امکان تمدید زمان 
صادر نشــده و ما تابع سیاســت هاى ثبت احوال کل 

هستیم.
غفرانى افزود: کســانى که بــراى دریافت کارت ملى 
هوشمند، پیش ثبت نام کرده اند، براى ادامه فرایند به 
مراکز مراجعه کنند، در غیر ایــن صورت نوبت آنها از 

بین خواهد رفت.

15 مرداد(فــردا)، آخرین فرصت نام نویســى بیمه 
تکمیلى رانندگان کامیون استان اصفهان است.

مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان 
با بیان این مطلب گفت:  بر اســاس بخشــنامه هاى 
ارســالى، آخرین فرصت نام نویســى بیمه تکمیلى 
درمان و عمر و حوادث رانندگان بخش کاال 15 مرداد 

اعالم شده است.
مهدى خضرى، بیمــه تکمیلى را یکــى از مطالبات 
جدى کامیونداران عنوان کرد و افزود: با پیگیرى  هاى 
صورت گرفته،  قرارداد بیمــه تکمیلى، درمان، عمر و 
حوادث رانندگان با کانون انجمن هاى نفس مؤسسات 

و شرکت هاى حمل ونقل جاده اى کشور منعقد شد.
وى گفت: رانندگان براى درخواست بیمه تکمیلى، با 
در دست داشــتن اصل و کپى کارت هوشمند، اصل و 
کپى شناسنامه و کارت ملى خود و همسر، ارائه شماره 
حساب شــبا  براى درج در ســامانه مربوطه، به دفاتر 
پیشــخوان دولت یا انجمن هاى صنفى خود مراجعه 

کنند.
مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان  
همچنین افــزود: از 26 تیر، آغاز اجــراى طرح توزیع 
الستیک بین رانندگان تا ابتداى مرداد، دو هزار و 157 

حلقه الستیک به متقاضیان تحویل شده است.

30 درصد اصفهانى ها هنوز 
کارت ملى نگرفته اند

آخرین فرصت رانندگان
 براى اخذ بیمه تکمیلى

اصغر فرهادى،4 دستگاه 
دیالیز به خمینى شهر اهدا کرد

اصغر فرهادى،کارگردان شـهیر ایرانى، چهار دسـتگاه 
دیالیز به بیمارستان سـاعى، محل زادگاهش اهدا کرد. 
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بیان 
کرد: این دستگاه ها به ارزش 300 میلیون تومان، توسط 
اصغر فرهادى خریدارى و با حضـور وى در مرکز دیالیز 
بیمارستان ساعى خمینى شـهر، نصب و راه اندازى شد. 
کیانوش جهانپور افزود: مرکز دیالیز بیمارسـتان ساعى 
خمینى شـهر، یکى از فعال تریـن مراکز دیالیز اسـتان 

اصفهان است که حدود 20 سال سابقه فعالیت دارد.

محکومیت مدیرعامل
 یک شرکت خصوصى

مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان از محکومیت 
مدیر عامل یک شرکت خصوصى در اصفهان به پرداخت 

جریمه به دلیل عدم ایفاى تعهدات ارزى خبر داد.
غالمرضا صالحى اعالم کرد: پرونده سه فقره تخلف اعتبار 
اسناد ارزى مدیر عامل یک شرکت خصوصى، با شکایت 
مدیریت شــعب یکى از بانک هاى استان در شعبه ششم 
بدوى تعزیــرات حکومتى اصفهان مورد رســیدگى قرار 
گرفت. وى اضافه کرد: شعبه یاد شده، متهم پرونده را بابت 
عدم ایفاى تعهدات ارزى، به استرداد عین ارز موضوع اعتبار 
به مبلغ معادل 45 میلیارد و 320 میلیون ریال، بر اساس نرخ 
روز ارز در حق بانک شاکى محکوم کرد. مدیر کل تعزیرات 
حکومتى استان اصفهان افزود: همچنین حکم به تعلیق 

کارت بازرگانى شرکت فوق نیز به مدت یکسال صادر شد.

خبر

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

یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 8245 مورخه 1396/9/12 خانم اعظم مومنى موگوئى به شناســنامه شــماره 415 کدملى 
1129283501 صادره فریدونشهر فرزند بیگلر درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 250 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
2- رأى شــماره 1678 مورخه 1397/2/23 آقاى محســن هنرمند نجف آبادى به شناسنامه شماره 26527 
کدملى 1090263211 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 210/09 
مترمربع قسمتى ازپالك 877/4 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

3- رأى شماره 11956 مورخه 1396/12/12 خانم الهه عربیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 2103 کدملى 
1091233802 صادره نجف آبادفرزند اسداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/55 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 473 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره 47 مورخه 1397/1/14 آقاى محمد جعفر رشــیدى به شناسنامه شــماره 31971 کدملى 
1090317832 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
171/75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 293 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 46 مورخه 1397/1/14 خانم مریم رســتمى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 3156 کدملى 
1091345457 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
171/75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 293 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شماره 2169 مورخه 1397/3/1 آقاى سعید ظفرمند به شناسنامه شماره 537 کدملى 1091078556 
صادره نجف آباد فرزند فضل اهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/58 مترمربع قسمتى ازپالك 670 

قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 2741 مورخه 1397/3/12 آقاى علیرضا اســماعیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1003 
کدملى 0938671588 صادره مشهد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
144 مترمربع قسمتى ازپالك 279 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

8- رأى شــماره 2742 مورخه 1397/3/12 خانم مهرى صفدرى  نجف آبادى به شناســنامه شماره 24646 
کدملى 1090244381 صادره نجف آباد  فرزند نصراله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
144 مترمربع قسمتى ازپالك 279 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

9- رأى شماره 2566 مورخه 1397/3/8 آقاى حسن طاهرى به شناسنامه شماره 16 کدملى 0622063790 
صادره ســربند فرزند نظامعلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 240/90 مترمربع قسمتى از پالك 

391/3023 بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10- رأى شماره 2565 مورخه 1397/3/8 آقاى حسن طاهرى به شناسنامه شماره 16 کدملى 0622063790 
صادره سربند فرزند نظامعلى درششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى وتحتانى به مساحت 56/60 مترمربع 

قسمتى از پالك 391/3023 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شــماره 2794 مورخه 1397/3/13 آقاى ســعید شــکرالهى به شناسنامه شــماره 3890 کدملى 
4621241230 صادره شهرکرد فرزند صفرعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 222/21 مترمربع قسمتى 

ازپالك 859/898 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
12- رأى شماره 2561 مورخه 1397/3/8 آقاى محسن منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 643 کدملى 
1091089272 صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 91 مترمربع قسمتى 

ازپالك 844 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
13- رأى شماره 2265 مورخه 1397/3/3 آقاى منوچهرشریعتى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1168 کدملى 
1090344643 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى به 
مساحت 20/66 مترمربع قسمتى از پالك 199/2 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
14- رأى شــماره 2271 مورخه 1397/3/3 آقاى سعید شریعتى  نجف آبادى به شــماره  شناسنامه و کدملى 
1080308210 صادره نجف آباد فرزند منوچهر  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى 
به مساحت 20/66 مترمربع قسمتى از پالك 199/2 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
15- رأى شــماره 2822 مورخــه 1397/3/17 آقاى مهدى کامرانیان به شناســنامه شــماره 962 کدملى 
1091299714 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب  مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 82/21 

مترمربع قسمتى از پالك 1258 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
16- رأى شــماره 2165 مورخه 1397/3/1 آقاى کیوان حافظى بختیارى به شناســنامه شماره 595 کدملى 
6339395112 صادره شــهرکرد فرزند سیف اله درچهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
218/35 مترمربع قسمتى ازپالك 391/3560 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شــماره 2166 مورخه 1397/3/1 خانم محترم حافظى  بختیارى به شناسنامه شماره 720 کدملى 
6339396364 صادره شهرکرد فرزند خسرو دردودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 218/35 

مترمربع قسمتى ازپالك 391/3560 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
18- رأى شماره 2817 مورخه 1397/3/17 خانم ســمیه حمزه نجف آبادى به شناسنامه شماره 585 کدملى 
1091295948 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 140 مترمربع قسمتى از 

پالك 1014 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 2553 مورخه 1397/3/8 خانم اطهراسماعیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 835 کدملى 
1091561885 صادره نجف آباد فرزند مرحوم محمدعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 201/52 

مترمربع قسمتى ازپالك 16 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20- رأى شماره 2559 مورخه 1397/3/8 خانم اطهراسماعیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 835 کدملى 
1091561885 صادره نجف آباد فرزند مرحوم محمدعلى درششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 39/79 

مترمربع قسمتى ازپالك 16 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 2808 مورخه 1397/3/17 آقــاى خدامراد آزادى به شناســنامه شــماره 1065 کدملى 

1128956969 صادره وفریدونشهر فرزند غارتى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 105/18 مترمربع واقع 
دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
22- رأى شماره 10266 مورخه 1396/11/2 خانم صغرى نوروزى آبادچى به شناسنامه شماره 1255 کدملى 
1091179468 صادره نجف آباد فرزند جلیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/71 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 534 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان  - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
23- رأى شــماره 10271 مورخه 1396/11/2 آقاى احمد على کریمى به شناسنامه شماره 25078 کدملى 
1090248709 صادره نجف آباد فرزند اله یار درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/71 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 534 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان  - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
24- رأى شماره 2754 مورخه 1397/3/13 خانم فاطمه چره ساز نجف آبادى به شناسنامه شماره 627 کدملى 
1091507414 صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 279/14 

مترمربع قسمتى از پالك 402 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 2753 مورخه 1397/3/13 آقاى غالمرضا چره ســاز نجف آبادى به شناسنامه شماره 667 
کدملى 1091012156 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 279/14 مترمربع قســمتى ازپالك 402 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 2776 مورخه 1397/3/13 خانم اقدس حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 21877 
کدملى 1090216688 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 100/54 مترمربع قســمتى از پالك 141 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 2777 مورخه 1397/3/13 خانم زهرا فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 890 کدملى 
1091323763 صادره نجف آباد فرزند اسداله  دریک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/54 

مترمربع قسمتى از پالك 141 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 2778 مورخه 1397/3/13 خانم ناهید فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 6480 کدملى 
1092292731 صادره نجف آباد فرزند اسداله  در یک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/54 

مترمربع قسمتى از پالك 141 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 2781 مورخه 1397/3/13 آقاى محمدرضا فاضل  نجف آبادى به شناسنامه شماره 27038 
کدملى 1090268386 صادره نجف آباد فرزند اسداله دریک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
100/54 مترمربع قســمتى از پالك 141 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
30- رأى شماره 2756 مورخه 1397/3/13 آقاى اســداله فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 27 کدملى 
1090823231 صادره نجف آباد فرزند رحیم درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/93 مترمربع قسمتى از 

پالك 141 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 2760 مورخه 1397/3/13 آقاى اسداله طاهرى عزیزابادى به شناسنامه شماره 1282 کدملى 
1090964757 صادره نجف آباد فرزند حیدر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/60 

مترمربع قسمتى از پالك 227 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شماره 2763 مورخه 1397/3/13 خانم اکرم شریعتى  نجف ابادى به شناسنامه شماره 23901 کدملى 
1090236931 صادره نجف آباد فرزند مهدى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/60 

مترمربع قسمتى از پالك 227 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شماره 2812 مورخه 1397/3/17 خانم مهرى محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 810 کدملى 
1091122067 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 161/50 مترمربع 

قسمتى از پالك 6 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شماره 2811 مورخه 1397/3/17 خانم فریبا دیانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 27288 کدملى 
1090270887 صادره نجف آباد فرزند اسداله درقسمتى ازیک باب خانه به مساحت 15/80 مترمربع قسمتى 
ازپالك 1585 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه ازمالک 

رسمى آقاى على آذرى خریدارى نموده است 
35- رأى اصالحى شــماره 2573 مورخه 1397/3/9 پیروراى شــماره 10673 مورخه 1396/11/10 خانم 
فاطمه بابایى به شناسنامه شماره 42 کدملى 5499930015 صادره تیران وکرون فرزند میرزاعلى درششدانگ 
قسمتى ازیکباب مغازه که باقسمتى ازگذرتشکیل یکباب مغازه راداده است به مساحت 49/48 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 902/640 واقع درقطعه چهاربخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى  مالک رسمى مشاعى  مى باشد 
36- رأى اصالحى شــماره  2827 مورخه 1397/3/17 پیروررأى شماره 10670 مورخه 1396/11/10 خانم 
فاطمه بابایى به شناسنامه شماره 42 کدملى 5499930015 صادره تیران وکرون فرزند میرزاعلى درششدانگ 
قسمتى ازیکباب مغازه که باقسمتى ازگذرتشکیل یکباب مغازه راداده است به مساحت 46/798 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 902/640 واقع درقطعه چهاربخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى  مالک رسمى مشاعى  مى باشد 
37- رأى شماره 550مورخه 1397/1/28 آقاى مهدى انتشــارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 85 کدملى 
1091569754 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 98/81 مترمربع قسمتى 

ازپالك 1089 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شــماره 2758 مورخه 1397/3/13  آقاى امین ســیروس نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1179 
کدملى 1091246769 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 195/38 مترمربع قســمتى ازپالك 144 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
39- رأى شماره 2759 مورخه 1397/3/13  خانم الهه نورمحمدى  نجف آبادى  به شناسنامه شماره 923 کدملى 
1091271291 صادره نجف آباد فرزند محمود  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 195/38 

مترمربع قسمتى ازپالك 144 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
40- رأى شماره 2516 مورخه 1397/3/8 خانم ســمیه بارانى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1567 کدملى 
1092243569 صادره نجف آباد فرزند جعفر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 114/13 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1089 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
41- رأى شماره 2515 مورخه 1397/3/8 آقاى صالح عادل نیا   نجف آبادى به شناسنامه شماره 583 کدملى 
1091398471 صادره نجف آباد فرزند حسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 114/13 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1089 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
42- رأى شــماره 2828 مورخــه 1397/3/17 آقــاى على مرتضایى به شناســنامه شــماره 175 کدملى 
1091473552 صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 64/80 
مترمربع  واقع دریزدانشهر قســمتى ازپالك 87 بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
43- رأى شــماره 2813 مورخه 1397/3/17 آقاى رســول ناصحى به شناسنامه شــماره 28665 کدملى 
1090284713 صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/62 مترمربع قسمتى 

ازپالك 457 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
44- رأى شماره 2801 مورخه 1397/3/17 آقاى محمد قربانى کهریزسنگى به شناسنامه شماره 13 کدملى 
1091718717 صادره نجف آباد فرزند قاسم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/40 مترمربع قسمتى 
ازپالك 391/4383 بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى از ورثه مالک رسمى 

خانم فاطمه امینى خریدارى نموده است 
45- رأى شــماره 2630 مورخه 1397/3/10 خانم فاطمه زمانه نجف آبادى به شناسنامه شماره 875 کدملى 
1091600929 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
157/57 مترمربع قسمتى از پالك شماره 857 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان -متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شماره 2629 مورخه 1397/3/10 آقاى على حکیمى  به شناسنامه شماره 418 کدملى 1091154465 
صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 157/57 مترمربع 
قسمتى از پالك شــماره 857 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
47- رأى شماره 3094 مورخه 1397/3/23 آقاى علیرضا یزدانى به شناسنامه شماره 1 کدملى 5499367485 
صادره تیران وکرون فرزند ابراهیم در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/20 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 107 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
48- رأى شماره 3093 مورخه 1397/3/23 خانم طیبه هاشمى  به شناسنامه شماره 67 کدملى 1091501815 
صادره نجف آباد  فرزند على محمد  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/20 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 107 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
49- رأى شــماره 2628 مورخــه 1397/3/10 آقاى محمدعلى جوزى به شناســنامه شــماره 470 کدملى 
1090337663 صادره نجف آباد فرزند حیدر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 77 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 432 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى اصالحى شــماره 3664 مورخه 1397/4/10پیرو رأى 1866 مورخه 1397/2/27 آقاى حسینعلى 
سجادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 944 کدملى 1090832400صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ 
یکباب خانه به  مساحت 306/50 مترمربع که مقدار165 مترمربع آن ازپالك 507/1  ومقدار141/5 مترمربع 
آن ازپالك 507 واقع درقطعه 10 بخش  11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى محمد سجادى به 

صورت قهرى موروثى مى باشد 
51- رأى شــماره 2447 مورخه 1397/3/7 آقاى یوســف عاشــورى به شناســنامه شــماره 837 کدملى 
5029626166 صادره همدان فرزند مرادعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 122/86 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 518 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

52- رأى شــماره 2307 مورخه 1397/3/3 خانم عفت زمانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 65 کدملى 
1091213429 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى درششدانگ یکباب خانه  به استثناى بهاى یک هشتم اعیانى 
به مساحت 92/56 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 300 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شماره 1084 مورخه 1397/2/8 خانم پروانه بیگدلى به شناسنامه شماره 60 کدملى 1754772196 
صادره اهواز فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 295 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 
واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحسین معینى به صورت عادى وباواسطه 

مى باشد 
54- رأى شــماره 2112 مورخه 1397/2/31 خانم زرین طال عیدى وندى به شناسنامه شماره 140 کدملى 
5559544701صادره کوهرنگ فرزند جواد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 165/15 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
55- رأى شماره 2065 مورخه 1397/2/31 آقاى اکبرجوالئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2593 کدملى 
1091287961 صادره نجف آباد فرزند عبدالرحیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/79 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 11 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
56- رأى شماره 1820 مورخه 1397/2/26 آقاى مصطفى معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 80 کدملى 
1091187381 صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28/63 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 653/32 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
57- رأى شماره 1821 مورخه 1397/2/26 خانم فرزانه معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1352 کدملى 
1091364192 صادره نجف آباد فرزند عباس در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28/30 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 653/32 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شــماره 1828 مورخه 1397/2/27 آقاى امیرحمزه کیماســى به شناسنامه شــماره 300 کدملى 
1128935023 صادره فریدونشهر فرزند اصالن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 399/17 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87  اصلى  واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
59- رأى شــماره 2411 مورخه 1397/3/6 آقاى سبزوارشــجاعى پور به شناسنامه شــماره 4321 کدملى 
5559053023 صادره کوهرنگ فرزند جمعه درششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/40 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره  87  اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
60- رأى شــماره 3176 مورخه 1397/3/24 خانم ســمیه قدوســى به شناسنامه شــماره 2079 کدملى 
1091335664 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 85/79 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 103/11 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
61- رأى شــماره 1872 مورخه 1397/2/27  آقاى فتحعلى پورمحمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
770 کدملى 1090769741 صادره نجف آباد فرزند سبزه على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/12 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 228 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد

62- رأى شماره 2920 مورخه 1397/3/20 آقاى مسعود شــاه بندرى قوچانى به شناسنامه شماره 5 کدملى 
4623070476 صادره شهرکرد فرزند مهراب درششدانگ یکباب خانه به مساحت 282/50 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شماره 2919 مورخه 1397/3/20 آقاى مسعود شــاه بندرى قوچانى به شناسنامه شماره 5 کدملى 
4623070476 صادرعه شهرکرد فرزند مهراب درششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 51/80 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شماره 2136 مورخه 1397/3/1 آقاى احمد ابوطالبى به شناسنامه شماره 299 کدملى 1091076170 
صادره نجف آباد فرزند یداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 430 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 300/1 

واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شــماره 3148 مورخه 1397/3/23 آقاى على اکبرمختارى به شناســنامه شــماره 820 کدملى 
1091101426 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یک باب  خانه ومغازه متصله به مساحت 139/40 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 931 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى عفت پاینده به صورت قهرى موروثى مى باشد 
66- رأى شماره 1874 مورخه 1397/2/27 آقاى مجید احمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 460کدملى 
1091217378 صادره نجف آباد فرزند احمد درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 116 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 129 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

67- رأى شماره 1826 مورخه 1397/2/27 خانم زینب کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 273 کدملى 
1091395365 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 54/60 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 129 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شــماره 1741 مورخه 1397/2/24 آقاى کوروش راســتى به شناسنامه شــماره 1180 کدملى 
1090920539 صادره نجف آباد فرزند شاه پور درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 33/31 مترمربع که 
مقدار14/83 مترمربع آن ازپالك 347/3 ومقدار18/48 مترمربع ان ازپالك شــماره 347/2 واقع درقطعه 5 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى شماره 1242 مورخه 1397/2/10 آقاى احمد خسروى به شناسنامه شماره 49 کدملى 1091054703 
صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 263/20 مترمربع که مقدار 250/09 مترمربع 
آن ازپالك شماره 131 ومقدار13/11 مترمربع آن ازپالك 130/1 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
70- رأى شــماره 3204 مورخه 1397/3/27 آقاى دالور عیدى وندى به شناســنامه شــماره 295کدملى 
5559438332 صادره کوهرنگ فرزند خدامراد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 297/20 مترمربع واقع 
دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
71- رأى شماره 2626 مورخه 1397/3/9 خانم زهره رحیمى به شناسنامه شماره 102 کدملى 5499580146 
صادره تیران وکرون فرزند نعمت اهللا درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 112/64 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 426 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
72- رأى شماره 2627 مورخه 1397/3/9 آقاى محمد شریفى  به شناسنامه شماره 8 کدملى 5499564264 
صادره تیران وکرون فرزند نصراهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 112/64 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 426 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
73- رأى شماره 1918 مورخه 1397/2/29 خانم زهرا پورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 8 کدملى 
1090936206 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/40 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 555/1 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شماره 2417 مورخه 1397/3/6 خانم مریم صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2217 کدملى 
1091234949 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/40 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 228 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

75- رأى شماره  1877 مورخه 1397/2/27 آقاى منصورابراهیمى چمکاکائى به شناسنامه شماره 1 کدملى 
4622854112 صادره شــهرکرد فرزند اسداله درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
127/20 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 749/1 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شــماره  1878 مورخــه 1397/2/27 خانم بتول محمدى  به شناســنامه شــماره 349 کدملى 
1091489890 صادره نجف آباد  فرزند محمد  درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
127/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 749/1 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى منصورابراهیمى چم کاکائى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد. 
77- رأى شــماره 1873 مورخــه 1397/2/27 خانم ســیما نامدارى به شناســنامه شــماره 287 کدملى 
5499414432 صادره تیران وکرون فرزند محمد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 331/40 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 277 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
78- رأى شماره 3199 مورخه 1397/3/27 آقاى اصغرجوالئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1837 کدملى 
1091255288 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درششدانگ قسمتى از یک باب خانه به مساحت 119/22 
مترمربع که مقدار19/40 مترمربع آن ازپالك 1122 ومقدار 99/82 مترمربع آن ازپالك 1108 واقع درقطعه 
10 بخش 11 ثبت اصفهان (وباقسمتى ازکوچه متروکه تحت پالك ثبتى 1958 تشکیل یک باب خانه کامل 

رامیدهد )- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
79- رأى شماره 3174 مورخه 1397/3/24 آقاى محمد امین حرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 7378 
کدملى 1092158375 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/70 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 601 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
80- رأى شــماره 1983 مورخه 1397/2/29 آقاى مهدى میرمعنى به شناســنامه شــماره 2528 کدملى 
1091340171 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 147/26 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
ادامه در صفحه 11

مدیر امور طیور و زنبورعسل ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: درخواست هاى زیادى براى تغییر 
کاربرى واحدهاى مرغ گوشتى به بوقلمون، پولت بومى و 

سایر ماکیان از جهاد کشاورزى شده است.
زهرا فیضى اظهار کــرد: هــزار و 850 واحد مرغدارى 
گوشــتى با ظرفیت 36 میلیون قطعه در دوره و با تولید 
ساالنه 160 هزار تن گوشت مرغ داریم که به رتبه اول در 
ظرفیت تولید و رتبه دوم در تولید گوشــت مرغ در کشور 
رسیده ایم. وى بیان کرد: همچنین 186 واحد فعال تولید 

تخم مرغ داریم که در سال درحدود 95 هزار ُتن تخم مرغ 
تولید مى شود که رتبه دوم کشــور را در ظرفیت و تولید 

تخم مرغ در استان اصفهان دارد.
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزى اصفهان اعالم کرد: 
تعداد 15 واحد فعال مرغ مادر گوشتى با ظرفیت 700 هزار 
قطعه و تولید بیش از 60 میلیــون تخم مرغ نطفه دار در 

اصفهان وجود دارد.
وى همچنین از 105 واحد فعال پرورش بوقلمون گوشتى 
با ظرفیت 700 هزار قطعه خبر داد و افزود: تولید ساالنه 

هشت هزار تن گوشت بوقلمون در اصفهان سبب شده تا 
اصفهان رتبه اول کشور را در این زمینه به دست آورد.

فیضى همچنین از رتبه اول تولید شــتر مرغ در اصفهان 
خبر داد و افزود: تعداد 60 واحد شــترمرغ فعال در استان 
اصفهان با ظرفیت ده هزار قطعه شترمرغ فعال است که 

در سال 800 تن گوشت شتر مرغ تولید مى کند.
وى ادامه داد: تعداد ده واحد بلدرچین فعال نیز در استان 
با ظرفیت 700 هزار قطعه و تولید ساالنه هزار تن گوشت 

بلدرچین اقدام به تولید مى کنند.

افزایش درخواست تغییر کاربرى 
رئیس انجمن کارتن خواب هاى استان اصفهان گفت: واحدهاى پرورش مرغ به بوقلمون

بیش از هزار نفر از کارتن خواب هاى اصفهان بهبود یافته 
و به زادگاهشان هدایت شده اند.

محســن انصارى اظهار کرد: کارتن خواب ها به دلیل 
ممانعت و جلوگیرى شــهردارى اصفهان از تجمع آنها 
در سطح شهر، خیلى در شهر دیده نمى شوند و بیشتر به 
حاشیه شهر و مناطقى که ساختمان هاى نیمه کاره وجود 

دارد، منتقل شده اند.
وى افزود: تعداد زنان بى خانمان استان اصفهان به صد 
نفر مى رسد که بسیار در معرض خطر قرار دارند و سعى 
شــده با جمع آورى و انتقال آنها به گرمخانه ها، امنیت 

الزم برقرار شود.
رئیــس انجمن کارتن خــواب هاى اســتان اصفهان 
گفت:طى دو سالى که با کمک خیرین، گرمخانه اى براى 
بى خانمان هاى استان ساخته شد، حدود هزار نفر از آنها 
سامان یافته اند و بعضاً پست هاى اجتماعى خوبى نیز به 

دست آورده اند.
وى با بیان اینکه هدف انجمن، کاهش آسیب هاى افراد 
است، گفت: باید در زمینه اعتیاد، آسیب ها را کاهش داد، 
چراکه معتادان براى رســیدن به مواد مخدر، دست به 
هرکارى مى زنند و همین امر باعث افزایش آسیب هاى 

اجتماعى خواهد شد.
انصارى در ادامه افزود: بى خانمانى جرم نیست، بلکه بى 

توجهى و کوتاهى مسئولین باعث این اتفاقات مى شود.
رئیس انجمن کارتن خواب هاى استان اصفهان در ارتباط 
با مناطقى که بیشترین کارتن خواب را به خود اختصاص 
داده اند، گفت: از آنجایى که کارتن خواب ها بیشــتر به 

حاشیه شهرها کشیده شده اند، در مناطقى مانند حصه، 
ارزنان، زینبیه، کهندژ، جوى آباد و مهرنجان و در نزدیکى 

فالورجان بیشترین کارتن خواب ها را داریم.
وى در پاســخ ســئوالى مبنــى بــر اینکــه کــدام 
شهرستان هاى استان بیشترین آمار کارتن خواب را دارند، 
گفت: از آنجایى که کارتن خواب ها به حاشیه شهر رانده 
شده اند، شهرســتان ها را نمى توان از استان اصفهان 
تفکیک کرد و در زمینه تعداد کارتن خواب ها آمار دقیقى 

ثبت نشده است.
انصارى بیان کــرد: کارتن خواب ها وقتــى به مرحله 
بى خانمانى مى رسند و مجبور به ترك محل زادگاه خود 
مى شوند، در کمین مشــکالت زیادى قرار مى گردند و 
هدف انجمن این اســت که پس از بهبودى، این کارتن 
خواب ها را به شــهرها و در بعضى موارد به کشورهاى 
خود باز گرداننــد. وى ادامه داد: ما در شــهر اصفهان
 کارتن خواب هایى از استان هاى خوزستان، شمال و اتباع 
غیر ایرانى از جمله افغان ها، سورى ها و عرب داشته ایم 

که بعد از بهبودى، به سفارتخانه معرفى شده اند.

بهبود و بازگشت 1000 نفر
 از کارتن خواب هاى اصفهان
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کشف 2000 کیلو چوب قاچاق 
در فالورجان

فرمانده انتظامى شهرسـتان فالورجـان گفت: بیش 
از 2000کیلوگـرم چـوب بلـوط قاچـاق، در عملیات 
مأموران پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى شهرستان 
فالورجان کشف شد. حسن نیکبخت اظهارکرد: در پى 
کسب خبرى مبنى بر نگاهدارى چوب بلوط قاچاق در 
حاشیه شهر،گروهى از مأموران مبارزه با قاچاق کاالى 
پلیس آگاهى این فرماندهى، با همکارى یگان امداد و 

کالنترى به محل مورد نظر اعزام شدند.
وى افزود: مأموران در بازرسى از محل، مقدار 2160 
کیلوگـرم چـوب بلـوط و 70 کیلوگرم زغـال بلوط را 

کشف و یک نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

آماده بهره بردارى بودن 
جاده سفیددشت به نوش آباد 

مدیر اداره راه، مسـکن و شهرسازى شهرسـتان آران و 
بیدگل گفت: جاده سـفید دشـت به نوش آبـاد در هفته 
دولت آماده بهره بردارى است. مجتبى آراسته اظهارکرد: 
تکمیل این طرح، باعث آسـان شـدن رفت و آمد مردم 
بخش سفید دشـت به نوش آباد و مرکز شهرستان آران 
و بیدگل شـده و خطرهـاى جانى و مالى شـهروندان را 
کاهش مى دهد. وى افزود: این طرح، پس از پنج سـال 
وقفه، در اردیبهشت سال گذشته با ساخت و تکمیل پل  
زیرگذر راه آهن نوش آباد آغاز شـد که بـا بهره بردارى 
از آن، مسـیر رفت و آمد مردم بخش مرکـزى به مرکز 

شهرستان را حدود 20 کیلومتر کاهش مى دهد.

خبر

معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهــان گفت:56 هــزار نیکوکار 
اصفهانى از 17 هزار و 467 نفر از ایتام و فرزندان محسنین 

همشهرى خود حمایت مى کنند.
مهدى رنجکش بیان داشت: 17هزار و 467 فرزند یتیم و 
با سرپرست ناتوان، از خدمات طرح اکرام ایتام و فرزندان 
محسنین بهره مند هستند که 162 نفر از آنها بیمارى  هاى 
صعب العالجى مانند ســرطان، هموفیلى و سندروم هاى 
ژنتیکى دارند. وى بابیان اینکه سعى مى شود در طرح اکرام 
ایتام و فرزندان محسنین، هر فرزند داراى چند حامى باشد، 
گفت: 56 هزار نیکوکار اصفهانى از 17 هزار و 467 نفر از 

ایتام و فرزندان محسنین همشهرى خود حمایت مى کنند. 
معاون توسعه مشارکت هاى مردمى کمیته امداد اصفهان 
یادآور شــد: به لطف خداوند و با همکارى گسترده مردم 
نیکوکار اصفهان همه ایتام تحــت حمایت کمیته امداد 
اصفهان داراى حامى هستند، اما در طرح محسنین کماکان 

ده هزار و 356 نفر از این فرزندان، فاقد حامى هستند.
رنجکش به مستحکم و دیرینه بودن سنت حسنه احسان 
به ایتام در اصفهان اشاره کرد و گفت: هم اکنون در استان، 
نیکوکارانى هســتند که حمایت از ده ها فرزند یتیم و یا با 
سرپرست ناتوان را بر عهده دارند و ماهیانه و به طور منظم 

مبالغى را به حساب این نیازمندان واریز مى کنند.

اجراى طرح هدایت تحصیلى، مشکالت زیادى را براى 
دانش آموزان اصفهانى ایجاد کرده است .

مشــاور تحصیلــى ناحیــه یــک اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان، ظرفیت نام نویسى به نسبت 
کالس هاى موجــود را، کمتر از تعــداد دانش آموزان 
متقاضى به ویژه در هنرستان ها دانست و گفت: دانش 

آموزان اصفهانى از نابسامانى این طرح گالیه دارند.
عباســى، اجراى طرح هدایت تحصیلى براى انتخاب 
رشته دانش آموزان را برمبناى نمرات سه پایه تحصیلى 
دوره اول دبیرستان دانســت و افزود: دراین طرح، هیچ 
اختیارى براى دانش آموزان، براساس عالقه به انتخاب 

رشته نشده است.
وى گفت: اجراى این طرح، از دو سال پیش در آموزش و 
پرورش آغاز شده و مشکالت و نواقص آن هم به تهران 

منعکس شده است.
وى نبود ظرفیــت هاى الزم براى نام نویســى دانش 
آموزان ، اجبار براى تحصیل در یک رشته، بى توجهى 
به عالقه دانش آمــوزان در هدایــت تحصیلى و نبود 
ســامانه اى جامع براى هدایت دانش آمــوزان براى

 نــام نویســى را، از جملــه نواقصى عنــوان کرد که 
دانش آموزان و والدین را براى ثبت نام در رشــته مورد 

عالقه با مشکل روبه رو کرده است.

نارضایتى دانش آموزان 
از طرح هدایت تحصیلى

سرطان، دامنگیر 162 یتیم 
تحت پوشش کمیته امداد

ادامه از صفحه 10
81- رأى شماره 3293 مورخه 1397/3/28 آقاى محمد بهمن زیارى به شناسنامه شماره 7 کدملى 5499667497 
صادره تیران فرزند مهدیقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/30 مترمربع قسمتى ازپالك 947 قطعه 7 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 3163 مورخه 1397/3/24 آقاى احمد محمدى به شناسنامه شماره 729 کدملى 1091508437 
صادره نجف آباد فرزند حیدر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 388/90 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 230 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
83- رأى شماره 3164 مورخه 1397/3/24 خانم مرضیه قربانى به شناسنامه شماره 504 کدملى 6209476228 
صادره باغبهادران فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 388/90 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 230 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
84- رأى شــماره 2312 مورخه 1397/3/3 آقاى اکبرجاللى جالل آبادى به شناســنامه شماره 407 کدملى 
1090329318 صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/91 مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 86/3 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت  اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
85- رأى شماره 3073 مورخه 1397/3/22 آقاى سیدتقى حســینى عسکرانى به شناسنامه شماره  48 کدملى 
5499709173 صادره نجف آباد فرزند سیداصغر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 132/77 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 602 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
86- رأى شــماره 2489 مورخه 1397/3/7 خانم اقدس عرب پوربه شناسنامه شماره 3 کدملى 1091743312 
صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/95 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 301/1 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
87- رأى شماره 2488 مورخه 1397/3/7 آقاى اکبرلطفى به  شناسنامه شــماره 175کدملى 1091534438 
صادره نجف آباد فرزند رحمت اله   درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 202/95 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 301/1 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

88- رأى شماره 2168 مورخه 1397/3/1 خانم فاطمه خسروى به شناسنامه شماره 1628 کدملى 1092100822 
صادره نجف آباد فرزند قنبردر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/24 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 740 

اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
89- رأى شماره 2313 مورخه 1397/3/3 خانم اعظم ســلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 736 کدملى 
1091041301 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/98 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 199/2 واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
90- رأى شــماره 3324 مورخه 1397/3/29 خانم زهرا نصیران نجف آبادى به شناسنامه شماره 744 کدملى 
1090902999 صادره نجف آباد فرزند محمد کریم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 414/79 

مترمربع قسمتى ازپالك 535 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
91- رأى شماره 3323 مورخه 1397/3/29 آقاى اسفندیارنصیران  نجف آبادى به شناسنامه شماره 994 کدملى 
1090846071 صادره نجف آباد فرزند خدارحم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 414/79 

مترمربع قسمتى ازپالك 535 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شــماره 2829 مورخــه 1397/3/17 آقــاى محمــود بلند باال به شناســنامه شــماره 94 کدملى 
1090837070صادره نجف آباد فرزند مانده على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 195/11 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 459 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى شماره 2755 مورخه 1397/3/13 آقاى مهدى صالحى به شناسنامه شماره 918 کدملى 1090342144 
صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن به مساحت 145/34 مترمربع 
قسمتى ازپالك 373 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه ازخانم 

نفیسه امید نجف آبادى احدى از ورثه مالک رسمى آقاى نادعلى امید نجف آبادى خریدارى نموده است 
94- رأى شماره 3238مورخه 1397/3/27 خانم خاورفالح زاده به شناسنامه شماره 20 کدملى 4172301428 
صادره الیگودرز فرزند خداداد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 300 مترمربع واقع 
دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
95- رأى اصالحى شماره 3728 مورخه 1397/4/12 پیرو رأى شماره 3237 مورخه 1397/3/27 آقاى علیرضا 
دهقانى به شناسنامه 1016 کدملى 4170215656 صادره الیگودرز فرزند رحمان درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 300 مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
96- رأى شماره 3512 مورخه 1397/4/4 آقاى هادى نصارى به شناسنامه شماره 2022 کدملى 1817947206 
صادره آبادان فرزند بالسم درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391 
اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى کمیته امداد امام خمینى قائم مقام میرزامحمد 

جعفرکازرونى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
97- رأى شــماره 3072 مورخه 1397/3/22 خانم اکرم عبدالغالمى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 28553 
کدملى 1090283571 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 152/49 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 880 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
98- رأى شــماره 1984 مورخه 1397/2/29 آقاى علیرضا زمانى قلعه شــاه به شناســنامه شماره 40 کدملى 
1091696691 صادره نجف آباد فرزند محمد باقر درششدانگ به اســتثناى بهاى یک هشتم اعیانى یک باب 
خانه به مساحت 270/69 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 391/987 (که به پالك 391/10454 تبدیل شده 
است )واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى محمدباقرزمانى به صورت قهرى 

موروثى مى باشد 
99- رأى اصالحى شماره 2605مورخه 1397/3/9 پیرو رأى شماره 7959 مورخه 1396/9/1 آقاى محمد جعفر 
فاضل نجف آبادى به شناسنامه 948 کدملى 1090845618 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 40/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1027/19 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
100- رأى شماره 2310مورخه 1397/3/3 خانم رضوان فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 1171 کدملى 
1092096256 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 178/20 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 32 فرعى از1359 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
101- رأى شماره 2934 مورخه 1397/3/20 خانم خانم جان محمدى چم گاوى به شناسنامه شماره 2 کدملى 
6209612482 صادره باغبادران فرزند على مراد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 304/05 

مترمربع قســمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى 
غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 

102- رأى شماره 2935 مورخه 1397/3/20 آقاى یادگار لطفى  به شناسنامه شماره 450 کدملى 6209475655 
صادره لنجان  فرزند ربیع  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 304/05 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
103- رأى شماره 2953 مورخه 1397/3/21 آقاى حسن یوسفى به شناسنامه شماره 80 کدملى 1091114765 
صادره نجف آباد فرزند حبیب اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/95 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 959 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
104- رأى شماره 2954 مورخه 1397/3/21 خانم مرضیه محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 882 کدملى 
1091159106 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/95 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 959 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
105- رأى شماره 1848 مورخه 1397/2/27 آقاى محمود قدوسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 618 کدملى 
1091588295 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/40 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 785 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
106- رأى شماره 1871 مورخه 1397/2/27 آقاى مسعود مانده على بودانى به شناسنامه شماره 2294 کدملى 
1091284970 صادره نجف آباد فرزند محمد رضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/30 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1527/8 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
107- رأى شماره 2788 مورخه 1397/3/13 آقاى احمد عظیمى به شناسنامه شماره 31 کدملى 4623001751 
صادره فریدن فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 225 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحســین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
108- رأى شماره 3048 مورخه 1397/3/22 آقاى سید محمد شریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2323 
کدملى 1091209820 صادره نجف آباد فرزند سیدمرتضى در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 260/66 

مترمربع قسمتى ازپالك 207 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
109- رأى شماره 3045 مورخه 1397/3/22 دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى وزارت امور اقتصادى 
ودارایى – سازمان امورمالیاتى کشور- اداره کل امور مالیاتى اســتان اصفهان به شناسه ملى 14000210146 
درششدانگ یک باب ساختمان ادارى به مساحت 2151/50 مترمربع قسمتى ازپالك 91 قطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
110- رأى شــماره 2173 مورخه 1397/3/1 خانم اشــرف رحیمى کاهکشى به شناســنامه شماره 2 کدملى 
4623103609 صادره شهرکرد فرزند اسداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 60/72 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 1 فرعى از749 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
111- رأى شــماره 3528 مورخه 1397/4/5 آقاى محمد فاتح نجف آبادى به شناسنامه شماره 1256 کدملى 
1092240454 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 162/46 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 407 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
112- رأى شماره 3236 مورخه 1397/3/27 خانم زهره توکلى به شناسنامه شماره 652 کدملى 1091357201 
صادره نجف آباد فرزند اصغر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 141/28 مترمربع قسمتى از 

پالك 864 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
113- رأى شماره 3235 مورخه 1397/3/27 آقاى مجید عباسى ملک آبادى  به شناسنامه شماره 430 کدملى 
1091586411 صادره نجف آباد فرزند اکبر درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 141/28 

مترمربع قسمتى از پالك 864 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
114- رأى شماره 3049 مورخه 1397/3/22 آقاى حشمت اکبرى به شناسنامه شماره 137 کدملى 1129339130 
صادره فریدونشهر فرزند صادق درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 203/35 مترمربع قسمتى ازپالك 87 
بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه 

مى باشد 
115- رأى شماره 2921 مورخه 1397/3/20 خانم مریم فخرائى به شماره شناسنامه وکدملى 1080281517 
صادره نجف آباد فرزند قربانعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/70 مترمربع که 
مقدار126 مترمربع برروى پالك 1244 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان ومقدار20/70 مترمربع برروى پالك 
1243 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى آقاى سعید چترائى به صورت عادى وبدون 

واسطه مى باشد 
116- رأى شماره 2798 مورخه 1397/3/17 آقاى سعیدچترائى  به شماره شناسنامه وکدملى 5490011912 
صادره تیران وکرون  فرزند رضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/70 مترمربع که 
مقدار126 مترمربع برروى پالك 1244 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان ومقدار20/70 مترمربع برروى پالك 

1243 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
117- رأى شماره 2922 مورخه 1397/3/20 آقاى لقمان حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1750 کدملى 
1091279081 صادره نجف آباد فرزند احمد در4/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 252/33 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 466 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
118- رأى شماره 2923 مورخه 1397/3/20 خانم زهرا روحى  به شناسنامه شماره 2258 کدملى 1091312664 
صادره نجف آباد فرزند حیدر  در1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 252/33 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 466 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
119- رأى شماره 3413 مورخه 1397/3/31 آقاى علیرضا جاللى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 702 کدملى 
1091321884 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 124/15 
مترمربع که مقدار80/67 مترمربع آن ازپالك 1165 ومقدار43/48 مترمربع آن ازپالك1164 اصلى واقع درقطعه 

10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
120- رأى شماره 3414 مورخه 1397/3/31 خانم هاجر رجائى  نجف آبادى  به شناسنامه شماره 2716 کدملى 
1091419809 صادره نجف آباد فرزند مصطفى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 124/15 
مترمربع که مقدار80/67 مترمربع آن ازپالك 1165 ومقدار43/48 مترمربع آن ازپالك 1164اصلى واقع درقطعه 

10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
121- رأى شــماره 11435 مورخه 1396/11/28 آقاى جمال انتشارى به شناســنامه شماره 29062 کدملى 

1090288697 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 55/40 مترمربع قسمتى 
ازپالك 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت اصفهان – انتقال ملک ازورثه غالمحســین معین مع الواسطه 

وبصورت عادى مى باشد 
122- رأى شــماره 11441 مورخه 1396/11/28 آقاى جمال انتشارى به شناســنامه شماره 29062 کدملى 
1090288697 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه  به مساحت 246/74 مترمربع قسمتى 

ازپالك 506 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11 حوزه ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
123- رأى شــماره 11436 مورخه 1396/11/28 آقاى جمال انتشارى به شناســنامه شماره 29062 کدملى 
1090288697 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 31/32 مترمربع قسمتى 
ازپالك 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت اصفهان – انتقال ملک ازورثه غالمحســین معین مع الواسطه 
وبصورت عادى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/4/30 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/5/14 م الف: 

208120 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /4/588 
آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان مبارکه 

 نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزى یا مشاعى افراد مشروحه ذیل به استناد 
اسناد مالکیت رسمى مشاعى یا قباله انتقال عادى مورد تأیید قرار گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه 
عصراصفهان  و نصف جهان  چاپ و منتشر مى گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصى نسبت به آراء مذکور معترض 
باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهى روزنامه موخراالنتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل نمایدو گواهى تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام 

متصرف مى نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

1-رأى شماره 139760302009000840 مورخ 1397/03/30 آقاى علیرضا باقرى خولنجانى   فرزند غالمعلى  
در ششدانگ یکباب زمین محصور و مستحدثات  به مساحت 233/00   مترمربع مجزى شده ازپالك 15-اصلى 

بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى مصطفى باقرى 
2- رأى شماره 139760302009000098 مورخ 1397/01/23 آقاى على غفارى  فرزند رمضانعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 139/00  مترمربع مجزى شده ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد صالحى 
3- رأى شماره 139760302009000096 مورخ 1397/01/23 آقاى نادر غفارى  فرزند رمضانعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 139/00  مترمربع مجزى شده ازپالك یک-اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد صالحى
 4- رأى شماره 139760302009000462 مورخ 1397/02/29  آقاى علیرضا علیرضائى دیزیچه  فرزند کریم 
در ششدانگ یک یکباب خانه به مساحت 209/40  متر مربع مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى فرج اله علیرضایى 
5 - رأى شــماره 139760302009000456 مورخ 1397/02/29  آقاى نعمت الــه محمدى  فرزند عباس  در 
ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 30/40  متر مربع مجزى شده از پالك 428فرعى از 40- اصلى بخش8  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى ندیمه خانم کاظمى 
6- رأى شماره 139760302009000805 مورخ 1397/03/29  آقاى محمد خواجه  مبارکه   فرزند سیف اله در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/30  متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیدعباس رضویان
7- رأى شماره 139760302009000821 مورخ 1397/03/29  آقاى ابراهیم گودرزى سرارودى   فرزند مهدیقلى 
در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 260/73  متر مربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
8- رأى شــماره 139760302009000828 مورخ 1397/03/29  آقاى حمید باالســرى فرزند اسماعیل  در 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 220/50  متر مربع مجزى شده از پالك هفت- اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى على کاشف
9- رأى شــماره 139760302009000804 مورخ 1397/03/29  آقاى محمد مردانــى لنجى   فرزند  رضا  در 
ششدانگ یکباب خانه نیم ساز   به مساحت 141/50  متر مربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى فرج اله مردانى
10- رأى شماره 139760302009000807 مورخ 1397/03/29  آقاى مسعود فتاحى قهنویه   فرزند ناصرقلى  
در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 213/15  متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى شکراله نصرالهى
11- رأى شماره 139760302009000806 مورخ 1397/03/29  آقاى مسعود فتاحى قهنویه   فرزند ناصرقلى  
در ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 65/70  متر مربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رضا فخارى
12- رأى شــماره 139760302009000830 مورخ 1397/03/29  آقاى  بهرام خوشکام   فرزند  افراسیاب  در  
ششدانگ یکباب خانه    به  مساحت 187/00   مترمربع مجزى شده از پالك 52- اصلى بخش8  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى عبداله قاضى زاده
13- رأى شماره 139760302009000799 مورخ 1397/03/29  آقاى حمیدرضا بهرامى قهنویه فرزند  تقى در  
ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 189/48  مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى صفرعلى اسدى مبارکه
14-رأى شماره 139760302009000803 مورخ 1397/03/29 خانم زهرا  شــیخ  فرزند على در  ششدانگ 
یکباب خانه   به  مساحت 341/58  مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى بختیار دهقانى
15- رأى شماره 1397603020090000812 مورخ 1397/03/29  آقاى محسن شیخى مبارکه فرزند حسینعلى 
در  ششدانگ یکباب ساختمان  به  مســاحت 95/50  مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى رمضان خالوزاده
16- رأى شماره 139760302009000798 مورخ 1397/03/29  خانم شهربانو شریفیان مبارکه  فرزند سید احمد 
در  ششدانگ یکباب مغازه مشروط به اینکه عواید و منافع ملک مورد تقاضا تا زمان حیاط مصالح (تقى ایرانپور)
متعلق به وى باشد به   مساحت 24/75  مترمربع مجزى شــده از پالك 55فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حاج عبدالغفور منفرد 
 17- رأى شماره 139760302009000797 مورخ 1397/03/29  خانم شهربانو شریفیان مبارکه  فرزند سید احمد 
در  ششدانگ یکباب مغازه مشروط به اینکه عواید و منافع ملک مورد تقاضا تا زمان حیاط مصالح (تقى ایرانپور)
متعلق به وى باشد به   مساحت 24/53  مترمربع مجزى شــده از پالك 55فرعى از دو- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى حاج عبدالغفور منفرد
18- رأى شــماره 139760302009000808 مورخ 1397/03/29  آقاى علیرضا خواجه مبارکه  فرزند اسداله 
در   ششدانگ یکباب ساختمان  به  مساحت 182/00  مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9  انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى عباس خواجه
19- رأى شماره 139760302009000813 مورخ 1397/03/29  آقاى سهراب  حسن زاده   فرزند سیف اله در   
ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 394/00  مترمربع مجزى شده از پالك 41- اصلى بخش8  انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى
20- رأى شماره 139760302009000481 مورخ 1397/02/29  آقاى حسین دهقانى  فرزند غالمرضا در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان   به  مساحت 521/00  مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
21- رأى شماره 139760302009000480 مورخ 1397/02/29  آقاى حسن دهقانى  فرزند غالمرضا در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان   به  مساحت 521/00  مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسین ایرانپور
  22- رأى شــماره 139660302009005049 مورخ 1396/11/30  آقاى منصور درویشى شیخ آبادى  فرزند 
عباس  در ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 221/00  مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله شیخى
23- رأى شــماره 139760302009000841  مورخ 1397/03/30 آقاى حسنعلى کاظم فرزندى    فرزند زین 
العابدین در  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 283/28  متر مربع  مجزى شده از پالك 31– اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى اشرف یاورى
24-رأى شماره 139760302009000814  مورخ 1397/03/29 آقاى جالل سیدنا    فرزند ناصر در  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 192/85  متر مربع  مجزى شده از پالك 41– اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى
25- رأى شماره 139760302009000824  مورخ 1397/03/29 آقاى ناصر سیدنا    فرزند اسداله در  ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 28/40  متر مربع  مجزى شده از پالك 41– اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى محمدحسین خان یاورى
26- رأى شماره 139760302009000802 مورخ 1397/03/29 خانم ملیحه شریفى سرارودى  فرزند حسن در 
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 115/00  مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
27- رأى شــماره 139760302009000801 مورخ 1397/03/29 آقاى مجید صفریان زاد  فرزند آقایار در سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 115/00  مترمربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى
28- رأى شــماره 139760302009000809  مورخ 1397/03/29 آقاى ســید اســداله سجادوست   فرزند  
سیدحسین در   ششــدانگ یک  باب خانه    به مساحت 139/40  متر مربع  مجزى شــده از پالك 832فرعى از 

دو- اصلى بخش 9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حبیب اله کاویانى
29- رأى شماره 139760302009000823  مورخ 1397/03/29 آقاى منصور فعالى  فرزند  تیمور در   ششدانگ  
یکباب خانه   به مساحت 216/90  متر مربع  مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى 

از مالک رسمى عباس خواجه
30- رأى شماره 139760302009000155  مورخ 1397/01/28 آقاى على  علیرضائى دیزیچه  فرزند  حسینعلى 
در   ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 110/00  متر مربع  مجزى شده از پالك 126- اصلى بخش9 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى على بهرامى لنجانى  
31- رأى شماره 139760302009000796  مورخ 1397/03/29 آقاى محسن نجاتى دهنوى  فرزند  حسن در   
ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 165/00  متر مربع  مجزى شده از پالك 478- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى کریم غضنفرپور  
32- رأى شماره 139760302009000811  مورخ 1397/03/29 جهاد کشاورزى شهرستان مبارکه به شناسه 
ملى 14000259687در   ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 249/00  متر مربع  مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد صالحى
33- رأى شماره 139760302009000820 مورخ 1397/03/29 خانم مریم شیخان   فرزندرضا در سه دانگ 
مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 131/55  مترمربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى بخش8 انتقالى 

بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى  
34- رأى شماره 139760302009000819 مورخ 1397/03/29 آقاى حسن باقریان سرارودى   فرزند اسفندیار  
در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 131/55  مترمربع مجزى شده از پالك 16 - اصلى 

بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم باقریان سرارودى  
35- رأى شــماره 139760302009000095  مــورخ 1397/01/23 آقاى علیرضا جبــارى   فرزند  نوروز  در   
ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 96/30  متر مربع  مجزى شده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب 

قباله عادى از مالک رسمى محمد صالحى  
101,36-رأى شــماره 139760302009000463 مورخ 1397/02/29 خانم سرور قارخانى ده سرخى  فرزند  
حمزه  در ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 256/00  مترمربع مجزى شده از پالك171فرعى از19- اصلى 
بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهمن ضیایى قهنویه تاریخ انتشار نوبت اول :  1397/04/30 
تاریخ انتشــار نوبت دوم :   1397/05/14 م الف: 205687  مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان مبارکه/ 4/585
ابالغ وقت رسیدگى

درخصوص پرونده کالســه 970158 خواهان بانک قرض الحســنه رســالت با وکالت محمدجواد امینى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه چک به طرفیت مهناز مؤمنى و سید فرشاد موسوى راد تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگى براى مورخه 97/6/26 ساعت 9/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا پالك 57- کدپستى  8165756441 
مجتمع شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م 

الف: 217015 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/328

در حاشیه تجمع صنعتگران منطقه امیرکبیر اصفهان، چند 
لیدر ســازمان یافته، با مأموریت انحراف و ایجاد تنش در 

اعتراضات مردمى بازداشت شدند.
به گــزارش فارس، بر اســاس مســتندات موجود، این 
دستگیرشدگان با لباس هاى برند و مارك دار خود، کمترین 
شباهتى به قشر کم درآمد و کارگران کارگاه هاى صنعتى 
نداشته، اما با تالش زیاد، ســعى در به انحراف کشاندن 

شیوه طرح مطالبات اقتصادى تجمعات را داشتند.
طرح شعارهاى سیاسى تند، در ســایه مطالبات صنفى 
صنعتگران منطقه امیرکبیر اصفهان و تالش براى ایجاد 
تنش در تجمع مردم، از جملــه اقدامات این افراد بود که 

منجر به دستگیرى آنها شد.
به رغم گفته کســبه و فعاالن اقتصادى منطقه مبنى بر 
عدم پیگیرى مطالبــات از طریق تجمع در روزهاى پس 

از سه شنبه و حتى چهارشــنبه، گروهى از افراد که براى 
مغازه داران خیابان امیرکبیر اصفهان نیز ناشناخته بودند، 
تالش کردند تا در روز چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته، 
با بهره بردارى از این اعتراضات صنفى، مطالبه و تقابل را 
به صورت خیابانى ادامه دهند که با حضور و اقدام نیروهاى 
انتظامى، در هر روز پس از گذشــت ســاعتى آرامش به 

خیابان هاى منطقه امیرکبیر بازگشت.

بازداشت لیدرهاى «برندپوش»
 در تجمعات اخیر اصفهان

مدیر منطقه4 شهردارى اصفهان گفت: تکمیل عملیات 
عمرانى طرح میدان«شهداى هسته اى» در قالب چهار 
پروژه تعریض خیابان سلمان فارسى، ساماندهى میدان 

شــهداى هســته اى و تعریض خیابان روشن دشت به 
70 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. رضا اخوان اظهارکرد: 
مجموعه پروژه میدان شهداى هسته اى که سه خیابان 
شامل سلمان فارسى، روشن دشت و ارغوانیه به آن منتهى 
مى شود، بدون پیش بینى اعتبار الزم در سال 94 کلنگزنى 
شــد. وى با بیان اینکه اجراى پروژه ادامه خیابان سلمان 
فارسى همان زمان به دلیل عدم امکان تأمین منابع مالى 
مورد نیاز از سوى شهردارى منطقه4، با استقراض سنگین 
از بانک شهر و محل هاى دیگر آغاز شد، افزود: بخش هایى 
از پروژه که با ســرعت پیش رفته، محلى بود که نیاز به 

آزادسازى نداشت و بستر کار براى اجرا آماده بوده است.

تکمیل پروژه«شهداى هسته اى» 
با 70 میلیارد تومان اعتبار 

ســارقان میلگرد و آهن آالت ســاختمان هاى نیمه 
ساز در شاهین شهر دستگیر شــدند. فرمانده انتظامی 

شاهین شــهر و میمه گفت: در پى وقوع چندین فقره 
ســرقت میلگرد و آهن آالت از ســاختمان هاى نیمه 
ساز، مأموران این فرماندهى درعملیاتى تخصصى، دو 
سارق حرفه اى را که با یک دستگاه وانت نیسان میلگرد 
سرقت کرده بودند، شناسایى و در عملیاتى غافلگیرانه 
دستگیر کردند. رجبعلی مختاري ارزش میلگردهاو آهن 
آالت مسروقه را یک میلیارد ریال عنوان کرد و  افزود: 
سارقان، اموال مسروقه را به دو مالخر فروخته بودند که 
این دو متهم هم شناسایى شدند. وى افزود:  چهار متهم 

دستگیر و روانه زندان شدند.

دستگیرى سارقان میلگرد و آهن آالت 
ساختمان هاي نیمه کاره
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رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: ذخیره مواد غذایى به 
حد کافى تا پایان سال وجود دارد و مردم نگرانى از بابت 

کمبود این نوع مواد نداشته باشند.
رســول جهانگیرى اظهار کرد: کمیته اقتصادى دولت، 
به منظور حمایت از اقشار کم درآمد بسته هاى حمایتى 

قرار داده است.
وى با بیان اینکه در راســتاى تأمین کاالهاى اساسى 
مردم، ارز دولتى براى واردات مواد غذایى در نظر گرفته 
شده اســت، اضافه کرد: کمیته اقتصادى دولت در نظر 
دارد با تأمین کاالهاى اساســى، مردم را از این نگرانى 

خارج سازد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان با این اطمینان به مردم که تا 
پایان سال، نه افزایش قیمتى در کاالهاى اساسى خواهیم 
داشت و نه کمبودى؛ و مردم نگرانى نداشته باشند، افزود: 
شنیده ام که مردم به دلیل ترس از کمبود و یا گرانى کاال، 

اقدام به ذخیره کردن کاالهاى اساسى کرده اند.
وى در خصوص افزایش قیمت میوه، ادامه داد: با توجه به 
اینکه در زمستان شاهد سرماى شدید بودیم و با گرماى 
شدید و خشکسالى مواجه هســتیم، بنابراین امسال با 
کمبود ســردرختى ها روبه رو مى باشیم و همین مسئله 
سبب افزایش قیمت 30 درصدى ســردرختى ها شده 

است.

مدیرکل فنى و حرفه اى استان اصفهان با بیان اینکه در 
حوزه فنى و حرفه اى ریل گذارى فرهنگى به خوبى انجام 
نشده است، گفت: باید فرصت ها را به مردم نشان دهیم تا 
به ما اعتماد کنند، بسیارى از جوانان ما به دنبال مشاغل 
پشت میزنشینى نیستند و مسئوالن راه را اشتباه مى روند.

ابوطالب جاللــى اظهار داشــت: این در حالى اســت 
که با وجود این میــزان ثروت، قوانیــن مترقى دینى و 
قوانین انسان ساز در بحث  مشــارکت و همکارى دچار 

چالش اساسى هستیم.
وى افزود: هنوز از لحاظ فرهنگى دچار مشکل هستیم 
و همیشه منتظر بودیم که از باالدست تصمیم بگیرند و 

در پایین دست اجرا کنیم، اما در پایین دست هم به خوبى 
عمل نکرده ایم.

مدیرکل فنى  و حرفه اى استان اصفهان با تأکید براینکه 
باید از ظرفیت هاى استفاده نشده در کشور بهره بردارى 
الزم را داشته باشــیم، تصریح کرد: همه باید به صورت 

جدى براى برطرف کردن چالش بیکارى گام بردارند.
وى با بیان اینکه ما باید به عنوان مدیر دستگاه خدمات 
دهنده به جوانــان اعتماد کنیم تا بــراى ایجاد فرصت 
شغلى مشارکت داشته باشند، اظهار کرد: زیبنده نیست 
که جوانانى را تربیت کنیم که حاضر به حضور در مناطق 

کویرى با حقوق باال هم نباشند.

مواد غذایى کافى است
 مردم نگران نباشند

ریل گذارى فرهنگى در حوزه 
فنى و حرفه اى خوب نیست 

انتصابات جدید 
در شهردارى اصفهان

طى احکام جداگانه از سوى شهردار اصفهان، مدیرعامل 
سازمان خدمات موتورى و مدیرکل حراست شهردارى 
اصفهان منصوب شدند. شـهردار اصفهان طى حکمى 
حسن نظام زاده را به عنوان مدیرعامل سازمان خدمات 
موتورى شـهردارى اصفهـان منصوب کـرد. همچنین 
شهردار اصفهان رسـول امینى را نیز به سمت مدیرکل 

حراست شهردارى اصفهان منصوب کرد.

«ایمنى» اولویت نخست 
قطارشهرى اصفهان

مدیرعامل سازمان قطارشهرى اصفهان گفت: در حال 
حاضر موضوع ایمنى قطار شــهرى اصفهان، یکى از 

مسائل مهم و مورد توجه این سازمان به شمار مى رود.
محمدرضا بنکدار هاشــمى اظهارکرد: تالش سازمان 
بر این است که با کوشــش تمام مدیران بتوانیم میزان 
خطرها و ریســک پروژه ها را به میــزان قابل توجهى 
کاهش دهیم. وى به اهمیــت فعالیت هاى ایمنى در 
پروژه قطارشهرى اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه 
ابَرپروژه قطارشهرى یک فعالیت عمرانى بزرگ شهرى 
به شــمار مى رود، افزایش ایمنى در آن، باعث کاهش 
حوادث و رضایتمندى بیشتر شــهروندان خواهد شد.  
مدیرعامل سازمان قطارشهرى اصفهان ادامه داد: یکى 
از موضوعات مهم در این زمینه، توجه به تأثیرات ایمنى 
در سرعت ساخت پروژه ها به شمار مى رود و با رعایت 
آن، زمینه کمک به پیشــرفت پروژه در کمترین زمان 

ممکن فراهم خواهد شد.

خبر

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9709970352200746 شــماره پرونده: 9609980352200813 شماره بایگانى شعبه: 960858 
پرونده کالسه 9609980352200813 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) 
تصمیم نهایى شــماره 9709970352200746 خواهان ها: 1- آقاى جواد امان اللهى فرزند محمد به نشانى استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ بزرگمهر، کوچه شهید غرضى، شماره 9- جنب مادى نیاصر، پالك 4، 
2- آقاى جعفر امان اللهى فرزند جواد به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ بزرگمهر، نبش 
مادى نیاصرم ساختمان 152 پ 101 خوانده: آقاى سیدعنایت اله موسوى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه بابت گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى جواد امان اللهى فرزند محمد و فرزندش جواد به طرفیت آقاى سید 
عنایت اله موسوى به خواسته مطالبه وجه و ارزش ریالى 3230 تن سنگ دانه بندى (پودر سنگ) و هزینه دادرسى و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به متن دادخواست تقدیمى و نظریه کارشناس رسمى دادگسترى که مصون از اعتراض 
مانده و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى جهت دفاع از خود اقدام ننموده و ســایر محتویات پرونده خواسته خواهان 
حمل بر صحت تلقى شده و مســتندا به مواد 198-199-303-305-306-502-505-519-522 از قانون آیین 
دادرســى مدنى مصوب 1379 خوانده به پرداخت مبلغ 3326045100 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11629000 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول اصل محکوم به طبق شاخص 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که محاسبه اش بر عهده احکام دادگسترى اصفهان مى باشد در حق خواهان 
محکوم مى گردد و مابقى هزینه دادرسى در زمان اجراى حکم باید تادیه گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین محکمه و پس از انقضاى مدت واخواهى ظرف مدت بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان، خیابان جى، چهارراه مسجدعلى، 
خ شهداى ستار، مجتمع قضایى شهید بهشتى، واحد 207. م الف: 216963 شریفى رئیس شعبه 22 محاکم عمومى 

حقوقى اصفهان (مجتمع شهید بهشتى)  /5/321
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106836703325 شماره پرونده: 9709986836700113 شماره بایگانى شعبه: 970127 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به محمد زارعى ورزنه فرزند رضا- خواهان سکینه دولتى دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى محمد زارعى ورزنه به خواسته حضانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986836700113 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/06/24 ساعت 8:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خ  میرفندرسکى 
(خ میر)- حدفاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایى شهید قدوسى- طبقه 2- اتاق 205. م الف: 216951 شعبه 

7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى) /5/322
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795000946 شماره پرونده: 9709986795000300 شماره بایگانى شعبه: 970333 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به مسلم حسین زاده کوچه باغى فرزند محمدجواد- خواهان آقاى احمد جعفرى 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مسلم حسین زاده به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 

کالسه 9709986795000300 شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/06/25 ساعت 15:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 216944 شعبه 20  

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/323
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352205260 شماره پرونده: 9709980352200168 شماره بایگانى شعبه: 970186 ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به بهمن مرادى زاده فرزند محمد- خواهان اسداله شهبازى بروجردى دادخواستى 
به طرفیت خوانده بهمن مرادى زاده و رضا اقابزرگى و فاطمه قاســمى و على عظیمى و احمد شهبازى بروجردى به 
خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک و مطالبه خســارات دادرسى مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709980352200168 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) ثبت و 
وقت رسیدگى مورخ 1397/06/22 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان 
جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 207.  م الف: 216959 شعبه 22 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى). /5/324
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106793602091 شماره پرونده: 9709986793600537 شماره بایگانى شعبه: 970546 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به ایمان فردوسیان نجف آبادى- خواهان مریم مهرابى نژاد دادخواستى به 
طرفیت خوانده آقاى ایمان فردوسیان نجف ابادى به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986793600537 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/06/26 ساعت 11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان 
سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 217003 شعبه 6 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره ی ک) /5/325
اخطار اجرایى

شماره: 541/96 ش8ح به موجب رأى شماره 32 تاریخ 97/2/1 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- رامین خارکى نشانى: اقبال الهورى- 7 شرقى 1 شمالى به 2 جنوبى دست چپ 
پ 80 درب قهوه اى آجرنما 2- شهناز حمیدى اصفهانى محکوم است به: خوانده ردیف 2 حکم به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمى به انتقال سند قطعى خودرو دوو ریسر به شماره انتظامى 287 و 13/32 در حق محکوم له مرتضى کمالى 
فر فرزند اصغر نشانى: مدرس- کاشانى فرعى 3 پ 33 و خوانده ردیف 1 به پرداخت مبلغ یک صد و نود و دو هزار ریال 

هزینه دادرسى و هزینه انتقال خودرو در حق محکوم له، (ضمناً خواهان محکوم به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال در 
حق خوانده ردیف 1) هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. (ضمناً مقوم 3/100/000 ریال). 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 تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 210325 حبیب اسالمیان- شعبه 8 شوراى حل 

اختالف شهرستان  شاهین شهر /5/326
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106796302394 شماره پرونده: 9709986796300444 شماره بایگانى شعبه: 970448 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسین حامى- خواهان آقاى فرهاد شاه سوندى با وکالت عاطفه 
تقى زاده دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حسین حامى به خواسته اســترداد مال (منقول) (استرداد عین وسایل 
موجود در انبار من جمله گاوصندوق و اســناد مربوطه به امالك) مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986796300444 شعبه 33 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شــهداى مدافع حرم) 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/21 ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر 
گردد. شــماره ابالغنامه: 9710106796302393 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: عاطفه تقى زاده طامه فرزند 
عباسعلى کدپستى: 8111111111 کدملى: 1230018573 نشانى: اصفهان- خ نیکبخت- جنب دادگسترى- کوچه 
شهید صادقى- بن بست اول- ساختمان دادگســتر- واحد 4. درخصوص دعوى موکل شما فرهاد شاه سوندى به 
طرفیت حسین حامى، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى دراین شعبه حاضر شوید. در جلسه رسیدگى شهود خود را با 
کارت شناسایى به شعبه معرفى ن مایید. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراى حل اختالف. م الف: 217006 شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) 

5/327/
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970354200589 شماره پرونده: 9509980360200493 شماره بایگانى شعبه: 951607 پرونده 
کالسه 9509980360200493 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو اصفهان شاکى: آقاى محمدرضا دهقان فرزند قدمعلى 
با وکالت آقاى بابک زاهدى فرزند ایرج به نشانى هتل پل چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز اول طبقه 4 واحد 602 و آقاى 
محمدرضا اسکندرى پوده فرزند محمدرضا به نشانى اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، 
روبه روى دادگسترى ساختمان ماکان واحد 35 متهمین: 1- آقاى حسین هارون رشیدى فرزند عرب شاه به نشانى 
اصفهان، اصفهان خ گلخانه چهارراه نیروى هوایى خ ارغوان کوچه ش شــفیعى نبش بن امید منزل اجرى قرمز ط 
سوم 2- دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان به نشانى اصفهان، چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان اتهام ها: 1- خیانت در امانت 2- فروش مال غیر. دادگاه با توجه محتویات پرونده به شرح 
ذیل مبادرت به صدور راى اصالحى مى نماید. راى دادگاه: نظر به اینکه در دادنامه شماره 2046 صادره از این دادگاه، 
شماره انتظامى دو دستگاه خودرو به اشتباه قید شده که بدینوسیله شماره انتظامى خودروى سانتافه 769ه34- ایران 
13 و خودروى توسان به شــماره انتظامى 716ق99- ایران 53 اعالم و اصالح مى گردد. راى صادره مستندا به ماده 

381 قانون آیین دادرسى کیفرى اصالحى بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مى باشد ارائه 
رونوشت راى اصلى بدون این راى ممنوع مى باشد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازى حدفاصل خیابان آتشگاه و 
میرزاطاهر، مجتمع قضایى امور تجارى و بازرگانى. م الف: 217042 بیگى رئیس شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع 

امور تجارى و بازرگانى شهرستان  اصفهان (116 جزایى سابق) /5/320
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106805202252 شماره پرونده: 9709986805200156 شماره بایگانى شعبه: 970156 
ابالغ وقت رسیدگى خواهان آقاى روح اله محمدى دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى مصطفى کریمى به خواسته 
مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرو نده کالسه 9709986805200156 شعبه 52 شوراى حل اختالف 
اصفهان (مجتمع شماره 3) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/22 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه 
حاضر گردد. اصفهان، کنارگذر اتوبان شهید خرازى، حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر، مجتمع شماره سه شوراى 

حل اختالف. م الف: 217013 شعبه 52 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /5/329
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه:  9710106793902279 شماره پرونده: 9609986793901630 شماره بایگانى شعبه: 961643 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم هاجر صالحى خواهان خانم فریده محمدى با وکالت آرینا بیک زاده 
و خانم الهام شیران دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى محمد صالحى، هاجر صالحى به خواسته مطالبه وجه و تامین 
خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986793901630 شعبه 9 حقوقى شوراى حل 
اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/31 ساعت 08:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، خیابان سجاد، خیابان آیت اله ارباب، روبروى مدرسه نیلى پور، جنب ساختمان 

صبا، پالك 57. م الف: 216987 شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /5/330
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106795701203 شماره پرونده: 9709986795700154 شماره بایگانى شعبه: 970154 
ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسین امینیان خواهان: آقاى على منظرى دادخواستى  به طرفیت 
خوانده آقاى حسین امینیان به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986795700154 شعبه 27 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) ثبت و وقت 
رسیدگى مورخ 1397/06/19 ساعت 16:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان، چهارراه شیخ 
صدوق، چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم، شوراى حل اختالف. م الف: 216969 شعبه 27 حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /5/331

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى اســتان اصفهان با ارائه 
گزارشــى از روند اجراى طرح «تعاون» در این استان، از 
تکمیل موظفى همه اعضاى هیئت علمى این دانشــگاه 
در آینده نزدیــک خبر داد. احمد آذین اظهار کرد: ســال 
96 طرح تعاون در دانشــگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
به عنوان نخستین استان مجرى پیاده و موظفى 97 نفر از 
اعضاى هیئت علمى که با مشــکل کسرى مواجه بودند، 

تکمیل شد.
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمى اســتان اصفهان افزود: به 
طور کلى با اجراى طرح تعاون، موظفى حدود 80 درصد 
اعضاى هیئت علمى اســتان اصفهان پوشش داده شد و 
میزان استادان حق التدریس کاهش یافت. وى ادامه داد: 
بر اساس برنامه ریزى ها، 114 استاد که موظفى آنها تکمیل 
نشده، باید در واحدهاى دیگر تدریس کنند تا کسر موظفى 

آنها جبران شود و از این تعداد، صد نفر جایابى شده اند.
این مسئول خاطرنشان کرد: استانى شدن تدریس اعضاى 
هیئت علمى، مزیت طرح تعاون است و بر اساس این طرح، 
به واحدهاى دانشگاهى به صورت جزیره اى نگاه نمى شود 

و رویکرد واحدى در سراسر استان شکل مى گیرد. 

وى اظهارکرد: همه 28 واحد و مرکز دانشگاهى دانشگاه 
آزاد اسالمى استان اصفهان مهم هستند و تفاوتى بین آنها 
وجود ندارد و استانى نگاه کردن به مشکالت و معضالت 
و استانى حل کردن آنها نیز مى تواند از مزایاى طرح تعاون 

باشد. آذین بیان کرد: به دنبال بررســى الزامات اجرایى 
این طرح هســتیم و احتماًال دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان به پنج ناحیه شمال، جنوب، شرق، غرب و جنوب 

غربى تقسیم خواهد شد.

دبیر هیئت امناى دانشــگاه آزاد اسالمى استان اصفهان، 
طرح ناحیه بندى را باعث افزایش هم افزایى و همپوشانى 
واحدها و فراهم شــدن امکان اســتفاده همه واحدها از 

امکانات کارگاهى، آزمایشگاه ها و استادان قلمداد کرد.

عاشق آباد از بن بست استانى شدن تدریس اعضاى هیئت علمى  دانشگاه هاى آزاد استان
خارج مى شود

مدیــر منطقه 12 شــهردارى اصفهــان گفت: 
اتصال عاشق آباد به بهارســتان، سال ها مورد 
درخواســت مردم این منطقه بوده که امســال 
با برنامه ریزى هاى انجام شــده، این مســیرها 
تسهیل مى شــود. على باقرى اظهارداشت: دو 
مسیر دسترسى، انتهاى عاشق آباد را از بن بست 
خارج مى کند که مسیر جنوب به طول 350 متر، 
عاشق آباد را به پارك ســوار، شهرك کوثر و در 
ادامه به خیابان هاى پاسداران، بهارستان و امام 

خمینى(ره) متصل مى کند.
وى افزود: مســیر دوم به طول 600 متر در ضلع 
شمال عاشق آباد است که این محله را به شهرك 

امیرکبیر و اتوبان معلم وصل خواهد کرد.

هواى اصفهان خنک نمى شود
کارشناس مسئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: الگوهاى تابستانه و نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر روند افزایشى دما در اکثر مناطق استان است 
و از این رو، هفته خنکى را پیش رو نخواهیم داشت.

نازنین زهرا سیدان با اشاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسى استان اصفهان طى دو روز آینده اظهار 
کرد: بررسى این نقشه ها بیانگر حاکمیت جو تقریبًا 

پایدار در سطح استان است.
وى افزود: آسمانى صاف تا قسمتى ابرى ، افزایش 
ابر و وزش باد در مناطق غرب و جنوب غرب براى 
دو روز آینده در استان اصفهان پیش بینى مى شود.

موازیکارى، بالى جان 
صنایع دستى شده است

رئیــس دانشــکده صنایع دســتى دانشــگاه 
هنر اصفهــان گفــت: موازیــکارى نهادها و 
دســتگاه هاى مختلف، از موانع و مشــکالت 
صنایع دستى اســت. میثم برارى با بیان اینکه 
صنایع دســتى مانند آب زاینده رود مورد غفلت 
قرار گرفته، خاطرنشــان کرد: نبود یک مرجع 
اصلى تصمیم گیر و فراگیــر، از موانع تحول در 
بخش صنایع دستى است و به همین دلیل، بسیار 
دیده شده که مجموعه هایى مانند سازمان میراث 
فرهنگى، دانشــگاه ها، شــهردارى و اتحادیه 
ها منفردانه تصمیماتى اتخــاذ مى کنند که در 
کل براى مجموعه صنایع دســتى سودبخش 
نیســت.  وى نگاه ماندگار و بلند مدت به جاى 
چاره اندیشــى روزانه و روزمرگى را، به عنوان 
راهکارى براى حل مشکالت صنایع دستى بویژه 
در بخش سیاست گذارى و تصمیم سازى ارزیابى 
کرد.  وى همچنین عدم برنامه ریزى دقیق را، از 
دیگر موانع رشــد بخش صنایع دستى دانست و 
تاکید کرد: آینده نگرى و اتکا به دانش و مهارت 
فعاالن عرصه دســتى، بایــد در برنامه ریزى 

مدیران جاى خود را بیش از گذشته باز کند. 

آخرین فرصت نام نویســى دانش آموزان تبعه بدون 
مدرك اقامتى در مدارس اســتان اصفهان 26 مرداد 

است.
مدیرکل امــور اتبــاع و مهاجرین خارجى اســتان 
اصفهان، فراخوان عمومى مراجعه این دانش آموزان 
به دفاتر خدمات اتباع خارجى را از 24 تیر اعالم کرد 
و افزود: امســال چهارمین ســال متوالى نام نویسى 

دانش آموزان بدون مدرك هویتى براى دریافت برگه 
حمایتى است.

مهدى سلیمانى افزود: افرادى که سال گذشته ثبت نام 
شــده اند، با ارائه کارنامه پارسال، برگه حمایت جدید 
دریافت مى کنند و همچنین افرادى که پارســال در 
سرشمارى اتباع غیرمجاز شرکت کرده و متقاضیانى 
که دو سال و بیشتر در ایران سکونت دارند، مى توانند 

فرزندان خود را بــا دریافت برگه حمایــت از دفاتر 
خدمات، در مدارس ثبت نام کنند.

وى گفت: هزینه ثبت نام مطابق مصوبه هیئت وزیران 
و شــیوه نامه ثبت نام این دانش آمــوزان در مدارس 
دولتى مشابه دانش آموزان ایرانى است و تنها هزینه 
خودیارى که از تمام دانش آموزان دریافت مى شود، 

از دانش آموزان اتباع خارجى هم دریافت مى شود.

مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اصفهان گفت: 
بهترین اقدامى که شــهردارى مى تواند براى مدیریت 
سرویس هاى بهداشــتى صورت دهد، برون سپارى و 

سپردن این کار به بخش خصوصى است.
حسین صفارى اظهار کرد: گزارشــاتى از غیر بهداشتى 
بودن وضعیت سرویس هاى بهداشتى اصفهان، به مرکز 
بهداشت استان اعالم شده که در قالب تذکر به شهردارى 

ابالغ شده است تا اقدامات مربوطه صورت گیرد.
وى بیان داشت: بهترین اقدامى که شهردارى مى تواند 
براى مدیریت ســرویس هاى بهداشــتى صورت دهد، 
برون ســپارى و ســپردن به بخش خصوصى است که 
با اندك پولى کــه از مردم مى گیرند، اقــدام به نظافت 
سرویس هاى بهداشتى کنند و از دزدیده شدن شیر آالت 
و حتى فرسودگى ساختمان هاى ســرویس بهداشتى، 
جلوگیرى و به راحتى کارهاى تعمیر و بازســازى انجام 
شــود. وى با اعالم اینکه آنچه امروز مشکل ما به شمار 
مى رود، کمبود سرویس بهداشتى در سطح شهر است، 
افزود: سرویس هاى بهداشتى باید کاشیکارى و وضعیت 

بهداشتى آن در حد استاندارد باشد و از شیرآالت بهداشتى 
و استاندارد استفاده شــود و تجهیز شده به شیلنگ و آب 
گرم باشــد. وى اعالم کرد: غیربهداشتى بودن وضعیت 
دستشویى ها، ســبب بروز انواع بیمارى هاى عفونى و 
روده اى مى شود. مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان بیان کرد: باید دقت شود که از صابون 
مایع در این مکان ها استفاده شود و کف و دیوارهاى آن 

سرامیک باشد.

نام نویسى دانش آموزان بدون مدرك اقامتى تا26مرداد

تأمین بهداشت سرویس هاى بهداشتى شهر
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان گفت: هشت کانون  با واگذارى به بخش خصوصى

بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان از ابتداى تیر ماه امسال 
تاکنون در این استان شناسایى و کنترل شده است.

شهرام موحدى افزود: کانون هاى آلوده به ویروس آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان در شهرســتان هاى نجف آباد و تیران و 
کرون شناسایى شــده اســت. وى با بیان اینکه واحدهاى 
مرغدارى نجف آباد با هفت کانون، بیشترین ابتال را با این 
بیمارى داشته است، افزود: 183 هزار و 110 قطعه پرنده در 

شهرستان نجف آباد و 81 هزار و 900 قطعه در تیران و کرون 
معدوم شده است. مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان درباره 
میزان خسارت هاى وارد شده به مرغدارى ها و مراکز پرورش 
طیور این استان در پى شــیوع ویروس آنفلوآنزاى فوق حاد 
پرندگان ، گفت: تاکنون خســارت صنعت مرغدارى استان 

اصفهان از این بیمارى 110میلیارد ریال برآورد شده است.
وى با بیان اینکــه تاکنون 265 هــزار و ده قطعه پرنده در 
کانون هاى آلوده معدوم شده است، افزود: مبلغى که باید براى 

جبران خسارت به مرغداران پرداخت شود در حدود 9 میلیارد و 
300 میلیون ریال برآورد مى شود.  موحدى با بیان اینکه بیمه 
طیور جزو بیمه هاى اجبارى است، گفت: پرورش دهندگان 
مرغ باید طیور خود را بیمه کنند تا در مواقع بروز خسارت با 
مشکل مواجه نشوند. وى ادامه داد: استان اصفهان داراى دو 
هزار و 600 واحد مرغدارى صنعتى، 17 کشتارگاه طیور و 33 
کشتارگاه دام و بیش از ده هزار مرکز بسته بندى و فرآورى 

فرآورده هاى خام دامى است.

شناسایى 8 کانون آلوده  به آنفلوآنزاى پرندگان در اصفهان

آگهى مناقصه عمومى خرید تجهیزات سامانه حضور و غیاب (کسرا)

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

37924005-031 تماس حاصل فرمایند. 
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