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نقشه هاى سپاهان نوین براى فوتبال اصفهان30 درصد سنگبرى هاى اصفهان تعطیل شده است بهرام رادان «سونامى» به پا مى کندفروش هر متر زمین به قیمت « پفک»! ورزشاستانفرهنگ 2 زن سردسته باند «پله برقى» بودند  حوادث جهان نما

شهاب مظفرى  در اصفهان مى خواند

قیمت بنزین از مهرماه افزایش مى یابد
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یک هفته با نیکى کریمى 
در تلویزیون

تا هفته آینده موبایل نخرید!

ترامپ 7 شرط ایران
 براى مذاکره مستقیم را 

پذیرفته است

5

خاموشى هاى 
اصفهان 

هفته آینده 
به پایان مى رسد 
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کنسرت موسیقى شهاب مظفرى در سالن سیتى سنتر برگزار مى شود. 
وى که از خوانندگان موسیقى پاپ ایران است، اولین آهنگ خود به 
نام «از وقتى رفتى» را با ترانه و آهنگســازى خود در ســال 1387 

منتشر کرد.

وضعیت بهداشتى نگران کننده اتباع خارجى ساکن اصفهان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهــان از پایان پیــش از موعد 
خاموشى ها در اصفهان خبر داد و گفت: با توجه به 
شرایط مساعد آب و هوا و صرفه جویى مشترکان 
در مصرف برق، خاموشى هاى اصفهان به احتمال 
قوى در هفته آینده و پیش از موعد اعالم شده به 

پایان مى رسد.
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سر نخ هاى محرومیت «مسلمان»سر نخ هاى محرومیت «مسلمان»
همه گمانه زنى ها  درباره خبر عجیبى که  شنبه شب منتشر شدهمه گمانه زنى ها  درباره خبر عجیبى که  شنبه شب منتشر شد
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سهمیه بندى بنزین، دونرخى شدن بنزین و استفاده مجدد از کارت سوخت محتمل خواهد بود

قلعه نویى و آبى هاى بى معرفت!
این روزها در البه الى موضعگیرى هاى ســنجیده و نســنجیده، 
گفتگوها، تیترها و زیر تیترها جریانى جدید به طور زیرپوستى ایجاد 
شــده؛ با این عنوان: امیرقلعه نویى هرچه دارد از استقالل است و 

مدیون مادى و معنوى  ابدى به نام این باشگاه پرافتخار آسیا...
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کجا هر چه دارد مدیون استقالل است؟
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لیالى سریال «پدر»:

مى گویند
 کاش حامد نمى ُمرد!

راه اندازى میز گردشگرى 
چین در اصفهان

خواند
6

مى شود. 
 خود به 
7ل 1387

ه اتباع خارجى ساکن اصفهان
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این هفته هم این هفته هم 
ذخیره استذخیره است

دوربین ها 
خودروهــاى

 فاقد معاینه فنى را 
نمى بینند!
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قاسم ساعدى، عضو کمیســیون انرژى مجلس گرانى 
بنزین را در شرایط فعلى ناممکن مى داند و انجام فرآیند 
گران شــدن بنزین را به مهرماه موکــول مى کند. او به 
«رویداد24» مى گوید: افزایش نرخ بنزین صحت ندارد 
و درحال حاضر جامعه ظرفیت تحمــل افزایش قیمت 
حامل هاى انرژى به خصوص گران شدن قیمت بنزین را 
ندارد. البته بحث افزایش نرخ بنزین و همچنین دونرخى 
شــدن بنزین به تازگى در هیئت دولت بررسى شد که 
خوشبختانه دولت این طرح را نپذیرفت اما اگر قرار باشد 
وضعیت سیاســى و بین المللى درمورد مصرف سوخت 
علیه ایران ادامــه یابد، ســهمیه بندى بنزین، دونرخى 

شدن بنزین و اســتفاده مجدد از کارت سوخت محتمل 
خواهد بود. 

ســاعدى با بیان اینکــه جزئیات دقیق قیمــت با نظر 
کمیســیون انرژى در مجلس بررسى خواهد شد، اظهار 
کرد: تا پایان شــهریور خبــرى از افزایش قیمت بنزین 
نخواهیم داشت اما اگر شــرایط منطقه اى و بین المللى 
علیه ایران پیش رود، از مهر ماه به بعد تغییر نرخ در قیمت 
بنزین صورت مى گیرد زیرا الزم است در آن مقطع براى 
مدیریت مصرف سوخت در کشور قوانینى تصویب شود 
و تغییراتى لحاظ شود بنابراین احتمال دارد که از مهر ماه 

به بعد تغییراتى را داشته باشیم.

درحالى که بازار تلفن همراه طى هفته هاى گذشــته با 
افزایش بى سابقه  قیمت مواجه شده و مردم براى خرید 
این کاال سردرگم هســتند، رئیس اتحادیه فروشندگان 

تلفن همراه اعالم کرد که مردم فعًال گوشى نخرند.
طى ماه هاى اخیر و با افزایش و نوسان نرخ ارز در بازار، 
شاهد افزایش قیمت بى رویه و کم سابقه اى در بازار تلفن 

همراه بوده ایم.
البته با وجود انتشــار لیست شــرکت هایى که از دالر 
4200 تومانى براى واردات گوشى موبایل استفاده کرده 
بودند و باید این کاال را با قیمت ارز دولتى در بازار عرضه 
مى کردند، قیمت تلفن همراه کاهش پیدا نکرد و روزبه روز 

بیشتر شد. تا جایى که به عنوان مثال یک دستگاه گوشى 
تلفن همراه چینى که تا حدود یک ماه پیش قیمتى تقریبًا 
یک میلیون و 800 هزار تومان داشت، امروز به بیش از 

سه میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.
ابراهیم درستى، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتى، 
تصویرى و تلفن همراه دراین باره گفت: حدود 130هزار 
تلفن همراه که با ارز دولتى وارد شــده بود و هم اکنون 
توقیف شــده اســت، به زودى در بازار با همان نرخ ارز 
دولتى عرضه مى شود که سبب کاهش قیمت خواهد شد؛ 
بنابراین مردم بهتر است فعالً  دست نگه دارند چرا که تا 

یک هفته آینده وضعیت بهتر مى شود.

قیمت بنزین از مهرماه 
افزایش مى یابد

تا هفته آینده 
موبایل نخرید!

90 درصد طالب 
زیر خط فقرند 

. محمدجـواد  . . آیـت ا   خبرگزارى حوزه |
فاضل لنکرانـى، عضو جامعه مدرسـین حوزه علمیه 
قم گفـت: امـروز حـوزه و در رأس آن مراجع معظم 
تقلید و علما از وضع معیشـت مردم ناراحت و در رنج 
هستند، اما متأسفانه مردم نگاهشان به عده معدودى 
از روحانیون صاحب منصب است در حالى که طالب 
از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند که 90 درصد آنان 

زیر خط فقر قرار دارند.

تحویل یک ایرانى به بلژیک
دادگسـترى فرانسه اعالم    روزنامه ایران |
کرد شـهروند ایرانى-بلژیکى را که در روز 30 ژوئن 
در پاریـس دسـتگیر شـده بـود، در اختیـار مقامـات 
قضائى بلژیک قرار داده است. این شهروند 54 ساله 
ایرانى-بلژیکـى متهم به اجراى طـرح بمب گذارى

 در گردهمایى سازمان منافقین است. بهرام قاسمى، 
سـخنگوى وزارت امور خارجـه ایران، پیـش از این 
با اشـاره بـه دسـتگیرى زوج ایرانى-بلژیکـى گفته 
بـود «افـراد بازداشت شـده در بلژیـک، از اعضـاى 
شناخته شده و عملیاتى گروهک تروریستى منافقین 

هستند».

نظر «کیهان» درباره 
یک ترانه

رهـا اعتمـاد(ى) مجرى    روزنامه کیهان |
شبکه بهایى– صهیونیسـتى «من و تو» که مدت ها 
پیش به جـرم کـودك آزارى در لندن تحـت تعقیب 
پلیس بود و سـابقه ترانه دزدى دارد، ترانه اى را علیه 
انقـالب مردم ایران سـاخته کـه توسـط دو خواننده 
فـرارى اجرا شـده اسـت. فائقه آتشـین که سـوابق 
سـیاه غیراخالقى در دوران طاغوت دارد یکى از این 
خوانندگان اسـت. ایـن خواننده در زمان رژیم سـتم 
شـاهى و در حمایت از محمدرضا پهلـوى و کودتاى 
آمریکایى 28 مرداد نیز برنامه اجرا مى کرد. سیاوش 
قمیشـى دیگر خواننده این ترانه نیز از طرف یکى از 
خواننـدگان مبتذل خارج نشـین متقلب نامیده شـده 
است چراکه اخیراً فاش شد وى به جاى اجراى زنده 

در کنسرت هایش به لب خوانى مى پردازد.

خداحافظ شهردارى!
 جماران| سخنگوى شوراى شـهر تهران در 
مورد آخرین وضعیت آمار بازنشسـتگان شـهردارى 
تهران گفت: در لیسـتى کـه از سـوى معاونت منابع 
انسـانى شـهردارى تهران در اختیار شـوراى شـهر 
گذاشته شده، نام 91نفر قید شـده است که 44 نفر از 
کارکنان شهردارى در هر رده مدیریتى باید به زودى 

از شهردارى تهران خداحافظى کنند.

توئیت جدید ترامپ
رئیـس جمهـورى آمریکا بـا تکرار   جماران|
ادعاهاى خود درباره ایـران و وضعیت اقتصادى آن، 
مدعى شـد که دیدار وى با حسـن روحانى بسـتگى 
به تصمیم طـرف مقابـل دارد. «دونالـد ترامپ» در 
تازه تریـن پیام توییتـرى خود مدعى شـد: «ایران و 
اقتصاد آن بسیار بد و سـریع پیش مى رود! اینکه من 

دیدار کنم یا نه، مهم نیست، بستگى به آنها دارد!»

درآمد CNN از خاورمیانه
   خبر آنالین |  در سال 2008 به دلیل بحران 
اقتصـادى در آمریـکا، شـبکه CNN تصمیم گرفت 
براى تأمین درآمد به سـراغ دولت هاى کشـورهاى 
خاورمیانه برود. انعقاد قرارداد با دولت هاى کشورهاى 
خاورمیانه براى تبلیغ  در مورد این کشورها  اولین گام 
مهم CNN بود. از سال 2008 تاکنون، قراردادهایى 
کـه CNN بـا  دولـت هـاى خارجـى بـه خصـوص
 دولـت هـاى خاورمیانـه منعقـد کرده اسـت بخش 
زیادى از درآمد CNN اینترنشـنال را تشکیل داد که 
یک سیاست بسـیار سـودآور براى CNN  محسوب

 مى شود.

خبرخوان
چه کسانى به ایران 

مى آیند؟
عراقى ها بهار امسال 75 درصد    ایسنا|
بیشتر به ایران ســفر کردند، آن هم به انگیزه  
تجــارت، درمان و زیــارت. به نظر مى رســد 
بى ثباتى بــازار ارز در ایران دســتکم به مذاق 
همســایه غربى خوش آمده اســت. آمارهاى 
پلیس مهاجرت و اتباع خارجى نشــان مى دهد 
در سه ماه نخست امسال عراقى ها 75 درصد، از 
جمهورى آذربایجان و افغانستان به ترتیب 30 
و 28 درصد و از ترکیه 24 درصد نسبت به مدت 
زمان مشابه سال گذشــته بیشتر به ایران سفر 
کردند. سفر اروپایى ها در این مدت به ایران 24 

درصد کمتر شده است.

منبع پول ساخت فیلم 
ده  نمکى 

  کافه سینما | این روزها خبر پایان 
فیلمبــردارى «زندانى ها» فیلم تازه مســعود 
ده نمکى منتشــر شده اســت. بر اساس اخبار 
رسیده، پول ســاخت «زندانى ها»  را مؤسسه 
«اوج» داده است. اوج پیش  از این در فیلم هایى 
مثل «به وقت شام» ابراهیم حاتمى کیا، «تنگه 
ابوقریب» بهــرام کاظمــى و «پایتخت 5» 
سیروس مقدم و محسن تنابنده سرمایه گذارى 

کرده است.

«گل» و فضاى مجازى 
زهــرا ســاعى، عضو    دیده بان ایران |
کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
تبلیغات و فروش موادمخدر گل در فضاى مجازى 
افزایش و زمان دسترسى به مواد کاهش یافته اما 
نمى توان این فضا را براى مبارزه با آن بست، براى 
مقابله با موادمخدر نیازمند افزایش سطح آموزش 

همگانى هستیم.

من هم بودم مى پریدم!
   خبر آنالین | نازنین پیرکارى، مجرى 
و بازیگر تلویزیون که زندگى مشابه شخصیت 
«لیال»ى ســریال «پدر» داشته است، با تأیید 
صحنه جنجالى این ســریال که بازخوردهاى 
منفى زیادى داشت بیان کرد: «همسرم گفت 
اگر من هم بودم در چنین شــرایطى از پنجره 

مى پریدم.»

یک واقعیت درباره 
کودکان کار

معاون امور اجتماعى ســازمان    ایسنا|
بهزیســتى با بیان اینکه تعــداد زیادى مراکز 
بازیافت غیر رســمى وجود دارد که بچه ها در 
حال کار در آنجا هستند، تصریح کرد: به دنبال 
منع به کارگیرى کودکان زیر 18ســال براى 
زباله گردى هســتیم و باید بررســى کنیم که 
چه دالیلى وجود دارد که کودکان وارد این کار 
مى شوند؟ از چهار پنج سال گذشته هم متوجه 
شدیم بیش از 96 درصد از کودکان کار و خیابان 

با پدر و مادرشان زندگى مى کنند.

کشف ویال
 وسط باغ  وحش!

  رکنا| معاون دادســتان مشهد از کشف 
یک ویالى شخصى در باغ وحش مشهد خبر 
داد. قاضى محمد بخشــى محبى گفت: یک 
ویال که در آن اســتخرى هم وجــود دارد در 
مجاورت قفس ببرها در داخل باغ وحش مشهد 
قرار گرفته است. وى افزود: در باغ وحشى که 
ببرها با محدودیت فضا روبه رو هستند، استخر 
کوچکى براى ببرها در نظر گرفته شــده است 
و در مجاورت آن اســتخر بزرگى قرار دارد که 
مى توانســت در اختیار ببرها قــرار گیرد اما به 

صورت شخصى از آن استفاده مى شود.

 انتخاب| روزنامه کویتى «الجریــده» ادعا کرد 
که ایران به هفت شرط پذیرفته بوده است که با آمریکا 
مذاکره کند. هفت شــرطى که پیش بینى مى شد آنقدر 
ســخت باشــند که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى 
ایاالت متحده آمریکا آنها را نپذیرد. به نوشته «الجریده» 

این هفت شرط عبارت بودند از:
بازگشــت واشــنگتن به توافــق هســته اى و اجراى 
تمامى تعهداتش. توقف تهدیــدات نظامى آمریکا علیه 
ایران. ارائه تضمین در جهت عــدم تالش آمریکا براى 
براندازى نظام. پایــان دادن به اختــالف افکنى میان

 ایران با کشورهاى عربى توســط آمریکا. پایان دادن به 
تحریم هاى جدید اقتصادى. توقف فشارهاى اقتصادى 
و توقف فشار به شــرکت هاى اروپایى تا آنها به تهران 

بازگردند.
به گفته روزنامــه «الجریده» ناظران و مســئوالن در 
کشورهاى مختلف از اعالم آمادگى دونالد ترامپ براى 
دیدار با حســن روحانى، رئیس جمهــورى ایران بدون 

هیچگونه پیش شرطى شوکه شدند.
همچنین روزنامه «الجریده» ادعا مى کند که برخى منابع 
دیپلماتیک در تهران به این روزنامه گفته اند این پیشنهاد 
ترامپ ناگهانى و بدون پشتوانه نبوده بلکه مقدمات آن 
از قبل فراهم شــده بود. به گفته این منابع، قبل از اینکه 
ترامپ براى دیدار و گفتگوى بدون پیش شرط با ایران 
اعالم آمادگى کند، ایرانى ها از طریق یک میانجى عمانى 
پیامى را به واشنگتن فرســتادند که مفادش این بود که 
ایران مى پذیرد پشت میز مذاکره براى گفتگوى مستقیم 
با ایاالت متحده بنشیند اما به هفت شرط که آنها را سخت 
توصیف کرده بودند که در رأس آنها بازگشت واشنگتن به 
توافق هسته اى و اجراى تمامى تعهداتش بر اساس آنچه 
در متن توافق آمده و همچنین متوقف کردن تهدیدهاى 
نظامى اش بود. در مقابل ایران بــا ایاالت متحده براى 
حل دو بحران یمن و ســوریه همکارى خواهد کرد و با 
آمریکایى هــا در عراق و افغانســتان هماهنگى خواهد 

داشت.

به گفته این منابع، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران قبل از آغاز تور اروپایى روحانى در ابتداى ماه ژوئن 
گذشته شــروط ایران را در نامه اى به اطالع عمانى ها 
رساند و «یوسف بن علوى»، وزیر امور خارجه عمان در 
سفر اخیر خود به واشــنگتن این نامه را به آمریکایى ها

 داد.
این منابع در ادامه مى افزایند، بر خالف انتظار ایرانى ها، 
واشنگتن به نامه پاسخ مثبت داد و علنًا دو شرط اصلى را 
پذیرفت، به موجب آن «جیمز متیس»، وزیر دفاع آمریکا 

تأکید کرد که ایاالت متحده برنامه اى براى حمله نظامى 
به ایران ندارد و براى برانــدازى نظام حاکم بر ایران نیز 
تالش نمى کند. به دنبــال آن، رئیس جمهورى آمریکا 
اعالم کرد آماده مذاکره بدون پیش شرط با ایران است 
که شگفتى ناظران را برانگیخت. اعالم آمادگى ترامپ 
براى ایرانى ها هم تعجب برانگیز بود براى اینکه انتظار 
نداشتند واشنگتن شروط ســخت آنها را بپذیرد و تصور 
مى کردند کــه حداقل مدت زمانى را براى بررســى آن 

صرف کند.

گفته شــده اســت که بــن علــوى قصد داشــته بعد 
از سفر به واشــنگتن مســتقیمًا به تهران بیاید تا پاسخ 
آمریکایى هــا را به طرف هــاى ایرانى بدهــد اما از او 
خواسته شــده صبر کند تا ظریف از ســفر خارجى اش

 بازگردد.
«الجریده» ادعا کرده که ایران با وجود اختالفات شدید 
مقامات ایرانى در حال بررسى پیشنهاد آمریکایى هاست. 
وزارت امور خارجه جمهورى اسالمى ایران میانجیگرى 

عمان میان ایران و آمریکا را رد کرده است.

ترامپ 7 شرط ایران براى مذاکره مستقیم
 را پذیرفته است

 جماران| روزنامه «جمهورى اســالمى» از رویه 
چند امام جمعه در خصوص مســائل اخیر انتقاد کرد. این 
روزنامه در ستون «صرفًا جهت اطالع» خود نوشت: ائمه 
جمعه چند شــهر برخالف واقعیت هاى جامعه و علیرغم 
حساســیت هاى موجود، در خطبه هاى نماز جمعه اخیر، 
مردم را علیه دولتمردان تحریک کردند و به جاى آنکه علیه 
اخاللگران اقتصادى و ضرورت برخورد با آنها صحبت کنند، 
تالش کردند دولت را زیر سئوال ببرند. این تحریکات در 

مواردى با برنامه ریزى قبلى براى یک راهپیمایى یا تجمع 
همراه بود که البته نمازگزاران استقبال قابل مالحظه اى از 
آن نکردند. با اینکه شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه وعده 
ایجاد تحول و کنار گذاشتن بعضى افراد را داده متأ سفانه 
هنوز بعضى از ائمه جمعه به بیراهه رفتن ادامه مى دهند و 
تفرقه افکنى محور اصلى مطالبى است که در خطبه هاى 
نماز جمعه مطرح مى کنند، نمازى که رســالت اصلى آن 

وحدت آفرینى است.

جلســه اســتیضاح على ربیعى،  وزیر کار، تعاون و رفاه 
اجتماعى اسفند ماه سال 96 در مجلس برگزار شد که وى 
تنها با اختالف یک رأى توانست از مجلس رأى اعتماد 
بگیرد و در سمت خود مجدد باقى بماند. حاال یک منبع 
آگاه در گفتگو با «فارس»، با اشــاره به پشت پرده هاى 
استیضاح وزیر کار در اسفند ماه سال گذشته، گفته: وعده 
وزیر به یکى از نمایندگان براى استخدام همسر وى در 
سازمان تأمین اجتماعى باعث شد تا رأى این نماینده از 
موافقت با استیضاح به مخالفت با استیضاح تغییر کند و 

استیضاح در مجلس رأى نیاورد.
وى افزود: همسر این نماینده که تنها سابقه کارى اش 
این بوده که مدتى به عنوان ماما در بیمارســتان شهید 
مصطفى خمینى مشغول به کار بوده پس از این موضوع 

بدون طى کردن مراحل اســتخدامى به عنوان مسئول 
افزایش کیفیت یکــى از درمانگاه هاى تأمین اجتماعى 
استخدام شده اســت. این منبع آگاه اظهار کرد: وى با 
وجود اســتخدام در این ســمت هنوز هم توقع دارد که 
سمت باالترى به وى داده شود و معتقد است که ارزش 
کار همسرش براى تغییر موضع در استیضاح بیشتر از این 

سمتى بوده که به وى داده اند.
وى افزود: همسر این نماینده رفتارى متکبرانه و دور از 
شأن یک کارمند با دیگران دارد و کوچک ترین اختالف 
نیروهاى دیگر با وى باعث مى شود تا سایر کارکنان مورد 
بازخواست قرار گیرند و این فرد از این حیث از حمایت ها 
در مجموعه برخوردار است و این موضوع باعث ناراحتى 

و عصبانیت کارکنان دیگر درمانگاه شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب هاى معدنى و آشامیدنى 
در ارتبــاط با کاهش میــزان آب معدنى و آشــامیدنى

 بســته بندى در بازار، اظهار کرد: میــزان هر کیلوگرم 
PET به 23 هزار تومان رسیده است که نسبت به قیمت 

4500 تومانى سال گذشته نزدیک به 500 درصد رشد 
یافته است. همین مسئله موجب تا شــاهد رشد افسار 
گسیخته قیمت مواد اولیه بطرى باشیم و بازار این مواد 
به دست دالالن و سودجویان افتاده که باعث شده میزان 
عرضه  آب بسته بندى در بازار حدود 40 درصد کاهش

 یابد.  
پیمان فروهــر در گفتگو بــا «ایســنا»، همچنین در 
پاســخ به اینکه گفته مى شــود بطرى هاى شیشه اى 
آب بسته بندى روانه بازار شده اســت تا کمبود بطرى 
پالســتیکى آب بســته بندى جبران شــود، تصریح 
کــرد: چنیــن مســئله اى امکانپذیر نیســت، چرا که 
میزان تولید آب بســته بندى شیشــه اى بســیار پایین 
اســت و تنها یــک کارخانــه در این بخــش فعالیت 
مى کند و توزیع گســترده اى وجود نــدارد. عالوه بر 
این با توجه به قیمــت باالى بطرى آب بســته بندى 
شیشه اى مردم تمایل چندانى نســبت به خرید نشان 

نمى دهند.

وى  با تأکید بر اینکه کنترل فســاد در حوزه مواد اولیه 
بطرى حائز اهمیت است، بیان کرد: باید مواد اولیه بطرى 
به دست جریان واقعى و تولیدکننده اصلى برسد و تنها 
راهکار پیش رو حذف دالالن بورسى، کنترل و نظارت 
شدید نسبت به عملکرد و فروش تولیدکنندگان پیریفور 
که بخش اعظم مــواد خود را از بــورس تهیه مى کنند 
و نیز جلوگیــرى از صادرات غیرقانونى و غیررســمى 

PET است.

ربیعى چگونه از استیضاح اسفندماه جان به در برد

آب معدنى نایاب مى شود؟

حمله برخى از ائمه جمعه به دولت سازماندهى شده بود؟

داستان پرحاشــیه واگذارى هاى دولت تمامى ندارد. چه 
در این دولت باشــد چه در دولت هاى قبلى. چه مخابرات 
باشــد چه کشــت و صنعت مغان. تازگى ها ســازمان 
خصوصى سازى پس از پنج بار برگزارى مزایده و ناکامى در 
فروش شرکت کشت و صنعت مغان، سرانجام در چند روز 
گذشته موفق شد این شرکت را بفروشد. مزایده اى که این 

بار هم بدون حاشیه نبوده است.
اکبر اعلمى، فرماندار ســابق مغان و نماینده ادوار تبریز، 
آذرشهر، اســکو در مجلس در یادداشتى نوشت: شرکت 
کشت و صنعت مغان با 63 هزار هکتار وسعت، شامل باغات 
میوه، مجتمع بــزرگ دامپرورى، کارخانــه قند، کارخانه 
لبنیات، کارخانه فرآورى میــوه و چند واحد تولیدى دیگر، 

یکى از شرکت هاى منحصر به فرد کشور است.
در ادامه خصوصى ســازى هایى که برخالف نص صریح 
اصل 44 قانون اساسى در حال انجام است، این بار قرعه 

به نام این شرکت افتاده و مســئوالن امر اعالم کرده اند 
که 100درصد سهام این شرکت در دوم مرداد ماه 1397 
از طریق مزایده به قیمت پایه 17هــزار و 610 میلیارد و 
886 میلیون و 938هزار ریال به بخش خصوصى فعال در 
صنعت کشاورزى و غذایى واگذار شده است... اگر اموال، 
ابنیه و ادوات و ماشین آالت فراوان و باغات پرمحصولى 
که این شرکت دارد را نادیده بگیریم و فرض کنیم که کل 
شرکت زمین بایر است، طبق این معامله، زمین این شرکت 
از قرار هر متر مربعى 2800 تومان یعنى کمتر از قیمت دو 
بسته پفک نمکى 100 گرمى به فروش رفته است! تسامح 
سازمان خصوصى سازى نسبت به خریدار به اینجا هم ختم 
نشده و مقرر شــده برنده مزایده، وجه معامله را به صورت 
اقساط 9ساله با سازمان خصوصى ســازى تسویه کند  و 
از دو ســال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار 

شود!

فروش هر متر زمین به قیمت « پفک»!
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قصه دختر جوان و شرورى که حین انتقامى ساده در 
دانشگاه دلباخته پســر همکالس خود مى شود و به 
یکباره تحولى عمیق در زندگى اش روى مى دهد این 
شب ها خط قرمزهاى تلویزیون را بازتر کرده است. با 
تمام انتقادهایى که از این سریال و باالخص تکرارى 
بودنى که از آن حرف  و حدیث هایى در جوامع مجازى 
دیده مى شود، این سریال توانسته مخاطبان را همراه 
قصه عاشــقانه «لیال» و «حامد» کند. ریحانه پارسا 
که این روزهــا اولین روزهاى شــهرتش را با ایفاى 
نقش «لیال» در این سریال مى گذراند با خبرگزارى 
«فارس» به گفتگــو پرداخته که بخشــى از آن را 

مى خوانید.
بعد از اینکه سریال «پدر» در ماه رمضان 
پخش نشد، به تعداد قسمت هاى آن افزوده 

شد؟
از ابتدا قرار بود 30 قسمت 35 دقیقه اى باشد و در ماه 
رمضان پخش شود و بعد از حذف از کنداکتور پخش 
رمضان، زمان هر قسمت و تعداد قسمت ها افزایش 
پیدا کرد و به برخى جزئیات که در نسخه ماه رمضان 
اشاره نشده بود، بیشتر پرداختیم و در نهایت حدود 45 

قسمت شد.  
فکر مى کنید اگر مــاه رمضان پخش 
مى شد بازخوردهاى بهترى مى گرفتید یا نه؟

فکر مى کنم زمان مناسب براى پخش «پدر» همین 
االن بود. چراکه اگر در ماه رمضان روى آنتن مى رفت 
با شتاب زدگى و قیاس بین سریال ها مواجه مى شد و 

آن اتفاقى که االن افتاده نمى افتاد.
با ســن کمى که دارید و در 19 سالگى 
شروع خوبى را در بازیگرى براى خود رقم 
زدید. چطور شــد کــه به ســریال «پدر» 

رسیدید؟
مسیرى نبود که یک شــبه به آن برسم. از سال 93 
دنبال بازیگرى رفتم و تحصیلکرده رشــته نمایش 
در مدرسه سوره هســتم و مسیرى که پیمودم کامًال 
درست و حساب شــده بود. در همین حین از طریق 
دوســتان به دفترهایى براى تســت دادن معرفى 
مى شدم و هیچوقت اینطور نبود که خودم بدانم جایى 
تست مى گیرند و خودم بروم تست بدهم و هیچوقت 
هم پیگیر نقشى نبودم. همیشه دنبال این عنوان بودم 
که نقشى که بازى مى کنم عنوان «با معرفى» داشته 
باشد و دوست داشــتم اولین بار در نقش پررنگى که 
در یک اثر هســت به جامعه بازیگرى معرفى شوم و 
این را در ذهنم مى پروراندم و در آخر هم خداراشــکر 

به آن رسیدم.
این اتفاق را پیش بینى مى کردید؟

شاید. البته نه براى االن. من تا سال گذشته مدرسه 
مى رفتم و کنکور دادم. اتفاقى که افتاد خیلى زودتر از 
تصورم افتاد. اما دوست داشتم با اسمى وارد این حرفه 

شوم که قدم اول را محکم گذاشته باشم.
قطعاً در انتخاب هاى بعدیتان هم تأثیر 

خواهد داشت؟
واقعًا آدم نمى داند که فردایش چه مى شود و ممکن 
است شرایط آدم را به ســمتى ببرد که مجبور شود 
نقشى که نمى خواهد را انتخاب کند. البته امیدوارم که 
این اتفاق براى من نیافتد. جالب ترین چیزى که این 
روزها مى بینم این است که پروژه هایى را که دوست 
ندارم هم پیشنهاد همکارى مى دهند. البته مدتى است 
که چهره هاى جدید بسیارى را مى بینم که به سینما 
و تلویزیون آمدند و کار مى کننــد و این نیاز فضاى 

تلویزیون و سینماى ماست که به سمت آن رفته.
فکر نمى کنید حضور چهره هاى جدید به 

دلیل وضعیت مالى سازمان است؟
بى تأثیر نیســت، اما شــاید نه فقط تلویزیون بلکه 
در ســینما هم مردم از چهره هاى تکرارى خســته 
شــدند. حتى چهره هاى معروفى که االن گیشه را 
در دســت دارند باالخره تا چه زمانى مى توانند مردم 
را به سینماها بکشانند؟ و در بین این بازیگرانى که به 

تازگى معرفى مى شوند اغلب خانم هستند.
چه ویژگى هایى در بازى و چهره شما بود 
که براى ایفاى نقش «لیال» انتخاب شدید؟

آقاى عنقا و توفیقى از اوایل زمستان 96 پیش تولید 
را آغاز کــرده بودند و دنبال ایــن بودند که چهره اى 
جدید و تقریبًا ناشناس بیاورند که با این نقش معرفى 
شود. از نظر من هم این شیوه براى مخاطب جذابیت 
دوچندانى خواهد داشت چراکه بازیگرهاى تکرارى 

به ناب بودن آن حال وهوایى که «لیال» دارد کمکى 
نمى کردند.

االن کــه دو هفته از شــروع پخش 
مى گذرد، مخاطبان به این نتیجه رسیدند که 
اگر هر کسى به جاى شما و آقاى مهراد بازى 

مى کرد آنقدر که باید جذابیت نداشت.
چهره، چهره جدیدى اســت و به همیــن دلیل مردم 
راحت تر و بدون پیشینه ذهنى او را قبول مى کنند. این نو 
بودن در ادامه مسیر هم خیلى درست است به هر حال 
هر چقدر هم بازیگر خالق باشد باالخره در یک جاهایى 
و بنا به انتخاب کارگردان و... ناخودآگاه خودش را تکرار 
مى کند. یعنى اگر من نوعى بخواهم همزمان سر چند 
کار باشــم یک جاهایى تکرار مى شوم و به ریحانه اى 
تبدیل مى شــوم که فقط جلوى دوربین است. به نظر 
من اینکه اولین نقشت را با معرفى بازى کنى مسیر را 
کوتاه تر مى کند. نو بودن و کم دیده شدن توسط مردم 
ماندگارى دارد که در این مسیر بازیگر را کمک مى کند.
انتقــادى که به کلیت ســریال «پدر» 
مى شود اغراق و وجود کاراکترهایى است که 
در جامعه و پیرامونمان کمتر مى بینیم. االن 
جوان هاى ما کمتر به سمت افرادى مى روند 

که این تیپ و ظاهرى خاص دارند.
کاراکتر حامد و خانواده اش به شدت ایده آل و خوب 
مطلق هســتند و هیچ مورد بدى در اینها نمى بینیم 
و با حرفتان موافقم که در جامعه ما دیگر شــبیه به 
اینها پیدا نمى شــود و در بهترین حالت ممکن آدم ها 
بدجنسى هایى دارند اما خانواده تهرانى اینطور نیست. 

از طرفى همیشه این باور را دارم که آدم ها ناخودآگاه به 
سمت آرامش و خوبى مى روند و هیچکس این آرامش 
را رها نمى کند. «لیال» هم دنبال چیزى رفت که در 
زندگى عادى خود نداشت. اتفاق بعیدى نیست اما این 

را هم قبول دارم که درصدش کم است.
ســاختار غیر خطى ســریال و رفت و 
برگشــت هایش چقــدر در انتخاب «لیال» 

برایتان مهم بود؟
روز اولى که سریال پخش شد، مردم که مرا مى دیدند 
مى گفتند شما چرا آخر داســتان را به ما گفتید؟ این 
خیلى ریسک بود و ممکن بود باعث ریزش مخاطبان 
شود و بگویند ما که آخر قصه را فهمیدیم و چرا دوباره 
نگاهش کنیم؟ اما عالمت سئوالى در زندگى عادى هر 
آدمى هست که چطور به اینجا رسیده و همین عالمت 
سئوال باعث جذابیت براى مخاطب و افزوده شدن به 
میزان آنها شده است. مخاطب دوست دارد دیروز این 
«لیال»یى که االن افسرده و داغدیده است را ببیند. 
حتى من و آقاى مهراد تمام کامنت هایمان این است 
که توروخدا «حامد» نمیرد. اما این یک سایه سیاهى 
اســت که روى تمام قســمت هاى خوش و خندان 

سریال وجود دارد.
قصه «پدر» با مــرگ «حامد» به پایان 

مى رسد؟
نه، مرگ «حامد» آخر داستان ما نیست و نقطه اوج 
قصه است که در قســمت 17 مى بینید. و از آنجا به 
بعد ادامه «لیال»ى چهار ماه بعد از مرگ «حامد» را 

مى بینیم و اتفاق هایى که براى «لیال» مى افتد.

لیالى سریال «پدر»:

مى گویند کاش حامد نمى ُمرد!

فیلم ســینمایى «ســونامى» به کارگردانى میالد صدرعاملى 
پس از پایان مراحل تدوین و صداگذارى خود را براى حضور در 

جشنواره فیلم فجر آماده مى کند.
تدوین فیلم ســینمایى «ســونامى» نخستین ســاخته میالد 
صدرعاملى توســط بهرام دهقان چندى پیش به پایان رسید. 
فیلمبردارى این فیلم ســینمایى 72 جلسه، در تهران و اطراف 

آن به طول انجامید و مراحل فنى آن به تازگى آغاز شده است.

بهرام رادان، رعنا آزادى ور، مهرداد صدیقیان، فرشته حسینى، 
محمدرضا غفــارى، امیرمهدى ژوله، علیرضا شــجاع نورى، 
علیرضا ورزنده، صبا محمدى و امیر شریعت از جمله بازیگرانى 
هستند که در فیلم سینمایى «سونامى» به ایفاى نقش پرداخته 

اند.
بهرام رادان، بازیگر مطرح سینماى ایران به غیر از «سونامى» 
نقش اول فیلم سینمایى «آشفتگى» را نیز ایفا مى کند. این فیلم 

اولین همکارى بهرام رادان با جیرانى است و این بازیگر سینما 
در «آشفتگى» در نقشى بسیار متفاوت جلوى دوربین رفته است.
صدیقیان که امسال سال بسیار خلوتى را در گیشه سینما تجربه 
کرده و هنوز هیچ فیلمى را از خود در چرخه اکران ندیده اســت 
هم اکنون با حضور در هشت فیلم سینمایى یکى از پرکارترین 

بازیگران سال 97 در عرصه تولید محسوب مى شود.
وى امسال با هشت فیلم شانس حضور در جشنواره فیلم فجر را 

دارد. «البى»، «جاده باریک مى شود»، «پدیده»، «سونامى»، 
«عطر داغ»، «سمفونى نهم»، «رقص روى شیشه» و «طال» 
هشــت فیلمى هســتند که صدیقیان در آنها بــه ایفاى نقش 

پرداخته است.
این فیلم سینمایى به چالش هاى رقابتى ورزشکاران مى پردازد و 
فیلمنامه آن را میالد صدرعاملى و على اصغرى به طور مشترك 

به نگارش درآورده اند. 

بهرام رادان «سونامى» به پا مى کند

3285 سال پانزدهم

یده»، «سونامى»، 
 شیشه» و «طال» 
ها بــه ایفاى نقش 

شکارانمى پردازد و
ى به طور مشترك

پیمان معادى، بازیگر ســینما و تئاتر امســال با دو فیلم 
متفاوت راهى سى و هفتمین جشنواره فیلم فجر خواهد 

شد. 
معادى سال گذشته دومین فیلمش را در فجر کارگردانى 
کرد. معادى ســال گذشته فیلم ســینمایى «بمب،یک 
عاشقانه» را در سى و ششمین جشنواره فیلم فجر شرکت 
داد. این فیلم توانست در اکران جشــنواره نظرات تقریبًا 
خوبى را به دست بیاورد. معادى در «بمب،یک عاشقانه» 

نقش اول فیلم را در کنار لیال حاتمى ایفا کرد.
فیلم سینمایى «بمب،یک عاشقانه» با وجود رونمایى در 
سى و ششمین جشنواره فیلم فجر هنوز زمانى براى اکران 

مناسب پیدا نکرده است ولى به احتمال فراوان 
این اثر پاییز امسال روى پرده مى رود.

پیمان معادى اما امســال در همکارى 
تازه اى با صفى یزدانیان فیلم سینمایى 
«ناگهــان درخــت» را در آســتانه 

جشــنواره فیلم فجر مى بیند. یزدانیان 
پیش از فیلم «در دنیاى تو ســاعت چند 

اســت» را کارگردانى کرده بود که 
مورد استقبال شــدید اهالى 

سینما قرار گرفت. فیلم 
ســینمایى «ناگهان 
درخت» در سه دوره 
تاریخــى روایــت 
مى شود و معادى 

در آن با بازیگرانى همچون مهراب قاســم خانى، شقایق 
دهقان، سیامک صفرى، زهره عباسى و پانته آ پناهى ها 

همبازى شده است.
عالوه بر فیلم سینمایى «ناگهان درخت» که به احتمال 
فراوان با حال و هوایى عاشقانه ساخته خواهد شد، معادى 
امسال فیلمى خبرساز را در آستانه حضور در جشنواره فیلم 
فجر دارد. وى در تجربه همکارى مجدد با سعید روستایى 
در فیلم ســینمایى «مترى شــش و نیم» به ایفاى نقش 
خواهد پرداخت. معادى در این فیلــم تجربه «ابد و یک 
روز» را در کنار بازیگرانى همچون نوید محمدزاده و پریناز 

ایزدیار تکرار مى کند.
براساس آخرین اخبار دورخوانى فیلمنامه «مترى شش 
و نیم» طى هفته گذشته آغاز شده و روستایى قصد 
دارد دومین فیلمش را به زودى کلید بزند. روستایى 
این فیلم را براى حضور در سى و هفتمین جشنواره 

فیلم فجر آماده مى کند.
در ابتدا قرار بود شهاب حســینى نیز در این فیلم 
بازى کند اما حضورش به دالیلى منتفى شد. هنوز 
درباره سایر بازیگران این فیلم سینمایى 
صحبتى به میــان نیامده، ولى 
به احتمال فراوان روســتایى 
براى جلوگیرى از تکرار در 
بازیگران فیلــم اول و دوم 
خــود بایــد از بازیگرانى 

متفاوت تر بهره ببرد.

پیمان معادى با 2 فیلم به جشنواره فجر باز مى گردد
از «ناگهان درخت» تا «مترى شش و نیم»

ست ولى به احتمال فراوان
روى پرده مى رود.

ســال در همکارى 
نیان فیلمسینمایى

ت» را در آســتانه 
جر مى بیند. یزدانیان

نیاى تو ســاعت چند 
کرده بود که  انى

دید اهالى
 فیلم 

هان
ره 
ت 

براساس آخرین اخبار دورخوانى فیلمنامه «مترى شش
و نیم» طى هفته گذشته آغاز شده و روستایى قصد 
دارد دومین فیلمش را به زودى کلید بزند. روستایى 
این فیلمرا براىحضور درسى و هفتمینجشنواره

فیلم فجر آماده مى کند.
در این فیلم نیز در ابتدا قرار بود شهابحســینى

بازى کند اما حضورش به دالیلى منتفى شد. هنوز 
درباره سایر بازیگران این فیلمسینمایى
نیامده، ولى صحبتى به میــان

به احتمال فراوان روســتایى 
از تکرار در جلوگیرى براى

بازیگران فیلــم اول و دوم 
بایــد از بازیگرانى خــود

متفاوت تر بهره ببرد.

«ژان میشل فرودون»، اســتاد دانشگاه، مورخ، منتقد و 
روزنامه نگار سینمایى فرانسوى و سردبیر سابق نشریه 
«کایه دو سینما» درباره سینماى ایران گفت: سینماى 
ایران ســینماى اصیل و خالقى اســت و الزم است که

 فیلم هاى ایرانى در تمام جهان دیده شوند.
وى با اشاره به سینماى عباس کیارستمى به عنوان یک 
بخش ویژه از سینماى ایران بیان کرد: عباس کیارستمى 
نه تنها فیلمســاز خیلى خوبى در ایران بود بلکه در کل 
جهان شناخته شــده و جزو بهترین ها بود. کیارستمى 
هم فیلمســاز خوب و هم به معناى کلمه استاد و معلم 
شایســته اى براى جوانان بود به همیــن دلیل، هم در 

فیلم هایش و هم در مقام اســتادى، دو ویژگى آزادى 
و قدرت بخشــیدن به دیگران در او بســیار دیده 
مى شد. فیلم هاى کیارســتمى در عین سادگى 
روایى و قابل درك بودن براى همه مردم، حرف 
هاى زیادى براى گفتن داشــتند و این ویژگى 

براى یک فیلمساز بسیار مهم است.
فرودون تأکید کرد: کیارستمى در فیلم هایش 

فرهنــگ ایران که 
ریشــه در شعر 

ایرانــى دارد 

را به جهان معرفى کرد و فیلم هاى او ســبب شــد نگاه 
مردم جهان به ایران تغییر کند، بنابراین او بهترین سفیر 

ایران بود.
این منتقد ســینما در ادامه با ابراز تأسف از برخى نظرات 
درباره عباس کیارســتمى در محافل ســینمایى ایران، 
توضیح داد: براى برخى فیلمســازان ایرانى  ابراز تأسف 
مى کنم که گاهى اوقات درباره کیارســتمى بد صحبت 
مى کنند. البته این اولین بارى نیســت که چنین اتفاقى 
مى افتد و زیاد شنیده ام که نه فقط درباره کیارستمى بلکه 
درباره بقیه هنرمندان نیز بد صحبت مى کنند و این مسئله 

واقعاً ناراحت کننده است.
سردبیر ســابق «کایه دو سینما» 
در پاسخ به اینکه آیا فیلمسازان 
ایرانى جایگاهــى ویژه مثل 
کیارســتمى در جهــان پیدا 
کرده اند، گفت: فیلمســازان 
خوبــى در ایــران وجــود 
دارند، اما تا االن در مقایســه با 
کیارستمى هیچکسى را ندیده ام و 
هیچکدام به پاى کیارستمى

 نمى رسند.

عباس کیارستمى
جهانى ترین فیلمساز ایرانى

ـته اى براى جوانان بود به همیــندلیل، هم در
یش و هم در مقام اســتادى، دو ویژگى آزادى 

ت بخشــیدن به دیگران در او بســیار دیده 
. فیلم هاى کیارســتمى در عین سادگى 
حرف و قابلدركبودن براى همه مردم،
یادى براى گفتن داشــتند و این ویژگى

ک فیلمساز بسیار مهماست.
ن تأکید کرد: کیارستمى در فیلم هایش 

ـگ ایران که 
ه در شعر 

ى دارد 

واقعا ناراحت کننده است.
سردبیر ســابق «کایه دو سینم
در پاسخ به اینکه آیا فیلمساز
ایرانى جایگاهــى ویژه م
جهــان پ کیارســتمى در
کرده اند، گفت: فیلمســاز
خوبــى در ایــران وجــ
دارند، اما تا االن در مقایســه
کیارستمى هیچکسى را ندیده ام
هیچکدام به پاى کیارستم

 نمى رسند.

نیکى کریمى در ســال 1369 و از 18 ســالگى با فیلم «عروس» وارد 
سینماى ایران شد و شاید کسى فکرش را هم نمى کرد با وجود گذشت 
بیش از ربع قرن از طى شدن عمر حرفه اى اش همچنان در اوج دنیاى 
بازیگرى باقى بماند. اما انتخاب هاى گزیده و ســنجیده او در بخشى از 
سال هاى بازیگرى اش نشــان داد که ستاره جدیدى در سینماى ایران 
در حال طلوع است که بنا نیست به راحتى رو به افول گذاشته و خاموش 
شود اگرچه عطش بى امان او نسبت به دنیاى ادبیات و تألیف، کریمى را از 
دنیاى کتاب ها نیز غافل نکرد و باعث شد تا در کنار تجربه موفق بازیگرى 
دســت به قلم برده و آثارى را ترجمه  کند. از آنجایى که او مى خواست 
تبلور اندیشه و قلم خود را نیز به تصویر بکشد؛ پشت دوربین فیلمبردارى 
هم قرار گرفت تا در جایگاه یک کارگردان نیز خود را محک زده و روایت 

منحصر به فردش از سینماى ایران را به نمایش بگذارد.
بانوى سینماى ایران در ســال هاى اخیر درکنار تمام این فعالیت ها به 
عنوان یکى از شخصیت هاى شاخص سینماى ایران در عرصه داورى 
هم ظاهر شده و درچندین جشنواره داخلى و خارجى به عنوان داور حضور 

یافته است و گاه و بى گاه نیز دوربین عکاسى را به گردن آویخته و دنیا 
را از لنز این دوربین براى عالقه مندان خود به نمایش گذاشته است اما با 
وجود تمامى این فعالیت ها مخاطبان همچنان او را به عنوان بازیگرى 
موفق مى شناسند تا کارگردانى مؤلف که دیدگاه هایش در فیلم هاى او 

نمایان شده اســت. اما گویى خانم بازیگر چندان از روند ورود به دنیاى 
کارگردانى ناامید نیست و به دنبال پیدا کردن مسیر خود در این عرصه 
است. هر چند او توانست با فیلم سینمایى «سوت پایان» که خود نیز در 
آن به ایفاى نقش پرداخته در جشنواره هاى داخلى و خارجى شرکت کند 
اما این تنها تجربه او در این عرصه نبوده و در ســال هاى اخیر ساخت 
فیلم هاى سینمایى دیگرى همچون «یک شــب»، «چند روز بعد» و 
«شیفت شب» را نیز در کارنامه خود دارد. با وجود آنکه منتقدان، «شیفت 
شب» را نســبت به آثار قبلى اش گامى رو به جلو مى دانند اما کار خانم 
بازیگر درعرصه کارگردانى به هیچ وجه قابل قیاس با هم نیست و شاید 
حتى اگر فیلمى هم نمى ســاخت، در کارنامــه کارى  اش تأثیر چندانى 
نداشــت ولى گویى پرداختن توأمان به ادبیات، کارگردانى و بازیگرى 

جزئى جدانشدنى از شخصیت نیکى کریمى 47 ساله شده است.
این هفته و در بخش مرور پرونده بازیگران، فیلم هایى از نیکى کریمى، 
در جدول پخش صحنه گران (مرور آثار) شبکه نمایش قرار گرفته و روى 
آنتن مى روند. این فیلم ها تا جمعه 19مرداد ماه، ساعت 21 از این شبکه 

پخش مى شوند.

یک هفته با نیکى کریمى در تلویزیون
محیا حمزه

تهیه کننده و کارگردان فیلم «ماجراى نیمروز» بعد از دریافت پروانه ساخت قسمت دوم این فیلم، 
این روزها وارد پیش تولید این پروژه شده اند.

«سینما ایده آل» خبر داده که الناز شاکردوســت که در گریز از سینماى تجارى 
در فیلم «خفگى» فریدون جیرانى ایفاى نقش کرده بود نقش اصلى زن 

«ماجراى نیمروز2» را ایفا خواهد کرد.
 داســتان «ماجراى نیمروز2» چند سال بعد از قسمت اول به عملیات 
مرصــاد و به هالکت رســیدن منافقیــن در جریان ایــن عملیات 
مى پردازد. آیا شاکردوســت در این فیلم ایفاگر دختر منافق تّوابى 

خواهد بود که در این عملیات به شهادت مى رسد؟ «سینما ایده آل» 
از محســن کیایى بازیگر آثار غالبًا کمدى بــه عنوان دیگر 

بازیگر «ماجراى نیمروز2» نام برده است. محمدحسین 
مهدویان در قسمت قبلى فیلم عالقه زیادى به وارد 

کردن یک ماجراى عاشقانه به دل فیلمش نشان 
داده بود. اینکه نردعشــق فیلم جدید بین 

کاراکترهاى کیایى و شاکردوست رخ مى 
دهد یا نه مشخص نیست اما احتماًال 

باز لرزش هاى مــدام دوربین 
اســت که از ابتدا تا انتها رخ

 مى دهد.

الناز شاکردوست نقش اصلى «نیمروز2» شد

دهآل» خبر داده که الناز شاکردوســت که در گریز از سینماى تجارى 
نقشاصلى زن بود خفگى» فریدون جیرانى ایفاى نقش کرده

یمروز2» را ایفا خواهد کرد.
«ماجراى نیمروز2» چند سال بعد از قسمت اول به عملیات 
به هالکت رســیدن منافقیــن در جریان ایــن عملیات 
آیا شاکردوســت در این فیلم ایفاگر دختر منافق تّوابى 

که در این عملیات به شهادت مى رسد؟ «سینما ایده آل» 
ن کیایىبازیگر آثار غالبًا کمدى بــه عنوان دیگر 

جراى نیمروز2» نام برده است. محمدحسین 
ر قسمت قبلى فیلم عالقه زیادى به وارد 

ماجراى عاشقانه به دل فیلمش نشان 
ینکه نردعشــق فیلم جدید بین 

ى کیایى و شاکردوست رخ مى
شخص نیست اما احتماًال 

هاى مــدام دوربین 
از ابتدا تا انتها رخ
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حضور یونس دلفى در آیندهوون هلند به زودى نهایى 
خواهد شد. بازیکن جوان استقالل خوزستان درباره 
این موضوع گفته:  براى انتقال من به آیندهوون باید 
مبلغى بین دو باشگاه رد و بدل شود و امیدوارم باشگاه 
استقالل خوزستان مبلغ زیادى را براى فروش من به 
آیندهوون اعالم نکرده باشد. مدیران باشگاه استقالل 
خوزستان نباید مبلغ را باال ببرند و باید کمى هم به فکر 
آینده من باشند تا بتوانم در اروپا بازى کنم. امیدوارم 
باشگاه کمى راحت تر با این قضیه برخورد کند و من 

بتوانم راهى هلند شــوم.  دلفى در بخش دیگرى از 
مصاحبه اش نشــان داده که اعتماد به نفس باالیى 
دارد چرا که ضمن رد پیشنهاد بشیکتاش اظهار نظر 
جالبى درباره این موضوع داشته:  اگر قرار باشد در اروپا 
بازى کنم قطعًا تیم بهترى را نســبت به بشیکتاش 
انتخاب مى کنم. پیشــنهادات من تنها به آیندهوون 
ختم نمى شود و از این باشگاه بهتر هم پیشنهاد دارم 
ولى براى رسیدن به اهدافم فعًال ترجیح مى دهم در 

فوتبال هلند کار کنم. 

تیمى بهتر از بشیکتاش!
چند روز پیش بود که اعالم شــد مذاکرات تراکتورسازى 
و رامین رضاییان به نتیجه نرســیده و پیشنهاد 750 هزار 
دالرى زنوزى مورد قبول مدافع راست تیم ملى قرار نگرفته 
تا حضور او در تراکتورسازى منتفى شود. با این همه تازه ترین 
صحبت هاى درودگر نشان مى دهد که هنوز نمى توان با 
قطعیت از کنسل شدن حضور رامین در تبریز صحبت کرد.
مدیرعامل تراکتورسازى که   شــایعه مذاکره با رضاییان را 
کار دالل ها دانســته بود حاال با لحن دیگرى درباره مدافع 
تیم ملى صحبت کرده. او به خبرگزارى میزان گفته:«االن 

نمى خواهــم در خصــوص 
رضاییان صبحت کنم. فقط 
این را مى گویم او بازیکن خوب  

و بزرگى است و مورد احترام من، 
ولى من درجریان ریز مسائل مربوط 

به او نیستم.» به نظر مى رسد این تغییر 
لحن بى ارتباط با شــایعاتى درباره افزایش رقم 

پیشنهادى تراکتورسازى به رضاییان نیست. شایعاتى که 
البته هیچ مقام رسمى آن را تأیید نکرده است.

در جریان ریز مسائل نیستم!

کمیته اخالق طى دو بیانیه و گفتگو همچنان شــائبه در 
خصوص دالیل محرومیت محسن مسلمان را افزایش 

داده تا بازار شایعات در این خصوص داغ شود.
به گزارش «ورزش سه»، محسن مســلمان و حواشى 
ادامه دار این بازیکن حتى بعد از جدایى از پرسپولیس او را 

به تیتر یک رسانه ها تبدیل کرده است.
خبر عجیب و شبانه شنبه شــب به محرومیت او و البته 
حسین کعبى اختصاص داشت. در مورد محسن مسلمان 
اما شایعات به شدت افزایش یافت. از ماجراى خالکوبى 
او تا شایعاتى باورنکردنى در فضاى مجازى درباره شرط 
بندى و پرونده سابق این بازیکن در دادسرا! شایعاتى که با 
توجه به بیانیه پرابهام کمیته اخالق همچنان رو به افزایش 
است و هیچ ســرنخى از آن موجود نیست تا به طور قطع 

بتوان درباره آن به پاسخ روشنى دست یافت.
خالکوبى

اولین شــایعه درباره دلیل این محرومیــت به خالکوبى 
هافبک ذوب آهن مربوط است. جایى که روى دستانش 
بعد از فوت هادى نوروزى عدد 24 را ثبت کرد و بعد از آن 
به تعداد آن افزود به نام اقوام و... هم رسید. با این حال بعید 
است دلیل این محرومیت خالکوبى برترین هافبک از حیث 
پاس گل باشــد. در همین لیگ از فصول گذشته اپیدمى 
خالکوبى بازیکنان افزایش یافته و تقریباً هیچ تیمى نیست 
که بازیکنى با خالکوبى نداشته باشد. سهل گرفتن سازمان 
لیگ و کمیته انضباطى هم باعث شــد تا طى دیدارهاى 
اخیر کامًال این موضوع عادى شود و حتى سوژه اى جذاب 

براى عکاسان هم تلقى نشود
شکایت امیر قلعه نویى

حسین کعبى اما خیلى زود نســبت به این حکم واکنش 

نشــان داد و گفت تنها دلیلى که به ذهنش مى رســد به 
ماجراى درگیرى لفظى با امیر قلعه نویى و شــکایت این 
مربى از او مربوط است. ســال 93 بود که حسین کعبى 
بازیکن اسبق پرســپولیس و تیم ملى، اظهاراتى را علیه 
قلعه نویى سرمربى وقت استقالل مطرح کرد. کعبى که 
هم اکنون در سپیدرود رشت توپ مى زند، پس از اظهارات 
جنجالى جواد نکونــام در آن زمان علیه قلعه نویى، گفته 
بود:«حرف هاى جواد عین واقعیت است و به غیر از قلعه 
نویى، هشت نفر دیگر از مربى گرفته تا مدیرعامل باشگاه، 
دارند به فوتبال ایران ظلم مى کنند.» به دنبال انتشــار 
اظهارات کعبى، قلعه نویى از او به دادســراى فرهنگ و 
رسانه شکایت کرد و پرونده در دست رسیدگى و بررسى 
شعبه دوم بازپرسى قرار گرفت. نهایتاً کعبى اسفند سال 93 
به دنبال احضار به دادسرا، در شعبه بازپرسى حضور یافت 
و توضیحات خود را در خصوص این شــکایت که تحت 
عناوین اتهامى افترا، توهین و نشر اکاذیب مطرح شده بود، 
ارائه کرد. شعبه بازپرسى پس از استماع توضیحات کعبى، 
براى او قرار تأمین مناسب صادر کرد و کعبى هم با تودیع 

قرار صادره، آزاد شد.
شرط بندى

غیرباورترین موضوع و شایعه در خصوص محرومیت این 
بازیکن و حسین کعبى در فضاى مجازى به دست داشتن 
آنها در ماجراى شرط بندى اســت! خبرى که به راحتى 
مى توان آن را رد کرد. هرچند بحث داغ شرط بندى طبق 
چند وقت اخیر و خصوصًا بعد از صحبت هاى على دایى 
داغ شده و حتى در فصل گذشته با نتایج عجیب و غریب 
صباى قم این مسئله بار دیگر به بحث اصلى فوتبال ایران 
تبدیل شده بود، با این حال بعید و غیرقابل باور است که 

ستاره سابق پرسپولیس و هافبک کنونى ذوب آهن در این 
مسئله نقشى داشته باشد و کامًال این موضوع رد است.

ماجراى فرحزاد و فریادهاى مسلمان
ابتداى لیگ گذشــته بود کــه شــایعاتى در خصوص 
دستگیرى چند فوتبالیســت در یکى از سفره خانه هاى 
شــمال تهران داغ شــد. بعد از آن اســامى مخففى که 
«م.م» هم یکى از آنها بود به میان آورده شد. اسم مخففى 
که همه را به ســمت محسن مســلمان مشکوك کرد. 
هافبک مورد اعتماد آن روزهاى برانکو و پرســپولیس، 
دقایقى بعد از جدال با ســایپا روبه روى خبرنگاران قرار 
گرفت و تنها به گفتن این جمالت براى مبرا کردن خود 
اکتفا کرد: گفته اند «م.م» را در یک سفره خانه گرفته اند. 
هرکسى گفته من به ســفره خانه رفته ام و چنین کارى 
کرده ام، جرأت داشته باشد و اسم بگوید. من عادت کرده ام 
که همیشــه قبل از فصل و قبل از بازى ها این مســائل 
را درباره ام مطرح کنند. قبل از بــازى هم گفته بودند که 
ذوب آهن براى من مشکل ایجاد کرده و نمى توانم بازى 
کنم اما دیدید که امروز بازى کردم. در سایت ها هم نوشته 
بودند که در یک میهمانــى«م.م» ، «ك. د»، «پ.ص» 
و... را گرفته اند. گفته اند که«م.م» من هســتم، اما آمدم 
که بگویم کســانى که این موضوع را مطــرح کرده اند، 
وجود داشته باشند و اسم بگویند. هر کسى یا هر سایت و 
خبرگزارى که آمده و این حرف را زده، بگوید منظورش 

چه کسى بوده است.
این ماجرا اما مربوط به ابتداى لیگ شــانزدهم اســت و 
شاید تاریخ آن با حکم کنونى کمیته اخالقى همخوانى 
نداشــته باشــد. اما بیانیه کمیته اخالق در شنبه شب و 
کدهایى که در آن وجود داشته، قدیمى بودن ماجرا را تأیید 

مى کند: «به دلیل عدم توجه به احکام صادره این کمیته 
و همچنین عدم توجه به قوانین و تذکرات و اخطارهاى 
کمیته هاى قضائــى که نقض آشــکار قوانین اخالقى 
محسوب مى شود و همواره با ضمانت اجرا همراه است؛ به 
اطالع مى رساند درخصوص تخلفات سابق آقایان محسن 
مسلمان و حسین کعبى احکامى صادر شده که متأسفانه 
على رغم چنــد نوبت اخطار به ایــن دو بازیکن،توجهى 
نکرده اند. لذا نامبردگان از یوم جــارى تا اطالع ثانوى، 

از حضور و شرکت در مسابقات رسمى محروم هستند.»
در این حکم اشاره به «تخلف ســابق» ، «بى توجهى به 
اخطارها در چند نوبت» شــاید کلیدواژه هایى باشــد که 
موضوع را به همان اتهام قبلى مرتبــط کند. با این حال 
همچنان هر دو بازیکن از دلیل ایــن محرومیت اظهار 
بى اطالعى مى کنند و به دنبال راهى براى دســتیابى به 

دلیل حکم هستند.
قلیان گیت در امارات!

دلیل پایانى اما مربوط به فصل گذشــته است. جایى که 
عکسى از ســتاره هاى استقالل و پرســپولیس به طور 
همزمان در حال کشیدن قلیان منتشر شد. وریا غفورى 
و محسن مســلمان به کمیته اخالق و انضباطى رفتند 
و بعد از نوشــتن ندامتنامه و جریمــه مالى از محرومیت 
نجات یافتنــد. با این حال گفته مى شــود کمیته اخالق 
جریمه اى 30میلیونى براى این بازیکنان در نظر گرفته 
بود. مســلمان به خیال اینکه این جریمه توسط باشگاه 
پرسپولیس پرداخت مى شود نسبت به آن بى تفاوت ماند 
و گفته مى شود اکنون این مســئله منجر به محرومیت 
او شــده اســت و با پرداخت ایــن مبلــغ محرومیت او 

کان لم یکن خواهد شد.

همه گمانه زنى ها درباره خبر عجیبى که شنبه شب منتشر شد

سر نخ هاى محرومیت «مسلمان»

 در خصــوص
فقط  حت کنم.
 او بازیکن خوب  

 و مورد احترام من، 
ریز مسائل مربوط یان

به نظر مى رسد این تغییر 
ط با شــایعاتى درباره افزایش رقم 

کتورسازىبه رضاییان نیست. شایعاتى که 
 رسمى آن را تأیید نکرده است.

ستم!

ورزشورزش

ش دیگرى از
 نفس باالیى

ش اظهار نظر 
 باشد در اروپا 
ه بشیکتاش 
به آیندهوون 
پیشنهاد دارم 
ح مى دهم در 

 شاگردان «وینفرد شفر» هفته دوم را هم بدون پیروزى 
پشت سر گذاشتند تا با اضافه شدن خریدهاى جدیدشان 
از هفته سوم با امیدوارى بیشترى دیدارهاى خود را دنبال 
کنند. مرتضى تبریزى، «مارك نیومایر» و «همام طارق» 
سه بازیکن جدید این تیم هســتند که اگر اتفاق خاصى 

نیافتد در هفته ســوم براى 
آنها به میدان خواهند رفت.

در ایــن میــان پر ســر و 
صداترین خرید اســتقالل 
بى تردید مرتضى تبریزى 
بود. دومین گلزن برتر فصل 
گذشته لیگ برتر با هیاهوى 
فــراوان و در حالى از ذوب 
آهن به اســتقالل پیوست 
که با این تیم اصفهانى یک 
فصل دیگر قرارداد داشت و 
دو باشگاه براى این انتقال 
مذاکرات مفصلى داشتند و 
در نهایت به توافق رسیدند تا 

تبریزى در ازاى پرداخت مبلغى از سوى استقالل به ذوب 
آهن به این تیم ملحق شود.

تبریزى یکى از بهترین مهاجمان سال هاى اخیر فوتبال 

ایران اســت که براى ذوب آهن به دفعات در لیگ برتر، 
جام حذفى و لیگ قهرمانان آسیا گلزنى کرده و دوبار هم 
با این تیم به مقام قهرمانى جام حذفى رسیده است. این 
مهاجم در حالى در یک انتقال پر ســر و صدا به استقالل 
پیوست که این تیم به تازگى «مامه تیام» را از دست داده 
و آبى ها به این امید به ســراغ 
مرتضى تبریــزى رفتند که با 
جذب وى جاى خالى تیام را پر 
کنند و همین مورد است که کار 
تبریزى را در استقالل سخت 

مى کند.
تبریــزى هنوز به اســتقالل 
نپیوســته مقایســه او با تیام 
صــورت گرفتــه و انتظــار 
تیام شــدن از او مى رود. این 
موضوع مى تواند فشار روحى 
را بر تبریــزى افزایش دهد و 
کار او را قدرى ســخت کند. 
تبریــزى در صورتى مى تواند 
در تیم جدیدش موفق باشد که سکوها و فضاى مجازى 
انتظارات را از او آنقدر باال نبرند و عملکرد وى را در کنار 

تیام نگذاشته و این دو را با هم مقایسه نکنند.

  آیا تبریزى، تیام مى شود؟

 حضور بازیکنانى مثل مسعود شجاعى و اشکان دژآگه 
در تراکتورســازى اگر چه از دید هــواداران این تیم و 
همچنین تعدادى از فوتبالدوستان اتفاق مثبتى ارزیابى 
مى شــود اما نحوه عقد قرارداد تراکتورسازى با این دو 
بازیکن و به خصوص مســعود شجاعى انتقاداتى را هم 
به همراه داشته اســت. خبرگزارى «ایلنا» درباره این 
موضوع نوشته: چرا استقالل قرارداد «سرور جپاروف» 

را تمدید نکرد؟ تنها دلیلش، 
ســن و ســال باالى او بود. 
هافبکى که 35 سال داشت 
و در فصل ســوم قراردادش 
به 38 سالگى مى رسید. سن 
و سالى که براى یک هافبک 
میانى و حتى یک فوتبالیست 

حرفه اى زیاد است.
اســتقاللى ها در واکنش به 
درخواست قرارداد سه ساله 
از ســوى جپــاروف گفتند:  
مطمئنیم جپاروف فصل بعد 
مى تواند بدرخشــد اما سه 
فصل دیگــر، او باید با عصا 

براى استقالل بازى کند. 
بهتریــن تصمیم از ســوى 
مدیران اســتقالل، همین 
قطع همــکارى بــود. آنها 
جپاروف را جــذب نکردند، 

چون مى دانستند نه توجیه اقتصادى دارد و نه فنى.
 یک هفته بعد از دیپورت جپاروف، تراکتورســازى به 
گمان خودش بمب ترکاند. زنوزى کنار مسعود شجاعى 
ایســتاد، عکس یادگارى گرفت و پاى قرارداد سه ساله 
را به عنوان مالک تراکتورسازى امضا کرد. شجاعى 34 

ساله است، متولد 19 خرداد 1363 در شیراز.
تراکتورسازى با کاپیتان اول تیم ملى قراردادى به مدت 
سه فصل امضال کرده. یعنى شجاعى باید تا 37 سالگى 

براى تراکتورسازى بازى کند، آن هم در شهر و تیمى که 
همه از او انتظار درخشش دارند. از شجاعى که در طول 
چند فصل گذشته نشان داده چقدر شکننده است و چقدر 

زود آسیب مى بیند.
مســعود فصل قبل از پانیونیوس و آ اك آتن، روى هم 
حدود 200 هزار یــورو حقوق گرفت. یعنــى با قیمت 
فعلى ارز، مبلغــى در حدود دو میلیــارد و 400 میلیون 
تومان. عجیب نیست اگر او 
از تراکتورسازى و براى سه 
فصل بازى، رقمى بالغ بر ده 

میلیارد تومان طلب کند.
این رقم به بازیکنى پرداخت 
مى شود که هنوز نمى دانیم 
آیا آسیب دیدگى اش کامًال 
برطرف شده یا نه؟ آیا حتى 
همین فصــل و چند روز بعد 
از امضاى قــرارداد مى تواند 
براى تراکتورســازى بازى 
کند یا باید آسیب دیدگى اش 
را درمــان کنــد؟ اگــر 
تراکتورســازى، شــجاعى 
را براى یــک فصل جذب 
مى کرد، بمب بزرگى منفجر 
کرده بود اما حــاال نام این 
توافق را نمى توان انفجار در 

تبریز گذاشت.
 تراکتورســازى کارى کرد که اســتقالل به درستى از 
انجام آن طفره رفته بود. توافق بلندمدت با یک ســتاره 
پا به سن گذاشته. بدون ذره اى تفکر و فقط براى اینکه 
بگویند زنوزى کارى کرده کارستان. شبیه به همان بمب 
ترکاندن هاى معروف که چند سال قبل فتح ا... زاده هم 
بارها انجام داده بود اما آیا نتیجه اى داشت؟ آیا اتفاقى رخ 
داد؟ خوشحال مى شویم اگر زنوزى براى جذب سه ساله 

شجاعى، توجیهى ارائه کند.

بمب یا ترقه؟

«برندن راجرز»، سرمربى سلتیک تأیید کرد که دنیل ارزانى در راه 
پیوستن به منچسترسیتى قرار دارد و به زودى با قراردادى قرضى 

راهى سلتیک خواهد شد.
بازیســاز 19 ســاله که ســه بازى در روســیه براى تیم ملى 
استرالیا انجام داد، آماده اســت که انتقالش از ملبورن سیتى به 
منچسترسیتى را نهایى کند و پس از انتقال به سیتى، به صورت 

قرضى راهى سلتیک شود.

سلتیک به دنبال کسب هشتمین قهرمانى پیاپى در لیگ است 
و از همین رو، راجرز براى تقویت تیمش چشــم به جذب دنیل 
ارزانى دوخته است. البته که جذب او براى سلتیک آسان نخواهد 
بود ولى آنها امیدوارند بتوانند او را به صورت قرضى از سیتى به 
خدمت بگیرند. راجرز درباره ارزانى گفته بود: «اعتقاد دارم که او 
پس از نهایى کردن انتقالش به سیتى، احتماًال به جمع بازیکنان 
ما خواهد پیوست. او یکى از استعدادهاى هیجان انگیز است که 

باید ببینیم در طول چند روز آینده چه چیز در انتظارش خواهد بود. 
فکر مى کنم تا اواسط هفته تکلیف مشخص شود، او به تازگى به 
استرالیا برگشته و هنوز تمرینى انجام نداده است. در جام جهانى 

حضور داشته و براى همین به استراحت بیشترى نیاز داشت.»
«گواردیوال»، سرمربى منچسترسیتى نیز درباره او گفت:« باید 
ببینیم چه خواهد شد. اگر در نهایت تصمیم بر این شد که دنیل 
ارزانى جذب شود، علتش این است که او بازیکن ویژه اى است. 

البته بازیکن ویژه اى براى آینده زیرا فعًال نمى توانیم به تیممان 
بازیکن اضافه کنیم. من خیلى راضى هستم، حتى در سال اول 

حضورم در اینجا، تیم خیلى خوبى داشتم.»
منچسترسیتى تا به اینجا دو خرید در تابستان جارى داشته است. 
آنها با شکستن رکورد تاریخ باشگاهشان، ریاض محرز را خریدند 
و سپس  «فیلیپ سندرز» به جمع بازیکنان آنها اضافه شد و حاال 

ارزانى مى تواند به سومین خرید آنها تبدیل شود.

جستجوى آرزوهاى دنیل در بریتانیا

شجاعى، توجیهى ارائه کند.7سه فصل امضال کرده. یعنى شجاعى باید تا 37 سالگى کن خواهد شد.

ظارش خواهد بود. 
ود، او به تازگى به 
ت. در جام جهانى 

ى نیاز داشت.»
ره او گفت:« باید 
 این شد که دنیل 
ن ویژه اى است. 

البته بازیکن ویژه اى براى آینده زیرا فعًال نمى توانیم به تیممان 
بازیکن اضافه کنیم. من خیلى راضى هستم، حتى در سال اول 

حضورم در اینجا، تیم خیلى خوبى داشتم.»
منچسترسیتى تا به اینجا دو خرید در تابستان جارى داشته است. 
آنها با شکستن رکورد تاریخ باشگاهشان، ریاض محرز را خریدند 
و سپس  «فیلیپ سندرز» به جمع بازیکنان آنها اضافه شد و حاال 

ارزانى مى تواند به سومین خرید آنها تبدیل شود.

تانیا
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 یکى از مهم ترین چهره هــاى هفته دوم لیگ 
برتر آنتونى استوکس مهاجم تراکتورسازى بود. 
بازیکنى که  در اولین بازى اش براى تیم جدیدش 

موفق به گلزنى شد. 
مهاجمــى با ســابقه حضــور در تیمهایى نظیر 
سلتیک ، بلکبرن و کریســتال پاالس. گل او به 
نســاجى کیفیت و هوش باالى ایــن بازیکن را 
نشان داد. نکته جالب درباره استوکس درخواست 
او از همبازیانش براى پاسکارى و بازى ساده بود 

که نشــان از تفکر حرفــه اى این بازیکن 
داشت او یکى از چهره هاى مهم بازى این 

هفته استقالل و تراکتورســازى در تهران و 
امید اصلى تبریزى ها براى گلزنى به رحمتى 

اســت به خصوص آنکه حاال مسعود شجاعى و 
اشــکان دژاگه هم به تبریز رسیده اند 

و مشکلى براى بازى جلوى 
اســتقالل نخواهنــد 

داشت.

استوکس عالیه
 آماده شــدن کمال کامیابى نیا بــراى بازى با 
استقالل خوزســتان خبر خوبى براى گادوین 
منشا محســوب نمى شــود چون او دوباره به 
نیمکت تبعید خواهد شــد. مهاجم نیجریه اى 
پرســپولیس که در دو بازى گذشــته جایى در 
ترکیب اصلى قرمزها نداشــت، در بازى مقابل 
فوالد و به خاطــر مصدومیت کمال وارد میدان 
شــد و اتفاقا عملکرد بسیار خوبى داشت و براى 
تیمش گل هم زد. به نظر مى رســید در صورت 

مصدومیت کمال، منشا این شــانس را داشته 
باشــد که در اهواز از ابتدا براى پرسپولیس 

بازى کند اما حاال که کامیابى نیا به 
دیدار هفته سوم مى رسد، به 

احتمال بسیار زیاد منشا 
دوباره به نیمکت تبعید 
مى شــود تا به عنوان 

بازیکــن تعویضى به 
میدان بیاید.

  خبر بد براى منشا

این روزهــا در البه الى موضع گیرى هاى ســنجیده و 
نسنجیده، گفتگوها، تیترها و زیر تیترها جریانى جدید به 
طور زیرپوستى ایجاد شده؛ با این عنوان: امیرقلعه نویى 
هرچه دارد از استقالل است و مدیون مادى و معنوى  ابدى 

به نام این باشگاه پرافتخار آسیا...
ابتدا چند نکته کوتــاه را مرور کنیم که امیــر از کجا به 
استقالل رسید: نوجوان نخبه نازى آبادى براى اولین بار 
ملى پوش شد در تیم ملى جوانان؛ از باشگاه نخست اش؛ 
راه آهن. به تیم شاهین راه یافت و دهه شصت در لیگى  که 
کل استان تهران 2 تیم داشت ستاره تیم الف بود و قهرمان 
لیگ ایران(قدس) و پدیده آن روزها، هافبک میانى که با 
9 گل زده چشم ها را خیره کرد و به تیم ملى بزرگساالن 
دعوت شد تا با تیم ملى و به دعوت پرویزدهدارى راهى 

چین شود.
قلعه نویى لژیونر شــد! در زمانى که لیگ هاى عربى به 
سختى پول براى فوتبالیست ایرانى میدادند، هافبک ریز 
نقش و تکنیکى تیم ملى از شاهین به السد قطر پیوست؛  

بهترین بازیکن آن تیم و 2قهرمانى با قطر.
امیر از السد به اســتقالل آمد؛ پرافتخارترین تیم قاره در 
ایران، چندین چند قهرمانى ایران، در عرض 2سال بهترین 
استقالل تاریخ زیر نظر اســطوره بى بدیل تاریخ فوتبال 

شادروان پورحیدرى، قهرمانى و نایب قهرمانى آسیا.
حاال امیر به غیر از ستاره دوم، یک یادگار دیگر هم داشت، 
زانوى نابود شده اى که تیغ جراحان هم از درمانش عاجز 
بود، یکســال خانه نشین شــد، در همین یکسال پروژه 
ســقوط به دســته 3 رقم خورد. با پاى لنگان برگشت، 

در کنار غیرتمندترین مردان تاریخ اســتقالل تیم را به 
دندان گرفتند، همان تیمى که خیلــى ها دیگر نامش را 
نمى آوردند و حتى حاضر نبودند مربیش شوند و یا برایش 
بازى کنند. مردان وفادار بار دیگر اســتقالل را به سطح 
اول فوتبال آوردند، امیــر با همان پاى مصدوم اگر رمقى 
داشت مربیان تیم ملى از او نمى گذشتند در دوران پروین، 

استانکو و مایلى کهن.
ســال 75 با بازوبنــد کاپیتانــى درد بر او چیره و شــد 
کمک مربى، و داســتان مربیگریش را بعــد از مدتى با 
ماجراجویى در برق تهران ادامه داد. رنسانس در استقالل، 
جوانگریى،یک تغییر نسل با شجاعت امیر، اولین قهرمانى 
در مقام سرمربیگرى و رسیدن به مقام اول فوتبال ایران و 

سپس سرمربیگرى تیم ملى؛ 

بازگشــت مجدد در 2بــازه زمانى و بازهــم قهرمانى... 
استقالل در تاریخ لیگ برتر 3بار قهرمان شده و هر 3بار با 
مربیگرى او بوده. آخرین درخشش آسیایى هم با رسیدن 
به جمع 4تیم نهایى با حضور او بوده... استقالل شخصیت 
حقوقى بزرگى است که شخصیت حقیقى امیر را به تکامل 
رســاند؛ وگرنه چه در بازیگرى و چه در مربیگرى مانند 
قهرمانى ها و نایب قهرمانى هایش با سپاهان، تراکتور و 

ذوب آهن عیار او در بیرون از استقالل هم مشخص شد.
و در پایان براى یک استقاللى، هیچ نامى از تاج فوتبال 
ایران، استقالل بزرگتر نیست اما انصاف داشته باشیم، در 
این روزهاى بى رحم اقتصادى و سیاسى به داشته هایمان 
منصفانه تر نگاه کنیم و عدالت را اگــر در خودمان علم 

قضاوت مى بینیم لحاظ کنیم.

سرمربى تیم فوتبال ســپاهان نوین گفت: بازیکنانى که 
سرمربى تیم هاى رده سنى امید سپاهان یا ذوب آهن آنها 
را نخواسته، براى ما در اولویت هستند و هدف اصلى تیم، 

پرورش بازیکنان براى تیم اصلى سپاهان است.
 حســین چرخابى مربى قدیمى فوتبال اصفهان که بار 

دیگر به عنوان ســرمربى 
تیم فوتبال ســپاهان نوین 
انتخاب شد در مورد حمایت 
باشگاه سپاهان از این تیم 
گفت: خوشــبختانه هیئت 
مدیره باشگاه و تابش حامى 
ما هستند، از اولین دستورات 
تابش تشکیل مجدد سپاهان 
نوین بود کــه همه هیئت 
مدیره نیز با او موافق بودند و 
براى آن بودجه خوبى تعیین 
کــرده انــد. وى در مورد 

شرایط تست گیرى تیم و نحوه انتخاب بازیکنان، تأکید 
کرد: ما در مرحله اول تســت گیرى هستیم و بازیکنانى 
که ســرمربى تیم هــاى رده ســنى امید ســپاهان یا

 ذوب آهن آنها را نخواســته، براى ما در اولویت هستند. 
به دلیل این که ما خوابــگاه نداریم اکثــر بازیکنانمان 
بومى هســتند یا در اصفهان تحصیل مــى کنند. البته 
سپاهان، در سراسر کشور شعباتى دارد و بازیکنانى از این

 آکادمى ها براى تســت به اصفهان مى آیند که با توجه به 
شرایط سخِت اســکان، آنها باید حداقل یک سطح بهتر از 
بازیکنان بومى باشند تا پذیرفته شوند. سرمربى تیم فوتبال 
سپاهان نوین: در پاسخ به این ســئوال که سپاهان نوین در کدام 
لیگ شــرکت خواهد کرد؟ اظهار کرد: فوتبــال ما غیر حرفه اى 
اســت، در فوتبال ما همیشــه 
صحبت هایى مبنــى بر این که 
تیم هنوز آماده نیست و... متداول 
شده ولى ما باید هفت تا هشت 
هفته تمرین کنیم و بازى هاى 

تدارکاتى خوبى انجام دهیم.
چرخابى ادامه داد: قرار بود که از 
دسته دوم کار را آغاز کنیم اما با 
توجه به زمان شروع این لیگ، 
نمى توانســتیم اردوى آماده 
ســازى پیش از فصل خود را 
داشته باشیم و پس از مشورت 
با باشگاه، تصمیم گرفتیم از دسته سوم کار را شروع کنیم 

که از آبان ماه آغاز خواهد شد.
چرخابى در پایان در مورد زمان بازى تیمش، عنوان کرد: 
ما از زمین آرارات اســتفاده خواهیم کرد که پس از نقش 
جهان و فوالدشهر، سومین ورزشگاه خوب اصفهان است 
و هدف اصلى تیم، پرورش بازیکنــان براى تیم اصلى 

سپاهان است.

نقشه هاى سپاهان نوین براى فوتبال اصفهان

علیرضا بیرانوند براى سومین هفته متوالى هم نیمکت 
نشین خواهد بود. این ادعاى خبرگزارى برنا درباره آخرین 
وضعیت گلر ملى پوش قرمزهاست. به نوشته این سایت، 
دو کلین شیت بوژیدار رادوشوویچ گلر کروات پرسپولیس 
باعث شده که شانس او براى قرار گرفتن درون دروازه 
براى بازى با استقالل خوزستان بیشتر از بیرانوند باشد. 
طى روزهاى گذشته این بحث مطرح شده که برانکو به 

خاطر آنکه بیرانوند را در نیم فصل از دســت خواهد داد 
مى خواهد به هموطنش فرصت بیشترى بدهد و به همین 
دلیل است که رادوشوویچ در دو هفته گذشته شماره یک 
تیمش بوده. البته عده اى هم با نگاه بدبینانه به ماجرا نگاه 
کرده و مدعى شده اند برانکو مى خواهد با نیمکت نشین 
کردن بیرانوند کارى کند که او خودش از پرســپولیس 

برود. نگاهى که البته منطقى پشت آن نیست.

  این هفته هم ذخیره است

کجا هر چه دارد مدیون استقالل است؟

قلعه نویى و 
آبى هاى بى معرفت!

پرسپولیس چرا با پنجره بسته صدرنشین لیگ مانده؟یکى 
از ورزشى نویسان حامى پرسپولیس به این سئوال پاسخ 
داده است.براى رسیدن به پاسخ این سو ال باید به نیمه 
دوم لیگ برتر پارسال بازگشت؛ همان روزها که قهرمانى 
تیم برانکو قطعى شده بود. همان روزها که منتقدان بلند 
غرولند مى کردند به برانکو و تیمــش؛ همان روزها که 
محسن مسلمان مغضوب بود و یک تبعیدى روى نیمکت، 
همان روزها که صادق محرمى کمتر بازى مى کرد. همان 
روزها که فرشاد احمدزاده سوگلى بودنش را از دست داده 

بود و دیگر گزینه اول نبــود؛ همان روزها که حتى وحید 
امیرى مصدوم بود وکمتر بازى مى کرد، از همان روزها 
که برانکو بیشتر سیامک نعمتى و بشار رسن را مى دید. از 
همان روزها بود که پرسپولیس تمرین براى دشوارترین 
نیم فصل عصر برانکوییش را شروع کرده بود. برانکو مربى 
تغییر در طول زمان است. تغییرات در ترکیب را آن چنان 
آرام و هم چون کودتاى خزنــده انجام مى دهد که کمتر 
متوجه مى شــویم. او این فصل را از جایى شروع کرد که 

هنوز فصل قبل تمام نشده بود.

صدرنشینى با پنجره بسته!

 بعد از پیوســتن مسعود شــجاعى و اشــکان دژاگه به 
تراکتورسازى شایعات مختلفى درباره رقم قرارداد آنها و 
حتى نحوه پرداخت به این دو بازیکن منتشــر و گفته شد 
تراکتورســازى پول این دو بازیکن را بــه دالر مى دهد. 
موضوع وقتى جدى تر شــد که معاون باشگاه استقالل 
اعالم کرد یکى از خواسته هاى دژاگه از این باشگاه گرفتن 
پولش به صورت دالر بوده که استقالل به این دلیل قید 
ادامه مذاکره با کاپیتان دوم تیــم ملى را زده. این اخبار در 

شرایطى منتشر شده که سرپرســت تراکتورسازى آن را 
تائید نکرده. آذرنیا به باشگاه خبرنگاران گفته: «رقم قرارداد 
دژاگه و شجاعى به دالر نیست و آنها به صورت ریال مبالغ 
قرارداد خود را دریافت مى کنند. برخى از افراد شایعه سازى 
مى کنند و قصد دارند جو باشــگاه تراکتورسازى را بهم 
بریزند.» نکته جالب اظهارات سرپرســت تراکتورسازى 
ادعاى او درباره اشکان است:« دژاگه گفته به خاطر مردم 

تبریز حاضر است مجانى براى تراکتورسازى بازى کند.»

ورور
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که نشــان از تفکر حرفــه اى این بازیکن 
داشت او یکى از چهره هاى مهم بازى این 

هفته استقالل و تراکتورســازى در تهران و 
امید اصلى تبریزى ها براى گلزنى به رحمتى 

اســت به خصوص آنکه حاال مسعود شجاعى و 
اشــکان دژاگه هم به تبریز رسیده اند 

و مشکلى براى بازى جلوى 
اســتقالل نخواهنــد 

داشت.

محمدرضا ساکت،در آستانه سفر تیم ملى امید کشورمان 
به چین،با حضور در اردوى این تیم با کادر فنى،سرپرستى 

و بازیکنان امید دیدار و گفت 
و گو کرد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال 
در این دیدار،خطاب به ملى 
پوشــان امید عنــوان کرد:  
تیم ملى امید ما با امیدوارى 
فراوان راهى چین و سپس 
جاکارتا مى شــود.تیمى که 
با تدابیر صــورت گرفته با 
مجموعــه اى از بازیکنان 
زیر 21 ســال به بازى هاى 
آسیایى مى رود تا با کسب 

تجربیات گران ســنگ از این میدان،مهیاى میدان مهم 
دیگرى به نام مقدماتى المپیک شود. 

زالتکو کرانچار،ســرمربى تیم ملى امیــد هم با تمجید 
از حمایت هــاى صورت گرفته از تیم ملى امید توســط 
فدراســیون فوتبال عنوان کرد: همانطــور که گفتم از 
عملکرد این بازیکنان شــگفت زده ام.بى شک،مسیر ما 

مسیر آسانى نخواهد بود اما بسیار مرتفع است.به همین 
دلیل با غرور زیــادى به بازى هاى آســیایى مى رویم 
اما تاکید مى کنــم نبرد ما از 
چین،آغاز خواهد شد و چالش 
بزرگى پیش روى ماست که از 
دیدار با تیم ملى امید این کشور 

آغاز مى شود. 
به دنبال اظهارات سرمربى تیم 
ملى امید،دبیرکل فدراسیون 
فوتبال با ذکر خاطــره اى از 
اردوى تیم ملى بزرگســاالن 
در ترکیه پیش از جام جهانى 
روسیه گفت:  جالب است که 
وقتى اردوى تیم ملى در ترکیه 
آغاز شد؛آقاى کى روش دقیقا همین جمله آقاى کرانچار را 
درباره آن اردو بیان کرد و گفت چالش ما از همین اردو آغاز 
مى شود.این موضوع دوراندیشى کادر فنى تیم ملى امید را 
مى رساند و امیدوارم بازیکنان تیم از لحظه لحظه حضور 
در اردوى ترکیه،درس هاى الزم را از کادر فنى بگیرند و 

با آمادگى ایده آل به جاکارتا بروند. 

خاطره ساکت و شباهت دو مربى

  آسیب دیدگى کمال کامیابى نیا کلید بازگشت پرسپولیس 
به سیستم دلخواه هواداران بود. مثل بازى اول با پدیده، 
برانکو در بازى با فوالد هم پرســپولیس را با شیوه یک 
ســال اخیر یعنى 2 - 4 - 4 خطى به میدان فرستاد اما 
مصدومیــت دوباره کمــال و بى جانشــین بودنش جز 

بازگشت به 2 - 4 - 4 لوزى چاره  دیگرى براى پروفسور 
نگذاشــت. به جاى کمال، آقاى سرمربى، منشا را به 
زمین فرستاد و به جز علیپور که به  عنوان مهاجم نوك 

مقابل دروازه حریف ایستاده بود، بازیکنان تهاجمى 
پرسپولیس هم کمى جا به جا شدند. نعمتى 

یک خــط عقــب رفــت و مهاجم 
نیجریه اى هم بین او و نوراللهى که 
نقش تنها هافبک دفاعى تیم را به 
عهده گرفته بــود، جاى گرفت. 
احمد نوراللهى مثل بازى قبلى 
عملکردى بى نقص و تماشایى 
در میانه میدان داشت و اجازه 
نداد پرســپولیس خأل کمال 

کامیابى نیا را احساس کند.

کمى جلوتر از او، منشــا و نعمتى پشت سر تک مهاجم 
بازى مى کردند و علیپور که ســیامک را در ســایه خود 
مى دید، آزادانه تر در بین مدافعان حریف حرکت مى کرد 
و براى خودش موقعیت  مى ســاخت. منشا هم که انگار 
یک بازیکن دیگر شــده بــود، در بهترین 
نمایش لیگ برترى خــود یک گل زد 
و اگر کمى دقت مى کرد، مى توانست 
یک پاس گل هم به علیپور بدهد. در 
واقع آســیب دیدگى کمال یک توفیق 
اجبارى براى بازیکنان پرسپولیس بود 
که در پست هاى مورد عالقه خود بازى 
کنند و اتفاقا بهترین بازى شان را هم 
انجام دادند.  با توجه به خانه نشــینى 
دو، سه هفته اى کمال، پرسپولیس 
احتماال در چند بازى آینده اش هم 
با همین شــیوه بازى خواهد کرد و 
هواداران مى تواننــد به تکرار این 
بازى درخشان در هفته هاى آینده 

امیدوار باشند.

   بازگشت به لوزى محبوب!

به خاطر مردم تبریز حاضرند مجانى بازى کنند

ادعاى خنده دار! 

 اتفاقــات   ورزشــگاه ســردار جنگل بــاور کردنى 
نیست. فحاشــى متقابل هواداران سپیدرود و خداداد 
عزیزى صحنه هاى زشــتى را رقم زد و حاال یکى از 
پیشکسوتان فوتبال رشت به هواخواهى از هواداران 

سپیدرود، به خداداد حمله کرده است. 
حرف هــاى بهــزاد داداش زاده را بخوانیــد:    

صحنه هاى زشــتى را دیدم. خداداد عزیزى 
بازیکن بزرگى بوده و دل این ملت را شــاد 
کرده اما همه مى دانند اخالق او به شکلى 
است که تحمل فحاشى را ندارد، از طریق 
همین رسانه اعالم مى کنم اگر عزیزى 
توهین ها را به کل مردم رشــت کرده که 

همان توهین ها نثار خودش باشد. من یک 
رشتى هســتم و با افتخار این را مى گویم و 

اجازه نمى دهم کسى به مردم شهرم 
توهین کنــد. عزیزى باید احترام 

بگذارد و ســکوت کند. خود او 
مى داند که بزرگش کرده ام و 
من باعث شدم او با وساطت 

آقایان مصطفوى و جواد منافــى به تیم امید برگردد. 
براى سرپرست این تیم که به دنبال زیرآب زنى است 
متأسف هســتم که اجازه مى دهد خداداد عزیزى به 
مردم شهرش توهین کند. آقاى عزیزى به چه حقى به 
مردم شهر توهین کردى، شما باید از تک تک مردم 
عذرخواهى کنى چــون این هوادار حق 
دارد عصبانى باشــد و تابه حال به 
چشــمش ندیده تیم شهرش 6 
گل بخورد حتى از استقالل و 

پرسپولیس. 

هر فحشى داد نثار خودش!

چاره  دیگرى براىپروفسور 
آقاى سرمربى، منشا را به 
 که به  عنوان مهاجمنوك

بود، بازیکنان تهاجمى 
جا شدند. نعمتى 

 و مهاجم 
هى که 
م را به 
فت. 
بلى
یى 
ازه
مال

نمایش
و اگر ک

یک پاس
واقع آس
اجبارى
که در پس
کنند و
انجام
دو، س
احتم
با هم
هو

بازى
امید

بهــزاد داداش زاده را بخوانیــد:    
شــتى را دیدم. خداداد عزیزى 

شــاد  بوده و دل این ملت را
 مى دانند اخالق او به شکلى 
لفحاشى را ندارد، از طریق 
عالم مى کنم اگر عزیزى 
 کل مردم رشــت کرده که 

ها نثار خودش باشد. من یک 
م و با افتخار این را مى گویم و 

م کسى به مردم شهرم
عزیزى باید احترام 

کوت کند. خود او 
رگش کرده ام و 
با وساطت  او م

عذرخواهى کنى چــون این هوادار حق 
دارد عصبانى باشــد و تابه حال به 
6چشــمش ندیده تیم شهرش6

گل بخورد حتى از استقالل و 
پرسپولیس. 
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حصر وراثت
خانم آرزو بیژن پور فرزند محمد داراى شماره شناســنامه 409 به شرح دادخواست مطروحه 
به کالسه پرونده 97/415 این شورا، درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمد بیژن پور فرزند خانمحمد به شــماره شناســنامه / ملى 1 در تاریخ 
1397/02/03 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحو م منحصر 
اســت به ردیف هاى جدول ذیل: 1- زهرا جوادى اســدآبادى فرزند محمدجواد به شــماره 
شناسنامه 143 نسبت با متوفى زوجه 2- ســاالر بیژن پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 
328 نســبت با متوفى فرزند 3- على بیژن پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 98 نسبت با 
متوفى فرزند 4- رضا بیژن پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 656 نسبت به متوفى فرزند 
5- آرزو بیژن پور فرزند محمد به شماره شناســنامه 409 نسبت با متوفى فرزند 6- معصومه 
بیژن پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 120 نسبت با متوفى فرزند. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى، درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا 
وصیتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد، در غیر این صورت گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 217102 علیرضائى رئیس 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه /5/354
ابالغ اجراییه

شــماره پرونده: 139604002130000089/1 شــماره بایگانى پرونده: 9600116 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139703802130000004 تاریخ صدور: 1397/05/09 بدین وســیله به 
خانم ســیمین نجفى حســن آبادى فرزند قربانعلى کدملى 5419628740 شناسنامه شماره 
20 ســاکن: مبارکه، دیزیچه، محله حســن آباد، خیابان اصلى، کوچه شــهید فتحى، پالك 
125 کدپستى: 8483133665 ابالغ مى شود که بانک ملى شعبه دیزیچه به استناد قرارداد 
بانکى شــماره 94842661577 مورخ 1394/09/26 جهت وصــول مبلغ 150/000/000 
ریال بابت اصل طلب و مبلغ 17/750/500 ریال و مبلغ 51/599/741 ریال خســارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 96/04/03 و از این تاریخ تا روز تســویه کامل بدهى، روزانه به ازاى هر ســه 
هزار ریال مبلغ 2/46 ریال طبق مقررات علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به 
کالسه 9600116 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 96/06/22 مامور ابالغ 
اداره پست، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار، 
طبق ماده 18 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رســمى الزم االجرا، مفاد اجراییه فقط یک مرتبه 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى اگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید، 
عملیات اجرایى جریان خواهد یافت. م الف: 217988 نصرالهى مبارکه رئیس اداره ثبت اسناد 

و  امالك مبارکه /5/355
حصر وراثت 

آقاى علیرضا بابائى داراى شناســنامه 132به شرح دادخواست کالسه 320/97از این دادگاه 
درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر بابائى به شناسنامه 3در 
تاریخ 97/2/21اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1-زهره بابائى ش.ش1160127344فرزند متوفى 2-زهرا بابائى ش.ش4445 
فرزند متوفى 3-افسانه بابائى ش.ش10فرزند متوفى 4-مهدى بابائى ش.ش 8فرزند متوفى 
5-مســعود بابائى ش.ش 975فرزند متوفى 6-حســین بابائى ش.ش 3974فرزند متوفى 
7-عبدالرضا بابائــى ش.ش 133فرزند متوفى 8-علیرضا بابائــى ش.ش 132فرزند متوفى 
9-گل پســند محمدى ش.ش6فرزند لطف اهللا اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد.م. الف218112رئیس شعبه 1حقوقى شوراى حل اختالف باغبهادران/5/347 
حصر وراثت

آقاى هاشم قادرى داراى شناسنامه 13 به شرح دادخواســت کالسه 312/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان رضا قادرى به 
شناسنامه 2065 در تاریخ 95/10/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-هاشم قادرى ش.ش 13 متولد 1357 فرزند متوفى 2- ابوذر 
قادرى ش.ش 110 متولد 1359 فرزند متوفى 3- عبدالطیف قادرى ش.ش 972 متولد 1366 
فرزند متوفى 4-قاســم قادرى ش.ش 3111 متولد 1354 فرزند متوفى 5- خدارحم قادرى 
ش.ش 88 متولد 1348 فرزند متوفى 6- على اصغر قادرى ش.ش 137 متولد 1346 فرزند 
متوفى 7- نساء قادرى ش.ش 68 متولد 1351 فرزند متوفى 8- مسلم قادرى ش.ش 916 
متولد 1362 فرزند متوفى./ اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.م.الف 

217038 رئیس شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران/ 5/348 
حصر وراثت

آقاى ابوطالب میرزا پور داراى شناسنامه 30 به شرح دادخواست کالسه 327/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا میرزا پور به 
شناســنامه 972 در تاریخ 85/10/20 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-بهرام میرزا پور ش.ش 9 متولد 1356 فرزند متوفى 
2-ابوطالــب میرزا پور ش.ش 30 متولــد 1361 فرزند متوفى 3- پروانــه میرزا پور ش.ش 
2069 متولد 1350 فرزند متوفى 4-افسانه میرزا پور ش.ش 121 متولد 1353 فرزند متوفى 
5- فرزانه میرزا پور ش.ش 81 متولد 1358 فرزند متوفى 6- راضیه میرزا پور ش.ش 12125 
متولد 1363 فرزند متوفى 7-على ضامن میرزا پور ش.ش 1291132120 متولد 1348 فرزند 
متوفى 8-اصغر میرزا پور ش.ش 6209762689  متولد 1342 فرزند متوفى 9- اشرف میرزا 
پور ش.ش 6209772021 متولد 1346 فرزند متوفى./ اینک با انجام تشــریفات مقدماتى 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشــر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
و اال گواى صادر خواهد شــد. م.الف 217047 رئیس شــعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف 

باغبادران/ 5/349 
حصر وراثت

تاریخ:97/05/09 شماره: 216/97 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان آقاى راه خدا سیاه 
پوش بشماره شناسنامه 591 به شــرح دادخواست به کالسه 216/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان گوهر بختیارى بشناســنامه 
144 در تاریخ 1397/04/31 اقامتــگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-محترم سیاه پوش فرزند خدا مراد ش.ش 266 ت.ت 1339 
صادره از شــهرکرد (دختر متوفى) 2-جهانگیر سیاه پوش فرزند خدا مراد ش.ش 200 ت.ت 
1333 صادره از شهرکرد (پسر متوفى) 3-جمشید ســیاه پوش فرزند خدا مراد ش.ش 590 
ت.ت 1345 صادره از شهرکرد (پسر متوفى) 4-راه خدا ســیاه پوش فرزند خدا مراد ش.ش 
591 ت.ت 1349 صادره از شهرکرد (پسر متوفى) و ال غیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراض دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م.الف 217421 رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان/ 5/350 
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالســه 962668 جلســه 
مزایده اى در روز یکشــنبه مورخ 1397/06/04 از ســاعت 9:00 لغایت 10:30 صبح و به 
منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و بــه جهت فروش تعداد 36864 عدد ژیلت (تیغ 
اصالح صورت) با مارك اســتیلت از نوع دو لب که هر عدد به مبلغ 13200 ریال و مجموعًا 
به مبلغ 490291200 ریال ارزیابى گردید و تعداد 19440 عــدد ژیلت(تیغ اصالح صورت) 
با مارك استیلت از نوع سه لب که هر عدد به مبلغ 19440 و مجموعًا به مبلغ 476280000 
ریال ارزیابى گردیده و مجموع کل ژیلت ها توســط کارشناس رســمى دادگسترى به مبلغ 
966571200 ریال ارزیابى گردیده اســت. در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان 
برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از اقالم مورد نظر واقع 
در فوالدشــهر محله c4 خیابان تختى پالك 568 دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در 
جلسه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده مزایده فرد یا افرادى 
مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در مزایده شرکت نمایند که 
10 درصد قیمت کارشناسى را نقداً پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 

روز پرداخت نمایند. م.الف 217493 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان/ 5/351 
حصر وراثت

تاریخ:97/05/09 شماره: 203/97 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان حصر وراثت- آقاى 
عبدالصمد سبکتکین ریزى بشناشنامه شماره 307 به شرح دادخواست به کالسه 203/97 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده اند که شادروان کوکب 
بیگى ریزى بشناسنامه 4725 در تاریخ 83/02/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوممنحصر است به: 1-سرور سبکتکین ریزى فرزند جمشید ش.ش 
391 ت.ت 1334 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2-ســکینه سبکتکین ریزى فرزند جمشید 
ش.ش 26 ت.ت 1338 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- عبد الصمد سبکتکین ریزى فرزند 
جمشید ش.ش 307 ت.ت 1323 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- عبداله سبکتکین ریزى 
فرزند جمشید ش.ش 236 ت.ت 1327 صادره از لنجان (پسر متوفى) و ال غیر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 217607  رئیس شــعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان/ 5/352 
حصر وراثت

تاریخ:97/05/09 شماره: 204/97 شوراى حل اختالف شهرستان لنجان حصر وراثت- آقاى 
عبدالصمد سبکتکین ریزى بشناشنامه شماره 307 به شرح دادخواست به کالسه 204/97 از 
این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده اند که شادروان کوکب 
بیگى ریزى بشناسنامه 4725 در تاریخ 83/02/14 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوممنحصر است به: 1-سرور سبکتکین ریزى فرزند جمشید ش.ش 
391 ت.ت 1334 صادره از لنجان (دختر متوفى) 2-ســکینه سبکتکین ریزى فرزند جمشید 
ش.ش 26 ت.ت 1338 صادره از لنجان (دختر متوفى) 3- عبد الصمد سبکتکین ریزى فرزند 
جمشید ش.ش 307 ت.ت 1323 صادره از لنجان (پسر متوفى) 4- عبداله سبکتکین ریزى 
فرزند جمشید ش.ش 236 ت.ت 1327 صادره از لنجان (پسر متوفى) 5- کوکب بیگى ریزى 
فرزند خدا مراد ش.ش 4725 ت.ت 1303 صادره از لنجان (همســر متوفى)و ال غیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 217609  رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان/ 5/353 
حصر وراثت

خانم خدیجه شــهریارى نوگورانى به شناسنامه شماره 25 به شــرح دادخواست به کالسه 
223/97از این شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
على امینى نوگورانى به شناســنامه 511 درتاریخ 1397/4/24اقامتگاه دائمى خود را بدرود 
زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-خدیجه شهریارى نوگورانى 
فرزند مرتضى ش.ش25ت.ت 1322صادره از باغبهادران(مادر متوفى) 2-پریســا جاویدى 
فرزند داریوش ش.ش4112ت.ت1367صادره از ارســنجان (همسر متوفى)و الغیر. اینک 

با انجام تشــریفات مقدماتى در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد.م.الف218300ریئس شعبه پنجم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان /5/356 
ابالغ وقت دادرسى

خواهان امیر حسین شفیعى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به طرفیت خوانده مجتبى 
گودرزیان و افسانه على چاپى  به شوراى حل اختالف شــعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شماره 464/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/14 
ساعت 4عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى 
گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 218010/ م الف شعبه 

سوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/357
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه زمین مشــجر پالك 647/1  واقع درقطعه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى ناصرقادرى نجف آبادى   فرزند اســداله در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/5 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/15  م الف  :220183 حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 5/358
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 858  واقع درقطعه یک نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان به نام خانم زهرانوراله  نجف آبادى فرزند محمدحسن در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/5 
ساعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعــد انجام مى پذیرد.لذا بموجــب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار:97/5/15  م الف :220192حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك 

نجف آباد / 5/359
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه  پالك 1209/5  واقع درقطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان بــه نام خانم زهره حاجى رجبى نجف آبادى   فرزند اســداله وشــریک در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 97/6/5 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/5/15  م الف :220157حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 5/360
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ  یک قطعه ملک  پالك 1109  واقــع درقطعه 10 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى مهدى جوالئى  نجف آبادى   فرزند عباســعلى وغیره در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 97/6/5 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/5/15  م الف :220102حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 5/361
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك شماره 648/3  واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان به نام آقاى حمیدرضا هاشــم زاده نجف آبادى   فرزند حسینعلى وغیره  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 97/6/5 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 

مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/5/15  م الف :220095 حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 5/362
  تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه نیمه ســاز پالك 1771/1  واقع درقطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان به نام آقاى سعید چهارده معصومى  نجف آبادى   فرزند محمود در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 97/6/5 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/5/15  م الف :220092حسین زمانى- رئیس ثبت 

اسنادوامالك نجف آباد / 5/363
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود شش باب مغازه متصله و دفتر فوقانى  پالك شماره 379/2  واقع درقطعه 
7 نجف آباد بخش 11 ثبــت اصفهان به نام آقاى وحید صالحى  نجــف آبادى   فرزند محمد 
مهدى در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمــل نیامده اینک بنابه 
دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 97/6/5 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت 
مصادف با تعطیلــى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لــذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى 
(30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/5/15  م الف :220091حسین زمانى- رئیس 

ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 5/364
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك شماره 519/7  واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان به نام آقاى محسن شجاعى فرزند محمدعلى  در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 97/6/5 ســاعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 
انتشار:97/5/15  م الف :220090حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 5/365

 تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك شماره 716/5  واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان به نام آقاى محمدعلى باغدار فرزند حسنعلى وشریک  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/5 ساعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ 
انتشار:97/5/15  م الف :220088حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد / 5/366

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك 123/15  واقع درقطعه 4نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان به نام آقاى محمود برات زمانى  نجف آبادى   فرزند لطفعلى  در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/6/5 ساعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق
 ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار:97/5/15  م الف: 220083حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد 

5/367 /
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالك 620/4 مجزى شــده ازپالك 620/1 واقع 
درقطعه 10نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که تواما باپالك 609/1 تشــکیل یکبابخانه 
راداده که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه مهدیه نجف آبادى فرزند یداله وشــریک در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه 
مورخ 97/6/5 ســاعت 8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با 
تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مــى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)
روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشــار:97/5/15  م الف :220076حسین زمانى- رئیس ثبت 
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رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد فریــدن گفت:  
این واحد دانشــگاهى به دنبــال راه انــدازى مجتمع 
گردشگرى و سایت تحقیقى تجارى تولید بذر و گیاهان 

دارویى است.
محمدرضا نادرى درباغشــاهى اظهار کرد: این واحد در 
نظر دارد تا چهار ســال آینده از درجه واحد کوچک، به 
متوسط تبدیل شــود و در این راستا، افزایش رشته هاى 
کارشناسى ارشد و باالبردن کیفیت و کّمیت آموزشى را 

در برنامه هاى خود دارد.
وى ادامه داد: این دانشگاه در راستاى طرح هاى درآمدزا 
و دانش بنیان، به دنبال راه اندازى مجتمع گردشــگرى 

با ظرفیت 30 ســوئیت و فضاى مجهز به امکانات روز و 
راه اندازى ســایت تحقیقى- تجارى تولید بذر و گیاهان 

دارویى است.
نــادرى درباغشــاهى عنــوان کــرد: گســترش 
تحصیالت تکمیلــى، تخفیف شــهریه در راســتاى 
جــذب حداکثرى براى دانشــجویان بومــى منطقه از 
20 تا 50 درصد، حمایــت از طرح هــاى دانش بنیان،

 تقســیط حداکثرى شــهریه دانشــجویى متناســب 
با توان مالى دانشــجویان بومى منطقــه، از برنامه ها 
و فعالیت هــاى واحــد فریــدن در ســال جــارى

 است. 

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با تأکید بر اینکه در 
حال حاضر اعمال قانون خودروهــاى فاقد معاینه فنى 
توسط دوربین ها دچار خطاست، گفت: اما در بدبینانه ترین 

حالت، تا یک ماه آینده مشکل برطرف خواهد شد.
رضا رضایى با بیان اینکه در جلسه شوراى ترافیک استان 
به دنبال برخورد قاطع با خودروهاى سنگین دود زا، قبل 
از شروع فصل سرما در ســطح شهر هستیم، اظهارکرد: 
پالك این خودروها را دریافت مى کنیم و پالك تعمیرى 
به آنها مى دهیم که ملزم به تعمیــر و رفع نقص خودرو 

شوند. 
وى با بیــان اینکه خودروهاى فاقد معاینــه فنى نیز در 

افزایش آالینده ها نقش مؤثرى دارند، افزود: خودروهایى 
که فاقد معاینه فنى باشــند نیز 50 هزار تومان جریمه 
خواهند شد.وى با اشاره به اینکه وضعیت اتوبوس هاى 
شرکت واحد با تدابیر و برنامه هاى پیش بینى شده بهتر از 
گذشته است، افزود: اتوبوس  هاى دودزا را تغییر کاربرى 
و به مناطق دوردست انتقال دادیم، اما همچنان وضعیت 

به حد مطلوب نرسیده است و جاى کار دارد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: ورود 
این خودروها در رینگ مرکزى شهر ممنوع است و در سه 
ماه گذشته ماشین هاى فاقد معاینه فنى توسط دوربین ها 

اعمال قانون مى شدند که نواقصى در این مسئله بود.

راه اندازى سایت گیاهان 
دارویى در دانشگاه فریدن

دوربین ها خودروهاى
 فاقد معاینه فنى را نمى بینند!

32 اثر از نطنز در لیست انتظار 
ثبت ملى

مدیر اداره میراث فرهنگى شهرسـتان نطنز با اشاره به 
اینکه 32 اثر از آثار نطنز در لیست انتظار ثبت ملى است، 
از تأیید کارشناسـان تهران بر لیاقت ثبت جهانى بافت 
محله افوشـته و بافت محلـه قصبه در این شهرسـتان 
خبرداد.حسـین یزدانمهر با اشـاره به اینکه هزار و 800 
اثر تاریخى در شهرسـتان نطنز شناسـایى شـده است، 
گفت:120اثر از این تعداد ثبت ملى شده و 20 اثر بنا و 12 

اثر معنوى نیز در لیست انتظار ثبت ملى است.

شهاب مظفرى  در اصفهان 
مى خواند

کنسرت موسیقى شهاب مظفرى در سالن سیتى سنتر 
برگزار مى شود. وى که از خوانندگان موسیقى پاپ ایران 
است، اولین آهنگ خود به نام «از وقتى رفتى» را با ترانه 
و آهنگسازى خود در ســال 1387 منتشر کرد.شهاب 
مظفرى متولد سال 1367 است، وى با رشته کامپیوتر 
وارد دانشگاه شــد و همزمان با تحصیل خود در زمینه 

موسیقى نیز فعالیت کرد.
ســاز حرفه اى شــهاب مظفــرى پیانو اســت که از 
کودکــى یادگیــرى آن را آغاز کرد و عــالوه  بر آن به 
گیتار کالســیک نیز مسلط است. کنســرت موسیقى 
شهاب مظفرى 26 مردادماه در دو سانس  18 و 23 در 
سالن سیتى سنتر برگزار مى شــود. عالقه مندان براى 
دریافت اطالعات بیشــتر مى توانند به نشانى اینترنتى

 aradconcert.com مراجعه کنند.

خبر

کارشــناس مســئول بیمارى هاى منتقله از غذا و آِب 
مرکز بهداشــت اســتان اصفهان گفت: گسترش انواع

 بیمارى هاى واگیر در محل ســکونت اتباع خارجى، در 

نقاط حاشیه اى شرق و جنوب شرق شهرستان اصفهان 
نگران کننده است.

مهدى فارسى افزود: تعداد قابل توجهى از اتباع خارجى 

به ویژه اتباع افغانستان در کارگاه هاى مختلفى از جمله
کوره پزى در حاشــیه شرق و جنوب شــرق کالنشهر 
اصفهان کار و زندگى مى کنند، اما محل سکونت آنها از 

شرایط مناسبى برخوردار نیست.
وى با بیان اینکه بیشتر این سکونتگاه ها آب آشامیدنى 
سالم و سرویس هاى بهداشــتى ندارند ، گفت: بررسى 
کارشناسان مرکز بهداشــت اصفهان مشخص کرد که 
بیمارى هایى مانند هپاتیت A در این ســکونتگاه ها رو 

به گسترش است.
فارسى تأکید کرد: کارشناسان مرکز بهداشت اصفهان به 
طور مرتب به این مناطق مراجعه کرده و عالوه بر بررسى 
شرایط زندگى این ســکونتگاه ها، مشاوره ها و خدمات 

بهداشتى و درمانى الزم را ارائه مى کنند.
وى با اشاره به اینکه در این بازدیدها، بیمارى هایى مانند 
سل و حتى جذام بین اتباع خارجى ساکن مشاهده شده 
است، گفت: شــبکه بهداشت متولى اســکان این افراد 
نیست، اما خدمات درمانى و بهداشتى مانند واکسیناسیون 

را مانند همه شهروندان به آنها ارائه مى کند.
کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان 
اینکه این موارد به اســتاندارى و اداره امور اتباع خارجى 
اصفهان گزارش شده است، گفت: ما از مسئوالن اجرایى 
استان خواستیم تا هرچه زودتر نسبت به ساماندهى این 
سکونتگاه ها اقدام کنند تا از گسترش تهدیدهاى احتمالى 

از جمله بیمارى هاى واگیر جلوگیرى شود.
فارســى گفــت: جمعیت بســیارى در ایــن مناطق و 
حتى کالنشــهر اصفهان در معرض خطر اشــاعه این 
بیمارى ها هســتند و الزم است هرچه ســریع تر براى 

ساماندهى آن اقدام شود.
وى افزود: این سکونتگاه ها بیشتر در اطراف کوره هاى 
آجرپزى در شرق و جنوب شــرق اصفهان از َگَورت به 
سمت سگزى و نرســیده به تصفیه خانه فاضالب و از 
خیابان آبشــار به سمت زیار و روســتاهاى اطراف واقع 

شده است. 

وضعیت بهداشتى نگران کننده 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان اتباع خارجى ساکن اصفهان

خبر توقف پروژه ساخت ســالن جلسات گلستان 
شهداى اصفهان را رد کرد و از تداوم پیشرفت این 

پروژه در روزهاى آتى خبر داد.
داریوش وکیلى اظهار کرد: این پروژه متوقف نشده 
است و منتظر ســاخت بخش باقیمانده سازه اى 
هستیم که قرارگاه خاتم االنبیا(ص) ساخت و نصب 

آن را بر عهده دارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
در ادامه افزود: به دلیل تمرکز قرار خاتم االنبیا(ص) 
در بحث بازســازى مناطق زلزله زده کرمانشاه و 
اولویت این موضوع، ســاخت و نصب سازه هاى 
موردنظر بــه تعویق افتاده که البته قرار اســت به 
زودى این سازه ها ساخته و نصب شود و پروژه سالن 

جلسات به مرحله بهره بردارى برسد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى 
اســالمى گفت: وقتى در حال جنــگ اقتصادى قرار 
گرفته ایــم، نمى تــوان مشــکالت صنعتگــران و 
تولیدکنندگان را که در خط مقدم این جبهه هســتند با 
بروکراسى ادارى برطرف کرد. جواد ساداتى نژاد اظهارکرد: 
براساس برآوردها و در هشت ماه گذشته، حدود 18 هزار 
مأموریت از طرف کارکنان دولت در شهرســتان هاى 
کاشان و آران و بیدگل به مقصد اصفهان انجام شده که به 
غیر از خطرات جانى، بیش از 200 میلیارد ریال هزینه در 

بر داشته که معادل ساخت 20 مدرسه است.

تداوم پیشرفت پروژه سالن 
جلسات گلستان شهدا 

در روزهاى آتى 

هزینه20میلیاردى مأموریت 
مدیران کاشانى به اصفهان  
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فرمانده انتظامى شهرســتان کرج گفت: با تالش مأموران انتظامى فردى که اقدام به ســرقت 50 فقــره دوچرخه از پارکینگ
 آپارتمان ها و مجتمع هاى مسکونى کرده بود، شناسایى و دستگیر شد.

سرهنگ حسنعلى فیروزخواه در تشریح این خبر گفت: در پى وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه در مناطقى از حصارك، پیشاهنگى، 
کمالشهر و... پیگیرى موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامى قرار گرفت. وى افزود: مأموران با به کارگیرى شگردهاى 

پلیسى، تحقیقات جامع از شکات و بازبینى تصاویر دوربین هاى مداربسته، موفق به شناسایى سارق شدند.
این مقام انتظامى تصریح کرد: مأموران با هماهنگى مقام قضائى به محل اعزام شــدند و متهم را طى یک عملیات غافلگیرانه در 
منزلش دستگیر کردند. فرمانده انتظامى شهرستان کرج در پایان عنوان کرد: متهم در بازجویى هاى انجام شده به 50 فقره سرقت 

دوچرخه از پارکینگ آپارتمان ها و مجتمع هاى مسکونى اعتراف کرد.

جانشین فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى از دستگیرى دو زن 
جوان خبر داد که پس از سرقت هاى سریالى در شش استان کشور در 

مشهد باند «پله برقى» تشکیل داده بودند.
 سرهنگ ابراهیم قربان زاده با  تشــریح عملیات ضربتى افسران 
پلیــس زن از کالنترى بانوان مشــهد گفت: گــزارش چند فقره 
سرقت هاى حرفه اى از کیف دستى شهروندان در پله برقى معابر 
هسته مرکزى شهر مشهد و اعالم شکایت مالباختگان، پلیس را 
برآن داشت براى پیگیرى سریع موضوع وارد عمل شود. وى افزود: 
تحقیقات اولیه پلیسى با توجه به بررسى سرنخ هاى موجود حاکى از 

آن بود که دو زن عامل این سرقت هاى سریالى هستند.
سرهنگ قربان زاده اظهار کرد: افسران پلیس زن کالنترى بانوان 
مشهد به صورت پوششى وارد عمل شدند و عامالن این سرقت ها 

را در حال ارتکاب جرم دستگیر کردند. وى خاطرنشان کرد: بررسى 
سوابق دو متهم نشان مى دهد که آنها پس از ارتکاب سرقت هاى 
سریالى در استان هاى کردستان، تهران، کرمانشاه، شیراز، کرمان 
و بندرعباس راهى  مشــهد شــده اند تا در ایام تعطیالت تابستان 
از شــهروندانى که هنگام اســتفاده از پله برقى دچار ترس بودند 

سرقت هاى تیزدستانه انجام دهند.
جانشین فرماندهى انتظامى استان خراسان رضوى گفت: تحقیقات 
از این دو زن سابقه دار در حالى ادامه دارد که آنها با توجه به اعالم 
شکایت مالباختگان مرتکب ده ها فقره ســرقت خیابانى شده اند. 
سرهنگ قربان زاده اظهار کرد: در بازرسى از وسایل متهمان سه 
دستگاه گوشى تلفن همراه، دو میلیون و 360 هزار تومان وجه نقد، 

ماسک براى تغییر چهره و مدارك سرقتى کشف شده است.

سارقى که چندین بار به داروخانه هاى «میالن» دستبرد زده بود 
دستگیر شد. این سارق 60 ساله که توسط پلیس میالن دستگیر 
شد طى سال شش بار به داروخانه هاى شهر دستبرد زده بود. این 
سارق 60 ساله که او را با لقب «پیرمرد» نامیده اند از مارس 2017 
تا مه 2018  به داروخانه ها دســتبرد مى زد و سرقت او همیشه 
طبق یک سناریو انجام مى شد؛ او نزدیک داروخانه مى ایستاد و 
بعد صورتش را مى پوشاند و وارد داروخانه مى شد و دستش را توى 
جیبش مى گذاشت و مى گفت اسلحه دارد و مى خواست پول هاى 

توى صندوق را به او بدهند.
به گزارش «اسپوتنیک»، شاهدان و فیلم هاى دوربین مدار بسته 
به بازداشــت «پیرمرد» کمک کردند و پلیس او را حین ارتکاب 

جرم دستگیر کرد.

گیر کردن خربزه در گلوى کودك سه ساله جان وى را گرفت.
روزنامه «ایران» نوشــت: این حادثه در شــهر مشکان از توابع 
خوشاب استان خراسان رضوى رخ داد. به گفته اهالى روستا این 
کودك خردسال در حال خوردن خربزه بود که به علت گیر کردن 
یک تکه کوچک از این خربزه درگلویش دچار خفگى شد و فوراً به 
مرکز درمان بستر سلطان آباد منتقل شد. بعد از رسیدن این کودك 
به درمانگاه اقدامات cpr و کمک هاى اولیه انجام شد و در حالى 
که کودك عالیم حیاتى مناسبى نداشت، به درخواست همراهان 

به سبزوار منتقل شد، اما وى جان باخت.

پیرمردى که عالقه مند 
بود منزلش را با گیاهان 
تزییــن کند امــا وقت 
کافى بــراى این کار را 
نداشت، دست به اقدام 

جالبى زد.
«تراریوم»، مجموعه اى 
از گیاهان سازگار است 
که در یک ظرف بسته 

یا حدوداً بسته رشد مى کنند. در همین رابطه مردى هنرمند که 
دوست داشت منزلش را با گیاهان تزیین کند اما وقت کافى براى 
نگهدارى از آنها را نداشت، از سال 1972 گیاهان مورد عالقه اش 
را در بطرى دربسته گذاشت و به آن آب نداد. این گلخانه مینیاتورى 

به دلیل چرخه کامل آب همانند کره زمین زنده مانده است.

مادر «میثم»،پسر12 ساله اى که از روى فقر دست به خودکشى زده 
است، مى گوید که از روى بدبختى با مرد جوانى ازدواج موقت کردم 
و پس از آن دیگر پاى هیچ مردى به زندگى ام باز نشد و براى تأمین 

هزینه هاى زندگى گدایى مى کردم و تن فروشى نکردم.
19 تیرماه ســال جارى مادر جوانى هر چه در خانه را به صدا در آورد 
کسى پاسخگو نبود، به همین علت از جوان موتورسوارى خواست تا 
از باالى در وارد حیاط خانه اش شود و در را براى او باز کند. پسر جوان 
وقتى باالى در رفت با جسد حلق آویز شده پسر نوجوانى روبه رو شد 
و پس از باز کردن در، سوار بر موتور پا به فرار گذاشت. مادر جوان پاى 
در حیاط خانه قدیمى گذاشت و با جسد حلق آویز شده پسرش میثم 
روبه رو شد و با جیغ و فریاد از اهالى محل درخواست کمک کرد. جسد 
میثم 12 ساله به پزشکى قانونى منتقل شــد و مادر تنها در حالى که 
اشک مى ریخت ادعا مى کرد صاحبخانه اش باعث این اتفاق شده

 است.

علت خودکشى میثم
میثم در یک خانواده فقیرنشــین بزرگ شــده و روز قبل از اقدام به 
خودکشــى وقتى صاحبخانه و دخترش براى گرفتن پول اجاره خانه 
سراغ مادرش در جلوى در خانه آمد شاهد فحاشى و درگیرى آنها بود 
و مادر میثم که قصد داشت اجاره عقب افتاده را به صاحبخانه پرداخت 

کند تصمیم گرفت دوچرخه پسرش را بفروشد.
میثم وقتى فهمید مادرش براى پرداخت اجاره خانه تصمیم به فروش 
دوچرخه و گوشى موبایلش دارد شبانه پیام هایى به بهترین دوستش 
داد و صبح روز 19 تیرماه وقتى مادرش از خانه خارج شد با حلق آویز 

کردن خود در حیاط خانه قدیمى به زندگى اش پایان داد.

گفتگو با مادر میثم
با انتشــار خبر خودکشى پسر نوجوان به علت فقر شــایعات زیادى در 
مورد این خانواده به گوش رســید که خبرنگار «رکنا» براى رسیدن به 

واقعیت هاى زندگى مادر میثم با وى به گفتگو نشست.
مادر میثم هنوز باور ندارد پسرش در یک ماجراى تلخ به زندگى اش پایان 
داده و ادعا مى کند هنوز با پسرش زندگى مى کند و سایه ها و حضور آن 

را در خانه حس مى کند اما صدایى از او نمى شنوند.
خانه اى که میثم در آن زندگى مى کرد یک اتاقک کوچک است و چند 
وسیله قدیمى و کمدهاى چوبى در گوشــه اى از خانه وجود دارد و در 
گرماى شدید شهر آبادان کولر این خانه خراب است و زن جوان همراه 

دختربچه اش بدون میثم در این خانه زندگى مى کند.
مادر میثم گفت: «پدر میثم یک مغازه آرایشگرى داشت و زندگى بدى 
نداشتیم اما وقتى میثم سه ساله بود پدرش فوت کرد و من با کار کردن 
در خانه هاى مردم پسرم را بزرگ کردم. روزها به سختى مى گذشت تا 
اینکه مشکل پا درد پیدا کردم و دیگر نمى توانستم در خانه ها کار کنم 
و به همین دلیل هر روز زندگى ما سخت تر مى شد تا اینکه با یک مرد 
ازدواج موقت کردم. میثم راضى به این ازدواج نبود اما از روى بدبختى و 
فقر راهى جز ازدواج نداشتم که حاصل این ازدواج موقت یک دختر بود اما 
شوهر دومم بعد از تولد دخترمان رفت و ما را تنها گذاشت و هنوز مدارك 

ازدواجمان را دارم چون نمى خواستم کسى به بدنامى مرا یاد کند.»
این زن درباره علت دستگیرى اش گفت: «زمستان بود و من همراه دو 
بچه در خیابان ها پرســه مى زدم و جایى براى زندگى نداشتم تا اینکه 
متوجه شدم یک خانه خالى از سکنه است و براى اطمینان از همسایه ها 
سئوال کردم که مطمئن شدم کسى در آن خانه زندگى نمى کند به همین 
دلیل اقدام به تخریب در خانه کرده و همراه فرزندانم در آنجا شروع به 

زندگى کردم.»
وى ادامه داد: «پس از چند روز مرد جوانى که ادعا مى کرد صاحبخانه 
است همراه پلیس به سراغمان آمد و دستور دادند تا خانه را خالى کنیم 
که پسرم خواست در همان خانه بمانیم و گفت آنها نمى توانند کارى کنند 
به همین خاطر حدود شش ماه همانجا زندگى کردیم تا اینکه پلیس با 
حکم دادگاه به سراغم آمد و مرا بازداشت کرد. وقتى به زندان رفتم هر 
روز نگران سرنوشت فرزندانم بودم و این در حالى بود که هیچکسى به 
مالقاتم نیامد و از بچه هایم خبر نداد تا اینکه از زندان آزاد شــدم و به 
همان محلى که دستگیر شدم رفتم و متوجه شدم یکى از زنان همسایه 

بچه هایم را به خانه خودش برده و از آنها نگهدارى کرده است.»
مادر میثم 12 ساله در ادامه افزود: «مریض بودم و بعد از آزادى از زندان نیز 
اعتیاد پیدا کردم ومواد مى کشیدم که به بدبختى هایم فکر نکنم، روزها 
همراه دخترم به سرچهارراه مى رفتیم و گدایى مى کردم و این در حالى 
بود که میثم ناراحت بود و اصرار داشت ترك تحصیل کند تا با کار کردن 
هزینه هاى زندگى را تأمین کند اما من مخالفت کردم چون پسرم درس 

خوان بود و در مدرسه همه او را دوست داشتند.»
وى در مورد اتهاماتى که به او زدند گفت: «من اگر مى خواستم با مردان 
غریبه رابطه داشته باشــم در خیابان گدایى نمى کردم و پسرم بخاطر 

نداشتن پول خودش را دار نمى زد.»
این زن ادامه داد: «بعد از آزادى از زندان به دنبال خانه گشتم تا اینکه این 
خانه قدیمى که یک اتاق دارد را پیدا کردم و یک خیریه نیز کمکم کرد 
تا پول پیش و اجاره را پرداخت کنم اما حدود شــش ماه است که کرایه 
150 هزار تومانى را پرداخت نکردم تــا اینکه صاحبخانه و دخترش به 

سراغم آمدند.»
وى در حالى که اشک مى ریخت گفت: «صاحبخانه و دخترش بخاطر 
نپرداختن پول مرا کتک زدند و جلوى چشمان فرزندانم به من فحاشى 
کردند و این در حالى بود که میثم با دیدن این صحنه اشک مى ریخت و 
در چهره اش ناراحتى را که نمى تواند در برابر مرد صاحبخانه و دخترش 
حرفى بزند مى دیدم. براى همین تصمیم گرفتم دوچرخه و گوشى موبایل 
پسرم را بفروشم تا پول اجاره خانه را پرداخت کنم اما نمى دانستم ناراحتى 
میثم باعث مى شود او دست به این کار بزند. میثم مدتى در قبرستان ها 
با شستن قبرها از مردم پول مى گرفت و با زحمت توانسته بود پول یک 

دوچرخه را تهیه کند.»
وى ادامه داد: «قرار بود از این خانه بیرون برویم و به یک خانه خرابه که 
تنها یک سقف داشت برویم و درآنجا زندگى کنیم و بابت آن نیز باید به 
مرد افیونى که برادرش در زندان است اجاره مى دادم و حتى براى زندگى 
در آنجا باید براى خانه دیوار مى کشــیدم چون هیچى جز یک سقف 

نداشت که براى زندگى در آنجا نیز پولى نداشتم.»

دستور دادستانى
صبح جمعه 12 مرداد ماه امسال با دستور دادستان آبادان مادر میثم که 
اعتیاد دارد براى درمان به یک کمپ ترك اعتیاد منتقل شــد و خواهر 

کوچک میثم نیز به بهزیستى آبادان منتقل شد.

ابعاد جدید پرونده خودکشى پسر 12ساله آبادانى در گفتگو با مادرش

« میثم » با پول شستن قبرها، گوشى خریده بود

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان مازندران از برق گرفتگى منجر به مرگ سه نفر از شهروندان هنگام کندن چاه آب در 
شهرستان چالوس خبر داد. سرهنگ علیرضا باقرى در تشریح این خبر، گفت: در پى کسب خبرى از مرکز فوریت هاى پلیسى 110 مبنى 

بر حادثه برق گرفتگى در شهر مرزن آباد، بالفاصله مأموران کالنترى 13 چالوس به محل حادثه اعزام شدند. وى تصریح کرد: در این 
حادثه فردى 38 ساله که در حال کندن چاه آب در حیاط منزل خود بوده به هنگام تخلیه آب با استفاده از پمپ آب کشاورزى دچار 

برق گرفتگى شد. سرهنگ باقرى خاطر نشان کرد: براى نجات این فرد که به علت برق گرفتگى در دم جان باخته بود، سه نفر 
از همسایگان داخل چاه شده که دو نفر از آنها به علت برق گرفتگى، جان خود را از دست دادند. وى ادامه داد: با حضور عوامل 

امدادى، متوفیان و یکى از این افراد که به همراه آنان در داخل چاه گرفتار شده بود به بیرون منتقل شدند. معاون اجتماعى 
فرماندهى انتظامى استان مازندران با اشاره به انتقال جسد جانباختگان این حادثه به سردخانه، گفت:  تحقیقات در این 

رابطه از سوى پلیس ادامه دارد.

رئیس کالنترى 152 خانى آباد گفت: دو سارق سابقه دار در محدوده جنوب تهران توسط مأموران این کالنترى حین سرقت لوازم 
خودرو شناسایى و دستگیر شدند. سرهنگ محمدحسین هاشمى اظهار کرد: صبح چهارشنبه هفته گذشته بود که مأموران گشت 
کالنترى به جوان موتورسوارى مشکوك شدند که به همراه مرد دیگرى در کنار اتومبیل پارك شده اى توقف کرده بودند. این دو جوان 
با دیدن مأموران از محل فرار مى کنند درحالى که یک نفر از آنها سوار بر موتورسیکلت بوده و دیگرى با پاى پیاده از محل دور شده 
بود. وى افزود: مأموران بالفاصله در تعقیب و گریز پلیسى راکب موتورسیکلت را بازداشت مى کنند که مشخص مى شود او معتاد 
است و سوابقى همچون شرب خمر، سرقت و حبس به مدت چهار سال در زندان دارد. سرهنگ هاشمى گفت: در حالى که تالش 
براى بازداشت متهم متوارى پرونده با بازجویى فنى از سارق بازداشت شده جریان داشت، فردى با مراجعه به کالنترى، متهم تحت 
تعقیب پرونده را به مأموران تحویل داد و اعالم کرد که امروز صبح در حالى که برادر کوچکش با وسایل سرقتى وارد خانه شده بود 
به او معترض مى شود و به دلیل اینکه برادرش به او قول داده بود دیگر سرقت نکند او را به کالنترى آورده تا تحویل بدهد. وى 

افزود: هر دو متهم به مقام قضائى معرفى و با صدور قرار قانونى روانه زندان شدند.

برادر سارق، او را تحویل پلیس داد3 کشته در حادثه برق گرفتگى 

سارق سریالِى داروخانه ها 
دستگیر شد

مرگ کودك 3 ساله 
با خوردن خربزه

حیات 46ساله یک گیاه 
بدون آب

مادر جوانى که به همراه دو فرزندش در شــعله هاى آتش گرفتار 
شده بود با فدا کردن خود، جان فرزندانش را نجات داد.

ویدئویى که به تازگى منتشر شده است فداکارى یک مادر جوان را 
حین آتش سوزى یک آپارتمان در شهر «ژوچانگ» واقع در استان 
«هنان» چین به تصویر مى کشد. این زن پس از آتش گرفتن طبقه 
چهارم آپارتمان با پرتاب دو فرزندش از پنجره ناجى جان آنها شد 
اما خود در این حادثه آتش سوزى جانش را از دست داد. ویدئوى 
منتشر شده عده اى از شاهدان عینى را که براى کمک به این زن 

و گرفتن بچه ها در پایین آپارتمان حضور دارند نشان مى دهد.

پسر 9 ســاله و دختر سه ســاله این زن در اثر فداکارى مادرشان 
از این حادثه جان ســالم به در بردند. هر دو کــودك بالفاصله 
به بیمارســتان محلى منتقل شدند. پســر قربانى در این حادثه 
تنها دچار شکســتى از ناحیه پا شــد و حال هر دو کودك مساعد 
گزارش شده اســت. مادر آنها نیز پس از مهار آتش به بیمارستان 
منتقل شــد اما پزشــکان اعالم کردند او جانش را از دست داده 
است. بنا به گزارش رســانه هاى محلى آتش سوزى در ساعت 
7 صبح شروع شــد. هنوز علت دقیق این حادثه مشخص نشده

 است.

بى احتیاطى مربى باعث شــد تا او متوجه خروج کودك یکسال و 
نیمه از مهد کودك نشود.

دوربین هاى خیابانى شــهر «وولوگودا» روسیه تصویرى از یک 
کودك یکسال و نیمه که بدون مراقب و با پاى برهنه تنها با یک 

پوشک مى دوید را هنگام خروج از مهد کودك ضبط کرد.
مربى بى احتیاط بعد از چند ساعت متوجه غیبت کودك مى شود 

و در خیابان بــه دنبال او مى گردد اما پیدایــش نمى کند. پس از 
ســاعت ها این کودك توســط زن رهگذر پیدا و به مهدکودك 
برگردانده مى شود. هر چند کودك از صدمات و آسیب هاى جدى 
که ممکن بود برایش رخ دهد نجــات پیدا کرد اما این موضوع به 
مسئوالن گزارش شد و جریمه سنگینى در انتظار مربى و مسئوالن 

مهد کودك است.

فداکارى مادرجوان براى نجات فرزندانش

فرار کودك 1/5ساله از مهدکودك

0فرمانده انتظامى شهرســتان کرج گفت: با تالش مأموران انتظامى فردى که اقدام به ســرقت 50 فقــره دوچرخه از پارککینگ
 آپارتمان ها و مجتمع هاى مسکونى کرده بود، شناسایى و دستگیر شد.

سرهنگ حسنعلى فیروزخواه در تشریح این خبر گفت: در پى وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه در مناطقى از حصارك، پیشاهنگى، 
کمالشهر و... پیگیرى موضوع به صورت ویژهدر دستور کار مأموران انتظامى قرار گرفت. وىافزود: مأموران با بهکارگیرىشگردهاى

پلیسى، تحقیقات جامع از شکات و بازبینى تصاویر دوربینهاى مداربسته، موفق به شناسایى سارق شدند.
این مقام انتظامى تصریح کرد: مأموران با هماهنگى مقام قضائى به محل اعزام شــدند و متهم را طى یک عملیات غافلگیرانه در 
0منزلش دستگیر کردند. فرمانده انتظامى شهرستان کرج در پایان عنوان کرد: متهم در بازجویى هاى انجام شده به 50 فقره سرقت 

دوچرخه از پارکینگ آپارتمان ها و مجتمع هاى مسکونى اعتراف کرد.

اعتراف سارق دوچرخه ها به 50 فقره سرقت 

 2 زن
 سردسته 

باند «پله برقى» 
بودند 



مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 32/9 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

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

 اســتوارى دیــن و دنیــا به چهــار چیز اســت: عالمى 
که به علم خــود عمل کنــد و جاهلى کــه از آموختن 
سر باز نزند و بخشنده اى که در بخشش بخل نورزد 

و فقیرى که آخرت خود را به دنیا نفروشد.
موال على (ع)

آگهى مزایده عمومى نوبت دوم

 شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 245/ش به مورخه 97/04/09 شوراى محترم اسالمى 
شهر بهارستان نسبت به واگذارى استیجارى دوساله سالن ورزشى گلها با متراژ 600 مترمربع و با قیمت پایه 
ماهیانه 31/500/000 ریال واقع در بهارستان خیابان الفت محله 2 جنب مسجد قائم پالك 19 با شرایط زیر از 

طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید: 
1- متقاضیان مى توانند تا مورخه 97/05/22 جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى بهارستان مراجعه نمایند. 

2- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 40/000/000 ریال مى باشد. 
3- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهردارى روز شنبه مورخ 1397/05/27 

4- زمان بازگشایى پیشنهادات در روز یکشنبه رأس ساعت 13/30 مورخ 1397/05/28 
5-  شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. 

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است. 
7- هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

یحیى عیدى- شهردار بهارستان یحیى عیدى- شهردار بهارستان 

شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد خدمات حمل و نقل خود اعم 
از درون شهرى و برون شهرى و سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را براى 
مدت یک سال از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. از متقاضیان محترم درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد 
مناقصه حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 97/05/20 از ســاعت 8 الى 16 به 
نشانى اصفهان خیابان کاوه جنب خیابان استاد فالطورى (جنب بانک ملت) 

مراجعه نمایند. 34922652- 031

آگهى شرکت در مناقصه عمومى 
دومرحله اى (نوبت اول)

 روابط عمومى شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

چاپ دوم

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

نوبت 
دوم

شهردارى سین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 194 مورخ 97/04/11 شوراى محترم اسالمى شهر 
نسبت به فروش 1 قطعه پالك مسکونى واقع در مجموعه تفکیکى امیرالمؤمنین با مشخصات ذیل 

اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 97/05/21 جهت 

دریافت مدارك مربوطه و شرکت در مزایده به واحد مالى شهردارى سین مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 45834516- 031
www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهردارى

آگهى مزایده (نوبت اول)

محمد طرمه فروشان طهرانى- شهردار سین

چاپ دوم

قیمت پایهکاربرىمتراژشماره پالكردیف

630/000/000 ریالمسکونى200 مترمربع1259

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 105 مورخ 97/05/06 شوراى محترم اسالمى شهر خور و از محل اعتبارات منابع داخلى عمرانى (طرح احداث و تکمیل بازار روز پروژه احداث بازار سنتى) در 
نظر دارد نسبت به احداث بازارچه سنتى شهر خور از طریق آگهى مناقصه عمومى اقدام نماید. (پرداخت کلیه کسور قانونى به عهده پیمانکار مى باشد). متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد 

و شرکت در مناقصه مذکور تا پایان وقت ادارى ساعت 13/30 روز یک شنبه مورخ 97/05/21 به شهردارى خور مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03146323500

آگهى مناقصه

سید حیدر ثمریان- شهردار خور

 نوبت دوم



استاناستان 09093285 سال پانزدهمدوشنبه  15 مرداد  ماه   1397

کردآباد متحول مى شود
مدیــر منطقه4 شــهردارى اصفهان گفــت: براى 
محرومیت زدایى و برون رفــت کردآباد از وضعیت 
فعلى و اتصال مســیر انتهاى خیابان عالمه امینى 
به کردآباد و جى شیر، در بودجه سال 98 اعتبار الزم 

پیش بینى مى شود.
رضا اخوان اظهارکرد: اتصال انتهاى خیابان عالمه 
امینى به داخل کردآباد و جى شیر یکى از خواسته هاى 
طوالنى مدت، بحق و ضرورى اهالى محله کردآباد و 
سواردز است که طى سال هاى متمادى، پیوسته مورد 
تقاضاى اهالى محله کردآباد بوده، اما تاکنون مورد 

توجه قرار نگرفته است.
مدیر منطقه4شــهردارى اصفهان با بیان اینکه کل 
مســیر مورد نظر در اراضى کشــاورزى و مالکیت 
بخش خصوصى قــرار دارد، تصریح کــرد: هزینه 
آزادسازى این مسیر بسیار سنگین و نحوه آزادسازى 
آن نیازمند همکارى مجدانه شــهروندان این محل 
اســت که امیدواریم در صورت تحقق درآمد، ردیف 
آن در بودجه سال آینده منطقه4 پایدار و آزادسازى 

محل آغاز شود.

100 میلیون دالر کاال از 
کاشان صادر شد

مدیرکل گمرك استان اصفهان از صدور کاالهایى 
با ارزش نزدیک بــه 102 میلیــون دالر از گمرك 
کاشــان در چهار ماهه نخست امســال به خارج از 

کشور خبر داد.
اســدا... احمدى ونهرى گفت: این میزان صادرات 

مربوط به 50 قلم کاال مى شود. 
وى افزود: سال گذشــته نیز 220 میلیون دالر کاال 

از گمرك کاشان به خارج از کشور صادر شده بود. 
مدیرکل گمرك اســتان اصفهان بیان کرد: کاشان 
پنجمین گمرك صادراتى کشور را داراست، اما تنها 
امور مربوط به صــادرات کاال را انجام مى دهد، چرا 
که زیرســاخت هاى الزم براى واردات هنوز آماده 

نیست.

سرچشمه همیشه جارى 
خوانسار روبه خشکى است

 فرماندار خوانسار گفت: ســال گذشته خروجى آب 
سرچشمه خوانسار، 2500 لیتر در ثانیه بود، اما امسال 

این میزان به 150 لیتر در ثانیه رسیده است.
حسن شفعتى تصریح کرد: با توجه به وجود باغات و 
درختان بسیار در خوانسار، نیازمند آبیارى با مدیریت 

صحیح هستیم.
وى افــزود: در راســتاى مدیریت مصــرف آب در 
شهرستان، هفت جلسه مدیریت بحران از اسفندماه 
سال گذشته تاکنون برگزار شــده است و  مصوبات 
خوبى در ســتاد مدیریت بحران به تصویب رسیده 

است.

خبر

مدیرعامل هالل احمر اســتان اصفهان گفت: اســتخدام 
امدادگران و نجاتگران عضو هالل احمر، بخشى از خدمات 

داوطلبانه آنها را جبران مى کند.
محسن مؤمنى با بیان اینکه چهارهزار امدادگر و نجاتگر در 
پایگاه هاى امداد و نجات استان اصفهان فعالیت مى کنند، 
اظهار کرد: بومى گزینى در استخدام نیروى هاى هالل احمر و 
استفاده از نیروى هاى داوطلب، همواره مطالبه مى شود که این 
موضوع در فرایند استخدامى این نهاد کمتر مورد توجه است.

وى ادامه داد: اولویت دهى به نیروى هاى بومى هر منطقه و 
داوطلب عضو هالل احمر در فرایند اســتخدام این سازمان، 
به حفظ نیروى انســانى توانمند و کاهش هزینه ها کمک 

مى کند و انگیزه افراد را در خدمت رسانى به صورت داوطلبانه 
افزایش مى دهد. وى با اشاره به کمبود امکانات تخصصى در 
استان اصفهان تصریح کرد: امکانات تخصصى در جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان براى خدمت رسانى به مردم در 
بحران ها نسبت به جمعیت، میزان تردد و جغرافیاى استان 

متناسب نیست و نیازمند افزایش امکانات است.
مؤمنى با اشــاره به فعالیت یک بالگرد در هالل احمر استان 
خاطرنشــان کرد: تنها یک بالگرد براى خدمت رســانى به 
بحران و حوادث این استان کافى نیســت و نیاز به افزایش 
شمار بالگردها و استقرار آنها در بخش هاى مختلف استان 

اصفهان است.

مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهان 
گفت: بیش از 2300 هکتار ســند به نــام موقوفات در 
استان اصفهان ثبت شــده و از تملک متصرفان بیرون 

آمده است.
حجت االسالم والمســلمین رضا صادقى با بیان اینکه 
امروز بیش از پیش نیازمند آشــنایى هرچه بیشتر نسل 
جدید با موضوع وقف هســتیم، اظهار کرد:  بیش از 15 
هزار موقوفه در استان اصفهان با بیش از 45 هزار رقبه 
در زمینه هاى مختلف به ثبت رســیده است که این امر، 
نشانگر اعتقاد مردم این اســتان به ترویج سنت حسنه 

وقف است.

وى با اشاره به مأموریت اداره اوقاف و امور خیریه در سه 
زمینه قرآن، موقوفه ها و بقاع متبرکه و امامزادگان اظهار 
کرد:  بیش از 2300 هکتار سند به نام موقوفات در استان 
اصفهان ثبت شــده و از تملک متصرفــان بیرون آمده

 است.
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهان 
گفت:  در شهرســتان برخوار در سه ســال گذشته 58 
ســند موقوفه از تملک متصرفان خارج شــده و ســند 
ثبتــى دریافت کــرده اســت و تا چنــد مــاه آینده، 
وضعیت موقوفات مشاعى در شهرستان برخوار مشخص 

مى شود. 

ثبت 2300 هکتار سند به نام 
موقوفات استان 

کمبود امکانات تخصصى 
در هالل احمر استان

پس از شش سال توقف، ساخت مجتمع 390واحدى 
مسکن مهر آران و بیدگل از سرگرفته شد.

مدیر اداره راه و شهرسازى آران و بیدگل گفت: این 
مجتمع با 20درصد پیشرفت، به سبب کمبود اعتبار 
شش سال متوقف و اکنون با پیمانکار جدید ساخت 

آن از سرگرفته شد.
مجتبى آراســته افزود: متقاضیان مى توانند تنها با 
پرداخت 370میلیون ریال، در مراحل مختلف ساخت 

و دریافت وام 400میلیون ریالى مسکن، در یکسال 
صاحب خانه شوند.

وى گفــت: همچنیــن بــه منظــور بهســازى 
و ایجــاد امکانات رفاهى در مســکن مهــر آران و 
بیدگل ده میلیارد ریــال براى ســاخت نماز خانه، 
محوطه ســازى، احــداث زمین بازى کــودکان و 
بهســازى معابر و جدولگذارى و آسفالت اختصاص 

یافت.

میز گردشگرى اصفهان و چین در اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان راه اندازى 
شد.

معاون گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان، 
تعداد گردشگران ساالنه چین را 130میلیون گردشگر عنوان کرد و  گفت: براى توسعه 
بازار هدف گردشگرى استان اصفهان درچین و تالش براى برقرارى ارتباط با کشورهاى 

آسیایى، این میز گردشگرى آغاز به کار کرد.
محسین یارمحمدیان افزود: در نخستین مرحله فعالیت این میز گردشگرى، پنج شهر 
بزرگ چین از جمله شــهرهاى پکن، شــانگهاى و گوانگچو به منظور اجراى نشست 
و ســمینار بازاریابى براى معرفى اصفهان، با مشــارکت ســفارت ایــران و همچنین

کنسولگرى هاى ایران در شهرهاى چین در نظر گرفته شد.
مدیر بازاریابى و تبلیغات معاونت گردشگرى اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان هم گفت: با همکارى نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان 
و سفارت ایران در چین، فعاالن گردشگرى کشــور چین شناسایى و به این نشست ها 

دعوت مى شوند.
داریوش وکیلى افزود: همچنین با راه اندازى این میز گردشــگرى، نمایشــگاه هاى 

گردشگرى هم به تناوب از شهریور امسال آغاز و تا پایان سال1397 برپا مى شود.

او در پایان تأکید کرد: در مرحله سوم هم تالش مى شود تا با دعوت از فعاالن گردشگرى 
شــهرهاى بزرگ چین به اصفهان، همچنین تعریف مســیر گردشگرى مشخص و 
ارائه بســته کامل خدماتى گردشگرى شــامل تخفیفات خدمات گردشگرى و معرفى 

جذابیت هاى سفر، گردشگران چینى به اصفهان جذب شود. 

محمود اکبرى، معاون فروش و بازاریابى شــرکت 
فوالد مبارکه گفت: به دنبال سیاســتگذارى صورت 
گرفته به منظور تأمین حداکثــرى نیاز صنایع پایین 
دستى کشــور، میزان تحویل کاال به بازار داخل در 
چهارماهه اول سال 97 با رشد 8 درصدى نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، به دو میلیون و 50 هزار تن 
رســید که از این میان، یک میلیون و 282 هزار تن 
کالف گرم به بازار داخل تحویل شــده و نسبت به 
چهارماهه اول سال 96 رشد 24 درصدى داشته است.

وى ادامه داد: در تیرماه امسال، تحویل محصوالت 
فوالد مبارکه به بازار داخل نســبت به مدت مشابه 
سال قبل رشدى 19 درصدى داشته که از این میان، 
تحویل کالف گرم به بازار داخل با رشد چشمگیر 54 

درصدى، به 439 هزار تن در ماه رسید.
وى افزود: همچنین در چهارماهه اول امســال، در 
بخش ورق هاى رنگــى نیز تحویــل محصوالت 
به بازار داخل بیــش از 10 درصد نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش داشت و به 37 هزار تن

رسید.
معاون فروش و بازاریابى شــرکت فوالد مبارکه، از 
تخصیص 28 درصدى محصــوالت فوالد مبارکه 
به تولیدکنندگان لوله و پروفیل ساختمانى خبر داد و 
افزود: سهم صنایع تکمیلى 19 درصد، خودروسازان 
11 درصد، ســازه هاى فلزى11 درصــد و لوله هاى 
انتقال سیاالت 5 درصد بوده اســت که این صنایع 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان بزرگ ترین مشتریان فوالد مبارکه هستند.
اصفهان از پایان پیش از موعد خاموشــى ها در اصفهان 
خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مســاعد آب و هوا و 
صرفه جویى مشــترکان در مصرف برق، خاموشى هاى 
اصفهان به احتمال قــوى در هفته آینده و پیش از موعد 

اعالم شده به پایان مى رسد.
محمد مهدى عسگرى اظهار داشت: خاموشى ها بستگى 
به نیازى است که از طرف وزارت نیرو به ما اعالم مى شود 

و ممکن است کمتر یا بیشتر از برنامه اعمال شود.

وى افزود: براساس آخرین اطالعات وزارت نیرو و سازمان 
هواشناسى کل کشور، هفته آینده آب و هواى اکثر نقاط 
کشور خنک تر شده، کما اینکه طى چند روز اخیر در مرکز 
و شمال کشور نیز کاهش دماى هوا محسوس بوده و تا 

هفته آینده این اتفاق براى جنوب کشور رقم مى خورد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان گفت: با توجه به شــرایط آب و هوایى کشور، 
پیش بینى وزارت نیرو، کاهش چشمگیر خاموشى هاست 
که احتمال دارد حتى میزان آن به صفر نیز برسد که البته 

همه چیز بستگى به شرایط آب و هوایى کشور دارد.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مساعد آب و هوا 
و صرفه جویى مشترکان در مصرف برق، خاموشى هاى 
اصفهان به احتمال قوى در هفته آینده به پایان مى رسد.

عسگرى با اشــاره به وضعیت تجهیز صنایع کوچک به 
دیزل ژنراتور برق یادآور شد: شرایط خریدارى و نگهدارى 
دیزل ژنراتور برق براى بســیارى از کارگاه هاى صنعتى 
کوچک در حال حاضر مقدور نیست و ما شرایط صاحبان 

این صنایع را درك مى کنیم.

آگهى تغییرات
آگعى تغییرات شــرکت مجتمع تولید شمش ریزان 
اصفهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 46070 و 
شناسه ملى 10260640594 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى فوق العاده مــورخ 1397/04/31 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شــرکت در استان 
تهران- شهرســتان تهران- بخش مرکزى- شهر 
تهران- محله ونک- خیابان شهید برادران شریفى- 
بلوار نلسون ماندال- پالك 72- برج امیرپرویز- طبقه 
اول- واحد 16 و کدپســتى 1969955133 منحل 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(218430)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییــرات شــرکت حمــل و نقل 
کامیونداران خــود راننده دهاقــان و حومه 
شــرکت تعاونــى به شــماره ثبــت 13 و 
شناســه ملى 10260004344 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مــورخ 1397/03/31 و نامــه شــماره 
1564 مــورخ 1397/04/23 اداره تعاون 
دهاقان آیت اله هاشــمیان دهاقانى کدملى 
5129602625 و مجتبــى عســگریان 
دهاقانــى کدملــى 5129585348 و رضا 
احسانى 5129795768 به عنوان بازرسان 
اصلى و مهدى محمدزمانى دهاقانى کدملى 
5129630874 به عنوان بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب گردیدند. 
تراز مالى سال 96 به تصویب رسید. آخرین 
رقم ســرمایه به میزان 341700000 ریال 
به مجمع گزارش گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجارى دهاقان (218429)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى مســکن 
ســازمان قضائى نیروهاى مســلح استان 
اصفهان به شــماره ثبت 23150 و شناسه 
ملى 10260439673 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى عــادى ســالیانه مورخ 
1397/04/14 و نامه شماره 43144 مورخ 
97/4/17 اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: ترازنامه منتهى به 1396/12/29 
به تصویــب مجمع عمومى رســید. آخرین 
رقم ســرمایه به مبلغ 1068000000 ریال 
تصویب شد. مرتضى امینى هرندى به کدملى 
5659698514 و محسن چوپانى به کدملى 
1287938477 و محمدتقــى حیدرپور به 
کدملى 2754724109 به سمت بازرسان 
اصلى و محمدباقر ســلطانى نژاد به کدملى 
4230832494 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال مالى انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (218432)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت نیرو هادى قراول ســهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 37613 و شناســه ملى 
10260551880 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1397/04/24 حسن ایزدى به شماره ملى 
2539115233- مهدى یزدخواستى به شماره ملى 
1282216112- فریبا احمدى افوس به شماره ملى 
1827911190 براى مدت دو سال به عنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره انتخاب گردیدند. مظاهر توکلى به 
شماره ملى 1755669461 به سمت بازرس اصلى و 
نادر شیرزاد به شماره ملى 2410449786 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(218427)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت نیرو هادى قراول ســهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 37613 و شناســه ملى 
10260551880 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1397/04/24 حســن ایزدى به شماره ملى 
2539115233 به سمت رئیس هیئت مدیره- فریبا 
احمدى افوس به شماره ملى 1827911190 به سمت 
نایب رییس هیات مدیره- مهدى یزدخواستى به شماره 
ملى 1282216112 به سمت مدیرعامل براى مدت 
2 ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت به امضاى رییس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (218424)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت ایمــن ســیر صفاهان با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 56797 و شناسه 
ملى 14006100775 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1397/03/10 موارد ذیل 
به موضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه 
الحاق گردید: ثبت موضــوع فعالیت ذیل به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد: برگزارى و اجراى 
جشن ها و اردوهاى دانش  آموزشى (به جز جشنواره هاى 
فرهنگى) و همکارى با شهردارى ها تابعه شهرستان 
اصفهان و سازمان هاى وابســته به شهردارى ها در 
خصوص موضوعات فعالیت شرکت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (218431)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت مســکن سازمان 
قضائى نیروهاى مســلح اســتان اصفهان 
شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 23150 و 
شناســه ملى 10260439673 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1397/04/14 و نامــه شــماره 43144 
مــورخ 1397/04/17 اداره تعاون اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت 
در واحد ثبتى اصفهان به نشــانى اســتان 
اصفهان- شهرســتان اصفهــان- بخش 
مرکزى- شهر اصفهان- محله کشاورز- کوچه 
شهید بهمن ابرقویى نژاد- کوچه دبیرستان 
ســعدى [2]- طبقــه همکف- کدپســتى 
8174785751 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح شــد. تبصره ماده 20 
اساسنامه درخصوص نحوه دعوت از مجامع 
عمومى به شــرح ذیل تغییر یافت دعوت از 
مجامــع عمومى و اعالم تصمیمــات آنها از 
طریق اطالعیه هاى داخلى و یا ارســال پیام 
کوتاه به اعضا انجام گیرد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (218433)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى مصرف کارگران 
گلشــن نائین به شــماره ثبت 465 و شناســه 
ملى 10260096273 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1397/01/26 و نامه شــماره 
1869 مــورخ 1397/03/08 اداره تعاون نایین 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفاى داوود 
پورســنگیجى نایینى و هادى برومندپور از سمت 
هیئت مدیره، سید ابوالقاسم موسى کاظمى محمدى 
و محمدرضا اسدزاده محمدى جایگزین آنها شدند 
و على محمدى محمدى کدملى: (1249709695) 
به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا اسدزاده 
کدملى: (1249472717) به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و سید ابوالقاســم موسى کاظمى با 
کدملى (1249642418) به سمت منشى هیئت 
مدیره و ســید محمدرضا جعفریــان محمدى به 
کدملى: (1249976200) به ســمت مدیرعامل 
براى بقیــه مدت تصدى هیئت مدیــره (تا تاریخ 
1398/11/08) انتخاب شدند. کلیه قراردادها و 
اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق 
بهادار پــس از تصویب هیأت مدیــره، با امضاى 
مدیرعامل و على محمدى محمدى (سمت رئیس 
هیئت مدیره) و در غیاب علــى محمدى محمدى 
(سمت رئیس هیئت مدیره) با امضاى محمدرضا 
اســدزاده محمدى (ســمت نائب رئیس هیئت 
مدیره) و مهر شــرکت معتبر خواهد بود و اوراق 
عادى با امضاء سید محمدرضا جعفریان محمدى 
(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى نایین (218425)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى مسکن کارکنان 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد خوراسگان به شماره 
ثبت 16750 و شناســه ملى 10260376799 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1397/03/09 و نامــه شــماره 35990 مورخ 
1397/04/03 اداره تعاون شهرستان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى مصطفى دهقانى 
طالخونچه کدملى (5419756986) به ســمت 
رئیس هیئــت مدیره و آقاى اکبر سعادت پیشــه 
کدملــى (1291074686) بــه ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره و آقــاى محمود مالکى کدملى 
(1291410945) به سمت منشى هیات مدیره و 
آقاى مصطفى صبورى کدملى (1291443568) 
به ســمت مدیرعامل تا تاریــخ 1398/08/03 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و 
عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل و آقاى مصطفى 
دهقانى طالخونچه (رئیس هیات مدیره) و در غیاب 
مصطفى دهقانى طالخونچه (رئیس هیات مدیره) با 
امضاى آقاى اکبر سعادت پیشه (نایب رئیس هیات 
مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق 
عادى با امضاى آقاى مصطفى صبورى (مدیرعامل) 
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (218428)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت روســتایى امید شرکت 
تعاونــى به شــماره ثبــت 22 و شناســه ملى 
10860037462 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1397/02/15 و نامه شــماره 
260/741/184/3/205 مورخ 1397/03/28 
اداره تعاون روســتایى گلپایگان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: على اکبر یاورى کدملى 1219650511 
به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد جنت کدملى 
0060415959 به ســمت نائــب رئیس هیات 
مدیره و صفرعلى فیاضى کدملى 1218828633 
به سمت منشــى هیئت مدیره و فرهاد فصاحت 
کدملى 1219695432 و صفرعلى فیضى کدملى 
1219699918 بــه عنوان عضــو اصلى هیئت 
مدیره به مدت ســه ســال و رضا متانت کدملى 
1218834528 به عنــوان مدیرعامل به مدت 
یکسال تعیین شدند کلیه چک ها، قراردادها، اسناد 
و اوراقى که ایجاد تعهد براى شرکت تعاونى نماید 
و یا تمام و یا قسمتى از حق شرکت تعاونى را منتفى 
سازند، به استثناى مواردى که هیئت مدیره به منظور 
اداره امور جارى شرکت تعاونى ترتیب خاصى داده 
باشد، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاى آقاى 
على اکبر یاورى به عنوان رئیــس هیئت مدیره و 
آقاى رضا متانت به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت 
تعاونى معتبــر خواهد بود. اوراق عادى شــرکت 
تعاونى فقط با امضاى مدیرعامل صادر خواهد شد 
مگر مراســالت هیئت مدیره که با امضاى رئیس 
هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجارى گلپایگان (218426)

خاموشى هاى اصفهان  هفته آینده 
به پایان مى رسد 

پس از6 سال توقف؛ 

از سرگیرى ساخت مسکن مهر آران وبیدگل

رشد 24درصدى تحویل کالف گرم فوالد مبارکه به بازار داخلى

راه اندازى میز گردشگرى چین در اصفهان
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معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
اصفهان گفت: نرخ بیکارى سه ماهه نخست سال 1397 
در این استان با کاهشى ملموس نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته، به 13/3 درصد رسید.
محمدعلى شجاعى تشــریح کرد: میانگین بیکارى در 
استان اصفهان سه ماهه نخست سال 1396 نزدیک به 
16/1درصد بود که با تالش دستگاه هاى اجرایى در بهار 

امسال 2/8درصد کاهش یافت.
وى با بیان اینکه این رقم در کل کشور 0/5 درصد کاهش 
داشته افزود: تعهد استان اصفهان براى سال 1396 ایجاد 
95 هزار شــغل بود که در نهایت 45 هزار فرصت شغلى 

محقق شد.شجاعى در ادامه با انتقاد از کم کارى صورت 
گرفته براى تبلیغات و اطالع رسانى در زمینه تسهیالت 
اشتغالزا بیان کرد: اگر اعتبارهاى تخصیصى جذب نشوند، 
رتبه استان اصفهان کاهش یافته و اعتبارها از این استان 

خارج خواهد شد.
وى گفت: تســهیالت بانکى براى اجــراى طرح هاى 
اشــتغالزا در قالب پنج ســرفصل فراگیر، اشتغال پایدار 
روستایى، کارورزى، کسب و کار و مشاغل خانگى ارائه 
مى شود و مسئوالن، بخشداران و دهیاران باید با نصب 
بنر، پارچه نوشته و سایر روش هاى تبلیغاتى، براى اطالع 

رسانى به مردم اقدام کنند.

رئیس سازمان بســیج دانش آموزى استان اصفهان گفت: 
پانزدهمیــن دوره طرح «یاوران والیــت» با حضور 1000 
دانش آموز دختر و پسر از مدارس سراسر استان در قالب دو 

دوره مجزا برگزار مى شود.
محمد ادیب اظهار کرد: مرحله نخست این دوره، با شرکت 
500 دانش آموز پســر از پایه هاى دهم و یازدهم مقطع دوم 
متوسطه به مدت سه روز و از دیروز  برگزار شد.  وى با بیان 
اینکه مراسم افتتاحیه دوره پسران با حضور مدیرکل آموزش 
و پرورش استان اصفهان برگزار مى شود، افزود: مرحله دوم 
دوره طرح «یاوران والیت» با حضور 500 دانش آموز دختر 
از روز شنبه 20 مرداد و به مدت سه روز برگزار مى شود. ادیب 

گفت: هدف از برگزارى دوره، تربیت فرماندهان واحدهاى 
مقاومت بســیج دانش آموزى در مدارس است. وى با بیان 
اینکه 15 نفر مربى خواهر و 15 نفر مربى برادر در برگزارى 
این دوره ها حضور دارند، عنوان کرد: برگزارى دوره نسبت 
به سال گذشته از نظر محتوا تغییرى ندارد، اما به دلیل تغییر 
در مقاطع تحصیلى و حذف مقطع پیش دانشــگاهى، تعداد 
شرکت کنندگان تغییر کرده اســت. رئیس سازمان بسیج 
دانش آموزى استان اصفهان گفت: عالوه بر ترویج فرهنگ 
اقتصاد مقاومتى، تالش شده است با برگزارى کارگاه هاى 
مهارت آموزى براى اعضاى بســیج دانش آموزى، موضوع 

مهارت افزایى در حوزه اقتصاد مقاومتى گسترش یابد.

نرخ بیکارى استان به 
13/3درصد رسید

شرکت دانش آموزان اصفهانى 
در طرح«یاوران والیت»

برداشت1800 ُتن جو از مزارع 
خور و بیابانک

مدیر جهاد کشــاورزى خور و بیابانک از برداشــت 
1800تن جــو از زمین هاى کشــاورزى این خطه 

کویرى خبر داد.
حکمت موســوى متوســط عملکرد جــو در خور و 
بیابانک را 5/3 ُتــن در هکتار برآورد کــرد و افزود:
500 هکتار زمین امسال در این شهرستان زیر کشت 

جو رفت.  

نصب آبگرمکن  خورشیدى
 در مناطق جنگلى فریدونشهر

92دستگاه آبگرمکن خورشیدى در منطقه پشتکوه 
شهرستان فریدونشهر نصب شد.

مدیــر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرســتان 
فریدونشهر گفت: با هدف جلوگیرى از قطع درختان 
جنگلى و سوزاندن چوب براى گرم کردن آب و صیانت 
از جنگل هاى زاگرس، تعداد 92دســتگاه آبگرمکن 
خورشــیدى با هزینه اى بیش از 230 میلیون تومان 

نصب و راه اندازى شد.
امیــن حافظى با بیــان اینکه این طرح مشــارکتى 
بین مردم و منابــع طبیعى، قطــع درختان جنگلى 
شهرســتان را تا 60درصد کاهش داده است، افزود:

 ایــن آبگرمکــن هــاى خورشــیدى، آب گــرم 
روستاییان را تأمین مى کند و نیازمندى هاى آنها به 
قطع درختان براى تأمین سوخت مورد نیاز را کاهش

مى دهد.

خبر

ابالغ راى
شــماره ابالغنامه: 9710100369801958 شــماره پرونــده: 9409986836800893 
شماره بایگانى شعبه: 960609 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: محمدرضا حسینى فرزند 
سیدعلى به نشانى: استان خراسان رضوى، شهرستان مشــهد، مشهد خیابان دریایى دوم، 
شــهید محراب، محراب 19، داخل 6 مترى،پالك 7 مجهول المکان مى باشــد.  شــماره 
دادنامه: 9609970369801182 تجدیدنظرخواه: معصومه موسوى فرزند عبدا... با وکالت 
خانم مریم ابوالحســن بیگى گله زن فرزند ذوالفقار و آقاى ســیدمحمدامین ثباتیان فرزند 
ســیدعالءالدین همگى به نشانى اصفهان، خ شــیخ مفید، حدفاصل چهارراه دهش و رکن 
الملک، ساختمان پندار، واحد 4 تجدیدنظرخوانده: آقاى محمدرضا حسینى فرزند سیدعلى 
به نشانى اســتان خراسان رضوى، شهرســتان مشهد، مشــهد، خیابان دریایى دوم شهید 
محراب محراب 19 داخل 6 مترى پالك 7 تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره 95-2081 
شعبه 8 خانواده اصفهان گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم 
رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء راى مى نماید. 
راى دادگاه: در مورد تجدیدنظرخواهى خانم معصومه موسوى فرزند عبداله با وکالت آقاى 
امین ثباتیان و خانم مریم ابوالحســن بیگى به طرفیت آقاى سید محمدرضا حسینى فرزند 
ســیدعلى هر دو تبعه کشور افغانستان نســبت به دادنامه شماره 9509976836802081 
مورخ 1395/11/17 صادره از شــعبه 8 دادگاه خانواده اصفهــان متضمن صدور حکم بر 
بطالن دعوى طالق با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام گرفته دادنامه موصوف 
مخدوش است زیرا 1- زوجه ادعا نموده که توسط پدرشــوهرش از منزل اخراج گردیده و 
مجبور شده است که از مشــهد به اصفهان بیاید و در منزل پدرش ساکن گردد و همسرش 
کشور را ترك کرده و به یکى از کشورهاى اروپایى مهاجرت نموده است و نفقه او پرداخت 
نکرده است و بیش از چهار سال اســت که او را بالتکلیف رها کرده است زوج هم از طریق 
انتشار آگهى دعوت گردیده و در جلسه دادرسى حاضر نشــده است 2- موضوع به داورى 
ارجاع و چون زوج مجهول المکان بوده از ســوى دادگاه و با معرفى زوجه به مرکز مشــاور 
خانواده دادگسترى احد از کارشناسان آن مرکز به عنوان داور زوج اظهار نظر کرده است و 
در نظریه داورى اعالم گردیده است که بنابر اعالم پدر زوج، زوج به خارج از کشور عزیمت 
کرده است و هیچ عالقه اى به همســرش ندارد همچنین طى استعالم به عمل آمده اداره 
کل امور اتباع و مهاجرین خارجى استاندارى استان خراسان رضوى اعالم شده است آقاى 
محمدرضا حســینى فرزند على در تاریخ 95/3/25 مدارك شناســایى وى به جهت خروج 
غیرقانونى از کشور ابطال شده اســت نیز طى تماس تلفنى با پدر زوج از سوى دفتر دادگاه 
نامبرده اعالم داشته فرزندش دو سال قبل از کشور خارج شــده است و هیچ اطالعى از او 
ندارد 3- هر چند زوجه طى دادنامه شماره 731- 94- 94/10/29 صادره از دادگاه بدوى 
به تمکین محکوم شده است ولى حسب اظهارات نامبرده اختالف و جدایى زوجین بیش از 
چهار سال است که ادامه دارد و ادعا گردی ده است که شهریورماه سال 94 زوج کشور را ترك 
کرده است و زوجه با فرزندش در اصفهان و در منزل پدرى زندگى مى کند لذا بنا به مراتب 
فوق و بالتکلیفى زوجه و خروج زوج از کشور عســر و حرج زوجه در ادامه زندگى مشترك 
محرز و مســلم اســت و نظر به اصرار زوجه به جدایى و عدم حضور و دفاع از ناحیه زوج با 
استناد به ماده 358 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 7 قانون مدنى و بندهاى 2 و 3 ماده 
141 و ماده 142 قانون احوال شخصیه اهل تشیع کشور افغانستان و مواد 4-26-29 قانون 
حمایت خانواده ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهى تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته 
نقض و حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن همســرش صادر و اعالم مى گردد و در صورت 
عدم حضور زوج و یا استنکاف از اجراى صیغه طالق زوجه در اجراى ماده 141 قانون مذکور 
اجازه دارد با مراجعه به عالم دینى خود را مطلقه نماید طالق مذکور در حکم بائن است و زوج 
بدون رضایت زوجه حق رجوع را نخواهد داشت عده طالق مذکور سه طهر است و رعایت 
شرایط صحت اجراى صیغه طالق به عهده مجرى صیغه خواهد بود حضانت فرزند مشترك 
با توجه به عدم حضور زوج به عهده زوجه مى باشد زوجه در این پرونده ادعاى مالى نداشته 
و موجبى براى اظهارنظر نیست اعتبار دادنامه صادره پس از ابالغ راى فرجامى و با انقضاى 
مهلت فرجامى به مدت شش ماه بوده و از حیث تشریفات دادرسى در اجراى ماده 33 قانون 
حمایت خانواده مطابق قوانین جارى ایران مى باشــد راى صادره ظرف بیست روز پس از 
ابالغ در اجراى ماده 364 قانون آیین دادرسى مدنى قابل اعتراض و واخواهى در این دادگاه 
و سپس ظرف بیســت روز قابل فرجامخواهى در دیوان عالى کشور است. م الف: 208819 

مرتضى تسلط رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان /5/121
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه: 1397009000632315 شــماره پرونده: 9709980350400238 شماره 
بایگانى پرونده: 970260 ابالغ وقت رسیدگى به آقاى احمد نظرى فرزند عزیزا...- نظر به 
اینکه بانک مهر اقتصاد به نمایندگى آقاى جواد تک روســتا و با وکالت خانم مریم السادات 
ابرقوئى دادخواســتى به طرفیت 1- عاطفه اقاجانى فرزنــد غالمعلى 2- محمدعلى زمانى 
فرزند غالمرضا و 3- احمد نظــرى فرزند عزیزا... مبنى بر مطالبــه وجه چک (محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت قسمتى از وجه یک فقره وجه چک به شماره 220902 مورخ 
19- 09- 1396 عهده بانک ســپه به انضمام کلیه خسارات قانونى و خسارت دادرسى اعم 
از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و غیره و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان صدور و اجراى حکم) بــه مبلغ 216/539/951 ریال تامین خواســته (بدوا تقاضاى 
صدور قرار تامین خواســته به میزان ستون خواســته به صورت اجرا قبل از ابالغ وفق مواد 
108 و 117 قانون آئین دادرســى مدنى از مطلق اموال خوانده) مطالبه خســارات دادرسى 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نموده که پرونده طى شماره 970260 ح 4 به ثبت این دادگاه 
رســیده و خواهان نشــانى خوانده را مجهول المکان اعالم نموده و پرونــده مقید به وقت 
رس یدگى 97/6/25 ساعت 12/30 مى باشــد لذا این دادگاه در راستاى اجراى ماده 73 ق.ا 
د.م بدینوســیله مراتب فوق را آگهى تا خوانده پیش از حلول وقت رســیدگى با ارائه کارت 

شناسائى به این دادگاه ضمن اعالم نشــانى خود با وصول نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى یاد شده فوق حضور بهم رسانند. این 
آگهى به منزله ابالغ وقت رســیدگى به خوانده تلقى مى گردد و عدم حضور نامبرده مانع از 
رسیدگى نیست. م الف: 216933 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/336

ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710106793402126 شماره پرونده: 9709986793400352 شماره 
بایگانى شــعبه: 970373 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى اکبر حرى 
خواهان آقاى حمید عبدالحســینى با وکالت خانم فاطمه محمدى دادخواســتى به طرفیت 
خوانده آقاى اکبر حرى به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9709986793400352 شعبه 4 حقوقى شــوراى حل  اختالف اصفهان 
(مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/06/24 ساعت 08:30 تعیین 
که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 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، نســخه 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: 216949 شعبه 4 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) /5/332
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352904257 شماره پرونده: 9609980366100637 شماره 
بایگانى شــعبه: 960651 نظر به اینکه آقاى مصطفى خراســانى و خانم مهناز خراســانى 
علیه آقاى محمــد افتاده به اتهام تهدید و قــدرت نمائى  با چاقو ایجــاد مزاحمت بانوان از 
طریق توهین و ایــراد صدمه بدنى عمدى در ایــن دادگاه مطرح و وقت رســیدگى مورخ 
1397/06/27 ساعت 8/30 تعیین شده است نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد 
لذا حسب ماده 344 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب براى یک نوبت در یکى از روزنامه 
هاى کثیراالنتشار نشــر مى گردد از متهم دعوت به عمل مى آید در وقت رسیدگى در وقت 
مقرر حاضر شــود در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى 
را اتخاذ خواهد نمود. م الف:217025 شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (مجتمع 

شهید بهشتى) /5/333
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352904269 شماره پرونده: 9609980359800197 شماره 
بایگانى شعبه: 961490 نظر به اینکه اقاى مجید کلوشانى علیه آقاى محمد مرادى به اتهام 
ایراد صدمه بدنى عمدى با چاقو و تهدید و توهین و ســلب آسایش و سرقت در این دادگاه 
مطرح و وقت رسیدگى مورخ 1397/6/27 ساعت 9/30 صبح تعیین شده است نظر به این 
که متهم مجهول االمکان میباشد لذا حســب ماده 344 آیین دادرسى کیفرى مراتب براى 
یک نوبت در یکى از  روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر میگردد از متهم دعوت به عمل مى آید 
در وقت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى 
و دادگاه تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. م الف: 217008 شعبه 103 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /5/334
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106798200279 شماره پرونده: 9609986798200147 شماره 
بایگانى شــعبه: 960147 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به هلن کاوه فرزند 
احمد- خواهان فرهاد یارعلى دادخواســتى به طرفیت خوانده خانم هلن کاوه به خواســته 
مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986798200147 
شعبه 49 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/06/26 ساعت 16:30 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: هلن کاوه نشــانى: اصفهان- اصفهان خ کاوه خ چمران خ 
اشراق ك تربیت معلم فروشگاه پوشاك سیتى بى بى. درخصوص دعوى فرهاد یارعلى به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در این شعبه حاضر شوید. اصفهان- خیابان 
ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 
57. م الف: 216948 شعبه 49 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /5/335
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710106794801125 شماره پرونده: 9709986794800251 شماره 
بایگانى شــعبه: 970252 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به مهدى خسروى 
فرزند محســن- خواهان آقاى مجتبى هوایى ورنوسفادرانى دادخواستى به طرفیت خوانده 
مهدى خسروى به خواســته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986794800251 شعبه 18 حقوقى شــوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید 
حججى) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/15 ساعت 18:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى به علــت 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 دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى 

مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57. م الف: 216950 شعبه 18 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/337

 ابالغ وقت رسیدگى
درخصوص پرونده کالســه 970309 خواهان فاطمه محمدى دادخواستى مبنى بر الزام به 
انتقال سند به طرفیت ولى ا... اسدى و بهار جعفرى تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى 
مورخه 97/7/10 س ــاعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهــول 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 ساختمان صبا 
پالك 57- کدپســتى 8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان- شعبه 13 
شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 

217039 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /5/338
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100352205114 شماره پرونده: 9709980352200411 شماره 
بایگانى شــعبه: 970457 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به على اصغر وفاق 
نعمت الهى فرزند احمد- خواهان عباس جوانمردى فرد دادخواستى به طرفیت خوانده على 
اصغر وفاق نعمت الهى و امیرحســین مردان لو به خواســته مطالبه وجه و مطالبه خسارات 
دادرسى و مطالبه خســارت تاخیر تادیه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9709980352200411  شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
(مجتمع شهید بهشتى) ثبت و وقت رســیدگى مورخ 1397/07/10 ساعت 8:30 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى 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، نســخه 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: 216955 شعبه 22 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /5/339
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100353102886 شماره پرونده: 9709980363200298 شماره 
بایگانى شــعبه: 970576 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى حمیدرضا 
عدالت خواه فرزند حسین- شاکى خانم سمیه اســالمى شکوائیه اى به طرفیت متهم آقاى 
حمیدرضا عدالت خواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدى مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9709980363200298 شعبه 105 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 
(مجتمع شهید بهشتى) ثبت  و وقت رسیدگى مورخ 1397/07/22 ساعت 10:30 تعیین که 
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آئین دادرسى کیفرى به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شاکى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى شکوائیه و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ شهداى 
ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 105. م الف: 217030 شعبه 105 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /5/340
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759203264 شماره پرونده: 9609983759200881 شماره 
بایگانى شعبه: 960909 آگهى ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به خانم صفیه 
مشیر فاطم ى فرزند عبدالحسین خواهان آقاى اکبر متقى زاده دادخواستى به طرفیت خوانده 
خانم صفیه مشیر فاطمى فرزند عبدالحسین مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609983759200881 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/18 ســاعت 12:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر، میدان امام حسین(ع)، خیابان 
شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شــاهین شهر. م الف: 218116 شعبه 2 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/346
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710100350404954 شماره پرونده: 9709980350400435 شماره 
بایگانى شعبه: 970499 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى 1- جعفرقلى 
چوپانى ده سرخى فرزند حسن 2- اســداله انصارى فرزند محمدحسین 3- فاطمه انصارى 
مهیارى فرزند محمدحسین 4- محمود لطفى فرزند خیرا... 5- ابوالقاسم لطفى فرزند خیرا... 
6- احمد لطفى فرزند خیرا... 7- عزت لطفى فرزند خیــرا... 8- اقدس لطفى فرزند خیرا... 
9- عبدالرســول لطفى فرزند خیرا... 10- مرتضى لطفى خیرا... خواهان فضل اله سعیدى 
وشاره فرزند على و با وکالت مصطفى نوروزى مهیارى دادخواستى به طرفیت خواندگان 1- 
جعفرقلى چوپانى ده سرخى فرزند حسن 2- اسداله انصارى فرزند محمدحسین 3- فاطمه 
انصارى مهیارى فرزند محمدحســین 4- محمود لطفى فرزند خیرا... 5- ابوالقاسم لطفى 
فرزند خیرا... 6- احمد لطفى فرزند خیرا... 7- عزت لطفــى فرزند خیرا... 8- اقدس لطفى 
فرزند خیرا... 9- عبدالرسول لطفى فرزند خیرا... 10- مرتضى لطفى خیرا... به خواسته اثبات 
مالکیت (مالى غیرمنقول) (صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به مقدار تقریبى شش هزار 

و یکصد مترمربع از ملک واقع در اصفهان جاده اصفهان شــیراز- مرغ- کوى هواشناسى 
کوى شهید بهرام سعیدى پالك 27 با احتســاب کلیه خسارات و هزینه هاى قانونى) مقوم 
به 2/100/000 ریال ارزش منطقه اى ملک 18/000/000 ریال  مطرح که به این شــعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9709980350400435 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/08/07 ساعت 9:45 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســى 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. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 308. م الف: 216934 شعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /5/341
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شــماره ابالغنامه: 9710100352205199 شــماره پرونــده: 9609980352201368 
شــماره بایگانى شــعبه: 961501 آگهى مربوط به تجدیدنظر- ابالغ دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهى به اقاى محمــود عطازاده ف باباجان- تجدیدنظــر خواه خانم عصمت 
بورانى دادخواســت تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظرخوانده فوق و غیره نس بت به 
دادنامه شماره 619- 97 در پرونده کالسه 961501 ح 22 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى 
را دریافت و چنانچه پاســخى دارد کتبًا به این دادگاه ارائه نمایــد. در غیر اینصورت پس از 
انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارســال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. 
اصفهان- خیابان جى- چهارراه مســجد على- خ شهداى ســتار- مجتمع قضائى شهید 
بهشتى- واحد 207. م الف: 216952 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

(مجتمع شهید بهشتى) /5/342
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان آقاى حســین مقیمى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت خوانده 
آقاى حسین کریمیان کاکلکى در این مرجع به شماره کالسه 212/97 ش2ح مطرح نموده 
اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 97/6/26 ساعت 6/30 بعدازظهر در 
نظر گرفته شده اســت علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى باشد وفق ماده 
73 آیین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشــعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده 
مطلع گردید جهت دریافت دادخواست و ضمائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 
218024 شعبه دوم شوراى حل اختالف حقوقى شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /5/343

ابالغ وقت دادرسى
ابالغ وقت دادرســى و ضمائم به دادخواســت خانم افســانه بهرامى زاده به طرفیت آقاى 
کوروش احمدى دادخواستى به خواســته مطالبه  نفقه از تاریخ 94/1/1 به طرفیت شما در 
شوراى حل اختالف شاهین شهر تقدیم که به کالسه 210/97ش1ح ثبت و براى روز یک 
شــنبه مورخ 97/6/18 ساعت 17:15 عصر تعیین وقت گردیده اســت. با توجه به مجهول 
المکا ن بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شما 
ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شعبه اول حقوقى 
شوراى حل اختالف شــاهین شــهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا 
حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 218067 شعبه اول حقوقى شوراى 

حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/344
مزایده

شماره صورتمجلس: 9709003759700159 شــماره پرونده: 9609980361700752 
شماره بایگانى شــعبه: 970216 تاریخ تنظیم: 1397/05/08 در پرونده 970216 ح2 اجرا 
آقایان علیرضا جنتى و مصطفى وعیدى بــه پرداخت مبلغ 1/890/557/957 ریال در حق 
آقاى محمد رحیمى راشنانى و مبلغ 94/402/897 ریال حق االجراى دولتى محکوم گردیده 
اســت که محکوم له در جهت وصول مطالبات اقدام به توقیف اموال بدهکاران که شامل 
 pex 117360 متر لوله نیوپایپ مى باشد و طبق نظریه کارشناس دادگسترى هر مترلوله
Al pex نیوپایپ پنج الیه با قطر 16 میلیمتر  به ارزش هــر متر 18000 ریال و جمعا به 
ارزش 2/112/480/000 ریال مى باشــد و نظریه ارزیابى مصون از ایراد و اعتراض بوده 
لذا در روز دوشنبه مورخ 1397/5/29 ساعت 8:30 صبح در دادگسترى شاهین شهر طبقه 
همکف واحد اجراى احکام از طریق مزایده در معرض فروش گذاشــته مى شــود. مزایده 
از قیمت کارشناسى شــروع و به خریدارى که باالترین قیمت را پیشــنهاد کند فروخته مى 
شــود. برنده مزایده باید 10 درصد قیمت نهایى مزایده را همراه داشته تا به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 21712902777002 نزد بانک ملى شاهین شهر واریز نماید و مابقى 
را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت کند و در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى 
اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
مى گردد. متقاضیان خرید مى تواند در مدت پنج روز قبــل از روزى که براى فروش معین 
شده است به این شعبه مراجعه و با معرفى این اجرا اموالى را که آگهى شده مالحظه نمایند. 
محکوم له مى تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید و تســلیم مال فقط بعد از پرداخت 
تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. آگهى مزایده عالوه بر انتشــار در روزنامه در قسمت 
اجرا و محل فروش الصاق مى شود. م الف: 218141 منتظرى- مدیر  اجراى احکام شعبه 2 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /5/345

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان 
از هدفگذارى ایجــاد 20 هزار فرصت شــغلى در نقاط 

روستایى این استان تا پایان سال جارى خبر داد.

محسن نیرومند بیان کرد: امسال در مجموع 120 هزار 
میلیارد ریال براى اشتغال در روستاهاى کشور اختصاص 
یافته که معادل آن از سوى بانک ها تأمین خواهد شد و 

سهم استان اصفهان از این رقم، سه هزار و 600 میلیارد 
ریال است.

وى سهم شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل از این 

محل را به ترتیــب 130 و 70 میلیارد ریال عنوان کرد و 
افزود: ایجاد 90 هزار شغل براى استان اصفهان در سال 

1397 هدفگذارى شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان اضافه 
کرد: دولت به رغم رویدادهاى اخیر در حوزه اقتصادى پنج 
طرح مهم را در دست پیگیرى و اجرا دارد که ایجاد اشتغال 

در روستاهاى کشور یکى از آنهاست.
وى گفت: 16 هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکى نیز از 
سوى دولت براى واحد هاى تولیدى بزرگ و شهرهاى 
صنعتى اختصاص داده شده که 18 درصد کارمزد دارد و 

البته یارانه هم به آن تعلق مى گیرد.
نیرومند ادامه داد: تمهید راهکارهاى مناسب در نشست 
کارگروه اشتغال و سرمایه گذارى با حضور فرمانداران، 
بانک ها و دستگاه هاى اجرایى بررسى خواهد شد تا این 
رقم نیز جذب شــود و بتواند به ایجاد اشتغال در استان 

اصفهان کمک کند.
وى تصریح کرد: تزریق منابع مالى، به تنهایى منجر به 
ایجاد شغل نمى شــود و باید در کنار این پول ها، اجراى 
طرح هایى ماننــد کارورزى براى دانــش آموختگان 

دانشگاهى به جد پیگیرى شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهان در 
ادامه گفت: سال گذشــته ایجاد 60 هزار فرصت شغلى 
براى این استان هدفگذارى شده بود که نزدیک به 46 
هزار شغل از این سهمیه، بر اساس سامانه رصد محقق 
شد و این آمار با کد ملى افراد قابل رصد و راستى آزمایى 

است. 
به گفته نیرومند نرخ بیکارى دانش آموختگان دانشگاهى 
در استان اصفهان 20/8 درصد است که دو برابر بیشتر از 

سایر گروه ها (9 درصد) مى باشد.

رئیس اتحادیه سنگبرى هاى اصفهان با بیان اینکه 
این صنف دچار رکود ســاختمانى و صادراتى شده 
اســت، گفت: 30 درصد کارخانه هــاى ما تعطیل 

شده اند.
حســین حجارى با بیان اینکه قطعى برق موجب 
بیکارى کارگر مى شــود، اظهار کرد: کارگرى که 
آخر ماه حقوقش را مى خواهــد، باید برود بخوابد تا 
برق وصل شود و قطعى برق موجب رکود و کمبود 

تولید شده است.
وى با بیان اینکه مشکل بزرگ تر ما دالر است، گفت: 
به اجناس مصرفى ما دالر دولتى تعلق نگرفته است و 
قیمت ها هم چند برابر شده؛ فروشندگان بى انصافى 

کرده و تولیدات را با قیمت چند برابر مى فروشند. 
وى ادامه داد: برخى نیز اجناس را پنهان کرده اند و 
در این میان، بعضى کارخانه ها چون جنس مصرفى 

نداشته اند، به حالت تعطیل درآمده اند.
رئیس اتحادیه ســنگبرى هاى اصفهان ادامه داد: 
مشکل اصلى ما این است که 30 درصد کارخانه هاى 
ما تعطیل شده اند و 70 درصد نیز با 30 درصد ظرفیت 
مشغول به کار هستند. وى افزود: ما رکود ساختمانى 
و صادراتى داشته ایم که سبب شده در یکسال و نیم 

تا دو سال اخیر، کارخانه هاى ما تعطیل شوند.

20 هزار شغل در روستاهاى استان 
ایجاد مى شود

30 درصد سنگبرى هاى 
اصفهان تعطیل شده است 
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نوع کاربرى و ردیف
شماره انتظامىرنگشماره شاسىشماره موتورسیستم

پیشرو 200 72450
25545 ایران 814قرمز921144569047288تریل 

2924 یزد 26قرمز120112948372262کاریزان 72451125
یافت نشد قرمز068108117715پیشرو 72452100
یافت نشد آبى144028280140کاسپین 72453125
4798 اصفهان 28قرمز05164483135255کویر 72454125
82898/621نقره اى120678028556688سپند 72455125

5463 خمینى مشکى13854015857تندور 72456100
شهر 2

7796 اصفهان 51قرمز02031103481103094نسیم 72457125
یافت نشد قرمز0004497905394لین هاى 72458100

زرد 120762918554380کاریزان 7245912
27378 ایران 627مشکى

2823 اصفهان 9مشکى10021618102161کین لون 72460125
یافت نشد مشکى12081678454223کاریزان 72461125
81496/622قرمز40069299030471شباب 72462150
9859 اصفهان 67نقره اى120821658557061سپند 72463125
89592 ایران 619نقره اى20099438902201شباب 72464125
2971 اصفهان 77مشکى0395618508054کوثر 72465125
یافت نشدمشکى1006338232056الگانس 72466125
یافت نشد مشکى07285728712140تپش 72467125
5277 اصفهان 53مشکى10038058203805آریانا سپند 72468125
یافت نشد قرمز1998436213655هرمز 72469125

اصالن 125 72470
8233 اصفهان 61قرمز1333748402221تریل

71444 تهران 21قرمز00519908329735جترو 72471125
77744 تهران 23آبى9300958623296/83تیزپر 72472125
26665/627قرمز12718182810041توفان 72473125

کاواساکى 125 72474
3717 اصفهان 3خاکسترى16581620963جهانرو

4752 یزد 34قرمز050249668520419ساوین 72475125
13816 اصفهان 15قرمز020251198111494رها 72476125
5252 اصفهان 24مشکى2380139483090586تیزتک 72477125
6938 اصفهان 65قرمز10042136821368سوزوکى 72478100
3538 اصفهان 9مشکى3104098181720172تیزتک 72479125
93766/622مشکى04805768714743پیش تاز 72480150
7555 اصفهان 69قرمز259479153163سوزوکى 7248180
یافت نشد آبى0103606403550بهمن 72482110
یافت نشد قرمز032677295152679باسل 72483125
یافت نشد سبزرویت نشد 00507وسپا 72484
یافت نشد آبى421603421603یاماها 72485100
یافت نشد قرمز94007996-007636باسل 72486125
یافت نشد آبى29009فاقد شماره گازى 72487
یافت نشد آبى4187فاقد شمارهگازى72488
یافت نشد آبى99319B99319ایژ72489
یافت نشدآبى486017063384یاماها 72490100

فاقد پالك 038369ایژ 72491
یافت نشد آبىشاسى

دوچرخه تعداد 72492
تصادفى13 تصادفى

1126 اصفهان 69مشکى000071228578859نیکران 72493125
یافت نشد 02081164022001138پیشرو 72494

تنه 72495
-6 دستگاهموتورسیکلت

-5 دستگاهتنه دوچرخه72496
2852 اصفهان 77نقره اى1166058508018توش 72497125
54535 اصفهان 13قرمز000017398603185ساورز 72498125
26716 ایران 627مشکى10029708503676شباب 72499125
یافت نشدقرمز26005345867379آرمان 72500125
یافت نشد مشکى07133008677801پیشتاز 72501125
9449 اصفهان 65مشکى850012448551881سپند 72502125
9221 اصفهان 76قرمز2007393378644438تیزتکار 72503125
یافت نشدنقره اىمخدوش2102212زره 72504125
54674 اصفهان 13مشکى000022018603412ساورز 72505125
یافت نشدنقره اى4374788504997گالکسى 72506125
یافت نشد قرمز1555538507146کوش 72507125
6185 کرمان 37مشکى225081478615024سپند 72508125

نظر به اینکه تعداد 73 دستگاه موتور سیکلت و 13 دستگاه دوچرخه و 99 دستگاه خودرو موجود در پارکینگ هاى بهشت و ایران خودرو شهرستان نایین به شرح ذیل به دلیل عدم 
مراجعه مالکین در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد، از کلیه مالکین وسائط نقلیه مزبور در خواست مى شود حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور آگهى، جهت 

تعیین تکلیف وسیله نقلیه خود، به همراه مدارك و مستندات مالکیت به اداره آگاهى شهرستان نایین مراجعه نمایند. 

آگهى ابالغ

یافت نشد قرمز02243588509245تایوان 72509125
97636 اصفهان 13قرمز714677518619535توش 72510125
92269 ایران 622قرمز1366618500609اصالن 72511125
2983 شهرکرد 5مشکى869013068601010سفیر 72512125
72449 تهران 35مشکى2006013228500201رونیز 72513125
7599 اصفهان 59قرمز051801038515580شباب 72514125
56732 ایران 763قرمز320958858716777گستر 72515125
یافت نشدمشکىتنه بریده85100417پیشرو 72516125
2787 اصفهان 65نقره اى61085898514504توش 72517125
6716 یزد 32قرمز850043528599455پرند 72518125
6553 اصفهان 69سبز120780508556685پرند 72519125

4 دستگاه موتور گازى72520
یافت نشدتصادفى

دستور توقیف قرمز16028846216557هوندا 7252190
بندرعباس سال 81

یافت نشدقرمز01022072548تندر 72522100

شماره انتظامىرنگشماره شاسىشماره موتورسیستمردیف

سوارى جیب 7039
93236 تهران 41بژ0407937952لندور

سوارى 7040
756ج32 /11سفید00438-میتسوبیشى

427ص29 تهران 11سفید1112723330976434673سوارى پیکان7041

02506352080024695سوارى شورلت7042
35766 تهران بسفید673987475

19499 شیراز 14آبى142620090015/159669سوارى پیکان7043

فاقد موتور سوارى پژو 7044404
54796 تهران صسفید68774576877457

17427 سارى 11سبز-011905568سوارى پیکان7045

سفید 3309101037207210002211اتوبوس بنز 7046302
-نارنجى

قرمز 013786161974کامیونت بنز7047
73434 تهران صسفید

نوك 2252770279977302544سوارى پژو7048
418س77 ایران 23مدادى

532م12 ایران 23بژ1496245519801908سوارى پژو 7049206
567س17 ایران 95نقره اى17068901412285258669سوارى پراید7050

سوارى دوو 7051
195م24 ایران 13نقره اى555028720064اسپرو

855 م 32 ایران 44نقره اىK 952114  1248714544259سوارى پژو 7052405

نوك 746286501394سوارى پراید7053
393ل21 ایران 78مدادى

سوارى پیکان 7054
974 م 26 ایران 13سفید1600115821121982405371

949 و 15 ایران 12نقره اى20061781512282110460سوارى زانتیا7055
621 م 29 ایران 23یشمى2232781872178717943سوارى پژوآردى7056
255 ص 16 ایران 12نقره اى1248521628840305904سوارى پژو 7057405
759 د 72 ایران 14نقره اى1308503035910850975سوارى پژو 7058206
993ص12 ایران 65یشمى1248313425583706437سوارى پژو 7059405

سوارى پیکان 7060
915م11 ایران 23سفید16001112770706377408020

366د77 ایران 84دودى1248401974314210655سوارى پژو 7061405
521ج81 ایران 45آبى333284240/337430سوارى تویوتا 7062
57286 خرم آبادآبى-58280وانت مزدا 70631600
553ق12 ایران 13قرمز58409815073وانت نیسان 7064
597 ص35 ایران 27نقره اى1487293183655292سوارى پژو 7065206
833ص 13 ایران 64سفید28794942879494سوارى پزو 7066405

سوارى پژو 7067
-یشمى-22328011305آردى

77688 تهران صسفید12529171252917سوارى پژو 7068504

سوارى پراید 7069
235ط49 ایران13مشکى14116290221482285169888

271ع27 ایران 23سفید2755384147717وانت تویوتا7070
24945 کرمان 11قرمز-8060147195سوارى پیکان7071
252هـ44 ایران 23سبز625918-سوارى تویوتا7072
-سفید-1516305862وانت پیکان7073
-سبز--سوارى پیکان 7074
179ج48ایران 65نقره اى12487101450378046سوارى پژو 7075405
22239 تهران 4سفید2565131996811131996سوارى هیلمن7076

11592310113سوارى بنز 7077200
636ص16 ایران 68بژ1011351811501510137578

44782 تهران مقرمز2452387-سوارى پژو 7078504

897هـ 29 ایران 13سفید1151801277980912884وانت پیکان7079
922د32 تهران 11سفید112744498274445514سوارى پیکان7080
356ب13 ایران 45نقره اى46522740136وانت مزدا 70812000

سوارى آردى 7082
947د82 ایران 65شیمى16002232811400781713527

843ج95 ایران 45عنابى2252770150377302325سوارى پژو 7083405
422ص37 ایران 45سفید1151810104681900672وانت پیکان7084
345م18ایران 23سرمه اى15065121506512سوارى پژو 7085504
256م19 ایران 13عنابى2252802253880321085سوارى پژو 7086405
537 ط 24 ایران 25قرمز204737035475سوارى فولکس7087
644 س 23 ایران 81سفید0705171412277557231سوارى پراید7088
73952 مشهدسفید679535464954354وانت پیکان 7089

7090 MWM سوارى
110

323ط47 ایران 65دودى016344091000692

271ب41 ایران 63سفید9199281412283310318سوارى پراید7091
377ج79 ایران 13سفید1128403321712108996وانت پیکان7092
78499 تهران 41نقره اى2029061600891وانت مزدا 70932000
313ج25 ایران 65سفید1115828744582476802سوارى پیکان7094
247ج94 ایران 82سفید12490131988755795سوارى سمند7095
22768 شیرازآبى-022931380وانت پیکان7096

سوارى پژو 7097
365ج95 ایران 54سفید1248620773950343518پرشیا

276ج28 ایران 54سفید25330542533054سوارى پژو 7098504

سوارى پیکان 7099
955ب29 ایران 85سفید16001115815200081554908

784م17 ایران 23سفید1416007307105376سوارى پیکان7100
26865 سنندج 11آبى1234700425370204818وانت پیکان7101
231ب12 ایران 22مشکى3058606033206286سوارى ماکسیما7102
264 ب69 ایران 95سفید0257021442276130358سوارى پراید7103
762ن43 ایران 63سفید1128302623283515356سوارى پیکان7104
993ن48 ایران 85سفید11282001010816417سوارى پیکان7105

سوارى تویوتا 7106
332ط95 ایران 68سفید55522794000458735کارینا

776ص 32 ایران 27سفید24375072437507سوارى پژو 7107504
446ج38 ایران 54کرم--سوارى بیوك7108
293ل89 ایران 63سفید1231710113671123878سوارى پیکان 7109
169د23ایران 65سفید7011983770119837سوارى پیکان7110
295د32 ایران 54قرمزA 062810 -140-وانت نیسان7111
219د97 ایران 54سفید497136-112670730021سوارى پیکان7112
943ج35 ایران 65سفید1115827219682461645سوارى پیکان7113
436د99 ایران 54زرد1821899574وانت نیسان7114
481ص21 ایران 64سفید1151791112579912201وانت پیکان7115
368د53 ایران 45سفید71124885-سوارى پیکان7116
464ع18 ایران 54آبى13148919352وانت نیسان7117
664ع 29 ایران 54قرمز545572015533وانت نیسان7118

سوارى مزدا 7119
669ج78 ایران 11نقره اى--323

نوك 12488334181329845سوارى پژو 7120405
196د41 ایران 73مدادى

سوارى پیکان 7121
756 ق18 ایران 13زرد03192526032980جوانان

721ع81 ا یران 13زرد358822-178102525وانت تویوتا7122

7123
سوارى 

میتسوبیشى 
گاالنت 

273و21 ایران 32سفید2211416395

346ع12ایران 11سفید--کامیونت بارسان7124
177ع11 ایران 86سفید59441624807کامیونت تک رنو7125
463ع35 ایران 63سفید--کامیونت تک رنو7126

کامیون کمپرسى 7127
845ع17 ایران 22سفید--رنو

424ع19 ایران13سفید--کامیونت کاویان 7128
--1248316593183072650سوارى پژو 7129405
612ب72 ایران 85نقره اى1248515790424245697سوارى پژو 7130405
---12489116594سوارى پژو 7131405
--001267691412278606188سوارى پراید7132
--8462173583600119سوارى پژو 7133206
--51002251132805-سوارى زانتیا7134

اطاق سوارى 7135
----سوخته شده

418ع21 ایران 45سفید--کامیون تک رنو7136
165ع13 ایران 19سفید--کامیون تک رنو7137
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نوع کاربرى ردیف
شماره انتظامىرنگشماره شاسىشماره موتورو سیستم

25339/628مشکى30752548965282هوندا81310

92534/619آبى1085718921094شهاب81311

54322/624مشکى9957288912973احسان81312

فاقد پالكطوسى30753258966026هوندا81313

82498/837آبى3029909216126پرواز81314

31188/621طوسى10674358950961هوندا81315

77477/623آبى201171439002133هوندا81316

81869/619مشکى30602228970145هوندا81317

23262/618طوسى3020170068933694هوندا81318

86152قرمز2957829212403هوندا81319

61828/624مشکى276548911494هوندا81320

49741/623آبى1165429211555هوندا81321

59234/627مشکى9300068--81322

32569/623قرمز3112379016534هوندا81323

88662/628مشکى3164679310093هوندا81324

76831/624مشکى2020089100974هوندا81325

98525/626آبى-200879556هوندا81326

17385/629مشکى2458389320546هوندا81327

28436/622آبى11045974900234هوندا81328

31156/629مشکى3407479326466پرواز81329

91941/627مشکى1520779239321راهرو81330

18969/624مشکى1004016913166هوندا81331

19879/629قرمز3380589313410هیلتون81332

84976/619مشکى3085358975439هوندا81333

87356/624طوسى324016609222019هیرمان81334

24348/624مشکى284169011073هوندا81335

29818/626قرمز431688579126506هوندا81336

64771/621آبى109220478921023موتور بى کالج81337

21774/623سفید900114159054210هوندا81338

53327/629مشکى241865892982تیزپار81339

18478/629آبى2451329321146خزیر81340

94266/618قرمز914644858907619هوندا81341

99576/625آبى125004028917099هوندا81342

82517/624مشکى02805749210917احسان81343

27123/629آبى815240589345998تیزتک81344

22449/555مشکى0078258902124هوندا81345

76482/619طوسى090883368926480لیسر81346

96496/619آبى89783991465783هوندا81347

73478/626طوسى9297959113993هوندا81348

32892/627مشکى908011889213702هوندا81349

14842/628آبى20101392069012025هوندا81350

فاقد پالكمشکى169699001146هوندا81351

42644/624مشکى385319100122کویر81352

92276/619قرمز30677608973998هوندا81353

74326/626مشکى109225919131432هرم81354

22697/621قرمز758115598995627هوندا81355

42988/624قرمز37292910213آرشین81356

92259/626مشکى100431098942899هوندا81357

15554/623مشکى109256049028194هوندا81358

59773/626طوسى2018449183889هوندا81359

62883/629مشکى2301489410057جترو81360

46923/628مشکى2417079317175کثیر81361
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42958/624مشکى375339101799هوندا81362

86635/628مشکى0033569310264تپش81363

56691/928مشکى3127259315997احسان81364

33912/624قرمز93052799101416بیباك81365

66425/627مشکى201171109002285آفتاب81366

نداردآبى815628069071635هوندا81367

81596/619مشکى15016024128980329کثیر81368

37971/623قرمز4052369035805جترو81369

24983/627قرمز1371499339505تیزکار81370

8112/623مشکى10851429029417هوندا81371

هوندا 81372
97832/627قرمز20101570619115959کبیران

87494/618مشکى20044888960870هوندا81373

72799/619قرمز30614868969379هوندا81374

84597/619مشکى81214106943387هوندا81375

99449/628مشکى2224469309873کویر81376

نداردمشکى29723158902446هوندا81377

17368/629قرمز2458159320532رایکا81378

21693/623مشکى81379-900113499054067

-مشکى30798478980957هوندا81380

81381-624178931470--

79632/623آبى10913879163083هوندا81382

91679/694مشکى3129609316059هوندا81383

74946/626مشکى518239113647کویر81384

27694/632آبى2337889512266هوندا81385

-مشکى9020142فاقد شمارهجترو81386

79315/618قرمز109345369130789هوندا81387

88819/619مشکى109143818920882جترو81388

48912/621سربى311138931124جترو81389

74252/626سربى109226179131429هرم81390

44566/624مشکى5005608110012جترو91391

32924/621مشکى10678808954655هوندا81392

94239/621مشکى30998789003357هوندا81393

72315/627طوسى813198901185هوندا81394

66481/629مشکى395158915522هوندا81395

25143/627طوسى1367309340898تیزکار81396

نداردآبى101070519069919هوندا81397

58328/626قرمز526569112980کویر81398

95639/627آبى11323339222097تالش81399

26257/626مشکى9299089309908هوندا81400

73952/623طوسى4523159041637تکتاز81401

74321/624مشکى31195659127133کثیر81402

68227/628مشکى1590878422964هوندا81403

نداردمشکى100013429054430هوندا81404

نداردمشکى630078499070566هوندا81405

89972/623سربى8328409022020جترو81406

78526/619مشکى2009016868918168هوندا81407

29313/626مشکى1005779170385جترو81408

44996/623قرمز142739029627شوکا81409

82265/619مشکى101204058853697لیفان81410

25264/627مشکى1416719343646هوندا کویر81411

81412CDI0253895811045096652/623مشکى

25918/621قرمز20101420709004303تیزکار81413

45959/623قرمز14001019000461تیزران81414

15738/623آبىk 248919006078 10سفیر81415

57886/626قرمزk 521729112713 10ویر81416

-قرمز30489128951786کثیر81417

-مشکى10536188972591هایلى81418

47839/628آبى3036659310410هیلتون81419

-مشکى31239599012776بهرو81420

88789/624قرمز22007529100322لیزر81421

46841/626مشکى930003249101288جترو81422

52126/555نقره اى11258839012644کویر81423

97169/622مشکى20101666129104678کویران81424

45859/618مشکى09086488801202لیزر81425

23733/624مشکى1201004349020801جترو81426

44744/767مشکى16309999120300سفیر81427

19436/618قرمز20091042668809612تیزکار81428

27925/619مشکى101076588951259سفیران81429

98714/626مشکى109348649130200لیفان81430

78822/624مشکى0001499121720دلتا81431

81433/628مشکى2193659307013کویر81432

57353/625مشکى109141719113089لیفان81433

87995/621سبز2402888926572لیسر81434

75938/621آبى446584009002177سفیران81435

-آبى510129148905033کویران81436

58733/498مشکى851080148913154کاریزان81437

25927/626مشکىN 4 N 4 H 0007068200706کویر81438

85664/628مشکى0011919380361سفیر81439

87283/621مشکى10700178920156لیزر81440

72131/618نقره اى380055078904153لیزر81441

72277/626مشکىNUW 444229211074لیزر81442

73892/623مشکى686392900223لیزر81443

82351/622مشکىFJ 2169749026740لیزر81444

97217/623مشکى32505093815589هیرمن81445

96132/627قرمز60638192124194هیرمن81446

37768/623قرمز16415599093819پیشرو81447

29716/624مشکى25004309100742سفیر81448
42565/629مشکى3211489312321سفیر81449
22595/623مشکى320367559034327تیزرو81450
38948/621قرمز30759768965224تیزرو81451
55966/621مشکى09101558922025لیفان81452
76757/622مشکى15630669072403تیزرو81453
57532/622مشکى1790379013951سفیر81454
87633/619قرمز570259398995753سفیر81455
33612/628مشکى910014129202697سفیر81456
92111/619مشکى09062228921433ویزرا81457
-قرمز14000959000267تیزران81458
46642/628مشکى3101979314637احسان81459
21394/618مشکى2010117038890755سفیر81460
45222/621مشکى40038279001515کثیر81461
-نقره اى13611898920667لیفان81462
85656/622مشکى72000339020875لیزر81463
87828/621مشکى109231188921173لیفان81464
51169/618مشکىN 2 N 009045928811840لیزر81465
-قرمز109264749021572جترو81466
37878/624مشکى812299029150435لیفان81467
26797/629مشکى000022209346435تکتاز81468
68993/618نقره اى900318-جهانرو81469


