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موضوع مزایده: فروش عرصه نه پالك مســکونى واقع در منطقه چهار شهردارى
 نجف آباد، غرب بلوار شورا، به مساحت کل 1295/90 مترمربع، حسب مشخصات موجود 

در مدارك مزایده، با قیمت پایه کل نه پالك جمعاً به مبلغ 4/935/545/000 ریال.
از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
مزایده تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 97/05/18 به امور قراردادهاى 
شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر 
به انعقاد قرارداد نشوند ســپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و 
جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

شهردارى حبیب آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 39 
مورخ 1397/03/29 شوراى محترم اسالمى شهر تعدادى پالك 
با کاربرى مســکونى را از طریق آگهى مزایده عمومى به فروش 
برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت شرکت در 
مزایده و خرید اسناد مربوطه تا تاریخ 1397/05/13 به شهردارى 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 03145482321

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شماره 86 مورخ 1397/04/03 شوراى محترم اسالمى شهر باغبادران در 
نظر دارد نسبت به فروش اقالم مستعمل و ضایعات موجود در سایت خدمات شهرى با قیمت کارشناسى به شرط 

ذیل اقدام نماید.
1- متقاضیان مى توانند از روز چهارشنبه مورخ 1397/05/17 لغایت روز یکشنبه مورخ 1397/05/28 با واریز 
مبلغ 300/000 ریال به حساب 0108075091002 نزد بانک ملى به نام شهردارى باغبادران نسبت به اخذ مدارك 

مزایده اقدام نمایند.
2 - پیشنهاددهندگان مى بایست معادل 5٪ قیمت پایه کارشناسى را به صورت سپرده به حساب 310000519008 
این شهردارى نزد بانک ملى شعبه باغبادران واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3- سپرده نفرات اول تا سوم مزایده اگر حاضر به عقد قرارداد نشوند ضبط خواهد شد.
4- شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار مى باشد.

5- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج گردیده است.
6- متقاضیان مى بایست نسبت به تحویل قیمت پیشنهادى خود تا آخر وقت ادارى روز دوشنبه 1397/05/29 

به دبیرخانه محرمانه شهردارى اقدام نمایند.

آگهى مزایدهآگهى مزایده

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده زمینآگهى مزایده زمین

مسعود منتظرى ن جف آبادى- شهردار نجف آباد

اردشیر محمدى- شهردار باغبادرانسید جواد لقمانى- شهردار حبیب آباد

فواید ورزش صبحگاهىثبت نام سفرهاى عتبات عالیات در اصفهان آغاز شدماجراى اختالف حامد بهداد و هدیه تهرانىرمزگشایى از سخنان اخیر سرلشکر سلیمانى مأمور قالبى، سارق طالى زن اصفهانى بود  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

فواید شگفت انگیز کرفـس

چرا تولد نوزادان نارس زیاد شده است؟
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گلوله کشف شده 
در چهلستون، قدمتى 
بیش از 100 سال دارد

270 خودرو براى 212 هزار نفر!

زمزمه هاى جدى تر  
تکانه  مدیریتى عالى ترین 

مقام اجرایى استان 4
اصفهانى ها
 بهار امسال 

6 میلیارد تومان 
صدقه دادند
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کرفس یکى از معدود مواد غذایى ایده آل است که مى توانید براى کاهش وزن سالم مد نظر قرار دهید. این ماده غذایى، 
نه تنها کالرى کمى دارد، بلکه سرشار از فیبر است. فیبر به احساس سیرى براى مدت زمان طوالنى تر کمک مى کند. 

احساس سیرى از هوس هاى غذایى و پرخورى جلوگیرى 
مى کند و از این رو، صرف کرفس به افرادى که در تالش 

براى کاهش وزن خود هستند، کمک مى کند. خواص 
آبرسانى کرفس نیز مى تواند به پیشگیرى از کم آبى 

بدن که افت سطوح انرژى مورد نیاز براى ...

مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینى(ره) اســتان 
اصفهان گفت: شش میلیارد و 270 میلیون تومان 
صدقه در سه ماهه نخست امسال در سطح استان 
اصفهان جمع آورى شد که ســهم هر خانوار از 
صدقه جمع آورى شــده، به طور میانگین حدود 
21 هزار تومان در ماه است. محمدرضا متین پور 

با بیان اینکه بخش قابل توجهى از کمک هاى...
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133133 هزار اصفهانى سال گذشته خون دادند هزار اصفهانى سال گذشته خون دادند
از مجموع از مجموع 171171هزار مراجعه کننده براى اهداى خون؛هزار مراجعه کننده براى اهداى خون؛
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سرپرست گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت اصفهان پاسخ مى دهد

رکوردشکنى «رضا عطاران» و «جواد عزتى» 
در سینماى ایران

گیشه، در اختیار
 این 2 نفر

مرور درس ها با برانکو
پرسپولیس در مقابل پدیده کیفیتى پایین تر از حد انتظار را به نمایش گذاشت و همین موضوع سبب ناراحتى و 
عصبانیت « برانکو ایوانکوویچ» شد، بنابراین بخش هاى عمده تمرین پرسپولیس به مرور تمرینات تاکتیکى 

اختصاص داشت.
پرسپولیسى ها على رغم پیروزى در نخستین بازى، به هیچ عنوان انتظارات کادرفنى را برآورده نکردند. آنها در 
طول مسابقه هیچ گلى دریافت نکردند اما بارها دروازه شان تهدید شــد و تا آستانه باز شدن پیش رفت. تزلزل 

اینچنینى در خط دفاع تیم برانکو در دو فصل اخیر مسابقات داخلى بى نظیر بود، آن هم...
4

چاپ دوم

چاپ اولنوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات هاى اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 97/05/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7/30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/05/21

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

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031 (داخلى 335)

آگهى برگزارى مناقصه عمومىآگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول 

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین برآورد (ریال)اعتبار

(ریال)

خدمات مشترکین (قرائت کنتور- پاسخگویى- 126- 2- 97
4/323/174/209220/000/000جارىارزیابى- اشتراك بندى- وصول مطالبات) در مبارکه

بهره بردارى از شبکه و انشعابات فاضالب منطقه 5 127- 2- 97
17/161/019/302860/000/000جارى(با ارزیابى کیفى)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1397/05/09
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رنفرنف نفر 222یناینا این222

 مى توانید براى کاهش وزن سالم مد نظر قرار دهید. این ماده غذایى، 
 فیبر به احساس سیرى براىى مدت زمان طوالنى تر کمک مى کند. 

لوگیرى 
 تالش
ص
ى 
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انتخاب خنده دار انتخاب خنده دار 
سرور!سرور!
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سرلشکر قاسم ســلیمانى، فرمانده نیروى قدس سپاه 
پاسداران، پنج شنبه هفته گذشته، در بخشى از سخنانش 
در یادواره شهداى استان همدان، خطاب به رئیس جمهور 
آمریکا گفت که «آقاى ترامپ، بپرسید از فرمانده وقت 
خودتان که چه کسى را به ایران فرستاد، نزد من به عنوان 
سرباز، نه رئیس جمهور این کشور، که آیا مى شود به ما 
مهلت بدهید و از نفوذتان استفاده کنید سربازان ما این 
چند ماه مورد حمله مجاهدان عــراق قرار نگیرند تا ما از 

عراق خارج شویم!»
اگرچه سرلشکر سلیمانى به سبب رعایت اصل تحفظ از 
پرداختن به ابعاد بیشتر ماجراى فوق الذکر خوددارى کرد، 

اما با نگاهى گذرا به سیر شکست هاى آمریکا در عراق در 
بین سال هاى 1382 تا 1390 مى توان حدس زد که کدام 

مقطع مدنظر حاج قاسم بوده است. 
آذر 1389 در آخرین ماه هاى حضــور نیرو هاى متجاوز 
آمریکایى در عراق، «رابرت گیتــس»، وزیر دفاع وقت 
آمریکا، همزمــان با افزایش بى ســابقه تلفات نظامیان 
آمریکایى در عراق، عازم مسقط پایتخت عمان شد. در 
مورد دیدار هایى که گیتس در ســفر به عمان انجام داد 
خبرى در رسانه هاى منطقه اى و جهانى مخابره نشد، اما 
شاید بشود حدس زد که دالیل سفر سراسیمه وزیر دفاع 

وقت آمریکا به عمان در آن مقطع زمانى چه بود.

عضو کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس از طرح جدید 
مجلس براى تغییر شیوه اجراى خدمت وظیفه عمومى 
خبر داد. ابوالفضل ابوترابى افزود: تنها در 28 کشــور دنیا 
خدمت نظام وظیفه اجبارى اجرا مى شــود و در این بین 
معدود کشورهایى هستند که خدمت اجبارى آنها بیش 
از  یکســال است که این شــیوه اجراى خدمت سربازى 
مشــکالت عدیده اى را به همراه دارد. براى مثال امروز 
بیشترین پرونده  در سازمان قضائى نیروهاى مسلح مربوط 

به فرار از خدمت سربازى است.
ابوترابى ادامه داد: مجلس طرحى را پیشنهاد کرده است 
که بر مبناى آن خدمت ســربازى به صورت «داوطلب 

بسیجى» اجرا شود که مشابه این طرح هم اکنون توسط 
سپاه در مرزهاى کشور در حال اجراست. در این طرح سپاه 
در استان هاى سیستان و بلوچستان و برخى استان هاى 
غربى از مــردم بومى منطقه به عنــوان نیروى داوطلب 

بسیجى براى تأمین امنیت مرزها استفاده مى کند.
نماینده نجف آبــاد تصریح کرد: بر اســاس طرح جدید 
مجلس، سربازى به صورت داوطلب و حرفه اى در مى آید 
و مى تواند تا پنج سال به طول بیانجامد. البته کسانى که 
مى خواهند در دستگاه هاى دولتى استخدام شوند و سربازى 
هم نروند، باید ســه برابر مبلغى را که ستاد کل نیروهاى 

مسلح براى یک سرباز هزینه مى کند، پرداخت کنند.

رمزگشایى از سخنان اخیر 
سرلشکر سلیمانى

پایان خدمت سربازى
 نزدیک است؟

درباره پرچم سوزى
  خبرآنالیـن | روزنامه «جمهورى اسـالمى» در 
یادداشتى نوشـت: پرچم نماد هویت یک ملت است. 
اگر یک گروهى در جایى پرچم بسـوزاند قابل ندیده 
گرفتن اسـت، اما اگر دولتى و یا زیـر نظر یک دولتى 
و به وسـیله نمایندگان در مجلـس قانونگذارى یک 
کشـور پرچم کشـور دیگر آتـش زده شـود این یک 
سبک سـرى اسـت و اهانت به یـک ملت کـه قابل 
اغماض نیسـت، یک ملت وزیـن و داراى اعتماد به 
نفس دسـت به چنیـن کارهایـى نمى زنـد و زبان به 

ناسزاگویى نمى گشایند.

خبرهاى ناخوش 
  ایسـنا | رئیـس کنفدراسـیون صـادرات اتـاق 
بازرگانى ایـران تصریح کـرد در حالى کـه حادترین 
موضوع اقتصـاد، افزایش نقدینگى  اسـت، خبرهایى 
مبنى بر چاپ اسـکناس به گوش مى رسـد که بسیار 
نگران کننـده اسـت زیرا قیمـت کاالهـا را افزایش و 
ارزش پول ملى را کاهـش خواهد داد و باعث ورود به 

بخش هاى ارز و طال مى شود.

واقعیت انتقال برق به عراق
  آنـا | سـخنگوى وزارت بـرق عراق به شـایعات 
درباره توقف انتقال برق از ایران به این کشـور پایان 
داد. مصعب مدرس گفت: ما قراردادهایى با جمهورى 
اسالمى ایران داریم. یکى از بندهاى قرارداد این بود 
که اولویت اسـتفاده از انرژى و برق با ایرانى هاست. 
آنها به تازگى از ما عذرخواهى کردند و گفتند با بحران 
انرژى مواجهنـد و بنابـر این انتقـال برق را نـه تنها 
به عراق بلکـه به همه همسـایگان متوقـف کردند. 
مدرس تأکید کـرد پس از رایزنى ها بـا طرف ایرانى، 
تهران برق بصره را با یک خـط 100 مگاواتى وصل 

کرده است.

 پول ها را نمى دهم مگر به زور
  آنـا |صـادق زیبـا کالم، اسـتاد دانشـگاه کـه دو 
هفتـه پیش بـراى ارائه توضیح نسـبت بـه پول هاى 
جمع آورى شده براى کمک به زلزله زدگان کرمانشاه 
به دادستانى احضار شده بود، در مورد اینکه اگر دولت 
و قوه قضائیه از شـما بخواهد که به صورت داوطلبانه 
پول هاى جمع آورى شـده در حسـاب خود را واگذار 
کنید آیا این کار را انجـام مى دهید، گفت: در صورتى 
که به من پیشنهاد کنند این پول را به آنها بدهم هرگز 
این کار را نمى کنم زیرا در نتیجه اعتماد عمومى مردم 
این پول به حسـاب شـخصى من وازیر شده است اما 
اگر با قوه قهریه این پول را بگیرد من نمى توانم کارى 

انجام بدهم.

استعفاى مدیرعامل «همشهرى»
  مهـر | مرتضـى حاجـى، مدیرعامـل مؤسسـه 
«همشـهرى» طى نامه اى به تاریخ سوم مردادماه و 
فرداى روزى که نمایندگان مجلس منع به کارگیرى 
بازنشسـتگان را به تصویب رساندند خطاب به هیئت 
مدیره این مؤسسـه اسـتعفانامه اى نوشت. وى دلیل 
استعفاى خود را از این سمت احترام به رأى نمایندگان 
مجلس دانست. یک شنبه هفته آینده مجمع عمومى 
مؤسسه«همشـهرى» برگـزار مـى شـود و موضوع 

استعفاى مرتضى حاجى مورد بررسى قرار مى گیرد.

تحریم به موزه هم رسید
  عصرایـران | پشـتیبانى نکردن یک شرکت بیمه 
براى به نمایـش درآمدن آثار مـوزه لوور باعث شـد تا 
این آثار به مشـهد نرود. مدیرکل امـور موزه ها و اموال 
تاریخى کشـور گفت: این شـرکت اعالم کرد اگر این 
نمایشـگاه را تمدیـد کند، بـه تحریم هایى کـه آمریکا 
اعمال مى کنـد، برخـورد مى کند و نمى خواهـد به این 
تحریم ها دچار شـود. لـذا اینطور شـد کـه طرف هاى 
فرانسـوى بگویند ما بدون بیمه نمى توانیم نمایشـگاه 

را به جایى بفرستیم.

خبرخوان
کالغ به جاى قنارى 

  ایســنا | کارشناس و پژوهشگر حوزه چاى، 
وضعیت این روزهاى صنعت چاى کشــور را در 
سراشیبى سقوط دانســت و از نوعى سودجویى 
در برخى از کارخانــه ها پرده برداشــت. حمزه 
عبدالملکــى تصریح کرد: چاى بهــاره به دلیل 
کیفیت و بازار پسندى بالفاصله به فروش مى رسد 
اما برخى ســودجویان با اضافه کردن اسانس در 
محصوالت قدیمى و برخــى ارقام دیگر، آن را با 
نام «بهاره» به فروش مى رسانند که این موضوع 
آسیب دیگرى براى چاى ایرانى محسوب مى شود.

چرا رفتى؟!
  ایــران آرت | لیلىگلســتان در گفتگویى با 
روزنامه «ایران» گفته: نقد بسیارى به بهرام بیضایى 
دارم. معترضم که چرا رفته! مگر سختى هایى که ما 
اینجا متحمل شدیم کمتر از سختى هایى بود که 
بهرام بیضایى متحمل شد؟ مگر مسعود کیمیایى 
و داریوش مهرجویى کمتر از او پدرشــان درآمد! 
چرا رفت؟ سختى هایى که رحمانیان اینجا متحمل 
مى شود کم است؟ افرادى که با تصمیم خودشان 
در حیطه فرهنگ و هنر رفتند و دیگر بازنگشتند را 

قبول ندارم و به آنان اعتراض دارم.

804 میلیون تومان به 
صاحبش رسید

  میزان | افسر پاکدست، پلیس راهنمایى و 
رانندگى تهران بزرگ، ســه چک به مبلغ 804 
میلیون تومان را به صاحبش برگرداند. سروان 
علیرضا افشار حوالى ساعت 14 روز یک شنبه، 
حین انجام وظیفه مشــاهده مى کند که یک 
کیف پول داخل رینگ میدان فردوسى افتاده 
است. وى کیف را برداشــته و داخل آن عالوه 
بر یکسرى کارت شناســایى، سه فقره چک با 
مجموع مبالغ 804 میلیون تومان به تاریخ روز و 
در وجه حامل پیدا مى کند. افشار پس از تماس با 
صاحب کیف پول، در حضور عوامل منطقه و بعد 
از تنظیم صورت جلسه کیف مذکور را به صاحب 

آن تحویل مى دهد. 

تب کنگو قربانى گرفت
  فارس | رئیس ســازمان دامپزشکى کشور 
گفت:  طى دو سه ماه اخیر و با گرم شدن هوا پنج 
نفر از هموطنانمان در اثر ابتال به تب کریمه کنگو 
جان خود را از دســت دادنــد. علیرضا رفیعى پور 
خاطرنشــان کرد: 45 نفر که مبتال شــده بودند 
نیز تحت درمــان قرار گرفته و بهبــود یافته اند. 
وى اســتان هایى که درگیر این بیمارى شــدند 
را مازندران، سیســتان و بلوچســتان، همدان، 

کرمانشاه و گیالن اعالم کرد.

از باغ تا بازار!
  ایســنا | درحالى که باوجود فصل برداشت 
و عرضه لیموترش، قیمــت این محصول در بازار 
مصرف همچنان باالست و تفاوت دو تا سه برابرى 
را از باغ تا بازار دارد، عضــو هیئت مدیره اتحادیه 
باغداران گفت: لیموترش تا یک ماه دیگر فراوان تر 

و ارزان تر مى شود.

تکذیب ریختن روغن در 
جاده 

  ایرنا | رئیس پلیس راه کشــور گفت: تاکنون 
گزارش مســتندى مبنى بر ریختن مواد سوختى 
و روغن توســط عده اى از جرثقیل داران سیار در 
برخى جاده هاى کشــور به خصوص جاده هاى 
شــمالى اعالم نشده و کلیپ منتشــره در شبکه 
هاى مجازى ساختگى است. این تصاویر به دنبال 
این پیام است که برخى جرثقیل داران با این کار، 
خودروها را در جاده ها زمینگیر مى کنند تا از طریق 
حمل خودروهاى آنها با جرثقیل، درآمد کسب کنند.

گزارش جدید از ماجراى فروش مزدا 3 حاکى است، در این 
ثبت نام اینترنتى تنها 270 خودرو مزدا 3 براى فروش گذاشته 
شده بود در حالى که 212 هزار نفر متقاضى این خودرو بودند!
براساس اعالم شرکت بهمن قرار شد فروش اینترنتى مزدا3 
از ساعت 9 صبح چهارشنبه (3مردادماه امسال) آغاز شود. 
اما از همان دقیقه نخســت آغاز ثبت نام داســتان تکرارى 
ســرگردانى مردم در خریدهاى اینترنتى خودرو تکرار شد 
و کمتر کسى توانست حتى به ســایت فروش گروه بهمن 
دسترسى پیدا کند. اختالف قیمت صد میلیون تومانى مزدا3 
از کارخانه تا بازار عاملى شده بود تا مشتریان زیادى به سایت 

فروش مراجعه کنند.
دو روز بعد از اجراى این طرح فروش، محمد شریعتمدارى 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در توییــت خود نحوه پیش 
فروش مــزدا3 گروه خودروى بهمن را مشــکوك و بحث 

برانگیز خواند و خواستار بررسى این موضوع شد.
بعد از دســتور فورى وزیر صنعت در بررســى در این طرح 
فروش، گروه بهمــن در دفــاع از عملکرد خود بــه ارائه 
توضیحاتى پرداخت که در بخش هایى از آن آمده اســت:  
«کل تولید خودروى مزدا 3 جدید از سال 89 تا کنون، کمتر 
از 26 هزار دستگاه بوده است لذا قطعاً امکان پاسخ به چنین 
حجمى از تقاضا براى شــرکت بهمن موتور وجود نداشته 
است.» جعفر توحیدى، مدیرعامل مگا نیز در همین ارتباط 
در نشســت خبرى گفت: «در طول برنامه فروش بیش از 
212هزار کاربر مستقل به ســایت فروش مراجعه کرده اند 

که 788 برابر ظرفیت خودرو اعالم شده بوده است. از 212 
هزار کاربر مراجعه کننــده، نزدیک به 65هزار نفر موفق به 
ورود اطالعات شخصى خویش و ثبت نام اولیه شده اند. در 

ساعت 9 صبح که سایت به مدت پنج ثانیه بازگشایى شد، 
صدها کاربر وارد سایت شدند و 75 درصد ظرفیت خودروها 
در همان 15 دقیقه اول به فروش رسید. بدیهى است که به 

جز تعداد قلیلى که موفق به خرید شده اند، باقى متقاضیان 
دچار نارضایتى شــدید بوده و گمان بر صورى بودن فرآیند 

فروش داشته باشند.» 

گزارش جدید از ماجراى عجیب فروش مزدا3 

270 خودرو براى 212 هزار نفر!

                                             واحد نظارت و ارزشیابى دفتر موسیقى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى، فیلم ها و مدارك مربوط 
به اجراهاى مختلف کنســرت اخیر حمید هیراد را بررسى 
مى کند. ایــن واحد نظارتــى اعالم کرده بــه منظور رفع 

شبهه ها و احترام به هنر موســیقى و حقوق عالقه مندان 
موســیقى، تمامى فیلم ها و مدارك مربــوط به اجراهاى 
کنسرت اخیر حمید هیراد بررسى مى شود و بر اساس نتیجه 

به دست آمده از این بررسى تصمیم گیرى مى شود.
اکنون که پلى بِک حمید هیراد براى همگان روشــن شده 
است، باید دید دفتر موســیقى در مقابل چنین حرکتى که 
توهین بزرگى به مخاطبان به شــمار مى رود، چه واکنشى 
خواهد داشت. این مســئله کامًال در حیطه اختیارات دفتر 

موســیقى اســت و به مســائل تخصصى حوزه موسیقى 
برمى گردد. اهالى موســیقى انتظار دارند دفتر موســیقى 
برخوردى قاطع با این خواننده داشته باشد. این درحالى است 
که حمید هیراد امروز سه شنبه براى دو سانس در تهران به 

روى صحنه خواهد رفت.
آیا واحد نظارت و ارزشیابى دفتر موسیقى فیلم هاى اجراى 
حمید هیراد را بررسى مى کند یا اینکه این کار به پس از اجراى 

سه شنبه شِب هیراد در تهران موکول مى شود؟

حمید هیراد
 ممنوع الفعالیت مى شود؟

برنامه روز شنبه «پارك شــهر» که صبح ها از رادیو تهران 
پخش مى شود، به موضوع اشــرافیگرى اختصاص داشت 
و در بخشى از آن، که سیدحسین حســینى، مجرى برنامه 
پرمخاطب «پیک بامدادى» نیز حضور دارد، ماجراى عروسى 
تجمالتى پسر سفیر ایران در یکى از کشورهاى اروپایى مطرح 
شد که در این بخش، حسینى گفت: خاك بر سر ما که برند 
نداریم تنمان کنیم، در ایران به این بزرگى و این همه کارگر و 
کارگاه یک لباس نمى توانیم بپوشیم و همه برگ تنشان است 

و در خیابان راه مى روند. 
وى در بخش دیگرى از سخنانش گفته بود: کارگرى که 900 
هزار تومان حقوق مى گیرد و در حاشیه تهران زندگى مى کند 
و نمى داند برند چیست، چه کند؟ پسر بچه  12 ساله در آبادان 

خودش را به دلیل اینکه مادرش گوشى موبایل و دوچرخه اش 
را براى پرداخت اجاره خانه فروخته، کشته است. ما خجالت 

نمى کشیم در فالن جاى شهر عروسى مى گیریم؟ 
پس از روى آنتن رفتن این برنامه، بخش اعتراض مجرى به 
صورت گسترده اى در فضاى مجازى منتشر شد. حسینى در 
گفتگو با «فارس» اظهار کرد: واقعیت این است که از شب قبل 
مدام به خبر خودکشى کودك آبادانى فکر مى کردم که آن پسر 
بچه چه فشارى را تحمل کرده که دست به این کار زده است. 
این اتفاق را بگذارید در کنار خبرهــاى تلخ دیگرى که این 
روزها مى شنویم، واقعاً به هم ریختم. من هم به عنوان گوینده 
و مجرى عضوى از همین جامعه هستم و این طبیعى است که 
نسبت به برخى رفتارهاى هنجارشکنانه اعتراض داشته باشم. 

دلیل عصبانیت مجرى رادیو
بورســیه و ما ادراك البورســیه؛ جمله حســن روحانى که 
در اولین ســال ریاســت جمهورى خود یکى از مهمترین 
پرونده هاى آموزشــى در ســال هاى اخیر را مطرح کرد. 
ماجرا از ایــن قــرار بود کــه بیــش از 3000 نفر بــر خالف

 رویه هاى معمول و بدون رعایــت آیین نامه هاى وزارت علوم و 
دانشگاه به همراه تخلفات عدیده اى دیگر براى تحصیل در مقاطع 
کارشناسى ارشد و دکترا از سوى دولت دهم بورس تحصیلى شدند.  
هفته گذشته محمود صادقى، نماینده مجلس شوراى اسالمى 
از جذب چند نفر از جمله دختر وزیر علوم دولت دهم به عنوان 
عضو هیئت علمى خبر داده بود. در همین رابطه صادقى به 
پایگاه اطالع رسانى «جماران» گفت: تعدادى از دانشجویان 
بورسیه اى دوران احمدى نژاد اخیراً از محاکم مربوطه حکم 

عضویت در هیئت علمى دانشگاه ها را گرفته اند. 
وى تعداد این افراد در دانشگاه تربیت مدرس را پنج نفر اعالم 
کرد و با خالف قانون عنوان کردن وضعیت فرزند وزیر علوم 
دولت احمدى نژاد اظهار کــرد: وضعیت وى در این میان با 
سایرین متفاوت است؛ زیرا اصل پذیرش او در دانشگاه خالف 
قانون است و در آخرین روزهاى دولت دهم،  با شتاب بورسیه 
وى مورد تأیید قرار مى گیرد. او پس از فارغ التحصیلى اصرار 
بر اســتخدام به عنوان عضو هیئت علمى مى کند تا اینکه 
رئیس دانشگاه تربیت مدرس احضار شده و مورد تهدید واقع 
مى شود که در صورت استنکاف از جذب وى، حکم انفصال 
از خدمتش صادر مى شود. البته اخیراً صالحیت این خانم در 

هیئت مرکزى جذب وزارت علوم رد شده است.

ماجراى دختر وزیر علوم دولت احمدى نژاد 

خبرگزارى «حوزه» درباره مبحث حجاب با «فرشته 
روح افزا» که او را فارغ التحصیل رشته الکترونیک در 
مقطع دکترا از دانشگاه منچستر انگلستان، پژوهشگر 
و محقق برجســته حوزه زنان و خانواده، مدیر رصد 
و آمار شــوراى زنان معرفى کرده به گفتگو پرداخته 
اســت. او در این گفتگو از جمله دربــاره «حجاب 

اجبارى» گفته است: 
«عبــارت حجاب اجبــارى دروغى بزرگ اســت، 
ما چیزى تحت عنــوان حجاب اجبــارى نداریم و 
نمى توانیم داشته باشیم. اگر کسى بخواهد حجاب 
داشــته و آرایش کند، با حجاب نیســت، اگر کسى 

بد بخندد و یا بــد رفتار کند و یا نگاه زشــت کند، با 
حجاب نیست و عمًال حجاب را رعایت نکرده، حتى 
اگر پوشش خوب داشــته باشد. براى همین حجاب 
اسالمى چندین مؤلفه دارد که شــامل حجاب راه 
رفتن، نگاه کردن، حــرف زدن و دورى از اختالط 
با نامحرم اســت. ما در حال حاضر در کشــورمان 
پوشش هاى نامناسب داریم، آیا این حجابى است که 
ما اسم آن را حجاب اجبارى بگذاریم؛ در حالى که این 
بى حجابى کامل است. اگر حجاب، اجبارى بود تمام 
افرادى که حجاب کامل نداشــتند باید بازخواست

 مى شــدند، حال آنکه چنین نیست. حتى در مراکز 
ادارى، دولتى و صدا و سیما هم  به طور کامل حجاب 
رعایت نمى شــود. "حجاب اجبارى" یک عبارت 
بازسازى شده براى منفور نشــان دادن حریم دین 
خداســت؛ حجاب، حجاب زهرایى و زینبى است نه 
اجبارى. این عبارت را آن سوى آب ها درست کردند 
و ما هم آن را متأســفانه تکرار مى کنیم. متأسفانه 
رعایت حجاب را در بیمارســتان ها در بین بیماران 
و پرســتارها نیز نمى بینیم. در ادارات دولتى رعایت 
حجاب را نداریم در مدارس و دانشگاه ها هم قانون 

حجاب اجرا نشده است.»

حجاب در ایران اجبارى نیست

معاون وزیــر ارتباطات خبر از کمک هــاى میلیاردى 
به پیام رســان هاى داخلى داد. او در این باره گفت: به 
9 پیام رســان داخلى از جمله ویسپى، بیسفون پالس، 
ســروش، آى گپ، لنزور، جیک و پیک، گــپ، بله و 
بیتالک امکانات زیر ســاختى رایــگان و پنج میلیارد 
تومان وجه نقد کمک شده اســت.  به گزارش «دیده 
بان ایران»، این اظهارات در حالى بیان مى شــود که 
دولت و وزارت مخابرات طى هفته هاى اخیر زیر فشار 
شدید منتقدان خود در این خصوص بوده اند. روزنامه 
«کیهان» در همین هفته در یادداشــتى مدعى شد که 
دولت زیرساخت هاى کافى را در اختیار پیام رسان هاى 

داخلى نگذاشته است و از این رو مردم کماکان در تلگرام 
حضور دارند. چندى پیش هم رئیس ســازمان پدافند 
غیرعامل مدعى شــد کمترین حمایتى از شبکه هاى 
داخلى نشده اســت. این اظهارات همان زمان از سوى 
وزیر ارتباطات تکذیب شــد. اکنون نیــز معاون وزیر 
از کمک هاى چنــد میلیاردى به این پیام رســان ها 
مى گوید. البته واضح است که مشــکل پیام رسان هاى 
داخلى پهناى باند نیســت چرا که چنــدى پیش مدیر 
ســروش گفته بود «پهناى باند نمى خواهم، ده میلیون 
کاربــر مى خواهم!» این اظهارات نشــانگر این اســت 
که با کمک هــاى میلیاردى و تخصیــص پهناى باند 
نیز مشــکل این پیام رســان ها در جذب مخاطب حل 
نمى شود و مشکل جاى دیگرى است. اما نکته جالب در 
این بین کمک دولت به پیام رسان هایى است که کاربران 
آن کمتر از حد نصاب حتى یک اپلیکیشن معمولى است. 
به طور مثال  پیام رســان «جیک و پیــک» که در کافه 
بازار در دسترس عموم قرار گرفته تنها 200 کاربر فعال 
دارد.  حال این ســئوال مطرح مى شــود که چرا چنین
 پیام رسان هایى که بیش از 90 درصد مردم حتى اسم آنها 
را هم نشنیده اند باید در چنین شرایط اقتصادى از دولت

 کمک هاى میلیاردى دریافت کنند؟!

کمک میلیاردى به پیام رسانى با 200 کاربر

فروش داشته باشند.»  

وزه موسیقى
ر موســیقى
درحالى است
در تهران به

هاى اجراى
پس از اجراى

  سینما پرس | 
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این روز ها گیشــه ســینماى ایران به 
طور کلى در تســخیر فیلمى کمدى از 
کارگردان «نان، عشق و موتور 1000» 
با نام «هزارپا» قرار گرفته اســت. این 
فیلم به تازگى مــرز 15 میلیارد تومان 
فروش را رد کرده و به احتمال فراوان تا 
پایان هفته به عنوان پرفروش ترین فیلم 

سال 97 شناخته خواهد شد.
در حال حاضر رتبه اول پرفروش ترین 
فیلم سینماى ایران در سال 97 به فیلم 
«مصادره» نخستین ســاخته مهران 
احمدى تعلــق دارد، اما با وجود فروش 
بسیار باالى «هزارپا» این رتبه به زودى 
جابه جا خواهد شــد. از نکات جالب در 
خصوص این دو فیلم باید به حضور رضا 

عطاران در هر دو اثر اشاره کرد.
«هزارپــا»، امــا مى تواند عــالوه بر 
قرارگیرى در جایگاه اول پرفروش ترین 
فیلم ســال 97 با همین روند به عنوان 
پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینما نیز 
شناخته شود. اگر این فیلم روند فروش 
خود را تا دو هفته دیگر حفظ کند بدون 
شک به این رتبه خواهد رسید. هم اکنون 

«نهنگ عنبر 2» با فروشى نزدیک به 
21 میلیارد تومــان پرفروش ترین فیلم 
تاریخ سینماى ایران محسوب مى شود.

فیلم سینمایى «هزارپا» آخرین ساخته 
ابوالحسن داودى با فروش یک میلیارد 
و 600 میلیون تومان در سه روز توانست 
رکورد فــروش افتتاحیــه را در تاریخ 

سینماى ایران جا به جا کند. 
عطاران امســال پرفروش ترین فیلم 
ســینمایى ســال با نام «مصادره» به 
کارگردانى مهران احمــدى را هم در 
چرخه اکران داشت. این فیلم توانست 
در نهایت رقم 15میلیارد و648میلیون و 
547هزارتومان را از خود به ثبت برساند.
از نکات جالب فیلم سینمایى «هزارپا» 
باید به نخســتین همکارى مشــترك 
رضا عطاران با جــواد عزتى، دو بازیگر 
ســینماى کمدى ایران اشــاره کرد. 
همــکارى موفقى که در حــال حاضر 
گیشــه را از آن خود کرده است. جواد 
عزتــى امســال یکــى از پرکارترین 
بازیگران ســینماى ایران محســوب 
مى شــود. وى دومین فیلم پرفروش 

ســینماى ایــران در ســال 97 را در 
کارنامــه دارد. وى توانســت به همراه 
فیلم «التارى» گیشــه فوق العاده اى 
را در اکــران نــوروزى از آن خود کند. 
وى همچنین «خرگیوش» را در چرخه 

اکران داشت.
ابوالحســن داودى تاکنــون تجربــه 
کارگردانى آثار کمــدى را در کارنامه 
داشــته اما در واقع وى بعد از 16 سال 
بعد از فیلم ســینمایى «نان، عشــق و 
موتور 1000» به عرصه کمدى بازگشته 
است. از دیگر اتفاقات جالب توجه فیلم 
سینمایى «هزارپا» باید به حضور سارا 
بهرامى، بازیگر صاحب سیمرغ سینماى 
ایران اشــاره کرد. وى هم اکنون فیلم 
«دارکوب» را نیز در چرخه اکران دارد. 
این نخســتین تجربه بهرامى در ایفاى 

نقش هاى کمدى است.
بهرامى ســال گذشــته توانست براى 
بازى در فیلم ســینمایى «دارکوب» به 
کارگردانى بهروز شعیبى سیمرغ بلورین 
سى و ششمین جشنواره فیلم فجر را از 

آن خود کند.

 من فیلم هاى زیادى بازى کرده ام که االن نوستالژى مردم است. 
به نظرم فیلم هایى مثل «دادشاه» یا «عقاب ها» که ما در آنها قهرمان 
بودیم، اگر باز هم در سینما اکران شود؛ مخاطب خودش را دارد. مردم 

در آن مقطع این فیلم ها را با عالقه دنبال مى کردند.
 وقتى با استاد جوزانى صحبت کردم و از او پرسیدم چرا من را براى 
نقش رضاشاه انتخاب کرده، تأکید کرد مى خواهد از بدنم براى این 

نقش اســتفاده کند و آگاهانه این جمله 
را گفت. همچنین بدنم مرا براى ایفاى 
نقش سرلشــکر فالحى در فیلم «چ» 
خیلى کمکم کرد. بــا اینکه در این فیلم 
نقشــم محورى نبود، اما به عنوان یک 
ارتشى بدنم فرمى داشت که مردم با او 
احساس نزدیکى بیشترى مى کردند و 

برایشان قابل لمس بود.
 شما نگاه کنید سریال «مختارنامه» 
بى نظیر بود. ســاخت این سریال هفت 
سال طول کشید و بعد از آن دیگر سریالى 

هم وزن آن نداشتیم. ما چند سال باید در خانه بنشینیم و سریال هایى 
ببینیم که خانواده ها فقط مشکالت دارند. یا این پسر آن دختر را دوست 

دارد و دیگر ماجراهاى سطحى.
 مگر کارخانه یخچال سازى اســت که دائم سریال هاى سطحى 
ساخته شود. خیلى از برنامه ها مى تواند جایگزین شود. پس فرهنگ 

و تفکر کجا معنا پیدا مى کند. کار رسانه کوچک نیست. براى ساخت 
آثار تحقیق الزم است. سئوال من این است که آیا سلیقه مردم همین 

است؟!
 بعضى ها دو سال غیبت داشته باشند از سینما حذف مى شوند؛ اما 
من بعد از 20 سال برگشــتم و در فیلم «دوئل» بازى کردم و خوب 
هم جلوى دوربین ظاهر شــدم. مى دانید چرا؟ چون استادانم خوب 
بودند و من از تجربیاتم استفاده کردم. 
در حال حاضر شاهد رشــد قارچ گونه 
کالس هاى بازیگرى هستیم. واقعًا ما 

این همه بازیگر مى خواهیم؟!
 حضور در سریال «سلمان فارسى»؟ 
من هیچ وقت درباره خودم براى بازى 
صحبت نمى کنم. باید دعوت شوم. من 
با استادهایى همچون مسعود کیمیایى، 
ناصر تقوایى، امیر نادرى و... کار کرده ام 

که خودشان من را پیدا مى کنند. 
 من مصاحبه اى درباره بازیگران بینى 
عملى کردم و اشــاره اى داشــتم به خانم هاى ســینماى ایران که 
صورت هایشان را عمل کرده اند و به این ترتیب وارد حرفه بازیگرى 
شده اند. بعضى ها بعد از خواندن این مصاحبه به من گالیه کردند و 
من هم خطاب به آنها گفتم خب کدام یک از شما صورت تان را عمل 

نکرده اید؟!

حســین عرفانى، دوبلور پیشکســوت درباره وضعیت دوبله 
گفت: این روزها جوانان زیادى وارد عرصه دوبله مى شوند که 
استعدادهاى خوبى هستند و قطعاً در آینده مى توانند دوبلورهاى 
خوبى براى این عرصه باشــند و جاى دوبلورهاى قدیمى را 
بگیرند. وى در همین راستا افزود: امثال من دیگر رفتنى هستیم 
و نهایتاً سه تا چهار سال دیگر حضور داریم بنابراین باید عرصه 
دوبله توسط جوانان عالقه مند به این هنر به کار خود ادامه دهد. 
عرفانى ادامه داد: یک دوبلور بــراى دوبله یک اثر باید حس 
شخصیت آن اثر را داشته باشد، با فضاى آن ارتباط برقرار کرده 
و در صداى خود جان داشته باشد که اگر اینگونه نباشد یک اثر 

خوب تولید نمى شود.
عرفانى خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیما تالش و اقدامات 
زیادى براى جوانان عرصه دوبله و موفقیتشان کرده است و تا 
جایى که اطالع دارم در جهت حقوق این نیروها اقداماتى انجام 
شده و قرار است به حقوق آنان اضافه شود.  مدیران دوبالژ نیز 
به دنبال ورود جوانانى با صداى خاص هستند که توجه مخاطب 
را جلب کنند و این نیروها بتوانند در آینده نام مدیران دوبالژ و 

اساتید فعلى را زنده نگه دارند.
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ایــران در ســال 97 را در  7ى
ه دارد. وى توانســت به همراه 
تارى» گیشــه فوق العاده اى

ـران نــوروزى از آن خود کند. 
چنین «خرگیوش» را در چرخه 

شت.
ــن داودى تاکنــون تجربــه 
نى آثار کمــدى را در کارنامه 
6 اما در واقع وى بعد از 16 سال

عشــق و  مســینمایى «نان،
100» به عرصه کمدى بازگشته 
دیگر اتفاقات جالب توجه فیلم 
ى «هزارپا» باید به حضور سارا 
 بازیگر صاحب سیمرغ سینماى

ــاره کرد. وى هم اکنون فیلم 
ب» را نیز در چرخه اکران دارد. 
ســتین تجربه بهرامى در ایفاى 

ى کمدى است.
ســال گذشــته توانست براى

 فیلم ســینمایى «دارکوب» به 
ى بهروز شعیبى سیمرغ بلورین 
شمین جشنواره فیلم فجر را از 

کند.

ر

رکوردشکنی «رضا عطاران» و «جواد عزتی» در سینمای ایران

گیشه، در اختیار
 این ۲ نفر

حضور میترا حجار در 
«رقص روى شیشه» 

در ادامه تکمیل فهرســت بازیگران مجموعه شــبکه نمایش 
خانگى «رقص روى شیشــه» به کارگردانى مهدى گلستانه و 
تهیه کنندگى پیمان جعفرى، میترا حجــار هم به عنوان یکى 
دیگر از ستاره هاى ســینما به این مجموعه اضافه شد تا پس از 
بهرام رادان و امیر آقایى به عنوان اولین بازیگر زن این مجموعه 
حضورش قطعى شود. حجار که کارنامه درخشانى در سینما دارد 
و یک بار توانسته سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن را براى حضور 
در فیلم «متولد ماه مهر» از هجدهمین جشنواره فیلم فجر کسب 
کند، براى اولین بار با «رقص روى شیشــه» به شبکه نمایش 
خانگى مى آید تا پس از بهرام رادان، دومین بازیگر این مجموعه 
باشد که اولین حضور خود را در شــبکه نمایش خانگى تجربه 
مى کند. مجموعه 26 قسمتى «رقص روى شیشه» که فیلمنامه 
آن براساس طرحى از ابوالفضل کاهانى به قلم طال معتضدى به 
نگارش درآمده، مجموعه اى پرستاره است و تاکنون با بسیارى 
از بازیگران مطرح سینما مذاکره صورت گرفته و به زودى اسامى 

آنها به فهرست بازیگران اصلى اضافه خواهد شد.

«تلگرام» بازى لیال حاتمى و 
فرهاد اصالنى

فریدون جیرانى که چند ماه پیش فیلم «آشفته گى» با بازى 
بهرام رادان، مهناز افشــار و مهران احمدى را جلوى دوربین 
برد، قرار است براى اولین بار یک سریال براى شبکه نمایش 
خانگى کارگردانى کند. این خبر را آى سینما اعالم کرده و گفته 
سریال جیرانى فعًال «تلگرام» نام دارد به تهیه کنندگى سعید 
ملکان تولید خواهد شد و لیال حاتمى قرار است با بازى در این 
مجموعه براى اولین بار در یک سریال شبکه نمایش خانگى 
ظاهر شود. «تلگرام» نام سریالى بود که بیش از یکسال پیش 
قرار بود به کارگردانى بهرام توکلى و تهیه کنندگى سید هادى 
رضوى ساخته شــود. اما پس از مدتى توکلى و رضوى بنا به 
دالیلى از ساخت آن منصرف شدند. همچنین سینما «ایده آل» 
نام برخى دیگر از بازیگرهاى این سریال را هم اعالم کرده 
که در این بین اسامى فرهاد اصالنى، ویشکا آسایش، ساعد 

سهیلى و ماهور الوند دیده مى شود.

اظهارات بازیگرى که بعد از 20 سال برگشت و ستاره ماند
سعید راد: موفقم چون استادهایم خوب بودند

مردم وقتى نام سعید راد را مى شنوند، ناخودآگاه به یاد قهرمان هاى سینما مى افتند. سعید راد همیشه ستاره 
بزرگ سینما بوده چه قبل از انقالب و چه بعد از آن. او سابقه همکارى با کارگردان هاى مطرحى چون مسعود 
کیمیایى، ناصر تقوایى، امیر نادرى، احمدرضا درویش و... را در کارنامه بازیگرى اش دارد. ســعید راد که این 
روزها مشغول بازى در سریال «مرگ خاموش» است، گفتگویى با روزنامه «جام جم» انجام داده که بخش هایى 

از اظهارات او را در ادامه خواهید خواند. 

سریال «سلمان فارسى» از جمله آثار الف ویژه تلویزیون به کارگردانى داود میرباقرى است که مراحل 
پیش تولید را سپرى مى کند. بنا بر این گزارش، در حالى که میرباقرى به تازگى از بیمارستان مرخص شده 
و دوران نقاهت را مى گذراند، شنیده شده براى ایفاى نقش «سلمان» در مجموعه فاخر «سلمان فارسى» 

با شهاب حسینى مذاکراتى انجام شده که هنوز به مرحله پایانى نرسیده است.
شهاب حسینى از جمله بازیگران موفق سینما و تلویزیون اســت که پیش از این تجربه ایفاى نقش در 
سریال هاى دیگرى نیز داشته که از جمله آنها مى توان به سریال «شوق پرواز»، «سرزمین کهن»، «پلیس 
جوان» و... اشاره کرد. همچنین مدتى پیش میرباقرى به همراه گروه تحقیقاتى خود سفر هایى به ارمنستان 
و آذربایجان ایران داشته و از کلیسا هاى قدیمى این مناطق بازدید کرده است. همچنین بازبینى و مطالعه 
بخش هاى مهمى از مناطق ایران نیز در دستور کار این گروه قرار دارد و مناطقى از جنوب و جنوب شرق 
ایران نیز مورد بازبینى و مطالعه قرار خواهد گرفت. اصفهان نیز یکى دیگر از نقاطى است که گروه سازنده 
«سلمان فارسى» به منظور ســاخت بخش هاى مربوط به دوره ساسانى زندگى «سلمان» در ایران در 

منطقه جى و تیسفون براى مطالعه و تحقیق به آن مراجعه خواهند کرد.
طبق برنامه ریزى صورت گرفته قرار است دکور هاى این سریال به صورت ماندگار تولید و ساخته شود و 
بخش هایى از دکور فیلم «محمد (ص)» نیز در سریال میرباقرى مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. در حقیقت بخش هایى از شهر مکه 
این فیلم به عنوان شهر مدینه بازسازى مى شود که ساخت 

مسجدالنبى(ص) نیز یکى از این موارد است.
مجموعه تلویزیونى «سلمان فارســى» در سه دوره ایران، 
بیزانس و بخش مربوط به اسالم تولید خواهد شد و بازیگران 
آن قرار است فقط منحصر به بازیگران تهران نباشند و انتخاب 

هنرمندان از سراسر کشور صورت خواهد گرفت.
سریال «سلمان فارســى» در دو بخش کودکى سلمان 
تا رحلت پیامبر (ص) و بازگشــت سلمان به مداین 
طراحى شده است و در 40 قســمت روى آنتن 

خواهد رفت.

خاطره اسدى، بازیگر سینما و تلویزیون از ماجراى 
اختالف دو سوپراســتار ســینماى ایران پرده 
برداشت. اسدى مهمان برنامه «حاال خورشید» 
بود و به سئواالت رضا رشیدپور پاسخ داد. نکته 
ویژه این گفتگو، ماجراى اختالف هدیه تهرانى و 
حامد بهداد در جریان فیلمبردارى «هفت دقیقه 
تا پاییز» بود که به تغییــر پایان فیلم و دلخورى 

علیرضا امینى کارگردان منجر شد.
رضا رشیدپور با اشــاره به حواشى فیلم «هفت 
دقیقــه تا پاییز» از خاطره اســدى خواســت تا 
ماجراى تغییــر پایان بندى فیلم را شــرح دهد. 
در حالــى که به نظر مى رســید ایــن بازیگر از 

بازگو کردن ماجرا ها ابا دارد، اما اصرار رشیدپور 
جواب داد و اسدى حواشى پشت صحنه فیلم را 

رمزگشایى کرد.
خاطره اســدى در پاســخ توضیح داد زمانى که 
ســاخت فیلم کلید خورده بود و در کنار بهنوش 
طباطبایــى، نیما شاهرخ شــاهى و شــاهرخ 
استخرى مشــغول بازى در فیلم بود، پروژه به 
دلیل مشکالت مالى متوقف شــد. دو سه سال 
بعد دوباره براى بازى در این فیلم به پروژه دعوت 
شد، اما گروه بازیگران تغییر کرد و هدیه تهرانى، 
حامد بهداد و محسن تنابنده به عنوان بازیگران 
«هفت دقیقه تا پاییز» انتخاب شده بودند. او در 
ادامه گفت که در ابتدا فیلم دو اپیزود داشته و هنوز 
هم نمى داند چرا در میانه فیلمبردارى، با تغییر تم 
فیلم، اپیزود مربوط به خودش و حامد بهداد حذف 

شد و فیلم دیگر اپیزودیک نبود!
خاطره اسدى در پاسخ به سئوال رضا رشیدپور، 
درباره ارتباط این اتفاق با دعــواى حامد بهداد 
و هدیه تهرانى گفت: علــت اختالف آنها پایان 
فیلم بود، چون پایان آن قــرار بود طور دیگرى 
رقم بخورد. او در پایــان صحبت هایش درباره 
این موضوع گفت که حتى کارگردان این فیلم، 
علیرضا امینى در برنامه «هفت» به این موضوع 
اشاره کرده و گفته سوپراستار هاى فیلمش اجازه 

ندادند، فیلمى را که دوست دارد بسازد!

«من در دوره اى همزمان سه فیلم سینمایى روى پرده سینما ها 
داشــتم. اما در اوج فعالیتم ممنوع کار شــدم. به دلیل انتشار 
بخش هایى از فیلم عروســى ام این اتفاق افتاد. در آن زمان به 
ندرت موبایل وجود داشت و حتى آنهایى هم که داشتند تحویل 
گرفتیم. در زمان ازدواجم کسى مرا نمى شناخت. آن فیلم هم 

شامل ده دقیقه تصویرى بود که در هارد رایانه دوستمان جا 
مانده بود و با دسترســى به آن ده دقیقه ایــن اتفاق افتاد. 
من یکى از نخســتین قربانیان انتشار تصاویر خصوصى 
در کشور هســتم. تنها دلیل دورى ام از بازیگرى همین 
موضوع بود. وقتى چهار ســال انواع پروژه ها را به شما 

پیشنهاد بدهند و شــما بگویى کار نمى کنم طبیعى 
است که به مرور کمرنگ مى شوى. به من رسمًا 

گفته بودند اجازه کار ندارم. من نخستین 
نفرى بودم که ایــن حادثه برایم رخ داد 
و اگر امروز این مشکل براى کسى به 
وجود بیاید مطمئن باشید ممنوع کارش 
نمى کننــد. بعد از من بــراى دیگران 
مواردى رخ داد که صرفــًا با یک تذکر 
حل شد. براى من این اتفاق زمانى افتاد 

که سنم کم بود و واقعًا ترسیدم. در روحیه 
من تأثیر بدى گذاشــت.  بعد از این حادثه 

من دیگر پایم را در هیچ مهمانى نگذاشــتم. 

آنقدر برایم حساس شده بود که هیچ مراسمى نمى رفتم و فقط 
هدیه ام را برایشان ارسال مى کردم. چهار سال را مطلقاً اجازه کار 
نداشتم و چهار سال بعد را به صورت مشروط یعنى صرفًا بازى 
در نقش هاى دو و سه اجازه داشــتم که خودم نخواستم انجام 
دهم. بعد از آن دیگر حال خوشى براى ادامه بازیگرى 
نداشتم. در مقطعى گفتند بیا برنامه تلویزیونى را 
اجرا کن و ما هم ممنوع کارى ات را برطرف 
مى کنیم، اما من گفتم عالقه اى به این کار 
ندارم، چون مجرى نیستم. راستش دیگر 
دل و جان کار کردن نداشتم. گاهى به من 
نقش هاى دســت چندم پیشنهاد مى شد و 
همین باعث مى شــد به من بر بخورد! 
به همین دلیــل قبول نمى کردم. 
در اکران هــاى خصوصــى 
شرکت نمى کردم و مصاحبه 
نمى کــردم. اصًال انــگار با 
خودم لج کرده بــودم. البته 
تأثیر بســیار خوبى هم این 
مسائل در زندگى شخصى ام 
گذاشت و این بود که یک روحیه 
مقاوم به من داده شد؛ شبیه یک 

پوست انداختن.»

اظهارات اولین  دختر سینماى  ایران  که قربانى انتشار فیلم  خصوصى اش شد
زیبا بروفه: من پوست انداخته ام

زیبا بروفه، یکى از بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون است که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 به شهرت 
زیادى دست یافت اما در سال هاى بعد دچار حواشى شد. بروفه با ایفاى نقش در فیلم «شب روباه» به کارگردانى 
همایون اسعدیان، وارد حرفه بازیگرى شــد. او با بازى در سریال «مجید دلبندم» به شهرت فراوانى رسید و 
پس از چند فیلم و سریال ناگهان حضورش در بازیگرى بسیار کم شد. روزنامه «صبح نو» با زیبا بروفه به منظور 

صحبت درباره حواشى گذشته اش گفتگویى انجام داده  است که بخشى از اظهارات او را در ادامه مى خوانید.

شهاب حسینى، بازیگر نقش
 «سلمان فارسى» مى شود؟
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نصف جهان شــاید جدایى از اســتقالل موضوعى طبیعى بود، اما 
انتخاب  تیمیى عجیب توسط بازیکن اسبق سال فوتبال آسیا تعجب 

همگان را بر انگیخت.
با اتفاقات سریالى که در روزها و هفته هاى گذشته در باشگاه استقالل رخ 
داده، جدایى سرور جپاروف از این تیم خیلى غیرمنتظره نبود اما چیزى 
که باعث تعجب هواداران اســتقالل و البته فوتبال دوستان ایرانى 

شده است، تیم جدید جپاروف یعنى اف سى ژتیسو قزاقستان است! 
آن طور که رسانه ها گزارش دادند، ژتیسو یک تیم کامًال معمولى در 
قزاقستان است و ظاهرا هیچ جذابیت وسوسه کننده اى ندارد که باعث 
شود او استقالل را رها کند و به این تیم بپیوندد. این تیم در حال حاضر 
تیم هفتم جدول رده بندى 12 تیمى لیگ قزاقستان است و پیش از این 
هم هیچ افتخارى را در رقابت هاى داخلى این کشور کسب نکرده است.

قطعًا پولى هم که به این بازیکن براى پیوســتن به ژتیســو پرداخت 
شــده زیاد نبوده و انتقال او به قزاقســتان دلیل مالى هم ندارد و به 
همین دالیل پیوستن جپاروف به این تیم سئواالت زیادى را در ذهن 
هواداران استقالل به وجود آورده است. عجیب تر اینکه او در همین 
یک ماه اخیر از دو تیم لیگ برترى دیگر در ایران پیشنهادات مالى 
خوبى داشت ولى در نهایت تصمیم گرفت به یک تیم معمولى در 
یک لیگ کامًال معمولى بپیوندد و سال هاى آخر فوتبال خود 
را بى سر و صدا و بدون حاشیه سپرى کند. شاید در روزهاى 
آینده خود سرور جباروف در مصاحبه اى در مورد این انتخاب 
توضیح دهد. تا اینجاى کار با نگاه به همه شاخصه ها از دیدگاه 

ما این انتخاب عجیب و خنده دار بوده است!

 خزانه دارى آمریکا در اقدامى عجیب، حســاب کارلوس کــى روش را در یکى از بانک هاى 
سوئیس مســدود کرد. حساب مسدود شــده کى روش در سوئیس، حســاب اصلى اوست
 و بخــش اعظمى از دارایى اش در آن اســت. با مســدود شــدن این حســاب، کى روش 
دیگر نمى تواند حتــى پول هایش را جابه جــا کند. بانک سوئیســى اخیــراً نامه اى براى 
او ارســال کرد و در آن از کارلوس خواست تا به خاطر داد و ســتد مالى اش با ایران، توضیح

 دهد.
در این ســال ها کارلوس معموًال پول هاى خود را از طریق این حساب از ایران دریافت کرده 
است. یکى از آسان ترین راه ها هم واریز طلب هاى ایران در فیفا به حساب کارلوس، به عنوان 
دستمزدش بود. کى روش هم مجبور شد توضیحاتى به طرف سوئیسى بدهد. او تأکید کرده 
در ایران کار فوتبالى مى کند، نه سیاســى! از نظر کى روش موضوع کامًال مشخص است. به 
هر حال او سرمربى ایران است و طبیعتًا اگر دالرى دریافت کرده، بابت دستمزدى است که 
از تیم ملى ایران دریافت مى کند. کى روش از طریق فیفا هم اقدام کرده و ظاهراً مشکلى در 

این زمینه وجود ندارد.

طبق قرارداد خواهرخواندگى بین لیگ هاى ایران و ژاپن، بازیکن جدید تراکتور مى تواند سهمیه خارجى براى 
این تیم به حساب نیاید.

در اسفند ماه سال 1393، مهدى تاج که در آن مقطع ریاست سازمان لیگ را برعهده داشت، در مراسم رونمایى از 
سامانه شصت نود از عقد قراردادى جدید با لیگ فوتبال ژاپن خبر داد و عنوان کرد در قرارداد جدیدى که با لیگ ژاپن 
امضا کرده ایم و در راستاى خواهر خواندگى مقرر شد بازیکنان ژاپنى در تیم هاى لیگ برتر ایرانى بدون آنکه جزو 4 
سهمیه خارجى محسوب شوند براى ما بازى کنند و بازیکنان ایرانى هم بدون آنکه سهمیه بازیکنان خارجى محسوب 
شوند مى توانند در لیگ ژاپن به میدان بروند. این اتفاق در راستاى قرارداد خواهر خواندگى دو کشور انجام مى شود.

 البته همان طور که اعالم شده است، سوگیتا اولین بازیکن تاریخ لیگ برتر کشورمان خواهد بود و تا به حال 
هیچ بازیکنى از ژاپن به لیگ برتر کشورمان و بالعکس هیچ بازیکن ایرانى حداقل از سال 93 تا به امروز به جى 

لیگ ژاپن نقل مکان نکرده بود تا این قانون رنگ و بوى اجرایى به خود بگیرد.
 اما سئوالى که مى تواند مطرح شود این است که آیا سوگیتا مى تواند به عنوان سهمیه خارجى تراکتورسازى 
محسوب نشود و این تیم دو بازیکن دیگر خارجى جذب کند یا این بازیکن ژاپنى سهمیه آسیایى تراکتورسازان 

را پر مى کند؟ 

 بعد از درخواست باشگاه استقالل براى تعویق 
زمان ســوپر جام، در نهایت کمیته انضباطى 
فدراســیون فوتبــال راى به برنده شــدن 
پرسپولیس در این بازى داد که البته مسئوالن 
باشگاه استقالل نسبت به این رأى اعتراض 
کردند. مسئوالن باشگاه استقالل بعد از رأى 
کمیته انضباطى اعتراض خود به این رأى را به 
کمیته استیناف تقدیم کردند و حاال منتظر راى 

این کمیته هستند.
در صورتى کــه کمیته اســتیناف راى کمیته 
انضباطى را تأیید کرده و پرسپولیس قهرمان 
سوپرجام اعالم شــود زمان اهداى این جام 
به باشگاه پرسپولیس مشخص خواهد شد. 
مسئوالن سازمان لیگ در نظر دارند در صورتى 
که کمیته استیناف رأى کمیته انضباطى را مبنى 
بر قهرمانى پرسپولیس تائید کند زمان و نحوه 
اهداى جام قهرمانى سوپرجام به این باشگاه 

را اعالم کنند.

خواهر خواندگى به سود تراکتور؟داد و ستدم سیاسى نیستانتخاب خنده دار سرور!

پرسپولیس در مقابل پدیده کیفیتى پایین تر از حد انتظار را به نمایش 
گذاشت و همین موضوع ســبب ناراحتى و عصبانیت برانکو شد، 
بنابراین بخش هاى عمده تمرین پرســپولیس به مرور تمرینات 

تاکتیکى اختصاص داشت.
پرسپولیسى ها على رغم پیروزى در نخستین بازى، به هیچ عنوان 
انتظارات کادرفنى را برآورده نکردند. آنها در طول مسابقه هیچ گلى 
دریافت نکردند اما بارها دروازه شان تهدید شد و تا آستانه باز شدن 
پیش رفت. تزلزل این چنینى در خــط دفاع تیم برانکو در دو فصل 
اخیر مسابقات داخلى بى نظیر بود، آن هم در شرایطى که تمام ارکان 
اصلى دفاعى به جز علیرضا بیرانوند در ترکیب اصلى بودند و البته 
جانشین بیرانوند، بوژیدار رادوشــویچ نیز عملکرد فوق العاده اى از 

خود ارائه کرد.

خط دفاع پرسپولیس ناهماهنگ به نظر مى رسید. آنها چند مرتبه به 
شکلى عجیب جا ماندند و فضاى خالى بین و پشتشان هم بارها مورد 

استفاده شاگردان یحیى گل محمدى قرار گرفت.
اما این تمام مشــکالت پرســپولیس در دیدار مقابل پدیده نبود. 
پرســپولیس، بهترین تیم ایرانى در مالکیت توپ، در مشهد از این 
کار عاجز مانده بود. آن ها در بسیار از دقایق نمى توانستند نمایش 
همیشــگى و شــناور را به اجرا بگذارند. از انتقال ســریع و دقیق 
توپ نیز ناتوان بودند و شــاید اگر نعمتى بــا هوش باالیش پنالتى 
نمى گرفت و علیپور پنالتى را تبدیــل به گل نمى کرد، اوضاع بدتر 

هم پیش مى رفت.
البته فراموش نکنیم ســرخ ها فصل سنگین بدنسازى را پشت سر 
گذاشته اند و مهمتر از آن 4 مهره اصلى را در اختیار ندارند. بنابراین 

ناهماهنگى مسئله اى طبیعى براى چنین تیمى به حساب مى آید. 
با این حال برانکو از نمایش تیمش ناراضى و عصبانى بود و همچنان 
این حس را همراه خود دارد. او در تمرینات  اخیر نکات را به تیمش 
یادآورى کرد. یکى از نکاتى که برانکو به آن تاکید دارد، پرس همه 
جانبه بازیکنان _همچون قبل_ است. او از بازیکنانى نظیر عالیشاه، 
رسن و حتى احمد نوراللهى انتظار فشار بیشتر روى بازیکنان صاحب 

توپ حریف را دارد.
 فوتبال ورزش سختى اســت اما تیم برانکو آن را ساده تر از دیگر
 تیم ها به نمایش مى گذارد. پروفســور نیز همین را از شاگردانش
 مى خواهــد؛ ســاده ى ســاده! او به تیمــش اعتمــاد دارد و به

 فلسفه اش اعتقاد. حاال وقت این است که شــاگردان، استاد را رو 
سفید کنند.

مرور درس ها با برانکومرور درس ها با برانکو

ط شــاید جدایى از اســتقالل موضوعى ط ض قالل ا ا ا ا نصف جهانش
انتخاب  تیمیى عجیب توسط بازیکن اسبق سال فوتبال

همگان را بر انگیخت.
با اتفاقات سریالى که در روزها و هفته هاى گذشته در باشگاه
ن داده، جدایى سرور جپاروف از این تیم خیلى غیرمنتظره
که باعث تعجب هواداران اســتقالل و البته فوتبال د

شده است، تیم جدید جپاروف یعنى اف سىژتیسو قزاقس
آن طور که رسانه ها گزارش دادند، ژتیسو یک تیم کام
قزاقستان است و ظاهرا هیچ جذابیت وسوسه کننده اىن
شود او استقالل را رها کند و به این تیم بپیوندد. این تیم
2تیم هفتم جدول رده بندى 12 تیمى لیگ قزاقستان است
هم هیچ افتخارى را در رقابت هاى داخلى این کشور کسب
قطعًا پولىهم که به این بازیکنبراى پیوســتن به ژتیس
شــده زیاد نبوده و انتقال او به قزاقســتان دلیل مالى
همین دالیل پیوستن جپاروف به این تیم سئواالت زیاد
هواداران استقالل به وجود آورده است. عجیب تر اینک
در ایران پیش یک ماه اخیر از دو تیم لیگ برترى دیگر
خوبى داشت ولى در نهایت تصمیم گرفت به یک تی
یک لیگ کامًال معمولى بپیوندد و سال هاى آخ
بدون حاشیه سپرىکند. شای و صدا و را بى سر
آینده خود سرور جباروف در مصاحبه اى در مور
توضیح دهد. تا اینجاى کار با نگاه به همه شاخصه

ما اینانتخاب عجیب و خنده دار بوده است!

انتخاب خنده دار س

اهداى سوپرجام بعد از 
رأى  استیناف

کارشناس فوتبال ایران ضمن تأکید بر عدم نمایش دلپذیر تیم ها در هفته نخست هجدهمین 
دوره رقابت هاى لیگ برتر گفت: با این شرایط بعید است سرخابى ها در آسیا نتیجه بگیرند.

امیر حاج رضایى در گفتگو با مهر، درباره وضعیت تیم هاى لیگ برترى در هفته نخســت 
مسابقات گفت: اینکه عنوان مى شود تیم ها در هفته هاى نخست زیر بار تمرینات بدنسازى 
هستند صحبت فنى و صحیحى نیست. چرا چنین اتفاقى در لیگ هاى اروپایى رخ  نمى دهد؟! 
البته که قیاس فوتبال ایران که پر از نقص و ایراد است با لیگ هاى جهانى کار درستى نیست.

کارشناس فوتبال ایران در ادامه افزود: هفته اول بازى ها دلچسب نبود. فکر مى کنم دلیل 
آن را باید در تمرینات پیش فصل تیم ها جستجو کرد. اکثر باشگاه هاى لیگ برترى آمادگى 

الزم را براى حضور در یک فصل فوتبالى سخت ندارند.
وى در خصوص اینکه پرسپولیس با دو قهرمانى متوالى با محرومیت جذب بازیکن روبرو شده 
و آیا مى تواند قهرمانى خودش را تکرار کند تصریح کرد: فوتبالى که پرسپولیس بازى مى کند 
شاید به گفته برخى ژورنالیست ها اقتصادى باشد. به هر حال باید دیدگاه برانکو ایوانکوویچ 
را دنبال کرد. من خودم بعید مى دانم طرفداران تیم هاى بزرگ دنبال این باشند که تیمشان 
تنها بازى زیبا انجام دهد و نتیجه نگیرد. مربى هم با همین امتیازاتى که مى گیرد حکم بقاى 

خود را امضا مى کند.
حاج رضایى درباره جوانگرایى صورت گرفته در ترکیب استقالل تهران گفت: وینفرد شفر 

نشان داده است مى تواند تاثیرات خوبى روى بازیکنانش بگذارد. حاال هم باید زمان داد تا 
استقالل بتواند نتایج خوبى بگیرد.

وى درباره احتمال موفقیت سرخابى ها در یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان آسیا اذعان داشت: 
با توجه به شرایط تیم ها و نحوه باشگاهدارى که در فوتبال ایران مرسوم است بعید مى دانم 

استقالل و پرسپولیس بتوانند موفق شوند و راه دور بروند.
این کارشناس فوتبال تأکید کرد: بازگشت به خانه، نزدیک ترین حدسى است که مى توان 
درباره آنها زد. براى موفقیت در آسیا تنها نام یازده بازیکن تیم ها مهم نیست. باید ساختارها را 

بطور جامع و کامل رعایت کنیم تا بتوانیم موفقیت را طى کنیم.

خسرخابى ها در آسیا هیچى نمى شوند!

 در شــرایطى که هنوز تکلیف انتقال کریم انصارى فرد به باشگاه بشیکتاش 

 نکته جالبى درباره این انتقال اشــاره 
کرده. ترکیه قطعى نشــده خبرگزارى ایلنا به

اینکه مهاجم ایرانى المپیاکوس در حضورت حضور در این تیم، یک همبازى 

ویژه خواهد داشت:« نکته جالب در صورت انتقال انصارى فرد به بشیکتاش، 

تیمى شــدن او با ریکاردو کوارشما است. بال راســت تیم ملى پرتغال که 
هم 

نى گل زیبایى به ثمر رســاند. کریم انصارى فرد هم 
مقابل ایران در جام جها

در همــان بــازى گل تســاوى را از روى نقطــه پنالتــى وارد دروازه روى 

پاتریســیو کرد. یعنى گلزن هاى آن بازى، در ترکیه و باشگاه بشیکتاش 
همبازى خواهند شد.»

ــرایطى که هنوز تکلیف انتقال کریم انصارى فرد به باشگاه بشیکتاش 

 نکته جالبى درباره این انتقال اشــاره 
 قطعى نشــده خبرگزارى ایلنا به

مهاجم ایرانى المپیاکوس در حضورت حضور در این تیم، یک همبازى 

واهد داشت:« نکته جالب در صورت انتقال انصارى فرد به بشیکتاش،

ى شــدن او با ریکاردو کوارشما است. بال راســت تیم ملى پرتغال که 

نى گل زیبایى به ثمر رســاند. کریم انصارى فرد هم 
یران در جام جها

بــازى گل تســاوى را از روى نقطــه پنالتــى وارد دروازه روى  ـان

یســیو کرد. یعنى گلزن هاى آن بازى، در ترکیه و باشگاه بشیکتاش 
همبازى خواهند شد.»

کریم همبازى دشمن کى روش!
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نصف جهان ماجراى سوپرجام هنوز تمام نشده 
و فدراسیون به خاطر حکمى که علیه استقالل 
اعالم کرده، هنوز باید جواب اســتقاللى ها را 
بدهد. اخیراً استقاللى ها سندى منتشر کردند 
که نشان مى دهد پرسپولیس 10 سال قبل به 
صورت رسمى از دیدار سوپرجام کنار کشیده 
است، آن هم به دلیل آمادگى بدنى پایین. آن 
زمان پرسپولیس بازنده سوپرجام اعالم نشد 
ولى االن استقالل رسماً 3-0 بازنده سوپرجام 
اعالم شده اســت. اینکه چرا بین سرنوشت 
دو تیم تفاوت وجود داشته، سئوالى است که 

استقاللى ها به دنبال پاسخ آن هستند.

 

در فاصله کمتر از پنج ماه تا آغاز جام ملت هاى 2019 آسیا در امارات مسئوالن برگزارى این تورنمنت معتبر پیش فروش بلیت ها را آغاز 
کردند.امارات در شرایطى از اوایل ژانویه 2019 میزبان بزرگ ترین در عین حال معتبرترین تورنمنت فوتبال ملى در قاره کهن خواهد 
بود که براى اولین بار این رقابت ها با شرکت 24 تیم برگزار مى شود تا کنفدراسیون فوتبال آسیا یکى از برنامه هاى اصلى در راه توسعه 
این رشته ورزشى در قاره را در دستور کار قرار دهد.در شرایطى که قرعه کشى مرحله نهایى اردیبهشت ماه در ابوظبى برگزار شد تا 
 AFC تیم ها در شش گروه چهارتیمى رقباى خود در مرحله گروهى را بشناسند، کمیته برگزارى رقابت ها با هماهنگى بخش سایبرى
پیش فروش اینترنتى بلیت ها براى عالقمندان را از دقایق نخست بامداد  دیروز به مدت یک ماه آغاز کرد که بنا به اعالم این کمیته 
در همان دقایق نخست استقبال پنج هزار نفرى از این پیش فروش باعث تعجب همگان شد. در پیش فروش بلیت هاى این دوره از 
رقابت ها اماراتى ها از روش جدیدى که فیفا در جام جهانى 2018 استفاده کرد، بهره بردند تا بلیت ها به صورت تیکت و با کد رهگیرى 
خاصى در اختیار عالقمندان قرار گرفته و براى هر تماشاگر یک فن آى دى صادر شود. اقدامى که اماراتى ها اعتقاد دارند به سیستم 
امنیتى رقابت ها نیز کمک هاى شایانى خواهد کرد.سلمان خلیفه رئیس فدراسیون فوتبال امارات و مسئول اصلى کمیته برگزارى جام 
ملت ها در تایید این اقدام ابراز امیدوارى کرد کشورش میزبانى فوق العاده براى جام ملت ها باشد تا 24 تیم حاضر در این تورنمنت بدون 
مشکل رقابتى دیدنى را در دستور کار قرار دهند. خلیفه در مصاحبه با امارات الیوم نوید داد که این کشور قصد دارد در ژانویه 2019 با 

جمع کردن خانواده فوتبال آسیا دور هم میزبان خوبى براى عالقمندان به این رشته ورزشى محبوب باشد.

یک مدرس فیفا و AFC معتقد است که بر روى تیم ملى امید از نظر بدنى و آمادگى جسمانى طراحى تمرین و برنامه ریزى به صورت علمى 
انجام نشده و از نظر آمادگى جسمانى شرایط ایده ال و خوبى ندارند.

غالمرضا جهانى در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که فوتبال ما در بحث آمادگى جسمانى از کشورهاى خوب و صاحب نام عقب است اظهار 
کرد: در کشور ما با وجود مربیان بدنساز خوب که داراى مدرك فیفا و کنفدراسیون هستند اما بهاى الزم به آنها داده نمى شود. جالب است که 
همین مربیان براى آموزش دوره بدنسازى به مربیان تیم هاى ملى عازم کشورهاى دیگر مى شوند تا تیم هاى آنها را از نظر بدنى براى مسابقات 
حساس و مهم آماده کنند.وى گفت: سالیان سال است که فوتبال ما در بحث بدنسازى روند رو به رشدى ندارد و چهار فاکتور اساسى از جمله، 
آمادگى جسمانى، تکنیک، تاکتیک و آمادگى روانى که در پیشرفت عملکرد بازیکنان فوتبال اثرگذار است، همیشه فاکتور اصلى که همان 

آمادگى جسمانى است به فراموشى سپرده مى شود.
جهانى با اشاره به پایین بودن سطح میزان آمادگى جسمانى و قدرت بدنى تیم ملى فوتبال امید اعزامى به بازى هاى آسیایى جاکارتا اظهار کرد: با 
توجه به شکستى که تیم ملى امید برابر عراق داشت، به این مساله مى توان پى برد که از نظر بدنى و آمادگى جسمانى روى تیم امید برنامه ریزى 
اساسى و طراحى تمرین به صورت علمى انجام نشده است و براى تمرینات این تیم تنها به برپایى چند اردوى تدارکاتى کوتاه مدت داخلى و 
برون مرزى اکتفا شده است.او افزود: در حقیقت آماده سازى این تیم بیشتر در بحث تاکتیک و بازى هاى دوستانه خالصه شده است. قطعا با این 

روند نمى توان میزان آمادگى جسمانى بازیکنان امید را به حد ایده آل رساند. 

تیم فوتبــال ذوب آهــن پس از 7 ســال 
موفق به پیــروزى در افتتاحیــه لیگ برتر

 شد.
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در شــرایطى 
موفق شــد در هفته اول لیــگ هجدهم تیم 
نساجى را در قائمشهر شکست دهد که در 7 
دوره قبلى لیگ برتر موفق به انجام این مهم 

نشده بود.
این پیــروزى وقتى اهمیت بیشــترى پیدا 
مى کند که بدانیم ذوبى ها در هفته دوره قبلى 
5 شکست در افتتاحیه لیگ برتر تجربه کرده 
بودند و تنها دو تســاوى حاصل تالش آنها 

شده بود.
گفتنى است آخرین پیروزى این تیم در هفته 
اول به لیگ دهم مربوط مى شــود که آنها با 

نتیجه 2-1 پیکان را شکست دادند.
 در هفت دوره قبلى نتایج زیر براى سبزپوشان 

ثبت شده است:
لیگ یازدهم: ذوب آهن 2 راه آهن 2

لیگ دوازدهم: ذوب آهن صفر فجرسپاسى 3
لیگ ســیزدهم: ذوب آهن صفر اســتقالل 

خوزستان 2
لیگ چهاردهم: ذوب آهن یک صباى قم 2
لیگ پانزدهم: ذوب آهن صفر ملوان یک

لیگ شانزدهم: ذوب آهن یک سیاه جامگان 2
لیگ هفدهم: ذوب آهن 2 سیاه جامگان 2

استقبال از بلیت هاى جام ملت ها   آمادگى جسمانى امیدها، ایده آل نیست

 حتما درخبرهاى دیروز خواندید که کنفدراسیون فوتبال آسیا تعداد 
بازیکنان خارجى در رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا را افزایش داد.

  ان طور که در این خبرها آمده بود،لیگ عربســتان سعودى لیگ 
ستارگان تغییر نام داده است و همین باعث شده تا بودجه باالترى 
به باشگاه ها اختصاص داده شــود تا آنها بازیکنان سرشناسى را 
جذب کنند تا از این طریق هم لیگ این کشــور قوى تر شــود و 
هم نمایندگان آنها بتوانند در لیگ قهرمانان آســیا نتایج بهترى 

را کسب کنند.
لیگ عربستان همچون لیگ چین تعداد بازیکنان خارجى تیم ها 
را افزایش داده تا جایى که هر باشگاهى مى تواند از هشت بازیکن 
خارجى در لیگ بهره ببرد. این در حالى اســت که پیش از این هر 

باشگاه تنها از چهار بازیکن خارجى استفاده مى کرد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم قانون استفاده از بازیکنان خارجى در 
لیگ قهرمانان آسیا را تغییر داد و در نامه اى اعالم کرد که تیم هاى 
حاضر در این رقابت هــا مى توانند از پنج بازیکــن خارجى و یک 

بازیکن آسیایى در لیگ قهرمانان استفاده کنند.
با توجه به این که تیم هاى عربى و عربستان رقم هاى باالیى را براى 
جذب بازیکنان خارجى پرداخت مى کنند بدون شک قدرت و توان 
آنها بسیار باالتر مى رود و این به ضرر باشگاه هاى ایرانى خواهد بود 

که چنین توانى را در جذب بازیکنان خارجى ندارند.
به گــزارش نصف جهــان، تا قبــل از ایــن قانــون، ایرانى ها  
حســرت قهرمانى در دور جدید مسابقات باشــگاهى آسیا( لیگ 
قهرمانان) را داشــتند و فقط ســپاهان و ذوب آهن توانسته بودند 

به فینال ایــن رقابت هــا راه یابند، حال با تصویــب این قانون و
قدرتمندتر تر شدن احتمالى سایر باشگاه هاى عربى و شرقى و عاجز 
بودن باشگاه هاى ایرانى از خریدهاى عالى، قهرمانى در آسیا براى 
باشگاه هاى ایرانى دست نیافتنى تر خواهد شد.ما درسال هاى اخیر 
و در زمانى که نوسانات ارزى به این شکل وجود داشت از خریدهاى 
خوب  و تاثیر گذار خارجى عاجز بودیم، حال که دیگر قیمت دالر 
بى محابا به جلو مى رود باید فاتحه  تعداد معدود خریدهاى خارجى 

را هم خواند.  
 فاتحه موارد نادرى مانند تیام، سزار و توره  که حسابى خودى نشان 
مى دادند و  پس از  مدتى درخشش هم سریعا بار سفر مى بستند. 
با این رخدادها قهرمانى در لیگ قهرمانان آســیا، افسانه اى بیش 

نخواهد بود.

کاپ باشگاهى آسیاکاپ باشگاهى آسیا
 افسانه مى شود! افسانه مى شود!

نمازى طلسم شکن!

رئیس فدراســیون هندبال گفــت: تیم ملى هندبال ســاحلى ایــران عملکرد خوبى 
در مســابقات جهانــى داشــت و در آینــده خبرهاى خوبــى از این رشــته خواهیم 

شنید.
علیرضا رحیمــى در گفت وگــو با خبرنگار ورزشــى خبرگــزارى فــارس، درمورد
 نتایج تیــم ملى هندبال ســاحلى در مســابقات جهانى و کســب عنوان هشــتمى
اظهار داشــت: اگــر بازى ها را بررســى کنیــم متوجه مى شــویم که چقــدر نتایج 
نزدیــک بــود. ســاحلى بازان ایرانــى در چنــد بــازى کــه مى توانســتند برنده
باشــند به تســاوى رضایت دادنــد. ضمن اینکــه باید شــرایط حریفــان را هم در

 نظر گرفت.
وى ادامه داد: من از نتایج تیم ملى هندبال ســاحلى رضایت دارم، چــون نتایج واقعًا 
نزدیک بود. با شــرایطى که ایجاد شــده ما حرف هــاى زیادى بــراى گفتن داریم 
و قطعًا در آینــده خبرهاى خوب زیــادى از هندبال ســاحلى ایران خواهیم شــنید. 
ســاحلى بازان ایران در ســطح آســیا مدعى هســتند و در جهان هم عملکرد خوبى 

داشتند.
رئیس فدراسیون هندبال درمورد حضورش در فهرست مدیرانى که بازنشسته هستند 
و باید برکنار شوند، تصریح کرد: هر وقت دستور بدهند ســمتم را تحویل خواهم داد. 

من بازنشسته وزارت ورزش هســتم و نمى توانم اعتراضى داشــته باشم. به هر حال 
این قانونى اســت که مصوب شــده و هیچکس نمى تواند بگوید کــه قانون را قبول 

ندارد. 
رحیمى ادامه داد: هرکســى جاى من بیاید دســتش را مى بوســم. به نظر شما حق 
ندارم بعــد از 40 ســال مدیریت یک شــب راحت بخوابم؟ مســئولیت داشــتن در 
جایى ســخت اســت و نمى توان با آرامــش زندگى کــرد. هنوز چیــزى به صورت 
خصوصى و شــخصى به ما اعالم نشــده، اما مى دانــم که این قانون مصوب شــده

 است.

ان  هر زمان که دستور بدهند، از هندبال مى روم!

نیومایر هافبک آلمانى - سوئیسى براى عقد قرارداد با 

ل وارد تهران شد اما این انتقال منتفى 
باشگاه استقال

شده است و قرار اســت به  زودى ایران را ترك کند. 

اصغر حاجیلو سرپرست جدید تیم فوتبال استقالل در 

گفتگویى رادیویى این مسئله را اعالم کرد.

معلوم نیست نیومایر به چه دلیل با استقالل به توافق 

نرسیده. احتماال یا او و استقالل بر سر مسائل مالى با 

کل خورده اند یا اینکه او نتوانسته در 
یکدیگر به مش

تست پزشکى باشگاه موفق شود.

مرتضى رمضانى راد 

پرسپولیس هم
 کنـــار کشیده بود

«نیومایر» منتفى شد

ه هاى ایرانى از خریدهاى عالى، قهرمانى در آسیا براى 
 ایرانى دست نیافتنى تر خواهد شد.ما درسال هاى اخیر

ه نوسانات ارزى به این شکل وجود داشت از خریدهاى 
ر گذار خارجى عاجز بودیم، حال که دیگر قیمت دالر 
جلو مى رود باید فاتحه  تعداد معدود خریدهاى خارجى 

  
 نادرى مانند تیام، سزار و توره  که حسابى خودى نشان 
 پس از  مدتى درخشش هم سریعا بار سفر مى بستند. 
ها قهرمانى در لیگ قهرمانان آســیا، افسانه اى بیش 

دبال مى روم!

نیومایر هافبک آلمانى - سوئیسى براى عقد قرارداد با 

ل وارد تهران شد اما این انتقال منتفى 
باشگاه استقال

شده است و قرار اســت به  زودى ایران را ترك کند. 

اصغر حاجیلو سرپرست جدید تیم فوتبال استقالل در 

گفتگویى رادیویى این مسئله را اعالم کرد.

معلوم نیست نیومایر به چه دلیل با استقالل به توافق 

نرسیده. احتماال یا او و استقالل بر سر مسائل مالى با 

کل خورده اند یا اینکه او نتوانسته در 
یکدیگر به مش

تست پزشکى باشگاه موفق شود.

» منت«نیومایر» منت
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دوچرخه ســوارى همچون بیشتر فعالیت هاى 
جســمى، از بدن در برابر چاقى، بیمارى قلبى، 
دیابت و مشــکالت روحى حفاظت مى کند. در 
ادامه دالیل مهمى که توجیه مى کند چرا الزم 
است به طور مرتب دوچرخه سوارى کنیم عنوان 

شده است.

بهبود سالمت روان
دوچرخه ســوارى به عنوان روشى براى رفت و 
آمد، عالوه بر آنکه نسبت به پیاده روى در وقت 
صرفه جویى مى کند، براى بهبود سالمت روان 
نیز مفید است. بررسى ها نشان مى دهد افرادى 
که براى رفت و آمد به محــل کار از دوچرخه 
استفاده مى کنند، نسبت به افرادى 
که با وسایل حمل و نقل عمومى یا 

شخصى رفت و آمد دارند، شادتر هستند.

عضله سازى و تقویت استخوان ها
هنگام دوچرخه ســوارى ماهیچه هاى شــانه، 
ماهیچه هاى سرینى در نشــیمنگاه و ماهیچه 
چهارســر ران فعالیت دارنــد. فعالیت چندین 
ماهیچه، بــه حفظ ســالمت اســتخوان ها و 
جلوگیرى از کاهش تراکم اســتخوانى کمک 

مى کند.

تقویت عملکرد مغز
درحالى که فواید دوچرخه ســوارى براى مقابله 
با بیمارى قلبى وعروقى و دیابت آشــکار است، 
بررســى ها نشــان مى دهد این ورزش بهبود 
عملکرد مغز، قدرت شــناختى و ســاختار مغز 

را نیز به دنبــال دارد. همچنیــن انجام مرتب 
دوچرخه ســوارى، مهارت هاى حل مســئله و 
حافظه اى را در افراد مســن درحدود 15 تا 20 

درصد بهبود مى دهد.

 کمک  به بیماران مبتال به آرتریت
افرادى که از مشــکالت تعادلى رنج مى برند، 
مى توانند از فواید دوچرخه ســوارى در فضاى 
بسته بهره ببرند. همچنین این موضوع در مورد 
بیماران مبتال به آرتریت هم صحیح اســت که 
مى توانند بدون وارد کردن فشــار به مفاصل، 
ورزشى مفید براى قلب وعروق انجام دهند.افراد 
مبتال به «استئو آرتریت» یا «روماتوئید آرتریت» 
که به دلیل درد، فعالیت جســمى ندارند، اغلب 

دچار مشکالت تعادلى مى شوند.

کرفس براى افراد بســیارى یک ماده غذایى دلچســب محسوب 
نمى شود، اما اگر شــما نیز بین این افراد قرار دارید، باید در آن تغییر 
ایجاد کنید. کرفس نه تنها مى تواند به عنوان یک میان وعده سبک 
و سالم مورد اســتفاده قرار بگیرد، بلکه سرشــار از بسیارى از  مواد 

مغذى نیز است.
به لطف مواد مغذى موجود در کرفس، این مــاده غذایى مى تواند 
فواید سالمت مختلفى را ارائه کند. در ادامه با برخى از مهمترین آنها 

بیشتر آشنا مى شویم.

کنترل کلسترول
اگر با کلسترول باال مواجه هستید، شاید بهتر باشد مصرف کرفس را 
در رژیم غذایى خود افزایش دهید. کرفس حاوى ترکیبى منحصر به 
فرد «BuPh» است که قدرت کاهش لیپید را دارد و همان گونه که 

مى دانید، کلسترول نیز یک لیپید محسوب مى شود.

تسکین التهاب
کرفس مى تواند به کاهش هرگونه التهاب در بدن کمک کند. التهاب 
شرایطى اســت که با بیمارى هایى مانند آرتریت یا پوکى استخوان 

ارتباط دارد.
کرفس و دانه هاى کرفس داراى حدود 25 ترکیب ضد التهاب هستند 
و مى توانند از بروز التهاب هاى ناگهانى در بدن که به بروز درد و دیگر 

مشکالت سالمت منجر مى شوند، کمک کنند.

کاهش فشار خون
نتایج مطالعات نشــان داده که کرفس توانایى کاهش فشــار خون 
را دارد. کرفس حاوى ترکیبى به نام فتالید اســت که به شل شدن 
دیواره شــریان ها و افزایش جریان خون کمک مــى کند و نتیجه 
این شرایط، کاهش فشــار خون است. زمانى که ســاقه کرفس را 

مصرف مى کنید از فواید فیبــر، منیزیم و پتاســیم موجود در این 
ماده غذایى نیز بهره مند مى شــوید که به تنظیم فشار خون کمک 

مى کنند.

تسکین زخم هاى معده
زخم هاى معده زخم هایى دردناك در دیواره داخلى معده هستند که 
به دالیل مختلفى شکل مى گیرند. کرفس ممکن است به تسکین 

عالئم این زخم ها کمک کند.

محافظت از سالمت کبد
کبد یکى از اندام هایى اســت که به ســختى در بدن کار مى کند و 
وظایف مختلفى را بر عهده دارد. از این رو، حفظ سالمت کبد براى 
کمک به پاالیش سموم اهمیت دارد. نتایج مطالعات نشان داده مقدار 
انباشت چربى خطرناك در کبد افرادى که با کرفس تغذیه شده بودند، 

کاهش داشته است.

کمک به پیشگیرى از عفونت هاى دستگاه ادرارى
اگر یک بار عفونت دستگاه ادرارى را تجربه کرده باشید، احتماًال دیگر 
دوست ندارید تا این شرایط تکرار شود. خوشبختانه، کرفس به لطف 
خواص ادرارآور خود مى تواند به این هدف و ســبک زندگى بدون 

عفونت دستگاه ادرارى کمک کند.

کمک به اجابت مزاج
تقریبًا 95 درصد کرفس را آب تشکیل داده است و زمانى که موضوع 
کمک به حرکت مواد در بدن مطرح مى شود، این چیز بدى نیست. 
همچنین کرفس سرشار از فیبر غذایى محلول و نامحلول است که به 
پیشگیرى از یبوست و اسهال کمک مى کنند. افزون بر این، کرفس 
حاوى ترکیبى به نام «اپیومن» است که به پیشگیرى از زخم هاى 

معده کمک مى کند. این ترکیب در پیشگیرى از نفخ نیز مؤثر است. 

کمک به کنترل وزن
کرفس یکى از معدود مواد غذایى ایده آل است که مى توانید براى 
کاهش وزن سالم مد نظر قرار دهید. این ماده غذایى، نه تنها کالرى 
کمى دارد، بلکه سرشار از فیبر اســت. فیبر به احساس سیرى براى 
مدت زمان طوالنى تر کمک مى کند. احساس سیرى از هوس هاى 
غذایى و پرخورى جلوگیرى مى کنــد و از این رو، صرف کرفس به 
افرادى که در تالش براى کاهش وزن خود هستند، کمک مى کند. 
خواص آبرسانى کرفس نیز مى تواند به پیشگیرى از کم آبى بدن که 
افت ســطوح انرژى مورد نیاز براى فعال باقى ماندن را در پى دارد، 

کمک کند.

مبارزه با سرطان
شــاید باور این مسئله دشوار باشــد که یک ماده غذایى ساده مانند 
کرفس بتواند به مبارزه با شرایطى جدى مانند سرطان کمک کند، 
اما شــواهدى در این زمینه وجود دارند. کرفس حاوى «آپیژنین» و 
«لوتئولین» است که این فالونوئیدها با نابودى سلول هاى سرطان 

پانکراس پیوند خورده اند.

تسکین اعصاب
به لطف توانایى کرفس در آرام ســاختن سیســتم عصبى، مصرف 
این ماده غذایى مى تواند به شــکل گیرى احســاس آرامش منتج 
شــود. منیزیم موجود در کرفس نیــز مى تواند به تشــویق خواب 
خوب شــبانه کمک کند.  همچنیــن کرفس مى توانــد به کاهش 
«کورتیــزول» کمک کند که یک هورمون اســترس محســوب 
مى شــود. «آپیژنین» موجود در کرفس مى توانــد موجب آرامش

 شود.

فواید شگفت انگیز کرفـس

دوچرخه س
جســمى،
دیابت و مش
ادامه دالیل
است به طو
شده است.

بهبو
دوچرخه س
آمد، عالوه
صرفه جویى
نیز مفید اس
که براى ر

به 4 دلیل دوچرخه سوارى کنید

مسئول آموزش همگانى انستیتو تحقیقات تغذیه اى و صنایع 
غذایى کشور، نوشــیدن میزان کافى آب در فصل تابستان را 

ضرورى دانست.
مینا کاویانى نوشــیدن آب کافى، ســالم و بهداشتى در فصل 
تابستان را ضرورى برشــمرد و گفت: در هنگام نوشیدن آب، 
توجه به دماى آن، نکته بسیار مهمى است و در فصل گرما تا حد 
امکان باید سعى کنیم آب ولرم بنوشیم. وى ادامه داد: نوشیدن 

آب بسیار سرد باعث کاهش سریع دماى بدن و ایجاد اختالل 
دمــاى بــدن در سیستم تنظیم 

مى شود و ممکن است مخاطراتى را در پى داشته باشد.
کاویانى استفاده از موادى نظیر خاکشیر و تخم شربتى در قالب 
نوشیدنى هاى ســنتى به همراه عرقیات را، جایگزین مناسبى 

براى نوشابه ها و انواع نوشــیدنى هاى آماده صنعتى عنوان 
کرد که مى تواند آب مورد نیاز بدن را تأمین کند. وى افزود: 

مصرف میوه ها و سبزى هاى رنگى و متنوع تابستانى، باعث 
تأمین ویتامین ها و مواد معدنى مورد نیاز بدن مى شود که 
ویتامین هاى C، اسید فولیک (از ویتامین هاى گروه

 K و ویتامین (A پیش ساز ویتامین) کاروتنوئیدها ،(B
از جمله این ویتامین ها هستند. 

مسئول آموزش همگانى انستیتو تحقیقات تغذیه اى 
و صنایع غذایى کشور خاطرنشان کرد: فیبر موجود 
در سبزى ها و میوه ها، سبب بهبود کارکرد دستگاه 
گــوارش، پیشــگیرى از یبوســت و دفع مواد 
سرطان زا و چربى هاى مضرى مى شود که از 
طریق رژیم غذایى نادرست ممکن است وارد 
بدن فرد شده باشد. وى اظهار کرد: این فیبر 
غذایى چون در بدن هضم نمى شود و انرژى 
تولید نمى کند، مى تواند در پیشگیرى از اضافه 

وزن و چاقى مؤ ثر باشد.

آنانــاس میــوه اى محبوب و 
خوشــمزه اســت که به 
انــواع روش ها 
مى تــوان آن 
مصــرف  را 

کرد. اگر طعم تکه هاى آن را به تنهایى دوســت ندارید، عصاره 
آناناس یا ترکیب آن با میوه هاى دیگر در ســاالد میوه انتخاب 
مناسب ترى است. به هرحال آناناس خواص گوناگونى دارد که 
باعث مى شود پزشکان جا دادن آن را در سبد خرید همواره توصیه

 کنند.
در ادامه توضیح مى دهیم چطور 
آناناس به ســالمت مو و 
ناخن شما کمک مى کند.

ناخن ها
اگر ناخن هایتان خشک 
تــرك  و  مى شــود 
مى خورد، بــه احتمال 
 E  زیاد از کمبود ویتامین
و B  رنج مى برید. 
ثیــر  تأ

شگفت انگیز 
آناناس براى رفع 

این مشکل مى تواند شــما را حتى از مصرف مولتى ویتامین ها 
بى نیاز کند.

موها   
ریزش مو یکى از مشکالت بسیار رایج بین افراد است. تغییر رژیم 
غذایى مى تواند نقش مهمى در برطرف کردن این مشــکل ایفا 
کند. مصرف آناناس منبع غنى از ویتامین C و آنتى اکسیدان ها 
که براى جلوگیرى از ریزش ضرورى است را فراهم مى کند. اگر 
کف ســرتان زیاد دچار خارش مى شــود و اغلب پوستى ملتهب 
دارید، مصرف آناناس راهى ســریع براى بهبــود این وضعیت

 است. 
آنزیم هــاى موجــود در ایــن میــوه، خــواص ضــد التهابى 
دارنــد کــه باعــث مى شــود پوســت آرام شــود. مصــرف 
روزانــه آن از بــروز مجــدد مشــکل جلوگیــرى خواهــد 

کرد.
 داشــتن موهایى ضخیم و قــوى آرزوى همه اســت. آناناس 
آنزیم هایــى دارد کــه باعث ضخیم شــدن تار مو مى شــود. 
همچنین این میوه میــزان باالیى ویتامین بــه فولیکول هاى 
مو مى رســاند که نرمــى و خاصیــت ارتجاعى زیــادى به مو 

مى بخشد.

آناناس، توصیه پزشکان براى سالمت مو و ناخنبراى رفع عطش، آب ولرم بنوشید

کیسه صفرا همانند کبد و روده نیاز به پاکســازى دارد. چه بهتر که در این روزهاى گرم تابستانى براى 
پاکسازى آن از شربت خنک تابستانى استفاده کنید که در ادامه آن را معرفى مى کنیم.

حیدر عظمایى، محقق و پژوهشگر طب سنتى گفت: شربت سکنجبین و کاسنى حاوى انواع ویتامین هاى 
A ، C ، E ، K ، گروه ویتامین هاى B مانند B6 ،B2 ،B1، سدیم، پتاسیم، قند، آهن، پلى فنول، کولین، 
منگنز، منیزیم، فیبر، اسید آمینه تریپتوفان، کلسیم، پکتین، اسید سیتریک، پروتئین و کربوهیدرات است.
وى ادامه داد: این شربت براى افراد گرمازده و اشخاص صفراوى (مزاج گرم و خشک) بسیار مفید است.

وى درباره خواص دیگر شربت سکنجبین و کاسنى بیان کرد: این شربت به پاکسازى کبد، تصفیه خون و 
دفع سنگ کیسه صفرا کمک شایانى مى کند.

این متخصص طب سنتى افزود: شربت سکنجبین و کاسنى،  اسید اوریک را از بدن دفع و یرقان (زردى) 
را هم برطرف مى کند و همچنین این شــربت براى مبتالیان به کم خونى، اضطراب، استرس و بى خوابى 

بسیار مفید است.

یک متخصص طب ایرانى، نمک دریایى را یکى از بدترین انواع نمک  دانست.
کاظم کاظمینى با اشاره به اینکه نمک به عنوان یک ماده ضرورى براى بدن موجودات است، اظهار کرد: افراط در مصرف این ماده ضرورى 
نیز مى تواند باعث بروز بیمارى هایى در افراد شود که یکى از مهمترین آنها عارضه فشار خون است. وى با مهم خواندن نوع نمک مصرفى 
توسط افراد، گفت: نمک مصرفى باید مورد تأیید اداره بهداشت باشــد، چرا که در این صورت، نمک ضمن تصفیه شدن از امالح مضر و 

آلودگى هاى متمایز مى شود.
این متخصص، نمک دریایى را یکى از بدترین انواع نمک  دانست و گفت: برخالف تصور جامعه که نمک 

دریایى را نمکى مفید و قابل تأیید مى دانند، از نظر طب سنتى این نمک بدترین نمک موجود است، چرا که 
آلودگى هاى ناشى از دریاها به ویژه امکان وجود برخى از عناصر خطرناك در این نمک ها وجود دارد و با 
افزایش آلودگى هاى اخیر دریاها، این نمک ها به مراتب مضرتر شده  است. وى در مورد مصرف سنگ 
نمک هاى خاص از نظر طب سنتى نیز، تصریح کرد: بسیارى از این نمک ها در دسترس نیستند و توصیه 

مى شود به جاى مصرف نمک هاى معدنى تأیید نشده، از نمک هاى مورد تأ یید وزارت بهداشت استفاده شود.

پاکسازى کیسه صفرا با یک شربت خنک  نمک دریا، بدترین نوع نمک  است

ورزش باعث افزایش آمادگى جســمانى و سالمت 
عمومى مى شود. بسیارى از افراد به دلیل اینکه زمان 
کافى ندارنــد، ورزش نمى کنند. ورزش صبحگاهى 
فواید زیادى دارد که دانستن آنها مى تواند براى افراد 
ایجاد انگیزه کند تا صبح ها پیش از شروع فعالیت هاى 

روزانه ورزش کنند.
ورزش صبحگاهى باعث افزایش سوخت و ساز بدن 
مى شود. بعد از ورزش، بدن کالرى سوزى بیشترى 
دارد. بررسى ها نشان داده اســت که در صورتى که 
ورزش کنید، در 14 ســاعت بعدى بدن 190 کالرى 
 اضافى مى سوزاند. در صورتى صبح ورزش کنید، در 
محل کار حس راحتى بیشترى خواهید داشت. ورزش 
صبحگاهى همچنین نظم روزانه را افزایش مى دهد و 
بهتر است ورزش صبحگاهى را با تغذیه سالم همراه 
کنید.  همچنین ورزش صبحگاهى کیفیت خواب را نیز 
افزایش مى دهد و بدن در پایان روز احساس خستگى 

مى کند و شما خواب بهترى خواهید داشت.
بررسى ها نشان داده است افرادى که ساعت 7 صبح 
ورزش مى کنند، نســبت به دیگران خواب بیشتر و 

بهترى دارند.
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آنانــاس میــوه اى محبوب و 
خوشــمزه اســت که به 
انــواع روش ها 
مى تــوان آن 
مصــرف  را 

کرد. اگر طعم تکه هاى آن را به تنهایى دوســت ندارید، عصاره
آناناس یا ترکیب آن با میوه هاى دیگر در ســاالد میوه انتخاب
مناسب ترى است. به هرحال آناناس خواص گوناگونى دارد که
باعث مى شود پزشکان جا دادن آن را در سبد خرید همواره توصیه

 کنند.
در ادامه توضیح مى دهیم چطور
و آناناس به ســالمت مو
ناخن شما کمک مى کند.

ناخن ها
خشک ناخن هایتان اگر
تــرك و  مى شــود 
مى خورد، بــه احتمال
E  زیاد از کمبود ویتامینE

Bو Bررنج مى برید

ثیــر تأ

شگفت انگیز
رفع آناناس براى

آناناس، توصیه پزشکان براى سالمت

آب بسیار سرد باعث کاهش سریع دماى بدن و ایجاد اختالل 
دمــاى بــدن در سیستم تنظیم 

ویتامین هاى
B)، کاروتنو
از جمله این
مسئول آموز
و صنایع غ
در سبزى

گــوارش
سرطا

طریق
بدن
غذای
تولید
چاق وزن و

ست. 

 براى 
کالرى 
 براى 
هاى

س به 
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 دارد، 
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ک کند، 
ن» و
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صرف
 منتج 
خواب 
اهش 
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فواید 
ورزش صبحگاهى گرم تابستانى براى 

ى انواع ویتامین هاى 
ن، پلى فنول، کولین، 
 کربوهیدرات است.
 بسیار مفید است.

ى کبد، تصفیه خون و 

دفع و یرقان (زردى) 
، استرس و بى خوابى 

منگنز
وى اد
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این م
را هم
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و ر ح ز ن ن

کهنمک 
ت، چرا که 

ب با ورد و دار
سنگ

 توصیه 
فاده شود.

و شما خواب بهترى خواهید داشت.
7ى ها نشان داده است افرادى که ساعت 7 صبح
بواببیشتر و بو بو بو بو بو شششششششممممم م مى کنند، نســبت به دیگران خو

ى دارند.
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2 سال بعد از شلیک گلوله به سر زن میانسال 
2 سال از پرونده مرگ زن میانسالى که جسدش صبح 
یک روز پاییزى در پارکى در تهران پیدا شد، مى گذرد. 
بررسى هاى اولیه حاکى از آن بود که این زن با شلیک 
گلوله به سرش به قتل رســیده است اما تحقیقات به 
منظور شناســایى قاتل و علت قتل این زن همچنان 
ادامه دارد. با توجه به عدم شناســایى قاتل، خانواده 
مقتول با حضور در شعبه ششم دادسراى امور جنایى 

تهران درخواست دیه از بیت المال کردند. 
ســاعت 6  صبح 18 آذر 94 کارگران شهردارى حین 
جمع آورى زبالــه در یک پــارك در خیابان عمرانى 
واقع در شــهرك ولیعصر (عج) با مشاهده جسد زن 
میانســالى، پلیس را در جریان قرار دادند که دقایقى 
بعد تیمى از مأموران کالنترى 130 نازى آباد به محل 

حادثه اعزام شدند.

مأموران با حضــور در محل اعالم خبر با جســد زن 
میانسالى مواجه شدند که داخل ملحفه پیچیده شده 
بود، بدین ترتیب مراتب این کشف جسد به محسن 
مدیرروســتا، بازپرس ویژه قتل پایتخت اعالم شد. 
بررسى هاى اولیه نشان داد مقتول با شلیک گلوله به 
سرش به قتل رسیده که جسد براى شناسایى هویت 
(با توجه به مجهول الهویه بودن) و بررســى بیشتر به 

پزشکى قانونى منتقل شد.
در ادامه تحقیقات خانواده مقتول شناسایى شدند که 
مشخص شد مقتول چندین سال قبل از همسرش جدا 
شده و دو دختر دارد. کارآگاهان در ادامه تحقیقات سراغ 
دختران مقتول رفتند که طى بررسى ها مشخص شد 
مقتول ســابقه اعتیاد دارد. همچنین دختران مقتول 

اعالم کردند که دایى آنها قاتل را مى شناسد.

برادر مقتول در روند رسیدگى به پرونده مورد بازجویى 
قرار گرفت و در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت: «به 
دلیل اینکه خواهرم مــواد مصرف مى کرد زیاد با وى 
ارتباط نداشــتم، آخرین بارى که نزد وى رفتم، مرد 
معتادى نیز به خانه اش آمد و من از قتل خبرى نداشتم 
و یکى از اقوام گفت که خواهرم به قتل رسیده است؛ 
من به هیچ وجــه به خواهرزاده هایــم نگفتم قاتل را 
مى شناسم و آنها به دلیل خصومتى که با من داشتند 

این مطالب را عنوان کردند.»
پس از اظهارات برادر مقتول، کارآگاهان مرد معتادى را 
بازداشت کردند که تلفن  همراه مقتول را سرقت کرده 
بود و قبل از قتل در منزل وى حضور داشت که وى نیز 
منکر قتل شد و در اظهاراتش گفت: «براى مقتول مواد 
مخدر تهیه مى کردم و مى خواستم با وى ازدواج کنم 

اما خودش قبول نمى کرد، شب قبل از قتل، برادر وى 
نیز در خانه اش بود اما از آنجا رفت، من شب در خانه 
مقتول ماندم، صبح پس از صرف صبحانه، تلفن  همراه 
مقتول را سرقت کردم و متوارى شدم، از قتل خبرى 

نداشتم تا اینکه مرا بازداشت کردند.»
در روند رسیدگى به پرونده مشــخص شد دو متهم 
(برادر مقتول و مرد موادفروش) در قتل نقشى نداشتند. 
در ادامه بررسى ها با توجه به شناسایى نشدن قاتل، دو 
دختر و مادر مقتول با حضور در شعبه ششم دادسراى 
امور جنایى تهران درخواست دیه از بیت المال کردند 
که پرونده براى رســیدگى به درخواســت اولیاى دم 
مقتول با دستور محسن مدیرروســتا، بازپرس امور 
جنایى تهــران به دادگاه کیفرى یک اســتان تهران 

ارسال شد.

کودك هشت ساله اى که براى باز پس دادن یک امانتى 
از خانه خارج شــده بود قربانى تعرض و آزار و اذیت یک 

فرد الابالى شد.
به گزارش فارس، یک ماه قبل بود که خانواده اى نگران 
و مضطرب به دادگاه کیفرى شــماره یک استان تهران 
مراجعه کردنــد و در مقابل قاضى شــعبه دوازدهم پرده 
از رازى هولناك برداشــتند. اعضاى این خانواده مدعى 
شدند فرزند هشت ساله آنها از سوى یک فرد الابالى مورد 
تعرض و آزار و اذیت واقع شده و سپس در خرابه اى رها 

شده است.
قاضى دادگاه کیفرى یک اســتان تهــران در مورد این 
پرونده گفت: پیرو توصیه هاى قبلى و متأســفانه عدم 
توجه کافى و الزم خانواده ها به توصیه هایى که مطرح 
کرده اند و کــرده ایم، همچنان ســهل انگارى والدین 
موجب قربانى شدن کودکان است، حتى در میان اقشار 
متوســط و باالتر از نظر فرهنگى و اجتماعى. وى ادامه 
داد: اخیراً از ســوى خانواده اى که زندگى آرامى دارند و 
حتى پدر این خانواده مشغول به فعالیت هاى فرهنگى 
و علمى است شــکایتى مطرح شد که در آن پسر هشت 
ساله هنگام ظهر براى انجام کارى به بیرون از منزل و 
اتفاقًا نزدیک به همسایگى خودش مى رود تا یک امانتى 
را تحویل دهد و برگردد. در همین فاصله کوتاه؛ در حالى 
که شــاید پدر و مادر مطمئن بودند که حادثه اى پیش 
نخواهد آمد، یک فرد الابالــى که از خانواده خودش نیز 

طرد شده بود، این کودك بیچاره را با زور به محل خلوت 
(یک خرابه کوچک) در همان نزدیکى هاى خانه مى برد 
و به طرز وحشــیانه اى به او تعرض کرده و پس از آن او 

را رها مى کند.
این قاضى دادگاه افزود: کل ایــن ماجرا در عرض چند 
دقیقه بیشتر طول نکشید اما آســیبى که به این کودك 
و خانواده او وارد شــده اســت قابل محاسبه نیست. چرا 
خانواده ها به این موارد توجه نمى کنند و این احتماالتى 
که ممکن اســت یک حادثه غیر مترقبه در همان زمان 
کوتاه پیش بیاورد را در نظر نمى گیرند. این در حالى است 
که از آنجایى که این حادثه سر ظهر واقع شده بود و تردد 
در آن زمان از بقیه ساعت ها کمتر است، هیچ فردى نیز 
مزاحم عمل شنیع مرد متجاوز نشده بود. این مقام قضائى 
اظهار کرد: گرچه متهم این پرونده نیز بازداشــت موقت 
است ولى خانواده کودك و خودش همچنان در اضطراب 

و شوك ناشى از این حادثه هستند.

تعرض به پسربچه خردسال در خرابه 

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست تایباد گفت: یک زن 
متخلف صید عقرب، هنگام خروج از مرز دوغارون استان 

خراسان رضوى دستگیر و تحویل مراجع قضائى شد.
جواد علیپور اظهــار کرد: نیروهاى مرزبانى مســتقر در 
پاسگاه 17 شهریور مرز دوغارون هنگام کنترل مسافران 
خروجى به سمت کشور افغانســتان این متخلف زیست 
محیطى را دســتگیر کردند. وى تصریح کــرد: این زن 
متخلف ده عــدد عقرب را از قصر شــیرین در اســتان 
کرمانشاه وارد تهران کرده بود که قصد خروج آنها را به 

سمت کشور افغانستان داشته است.
رئیــس اداره حفاظت از محیط زیســت تایباد با اشــاره 
به تشــکیل پرونده این متخلف و تحویــل آن به مراجع 
قضائى گفت: زنده گیرى عقرب براى فروش و به منظور

 اســتفاده هاى دارویى صورت مى گیرد کــه هر گونه 
زنده گیرى گونه هاى مذکور نیازمند مجوز زیست محیطى 
است. شکار و صید این نوع از گونه هاى جانورى بنا به نظر 
قاضى پرونده از 30 تا 50 میلیون ریال جریمه نقدى و یک 

یا شش ماه محکومیت کیفرى دارد.

دستگیرى زن عقرب گیر 

رئیس کالنترى 131 شهررى از دستگیرى سارق خبره اى 
خبر داد که فقط به سرقت پرنده هاى زینتى و گرانقیمت 

مبادرت مى کرد.
سرهنگ محمد کالوســى با اعالم خبر فوق اظهار کرد: 
سارق سابقه دارپرنده  ها در آخرین ســرقت  شناسایى و 
دستگیر شد. وى به نحوه ســرقت این سارق پرداخت و 
تصریح کرد: «عادل»-فرد دستگیر شده- که 37 ساله 
و معتاد به مواد مخدر است از ابتدا سارق منازل بود اما در 
سرقت هاى اخیر با توجه به تخصصى که در پرنده شناسى 
داشــت فقط به ســرقت پرنده هاى زینتى و گرانقیمت 
مبادرت مى کرد.  این مقام ارشد کالنترى شهررى گفت: 
بعد از وقوع چندین فقره ســرقت پرنده هــاى زینتى در 
شهررى و بازبینى فیلم  دوربین هاى مداربسته  اماکنى که 

از آنها پرنده ها به  سرقت رفته بود، چهره  وى شناسایى 
شد. سرهنگ کالوسى خاطرنشان کرد: این فرد در آخرین 
سرقت خود درساعت 12 ظهر روز اول مرداد شناسایى، 
دستگیر و تحویل پلیس آگاهى شد؛ همچنین هفت قطعه 

پرنده زینتى نیز از وى کشف و ضبط شد.

سارق پرنده ها در قفس افتاد

زنى جوان پــس از شــنیدن صدا هاى مرمــوز از کمد 
خانه اش، با پلیس تماس گرفت.

زنى به نام «لى» اهل چین که با همســر و فرزندانش در 
اســتان «Zhejiang»  زندگى مى کند پس از شــنیدن 
صداهاى عجیب و غریب از درون کمد لباس از ترس با 
مأموران پلیس تماس گرفت اما مأموران هنگام باز کردن 

در کمد با صحنه  اى عجیب مواجه شدند.
ماجرا از این قــرار بود که لى، صبح زود براى رســاندن 
فرزندان خردسالش همراه «دینگ»، همسرش از خانه 
خارج شد، کمى بعد مرد چینى که به بهانه رفتن به سر کار 
از منزل بیرون رفته بود پنهان از چشم همسرش مجدد به 

خانه بازگشت و مشغول بازى هاى ویدئویى شد.

دینگ ســرگرم بازى بود که متوجه آمدن همسرش شد 
و ســریعًا خود را درون کمد پنهان کــرد، او حاضر نبود 
سرکار برود زیرا بازى هاى رایانه اى برایش نسبت به کار 

ارجحیت داشت.

راز کمد مرموز

«وقتى وارد حیاط شــدم دیدم مرد جوانى که یک برگ 
قبض دستش است وارد حیاط شده است، او شروع به ایراد 
گرفتن به لوله هاى گاز کرد و گفت باید از لوله کشى داخل 

ساختمان بازدید کنم.»
زنى که به دام مأمور قالبى افتاده بود ماجرا را براى پلیس 
اصفهان این گونه شرح داد: «در حال تماشاي تلویزیون 
بودم که صداى آیفون به صدا در آمد، گوشى را برداشتم 
و پرسیدم: «کیه؟» مردى از آن طرف پاسخ داد: «مأمور 
اداره گاز هستم و براي ثبت شماره سریال کنتور آمده ام.» 
من هم حرفش را باور کردم و دکمــه را زدم. وقتى وارد 
حیاط شدم دیدم مرد جوانی که یک برگ قبض دستش 
است وارد حیاط شده است، وى شروع به ایراد گرفتن به 
لوله هاى گاز کرد و گفت باید از لوله کشى داخل ساختمان 

بازدید کنم.»

شــاکى افزود: «من داخل منزل رفتم تا راه را به او نشان 
بدهم، وقتى به قســمت پذیرایى رسیدم ناگهان آن مرد 
از پشــت ســر دهانم را گرفت و بعد با تهدید چاقو از من 
خواست تا هر چقدر پول و طال دارم به او بدهم، من هم 
یک دستبند،چهار حلقه النگو و یک قطعه پالك و زنجیر 

را به او دادم.»
مالباخته در ادامه گفت: «مــرد جوان خنده اى کرد و بعد 
کیســه کوچکى از جیبش در آورد و طالها را داخل آن 
انداخت و به سرعت از منزل خارج شد، من هم به دنبال 
او رفتم و فریاد زدم: «آى دزد! کمک کنید!» وقتى به در 
حیاط رسیدم آن مرد سوار بر موتورسیکلت دوستش که در 

کوچه منتظرش بود شد و بعد با هم فرار کردند.»
وى افزود: «با سر و صداى من همسایه ها دور من جمع 
شدند و یک نفر هم ســریع با 110 تماس گرفت کمتر از 
ده دقیقه گشت پلیس از راه رسید و با گرفتن مشخصات 
ســارقان بالفاصله موضوع را پیگیرى کردند. تا اینکه از 
اداره آگاهى تماس گرفتند و گفتند دزد طالهاى شما پیدا 
شده است، لطفًا براى شناسایى سارقان به آگاهى مرکز 

اصفهان بیایید.»

مأمور قالبى، سارق طالى زن اصفهانى بود 

سرکرده یک باند زورگیرى وقتى متوجه شد راهى براى 
فرار از دست پلیس ندارد، براى منصرف کردن مأموران و 

یافتن راهى براى فرار، دست به خودزنى زد.
رئیس کالنترى 164 قائم تهران در گفتگو با «تسنیم»، با 
اشاره به دستگیرى یک باند سرقت در منطقه سوهانک در 
تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: نیمه شب اولین شب 
مرداد ماه، یکى از شهروندان با مراجعه به کالنترى 164 
قائم، از سرقت گوشى موبایل و وجوه نقد خود توسط سه 
زورگیر در منطقه ســوهانک خبر مى دهد و در خصوص 
اتفاق رخ داده عنوان مى کند ساعت 11شب با یک تاکسى 
تلفنى به منطقه سوهانک رفتم و وقتى در محل و در مقابل 
یک باغ پیاده شــدم، به محض دور شدن خودرو، سه نفر 

به من حمله ور شــدند و موبایل و وجوه نقد همراهم را به 
زور از من گرفتند.

سرهنگ حســین مافى ادامه داد: به دنبال گزارش این 
سرقت، مأموران تجســس کالنترى به همراه مالباخته 
به محلى که سرقت از وى انجام شده بود مراجعه کردند 
و در حوالى آن محل موفق شدند هر سه سارق را شناسایى 
کنند؛ ولى هر سه ســارق به محض دیدن مأموران و فرد 
مالباخته، اقدام به فرار کردند و پس از تعقیب و گریز وارد 
منزلى شدند و در حالى که یکى از مأموران قصد دستگیرى 
آنها را داشت با مصدوم کردن وى وارد خانه شدند و در خانه 
را به روى مأموران بســتند. وى افزود: پس از این اتفاق، 
مأموران پلیس، موضوع را به اطالع مقام قضائى رساندند 

و به صورت تلفنى مجوز ورود به مخفیگاه متهمان را اخذ 
کردند ولى با توجه به مقاومت هر سه متهم، مأموران پلیس 

مجبور به شلیک ده گلوله هوایى شدند.
سرهنگ مافى اضافه کرد: در جریان این اتفاق سرکرده 
باند مذکــور براى فرار از دســت مأمــوران و ممانعت از 
دســتگیرى خود اقدام به خودزنى با شیشــه کرد و سعى 
داشــت تا با ارعاب مأموران، آنها را از دســتگیرى خود 
منصرف کند. رئیس کالنتــرى 164 قائم با اشــاره به 
دستگیرى و انتقال هر سه متهم به کالنترى گفت: مأموران 
پلیس از مخفیگاه این سارقان، عالوه بر گوشى تلفن همراه 
مالباخته که به طرز ماهرانه اى در لوله بخارى جاسازى شده 

بود، مقادیرى هم شیشه از متهمان کشف کردند.

خودزنى سارق براى فرار از دست پلیس

مرگ، پایان 
شب «شیشه» اى 

مرگ مرد جوان در منزلش در نازى آباد، پرونده 
تازه اى با موضوع «مرگ مشــکوك» پیش 
روى کارآگاهــان امور جنایــى پایتخت قرار 
داد. در بررســى هاى اولیه مأمــوران ردپاى 
دخترى 22 ســاله در این خانه که نســبتى با 
متوفى نداشت دیده مى شد. این موضوع آنها 
را نسبت به علت مرگ مرد جوان دچار شک 

و تردید کرد.
ســاعت 7و30دقیقه صبح روز یک شنبه 7 
مرداد ماه سال جارى مأموران کالنترى 130 
نازى آباد در تماس با بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت مرگ مشــکوك مرد 33 ساله اى را 

اعالم کردند.
بنابر اظهارات اولیه مأموران، متوفى در منزلى 
به کام مرگ فرورفته بود که دختر 22 ساله اى 
در آنجا حضور داشت. پس از اعالم مراتب به 
قاضى دشــتبان، بازپرس امور جنایى تهران، 
اکیپ تشــخیص هویت آگاهى نیز در محل 
حادثه حاضر شــدند و در بررسى اولیه اعالم 
کردند آثــار جراحات و درگیــرى روى بدن 

متوفى وجود ندارد.
بدین ترتیب با دســتور بازپــرس ویژه قتل 
پایتخــت دختر جوان بازداشــت شــد و در 
اظهاراتش به مأموران گفــت: «"کامران"، 
صاحب غرفه اى در بازارهاى فصلى بود و من 
به عنوان فروشــنده در غرفه وى مشغول کار 
شدم، پس از چند ماه به وى عالقه مند شدم و 

ارتباطم با او بیشتر شد.» 
وى افزود: «بعد از مدتى رفت وآمد با کامران، به 
ماده مخدر شیشه اعتیاد پیدا کردم، شب گذشته 
در خانه کامــران بودم و آنقــدر مواد مصرف 
کردم که حالم بد شد و روى تخت خوابم برد، 
زمانى که از خواب بیدار شــدم دیدم کامران 
بى هوش روى زمین افتاده است، او هم مثل 
من موادمخدر زیادى مصرف کرده بود، چند 
بار کامران را صدا کردم اما جواب نداد و متوجه 

شدم نفس نمى کشد.»
همزمان با اظهارات دختر جوان، جسد متوفى 
براى بررســى علت دقیق مرگ با دســتور 
قاضى دشتبان به پزشکى قانونى منتقل شد 

و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

در حادثه برخورد یک مینى بوس حامل مهمانان عروسى 
با کامیون بزرگ باربرى در مرکز ویتنام، 13 نفر کشته و 

چهار نفر زخمى شدند.
به گزارش «ایســنا»، این مینى بوس دامــاد و اعضاى 
خانواده اش را در روز عروســى از استان «کوانگ ترى» 
به اســتان «بین دین» که عروس در آن سکونت داشته 

مى برده که حین مسیر دچار سانحه مى شود.
در این حادثه ده نفر در دم جان باختند و ســه نفر دیگر از 
جمله داماد در مســیر انتقال به بیمارستان جان خود را از 

دست داده اند. راننده کامیون نیز دچار آسیب هاى جزئى 
شده است. پلیس تحقیقات در مورد علت تصادف را آغاز 

کرده است.
به گــزارش «رویترز»، حــوادث ترافیکــى در ویتنام، 
کشــورى که قوانین ترافیکى در جاده هاى نامناســب 
آن به سســتى اجرا مى شود، رایج اســت. طبق اعالم 
کمیته امنیت ملى ترافیک تایلند در سال جارى میالدى 
(2018) بیش از 8200 نفر در حوادث جاده اِى این کشور 

کشته شده اند.

مرگ داماد و خانواده اش در تصادف
مرد جوان در حرکتى بســیار خطرناك توانست عکسى 

سلفى با مار سمى و غول پیکر را ثبت کند.
 جوان آفریقایى عکس ســلفى را از فاصلــه نزدیک با 
چشمان مار انداخت به طورى که تصویرش در چشمان 
 Gerhard van der .مــار منعکس شــده اســت
Westhuizen مرد 26 ســاله آفریقایى، کسى است 
که همواره زندگى هیجان انگیــزى را براى خود ایجاد 
مى کند. این مــرد جوان که به عنــوان لیدر در طبیعت 
فعالیت دارد، عکس متفاوتى را با مار سمى و غول پیکر 

گرفته است.
این فرد همــواره عکس هــاى زیــادى را از مارهاى 
جنگل هاى آفریقا شــکار کرده اســت، اما این نمونه از 
عکاســى او جزو خطرناك ترین تصاویرى است که به 

ثبت رسانده اســت. او به وســیله  یک لنز ماکرو موفق 
شده عکس خود را از فاصله  15 ســانتیمترى با این مار 
بگیرد. گفتنى است که زهر تولید شده در این نوع مارها 
که بیشتر کبرا یا مامبا هســتند، بسیار خطرناك است و 

مى تواند باعث خونریزى داخلى در انسان شود.

مرگبار ترین سلفى با مار 
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دنیا فریب مى دهد، زیان مى رســاند و تند مى گــذرد. از این رو 
خدا دنیا را پاداش دوســتان خود نپســندید و آن را جایگاه کیفر 
دشــمنان خود قرار نداد و همانا مردم دنیا چون کاروانى باشند 
که هنوز بارانداز نکرده کاروانســاالر بانگ کوچ سر دهد تا 

بار بندند و برانند!
موال على (ع)

شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شــماره 203/ش/97 مورخ 97/3/30 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد یک دســتگاه اتوبوس درون شــهرى متعلق به شهردارى 
با قیمــت پایــه کارشناســى 1/600/000/000 و همچنین یک دســتگاه خاور پرس 
مستهلک با قی مت پایه کارشناسى 400/000/000 ریال به متقاضیان واجد شرایط واگذار 

نماید. 
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 97/5/15 مهلت دارند 
جهت بازدید دو دستگاه به آدرس سده لنجان، بلوار دانشجو، واحد موتورى شهردارى و 
اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى 

به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده آگهى مزایده ––  نوبت اول  نوبت اول

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان 

چاپ دوم

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها
 و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا 
خدمات و تولیداتتان را به مردم معرفى کنید؟

درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى 
امکان بهتر دیده شدن براى شما.

ما مى توانیم این وظیفه را
بر عهده بگیریم. 

مدیر آب و فاضالب شهرستان مبارکه گفت: عملیات انتقال 
پساپ از شهر مبارکه و محله صفاییه به شرکت فوالد مبارکه 
آغاز شد و این در حالیست که طبق قرار داد بیع متقابل که در 
سال 92 میان شرکت فوالد مبارکه و آبفاى استان اصفهان 
منعقد شد ه بود،  مقرر گردید در نیمه دوم سال جارى، پساب 

به شرکت فوالد مبارکه انتقال یابد.
سیف ا... بستاکى افزود: اما این امر به دلیل  وقوع تنش آبى در 
استان و نیاز مبرم فوالد مبارکه به منابع آبى، زودتر از موعد 

مقرر عملیاتى شد.  
وى به انتقال زودتر از موعد پســاپ به شرکت فوالد مبارکه 
اشاره کرد و بیان داشت: اســتان اصفهان در سال جارى با 
تنش آبى مواجه شده، بنابراین شــرکت فوالد مبارکه براى 

رفع نیاز آبى، احتیاج به استفاده از پساپ داشت.
وى به اجراى شبکه فاضالب در شــهر مبارکه اشاره کرد و 
اظهارداشت: از سال70 تا 92، درحدود 80 کیلومتر در شهر 
مبارکه و 70 کیلومتر در محله صفاییه شــبکه فاضالب اجرا 
شد، اما با انعقاد قرار داد بیع متقابل میان شرکت فوالد مبارکه 
و آبفاى استان اصفهان، طى دو ســال 180 کیلومتر شبکه 

فاضالب در شهر هاى مبارکه و کرکوند اجرا شد.

بستاکى به ضرورت احداث ایستگاه هاى پمپاژ براى انتقال 
پساب به تصفیه خانه فاضالب مبارکه پرداخت و تصریح کرد: 
هم اکنون احداث چهار فقره ایستگاه پمپاژ فاضالب  در شهر 
مبارکه در دســتور کار قرار گرفته و ایستگاه پمپاژ صفاییه با 
90درصد پیشرفت فیزیکى، ایستگاه پمپاژدرچه  با 63 درصد، 
ایستگاه پمپاژ«اسماعیل ترخان»  با دو درصد و ایستگاه پمپاژ 

«نهچیر» که تملک زمین آن انجام گرفت.
وى به احداث ایستگاه پمپاژ در شــهر کرکوند اشاره کرد و 
اعالم نمود:هم اکنون در شهر کرکوند دو فقره ایستگاه پمپاژ  
در حال احداث است که ایستگاه پمپاژ کرکوند با 97 درصد 
و ایستگاه پمپاژ «سورچه –ســیاهبوم» با 9 درصد پیشرفت 
فیزیکى در دســتور کار قرار گرفت . وى ادامــه داد: این در 
حالیست که 90 درصد  شــبکه فاضالب شهر کرکوند که به 
طول  43/5 کیلومتر است،  اجرایى شده و تنها چهار کیلومتر 

باقیمانده است.
بستاکى اعالم کرد:پیش بینى مى شــود در نیمه دوم  سال 
جارى، ایستگاه پمپاژ کرکوند و صفاییه به بهره بردارى برسد.

مدیرآب و فاضالب شهرســتان مبارکه به اهمیت سرمایه 
گذارى بخش خصوصى اشــاره کرد و گفت: جذب سرمایه 

گذار بسیار موثر در اجراى ســریع پروژه ها مى باشد بعنوان 
مثال تا قبل از انعقاد قرار داد بیع متقابل میان شرکت آبفاى 
استان اصفهان و فوالدمبارکه جهت اجراى شبکه فاضالب، 
جمعیت تحت پوشش شــبکه فاضالب در شهر کرکوند 32 
درصد بوده، در حالیکه این رقم  در مرحله اول اجراى شبکه 

فاضالب در این شهر   به 66 درصد رسیده است.
وى به اجراى شــبکه فاضالب در شــهرهاى دیزیچه، زیبا 
شهر و طالخونچه پرداخت و تصریح کرد: در قرارداد اولیه بیع 
متقابل میان شرکت آبفا و فوالد مبارکه که در سال 92 منعقد 
شده بود،  اجراى شبکه فاضالب شهر هاى زیباشهر، دیزیچه 
و طالخونچه نیامده بود که با رایزنى هاى صورت گرفته در 
سال 96 با حضور وزیر نیرو، عملیات اجراى شبکه فاضالب 

این شهر ها نیز آغاز شد.
بستاکى بیان داشت: در حال حاضر عملیات احداث ایستگاه 
پمپاژ، اجراى خطوط انتقال و شــبکه جمع آورى فاضالب 
زیباشهر با 60 درصد پیشــرفت فیزیکى در حال اجراست؛ 
همچنین عملیات احداث سه باب ایســتگاه پمپاژ و اجراى 
خطوط انتقال و شبکه فاضالب با 48 درصد پیشرفت فیزیکى 

اجرایى شده است. 

انتقال پساب مبارکه و کرکوند
 به شرکت فوالدمبارکه
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اختصاص اعتبار براى 
طرح هاى آبخیزدارى

بیش از 230میلیارد ریال اعتبار براى اجراى طرح هاى 
آبخیزدارى اختصاص یافت.

معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى وآبخیزدارى 
اسـتان اصفهان گفت: امسـال بیـش از 230میلیارد 
اعتبار براى اجراى 18طرح در 14شهرسـتان استان 

اختصاص یافت.
ابوطالب امینـى گفت: بـا هزینـه کردن ایـن میزان 
اعتبار، بیـش از 70هزار هکتـار از حوزه هـاى آبخیز 
استان اصفهان زیرپوشـش عملیات آبخیزدارى قرار 

مى گیرد.

افزایش 50 درصدى 
صدور کاال از کاشان

مدیر گمـرك منطقه ویـژه اقتصادى کاشـان گفت: 
ارزش صـادرات کاال در مـاه گذشـته بـا 50درصـد 

افزایش، بیش از 34میلیون دالر بوده است.
على مراد نوروزى با بیان اینکه ماه گذشته 33هزار تن 
کاال به خارج از کشور صادر شـده است، گفت: ارزش 

این کاالها بیش از 34میلیون دالر بوده است.
وى، لبنیـات، گالب و عرقیـات، ورق گالوانیزه، لنت 
ترمز، مـواد PVC گیاهـى، لوله هاى چدنـى و پلیکا، 
مفتول مسـى، میلگرد، کولرآبى، انواع مواد شـوینده، 
انواع نـخ، الیـاف مصنوعى، انـواع ظـروف آرکوپال، 
آلومینیوم، چینى، پالسـتیک، مالمیـن و قالب فلزى 
را از جملـه کاالهـاى صادراتى کاشـان در این مدت 

بیان کرد.
وى گفت: این کاالها به کانادا، اتریش، آمریکا، هلند، 
اسپانیا، انگلستان، سوئد، چین، ژاپن، استرالیا، آلمان، 
روسـیه، برزیل، بلغارسـتان، آذربایجان، ارمنسـتان، 
ترکمنسـتان، قزاقسـتان، گرجسـتان، ترکیه، زامبیا، 

سنگاپور و اندونزى صادر شده است.

دستگیرى سارق 
پل هاي آهنی معابر

سـارقی که اقدام به سـرقت پل هاي آهنـی از معابر 
شاهین شهر می کرد، شناسایى و دستگیر شد.

رجبعلی مختاري، فرمانده انتظامى شهرستان شاهین 
شـهر و میمه گفت : در پی وقـوع چند مورد سـرقت 
پل هاي آهنی از معابر و جلوى درمنازل شـهروندان 
در شاهین شـهر، ماموران کالنتري 11 فرد سارق را 
که با یک وانت اقدام به سرقت می کردند، شناسایی 

و دستگیر کردند.

امحاى 12/5 ُتن کاالى غیرمجاز 
بیش از 12هزار و 400کیلوگرم دارو و لوازم آرایشى و 

بهداشتى غیرمجاز در اصفهان معدوم شد.
مسـئول امور حقوقى معاونت غذا و داروى دانشـگاه 
علوم پزشـکى اصفهان گفت: این میزان دارو و لوازم 
آرایشى و بهداشتى تاریخ گذشته، در بازرسى یک سال 

گذشته کارشناسان این اداره جمع آورى شده بود.  
مجتبى قاسمى ارزش ریالى این محصوالت غیرمجاز 
را بیش از هفت میلیارد ریال عنـوان کرد و افزود: این 
کاالهاى تاریخ گذشـته، در مرکز پسـماند اسـتان به 

روش اصولى و سازگار با محیط زیست امحا شد.
به گفته وى، خاکستر به دست آمده از این محصوالت 
امحـا شـده، قابلیـت اسـتفاده در صنعـت آُجرپَزى و 

سدسازى را دارد.

بهره بردارى کتیرا از مراتع 
شهرستان تیران

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان تیران 
و کرون گفت: بهره بردارى از محصول کتیرا در مراتع 

این شهرستان آغاز شد.
مهدى عالى پور اظهار داشت: به دلیل کاهش نزوالت 
آسمانى در سال هاى گذشته، رویشگاه هاى محصول 
کتیراى شهرستان تیران و کرون پتانسیل الزم را براى 

بهره بردارى دارا نیستند.
عالى پور اضافه کرد:پیش بینى مى شود بیش از 4 هزار 
کیلوگرم محصول کتیرا مفتولى و بیش از 2 هزار کیلو 

گرم محصول کتیرا خرمنى تولید شود.

خبر

در 22موقوفه اســتان اصفهــان خدمــات درمانى به 
شهروندان ارائه مى شود.

معاون حقوقى و ثبتــى اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان گفــت: ایــن موقوفه ها بــا کاربرى 
بیمارســتان و درمانگاه، بیش از 30ســال است که در 
تصرف اداره بهداشــت و درمان  اســت و 270میلیارد 
ریال به اوقاف بدهى دارد که با همکارى اداره بهداشت 
و درمان، ایــن بدهى بــزودى به موقوفــات پرداخت

 مى شود.
حجــت االســالم محمــود نصراصفهانــى افــزود: 
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان 

با اجراى امینانه نیــات واقفان نیــک اندیش و حفظ و 
حراســت از این موقوفه ها، با اداره بهداشــت و درمان 
بــراى پرداخت اجاره بهــا و حق پذیــره موقوفه هایى 
که بــه تصــرف درآورده، تفاهم نامــه اى منعقد کرده

 است.
وى  گفــت: براســاس این تفاهــم نامه،مقرر شــده 
20درصــد ایــن بدهى به صــورت نقدى به حســاب 
موقوفه ها واریــز و بقیه هم در دیون ایــن اداره، ثبت و 
هر ســاله مبلغى از آن بدهى از محــل اعتبارات دولتى 
اداره بهداشــت و درمان به حســاب موقوفــات واریز 

شود.

مدیرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفت: ســمن هاى زیســت محیطى بین دانشجویان 
و اعضاى هیئت علمى دانشــگاه اصفهــان راه اندازى

 مى شود.
رحمان دانیالى با بیان اینکه تفاهم نامــه بین اداره کل 
حفاظت محیط زیست و دانشــگاه اصفهان با توجه به 
اصل 50 قانون اساسى که حفاظت محیط زیست را یک 
وظیفه عمومى تلقى مى کند، منعقد شد،  اظهار داشت: بر 
اساس این تفاهم نامه، سعى شده است تا در راستاى اعمال 
سیاست هاى زیست محیطى نظام و نیل به اهداف سند 
چشم انداز 20 ساله استان در امور آمایش، محیط زیست 

و توسعه پایدار و بنابر ضرورت، توسعه مشارکت جامعه 
دانشگاهى گام برداریم.

وى اهداف این تفاهم نامه را، ارتقاى مطالعات و تحقیقات 
محیط زیستى از طریق افزایش سطح مشارکت جامعه 
دانشگاهى در انجام طرح ها و برنامه هاى زیست محیطى 
در راستاى مدیریت، پیشگیرى از آلودگى و تخریب محیط 
در استان اصفهان عنوان کرد و افزود: دانش افزایى براى 
ترویج فرهنگ، اخالق و سواد محیط زیستى در بین اقشار 
مختلف جامعه که به عنوان یک اصل از اصول شهروندى 
و یکى از مهارت هاى زندگى تلقى مى شــود نیز از دیگر 

اهداف انعقاد این تفاهم نامه بوده است.

راه اندازى سمن هاى 
زیست محیطى در دانشگاه 

ارائه خدمات درمانى در 
22موقوفه استان 

طرح ایجاد اتاق هاى مــادر و کودك در فضا هاى 
عمومى شهر اصفهان در شــوراى شهر تصویب 

شد.
رئیس مرکز بین المللى شــهر دوســتدار کودك 
معاونت شهرسازى ومعمارى شهردارى اصفهان 
با اشاره به اینکه پایانه مسافربرى کاوه، اتاق مادر و 
کودك دارد، گفت: با تصویب این طرح، فضاهاى 
شهرى دیگر از جمله میدان نقش جهان، باغ غدیر، 
مراکز تفریحــى، تعدادى از ایســتگاه هاى قطار 
شهرى و محورهاى گردشــگرى مانند چهارباغ 
نیز در ســال هاى آینده بــه ایــن اتاق ها مجهز 

مى شوند.

علیرضا نوروزى افزود: در این اتاق ها ارایه دو نوع 
خدمت شــیردهى و تعویض براى مادران داراى 
کودك زیر سه ســال ارائه مى شــود که ورودى 
اتاق ها رایــگان و مدیریت آن بــا کمک بخش 

خصوصى است.
وى گفت: امســال برنامه ریزى براى شناســایى 
فضاهاى عمومى روباز و سرپوشــیده شــاخص 
که حضــور مــادران و کودکان زیر ســه ســال 
در آن مکان ها بیشــتر است، در دســتور کار قرار 
گرفتــه تا تمهیــدات الزم بــراى احــداث اتاق 
مادر و کودك در ســال آینده و پــس از آن انجام 

پذیرد. 

سرپرست دانشگاه آزاد اســالمى واحد دهاقان از 
تالش براى ایجاد هلدینگ بسته بندى و صادرات 
محصوالت گلخانه اى با برند این دانشــگاه خبر 

داد.
حسین حجازى اظهار داشــت: در راستاى کسب 
درآمدهاى غیرشــهریه اى در واحد دانشــگاهى 
دهاقــان، درصدد  اخــذ مجوز ایجــاد هلدینگ 
بســته بندى و صادرات محصوالت گلخانه اى در 

زمین 70 هکتارى دانشگاه هستیم. 
وى ادامه داد: وجود چند ســوله بــا قابلیت تغییر 
کاربرى و احداث سردخانه در دانشگاه آزاد دهاقان 

از مزایاى آغاز این طرح است.

وى بیان داشــت:گلخانه اى شــش هزار مترى 
در این دانشــگاه وجــود دارد که گســترش آن 
و حرکت به ســمت تولید صیفى جــات ارگانیک 
مى تواند در باال بردن درآمدهاى غیرشــهریه اى 
واحد دانشــگاهى دهاقان نقش بســزایى داشته

 باشد.
این مسئول درباره درآمدهاى غیر شهریه اى واحد 
متبوع افزود: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد دهاقان 
در شهرى واقع شده است که شهرستان گلخانه اى 
نام دارد، توســعه فضاى گلخانه اى، بسته بندى و 
صادرات این محصوالت مى تواند در پیشــرفت 

فعالیت هاى اقتصادى موثر باشد. 

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات 
بهداشتى درمانى کاشان گفت: خوشبختانه به علت 
انجام واکسیناسیون، شــمار مبتالیان به بیمارى 
هپاتیت در این شهرستان از 10 سال گذشته روند 

کاهشى داشته است.
علیرضا مروجى بیان داشت: ساالنه از هر 100 هزار 
نفر در این شهرستان، 12 نفر به هپاتیت نوع2 و سه 

نفر به هپاتیت نوع3 مبتال مى شوند.
وى درمان نکردن بــه موقع را، موجــب ابتال به 
مرحله هاى پیش رونده بیمارى هپاتیت (سیروز یا 

سرطان کبد) عنوان کرد و افزود: 17 مورد ابتال به 
هپاتیت b و ابتال به هپاتیت c نیز چهار مورد در سه 
ماهه نخست امسال در شهرستان کاشان شناسایى 

شده است. 
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى کاشان 
اضافــه کــرد: 59 نفر بیمــار مبتال بــه هپاتیت 
B (12/2 درصــد در هــزار نفر) و 16 نفــر بیمار 
مبتال به هپاتیت C (3/3 درصــد در هزار نفر) نیز 
سال گذشــته در این شهرســتان شناسایى شده

 بود.  

توزیــع مــواد اولیــه واحدهــاى تولیــدى 
فــرش ماشــینى تــا دو روز آینــده آغــاز 

مى شود. 
مدیرعامــل شــرکت تعاونــى تولیدکننــدگان 
فرش ماشــینى با اشــاره به دیدار با وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، از ســهمیه بنــدى مواداولیه با 
توجه به ظرفیــت هاى واحدهــاى تولیدى خبر

داد.
مهدى نوروز پور با اشــاره به نوســان بازار ارز و 
همچنین کمبود شــدید مواد اولیه بــراى واحد 

هاى تولیدى فرش ماشــینى گفــت: با تصمیم 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت، ورود مواد اولیه از 
کشورهاى همسایه براى رونق بازار تولید که چند 
ماهى است با رکود روبرو شده، در روند واردات قرار 

مى گیرد.
وى با اشــاره به ظرفیت 30درصدى تولید فرش 
ماشــینى در این شهرســتان گفت: وزیر صنعت 
قول مساعد داده بحث قیمت گذارى محصوالت 
تولیدى و ظرفیــت تولید هر واحد را متناســب با 

قیمت بازار، به صورت کارشناسى انجام گیرد.

سرپرست گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت 
اصفهان گفت: تولد نــوزادان نارس در این اســتان در 
ســال هاى اخیر، به دلیل مشــکالت محیطى و فردى 

افزایش یافته است.
راحله صادق بدون اشاره به آمار تولد نوزادان نارس افزود: 
دلیل این موضوع، مسائلى مانند عوامل محیطى از جمله 
آلودگى هوا، تغذیه نامناسب مادران باردار، بى تحرکى و 

چاقى است.
وى نــوزادان نــارس را متولدان کمتــر از 38 هفتگى 
دوران باردارى یــا با وزن کمتر از دو هــزار و 500 گرم 
عنوان کرد و گفــت: زایمان هاى زودرســى که منجر 
به تولد نوزادان نارس مى شــود، به دالیلــى مانند پاره 
شدن کیسه آب جنین، افزایش درد زایمان، فشار خون 

باالى مــادر، خونریزى و جدا شــدن جفت جنین پیش 
مى آید.

صادق با بیان اینکه تعداد مــادران باردار مبتال به اضافه 
وزن، دیابت و فشار خون باال رو به افزایش است، گفت: 
این موضوع چالش هاى زیــادى را در مراقبت و حفظ 

سالمت آنها و همچنین نوزادان ایجاد مى کند. 
سرپرست گروه سالمت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت 
اصفهان افزود: با وجود افزایــش تولد نوزادان نارس در 
سال هاى گذشــته، توانایى نگهدارى و مراقبت از این 
نوزادان در اســتان، افزایش و مرگ آنهــا کاهش یافته

 است.
وى همچنین با اشــاره به اینکه مرگ مــادران باردار از 
مهمترین شاخص هاى توسعه کشورهاى جهان است، 

گفت: توانســته ایم در استان به شــاخص برنامه ششم 
توسعه کشور برسیم و مرگ مادران باردار را کنترل کنیم. 
وى بدون اشاره به میزان شــاخص مرگ مادران باردار 
در اصفهان، ادامه داد: بــا توجه به افزایش باردارى هاى 
پرخطر، نیازمند مراقبت و پیگیرى بیشتر و آموزش مردم 
درباره تغییر سبک زندگى و بهبود شرایط تحرك و تغذیه 

هستیم. 
این کارشناس با تاکید بر اهمیت زایمان طبیعى، تاکید 
کرد: ما بدنبال فراهم کردن شرایطى هستیم که مادر به 
خاطر ترس از درد زایمان طبیعى، از انجام آن سر باز نزند 
که از آن جمله ،اســتفاده از روش هاى مختلف زایمان 
بدون درد و حتى همراهى همســر و همراه مادر به اتاق 

زایمان است. 

چرا تولد نوزادان نارس 
زیاد شده است؟

تصویب طرح ایجاد اتاق هاى مادر و کودك 
در فضا هاى عمومى شهر

ایجاد هلدینگ بسته بندى و صادرات 
محصوالت گلخانه اى در  دانشگاه آزاد دهاقان

کاهش ابتال به بیمارى هپاتیت 
در کاشان 

 به زودى؛ توزیع مواد اولیه واحد هاى تولید 
فرش ماشینى

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت مهندسى نوین فرآیند راى کار 
شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 38710 و شناسه 
ملى 10260563435 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/04/04 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: مرکز اصلى شــرکت از واحد ثبتى اصفهان 
به واحد ثبتى نجف آباد به نشــانى اســتان اصفهان- 
شهرستان نجف آباد- بخش مرکزى- شهر نج ف آباد- 
محله پلیس راه- خیابان تالش- خیابان فوالد- پالك 
4- طبقه همکف- کدپستى 8516957115 انتقال یافت 
و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (214190)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت آرد آذین نشاسته سهامى خاص 
به شماره ثبت 16536 و شناسه ملى 10260374706 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق  العاده مورخ 1396/10/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - مؤسسه حسابرسى ابتکار حساب آریا به شناسه 
ملى 10260655399 و خانم بدرالسادات نمدمالیان 
جوزدانى به شماره ملى 1284987663 به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک 
سال انتخاب شدند. – روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (212803)

شهردار شهرضا گفت: 180 متر مربع از معابر، در راستاى 
رفع گره هاى ترافیکى شهرضا آزادسازى شد.

رحیم جافرى  کم عرض بودن معابر و پیچ و خم داشتن 
معابر را، یکى از دالیل ترافیک دانست و افزود: در بافت 
فرسوده هم مشکالتى وجود دارد، اما شهردارى نمى تواند 

مانور زیادى در این محل ها بدهد.
شهردار شــهرضا گفت: طرح آزادسازى معابر شهرى با 
هدف تامین رفاه شــهروندى و در جهت بهبود و ارتقاى 
ســطح کیفى حمل و نقل و تردد شــهرى آزادســازى 
مى شوند. وى اظهارداشت: خیابان«شهید رئیسى» یکى 
از معابرى بوده که به موازات خیابان«شهید بهشتى» حد 
فاصل «چهارراه شهردارى» به سمت «میدان مرکزى» 
است که این خیابان، بخشــى از ترافیک محور مرکزى 

شهر را انتقال مى دهد.
جافرى تصریح کرد: با توجه به این که دو پالك از خانه 
همشهریان در مســیر طرح بوده، به طور کامل با هزینه 
200 میلیون تومان از محل اعتبارات داخلى شهردارى 

تملک شد.

با هدف جذب خّیران، پویش«مهر تحصیلى» در استان 
اصفهان آغاز به کار کرد.

ســخنگوى اداره کل اوقــاف و امــور خیریه اســتان 
اصفهــان گفــت: ایــن پویــش مردمى، بــا هدف 
جــذب مشــارکت خیــران بــراى کمک بــه دانش 
آموزان بــى بضاعــت این اســتان راه اندازى شــده 

است.
سعید بکرانى، اجراى این طرح را در قالب اجراى امینانه 
نیات واقفان نیک اندیش دانست و افزود: در قالب این 
طرح، بسته هایى شــامل کیف و لوازم التحریر از تولید 
کنندگان داخلى براى ســال تحصیلــى جدید دانش 
آموزان مقاطع ابتدایى و متوسطه با کمک خیران تهیه

 مى شود.
وى ارزش هر بســته تحصیلى دانش آمــوزى را بیش 
از 540هزار ریال عنوان کرد و گفت: پارســال با جذب 
خیران نیکوکار، سه هزار بسته مهر تحصیلى به ارزش 
یک میلیارد و 245میلیون ریال تهیه و بین دانش آموزان 

نیازمند توزیع شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: گلوله توپ جنگى که در روزهاى 
گذشــته در کاخ چهلستون کشف شــد، قدمتى بیش از 

100 سال دارد.
فریدون اللهیارى اظهار داشــت: کاخ موزه چهلستون در 

دوره پهلوى اول، مرکز استقرار توپخانه بود.
وى افزود: میراث فرهنگى استان اصفهان طى برنامه هاى 
مرمتى خود، کف ســازى معابر و خیابان هــاى داخلى 
چهلستون را مدنظر قرار داده بود که در یکى از خیابان هاى 

ضلع شمال غربى، این گلوله توپ جنگى یافت شد.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان تأکید کرد: این گلوله تــوپ، بنا بر نظر 
کارشناسان میراث فرهنگى، مربوط به بیش از صد سال 
پیش است که در دوره پهلوى، در کنار توپ هاى جنگى 

مستقر بوده که به دالیلى زیر خاك مدفون شده است.
وى افزود: بررسى هاى دقیق تر در این زمینه و اطالعات 
بیشتر در این ارتباط با بررسى هاى کارشناسى مشخص 

شده و در روزهاى آینده اعالم مى شود.

محقق شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان گفت: قادر به 
تصفیه پساب اصفهان، به صورت کامال علمى در صورت 

همکارى مسئوالن هستیم.
فرشید سهیلى اظهارداشت: تاکنون توانسته ایم با تصفیه 
پساب، آب شیرین را به استان بندر عباس بازگردانیم و 
تاالب انزلى را از مرگ تدریجــى نجات دهیم، اما براى 
تصفیه پساب فاضالب هاى اصفهان حمایت و همکارى 
از سازمان ها ندیده ایم. وى بیان داشت: 12 هزار هکتار از 
پساب هاى تاالب انزلى توسط فناورى نوین «بایوجمى» 
انجام شــده اســت و امیدواریم بتوانیم این مساحت را 

افزایش دهیم تا به ادامه حیات تاالب انزلى کمک شود.
محقق شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان ادامه داد: هفت 
شهر از شهرهاى نزدیک به تاالب تصفیه خانه ندارند و 
فاضالب این شهرها توسط رودخانه هاى مختلف وارد 

تاالب شده و رسوبات زیادى تولید مى کند.
وى در ادامه اظهارداشت: هر ساله باالتر از 20 سانتیمتر 
لجن جمع آورى مى شود و با افزایش حجم گیاهان و نبود 

مصرف کننده، عمق تاالب کاهش پیدا مى کند. 

قادر به تصفیه پساب 
اصفهان هستیم 

 آغاز به کار پویش 
مهر تحصیلى در استان

گلوله کشف شده در چهلستون،  قدمتى بیش از 100 سال دارد

آزادسازى معابر داراى 
گره هاى ترافیکى در شهرضا
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مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان 
گفت:  آمارهاي ارسالی از مرکز مدیریت راه هاي استان 
اصفهان، از تردد بیش از یک میلیون خودرو در محورهاي 

استان حکایت دارد.
مهدي خضري اظهار کرد: در روز جمعه، یک میلیون و 
581 هزار و 25 تردد در کل محورهاي مواصالتی استان 

اصفهان ثبت شده است.
وي ادامــه داد: بیشــترین تــردد ثبــت شــده در 
محورهــاي اصفهــان- زرین شــهر (فوالدشــهر) 
و بالعکــس، آزادراه اصفهان-زرین شــهر(فالورجان) 
و بالعکــس و تیــران- نجــف آبــاد گزارش شــده

 است.
خضري ادامه داد: بیشــترین ســهم تردد وسایل نقلیه 
ســنگین در محورها مربوط به محور انــارك - جندق 
با 61 درصــد، خور- انــارك با 58 درصد، شــهرضا- 
ایزدخواست با 57 درصد، انارك- خور با 56 درصد بوده

 است.
وي با تأکید بر تــردد ایمن براي جلوگیــري از حوادث 
جاده اي اظهار کرد:  بر اســاس گــزارش هاي واصله، 
بیشترین درصد تخلف ســرعت غیرمجاز در محورهاي 
یاسوج- ســمیرم، اردستان- کاشــان و انارك – نایین 

اتفاق افتاده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
شش میلیارد و 270 میلیون تومان صدقه در سه ماهه نخست 
امسال در سطح استان اصفهان جمع آورى شد که سهم هر 
خانوار از صدقه جمع آورى شده، به طور میانگین حدود 21 هزار 

تومان در ماه است. 
محمدرضا متین پــور با بیان اینکه بخــش قابل توجهى از 
کمک هاى بالعوض این نهاد از محل صدقه مردم نیکوکار 
اســتان اصفهان پرداخت مى شــود، اظهار کــرد: صدقه 
جمع آورى شــده در هر منطقه به مصرف نیازمندان همان 
محل مى رسد و به هیچ وجه از شهر و استان خارج نمى شود. 
وى تصریح کرد: نزدیک به صــد هزار خانوار تحت حمایت 

کمیته امداد در استان وجود دارند که سهم هر خانوار از صدقه 
جمع آورى شده، به طور میانگین حدود 21 هزار تومان در ماه 
است. وى با بیان اینکه کمیته امداد خدمات متنوعى به جامعه 
تحت حمایت خود ارائه مى کند، گفت: این خدمات از محل 
کمک هاى مردم و بودجه دولتى تأمین مى شــود که سهم 
کمک هاى مردمى از کل خدمات ارائه شده توسط این نهاد 
نزدیک به 30 درصد است. متین پور مبارزه مؤثر با فقر را نیازمند 
مشارکت بیشتر مردم دانست و افزود: کمیته امداد اصفهان 
براى دسترسى مردم نیکوکار اســتان به روش هاى جدید 
براى کمک به نیازمندان اقدام به راه اندازى چندین سامانه 

الکترونیکى کرده است. 

ثبت یک میلیون تردد در 
محورهاي مواصالتی استان 

اصفهانى ها بهار امسال 6 
میلیارد تومان صدقه دادند

90 درصد عسل خوانسار 
با کیفیت تولید مى شود

فرمانـدار خوانسـار گفـت: در آزمایشـگاه اسـتان و 
شهرستان مشخص شده است که بیش از 90 درصد 

عسل خوانسار مرغوب و با کیفیت تولید مى شود.
حسـن شـفعتى با اشـاره به طـرح ضربتى مبـارزه با 
تولیدکنندگان عسل تقلبى در خوانسار اظهار کرد:60 
درصـد اقتصاد خوانسـار مربـوط به صنعـت پرورش 

زنبوردارى است.
وى با بیان اینکه تولیدکنندگان عسل 45 درصد از آمار 
اشتغال شهرستان را تشـکیل مى دهند، افزود: اگر به 
سالمت عسل با کیفیت توجه نشود، در آینده بسیارى 

از تولیدکنندگان بیکار خواهند شد.

وزش باد شدید در 
غرب استان

کارشـناس مسـئول پیش بینـى هـواى اسـتان 
اصفهـان گفـت: وزش بـاد شـدید و افزایـش ابر در 
غرب اسـتان اصفهان طـى دو روز آینـده پیش بینى

 مى شود.
علـى عسـگریان اظهـار کـرد: در ایـن بـازه زمانى، 
الگوهـاى پایدار جـوى در اکثر مناطق اسـتان حاکم 
اسـت و جوى تقریبـًا پایـدار را در اسـتان پیش بینى 

مى کنیم.
وى اضافه کرد: بر این اساس، در اکثر مناطق استان، 
آسـمان صاف تـا قسـمتى ابـرى و گاهـى وزش باد 

 بینى مى شود.

خبر

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

یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 3360 مورخه 1397/3/30 خانم طاهره محمد شفیع جالل آبادى به شناسنامه شماره 13 کدملى 
1090982208 صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/40 
مترمربع که مقدار130/31 مترمربع آن ازپالك 749 و مقدار99/09 مترمربع آن ازپالك 742 واقع درقطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
2- رأى شماره 3355 مورخه 1397/3/30 آقاى عباســعلى کریم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 779 
کدملى 1090890249 صادره نجف آباد فرزند حســن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
229/40 مترمربع که مقدار130/31 مترمربع آن ازپــالك 749 و مقدار99/09 مترمربع آن ازپالك 742 واقع 

درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3-رأى شــماره 2309 مورخه 1397/3/3 خانم طیبه دیانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 23266 کدملى 
1090230583 صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/30 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 339 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره 2308 مورخه 1397/3/3 آقاى حسین حاجى قربانى   به شناســنامه شماره 1080114718 
کدملى 1080114718 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
97/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 339 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 1144 مورخه 1397/2/9 آقاى حمیدرضا سیروس نجف آبادى به شناسنامه شماره 251 کدملى 
1091116474 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
279/95 مترمربع که مقدار 254/70 مترمربع آن ازپالك شــماره 576/3 ومقدار 25/25 مترمربع آن ازپالك 

شماره 582/1 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شماره 1145 مورخه 1397/2/9 خانم معصومه طالبى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 397 کدملى 
1091240906 صادره نجف آباد فرزند مصطفى  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
279/95 مترمربع که مقدار 254/70 مترمربع آن ازپالك شــماره 576/3 ومقدار 25/25 مترمربع آن ازپالك 

شماره 582/1 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 3532 مورخه 1397/4/5 آقا حجت محمدى مبارکه به شناسنامه شماره 2 کدملى 5499690014 
صادره تیران وکرون فرزند سیدحسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/78 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1089 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شــماره 2619 مورخه 1397/3/9 آقاى علیرضا لطفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 802 کدملى 
1091400660 صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/95 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 335 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
9- رأى شــماره 2620 مورخه 1397/3/9 خانم لیال اســدى جاجائى به شناســنامه شــماره 2582 کدملى 
1092253701 صادره نجف آباد فرزند احمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/95 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 335 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
10- رأى شماره 3415 مورخه 1397/3/31 آقاى طاهر آذریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1172 کدملى 
1092096264 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/50 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شماره 2518 مورخه 1397/3/8 آقاى محمد مردانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2261 کدملى 
1091259046 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درچهاردانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
134/50 مترمربع قسمتى ازپالك 321 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه 

عادى با واسطه ازمالک رسمى آقاى عشقعلى مردانى نجف آبادى خریدارى نموده است 
12- رأى شــماره 2517 مورخه 1397/3/8 خانم زهرا فاضل نجف  آبادى به شناسنامه شماره 211 کدملى 
1091394725 صادره نجف آباد فرزند رضا  دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/50 
مترمربع قسمتى ازپالك 321 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى با 

واسطه ازمالک رسمى آقاى عشقعلى مردانى نجف آبادى خریدارى نموده است 
13- رأى شماره 2322 مورخه 1397/3/5 خانم مرضیه ابراهیم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره  29143 
کدملى 1090289502 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
157/20 مترمربع که مقدار52/95 مترمربع آن ازپالك 1012/1 ومقدار104/25 مترمربع آن از پالك 1012 

واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
14- رأى شــماره 2329 مورخه 1397/3/5 آقاى مهدى علیخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره  28664 
کدملى 1090284705 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
157/20 مترمربع که مقدار52/95 مترمربع آن ازپالك 1012/1 ومقدار104/25 مترمربع آن از پالك 1012 

واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
15- رأى شماره 3318 مورخه 1397/3/29 آقاى عبدالحســین رضائى به شناسنامه شماره 68909 کدملى 
2000667546 صادره دزفول فرزند رجب درششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/35 مترمربع  قسمتى 

ازپالك شماره 417 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
16- رأى شماره 3345 مورخه 1397/3/29 آقاى على ناصحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2048 کدملى 
1091233251 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 314/40 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 779 اصلى واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
17- رأى شــماره 3535 مورخــه 1397/4/5 آقاى مهــرداد بهارلوئى به شناســنامه شــماره 381 کدملى 
1818458853 صادره آبادان فرزند اکبر درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 207/40 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 859/898 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
18- رأى شــماره 2625 مورخه 1397/3/9 آقاى محمدرضا بیگدلى به شناســنامه شــماره 1419 کدملى 
5759316435 صادره چادگان فرزند جهانگیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/86 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 
معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 

19- رأى شماره 3401 مورخه 1397/3/31 آقاى على کریمى چشمه احمدرضائى به شناسنامه شماره 3 کدملى 
5499827192 صادره نجف آباد فرزند لطف اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 139/10 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى صدیقه ملکى نجف آبادى 

به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
20- رأى شماره 2311 مورخه 1397/3/3 آقاى عبدالرحیم حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
702 کدملى 1091508161 صادره نجف آباد فرزند محمد حســین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
151/75 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 158 اصلى واقع در قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 3536 مورخــه 1397/4/5 خانم الهه عبداللهى نیا به شناســنامه شــماره 7170 کدملى 
1092156291 صادره نجف آباد فرزند یوسف درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 50/58 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 284 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 2167 مورخه 1397/3/1 خانم گل تاج احمدى فرد به شناســنامه شــماره 1459 کدملى 
4689300801 صادره اردل فرزند عباس درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 212/5 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت مک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
23- رأى شماره 2631 مورخه 1397/3/10 آقاى میثم رضایى به شناسنامه شماره 1898 کدملى 1091369658 
صادره نجف آباد فرزند فریدون درششدانگ یک باب خانه به مساحت 171/29 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

130 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شــماره 3548 مورخه 1397/4/6 خانم بتول پورى شــبان به شناســنامه شــماره 1249 کدملى 
1091162778 صادره نجف آباد فرزند محمد در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/22 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 3 فرعى از 527 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 3549 مورخه 1397/4/6 آقاى مهدى زمانیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 291 کدملى 
1091107807 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  در ســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
159/22 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 3 فرعى از 527 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 2178 مورخه 1397/3/2 آقاى محمد اســدى پور به شناســنامه شــماره 123 کدملى 
1129458377 صادره فریدونشهر فرزند اسماعیل درششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
27- رأى شــماره 2172 مورخه 1397/3/1 آقاى ســید محمد موسوى به شناسنامه شــماره 192 کدملى 
4171354927 صادره الیگودرز فرزند سید یوسف درششدانگ یک باب خانه به مساحت 240 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 391/1532 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 1822 مورخه 1397/2/26 آقاى محمود عیدى وندى به شناســنامه شماره 174 کدملى 
6639437813 صادره اندیکا فرزند على جان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 250/97 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى به 

صورت عادى وباواسطه مى باشد 
29- رأى شماره 3540 مورخه 1397/4/6 خانم لیلى پورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1531 کدملى 
1091365989 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/78 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 241 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 3551 مورخه 1397/4/6 خانم فاطمه کارشــناس نجف آبادى به شناسنامه شماره 28967 
کدملى 1090287747 صادره نجف آباد فرزند یداله درشششدانگ یک باب خانه به مساحت 138/70 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 780 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
31- رأى شــماره 3310 مورخه 1397/3/29 خانم عاطفه کارشــناس به شناسنامه شــماره 2377 کدملى 
1091338663 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک بالب خانه به مساحت 
207/04 مترمربع قســمتى ازپالك 174 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
32- رأى شماره 3309 مورخه 1397/3/29 آقاى ســیدمحمود نوریان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 691 
کدملى 1091268967 صادره نجف آباد فرزند ســیداحمد  درچهار  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 207/04 مترمربع قســمتى ازپالك 174 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره 3382 مورخه 1397/3/30 آقاى عیســى مومنى به شناسنامه شــماره 11109 کدملى 
1092195688صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نانوایى به 
مساحت 55/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
34- رأى شــماره 3384 مورخــه 1397/3/30 آقاى محمدمومنى  به شناســنامه شــماره 553 کدملى 
1129285278صادره فریدونشهر فرزند غالمحسین درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نانوایى به 
مساحت 55/90 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
35- رأى شماره 3308 مورخه 1397/3/29 آقاى سید مسعود نوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 245 
کدملى 1091625999 صادره نجف آباد فرزند سید احمد درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 216/45 مترمربع قسمتى ازپالك 174 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
36- رأى شــماره 3307 مورخه 1397/3/29 خانم مائــده کاظمى نجف آبادى  به شناســنامه و کدملى 
1080040651 صادره نجف آباد فرزند مصطفى دردودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
216/45 مترمربع قسمتى ازپالك 174 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
37- رأى شماره 2305 مورخه 1397/3/3 خانم مریم چاوشى به شناسنامه شماره 527 کدملى 1091558809 
صادره نجف اباد فرزند اسداهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 

413 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

38- رأى شماره 2939 مورخه 1397/3/20 آقاى ایرج غالمى به شناسنامه شماره 24 کدملى 1091986436 
صادره نجف اباد فرزند صفر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/70 مترمربع که مقدار 97/15مترمربع 
آن ازپالك 565/3 ومقدار45/55 مترمربع آن ازپالك 566/1 واقــع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شماره 3534 مورخه 1397/4/5 خانم زهرا رضائى احمدآبادى به شناسنامه شماره 2806 کدملى 
1091378738 صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/30 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 445/4 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ازمالک رسمى آقاى 

محمد مصطفائى نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
40- رأى شماره 3533 مورخه 1397/4/5 آقاى محمد مصطفائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 32193 
کدملى 1090320051 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 207/30 مترمربع قسمتى از پالك شماره 445/4 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شــماره 2174 مورخه 1397/3/1آقاى اسفندیار شکرالهى به شناســنامه شماره 3621 کدملى 
4621238442 صادره شهرکرد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 899 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
42- رأى شماره 2175 مورخه 1397/3/1آقاى عبداهللا شکرالهى یانچشمه  به شناسنامه شماره 3906 کدملى 
4621241397  صادره شهرکرد فرزند حسن در سه دانگ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
175/20 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 899 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
43- رأى شماره 3205 مورخه 1397/3/27 آقاى منصور صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 124 کدملى 
1091615772 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88/25 مترمربع قسمتى 

ازپالك 837 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
44- رأى شــماره 3064 مورخه 1397/3/22  آقاى قنبرعلى حیدرى به شناســنامه شماره 1270 کدملى 
1090948824صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 251/47 

مترمربع قسمتى از پالك 483 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
45- رأى شــماره 3063 مورخه 1397/3/22  خانم مائده جوالیى به شناســنامه شــماره 19629 کدملى 
4722885011صادره عراق فرزند محمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 251/47 

مترمربع قسمتى از پالك 483 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شماره 1825 مورخه 1397/2/27 خانم اشرف حیدرى باباشیخعلى به شناسنامه شماره 3 کدملى 
1170957048 صادره لنجان فرزند قدمعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 136 مترمربع قسمتى  

ازپالك شماره 883/34 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شــماره 1600 مورخه 1397/2/19 آقاى مرتضى صالحى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 473 
کدملى 1091097951 صادره نجف آباد فرزند قلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
146/55 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از420 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – 
انتقال ملک ازمالکان رسمى مهدى وناصر وغالمحسین ومحمد حسن همگى عبداهللا نجف آبادى (وراث 

عشقعلى عبداهللا نجف آبادى ) به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
48- رأى شماره 1599 مورخه 1397/2/19 خانم اشرف سال دورگر نجف آبادى به شناسنامه شماره 856 
کدملى 1091175470 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 146/55 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از420 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 
اصفهان – انتقال ملک ازمالکان رسمى مهدى وناصر وغالمحســین ومحمد حسن همگى عبداهللا نجف 

آبادى (وراث عشقعلى عبداهللا نجف آبادى ) به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
49- رأى شماره 2436 مورخه 1397/3/7 آقاى رسول ناصحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1934 کدملى 
1091205930 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 109/77 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 407 اصلى واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى محمد على 

پاك طینت تنها وارث خانم معصومه پاك طینت به صورت عادى و باواسطه مى باشد 
50- رأى شماره 2423 مورخه 1397/3/6 آقاى محمدباقرکیانى به شناسنامه شماره 4 کدملى 1129873226 
صادره فریدونشهر فرزند على درششدانگ قسمتى ازیکباب خانه به مساحت 113/37 مترمربع قسمتى ازپالك 
شــماره 6080 فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان (که باقسمتى ازگذر قدیمى به 
مساحت 1/56 مترمربع که درتصرف متقاضى است تشکیل یک باب خانه کامل رامى دهد )- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شــماره 11524 مورخه 1396/11/29 آقاى اکبرمحمدى به شناسنامه شــماره 1312 کدملى 
1091146888 صادره نجف آباد فرزند خلیل درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 44/64 مترمربع قسمتى 

ازپالك 572/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
52- رأى شماره 2142 مورخه 1397/3/1 خانم ام لیال شرفیه به شناسنامه شماره 33 کدملى 4569665871 
صادره سمنان فرزند رمضانعلى درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 203/76 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى رضا قلى عموقنبرى به صورت 

عادى وباواسطه مى باشد 
53- رأى شــماره 3030 مورخــه 1397/3/21 آقاى هادى ســلیمى به شناســنامه شــماره 45 کدملى 
5499842779 صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 484 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

54- رأى شــماره 3171 مورخه 1397/3/24 آقاى محمدرضا غالمى تقى آبادى به شناسنامه شماره 170 
کدملى 5499178453 صادره نجف آباد فرزند نوروز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/20 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
55- رأى شــماره 3516 مورخه 1397/4/5آقاى ســعید پورشــبان به شناســنامه شــماره 123 کدملى 
1091575517 صادره نجف آباد فرزند نصراله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 71/92 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 243اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

56- رأى شماره 3531 مورخه 1397/4/5 خانم مهرى پورشاهیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 22286 
کدملى 1090220782 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل درششدانگ یک باب خانه به مساحت 89 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 437 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
57- رأى شــماره 3462 مورخه 1397/4/3 آقاى مرتضى مصطفائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 435 

کدملى 1091109249 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 179/11 
مترمربع قسمتى ازپالك 1023قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

58- رأى شماره 3456 مورخه 1397/4/2 آقاى امین آذرى به شناسنامه شماره 2208 کدملى 1091312168 
صادره نجف آباد فرزند محسن درششدانگ یک باب ورزشگاه ودفترادارى به مساحت 5183/47 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شماره 2206 مورخه 1397/3/2 آقاى محمد کیماسى به شناسنامه شماره 9 کدملى 1129412121 
صادره فریدونشهر فرزند اسکندر درششــدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به مساحت 197/34 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 391/10139 واقع دربخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شــماره 3340مورخه 1397/3/29 آقاى محمد جاللى نجف آبادى به شناســنامه شماره 4159 
کدملى 1091392277 صادره نجف آباد فرزند عبدالرسول درششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 445 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
61- رأى شماره 2936 مورخه 1397/3/20 آقاى احمد ضیائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 574 کدملى 
1091548927صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
157/52 مترمربع که مقدار44/77 مترمربع آن ازپــالك 654 ومقدار112/75 مترمربع آن  ازپالك 654/1 

واقعات درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
62- رأى شماره 2937 مورخه 1397/3/20 خانم ســمیه ابراهیمى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1185 
کدملى 1091604037 صادره نجف آباد فرزند رضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
157/52 مترمربع که مقدار44/77 مترمربع آن ازپــالك 654 ومقدار112/75 مترمربع آن  ازپالك 654/1 

واقعات درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شماره 2621 مورخه 1397/3/9 آقاى عبدالصمد هادى سیچانى به شناسنامه شماره 594 کدملى 
1288582587 صادره اصفهان فرزند باقر درششــد انگ یک باب انبار به مساحت 2320 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 3575 فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالکان 

رسمى عشقعلى منتظرى واسداهللا رشیدى نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
64- رأى شماره 3287 مورخه 1397/3/28 آقاى رسول نورى جالل آبادى به شناسنامه شماره 1566 کدملى 
1092100202 صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/35 
مترمربع قسمتى ازپالك 1024 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

65- رأى شماره 3239 مورخه 1397/3/28 خانم فاطمه نصراللهى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 2814 
کدملى 1091420793 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 102/35 مترمربع قسمتى ازپالك 1024 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
66- رأى شــماره 3290 مورخه 1397/3/28 آقاى مرتضى حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 309 
کدملى 1090939213 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/15 مترمربع 
که 148/75مترمربع آن برروى پالك 1057/4 قطعه 3 بخــش 11 ثبت اصفهان و 37/40مترمربع برروى 

پالك 1057/5 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
67- رأى شــماره 3463 مورخــه 1397/4/3 خانم اعظم فروغى به شناســنامه شــماره 2182 کدملى 
1091311900 صادره نجف آباد فرزند صفرعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 216 

مترمربع قسمتى ازپالك 899 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شماره 3518 مورخه 1397/4/5 آقاى على یوسفى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 820 کدملى 
1091132801 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا  درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 216 

مترمربع قسمتى ازپالك 899 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى شــماره 2176 مورخــه 1397/3/2 خانم بهجت صالحى به شناســنامه شــماره 112 کدملى 
1091535809 صادره نجف آباد فرزند محمد صالح دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
181/63 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 331 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت ا صفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
70- رأى شــماره 2177 مورخه 1397/3/2 آقاى حســین صالحى  به شناسنامه شــماره 27002 کدملى 
1090268033 صادره نجف آباد فرزند محمد درچهار دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
181/63 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 331 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت ا صفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
71- رأى شــماره 3525 مورخه 1397/4/5 خانم فاطمه پاینده نجف آبادى به شناســنامه 2315 کدملى 
1091373825 صادره نجف آباد فرزند احمد دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 209/70 
مترمربع قسمتى ازپالك 546 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى به 

صورت باواسطه ازمالک رسمى خانم بیگم نوریان خریدارى نموده است 
72- رأى شــماره 3522 مورخه 1397/4/5 آقاى مجید حســناتى  نجف آبادى به شناسنامه 785 کدملى 
1091297940 صادره نجف آباد فرزند على  درچهاردانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
209/70 مترمربع قسمتى ازپالك 546 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه 

عادى باواسطه ازمالک رسمى خانم بیگم نوریان خریدارى نموده است 
73- رأى شماره 2930 مورخه 1397/3/20 آقاى ابراهیم مردانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 25514 
کدملى 1090253052 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 97/42 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1229 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شــماره 2933 مورخه 1397/3/20 خانم مهناز کریم زاده  به شناســنامه شماره 27029 کدملى 
1090268297 صادره نجف آباد فرزند ابوالحسن  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
97/42 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1229 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
75- رأى شــماره  3403 مورخه 1397/3/31 آقاى مهدى پورقاســمیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
982 کدملى 1091143579 صادره نجف آباد فرزند فتحعلى درقسمتى ازیک باب خانه به مساحت 146/63 
مترمربع که قسمتى ازپالك 512 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان مى باشد وباقسمتى ازپالك 511 قطعه 
6 بخش 11 ثبت اصفهان توام وتشکیل یکباب خانه راداده است ودرخواست متقاضى نسبت به قسمت واقع 
شده موردتقاضا برروى پالك 511 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان به علت عدم ارائه مدارك کافى ردشده 

است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
ادامه در صفحه 11

 اصفهان از جمله استان هایى است که باید منتظر تغییر استاندار باشد. شایعات 
بسیارى هم در مورد تغییر استاندار اصفهان به گوش مى رسد، اما هنوز تماسى 

از سوى وزارت کشور با نمایندگان استان گرفته نشده است. 
شایعات در مورد تغییر «مهرعلیزاده» از چندین روز پیش آغاز شده است. 
با اصالح قانون ممنوعیت به کارگیرى بازنشستگان که به تازگى از سوى 
مجلس شوراى اسالمى تصویب شده است، به نظر مى رسد استاندار اصفهان 
قصد برخاستن از مهمترین صندلى اجرایى استان را دارد و زمزمه هاى این 
تغییر بیشتر شنیده مى شود، چون این روزها استاندار در ساختمان استاندارى 

اصفهان، در حدود یک هفته اى حاضر نشده، اما خودش در خصوص عدم 
حضور یک هفته اى اش در استاندارى اصفهان گفته: االن در پشت میز کارى 

خود دراصفهان هستم و این اخبار صحت ندارد.
مهرعلیزاده افزوده: اتفاقاً با جدیت کارهایم را انجام مى دهم و در این هفته  
هم، اقدامات بســیار بزرگى انجام داده ام که در آینده آنها را اطالع رسانى 

خواهم کرد.
اما به  هر حال شایعه غیبت چندروزه مهرعلیزاده در محل کارش باعث شده 

گمانه تغییر استاندار اصفهان بعد از 275 روز جدى تر باشد. 
این در حالى است که جمشید انصارى، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

ادارى و استخدامى کشور اعالم کرده: درباره بازنشسته هاى دولتى االن 15 
استاندار و 14 معاون استاندار بازنشسته داریم که تعداد بازنشسته هاى دولتى 

110 نفر هستند که درحدود 12 درصد از میزان مقامات را شامل مى شود.
حال نخستین و جنجالى ترین تغییر استاندار کالنشهرهاى کشور، استاندار 
62 ساله نصف جهان است که فعالیت اجرایى خود را از 40سال قبل و در سال 
1357 در جهاد سازندگى آذربایجان شرقى آغاز کرده است و حال باید منتظر 
بود طى 50روز آینده، چه تغییر و تحوالتى در ساختمان استاندارى اصفهان رخ 
مى دهد و آیا عالى ترین مقام اجرایى استان همچنان بر صندلى خود جلوس 

مى کند یا این صندلى را به دیگران مى سپارد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: مشــتاقان زیارت کربالى معال، 
مى توانند به دفاتر مجاز زیارتى سیاحتى تحت نظارت این سازمان مراجعه کنند. 
بنابر اعالم غالمعلى زاهدى، مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان، 26 گروه 
در هر هفته از اســتان اصفهان به عتبات عالیات اعزام مى شــوند و بر همین 
اســاس مى توان گفت در طول هر ماه 104 کاروان از این اســتان به زیارت 

اباعبدا... الحسین(ع) مشرف مى شوند.
وى در ادامه با بیان اینکه 12 گروه به صورت هوایى در قالب سه پرواز که هر 
پرواز متشکل از چهار کاروان و 14 گروه دیگر به صورت زمینى به عتبات عالیات 
اعزام مى شوند، مى افزاید: پیش ثبت نام سفرهاى نوروزى عتبات عالیات امسال 
از 12 بهمن 96 آغاز شد که اعزام ها از 23 اسفند 96 آغاز شده و تا 8 فروردین 
ماه 97 ادامه پیدا کرده بود  و ثبت نام سفر به عتبات عالیات هم از روز یک شنبه 
هفتم مرداد ماه آغاز شده است و اعزام زائران از 20 مرداد تا 20 شهریور ماه سال 

جارى ادامه خواهد داشت.
اگرچه روند سفر به عتبات عالیات در سال هاى اخیر تسهیل شده و قانونمندتر 
شده است اما مشتاقان سفر به این سرزمین باید قبل از هر اقدامى براى جلوگیرى 
از ازدحام و معطلى در مرز، وضعیت گذرنامه خود را بررسى کرده و در صورت لزوم 
آن را تمدید کنند زیرا بر اساس قوانین موجود، گذرنامه فرد باید داراى شش ماه 
اعتبار باشد چراکه  ویزاى گردشگرى عراق به مدت سه ماه از تاریخ صدور داراى 
اعتبار است؛ البته ویزاى انفرادى به صورت یکبار ورود صادر مى شود و زائران 
پس از یک بار ورود و خروج به خاك عراق، حق عبور مجدد از پایانه هاى مرزى 
عراق را حتى در صورت برخوردارى از اعتبار ویزا ندارند بر همین اساس پس از 
تحویل مدارك و هزینه ها به دفاتر زیارتى، این شرکت ها اطالعات افراد را به 
سفارت عراق منتقل مى کنند تا آنها اطالعات مسافران را بررسى کنند. طبق 
خبر اعالم شده از سوى سازمان حج و زیارت در خصوص هزینه ویزاى کربال 
قیمت هاى مربوط به بیمه، ویزا و خدمات درمانى مشخص شده و روال ادارى 
مورد نیاز براى این کار حدود 48 ساعت طول مى کشد بنابراین بهتر است زائران 
براى اخذ ویزا هرچه سریع تر اقدام کنند تا با ازدحام صدور آن روبه رو نشوند و 

سفر معنوى خود را با آرامش خاطر بیشترى شروع کنند.

ثبت نام سفرهاى عتبات عالیات 
در اصفهان آغاز شد

محیا حمزه

زهرا  زرفشانى

زمزمه هاى جدى تر  تکانه مدیریتى 
عالى ترین مقام اجرایى استان



استاناستان 11113280 سال پانزدهمسه شنبه  9 مرداد  ماه   1397

آزادسازى160 هزار مترمربع 
زمین در آران و بیدگل 

مدیر اداره راه و شهرسازى شهرسـتان آران و بیدگل 
از آزادسـازى نزدیک به 160 هـزار مترمربع از زمین 
هاى دولتى این شهرسـتان در یکسـال گذشته خبر

 داد.
مجتبى آراسـته گفت: ارزش ریالى ایـن زمین ها که 
با همکارى دسـتگاه قضائى و نیـروى انتظامى، قلع 
و قمع و آزادسازى شـد، نزدیک به 150 میلیارد ریال

 است.
وى افـزود: تعـداد پرونـده زمیـن هـاى آزادسـازى 
شـده در یکسـال گذشـته 20 فقره اسـت که رشدى 
1/5 برابـرى نسـبت بـه سـال هـاى پیـش از آن 

دارد.

جاده سالمت سمیرم
 50 درصد پیشرفت کرد

مدیـر اداره راه و شهرسـازى شهرسـتان سـمیرم از 
پیشـرفت 50 درصـدى جـاده سـالمت، در مسـیر و 
محـدوده منطقـه نمونـه گردشگرى«آبشـار» خبـر 

داد.
علیرضا طایى افزود: عملیات راهسازى و تسطیح جاده 
سالمت به طول دو کیلومتر، با 20 میلیارد ریال اعتبار 

در دست اجراست. 
وى گفت: اعتبـار این طرح از محـل تبصره عمران و 
بهسازى شهرى، در ستاد بازآفرینى شهرى و احیاى 

بافت هاى فرسوده تصویب شده است.

خبر

مدیر امور درآمد شهردارى اصفهان گفت: با اهداى بسته 
تشویقى به شــهروندان اصفهانى، فصل نوینى در رونق 

ساخت و ساز مسکن آغاز مى شود. 
نادر آخوندى اظهار کرد: بسته تشویقى پیشنهادى به شوراى 
شهر اصفهان، براى یک فرصت سه ماهه آغاز شده و فصل 
نوینى در رونق ساخت و ساز مسکن ایجاد خواهد کرد. وى 
افزود: هدف راهبردى این طرح، ایجاد و تقویت انگیزه هاى 
تشویقى براى رونق ساخت و ساز مسکن و ورود سرمایه 
گذاران به این حوزه فعالیت اقتصاد شهرى است. مدیر امور 
درآمد شهردارى اصفهان با اشاره به بندهاى سه گانه مصوبه 
جدید و بسته تشویقى، گفت: هدف شهردارى اصفهان از 

تهیه این الیحه و تصویب آن توسط شوراى اسالمى شهر 
اصفهان، ایجاد تحرك در بازار و صنعت ســاختمان بود تا 
از این طریق، شــهردارى اصفهان وظیفه خود در راستاى 
حمایت و کمک به رونق اقتصادى شهر و کشور را انجام 
داده باشد. آخوندى اضافه کرد: شهروندانى که براى دریافت 
پروانه ساختمانى به شهردارى هاى مناطق مراجعه مى کنند، 

در بخش تراکم مى توانند از بسته تشویقى استفاده کنند.
وى گفت: در ســال جارى، دوره بسته تشــویقى از زمان 
تصویب سه ماه در نظر گرفته شده، اما دستورالعمل اجرایى 
آن را فراهم مى کنیم تا شهروندان 9 ماه براى دریافت پروانه 

فرصت داشته باشند.

معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان گفت: عملیات 
احداث تقاطع غیر همسطح«شــهید اردستانى» که یک 
خیابان 36 مترى را به خیابان فرزانگان اضافه و گره هاى 
ترافیکى منطقه شمال شهر را باز مى  کند، تا یک ماه آینده 

آغاز مى شود. 
ایرج مظفر اظهارکرد: پیرو برنامه ریزى هاى انجام شــده 
در ســال جارى براى حلقه چهارم ترافیکى شهر، یکى از 
پروژه هاى در دســتور کار، احداث تقاطع شهید اردستانى 
در مسیر حلقه حفاظتى و بزرگراه شهید اردستانى بود که 
براى احداث این تقاطع، 250 هزار متــر مربع زمین باید 
آزادسازى شود. وى افزود: آزادســازى اراضى در طرح و 

تکمیل دسترسى هاى تقاطع غیر همسطح شهید اردستانى، 
طبق اعالم آمادگى شهردارى هاى مناطق10 و 14 تا دو ماه 
آینده به اتمام خواهد رسید که به شرط انجام آزادسازى و 
تأمین منابع مالى این پروژه در مهلت مقرر به صورت کامل 

اجرا مى شود و مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.
معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
اتصال این تقاطع، 1/5کیلومتــر از حلقه حفاظتى چهارم 
است که در منطقه 14 انجام مى شــود، تصریح کرد: در 
ادامه، مسیرى به طول 6 کیلومتر در ادامه بلوار فرزانگان به 
خیابان مقابل ورزشگاه نقش جهان متصل مى شود تا تردد 

خودروهاى سنگین از این مسیر انجام شود.

زخم ترافیک شمال شهر 
التیام مى یابد

بسته هاى تشویقى، رونق 
ساخت و ساز را به دنبال دارد

ادامه از صفحه 10
76- رأى شــماره 3405 مورخه 1397/3/31 آقاى رحیم شــفیعى آبادچى به شناســنامه شماره 18 کدملى 
5499779074 صادره تیران وکرون فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136 مترمربع قسمتى 

ازپالك 475 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شماره 3312 مورخه 1397/3/29 خانم عصمت قناعت کارنجف آبادى به شناسنامه شماره 53 کدملى 
1090751575 صادره نجف آباد فرزند جعفر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/70 

مترمربع قسمتى ازپالك 195 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
78- رأى شــماره 3311 مورخه 1397/3/29 خانم زهرا ایزدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 402 کدملى 
1091294127 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
152/70 مترمربع قســمتى ازپالك 195 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
79- رأى شــماره 2913 مورخه 1397/3/19 خانم اعظم صادقى جالل آبادى به شناســنامه شماره 29711 
کدملى1090295197 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/85 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 335 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 بت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
80- رأى شماره 2740 مورخه 1397/3/12 خانم زهراســادات مرتضوى به شناسنامه شماره 29592کدملى 
1090294001 صادره نجف آباد فرزند سید محمد تقى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/5 مترمربع 

قسمتى ازپالك 860 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شــماره 3537 مورخه 1397/4/5 خانم پروانه شــایگان به شناســنامه شــماره 23176 کدملى 
1090229682 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه و مغازه به مساحت 122/50 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 311 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
82- رأى شماره 4042 مورخه 1397/4/21 آقاى محمد هادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 257 کدملى 
1091617112 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/54 مترمربع قسمتى 

ازپالك 366 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
83- رأى شماره 3246 مورخه 1397/3/28 خانم زیباعیدیوندى به شناسنامه شماره853 کدملى 5559335134 
صادره کوهرنگ فرزند غالم على درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 198/11 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
84- رأى شــماره 2918 مورخه 1397/3/19 آقاى عبدالحسین اسماعیلى به شناســنامه شماره 16 کدملى 
5759700677 صادره چادگان فرزند حیدرآقا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 138/30 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 589 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
85- رأى شماره 1875 مورخه 1397/2/27خانم آرزو مهدى نژاد به شناسنامه شماره 1080127641 کدملى 
1080127641 صادره نجف آباد فرزند مانده على درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
134/33 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1758 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از 

مالک رسمى مصطفى على عسگرى نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
86- رأى شماره 1876 مورخه 1397/2/27آقاى مجتبى احمدى قهریزجانى به شناسنامه شماره 3819 کدملى 
1091388873 صادره نجف آباد فرزند حشمت اله درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
134/33 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1758 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از 

مالک رسمى مصطفى على عسگرى نجف آبادى به صورت عادى وبا واسطه مى باشد 
87- رأى شــماره 4040 مورخه 1397/4/21 خانم اشــرف عمو قنبرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
357 کدملى 1090998449 صادره نجف آباد فرزند غالمحســین درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
183/90مترمربع قســمتى ازپالك 251 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
88- رأى شماره 3652 مورخه 1397/4/10 آقاى محسن سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 88 کدملى 
4723661107 صادره نجف فرزند غالمحسین درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 11/87 مترمربع قسمتى 

ازپالك 618 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
89- رأى شــماره 3785 مورخه 1397/4/14 خانم طاهره خوشنودى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1517 
کدملى 1091165459 صادره نجف آباد فرزند براتعلى دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
160 مترمربع قسمتى ازپالك 1125 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

90- رأى شماره 3739 مورخه 1397/4/12 آقاى ایرج محمدى قلعه سفیدى به شناسنامه شماره 55 کدملى 
1111417083 صادره فالورجان  فرزند احمد  درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 160 

مترمربع قسمتى ازپالك 1125 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
91- رأى شماره 3662 مورخه 1397/4/10 آقاى محمد على یوســفان نجف آبادى به شناسنامه شماره 71 
کدملى 1091480117 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه وخانه 
به مساحت 58/60 مترمربع قســمتى ازپالك 329 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
92- رأى شماره 3663 مورخه 1397/4/10 خانم عصمت مغنى باشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 4 کدملى 
1091073228 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه وخانه به مساحت 
58/60 مترمربع قسمتى ازپالك 329 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
93- رأى شماره 3729 مورخه 1397/4/12 خانم صدیقه احمدى چادگانى به شناسنامه شماره 22378 کدملى 
1090221703 صادره نجف آباد فرزند قهرمان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/55 مترمربع قسمتى 

ازپالك 703 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
94- رأى شماره 607 مورخه 1397/1/29 خانم صفیه دارابى به شناسنامه شماره 1461 کدملى 4849162576 
صادره ازنا فرزند عزت اله درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 215/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
95- رأى شماره 608 مورخه 1397/1/29 خانم صفیه دارابى به شناسنامه شماره 1461 کدملى 4849162576 
صادره ازنا فرزند عزت اله درششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 38/99 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
96- رأى شماره 3730 مورخه 1397/4/12 خانم زهره خزائیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 26161 کدملى 
1090259557 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 94/86 مترمربع 

قسمتى ازپالك 378 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
97- رأى شماره 3734 مورخه 1397/4/12 خانم شــهین صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 29833 
کدملى 1090296401 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 160/75 مترمربع قســمتى از پالك 451 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
98- رأى شماره 3732 مورخه 1397/4/12 آقاى حمید حاجى رجب  نجف آبادى به شناسنامه شماره 29870 
کدملى 1090296770صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 160/75 مترمربع قســمتى از پالك 451 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
99- رأى اصالحى شماره4608 مورخه 1397/5/6 پبرو رأى شماره 3068 مورخه 1397/3/22 آقاى مسعود 
رضائیان نجف آبادى به شماره شناسنامه 0 کدملى 1080415297 صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ  یک باب خانه به مساحت 109/94 مترمربع قسمتى از پالك 236/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
100- آراء اصالحى شماره 12447و12448و12449و12450و12451مورخه 1396/12/26پیرو آراء شماره 
6078و6071 و6074مورخــه 1396/6/21 و6000و6019 مورخه 1396/6/19 میزان مالکیت آقاى عباس 
ایزدى وعفت ابراهیم نجف آبادى هرکدام نســبت به دو ویک –چهارم دانگ مشاع ازششدانگ وسمیرا شاه 
پورى ارانى واسماء حبیب اللهى نجف آبادى ومینامروى هرکدام نسبت به یک – دوم دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه قسمتى ازپالك 696/3قطعه 3 بخش 11صحیح مى باشد –راى صادره قبلى بارعایت اصالحات 
فوق قابل اجرامى باشــد تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/05/09 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/05/24م 

الف:215663   حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /5/228
فقدان سند مالکیت

شــماره: 139721702023007907 تاریخ: 97/5/3 نظر به اینکه بانک رفاه کارگران شعبه رباط اصفهان با 
نمایندگى رضا اژئیان با تسلیم دو برگ استشهاد شهود، مدعى مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى 
شماره 646/32 واقع در بخش یک ثبت اصفهان که به موجب سند انتقال 59404- 1390/9/10 دفترخانه 
108 اصفهان مالک گردیده و سند مالکیت تک برگى به شــماره چاپى 135007 در صفحه 590 دفتر 219 
بشماره ثبت 90341 صادر و تسلیم گردیده که سند مالکیت مرقوم مفقود گردیده و تقاضاى صدور سند مالکیت 
المثنى نموده است  طبق تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 212896 صفائى نائینى- رئیس ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /5/182
ابالغ وقت رسیدگى

کالسه پرونده: 353/96 وقت رسیدگى 97/6/26 ساعت 15/30 خواهان مهرداد ضیایى خوانده فاطمه صغرى 
صهبا خواسته مطالبه خواهان دعوى دادخواستى تسلیم شوراى حل اختالف شعبه 5 حقوقى مبارکه نموده و 
وقت رسیدگى تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور رئیس شورا به 
تجویز ماده 73 قانون دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده از تاریخ نشر تا آخرین آگهى ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقر فوق الذکر جهت رسیدگى 
حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغى بوسیله آگهى الزم باشد فقط براى یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز 
خواهد بود. م الف: 211536 شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)  /5/195

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/97/1552/26- 97/5/1 خانم فخر النسا سرکوهکى فرزند شنبه به استناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 934425 را که به 
میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 409/2254 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان (شاهین شهر) 
که در ص 182 دفتر 346 ذیل ثبت به نام فخرالنسا سرکوهکى فرزند شنبه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب سند قطعى 171600 مورخ 1388/9/11 دفترخانه 26 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله 
دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم ص در و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 212487 ناصر 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /5/217
اخطار اجرایى

شماره: 588/96 ش8ح- 1397/4/23 به موجب راى شماره 10 تاریخ 97/1/18 حوزه 8 شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مهدى کریمیان راد به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ سى و دو میلیون و ششصد هزار ریال اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و 
هشتاد و دو هزار و پانصد ریال هزینه دادرسى و هزینه کارشناسى و خسارت تاخیر از تاریخ دادخواست 96/9/13 
تا زمان وصول در حق محکوم له قاسم على نقى بیگى فرزند عباس به نشــانى گرگاب خ حافظ 28 پ 24، 
هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید.  م الف: 214133 حبیب اســالمیان قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل 

اختالف شاهین شهر /5/219
اخطار اجرایى

شماره: 164/96ش1ح- 97/4/14 به موجب راى شماره 53 تاریخ 97/2/29 حوزه قضایى شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر شعبه اول حقوقى شورا که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه بهنام شینى به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون و هشــتصد و شصت هزار ریال به عنوان نفقه 
معوقه از تاریخ 94/6/19 تا تاریخ 96/7/30 و پس از این تاریخ ماهیانه مبلغ چهار میلیون و دویست هزار ریال و 
همچنین سالیانه به میزان شاخص تورم اعالمى از طرف بانک مرکزى اعالم مى گردد بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسى و مبلغ پنج میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل- ضمنًا 

هزینه پرداخت نیم عشــر دولتى به عهده محکوم علیه مى باشد. مشخصات محکوم له: زیبا ارزانى به نشانى 
شاهین شهر، خانه کارگر، ملک الشعراى بهار شرقى پالك 7. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. چنانچه محکوم علیه ظرف 30 روز پس از ابالغ اجراییه با ارائه صورت 
کلیه اموال خود دادخواست اعسار دهد بازداشت نخواهد شد.  م الف: 207997 باقرى قاضى شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک)/5/220
حصر وراثت

آقاى احمدرضا رحیمى خرزوقى داراى شناسنامه شماره 61314 به شرح دادخواست به کالسه 1217/97 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رحیم رحیمى خرزوقى به شناسنامه 
208 در تاریخ 96/11/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
4 پسر و 4 دختر و یک همسر به اسامى: 1- علیرضا رحیمى خرزوقى به ش.ش 876 نسبت با متوفى فرزند 2- 
احمدرضا رحیمى خرزوقى به ش.ش 61314 نسبت با متوفى فرزند 3- محمدرضا رحیمى خرزوقى به ش.ش 
18875 نسبت با متوفى فرزند 4- احسان رحیمى خرزوقى به ش.ش 1270284932 نسبت با متوفى فرزند 
5- نفیسه رحیمى خرزوقى به ش.ش 1602 نسبت با متوفى فرزند 6- نیره رحیمى به ش.ش 2003 نسبت با 
متوفى فرزند 7- نجمه رحیمى خرزوقى به ش.ش 1653 نسبت با متوفى فرزند 8- سمیه رحیمى خرزوقى به 
ش.ش 1285 نسبت با متوفى فرزند 9- اقدس کیانى اشترجانى به ش.ش 26635 نسبت با متوفى همسر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف: 210256 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفه ان (مجتمع شماره سه) /5/222
حصر وراثت

خانم رضوان عسکرى داراى شناسنامه شماره 44367 به شرح دادخواست به کالسه 1215/97 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید عسکرى على آبادى به شناسنامه 
1477 در تاریخ 97/4/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو برادر و دو خواهر به اسامى: 1- غالمحسین عسگرى به ش.ش 624 نسبت با متوفى برادر 2- حمیدرضا 
عسکرى على آبادى به ش.ش 331 نسبت با متوفى برادر 3- بتول عسکرى به ش.ش 255 نسبت با متوفى 
خواهر 4- رضوان عسکرى به ش.ش 44367 نسبت با متوفى خواهر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 210257 شعبه 54 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/223 
حصر وراثت

خانم فاطمه طباطبایى دستجردى داراى شناسنامه شماره 3940 به شرح دادخواست به کالسه 1202/97 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح  داده که شادروان هاجر حسن زاده به شناسنامه 
68 در تاریخ 97/3/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
یک پسر و دو دختر به اسامى: 1- ســیدمهدى طباطبایى دستجردى به ش.ش 1868 نسبت با متوفى فرزند 
2-فاطمه طباطبایى دستجردى به ش.ش 3940 نســبت با متوفى فرزند 3- زهرا طباطبایى دستجردى به 
ش.ش 3201 نسبت با متوفى فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 210258 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/224
حصر وراثت

کاظم مختارى داراى شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 1207/97  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا مختارى پیزادانى بشناسنامه 3 در تاریخ 97/4/1 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به سه پسر و یک دختر و 
یک همسر و مادر به اسامى: 1- محمد مختارى به ش ش 1272246371 نسبت با متوفى فرزند 2- مهدى 
مختارى به ش ش 1274073571 نسبت با متوفى فرزند 3- على مختارى به ش ش 1278334920 نسبت با 
متوفى فرزند 4- فاطمه مختارى به ش ش 127833947 نسبت با متوفى فرزند 5- کاظم مختارى به ش ش 5 
نسبت با متوفى همسر 6- عزت زارعى اندوانى به ش ش 2 نسبت با متوفى مادر والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 202259 شعبه 

54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /5/225
حصر وراثت

سیمین دخت قوامى زاده با وکالت حسین خاکزاد داراى شناســنامه شماره 69 به شرح دادخواست به کالسه 
1201/97 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همایون مهربان 
باغبادرانى بشناسنامه 4 در تاریخ 1397/3/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو دختر و یک همسر: 1- سوگل مهربان باغبادرانى به ش ش 6935 نسبت با متوفى فرزند 
2- ساناز مهربان باغبادرانى  به ش ش 20 نسبت با متوفى فرزند 3- سیمین دخت قوامى زاده به ش ش 69 
نسبت با متوفى همسر والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 202261 شعبه 54 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره سه) /5/226
مزایده

اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 97/71 اجرایى جلسه 
مزایده اى علیه کامران حاج احمدى فرزند جواد له محمد طاهرى برگزار نماید،که مشخصات مال مورد مزایده 
حسب نظریه کارشناسى عبارت است از سوارى پاترول چهاردرب به شماره انتظامى 646د46 ایران 43 به رنگ 
سفید روغنى سال ساخت 1370 به شماره موتور 00092287 شماره شاسى 907442 خودرو داراى بیمه تا تاریخ 
1397/12/14 میباشد اتاق کال کمى پوسیدگى داشته و نیاز به صافکارى و رنگ امیزى داشته الستیک ها پنجاه 
درصد مى باشد خودرو به سیستم سى ان جى بوده که با بررسى به عمل امده قیمت پایه کارشناسى خودروى 
مذکور یکصدو چهل میلیون ریال ارزیابى مى گردد و جلسه مزایده درتاریخ 97/06/07 ساعت 9 الى 11 صبح 
و در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 
5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى 
شده شروع و برنده مزایده شخصى است که 10٪  مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و بالترین قیمت را 

پیشنهاد نماید. توضیحا کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 205617/م 
الف مدیراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت/ 5/221 

مزایده(دستور فروش)
در پرونده کالسه 970545 اجرایى و به موجب دادنامه دستور فروش 9609973730201550 صادره از شعبه 2 
عمومى نجف آباد درخواست آقایان عطاء اله و حشمت اله جوزى و خانم محفوظه زارعى و خانم عفت کاظمى 
به طرفیت خوانده ملک مشاعى محمود رجایى مبنى بر فروش منزل مخروبه به نشانى:نجف آباد خ قدس بین 
کوى شهید حبیب الهى و کوى حسینیه داراى پالك 107 و کد پستى 8517646986 پالك ثبتى به شماره 52 
واقع در قطعه 5  نجف اباد از بخش 11 ثبت اصفهان که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف اباد اموال 
ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب اقاى علیرضا فاضل به شرح ذیل ارزیابى گردیده 
است: یک باب منزل مسکونى مخروبه داراى حدود 110/77 مترمربع عرصه که متراژ عرصه مندرج در سند 
مالکیت شش دانگ مقدار 191/20 متر مربع مى باشد که از این مقدار " الف" از متراژ عرصه موجود ذکر شده 
در سند مالکیت، مقدار 110/77 مترمربع ملک مورد بازدید را تشکیل داده است. "ب"متراژ 58/72 مترمربع 
از مساحت عرصه مندرج در سند مالکیت، در مسیر تعریض گذر قرار گرفته است ج- متراژ 21/67 مترمربع از 
متراژ عرصه مندرج در سند مالکیت، با عرصه پالك شرقى به شماره ملک 52/5، قسمتى از یکباب ساختمان 
سفت کارى شده را تشکیل داده است، اعیانى آوارى موجود شامل دیوارهاى خشتى سقف تیر چوبى مى باشد 
و غیرقابل سکونت و فاقد ارزش مى باشد که باتوجه به مراتب فوق ارزش  ششدانگ ملک با محاسبه ارزش 
پالك ثبتى مورد بازدید جمعا" به مبلغ 3/600/000/000 (سه میلیارد و ششصد میلیون ریال) بدون انشعابات 
و ملک مذکور با انشعابات اب و برق جمعا" به مبلغ 3/640/000/000 ریال براورد گردیده و با عنایت به عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف اباد و 
در تاریخ 97/05/20 ساعت 10 صبح و در همان محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى 
است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 
2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با 
کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز 
قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر بازدید به عمــل آورد. 215600/م الف مدیراجراى احکام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/5/227 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم - شــماره ابالغنامه : 9710103654402108  -  شماره 
پرونده 9709983654400080  - شماره بایگانى  شعبه : 970081  تاریخ تنظیم 1397/05/06 -  آگهى ابالغ 
وقت رسیدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سیداکبر ستارگان فرزند کاظم- خواهان آقاى مهدى مشتاقیان 
فرزند حسین دادخواستى به طرفیت خوانده سید اکبر ســتارگان فرزند کاظم  به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
چهارصد و پنجاه میلیون ریال بابت رسید عادى به انضمام خســارت تأخیر تأدیه با احتساب مطلق خسارات 
قانونى اعم از هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983654400080 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ  1397/07/01 ساعت 00 : 09 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده پس از انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود ، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد .این آگهى به 
منزله ابالغ وقت رسیدگى است و عدم حضورر در جلسه مانع از رسیدگى نیست م الف 510 -  مدیر دفتر دادگاه 

حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى فالورجان / 5/230 
حصر وراثت

آقاى عبداله هادیان قهدریجانى بشناسنامه شماره  9382  به شرح دادخواست کالسه 97/804  از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته که شــادروان محمدعلى هادیان قهدریجانى  
بشناسنامه شماره 22  در تاریخ 1395/12/28  درگذشته و ورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از :  1- عبداله 
هادیان قهدریجانى شماره شناسنماه 9382 نســبت فرزند 2- مهدى هادیان قهدریجانى شماره شناسنماه 
1100202692 نسبت فرزند 3- احمدرضا هادیان قهدریجانى شماره شناسنماه 203 نسبت فرزند 4- زهرا 
هادیان قهدریجانى شماره شناسنماه 579 نسبت فرزند 5- محترم هادیان قهدریجانى شماره شناسنماه 46 
نسبت فرزند 6- الهه هادیان قهدریجانى شماره شناســنماه 1100045864 نسبت فرزند 7- احترام هادیان 
قهدریجانى شماره شناسنماه 369 نسبت فرزند 8- کبرى هادیان قهدریجانى شماره شناسنماه 6908 نسبت 
فرزند 9- فاطمه هادیان قهدریجانى شماره شناسنماه 699 نســبت فرزند 10 - عزت سلمانیان قهدریجانى 
شماره شناسنماه 154 نسبت همسر ، پس از تشریفات قانونى درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهى مى نماید 
تا هرکسى هر اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى حصر وراثت صادر خواهد شــد م الف 512 دبیرخانه شوراى حل اختالف 

شعبه اول فالورجان/5/231 
ابالغ وقت دادرسى

ابالغ دادرسى و دادخواســت ضمائم به آقاى 1- خلیل فرزادفر 2- مهدى عباسى خواهان:  مرتضى قربانى 
دادخواستى به خواسته تقاضاى الزام به انتقال سند کامیون بنز در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما 
تقدیم که به  کالسه 235/97 ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/6/10 ساعت 3/30 بعدازظهر تعیین وقت گردیده 
است که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج 
و به شما ابالغ مى گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه 
و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 212860 

شعبه ششم شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /5/218
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده : 139704002120000153/1- شــماره بایگانــى پرونده : 9700216 شــماره ابالغیه : 
139705102120000623 تاریخ صدور 1397/05/06 – بدینوسیله به آقاى رضا یزدان زاده فرزند اسداله به 
شماره شناسنامه 552 به شماره ملى 1818278111 ساکن فوالدشهر – c3 منازل وزارت دفاع – ورودى 2 – 
واحد 2 ابالغ مى شود که بانک ملى ایران شعبه فوالدشهر به استناد قرار داد بانکى شماره 6601352328000 
– 1393/09/09 جهت وصول مبلغ 138/200/000 ریال تا تاریخ 1397/01/08 و از تاریخ مذکور روزانه مبلغ 
72/433 ریال تا روز تســویه کامل بابت بدهى بانضمام حقوق دولتى متعلقه طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 9700216 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/04/16 
مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه  فقط یک 
مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى (نصف جهان) آگهى مى شود و چنانچه ظرف مهلت ده روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید . عملیات اجرائى 

جریان خواهد یافت  م/ الف- 514 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/  5/232 

معاون آموزشى دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: رتبه هاى 
کمتر از 100 کشورى آزمون سراسرى که دانشگاه صنعتى 
اصفهان را براى تحصیل انتخاب کنند، در دوره کارشناسى، 
یک میلیون تومان کمک هزینه تحصیلى دریافت مى کنند.
على زینل همدانى با بیان اینکه این دانشگاه به داوطلبان 
ممتاز آزمون سراسرى تســهیالت ویژه اى اعطا مى کند، 
اظهار کرد: همایش بزرگ علمى، آموزشى معرفى رشته 
هاى تحصیلى دانشــگاه صنعتى اصفهــان، همزمان با 
ایام انتخاب رشته آزمون سراســرى و به منظور کمک به 
داوطلبان ممتاز براى انجام بهترین انتخاب برگزار مى شود.

معاون آموزشى دانشــگاه صنعتى اصفهان گفت: در این 
همایش که با حضور داوطلبان با معدل دیپلم 18 و باالتر 
برگزار مى شود، استادان مجرب رشته هاى مختلف دانشگاه 
صنعتى اصفهان، مهمتریــن و به روزتریــن اطالعات 
الزم درخصوص رشــته هاى تحصیلى این دانشگاه را به 

شرکت کنندگان ارائه خواهندکرد.
وى خاطرنشــان کرد: معرفى امکانــات، توانمندى ها، 
تسهیالت، خدمات و محیط دانشجویى دانشگاه صنعتى 
اصفهان و نیــز ویژگى هاى برجســته و برترى هاى این 
دانشگاه در مقایسه با سایر دانشــگاه هاى بزرگ کشور، 
از دیگر بخش هاى چهاردهمیــن همایش بزرگ معرفى 

رشته هاى تحصیلى دانشگاه صنعتى اصفهان خواهد بود.

زینل اذعان کــرد: اعطــاى کمک هزینه هاى تحصیلى 
ماهانه به مدت یکســال به رتبه هاى برتر کنکور شامل 
ماهیانه 250 هزار تومان بــه رتبه هاى تک رقمى کنکور، 
ماهیانه 200 هزار تومان به رتبه هــاى دو رقمى کنکور، 
ماهیانه 200 هزار تومان به رتبه هاى ســه رقمى کنکور و 
همچنین اعطاى ماهیانه 200 هــزار تومان به داوطلبان 
داراى مدال از المپیادهاى دانش آموزى، ازجمله تسهیالت 
اعطایى دانشگاه صنعتى اصفهان به داوطلبان ممتاز آزمون 

سراسرى خواهد  بود.
وى ادامه داد: دانشگاه صنعتى اصفهان، تسهیالت متعدد 
دیگرى براى داوطلبان ممتاز آزمون سراســرى که این 
دانشــگاه را براى تحصیل انتخاب کنند، تعیین کرده که 
فهرســت آنها در ســایت دانش آموزى دانشگاه صنعتى 

اصفهان قابل  مشاهده است. 
معاون آموزشى دانشگاه صنعتى اصفهان در پایان تصریح 
کرد: چهاردهمیــن همایش بزرگ معرفى رشــته هاى 
تحصیلى دانشــگاه صنعتى اصفهان به همــراه معرفى 
بورس هاى تحصیلى ویژه این دانشگاه به داوطلبان ممتاز 
آزمون سراسرى، براى دانش آموزان دختر روز یک شنبه 14 
مردادماه و براى دانش آموزان پسر روز دوشنبه 15 مردادماه 
در تاالر شیخ بهایى دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار خواهد 

شد.

معاون دانشگاه صنعتى اصفهان خبر داد؛

کمک هزینه یک میلیون تومانى براى 
دانشجویان ممتاز
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بیش از دو ماه از اعتراض رانندگان بخش صنعت حمل ونقل 
می گذرد، راننــدگان اهم مطالبات این صنــف را به گوش 
مسئوالن رسانده اند، اما این روزها هزینه هاي خرید قطعه 
و تعمیرات خودروهاي سنگین، فشار مضاعفی بر این قشر 
تحمیل کرده است. رئیس اتحادیه خدمات فنی خودروهاي 
سنگین اصفهان در این خصوص گفت: در حال حاضر برخی 
از قطعات خودروهاي سنگین خارجی جدید در بازار وجود ندارد 
که با تکیه بر ظرفیت نخبگان این صنعت و مهندسی معکوس 
می توان این مشکالت را رفع کرد.  اکبر عشوریون با تأکید بر 
اینکه قیمت مواد اولیه براي ساخت قطعات به صورت سرسام 
آوري رشد داشته و تولیدکننده براي خرید مواد اولیه تحت 

فشار است، افزود: متأســفانه اکنون دست خریداران واقعی 
از بازار کوتاه است، در واقع برخی با ایجاد نیاز کاذب در بازار 
باعث افزایش انفجاري قیمت ها شــده اند. وى رشد هزینه 
مرتبط با تعمیرات ماشین آالت سنگین را، مرتبط با افزایش 
قیمت قطعات مرتبط دانســت و افزود: التهابــات بازار ارز، 
محدودیت هاي واردات و سوداگران، مقصران واقعی شرایط 
کنونی هستند. رئیس اتحادیه خدمات فنی سنگین اصفهان 
خواستار همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تسهیل 
واردات مواد اولیه قطعات صنعتی شد و گفت: با تأمین مواد 
اولیه با ارز دولتی، بخش بزرگی از مشکالت تولیدکنندگان و 

رانندگان خودروهاي سنگین حل خواهد شد.

مدیرعامل ســازمان ســاماندهى مشــاغل شــهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان گفت: در حال 
حاضر بیــش از 95 درصد کاالهاى موجــود در بازارهاى 
کوثر، ایرانى است و دلیل وجود کمتر از 5 درصد محصوالت 
خارجى در بازارهاى روز کوثر، نبود کاالى مشابه ایرانى آن 
است. محمد مجیرى به دومین جشنواره کاالى ایرانى که 
از اواخر سال گذشته آغاز شده و تا اواخر مردادماه سال جارى 
ادامه خواهد داشت، اشاره کرد و اظهارکرد: این جشنواره با 
هدف حمایت از محصوالت تولید داخل که مورد تأکید مقام 
معظم رهبرى بوده، در حال برگزارى است و آخرین مرحله 
قرعه کشى آن هفته اول شهریورماه امسال برگزار مى شود.

وى با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 95 درصد کاالهاى 
موجود در بازارهاى کوثر ایرانى است، تصریح کرد: دلیل 
وجود کمتر از 5 درصد محصوالت خارجى در بازارهاى روز 
کوثر، نبود کاالى مشابه ایرانى آن است که امیدواریم به 
همت تولیدکنندگان داخلى، مشابه این محصوالت در داخل 
تولید شود. مدیرعامل سازمان ساماندهى مشاغل شهرى و 
فرآورده هاى کشاورزى شهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: 
شهروندان براى شرکت در دومین جشنواره کاالى ایرانى 
مى توانند با مراجعه به یکــى از بازارهاى روز کوثر و خرید 
مایحتاج خود، در ازاى هر 50 هــزار تومان خرید کاالى 

ایرانى، یک کارت قرعه کشى دریافت کنند.

دالالن، متهمان اصلی رشد 
انفجاري قیمت قطعات خودرو

95 درصد کاالهاى 
بازارهاى کوثر ایرانى است

جمع آورى 820 میلیون تومان 
صدقه در شهرضا

رئیس کمیته امداد امام خمینى(ره) شهرستان شهرضا 
گفت: در سال گذشته در این شهرستان، 820 میلیون 
تومان از 16 هـزار صندوق صدقه جمع آورى شـد که 
100 درصد آن براى نیازمندان شهرسـتان شـهرضا، 
در قالب کمک هزینه جهیزیه و مسـکن هزینه شـده
 است. عبدالرزاق میرزایى اظهارکرد: چهار هزار نفر در 
قالب دو هزار و300  خانوار تحت پوشش کمیته امداد 

شهرضا هستند.

تولید بنزین در پاالیشگاه 
اصفهان به روال قبل بازگشت 

با تأمین آب مصرفى موردنیاز پاالیشگاه اصفهان، مقدار 
تولید بنزین در این پاالیشگاه به روال قبل بازگشت. با 
پیگیرى هاى مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
براى تأمین آب پاالیشگاه اصفهان، تولید بنزین در این 
پاالیشگاه به 11 میلیون و 600 هزار لیتر در روز رسید.

بر اسـاس این گزارش، به علـت کمبود منابـع آبى در 
استان اصفهان و تأمین نشدن آب مورد نیاز پاالیشگاه 
اصفهـان، تولیـد بنزیـن آن در یـک ماه گذشـته به 4 

میلیون لیتر در روز کاهش یافته بود.
هم اکنون پاالیشگاه اصفهان روزانه 11 میلیون و 600 

هزار لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 تولید مى کند.

مرکز جامع سرطان در 
نجف آباد ساخته مى شود

نماینده مردم شهرستان هاى نجف آباد و تیران و کرون 
درمجلس شـوراى اسـالمى گفت: اولین بیمارسـتان 
مرکـز جامع سـرطان اسـتان اصفهـان در نجـف آباد 

احداث مى شود.
ابوالفضل ابوترابى افزود: عملیات اجرایى بیمارسـتان 
مرکـز جامـع سـرطان دراسـتان هـاى اصفهـان و 
چهارمحال و بختیارى در آینـده نزدیک با کمک بنیاد 

برکت و خیریه «زیتون» آغاز مى شود.
وى گفـت: 12 مرکز جامع سـرطان در سـطح کشـور 
طراحـى شـده اسـت کـه دوازدهمیـن مرکـز آن در 
شهرسـتان نجف آباد و در زمینى به مسـاحت 5هکتار 
احـداث مـى شـود. ابوترابـى افـزود: بیمارسـتان 64 
تختخوابى مرکز جامع سرطان شهرسـتان نجف آباد 
در زیر بناى 10هزار متر مربع، با کمک هاى غیر دولتى 

احداث و تجهیز مى شود. 

خبر

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمان ها اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان- امور پیمان ها 

نوبت دوم

 (http://setadiran.ir) 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/05/08 مى باشد. 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/11 
مهلت زمانى ارسال پیشنهاد: تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1397/05/25 

زمان بازگشایى پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1397/05/27 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد. 
2- محل تحویل اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى (http://setadiran.ir) و در موارد خواسته شده در اسناد دبیرخانه اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان مى باشد. 

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقى و حقیقى واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط نظام فنى و اجرایى کشور. 
4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقى مى بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنى و اجرایى کشور (http://sajar.mporg.ir) به ثبت رسیده باشد در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.  

5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکى یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2174210212004 نزد بانک ملى ایران به نام اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان. 
6- فرم بازدید از محل اجرا الزاماً بایستى توسط اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان مربوطه تأیید گردد در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر گشوده نخواهد شد. 

7- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت هاى پیشنهادى براساس بخشنامه به شماره 94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور مى باشد. 
8- هزینه آگهى بر عهده برندگان مناقصه مى باشد. 

م الف: 214467

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان 

مدت انجام محل انجام کارموضوع مناقصهردیف
مبلغ برآورد مبناى برآوردکار (ماه)

(ریال)
مبلغ سپرده شرکت 

در مناقصه (ریال)
حداقل رتبه مورد 

نیاز

1
اجراى سازه هاى مکانیکى و بیولوژیکى 

حوضه آبخیز آبخوان (شماره نیاز در سامانه 
ستاد: 200973457000008)

شهرستان 
فهرست بهاى آبخیزدارى و 24کاشان

5 آب براى اشخاص 12/000/000/000600/000/000منابع طبیعى سال 97
حقوقى

2
اجراى خاکریز پایین دست پخش سیالب 
حوضه آبخیز تخت عباس (شماره نیاز در 

سامانه ستاد: 200973457000009)
شهرستان 
فهرست بهاى آبخیزدارى و 24گلپایگان

5 آب براى اشخاص 12/200/000/000610/000/000منابع طبیعى سال 97
حقوقى

3
اجراى بند انحراف آب پخش سیالب حوضه 
آبخیز جندق (شماره نیاز در سامانه ستاد: 

(200973457000010
شهرستان 
فهرست بهاى آبخیزدارى و 24خور و بیابانک

5 آب براى اشخاص 10/318/500/000515/925/000منابع طبیعى سال 97
حقوقى

4
اجراى پخش سیالب پارسل A4 حوضه آبخیز 

عباس آباد چوپانان (شماره نیاز در سامانه 
ستاد: 200973457000011)

شهرستان 
فهرست بهاى آبخیزدارى و 24نایین

5 آب براى اشخاص 15/428/000/000771/400/000منابع طبیعى سال 97
حقوقى

5
اجراى چکدم هاى حوضه آبخیز خشکه رود 

(شماره نیاز در سامانه ستاد: 
200973457000012

شهرستان 
فهرست بهاى آبخیزدارى و 24خوانسار 

5 آب براى اشخاص 12/700/000/000635/000/000منابع طبیعى سال 97
حقوقى

6
اجراى بند سنگى مالتى و بتنى حوضه آبخیز 

مهرجان 
(شماره نیاز در سامانه ستاد: 

(200973457000013

شهرستان 
فهرست بهاى آبخیزدارى و 24خور و بیابانک

5 آب براى اشخاص 24/100/000/0001/205/000/000منابع طبیعى سال 97
حقوقى

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات مؤسسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان به شــماره ثبت 4727 و شناسه ملى 14006018430 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
شرکا مورخ 1395/08/16 و نامه شماره 104/10263مورخ 1396/03/30 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان: اساسنامه اتاق مشتمل بر 
21 ماده و 6 تبصره به تصویب رسید. مدت فعالیت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود مى باشد. محل اتاق اصناف مرکز استان اصفهان به نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- بخش مرکزى- شهر اصفهان- محله شیخ بهائى- کوچه نشاط انگیز [(3 8)]- خیابان اردیبهشت- پالك 215- طبقه 
همکف- کدپستى 8134893171 تغییر یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. افراد ذیل به عنوان مدیران براى مدت چهار سال انتخاب 
شدند: رسول جهانگیرى با کدملى 6219350529 به سمت ریاست اتاق- هوشــنگ شیشه بران با کدملى 1282233610 به سمت نایب رئیس اول 
اتاق- محمدعلى انصارى پور با کدملى 1199339091 به سمت نایب رئیس دوم اتاق- اکبر امامى با کدملى 1287583075 به سمت دبیر اتاق- ناصر 
اطرج با کدملى 1284497119 به سمت خزانه دار اتاق- اکبر عشوریون با کدملى 1280835011 به سمت عضو على البدل هیأت مدیره- محمد مرتهب 
با کدملى 1284480739 به سمت عضو على البدل هیأت مدیره. امضاى کلیه اسناد و اوراق بهادار، به استناد مفاد ماده 18 اساسنامه مصوب به شرح ذیل 
مى باشد: اسناد و ارواق مالى مانند چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب هر یک (مرخصى و یا مأموریت) نایب رئیس اول 

جایگزین مى شود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان (210054)

آگهى تغییرات
آگهى تغییــرات مؤسســه خیریه آل یاســین 
ع افجد به شــماره ثبــت 119 و شناســه ملى 
10862073833 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مــورخ 1396/09/20 و به 
اســتناد نامه شــماره 145914516119 مورخ 
1397/02/18 فرماندهى انتظامى شهرســتان 
فالورجان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى على 
آقاجانى به شــماره ملى 1111684774 و آقاى 
مجتبى آقاجانى به شماره ملى 1288735235 و 
آقاى محمدحســن فکارى افجدى به شماره ملى 
1111695148 و آقــاى عزیزاله توکلى افجدى 
به شــماره ملى 1111637652 و آقاى مصطفى 
کریمى افجدى به شــماره ملى 1111637717 
و آقاى قدیرعلى نوروزى افجدى به شــماره ملى 
1110468891 و آقــاى علیرضا مؤمنى افجدى 
به شماره ملى 1111762953 به عنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره و آقاى اسفندیار  فکارى افجدى 
به شماره ملى 1111617163 و آقاى محمدرضا 
فکارى افجدى به شماره ملى 1288784597 به 
عنوان اعضاى على البدل هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. آقاى حسن جعفرى 
افجدى به شماره ملى 1288621582 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى عبداله آقاجانى به شماره ملى 
1111608628 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى فالورجان (210055)

آگهى تغییرات
آگهى تغییــرات مؤسســه خیریه آل یاســین 
ع افجد به شــماره ثبــت 119 و شناســه ملى 
10862073833 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1396/09/20 و به اســتناد نامه 
شماره 145914516119 مورخ 1397/02/18 
فرماندهى انتظامى شهرستان فالورجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: آقاى على آقاجانى افجدى به شماره 
ملــى 1111684774 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره آقــاى مجتبى آقاجانى افجدى به شــماره 
ملى 1288735235 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره. آقاى محمدحســن فکارى به شماره ملى 
1111695148 به سمت مدیرعامل آقاى عزیزاله 
توکلى افجدى به شماره ملى 1111637652 به 
سمت خزانه دار آقاى قدیرعلى نوروزى افجدى به 
شماره ملى 1110468891 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره آقاى مصطفى کریمى افجدى به شماره 
ملى 1111637717 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره. آقاى علیرضا مؤمنى افجدى به شماره ملى 
1111762953 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به عنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال مؤسسه انتخاب شدند. همچنین کلیه اوراق 
بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمى با امضاء دو نفر از اشخاص 
ذیل و با مهر مؤسسه معتبر است. مدیرعامل، رئیس 
هیئت مدیره، نائب رییس و خزانه دار. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و مؤسسات غیرتجارى فالورجان (210053) 

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت فرا فوالد سپهر رادین نیلگون 
اســپاهان شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
51973 و شناســه ملى 14004019688 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/04/26 
مؤسسه حسابرســى امین تدبیر بصیر شناسه ملى 
10103512680 به ســمت بــازرس اصلى و آقاى 
مهران نیک نژادى کدملى 1284743306 به سمت 
بازرس عل ى البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (214271)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت فرا فوالد سپهر رادین نیلگون 
اســپاهان شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
51973 و شناســه ملى 14004019688 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/04/26 
مؤسسه حسابرســى امین تدبیر بصیر شناسه ملى 
10103512680 به ســمت بــازرس اصلى و آقاى 
مهران نیک نژادى کدملى 1284743306 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردید. اداره کل ث بت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

اصفهان (214234)

مدیر اداره بهزیستى شهرســتان شهرضا گفت: مهدهاى
کودك و پیش دبستانى هاى شهرضا به بخش خصوصى

واگذار شد. على موسوى ادامه داد: در شهرستان شهرضا 
تعداد 26 مهد کودك و پیش دبستانى شهرى و روستایى، 

زیر نظارت بهزیســتى، در بخش غیردولتى تحت نظارت 
بهزیســتى فعالیت دارند که در ســال 96 بیش از هزار و 
300 کودك از خدمــات این مهدهاى کودك اســتفاده

 کرده اند. 

واگذارى مهدهاى کودك و پیش دبستانى ها به بخش خصوصى

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان همزمان با چهل و 
چهارمین سالگرد تأسیس ســازمان انتقال خون ایران و 
نهم مرداد روز ملى انتقال خون در نشستى با خبرنگاران، 
از تشکیل انجمن خیریه ترویج اهداى خون سالم از سوى 
خیرین و روشنفکران در شــهر اصفهان براى اولین بار در 
کشــور خبر داد و گفت: امروز خون هاى دریافتى سازمان 
انتقال خون ایران از نظر سالمت و امنیت در رده خون هاى 
اروپایى بوده و از کیفیت بسیار خوبى برخوردار است و از آنها 
12 نوع فرآورده خونى و محصول تولید شده با تکنولوژى 

روز است.
مجید زینلى دستیابى به این مهم را مرهون مشارکت مردم و 
اهداکنندگان خون که هیچ زمانى سازمان انتقال خون را تنها 
نگذاشته اند مى داند و مى گوید: سازمان انتقال خون نهادى 
حاکمیتى و دولتى است و با توجه به اینکه اعتبارات دولتى 
کفاف نیازهاى ســازمان انتقال خون را نمى دهد یکسال 
پیش با همکارى افراد خّیر و روشــنفکر شــهر اصفهان، 
انجمن خیریه ترویج اهداى خون سالم در اصفهان تشکیل 
شد تا با نیت خیرخواهانه، در ارتقاى کیفیت خون و کمبودها 

و مشکالت انتقال خون استان اصفهان، ما را یارى دهند.
وى ادامه داد: در سال گذشته 171 هزار نفر از مردم استان 
اصفهان براى اهداى خون به سازمان انتقال خون مراجعه 
کرده و از این میزان 133 هــزار نفر موفق به اهداى خون 
شــده اند و 22 درصد مراجعین هم از اهداى خون مردود 
شدند و کل فرآورده هاى تولیدى استان اصفهان 359 هزار 
واحد بوده است که در این راستا اهداکنندگان خون نسبت 

به سال 95، دو درصد افزایش داشتند.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان اظهار کرد: ســال 
گذشــته شــاخص ترین محصول تولیدى ما در استان 
اصفهان، تولید هزار واحد پالکت آفرز بوده که نســبت به 
ســال 95، پنج درصد افزایش داشــت و از اقدامات بسیار 

خوب بوده است.
وى در عین حال از عدم مشارکت بانوان استان اصفهان در 
اهداى خون گفت و اینکه شاخص اهداى خون بانوان در 
سال گذشته، 3/5 درصد بوده است که عدد مطلوبى نیست 
و ضرورى است بانوان مشارکت بیشترى داشته باشند و در 
آینده شاهد عددى دو رقمى در اهداى خون بانوان باشیم. 

این در حالى است که در جامعه باور غلطى مبنى بر کم خونى 
بانوان وجود دارد.

زینلى عنوان کرد: ما در چهار شــهر کاشــان، نجف آباد، 
شهرضا و خوانســار داراى پایگاه و در سه شهر گلپایگان، 
نایین و خمینى شــهر مرکز اهداى خون داریم و میانگین 
اهداى خون در کشــور از هر هزار نفــر، 25 نفر بوده که 
این میزان در اصفهان به ازاى هر هزار نفر، 27 نفر است. 
همچنین شــاخص ایدز در اســتان اصفهان از میانگین 

کشورى کمتر است.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان یکى از مشکالت 
بزرگ کالنشــهر اصفهان را کمبود و نداشتن مرکز جامع 
اهداى خون اعالم کــرد و گفت: ما در اصفهان یک مرکز 

جامع اهداى خون در پل خواجو داریم که کافى نیســت و 
نیاز است در شهر اصفهان و در شمال، جنوب، شرق و غرب، 
چهار مرکز احداث شود که مسئوالن، خیرین و مردم باید ما 

را در این راستا کمک و یارى کنند.
وى با بیان اینکــه خون با کیفیت و رعایت  اســتاندارد از 
اولویت هاى امروز ماســت گفت: همــه عملیاتى که در 
انتقال خون استان اصفهان در خون انجام مى شود برابر با 

استانداردهاى اروپاست و به روز هستیم.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان اظهار کرد: امروز 
اهداى خون 100 درصد داوطلبانه در سازمان انتقال خون 

مدنظر است و خون فروشى و... مطرح نیست.
وى با بیان اینکه مرکز سپاس سازمان انتقال خون استان 

اصفهان فعالیت خود را از ســال 95 در اصفهان آغاز کرد، 
گفت: مرکز پذیره نویسى سلول هاى بنیادى خون ساز پیوند 
مغز استخوان از سال 95 در اصفهان با عنوان مرکز سپاس 
کار خود را آغاز کرد و از افراد واجد شــرایط پذیره نویسى 

صورت گرفت.
زینلى ادامه داد: سال 95، دویست و نود نفر پذیره نویسى 
شدند که تا پایان سال گذشته این میزان به 721 نفر رسید و 
امید است امسال این میزان را بتوانیم به 800 نفر برسانیم که 

در آینده نه چندان دور کمک کننده خواهند بود.
وى ادامه داد: انتقال خون استان اصفهان در تعداد خونگیرى 

بعد از استان هاى تهران و فارس، در رده سوم قرار دارد.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان اشــاره اى هم به 

خون هاى نادر داشت و گفت: امروز در استان اصفهان حدود 
15 نفر داراى گروه خون نادر همچون بمبئى و... هستند.

■■■  
مدیرعامل انجمن خیریه ترویج اهداى خون سالم اصفهان 
هم که به همراه تنى چند از خیرین و اعضاى این انجمن در 
نشست خبرى شرکت کرده بود گفت: انجمن خیریه ترویج 
اهداى خون سالم یکسال است در اصفهان به ثبت رسیده و 
تشکیل شده است و به سازمان انتقال خون استان اصفهان 
کمک مى کند تا به بیماران خدمات باکیفیت ارائه شود و 

مشکل فرآورده هاى خونى نداشته باشند. 
محمدمهدى حریرى از مسئوالن، مردم و خیرین خواست 
به این انجمن به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم کمک 
کنند و گفت: این انجمن داراى چهــار کمیته فرهنگى و 
تبلیغات، علمى، ارتباطات و کمیته توسعه است و اعضاى 
آن را شناخته ترین خیرین تشــکیل داده اند و مشارکت

 دارند. 
■■■  

دبیر انجمن خیریه ترویج اهداى خون سالم اصفهان هم 
گفت: ما در اســتان اصفهان 900 خیریه داریم که از این 
میان 400 خیریه فعالند و از این میزان 150 خیریه فعالیت 

بیشترى دارند. 
ســیدمرتضى میرلوحى اظهار کرد: معموًال در کشورهاى 
پیشرفته به ویژه در آلمان هر شهروند عضو دو خیریه است 
و این باعث تسریع در کارهاســت. بنابراین اگر جمعیت 
پنج میلیونى اســتان اصفهان هر کدام در دو خیریه عضو 
باشــند مى توانند با گام، قلم و زبان خود اقدامات خوبى را 

به سرانجام برسانند. 
■■■  

مدیرعامل انجمن تاالسمى اســتان اصفهان هم گفت: 
امروز بانک خون اســتان اصفهان مظلوم واقع شده است 
این درحالى است که در کشــور از هر سه نفر یک نفر نیاز 

به خون دارند. 
مجتبى حقایق افزود: در اســتان اصفهان 1203 نفر انواع 
تاالسمى را دارند که از این میزان 1100 نفر داراى تاالسمى 

ماژور هستند و نیاز به خون دارند. 
ضمن اینکه تعداد افراد مبتال به تاالسمى ماژور در کشور 

بین 18 هزار و 600 نفر تا 22 هزار نفر است.  

از مجموع 171 هزار مراجعه کننده براى اهداى خون؛

133 هزار اصفهانى سال گذشته خون دادند
ساسان اکبرزاده


