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دولت اعتقاد ندارد!ارز، سپاهان را  از آسیا دور کردکاهش 20درصدى قیمت مرغ در بازارعمره گزاران مجاز به بازدید از سایر شهرهاى عربستان شدند چطور است به این شدت فحاشى مى شود؟ ورزشورزشاستان جهان نما جهان نما

دشمنانت را رو سپید کردى!

لوله ها آب را به زاینده رود باز مى گردانند
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کشف 12ُتن عسل 
احتکارشده در برخوار

وقتى پاى سارا وسط است!

اجراى تبادل الکترونیک 
بیمه سالمت در

 50 بیمارستان دانشگاهى 
تا پایان مهر

معامله بر سر 7
جان مردم
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در دو هفته گذشته تصویرى از محسن مسلمان منتشر شده که او را 
در حال مصرف قلیان در یک مکان عمومى نشان مى دهد.  به قول 

روزنامه هاى ورزشى حاال دیگر حسابش از دست تیفوسى هاى 
فوتبال هم در رفته و کسى نمى داند این دقیقاً چندمین...

در شــرایطى که برخــى اخبار از احتــکار دارو 
در انبارهــاى داروخانه حکایــت دارد، گزارش 
شده است که تعدادى از پزشــکان با  همکارى 
داروخانه ها، با تجویز نسخه هاى غیرواقعى، به 

قاچاق دارو دامن مى زنند. 
به گزارش «انتخاب»، در ماه هاى اخیر تعدادى 
از داروها با کمبود در بازار مواجه شده اند. این در 
حالى اســت  که بر اســاس آمار گمرك، واردات 
برخی از همیــن داروهــا، در چهارماهه ابتدایی 

امسال نسبت به...
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اصفهان، میدان جنگ، اصفهان، میدان جنگ، 3838 سال پیش سال پیش
گذرى بر نقش کلیدى استان اصفهان در گذرى بر نقش کلیدى استان اصفهان در 88 سال دفاع غیورانه ملت ایران سال دفاع غیورانه ملت ایران
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رونمایى استاندار   از یک طرح مهم آبى که قرار است رودخانه شهر اصفهان را یکساله زنده کند

 ظریف: دیدارهاى من با 
کرى اعالم نشده نبود

 عبور از بحـران
 تیم ذوب آهن امروز(شــنبه) در هفتمین دیدار خــود در لیگ برتر، باید به 

مصاف تیم استقالل خوزستان برود. 
شاگردان امید نمازى براى حضور در هفتمین دیدار خود در لیگ هجدهم، 
باید در ورزشگاه غدیر اهواز روبه روى تیم استقالل خوزستان قرار بگیرند. 

دیدارى که 3 امتیاز آن مى تواند وضعیت ذوبى ها را بهتر کند و...
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استقالل خوزستان-ذوب آهن؛ امروز در اهواز

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع) را تسلیت مى گوییم

و

وقتى پزشک و داروخانه با هم تبانى مى کنند

2

آگهى مزایده
(نوبت اول)

سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد به استناد مجوز هیأت مدیره 
سازمان و نظریه کارشناسى نسبت به واگذارى حق بهره بردارى جایگاه CNG واقع در بلوار طالقانى 
ابتداى شهرك پردیس، از طریق برگزارى مزایده عمومى به شرکت هاى مورد تأیید شرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند با مراجعه به واحد امور 
قراردادهاى سازمان واقع در شاهین شهر بلوار جمهورى اسالمى مجموعه ادارى انقالب، نسبت به 
دریافت فر م مربوط به شرکت در مزایده اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز 
چهارشنبه مورخ 1397/07/11 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل و جهت کسب اطالعات بیشتر 
به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند. ضمناً سازمان در رد یا قبول 

یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.

منوچهر روانان- مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهردارى شاهین شهر

چاپ دوم

آگهى مزایده نوبت دوم
شهردارى وزوان به استناد مجوز شوراى محترم اسالمى شهر وزوان در نظر دارد نسبت به فروش 4 قطعه 
زمین مسکونى واقع در کوى انقالب شمال مسکن مهر به شــرح ذیل از طریق آگهى مزایده کتبى اقدام 
نماید متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت فرم ها 
و شرایط شرکت در مزایده به امور مالى شهردارى وزوان مراجعه نمایند ضمناً هزینه چاپ آگهى به عهده 

برنده مزایده مى باشد.

محمدرضا شفیعى-  شهردار وزوان

شماره پالك ردیف
آدرسکاربرىموقعیتمساحتثبتى

وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى171 مترمربع111/9208
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىجنوبى180/5 مترمربع211/9209
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى171 مترمربع311/9251
وزوان- کوى انقالب شمال مسکن مهرمسکونىشمالى180/5 مترمربع411/9255

آگهى فراخوان سرمایه گذارى در پروژه
امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى گلدشت به استناد مصوبه هیات عالى سرمایه گذارى مورخ 
97/06/24 در نظر دارد نسبت به احداث مجموعه خدمات رفاهى بین راهى واقع در شهر گلدشت خیابان 
معلم، کمربندى خمینى شهر- نجف آباد جنب باب الرحمه را از طریق جذب سرمایه گذار به روش ساخت، 

بهره بردارى و انتقال به روش (B.O.T) به بخش خصوصى واگذار نماید.
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى عالقمند دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد فراخوان 
از تاریخ نشر این آگهى به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى واقع در شهردارى گلدشت، 
مراجعه و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى مورخ 97/07/16 به دبیرخانه محرمانه شهردارى گلدشت 

تحویل نمایند.
ضمناً زمان بازگشایى پاکات پیشنهادى مورخ 97/07/18 خواهد بود.

به درخواست هایى که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر و یا مخدوش باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج مى باشد. هیات عالى سرمایه گذارى 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. تلفن: 42232007

مهدى غالمى- شهردار  گلدشت

نوبت اول

آگهى مزایده (مرحله دوم)
پیرو آگهى مزایده شماره 12054 مورخ 97/06/04 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1252 مورخ 97/05/24 شوراى اسالمى شهر آران و بیدگل 
نسبت به واگذارى دو قطعه زمین واقع در فاز 5 مسعودآباد با کاربرى مسکونى با شرایط پرداخت به صورت نقدى به شرح ذیل از طریق مزایده اقدام نماید، لذا از کلیه 
واجدین شرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارك و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى به شهردارى 

آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد)

- ششدانگ قطعه زمین شماره 689 تفکیکى قسمتى از پالك ثبتى 8847 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 160 م.م به ازاى هر مترمربع 6/250/000 ریال.

- ششدانگ قطعه زمین شماره 703 تفکیکى قسمتى از پالك ثبتى 5864 فرعى از 2637 اصلى به متراژ 133 م.م به ازاى هر مترمربع 6/700/000 ریال.

رضا رمضانى- شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم
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کمى بزرگ شوکمى بزرگ شو
 آقاى یاغى! آقاى یاغى!

2

از الك سیاه تا آرایش به سبک محرم!

3

تکلیف پرونده پسرى 
که دخترعمویش را 

به چاه انداخت 
چه مى شود؟
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وزیر خارجه ایران مى گوید که دیدارهاى او با «جان کرى»، 
وزیر خارجه اسبق ایاالت متحده، اعالم نشده نبوده است.

به گزارش «فارس»، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
جمهورى اســالمى ایران در حاشیه افتتاح نمایشگاه نقش 
وزارت خارجه در دفاع مقدس و در پاسخ به پرسشى در مورد 
ادعاى جان کــرى درباره دیدارهایش بــا وى عنوان کرد: 
دیدارهاى من با آقاى کرى علنى بوده و اعالم نشده نبوده، 
زمانى که من به نیویورك مــى روم از صدر تا ذیل مى آیند 
و دیدار مى کنند. از آقاى «کسینجر» تا کرى و نمایندگان 
دیدار مى کنند و این یک واقعیت عادى است و نشان دهنده 
میزان تأثیرگذارى جمهورى اسالمى است. وى افزود: یک 

دعواى زرگرى در آنجا درست شده و بیشتر اهداف انتخاباتى 
را دنبال مى کنند. 

پیش از این اعالم خبر دیدارهاى جان کرى با وزیر خارجه 
ایران پس از دوران وزارت خارجــه وى در آمریکا جنجال 
آفریده بود و واکنش وزیر خارجه فعلى آمریکا و کاخ سفید 

را در پى داشت. 
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهورى آمریکا در واکنش به این 
دیدارها در صفحه خود در توییتر نوشت: «جان کرى با دولت 
متخاصم ایران جلســاتى غیرقانونى برگزار کرده که فقط 
در خدمت تضعیف اقدامات عالى ما و آســیب زدن به مردم 

آمریکاست.»

حضرت آیت ا... مکارم شیرازى گفتند: کتاب هایى 
که جنبه ترجمــه دارند و در دانشــگاه ها تدریس 
مى شوند را با دقت بررســى کنید و فرهنگ غربى 
و ســکوالر که در آنها گنجانده شــده اســت را 

حذف کنید.
آیت ا... مکارم شیرازى در دیدار با حجت االسالم 
مصطفى رستمى، رئیس نهاد نمایندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشگاه ها، اظهار کرد: دانشگاه از غرب 
آمده و بنیانگذاران آن در کشــور ما قصدشان این 
بود که بتوانند حوزه علمــى را از حوزه هاى دینى 
جدا کنند و کســانى را پرورش دهند که اعتقادات 

دینى چندانى نداشته باشند. در عین حال نمى شود 
منکر وجود دانشگاه در کشور شــد؛ چرا که علم از 
ضروریات است و هرگز نمى توان دانشگاه را حذف 

کرد؛ اما باید مشکالتش را اصالح کرد.
این مرجع تقلید افزود: غربى ها سعى کردند فرهنگ 
خود را در دروس دانشگاهى جاسازى و آن را به ما 
منتقل کنند؛ مخصوصًا در کتــاب هایى که جنبه 
ترجمه دارد این بــه وضوح دیده مى شــود. باید 
کتاب هایى که جنبه ترجمه دارند را با دقت بررسى 
کنید و فرهنگ غربى و سکوالر که در آنها گنجانده 

شده است را حذف کنید.

 ظریف: دیدارهاى من با کرى 
اعالم نشده نبود 

هدف بنیانگذاران دانشگاه 
جدایى علم از دین بوده است

دولت سرلشکر مى خواهد 
   مهـر |  محمدرضا باهنـر، نایب رئیس سـابق 
مجلس شـوراى اسـالمى درباره ناهماهنگى هاى 
موجود بیـن تیم اقتصادى گفـت: در دولت یازدهم 
مى گفتم که در دولت، ده سـرتیپ اقتصادى وجود 
دارد، اما یک سرلشـکر وجود ندارد! سرلشکرى که 
بتواند اینهـا را به خط کنـد، یعنى همـه آن ده نفر، 
براى خـود «مجتهد» هسـتند! مثًال آقـاى ترکان 
و نعمـت زاده ایـن شـکلى بودنـد. ایـن مدیریت و 
فرماندهى باید شخصًا توسـط آقاى روحانى انجام 
شود. یک زمان آقاى جهانگیرى قدرتمند بود اما در 
دولت دوازدهم احساس مى شود که اندکى از قدرت 

و اختیارات وى کاسته شده است.

توهین به سران 3 قوه در 
عزادارى

   روزنامه اعتماد |  یک مداح جوان در شمیران 
تهران پس از خواندن روضـه حضرت علی اصغر(ع) 
اظهاراتـی داشـت کـه سـبب اعتـراض تعـدادي از 
عزاداران شد. نخستین هدف این مداح جوان، حسن 
روحانی، رئیس دولت دوازدهم بود و در ادامه به سراغ 
رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس  رفت. پس از این 
اظهارات تعدادي از عـزاداران قصد ترك مراسـم را 
داشـتند که این مداح جـوان گفت: «چرا مـا مداح ها 
نباید حرف سیاسـی بزنیم؟ چطور فـالن بازیگر زن 
هر حرفی بزند ایراد ندارد به مداح ها که برسد درست 
نیست حرف سیاسی بزنند؟ نخیر از این خبر ها نیست. 

خط ما خط جبهه انقالب اسالمی است.»

طالب بازداشتى آزاد شدند
   تابنـاك |  وحید یامین پور از مجریان صداوسـیما 
در پاسخ به این سئوال که داسـتان دستگیرى طالب 
تجمع پرحاشـیه به کجا رسـید؛ گفت: با مداخله آقاى 
رئیسـى طلبه ها آزاد شـدند. بـه گفته معـاون حقوقى 
رئیس جمهور اتهام این طالب تهدیـد به قتل رئیس 
جمهور بود. رئیسـى هـم اکنون دادسـتان کل دادگاه 

ویژه روحانیت است.

وارونگى ارزش ها
   جام جم آنالین |  حجت االسالم علیرضا صادقى 
واعـظ، کارشـناس و ُمبلّغ مذهبـى اظهار کـرد: ایران 
باالترین آمار ورود لوازم آرایشـى را در بین کشـورهاى 
خاورمیانه دارد، در تهران یک قالده سگ چند میلیون 
تومان به فـروش مى رسـد؟ هزینه هایـى از این قبیل، 
سـبک زندگى خیلى ها را غربى کرده است. این سبک 
زندگـى غربى کـه بـه عنـوان روشـنفکرى در جریان 
اسـت ما را از زندگى حقیقـى و اصیل ایرانى اسـالمى 
دور مى کنـد و لذا شـاهد پدیـده وارونگـى ارزش ها در 

جامعه هستیم.

خبرخوان
بازداشت مربى مرد!

   روزنامه آرمان | اخیراً در اردوى یکى از 
تیم هاى ملى بانوان که در یکى از شهرهاى 
شمالى برگزار شــده بود، یک مربى مرد که 
بدون اخذ مجوز الزم از نهادهاى ذیصالح، 
مشــغول تمرین و آموزش  دادن بانوان بود، 
چند ســاعتى از ســوى نهادهاى ذیصالح 
دســتگیر شــد. طبق قانون، مربیــان مرد 
نمى توانند وظیفه آموزش بانوان را بر عهده 

داشته باشند. 

کنسرت خیابانى شجریان 
در ترکیه!

   ایران آرت | در حالى که همچنان برگزارى 
کنسرت رایگان همایون شــجریان در تهران 
میســر نشــده، این خواننده در ترکیه کنسرت 
رایگان برگــزار مى کند. کیخســرو پورناظرى 
و همایــون شــجریان با همراهــى تهمورس 
پورناظرى و سهراب پورناظرى سوم مهرماه در 
فستیوال موسیقى «صوفیه» در قونیه به اجراى 
کنسرت رایگان خواهند پرداخت. این فستیوال 
هر ساله توسط خانواده چلبى از نوادگان موالنا 
و وزارت فرهنگ ترکیه براى بزرگداشــت مقام 
موالنا انجام مى شود و هیچگونه فروش بلیتى 

در آن انجام نمى شود.

شستشو با 2000 لیتر آب
   مهر | یک عضو شوراى شهر تهران نسبت 
به شستشوى حیاط شورا و شهردارى تهران با 
آب تذکر داد و گفت: آب نداریم و باید نســبت 
به اســتفاده از آن دقت کنیم. شــهربانو امانى 
گفت: در جلســه دو هفته پیش شــورا متوجه 
شدم ساختمان شورا و شهردارى با آب در حال 
شستشو اســت. پس از پرس و جو متوجه شدم 
یک تانکر 2000 لیترى براى شستشوى حیاط 
شورا و شــهردارى آورده بودند و حتى شنیدم 
عصر همان روز بخشــى از حیاط با آب شرب 

شستشو شده است.

چرا خانه اش را 
کنار مسجد خرید؟

   میزان | عنایت بخشى، بازیگر پیشکسوت 
ســینما و تلویزیون گفت: من از همان جوانى 
هم با شور و عشــق به امامان بزرگوار بزرگ 
شده ام. به همین دلیل منزلم را در کنار مسجد 
خریدم تا عالوه بر اینکه بتوانم براى اقامه نماز 
به آنجا بروم در چنین شب هایى به راحتى براى 
عزادارى در مســجد حضور پیدا کنم. عشق به 
اهل بیت (ع) باعث شــد خانه ام را کنار مسجد 

بخرم.

در شــرایطى که برخى اخبار از احتکار دارو در انبارهاى 
داروخانه حکایت دارد، گزارش شده است که تعدادى از 
پزشکان با  همکارى داروخانه ها، با تجویز نسخه هاى 

غیرواقعى، به قاچاق دارو دامن مى زنند. 
به گزارش «انتخاب»، در ماه هاى اخیر تعدادى از داروها 
با کمبود در بازار مواجه شــده اند. این در حالى است  که 
بر اساس آمار گمرك، واردات برخی از همین داروها، در 
چهارماهه ابتدایی امسال نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته 2/5 برابر  افزایش یافته است. این موضوعات 

احتمال احتکار دارو را باال برده بود. 
اما حاال برخى خبر از یک تبانى میان تعدادى از پزشکان 
و داروخانه ها داده اند. بر این اساس، تعدادى از پزشکان 
و  داروخانه ها به شــکلى عجیب و باورنکردنى دست به 
تبانى زده اند؛ به این صورت که پزشــک یک نســخه 

غیرواقعى براى بیمار مى  نویســد و او را بــه داروخانه 
موردنظر مى فرســتد. داروخانه هم نســخه را فاکتور
مى کند اما پول آن را از بیمــار نمى گیرد. در نتیجه  این 
اقدام، داروهاى نوشــته شده در نســخه، از نظر وزارت 
بهداشت و نهادهاى نظارتى براى بیمار موردنظر تجویز 
شده و به او  تحویل داده شده است؛ در حالى که داروها در 
انبار داروخانه باقى مى مانند و سپس براى مصارفى مانند 

قاچاق مورد استفاده قرار  مى گیرند. 
مشــابه این اتفاقات در سال هاى گذشــته نیز رخ داده 
است. سه سال پیش در مرداد ماه ســال 94، مدیر کل 
نظارت بر دارو و مواد  مخدر سازمان غذا و دارو با تأیید رخ 
دادن چنین تخلفاتى گفته بود: «در  برخى موارد مشاهده
مى شود پزشکان براى منافع مشترك حتى بیمار نیاز به 
دارو نداشته و نسخه مى نویســند و گه گاهى از  دفترچه 

بیمار سوء استفاده مى شــود به طورى که خود بیمار نیز 
از این مســئله اطالعى ندارد. براى نمونه عکسبردارى 
صورت  نگرفته یا دارویى تحویل داده نشده است اما براى 
بیمه سند ارائه مى شــود .  » به گفته او، «این مورد براى 

داروهاى گرانقیمت زیاد  اتفاق مى افتد». 
اکنون سه سال از آن روز گذشــته و بار دیگر گزارش ها 
از تخلف مشابهى با تبانى برخى پزشکان و داروخانه ها 

حکایت دارد.

وقتى پزشک و داروخانه با هم تبانى مى کنند

معامله بر سر جان مردم

وزارت حج و عمره عربستان ســعودى اعالم کرد که 
براى نخستین بار به عمره گزاران اجازه داده خواهد شد 

از شهرها و آثار باستانى مختلف عربستان بازدید کنند.
«عبدالعزیــز وزان» اظهار کــرد: برنامه هاى عمره و 
زیارت در ســال جارى داراى یک ویژگى جدید است 
و عمره گزاران و زائران خارج از عربســتان مى توانند از 

هر شهر دیگرى در عربستان در بازه زمانى 30 روزه اى 
که در روادید آنها ثبت شده، بازدید کنند و تنها 15 روز 
از این مدت، براى زیارت از حرمین شریفین اختصاص 
دارد. وى تصریح کرد: کسانى که به عمره مى آیند، در 
صورتى که شــرکت هاى عمره، خواستار زمانى اضافه 
در چارچوب برنامه هایــى ویژه بــراى عمره گزاران، 
شده باشــند، مى تواند مدت زمان بیشترى را در خاك 

عربستان بمانند.
انتظار مى رود شمار عمره گزاران در سال جارى میالدى 
در عربستان بیش از هشــت میلیون و 500 هزار نفر تا 
اواخر ماه قمرى شوال، باشد. این در حالى است که در 

سال گذشته، شمار آنها هفت میلیون نفر بود.
عربستان سعودى در تالش است تا بخش گردشگرى 
خود را توسعه دهد و روند صدور روادید براى مسافران 
خارجى را تسهیل کند و موجب تنوع در درآمدهاى کشور 

و دورى از اتکاى صرف به درآمدهاى نفتى شود.

عمره گزاران مجاز به 
بازدید از سایر شهرهاى عربستان شدند

البد شــما هم در چند روز اخیر خبر حمایت «ایسکو»، 
ســتاره تیم فوتبال رئال مادرید اســپانیا از اکران فیلم 
«همه مى داننــد» اصغر فرهادى در اســپانیا و دیگر 
کشــورهاى جهان را شــنیده اید. دلیل این حمایت را 
مى دانید؟ نامزد ایســکو ســتاره رئال مادرید در فیلم 
جدید اصغر فرهادى بازى کــرده و همین دلیلى براى 
حمایت هاى بى دریغ فوتبالیســت اســپانیایى از فیلم

 کارگردان ایرانى  است.
اگر تا دیروز عامه مردم ایران، حتى آنهایى که فوتبالى 
نبودند، ایســکو را به دلیل حضور تیم ملى کشــورش 
در جام جهانى 2018 و تقابل با ایران به یاد داشــتند، 
حاال بازى نامزد او در فیلم اصغر فرهادى باعث شــده 
اسم هافبک رئال مادرید و «ســارا ساالمو» بیشتر سر 

زبان ها بیافتد. جدیدتریــن فیلم اصغر فرهادى «همه
 مى دانند» نام دارد و نکته قابل توجه این فیلم نقشــى 

است که ساالمو، نامزد ایسکو بازى مى کند.
یکى دیگر از نکات قابل توجه حضور ســاالمو در فیلم 
فرهادى این است که بعد از هربار انتشار پست در فضاى 
مجازى از سوى او یا نامزدش ایسکو، سیل عظیمى از 
ایرانى ها با کامنت هاى خود جو جالبى را براى این دو 
نفر مى سازند. قدرت جذب دنیاى فوتبال و اینکه ساالمو 
پیوندى عاطفى با ایسکو، بازیکن تیم رئال مادرید دارد، 
باعث شــده خیلى ها حتى فراموش کنند اسم بزرگى 
همچون «پنه لوپه کروز» در این فیلم بازى مى کند و 
حداقل فعًال ایرانى ها تمام جذابیت این فیلم را در حضور 

نامزد فوتبالیست مشهور مى دانند.

وقتى پاى سارا وسط است!

متأسفانه چند سالى اســت که در ایام نزدیک به محرم 
فضاى مجــازى از تبلیغاتى براى آرایــش ظاهرى در 

مراسم عزادارى امام حسین(ع) پر مى شود.   
به گزارش «ایسنا»، این تبلیغات که بیشتر از مد تبعیت 
مى کنند، همه چیز را در برمى گیرند از لباس هاى محرمى 
تا چاپ هاى نه چندان مناســب روى لباس ها و یا حتى 
الك هایى به رنگ سیاه. در سال هاى اخیر این مدگرایى 
بســیار در عزادارى ها شایع شــده و در ذهن دختران و 
پسران جوان رخنه کرده است. این روزها آرایشگاه هاى 
زنانه و حتى پیرایشگاه هاى مردانه پر است از آدم هایى که 
براى آرایش به سبک محرم مراجعه کرده اند. این مدها 

هرساله تغییر مى کنند و همچون هر پدیده هیجانى دیگر 
زود قدیمى مى شوند اما همواره کسانى هستند که روز به 

روز با این مدها پیش مى روند.
فرامرز ســنگرى آبیز، کارشناس ارشــد پژوهشگرى 
علوم اجتماعى در این باره اظهار کرد: ریشــه مدگرایى 
در عزادارى ها، نداشتن متولى خاصى براى عزادارى ها 
اســت. وى بیان کرد: رســانه هاى جمعى، مداحان و 
سخنرانان هیئت هاى عزادارى، نقش اصلى و اساسى را 
در زمینه درك پیام عاشورا برعهده دارند و اگر مداحان، 
مطالب را مســتند بیان کنند و ارزیابى شــوند شناخت 

جوانان بیشتر مى شود.

از الك سیاه تا آرایش به سبک محرم!

پروانه سلحشورى در همایش «بررسى الیحه تأمین 
امنیت زنان، بیم ها و امیدها» گفت: عنوان این الیحه از 
واژه منع خشونت تبدیل شد به الیحه تأمین امنیت زنان. 
دو سال و نیم مى گذرد اما این الیحه در پیچ و خم هایى 

قرار مى گیرد که هیچ الیحه اى چنین نبوده است.
نماینده تهران تأکید کرد: ما به آقاى الریجانى گفتیم که 
این الیحه تنها منتظر امضاى برادر شماست اما تأثیرى 
نداشت. به آقاى اژه اى هم گفتیم که ضرورت دارد این 
الیحه بیاید اما مثل اینکه از قوه قضائیه عبور کرده و در 

داالن هایى دیگر باقى مانده است.

سلحشــورى با بیان اینکه چرایى اینکه چرا زن تحت 
خشــونت قرار مى گیرد جاى سئوال اســت، گفت: ما 
در سطح خانواده نهادینه شــدن خشونت را مى بینیم. 
خشونت کالمى به وفور دیده مى شود. در کدامین آیین 
پذیرفته شده که به یک انسان چنین توهین هایى بشود؟ 
من هم توهین هایى را شنیدم و حرف هایى به من زده 
شد؛ چطور است که به این شــدت فحاشى مى شود؟ 
چطور رسانه اى که خرجش را دولت مى دهد مى تواند 
بیاید و بگوید که تو را باید داعشــى ها مى بردند؟ اگر 
فکرى نشود آن خشونتى که االن دارند رواج مى دهند 
گریبان خودشان را هم مى گیرد و جامعه خشونت زده در 

نهایت ناآرام مى شود.
نماینده مجلس دهم یادآور شد: جاى یک پیشنهاد است 
که اگر معاونت امور زنان مى بینند این الیحه به مجلس 
نمى رسد و مجلس هم زیاد به عمرش نمانده، این الیحه 
را به مجلس بدهند تا ما به عنوان طرح آن را ارائه دهیم. 
شرایط کشور ما اینچنین نیست که بگوییم افرادى که به 

مجلس جدید مى آیند چه کسانى خواهند بود.

چطور است به این شدت فحاشى مى شود؟
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تولید ارزش افزوده قابل توجه 
توسط فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: متخصصان خط 
تولید توانســتند عالوه بر اینکه میزان مصرف آب خام 
شرکت را به 2/7 لیتر براى هر کیلو تولید فوالد کاهش 
دهند، با رشد 13 درصدى تولید نسبت به سال قبل، فراتر 
از اهداف تدوین شده عمل کنند. بهرام سبحانى تصریح 
کرد: اگرچه از ابتداى سال جارى شرکت فوالد مبارکه 
همانند سایر بخش هاى کشور با محدودیت هاى متعدد 
از جمله آب مواجه بوده اســت اما با اجراى پروژه هاى 
خالقانه متعدد و تصفیه و بازچرخانى حداکثرى پساب 
در خطوط تولید توانستیم عالوه بر اینکه میزان مصرف 
آب خام شرکت را به 2/7 لیتر براى هر کیلو تولید فوالد 
کاهش دهیم، با رشد 13 درصدى تولید نسبت به سال 
قبل، فراتر از اهداف تدوین شــده عمــل کنیم. وى با 
تأکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه با تالش کارکنان و 
سرمایه گذارى هاى هوشمندانه در تکمیل زنجیره فوالد 
در گروه خود ارزش افزوده اقتصادى قابل توجهى را براى 
کشور ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: امروز بیش از 
هر زمان دیگر رسالت فوالد مبارکه در توسعه اقتصادى 
کشــور حائز اهمیت اســت، بنابراین باید ضمن تأمین 
حداکثرى نیاز داخل، با استفاده از فرصت صادرات براى 

کشور ارزآورى داشته باشیم.

رعایت نشدن اصول بهداشتى 
در پخت نان خانگى در شهرضا

رئیس اتحادیه صنف نانوایان شـهرضا گفـت: به دلیل 
اینکه نان هاى خانگى در حریـم خصوصى افراد پخت 
مى شـود، امکان نظارت بـر محـل تولید وجود نـدارد. 
غالمرضا آقاسـى با اشـاره بـه اینکه نان هـاى خانگى 
ارائه شده در سـطح مراکز عرضه مواد غذایى در شرایط 
نامطلوب و غیربهداشتى پخت مى شود، افزود: بسیارى 
از اصول بهداشتى در پخت نان خانگى رعایت نمى شود.

کشف 12ُتن عسل احتکارشده 
در برخوار

فرمانده انتظامى شهرسـتان برخوار از کشـف 12 ُتن 
عسل طبیعى به ارزش 24 میلیارد ریال خبر داد.

غالمرضا براتـى گفت: در ادامـه مأموریـت مقابله با 
محتکران کاالى مورد نیاز مردم، عملیات «مرصاد» 
در راستاى مبارزه با احتکار کاالى ایرانى در شهرستان 
برخوار اجرا شـد. وى افزود: پس از هماهنگى بامقام 
قضائـى از یـک انبـار در منطقـه صنعتى دولـت آباد 
بازرسى شد که مقدار 12 ُتن عسل طبیعى کشف شد.

کاهش 20درصدى قیمت مرغ 
در بازار 

قیمت مرغ گـرم در بـازار اصفهان حـدود 20درصد کاهش 
یافت. رئیس انجمن صنفى کشـتارگاه هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در بازار 
با 2300 تومان کاهش، در مقایسه با چند هفته اخیر به 9640 
تومان رسیده است. حمیدرضا شـیخان قیمت هر کیلوگرم 
مرغ گرم را در کشتارگاه هاى این استان 8930 تومان عنوان 
کرد و افزود: اکنون مرغ گرم با توجه به نیاز مصرف تولید و در 
بازار عرضه مى شود. وى خنک شـدن هوا را یکى از عوامل 

کاهش قیمت مرغ در بازار عرضه عنوان کرد.
 

اجراى طرح «یک کاسب 
یک دانش آموز» در اصفهان

طرح «یک کاسب یک دانش آموز» در بازار اصفهان در 
حال اجراست.

مسئول بسیج اصناف اسـتان اصفهان با اشاره به اینکه 
این طرح با هدف پشتیبانى مالى بازاریان از دانش آموزان 
بى بضاعـت و دانش آمـوزان بازمانـده از تحصیـل اجرا 
مى شود، گفت: اصناف اسـتان اصفهان در آستانه سال 
تحصیلى جدید براى برطرف کردن مشکالت خانواده ها 
و دانش آموزان محروم، دراین طرح سراسـرى شـرکت 
کرده اند. سرهنگ امانى افزود: در این طرح، کیف، کفش، 
لوازم التحریر و پوشـاك براى دانش آموزان بى بضاعت 
خریدارى و به بسیج اصناف استان تحویل داده مى شود 

تا زمینه کمک به دانش آموزان محروم فراهم شود.

خبر

معاونت فرهنگى و اجتماعى و مدیر فرهنگسراى غدیر 
شهردارى فالورجان، اظهار کرد: امر به معروف و نهى 
از منکر بارزترین و گرامى ترین واجب در بین واجب ها 
اســت و هدف تمام انبیا و اولیاى الهى اصالح جامعه 
بشرى بوده است و مؤثرترین ابزار براى رسیدن به این 

هدف واال امر به معروف و نهى از منکر است. 
امین اله رهنما اضافه کرد: قــرآن کریم به کرات به 
اهمیت این فریضه اشــاره کرده و آمرین به معروف 
و نهى کنندگان از منکر را از صالحان، رســتگاران و 
بهترین امت مى داند.وى خاطرنشان کرد: در بسیارى 
از روایات، امر به معروف و نهى از منکر سبب امنیت، 

آبادانى، حالل شدن درآمدها، برپایى واجبات و اصالح 
امور دین و دنیا معرفى شده است.

رهنما با تأکید بر بیان رسا و تعبیر زیباى امیر المؤمنین 
على (ع) که مى فرماید: «تمــام کارهاى نیک حتى 
جهــاد در راه خدا در برابــر امر به معــروف و نهى از 
منکر همانند قطره اى اســت در برابــر دریا»، امر به 
معروف و نهى از منکر را نشانه غیرت دینى و احساس 
مســئولیت عنوان کرد . وى همچنین یادآور شــد: 
باید به این مهــم بپردازیم تا از ایــن رهگذر، هم بر 
ایمان خویش بیافزاییم و هــم در اصالح امور جامعه

 سهیم باشیم.

مدیر صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان، روستاییان و 
عشایر استان اصفهان گفت: حکم بازنشستگى 4600 

نفر از افراد زیر پوشش این صندوق صادر شد.
عماد استکى اظهار کرد: این احکام شامل 2000 نفر 
بازنشســتگى پیش از موعد، 2400 نفر بیمه شدگان 
فوت شــده و بیش از 200 نفر از کار افتاده است. وى 
افزود: بر اســاس قانون، افراد داراى 11 سال سابقه 
بیمه و 69 سال ســن مى توانند تقاضاى بازنشستگى 
پیش از موعد کنند که این افراد پس از دریافت حکم 
بازنشستگى، ده روز در ماه مستمرى دریافت خواهند 

کرد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعى کشاورزان، روستاییان و 
عشایر استان اصفهان با بیان اینکه افراد زیر پوشش 
این صندوق پس از 15 سال ســابقه بیمه بازنشسته 
مى شــوند، خاطرنشــان کرد: بــراى دریافت کامل 
مستمرى ماهیانه به افراد زیر پوشش توصیه مى کنیم 

که سابقه بیمه را تکمیل کنند. 
استکى جمعیت زیر پوشــش صندوق بیمه اجتماعى 
کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اصفهان را 71 
هزار نفر اعالم کرد و گفت: مردم در روستاها، عشایر 
و شهرهاى زیر 20 هزار نفر اســتان که بیمه نیستند، 

مى توانند زیر پوشش این صندوق قرار گیرند.

4600 بیمه شده روستایى در 
اصفهان بازنشسته شدند

امر به معروف 
نشانه غیرت دینى است

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان در جمع خبرنگاران 
گفت: براساس بند «چ» ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه، 
پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان درمان کشور تا پایان 
شــهریور ماه ســال جارى باید در بیمه سالمت مستقر و 
ارائه خدمات از این پایگاه باشــد که در این راستا سامانه 
«استحقاق درمان» (استحقاق بخشى) وصل و استعالم ها 
انجام مى شود ولى این پایگاه هنوز در بیمه سالمت استان 
مستقر نشده که امید است استقرار یابد و همپوشانى بیمه ها 

صورت پذیرد.
حسین بانک اظهار کرد: با اجراى سامانه استحقاق 
درمان که از اول مهر در بیمارستان هاى دانشگاهى 
اجرا خواهد شد، دیگر نیاز به ارائه دفترچه نیست و با 
ثبت کدملى بیمار در این سامانه، در صورت تأیید، 
کد رهگیرى 18 رقمى با تأیید کارشناس مربوطه 
ثبت مى شــود که این خود به منزله برگه دفترچه 
بیمه به حســاب مى آید و اقدامات بعدى صورت 

مى پذیرد.
وى گفت: تبادل الکترونیک و رســیدگى به اسناد 
بسترى هم که دو ســال به صورت آزمایشى در 
بیمارستان عیسى بن مریم(ع) انجام شد از امروز در 
9 بیمارستان گلدیس شاهین شهر، امام خمینى(ره) 
فالورجان، شهداى لنجان، سوانح و سوختگى امام 

موسى کاظم(ع)، شهید بهشتى، نور و على اصغر(ع)، عیسى 
بن مریم(ع) و 9 دى منظریه خمینى شهر و کلینیک خانواده 
آغاز و تا پایان مهرماه سال جارى در 50 بیمارستان تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در سطح استان 

اجرایى خواهد شد.
وى هدف از اجراى تبادل الکترونیک و رسیدگى به اسناد 
بسترى را، گزارش گیرى کامل در کل بیمارستان ها دانست 
و اذعان کرد کــه این اطالعات مى توانــد در زمینه هاى 
پژوهشــى و آمارى هم به کار گرفته شود و در تصمیمات 

حوزه بهداشت و درمان، مؤثر باشد.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان اظهــار کرد: 
بیمه شدگان بیمه سالمت استان اصفهان یک میلیون و 
449 هزار و 860 نفر هستند که به تفکیک صندوق، 519 
هزار و 147 نفر صندوق روستاییان و ساکنین شهرهاى زیر 
20 هزار نفر، 395 هزار و 145 نفر صندوق کارمندى، 42 
هزار و 971 نفر صندوق بیمه همگانى، 88 هزار و 949 نفر 
صندوق سایر اقشار و 16 هزار و 648 نفر صندوق ایرانیان 
مى باشند که از طریق 4860 مؤسسه به آنها در استان ارائه 
خدمت شده و ما ماهیانه 60 میلیارد تومان پرداختى به این 

مؤسسات در حوزه بیماران سرپایى و بسترى داریم.
بانک به پزشــکان و بیماران توصیه کرد با توجه به اینکه 
هزینه هاى خدمات پزشکى در حوزه دارویى و تشخیصى، 
سرســام آور افزایش داشــته، از خدماتى که هیچ تأثیرى 
در درمان بیمار نــدارد پرهیز کنند و با رعایت مســائل، 
خودکنترلــى را مدنظر داشــته باشــند و در مصرف دارو 

صرفه جویى کنند و از انبار کردن آنها جلوگیرى شود.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان تأکید کرد: اگر از منابع به 
خوبى استفاده نشود، خدمت به بیماران نیازمند کاهش مى یابد.

بانک با بیان اینکه روزانه 4000 دفترچه بیمه در اســتان 
تعویض و یا تمدید مى شود، گفت: خدمات تعویض و تمدید 
دفترچه در استان اصفهان در 105 نقطه که 83 نقطه دفتر 

پیشخوان است ارائه مى شود.
وى ادامه داد: اســتاندارد مراجعه به پزشک در طول سال 
براى هر نفر، 4/5 بار بوده که این میزان در کشور ما 6/5 بار 

در سال و در استان اصفهان شش بار در سال است.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان به وجود 3600 بیمار 
خاص در استان اصفهان اشــاره کرد و گفت: هزینه هاى 
درمان بیماران خاص بسیار باال بوده که اکثراً رایگان است 
ولى این بیماران خاص هم مى توانند با دقتى 
که در نحوه درمان انجام مى دهند از صرف 
هزینه هاى مازاد جلوگیــرى کنند تا بیمار 
دیگرى مداوا شود. از دیگرسو، بیماران عادى 
تصور نکنند با مراجعات مکرر به پزشــکان 
مختلف، بهبود مى یابنــد، بلکه هر بیمارى 
دوره اى دارد که باید سپرى شود و بیمار نیز از 

خود مراقبت غیردارویى داشته باشد.
بانک از وجود شرکت هاى جعلى که اقدام به 
صدور بیمه سالمت مى کنند خبر داد و افزود: 
برخى از شــرکت هاى جعلى با افراد تماس 
مى گیرنــد و در ازاى دریافت هزینه هاى 
سنگین، مدعى صدور کارت بیمه سالمت 
مى شوند که هیچ ارزشى ندارد. بنابراین افراد باید هوشیار 
باشند و در صورت مشــاهده اینگونه افراد با شماره تلفن 
کشــورى 1666 و یا 36670032 اصفهان تماس حاصل 

کرده و اطالع رسانى کنند.
وى از بدهکارى بیمه سالمت استان گفت و افزود: از 300 
میلیارد تومان بدهى سال هاى گذشته بیمه سالمت استان 
اصفهان، 110 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسالمى 
پرداخت شده و با تمهیدات به عمل آمده بقیه بدهى ها به 

تدریج پرداخت خواهد شد. 

استاندار اصفهان در جلسه مجمع نمایندگان استان در 
مجلس شوراى اسالمى به تدوین طرحى جامع براى آب 
استان اصفهان اشاره کرد و اظهار کرد: نحوه انتقال آب از 
حوضه هاى مختلف و میزان این آب براى اینکه بتوانیم 
در 30 ســال آینده حداقل یک میلیــارد و 200 میلیون 
مترمکعب آب در حوضه آبریز زاینده رود داشته باشیم از 

مواردى است که در این طرح دیده شده است.
محســن مهرعلیزاده راجع به میزان آب موجود در سد 
زاینده رود، گفت: به نظر مى رسد که در سال آبى پیِش رو 
على رغم میزان بارش هاى پیش بینى شده حداکثر تا 700 
میلیون مترمکعب آب در حوضه آبریز خواهیم داشــت 
که باید براى ســهمیه بندى و مصرف این میزان آب در 
بخش هاى مختلف کشاورزى، صنعت، شرب و باغدارى 

برنامه ریزى دقیقى صورت گیرد.
اســتاندار اصفهان با توجــه به تدویــن طرحى براى 

جلوگیرى از برداشت هاى غیرمجاز ابراز کرد: در استان 
مجاور کنترل هاى الزم از ســوى وزارت نیرو صورت 
گرفته و در استان اصفهان نیز سهمیه ها با توجه به سهم 

هر شهرستان مشخص شده است.
وى با بیان اینکه در مسیر رودخانه سهم آبه هایى وجود 
دارد که در طرح جدیــد به جاى جارى کــردن آب در 
رودخانه؛ به وســیله لوله گذارى میزان آب هر ســهم 
انتقال مى یابد، افزود: از ابتــداى حوضه آبریز تا انتهاى 
حوضه آبریز و تاالب گاوخونى 52 کیلومتر لوله گذارى 
پیش بینى شده است و نسبت به سهم هر شهرستان در 
مسیر رودخانه در ســال هایى که محدودیت هاى آبى 
وجــود دارد آب از طریق این لوله ها انتقــال مى یابد و 
همه شهرستان ها در هر سال به نســبت سهمى که از 
آب دارند به شکل حقابه و سهم آبه از این مسیر برداشت 

خواهند کرد.

مهرعلیزاده اضافه کرد: در شهر اصفهان نیز لوله گذارى 
را داخل رودخانه خواهیم داشت و با ساماندهى رودخانه 
براى جلوگیرى از جذب زیاد آب، شاهد جارى شدن آب 

در بستر زاینده رود خواهیم بود.
وى خاطرنشــان کرد: شــرایطى فراهم خواهد شد که 
این حداقل آبى که در مسیر زاینده رود قرار مى گیرد در 
سد آبشار جمع آورى شود و در زمان نیاز، با گردش آب 

بتوانیم جریان آب را در زاینده رود برقرار کنیم.
اســتاندار اصفهان گفت: این سیستم براى حفظ روحیه 
و نشــاط مردم، گردشــگرى و حفظ آثــار تاریخى در 
شهرستان هاى مسیر رودخانه نیز اجرا خواهد شد. وى 
با ابراز اینکه اعتبار این طرح از سوى استاندارى تأمین 
مى شــود، اظهار کرد: طرح پیش بینى شده بالغ بر 500 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و در مدت حدود یکســال 

اجرایى خواهد شد.

رونمایى استاندار  از یک طرح مهم آبى که قرار است رودخانه شهر اصفهان را یکساله زنده کند

لوله ها آب را به زاینده رود
 باز مى گردانند

سـومین همایـش تکریـم پیرغالمـان و خادمـان 
حسـینى با حضور جمعى از مسـئوالن، در دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد میمه برگزار شد.
ناصر حجازى، رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
میمه در این مراسـم با تشـریح اهداف قیام عاشورا 

به نقش مداحان اهـل بیت عصمـت و طهارت(ع) 
در زنده نگهداشتن حماسه عاشـورا در جامعه اشاره 
کرد و گفت: مداحان و خادمان حسینى سرمایه هاى 
معنوى جامعه هستند و تکریم آنان بر همه ما الزم 

است.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان در نشست خبرى 
هفته گذشته خود در ارتباط با تکذیب و بعد تأیید پلیس 
از خبر انداختن دختر بچــه فالورجانى در چاه فاضالب 
توسط پسرعمویش گفت: «تاریخ میالدى که روى فیلم 
است تقریباً متعلق به سه ماه پیش مى شود و ما بر اساس 
این تاریخ، تحقیقاتمان را شروع کردیم اما هیچ گزارشى 
در این مورد نه در نیروى انتظامى، نه اورژانس و نه آتش 
نشانى ثبت نشــده بود. اما تحقیقات ما ادامه داشت تا 

متوجه شــدیم این اتفاق در 13 شــهریور و شهرستان 
فالورجان رخ داده است و شکایتى هم در پى آن نشده 
بود. با وجود این، پرونده اى در مراجع قضائى تشکیل شد 

و پدر دختر نیز از متهم اعالم رضایت کرد.»
کم بود خبرهایى که در یکى دو هفتــه اخیر به تلخى 
این ماجرا بوده باشد که دختر بچه پنج ساله اى توسط 
پســر عمویش درون چاه فاضالب پرتاب مى شــود و 
یکى از همســایگان کوچه اى که این اتفــاق در آنجا 
افتاده، از طریــق دوربین مداربســته متوجه موضوع 
شــده و دیگر همســایگان را خبردار کرده و به کمک 
اهالى، طفل را از چاه فاضالب خارج و به بیمارســتان 

منتقل مى کنند که بدون آســیب جسمى جدى و پس 
از بررســى هاى الزم پزشــکى از بیمارستان ترخیص 
مى شــود. البته فیلم این ماجرا در شبکه هاى مجازى 
با عنــوان «فاجعــه در اصفهان» دســت به دســت 
مى شد تا اینکه سعید ســلیمیان، رئیس پلیس آگاهى 
فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان محل این اتفاق را 
فالورجان و علت را هم مشــکالت روانى پسرعموى 
13ساله او دانســت. وى همچنین گفت که چون این 
پسر مشکالت روانى داشته، به همین دلیل مسئولیت 
کیفرى متوجه او نبوده و با وجود اینکه 
پرونده اى در دادسراى فالورجان براى 
این رخداد تشکیل شده، اما پسرعموى 

خاطى آزاد شده است.
این در حالى اســت کــه رئیس کل 
دادگسترى استان اصفهان هفته پیش 
بیان کرد: «پرونــده متهم این حادثه 
به اتهام شروع به قتل در شعبه 102 
دادگاه کیفرى 2 شهرستان فالورجان 
تشــکیل و در حال رسیدگى است.» 
احمد خســروى وفا خاطرنشان کرد: 
«با توجه به اقرار متهم و نظر به اینکه موضوع مشمول 
ماده 286 قانون آیین دادرسى کیفرى و ماده 88 قانون 
مجازات اسالمى و تبصره یک آن است، با تشکیل پرونده 
شخصیت براى متهم و انتخاب وکیل براى وى، جلسه 
دادگاه تشکیل و حکم تأدیبى مقتضى صادر خواهد شد.»

مــاده 88 قانون مجازات اســالمى ناظر بــه اطفال و 
نوجوانانى اســت که مرتکب جرائم تعزیرى مى شوند 
و سن آنها در زمان ارتکاب، 9 تا 15 سال تمام شمسى 
است. مطابق این قانون، جرائم درنظر گرفته شده براى 
این مجرمان، تا نگهدارى در کانون اصالح و تربیت از 

سه ماه تا یکسال متغیر است.

طى برنامه اى اقالم و البسه شهداى هشت سال دفاع 
مقدس توسط گردان پدافند جنگ نوین لشکر امام 

حسین(ع) رفع آلودگى شد.

غضنفر حسامى، جانشــین فرمانده لشکر 14 امام 
حســین(ع) درباره برگزارى این برنامه اظهار کرد: 
به منظور ارج نهادن به شــهدا و یادگاران هشــت 
ســال جنگ تحمیلى، اقالم و البســه اى که از این 

عزیزان به جا مانده اســت، توســط بنیاد شهید به 
گردان پدافند جنگ نوین لشکر 14 امام حسین (ع) 
تحویل داده شده است. وى تصریح کرد: وسایلى از 
جمله البسه، دست نوشته، ساعت، 
انگشــتر و... که ممکن اســت در 
مناطق عملیاتى آلــوده به عوامل 
شیمیایى یا میکروبى یا بیمارى شده 
باشد، توسط تیم رفع آلودگى گردان 
پدافنــد جنگ نوین رفــع آلودگى 
مى شود و پس از آن به خانواده هاى 

شهدا تحویل داده مى شود.
جانشین فرمانده لشــکر 14 امام 
حســین (ع) ادامــه داد: در آینده 
نزدیک بــا همکارى بنیاد شــهید 
استان اصفهان نمایشگاهى از یادگارى هاى شهداى 
دفاع مقدس برپا خواهد شد که عموم مردم از دست 
نوشته ها و اقالم به جامانده از شهداى دفاع مقدس 

بازدید کنند.

برگزارى همایش تکریم پیرغالمان در میمه 

تکلیف پرونده پسرى که دخترعمویش را 
به چاه انداخت چه مى شود؟

رفع آلودگى شیمیایى از اقالم به جامانده از شهدا

اجراى تبادل الکترونیک بیمه سالمت در 50 بیمارستان دانشگاهى تا پایان مهر
ساسان اکبرزاده

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
گفت: جمعیت حیات وحش ایــن منطقه بالغ بر 32 
هزار رأس انواع ُسمداران است که در مناطق حفاظت 

شده زیست مى کنند.
سید رحمان دانیالى در گفتگو با «ایرنا» اظهار کرد: 
حدود یک سوم حیات وحش ایران در مناطق تحت 

مدیریت حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
زیست مى کنند که بیشترین این حیوانات شامل آهو، 
کل، بز، قوچ و میش و جبیر است. وى با اشاره به لزوم 
توسعه مناطق حفاظت شــده استان اصفهان افزود: 
هم اینک 11 درصد خاك این استان حفاظت شده 

است که این وسعت باید حداقل به 17 درصد برسد.

زیست 32 هزار رأس انواع ُسمداران در اصفهان

محیا حمزه
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امروز 31 شــهریور است. بعداز ظهر 38 ســال پیش در چنین روزى، 
ارتش بعث عراق با تمام قوا به مرزهاى ایــران حمله کرد و پایه گذار 
طوالنى ترین جنگ قرن بیستم شد. صدام این جنگ را با هزار امید و 
آرزوى واهى آغاز کرد اما باید هشت سال مى گذشت تا باور کند دالیلى 
که براى شروع این جنگ در ذهن مى پروراند، جز تصورات و خیاالت 

باطل چیزى نبوده است. 
26 شهریور 1359، صدام حســین قرارداد1975 الجزایر را که نقطه 
پایان اختالفات ایران و عراق تا زمان انعقاد این توافقنامه بود، مقابل 
دوربین هاى تلویزیونى پاره کرد و نشان داد که عزمش را براى حمله 
به ایران جزم کرده است. ده سال بعد، ساعت 10 و 30 دقیقه صبح روز 
24 مرداد 1369 به وقت تهــران، رادیو «صوت الجماهیر بغداد» متن 
پنجمین نامه رئیس جمهور عراق خطاب به هاشمى رفسنجانى، رئیس 
جمهور ایران را قرائت کرد که در آن صدام پذیرفته بود معاهده 1975 
مى تواند مبناى مجدد روابط دو کشور قرار گیرد. او همچنین در این نامه 
به صراحت یادآور شد تمام خواسته هاى ایران براى تحقق یک صلح 
پایدار را جامه عمل مى پوشاند. این نامه، پنجمین و آخرین نامه اى بود 
که صدام دو سال بعد از پذیرش آتش بس توسط ایران براى هاشمى 
ارسال کرد و در آن تلویحاً به عدم تحقق خواسته هایش از روشن کردن 

آتش جنگ بین دو کشور اذعان نمود.
اما اعتراف صدام به شکست آرزوهایش از کجا نشأت مى گرفت؟ چه 
شد که این مرد مغرور و نامتعادل که مى خواست هفت روزه به تهران 
برسد، خوزستان را ضمیمه خاك کشورش کند، تسلطش بر اروندرود را 

به تمام و کمال برساند و حکومت نوپاى برآمده از انقالب 57 در ایران 
را براندازد، در نهایت به جایى رســید که نه فقط خوزستان و اروند که 
حتى به یک بند انگشت از سرزمین ما هم نرسید و ناچار شد پاى نامه 
شکســتش خطاب به رئیس جمهورى را امضا کند که ده سال قبل تر 
از آن مى خواست به جاى او در تهران براى ملت ایران تصمیم گیرى 

کند؟! 
چه شد که او به چنین مرحله اى رسید؟ چه کسانى او را به این پشیمانى 
بزرگ واداشتند؟ پاسخ این سئواالت در گوشه گوشه تاریخ هشت سال 
حماسه هزاران فرزند این مرز و بوم نهفته است. رشادت هایى که براى 
هر کدامش مى شود کتاب ها نوشت. شهر به شهر و روستا به روستا در 
خلق این حماسه شریکند؛ شــریک در اینکه امروز نسبت به 38 سال 

پیش، کوچک ترین خدشه اى به مرزهاى ایران وارد نشده است.
به تصاویر رزمندگان ما در هشت ســال دفاع مقدس نگاه کنید. پیر و 
جوان در کنار هم مى جنگند تا به خصــم بیاموزند که این ملت اگر در 

مقابل همه جهان هم قرار بگیرد (که گرفت) خم به ابرو نخواهد آورد.
و در این میان نقش اصفهان چه بود؟ اصفهان که همیشــه و همواره 
در صف نخست غرورآفرینى بوده و هست در کجاى جغرافیاى جنگ 

هشت ساله ایستاده است؟  
نقش مثبت اصفهان در پیشبرد اهداف جنگ تحمیلى بر کسى پوشیده 
نیست. رشــادت رزمندگانى که از اصفهان به جبهه هاى نبرد گسیل 
مى شدند، آنقدر واجد اهمیت اســت که روایات فراوانى بر پایه همین 
شجاعت ها برجاى مانده است. اصفهان یکى از استان هاى پیشگام 

در دفاع هشت ساله ملت ایران بود که گواه آن، برجاى ماندن هزاران 
شهید و مجروح و مفقود و آزاده در جاى جاى خاك زرخیز این استان 
است. اصفهان در تمام طول هشت سال دفاع مقدس و در تمام ابعاد، 
خط شکن بود و این خط شکنى باید تا همیشه در خاطره ها باقى بماند 
و چه روزى بهتر از امروز که به بازخوانى کارنامه اصفهانى ها در دفاع 

هشت ساله بپردازیم.
 38 سال از تجاوز عراق به ایران مى گذرد. نسل جوانى که امروز سرش 
به مدرن ترین تکنولوژى ها گرم است و چشمش لحظه اى از صفحات 
رنگارنگ گوشــى هاى میلیونى و تلویزیون هاى چنــد ده اینچى و 
کامپیوترهاى جیبى نمى افتد، نباید فراموش کند که روزگارى کسانى 
به سن و سال همین نسل، اسلحه به دست گرفتند تا از خاکشان، از خانه 
شان و از ناموسشان در مقابل یورش بیگانه دفاع کنند. آنها نه موبایل 
داشتند، نه تلویزیون هاى چند ده اینچى و نه کامپیوترهاى جیبى. اما 
همه چیزشان خالصه مى شد در اعتقادشان براى رسیدن به یک هدف. 
این نســل نباید فراموش کند که هنوز بعد از گذشت30 سال از پایان 
جنگ، استخوان هاى آن غیورمردان بر شانه ها حمل شده و بر وسعت 
گلزارهاى شهدا افزوده مى شود. رمز آسایش امروز را باید داخل همین 
تابوت هاى کوچک جستجو کرد. همه چیز در تکنولوژى روز خالصه 
نمى شود؛ گاهى هم باید به گذشته رجوع کرد. این نوشتار، گذارى است 
به همین گذشته با تکیه بر18کلید واژه از نقش حیاتى اصفهان در جنگ 
هشت ساله براى این که یادمان نرود قبل از ما، یک نسل استثنایى هم 

وجود داشته است. 

اصفهان، 
میدان جنگ، 
38 سال پیش

گذرى بر نقش کلیدى استان اصفهان 
در 8 سال دفاع غیورانه ملت ایران

مهران موسوى خوانسارى

دوشــنبه 31 شــهریور 1359 برابــر بــا 12 ذى القعــده 1400 و 
مصادف با 22 سپتامبر 1980 نخســتین روز حمله رژیم بعثى عراق 
به ایران بود. در ســاعت 12 به وقت بغداد مرکــز فرماندهى جنگ 
در عراق دســتور پرواز 192 بمب افکن و جنگنــده را براى حمله به 
فرودگاه هــاى ایران صــادر کــرد. در اصفهان هم کوه هــاى اطراف
 ذوب آهن توســط هواپیماهاى عراقى بمباران شــد و به این ترتیب 

جنگ هشت ساله علیه ایران رسماً آغاز شد.

تیپ 3 امام حســین(ع) از اولین یگان هاى رزمى ســپاه بــود که در 
عملیات طریق القدس شــکل گرفت. این تیپ ســپس با گســترش 
سازمان به لشکر 14 امام حسین(ع) ارتقا پیدا کرد تا دستکم با توان 
رزمى سه برابر گذشته در جنگ حضور داشته باشد. استان اصفهان 
با حمایت هاى مالى و جمع کردن نیرو و امکانات، لشکر 14 را به یکى 
از پرقدرت ترین یگان هاى سپاه در دوران جنگ تحمیلى عراق علیه 
ایران تبدیل کرد.  لشکر 14 در بیشتر عملیات هاى بزرگ جنگ نقشى 
پررنگ و کارساز داشت. از آمار 23هزار شهید استان اصفهان فقط 
لشکر 14 امام حسین(علیه السالم) حدود 13هزار شهید در دوران 
دفاع مقدس تقدیم اسالم کرده که در بین سایر لشکرها نمونه است.
لشکر 14 امام حسین(ع) به فرماندهى شهید خرازى، نخستین تجربه 
نظامى خود را با 15 گردان پیــاده در عملیات طریق القدس در بخش 
وسیعى از شــمال رودخانه کرخه  و شهر بستان به دســت آورد. اما 
حماســه مقاومت و پایدارى رزمندگان اصفهانى زمانى به اوج رسید 
که دشــمن بعثى با 9 تیپ زرهى، مکانیزه و پیاده براى اشغال مجدد 
شــهر بســتان به تنگه چزابه حمله کرد و در اینجا بود که لشکر امام 

حسین(ع) در برابر دشمن مقاومت و ایستادگى کرد.

فرماندهــى اصفهانــى هــا در هشــت ســال دفــاع مقــدس زبانزد 
اســت. ده ها فرمانــده از این خّطــه، وظیفــه اداره کــردن جنگ را 
بر عهــده داشــتند کــه در میــان آنهــا نــام هــاى بزرگى به چشــم 
مى خورد. به استناد منابع موجود درباره دفاع مقدس، حداقل 400 
سردار شهید در فهرست شهداى اصفهانى جنگ به چشم مى خورد که 

این وظیفه بر دوششان گذاشته شده بود.

در آغازین روزهاى هشت سال دفاع مقدس، مقاومت اولیه نیرو هاي 
اصفهانی در برابر تهاجم دشمن بســیار قابل توجه بود. این مقاومت 
در محور دارخویــنـ  اهواز که بعدها میان رزمندگان به «خط شــیر» 
معروف شــد، صورت گرفت و عمــده رزمنده ها و نیرو هاي شــرکت 
کننده در آن اصفهانی بودند. فرماندهانی نظیر شهید خرازي، شهید 
ردانی پور و سردار رحیم صفوي که هر سه اصفهانى و در کردستان 
فعال بودند، پس از شــنیدن خبر آغاز جنگ در جنوب، براي تشکیل 
یک خط پدافندي در منطقه خط شیر حاضر شدند. پس از حضور این 
سرداران و تشــکیل خط پدافندي، رزمنده  هاي ما توانستند در این 
منطقه مقاومت جانانه اي از خود به نمایش درآورند که این نخستین 
محور نقش اصفهان و سرداران اصفهانی در طول دفاع مقدس است.

اصفهان بعد از تهران تنها استانى است که با دو لشکر از سپاه (لشکر 
14 امام حسین(ع) و لشــکر8 نجف اشــرف) در عرصه جنگ حضور 
یافــت. فرماندهــان اصفهانی تنهــا فرماندهی تیپ هــا، گردان ها و 
لشکر هاي اصفهانی را در طول جنگ بر عهده نداشتند، بلکه بسیاري 
از آنان در نقش فرمانده  تیپ ها، گردان ها و لشــکر ها از استان هاي 
دیگر نقش ایفا می کردنــد. از نمونه هاي بارز آن می توان به شــهید 
همت به عنوان فرمانده لشکر 27 محمد رسول ا...(ص)، قربانی به 
عنوان فرمانده لشکر 25 کربال و سردار رحیم صفوي از فرماندهان 

اصلی جنگ اشاره کرد.

تیپ 8 نجف اشرف از اولین یگان هاى رزمى سپاه بود که در مهر ماه 
1360 و پیش از عملیات طریق القدس به فرماندهى شــهید احمد 
کاظمى شکل گرفت و با گسترش سازمان و تبدیل شدن به لشکرى 
توانمند، تا پایان جنگ از جمله یگان هاى پرقدرت ســپاه محســوب
 مى شــد. از دل این یگان، نیروهاى کارآمد و فرماندهان توانمندى 

براى تشکیل سه یگان دیگر بیرون آمد.
ســردار غالمعلى رشــید در خصوص چگونگى انتصاب احمد کاظمى 
بــه فرماندهى تیــپ 8 نجف اشــرف گفته اســت: «بعد از شــهادت 
کالهدوز در مهر ماه ســال 1360، آقا رحیم[صفوى] مســئول طرح 
و عملیات ستاد مرکزى ســپاه شد و اینجانب مســئول ستاد عملیات 
جنــوب شــدم. اولین حکمــى که بــه عنــوان فرمانده تیپ نوشــتم 
براى احمد کاظمــى بود و بعــد هم براى شــهید خرازى (حســین) و 
اســدى و مرتضى و عزیز جعفرى. حکم، ســه چهار خط بیشــتر نبود: 
«بســمه تعالى. بــرادر احمد کاظمــى جناب عالــى را بــه فرماندهى 
تیپ 8 نجف اشــرف منصــوب مى نمایــم و...» عدد تیــپ را ما -من 
و شــهید باقــرى- معلــوم کردیم و نــام لشــکر را از فرمانــده اش 
مى پرسیدیم. احمد با مشورت دوســتان و یاران خود در لشکر، نام 

«نجف اشرف“ را برگزید و پیشنهاد داد.»

در حالى که  یکى از مهمترین بزرگراه هاى 
پایتخت به نام شــهید همــت نامگذارى 
شــده، شــاید هنوز بعضى ها ندانند که 
این سردار سرافراز جبهه هاى حق علیه 
باطــل، از خطه شــهرضا به نبــرد با عراق 
اعزام شــده بود. محمــد ابراهیم همت 
12 فروردیــن 1334 در شــهرضا بــه 
دنیا آمــد. با آغــاز جنگ تحمیلــى در 31 
شهریور 1359، او به یکى از مؤثرترین 
فرماندهان ایــران در جبهــه هاى جنگ 
تبدیل شــد. شــهید همت و یگان تحت 
امرش ســهم بســزایى در فتح خرمشهر 

داشتند. او در عملیات والفجر مقدماتى، مسئولیت سپاه یازدهم قدر 
را که شامل لشکر 27 حضرت رسول، لشکر 31 عاشورا، لشکر 5 نصر 
و تیپ 10 سیدالشــهدا بود، به عهده گرفت. سرعت عمل و صالبت 
رزمندگان لشــکر 27 تحت فرماندهى او در عملیات والفجر 4 قابل 

توجه بود. وى در تصرف ارتفاعات کانى مانگا نقش ویژه اى داشت.
در جریان عملیات خیبر، همچنان که نیروهاى ایرانى در برابر ارتش 
عراق مقاومــت مى کردند هنگامــى که همت براى بررســى وضعیت 
جبهه جلو رفته بود بر اثر اصابت گلوله توپ در نزدیکى اش در غروب 
17 اســفند 1362 در محل تقاطع جاده هاى جزایر مجنون شــمالى و 
جنوبى به شــهادت رســید. مزار او در زادگاهش و در کنار امامزاده 

شاهرضا(ع) واقع است.
محسن رضایى در مصاحبه اى گفته است: «اولین بارى که در جنگ به 

کسى عنوان «سید الشهدا» دادند، در خیبر و براى حاج همت بود.»

یکى از همرزمان شــهید خرازى در مورد نحوه شهادت وى مى گوید: 
«ساعت 10 صبح روز جمعه 8 اسفند 1365 به طرف خط مقدم حرکت 
کردیم و چند ساعت بعد به سنگر «حاج حسین“ رسیدیم که نیمه شب 
به خط آمده بود. شهید خرازى از اوضاع منطقه سئوال مى کرد. یکى از 
برادران خبر داد که ماشین غذا مورد اصابت گلوله دشمن قرارگرفته 
و نتوانسته است براى برادران غذا ببرد. حاج حسین به شدت ناراحت 
شد و دستور داد به هر ترتیبى شده آب و غذا را به جلو برسانند. نیم 
ســاعت بعد یکى از برادران گفت: «ماشین غذا آماده است.» شهید 
خرازى از جا بلند شــد به کنار ماشــین آمد و توصیه هایى به راننده 
کرد که چگونه و از کجا برود. من در آن لحظه در نیم مترى حاج حسین 
بودم. یک مرتبه دیدم فرمانده به زمین افتاد. اصالً باورم نمى شد. 
حتى درســت متوجه صداى خمپاره اى که در کنارمان به زمین خورد، 
نشدم. بالفاصله سر حاجى را بلند کردم، ترکش هاى بزرگى به سر و 
گردن این بزرگوار اصابت کرده بود. ســایر برادران هم جمع شدند 
ولى هیچکس نمى توانســت باور کند. بى اختیار فریاد زدم «حاج آقا 
شهید شد». حس مى کردم از چشمانم نه اشک، بلکه خون مى بارد و 

بى اختیار زار زار گریه مى کردم.»

 روز اول در اصفهان

لشکر 14 امام حسین(ع)

فرماندهان نام آور

لشکر 8 نجف اشرفاستانى با 2 لشکر خط شیر

محمد ابراهیم همت 

لحظه شهادت حاج حسین خرازى
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ســردار سرلشــکر رحیم صفــوى، مشــاور فرماندهى کل قــوا و از 
فرماندهان سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس معتقد است: «ما 
در حقیقت چهار لشکر در دوران دفاع مقدس داشتیم که اینها وقتى 
هرجا وارد مى شدند، هیچ خطى در مقابلشان قدرت مقاومت نداشت، 
حاج همت و لشکر 27 محمد رسول ا... (ص)، حسین خرازى و لشکر 
14 امام حســین(ع)، احمد کاظمى و لشــکر8 نجف اشــرف؛ هر سه 
فرمانده از استان اصفهان که لشکرهاى 8 نجف و 14 امام حسین(ع) 
متشکل از بســیجیان و پاسداران اســتان اصفهان بودند. همچنین 
مهدى باکرى و لشکر 31عاشــورا که در هر کجا وارد مى شدند بدون 
استثنا با موفقیت همراه بود. چند نفر از فرماندهان عراقى که اسیر 
شده بودند مى گفتند وقتى اسم احمد کاظمى، حسین خرازى و مهدى 
باکرى مى آمد ما بر انداممان لرزه مى افتاد و دعا مى کردیم ما روبه روى 
این لشکرها نباشیم چون مطمئن بودیم اینها مى آمدند و مى زدند و 

هیچکس جلودارشان نبود.»

اصفهانى هایى کــه در ذهنشــان از روزهاى بمباران شــهر اصفهان 
خاطرات زیادى دارند، حتماً صحنه سقوط یک فروند میگ 25 عراقى 
بر فراز آســمان اصفهان را نیز به خوبى به یاد دارنــد؛ صحنه اى که 
توسط پدافند اصفهان رقم خورد و در تاریخ هشت سال دفاع مقدس 

ثبت شد. 
«یک هواپیماى عراق ظهر امروز در اصفهان سرنگون شد»، این خبرى 
اســت که خبرگزارى «ایرنــا» در روز 26 بهمن ســال 1365 مخابره 
کرد. در ادامــه خبرآمده بود: «حدود ســاعت 12و30 دقیقه امروز 
یک فروند هواپیماى دشمن که به حریم هوایى اصفهان تجاوز کرده 
بود، هدف قرار گرفت و در منطقه برخوار اصفهان ســرنگون شــد. 
سقوط هواپیماى دشمن بر فراز این شهر در حالى که آتش گرفته بود 

فریادهاى ا... اکبر و شادى مردم را به همراه داشت.»
در پى مخابره این خبر، تعدادى از روزنامه هاى سراســرى کشــور از 
جمله «اطالعات» و «کیهان» که عصرها منتشــر مى شدند این خبر را 

در صفحه نخست خود به چاپ رساندند.
این خبر بازتاب زیادى در رسانه هاى داخلى و خارجى داشت؛ بعد از 
ظهر دوشنبه، 27 بهمن 1365 یک روز بعد از سقوط هواپیماى عراقى، 
رسانه هاى داخلى و خارجى گزارش دادند: «براى نخستین بار توسط 
یگان پدافند هوایى ســپاه پاسداران انقالب اســالمى در اصفهان، 
یک فروند هواپیماى میگ 25 عراقى که روز گذشته به آسمان شهر 
اصفهان حمله کرده بود سرنگون شد و خلبان آن به اسارت درآمد.» 

عملیات بیت المقدس از دهم اردیبهشــت ســال1361 شروع شد 
و 24روز در مراحل مختلف طول کشــید. نتیجه نهایــى این عملیات، 
آزادسازى خرمشهر بود. اما در این عملیات نقش فرماندهان استان 
اصفهان و رزمندگان این اســتان بســیار شــاخص بود بــه طورى که 
اولین رزمندگانى که وارد خرمشهر شدند از استان اصفهان بودند. 
همچنین نخســتین فرمانده اى که ســاعت 11 صبح روز سوم خرداد 
سال 1361 با جیپ فرماندهى وارد شــهر خرمشهر شد، شهید حاج 
حســین خرازى، فرمانده لشــکر امام حســین(ع)بود و شهید احمد 
کاظمى، فرمانده لشکر8 نجف اشرف هم اولین فرماندهى بود که خبر 
آزادسازى خرمشهر را در سوم خرداد سال1361 از طریق بى سیم 
با لهجه شیرینش اعالم کرد. از شهید کاظمى به عنوان فاتح خرمشهر 
یاد شده اســت. سرلشکر قاسم ســلیمانى، فرمانده سپاه قدس در 
این باره گفته: «مــن تصورم این بود وقتى خبر شــهادت احمد گفته 
شــد، حداقل تیتر همه روزنامه هاى ما باید این جمله باشد که فاتح 

خرمشهر شهید شد.»
با توجه به اطالعات موجود، بیشــترین درصد شــهدا در عملیات فتح 
خرمشهر با 1423 شهید متعلق به استان اصفهان است. این استان 

همچنین در عملیات بیت المقدس هزار جانباز تقدیم کرده است.
این را هم بد نیست بدانید که شهید بهروز مرادى که از یک خانواده 
قهدریجانى در خرمشــهر متولد شــد، در زمان آزادســازى خرمشهر 
و روزگارى که جمعیت ایــران به 36 میلیون نفر مى رســید اقدامى 
هنرمندانه انجام داد؛ او که در آن زمان یک دانشجوى رزمنده بود، به 
ابتکار خود تابلویى را در ابتداى ورودى خرمشهر نصب مى کند و روى 
آن مى نویسد: «به خرمشهر خوش آمدید؛ جمعیت 36 میلیون نفر.»

بیســتم دى مــاه 1365 ســه نقطــه از شــهر اصفهــان توســط 
جنگنده هاى عراقى بمباران هوایى شد که بیشــترین خســارت را در 
محله چهارسوق برجاى گذاشت. مطابق آمارى که اعالم شد، در غروب 
آن روز که یکى از پر رفت و آمدترین ساعات عبور و مرور در این محله 
بود، 65 نفر شهید و 371 نفر مجروح شدند که از نظر تخریب وتعداد 
شــهدا و مجروحان بزرگ تریــن حمله هوایى رژیم بعــث علیه مردم 
اصفهان و یکى از پرتلفات ترین حمالت هوایى در طول هشــت سال 
دفاع مقدس به حساب مى آید. گفته شده مردم تا چند روز بعد از این 
حمله، از روى پشت بام خانه هــــا و مغازه هایشــان تکــه پاره هــاى 
بــدن شــهدا را جمــع آورى مى کردند؛ درحالــى کــه روى درخت ها 

هم اثراتى از بدن و خون شــهدا بــه جا مانده بود.

20 مرداد ماه 1394، یازده شهید غواص خط شکن و گمنام عملیات 
کربالى 4 با حضور انبوه مردم در اصفهان تشییع شدند. این غواصان 
از گردان یونس جمعى لشکر 14 امام حسین(ع) بودند که در عملیات 
آزادسازى فاو در خاك عراق و نیز عملیات کربالى 4 و 5، نقش مؤثرى 
در شکست خطوط دفاعى ارتش عراق ایفا کرد. غواصان شهیدى که در 
اصفهان تشییع شدند، در عملیات کربالى 4 پس از عبور از رودخانه 
عریض و پرآب ارونــد در خاك عراق به دســت نیروهاى ارتش بعث 
اسیر و سپس با دســتان بسته شهید و به شــکل دسته جمعى دفن 

شده بودند.

استان اصفهان یکى از اســتان هاى برجسته و منحصربه فردى است 
که با تقدیم بیش از 23هزار شهید، 48200 جانباز و 3500 آزاده، 
برترین آمار ایثارگرى کشور را به خود اختصاص داده است. اصفهان 
با تقدیم یک شــهید به ازاى هــر 144 نفــر (مرد و زن) به نســبت 
جمعیت نیز بیشــترین شــهید را تقدیم کرده اســت. تعداد 1400 
شــهید جاویداالثر برگ زرین دیگرى از ایثار مردم اســتان اصفهان 
اســت. همچنین تعداد 1500 شــهید اصفهانى االصل نیــز خارج از 
اســتان اصفهان مدفون هســتند. تقدیم 5486 دانش آموز، 543 
طلبه و روحانى، 214 معلم و فرهنگى، 491 دانشجو، 165 مهندس، 
1086 ورزشکار، 25 پزشک، 188 شــاعر و هنرمند، 20خبرنگار و 
فعال رســانه اى و 900 کارمند شهید و117 شــهیده زن گوشه اى 
از حماســه مردم اصفهان در دفاع مقدس است. یک ششم شهداى 
روحانى کشور و همچنین یک ششم شهداى دانش آموز کشور متعلق 
به استان اصفهان است. اســتان اصفهان داراى 1085 خانواده دو 
شهیدى، 59 خانواده سه شهیدى، 7 خانواده چهار شهیدى، 3 خانواده 
پنج شــهیدى و 3 خانواده شش شهیدى اســت. همچنین 56 شهید 

اصفهان خود پدر شهید بوده اند.

هواپیماهــاى F14 پایگاه هوایــى شــهید بابایى اصفهــان در دفاع 
مقدس موفق شدند 149 فروند انواع هواپیماهاى جنگنده دشمن 
را ســرنگون کنند. این پایگاه هوایى تنها در مــاه اول جنگ تحمیلى 
توانست 19 جنگنده عراقى را سرنگون کند. در زمان دفاع مقدس 
 F14 خلبانى بود که تنها با 30 ساعت آموزش بر فراز خلیج فارس با
خود با سه فروند میراژ عراقى درگیر شد و توانست آنها را سرنگون 

کند. 

اصفهان، 25 آبان ماه 1361 را از یاد نخواهد برد. در این روز، 370 
شهید عملیات محرم در اصفهان تشییع شدند. تصاویر به جا مانده از 
آن روز نشان مى دهد که جمعیت عظیمى از مردم اصفهان به مشایعت 
شــهدا آمده بودند. در عملیات محرم، 1250 رزمنده به درجه رفیع 
شهادت نائل آمدند، در این میان750 شهید مظلوم و حماسه آفرین، 
سهم اصفهان بود که فقط در یک روز 370 نفرشان در این شهر تشییع 
و خاکســپارى و بقیه به دیگر شهرستان هاى اســتان منتقل شدند. 
چند روز بعد از این مراســم پرشــکوه در اصفهان، امام خمینى(ره) 
طى ســخنانى فرمودند: «شــما در کجاى دنیا مى توانید جایى را مثل 
استان اصفهان پیدا کنید؟ همین چند روز پیش فقط در شهر اصفهان 
حدود 370 نفر را تشــییع کردند. مع ذالک همین شــهید داده ها و 
داغ دیده ها همچنان به خدمت خود به اسالم ادامه مى دهند...» از این 

روز به نام «روز حماسه و ایثار مردم اصفهان» یاد مى شود.

«مهرداد عزیزاللهى» 18 ســال داشــت که در عملیات کربالى 4 در 
جزیره «ام الرصاص» در حال غواصى به شــهادت رســید. او متولد 
مهرماه 1346 در محله علیقلى آقاى شــهر اصفهــان بود. مهرداد که 
در گردان تخریب به نبرد با خصم مى پرداخت، سال سوم هنرستان 
بود که به شــهادت رســید. به شــهید مهرداد عزیز اللهی «مهندس 
مین» می گفتند و از او به عنوان کوچک تریــن ژنرال تخریب چی یاد 
می شد. فرماندهان در زمان فتح زبیدات به دست رزمندگان اسالم، 
به شوخی مهرداد را به عنوان بخشدار زبیدات معرفی کرده بودند. 
فیلم مصاحبه معروف مهرداد، بــه اوایل جنگ بر مى گردد که او تازه 
به جبهه رفته بود. امام خمینى(ره) هم آن فیلم را دیده و خواســته 
بودند تا مهرداد را ببرند پیش ایشان. امام(ره) مهرداد را مى بینند و 
بازوى او را بوسه مى زنند و او هم دست امام(ره) را مى بوسد. شهید 
«مهرداد عزیزاللهى» یکى از سمبل هاى اصفهان در هشت سال دفاع 

مقدس است.

لشکر هاى خاص

 روز افتخارآفرینى پدافند هوایى

 نقش اصفهانى ها در فتح خرمشهر

 بمباران محله چهارسوق

 حماسه غواص ها

شهداى اصفهانى در جنگ تحمیلى

 پایگاه هوایى شهید بابایى اصفهان

  25 آبان 1361

سردار 18 ساله

مهدى طحانیان
در اوج دفاع مقدس، تلویزیون صحنه اى از گفتگوى با صالبت دو اسیر 
نوجوان ایرانى با یک خبرنگار خارجى در اردوگاه عراقى ها را پخش کرد 
که به شدت مورد تحسین واقع و به عنوان یکى از نمونه هاى مهم نقش 

اصفهانى ها در جنگ تحمیلى از آن یاد مى شد.  
مهدى طحانیان آزاده 13 ساله اردستانى، 9 روز پس از شروع عملیات 
بیت المقــدس یعنى در 19 اردیبهشــت ســال 61، پــس از مقاومتى 
دلیرانه و دفاعى جانانه، در محور خرمشــهر به اســارت نیروهاى بعثى 
درآمد. اردوگاه اطفال مکانى بود که مهدى بــه همراه تعداد دیگرى از 
اسراى نوجوان در آن به سر مى بردند، او مانند دیگر اسراى نوجوان از 
همان ابتدا بخاطر قد و قواره کوچک مورد توجه عراقى ها براى تبلیغات 
رسانه اى قرار داشــت. آنها بارها براى اینکه این شیرمردان کوچک را 
وادار کنند تا بگویند به اجبار مســئوالن نظام به جبهه اعزام شده اند، 
آنها را مورد ضرب و شتم و شدیدترین شکنجه ها قرار دادند. یکى از 
این تبلیغات رسانه اى که در حافظه مردم ثبت شده، حضور خبرنگارى 

هندى در اردوگاه و پخش مصاحبه با دو نوجوان اسیر بود. 
خود مهدى طحانیــان در این بــاره مى نویســد: «یک مرتبه چشــم زن 
خبرنگار هندى به رویم قفل شــد. آمد روبه رویم و پرسید: اسم شما 
چیست؟ جوابش را ندادم. انگار صدایى از درون به من مى گفت: مهدى! 

ناسالمتى تو سرباز امام زمان(عج) و رزمنده امام خمینى(ره) هستى چه 
جورى راضى مى شى با یک خانم بى حجاب صحبت کنى؟ دوباره سئوالش 
را تکرار کرد.گفتم: چون شما حجاب ندارى من حرفى ندارم. زود گفت: 
اما من خواهر هســتم. به او گفتم: اگر خواهر منى چرا بى حجابى پس؟ 
زن گفت: اگر من حجاب گرفت شــما با من حرف زد؟ گفتــم: بله.  گفت: 
چند سالته؟ بدون اینکه به روى خودم بیاورم... گفتم 16سال. خبرنگار 
پرســید: تو از کجا آمدى جبهه؟ گفتم: اصفهان. گفت: آقاى خمینى(ره) 
گفت این بچه ها مال ما نیستند اصالً ایرانى نیستند. یک لحظه به خودم 
گفتم مى دونم آقا این حرف رو نزده، با همــه اینها مطمئن بودم قربانى 
اول و آخر این ماجرا خودم هستم. اگر با سکوتم حرف آن خبرنگار تأیید 
مى شد دیگر ممکن بود تا آخر عمر هیچ فرصتى براى جبران این کوتاهى 
پیدا نشــود. خدا خودش مى داند وقتى لب از لب باز کــردم جانم را با 
او معامله کردم، به زن گفتم: اوالً ســئوال شما سیاســیه. ادامه دادم: 
مى دانم که ایشان این حرف رو نزده اما اگر هم گفته باشه او رهبر منه 
هرچى اون بگه همونه... بگه برید مى ریم، بگه بایســتید مى ایستیم، 
هر چى ایشــان بگه همون درسته. براى یک لحظه ســکوت مرگبارى بر 
آسایشگاه سایه انداخت. خبرنگار گفت: شــما آمدید به این راه و االن 
اینجا اسیر هســتید هدف شــما چه بود؟ بى مکث گفتم: هدف ما حفظ 

اســالم بود. بخاطر اینکه اســالم در خطر بود وظیفه خودمان دانستیم 
از اســالم دفاع کنیم. زن بى توجه به تیغى که زیر گلویم گذاشــته بود 
تیر خالص را زد و گفت: نظر شــما در مورد جنگ چیست؟ آیا شما آتش 
بس خواست؟ دســتى از غیب بهم قوت قلب داد گفتم: نه ما آتش بس 
نمى خواهیم؛ ما پیروزى حــق علیه باطل را مى خواهیم. زن خوشــحال 
از مصاحبه اى که با بدبختى به پایان رســانده بود گفت: مهدى تو خیلى 
شجاع هست. او سرى تکان داد و رفت سراغ بقیه بچه ها. رفت سمت 
علیرضا رحیمى. علیرضا گفــت: اى زن به تو از فاطمــه این گونه خطاب 
است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب اســت. خبرنگار متوجه نشد و 
علیرضا دوباره شعرش را خواند. خبرنگار گفت: شما خواست جنگ تمام 
شــود؟ علیرضا گفت: جنگ هر وقت که خدا بخواد تمام مى شه هر چى 

مصلحت خدا باشه.» 
مهدى طحانیان پس از هشت سال و چهار ماه اسارت به وطن بازگشت. 
آزاده جانباز علیرضا رحیمى نوجوان 14 ســاله از اهالى شوشتر بود که 
در 18 بهمن سال 61 در عملیات والفجر مقدماتى مجروح شد و در همان 
عملیات به اسارت دشمن درآمد. علیرضا پس از یکسال و هشت ماه از 

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

برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابــر رأى شــماره 139760302023000344 مــورخ 97/05/24 آقاى محمدمهدى 
غالمعلى زاده به شماره شناسنامه 73633 کدملى 1281835641 صادره از اصفهان فرزند عطاءاله 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 17/18 مترمربع مفروزى از پالك شماره 6316- 
اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رســمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/06/14 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/06/31 م الف: 

236449 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /6/320
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 974202511750736- 97/6/11  نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد ثبت جنوب شــرق اصفهان و لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشد مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
1- راى شــماره 139660302025008761 مــورخ 1396/04/13 هیات اول آقــاى مراد على 
باصیرى به شناســنامه شــماره 103 کدملى 1284178315 صادره از اصفهان فرزند سلطانعلى بر 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 110 اصلى واقع در بخش بیست حوزه ثبت ملک جنوب 
شرق اصفهان. انتقال عادى مع الواســطه از طرف آمیرزا محمود خان فاتح. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1397/6/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/31 م الف: 239072 میرمحمدى- رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالك جنوب شرق اصفهان /6/354
 آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین 

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

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

« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »
1-رأى شماره 139760302009001263 مورخ 1397/05/27 آقاى قاسمعلى قربانى سینى  فرزند 
على  در ششدانگ یک واحد دامدارى  به مساحت 8729/00   مترمربع مجزى شده ازپالك هشت-

اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حاج على بابا ضییائى
2- رأى شماره 139760302009001279 مورخ 1397/05/27 آقاى یوسف احمدپور مبارکه  فرزند 
احمد در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 194/40  مترمربع مجزى شده ازپالك ده-اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یارجان احمدپور 
3- رأى شماره 139760302009001036 مورخ 1397/04/30 آقاى منصور حقیقى قهنویه  فرزند 
هیبت اله در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 228/45  مترمربع مجزى شده ازپالك 361 فرعى 

از19-اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیروس صفایى
4- رأى شماره 139760302009001275 مورخ 1397/05/27  آقاى حسینعلى احمدپور مبارکه  
فرزندحسنعلى  در پنج دانگ مشاع از شش دانگ قسمتى از  یکباب خانه به مساحت 17/45  متر مربع 
مجزى شده از پالك ده- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسنعلى احمدپور 
5 - رأى شــماره 139760302009001274 مورخ 1397/05/27  خانم احترام سلطانى دهنوى  
فرزندیداله در  یک دانگ مشــاع از ششدانگ قســمتى از یکباب خانه به مساحت 17/45  متر مربع 
مجزى شده از پالك ده- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى حسنعلى احمدپور

6 -رأى شــماره 139760302009001284 مورخ 1397/05/27  آقاى محســن نصوحى فرزند 
احمدرضا  در ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 306/50  متر مربع مجزى شده از پالك 12- اصلى 

بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى یداله باروتى
7- رأى شــماره 139760302009001297 مورخ 1397/05/28  آقاى اصغر شــفیع زاده   فرزند 
رحمت على در ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 144/50  متر مربع مجزى شده از پالك 63فرعى 

از19- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى قاسمعلى ضیایى قهنویه
8- رأى شماره 139760302009001266 مورخ 1397/05/27  خانم سمیه قربانى  فرزند اسداله    
در دو دانگ مشــاع از شــش دانگ  یکباب خانه  به مســاحت 262  متر مربع مجزى شده از پالك 

17- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از رحمت اله خادمى
9- رأى شــماره 139760302009001267 مــورخ 1397/05/27  آقاى رســول قربانى فرزند  
عبدالرحیم  در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه    به مساحت 262  متر مربع مجزى شده از 

پالك 17 - اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى رحمت اله خادمى
10- رأى شــماره 139760302009001276 مورخ 1397/05/27  آقاى امیرحسین قربانى شاه 
کوچکى  فرزند عباس  در ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 192/10  متر مربع مجزى شده از 
پالك 12- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى صفرعلى باروتى شاه کوچکى
11- رأى شماره 139760302009001273 مورخ 1397/05/27  آقاى على اسماعیلى   فرزنداصغر   
در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بناى احداثى   به مساحت 12184/11  متر مربع مجزى شده 
از پالك 7- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى زین العابدین راستى مبارکه

12- رأى شماره 139760302009001033 مورخ30/4/1397  آقاى  محمد رونق قهنویه  فرزند  
عباسعلى    در  ششدانگ یک قطعه باغ به  مساحت 1988/35   مترمربع مجزى شده از پالك 478- 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم غضنفرپور
13- رأى شــماره 139760302009001285 مورخ 1397/05/27  آقاى حجت اله سلیمانى شیخ 
آبادى  فرزند مراد در  ششدانگ یکباب خانه  به  مســاحت 170/68  مترمربع مجزى شده از پالك 
143فرعى از چهار- اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى حجت اله سلیمانى 

شیخ آبادى
14-رأى شــماره 139760302009001270 مورخ 1397/05/27 آقاى احمدرضا ضیایى  فرزند 
حسین در  ششدانگ یکباب خانه   به  مساحت 508 مترمربع مجزى شده از پالك 19- اصلى بخش9 

انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى کریم مردانى لنجى
15- رأى شماره 13976030200901287 مورخ 1397/05/27  خانم مریم باقرى خولنجانى فرزند 
یداله  در ششدانگ یکباب خانه  به  مســاحت 366/20 مترمربع مجزى شده از پالك 32 فرعى از 

17- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى هاجى آقا یوسفى لنجى
16- رأى شماره 139760302009001283 مورخ 1397/05/27  آقاى غالمعلى مختارى مبارکه 
فرزند حیدر در ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 384/50 مترمربع مجزى شده از پالك یک- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى محمدى 
 17- رأى شــماره 139760302009001289 مورخ 1397/05/27  آقاى محمدمختارى مبارکه 
فرزند غالمعلى  در  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 196  مترمربع مجزى شده از پالك 1- اصلى 

بخش9 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى امیر قلى محمدى
18- رأى شــماره 139760302009001260 مورخ 1397/05/27  خانم زهره امینى شیخ آبادى 
فرزند مظاهر در   ششدانگ یکباب خانه  به  مســاحت 182/16مترمربع مجزى شده از پالك 15- 

اصلى بخش8  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى ذبیح اله شفیعى
-1918- رأى شماره 139760302009001269 مورخ 1397/05/27  آقاى احمد باقرى خولنجانى 
فرزند جعفرقلى  در   ششدانگ یکباب خانه  به  مساحت 217/04مترمربع مجزى شده از پالك 13- 

اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى وبا واسطه از مالک رسمى هاشم باقرى
101,20-رأى شــماره 139760302009001295 مورخ 1397/05/28 آقاى یار محمد علیزاده   
فرزند  نعمت اله  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 337/50  مترمربع مجزى شده از پالك11- 

اصلى بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهادرخان نهچیرى
101,21-رأى شماره 139760302009001294 مورخ 1397/05/28 آقاى مجید علیزاده  فرزند  
یارمحمد  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 198/10  مترمربع مجزى شده از پالك11- اصلى 
بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رســمى بهادر خان نهچیرى تاریخ انتشــار نوبت اول :   
1397/06/31 تاریخ انتشــار نوبت دوم :   1397/07/15 م الف:246161 مظاهر نصرالهى- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مبارکه/6/586
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)

شماره مزایده: 139704302130000007 تاریخ ثبت: 1397/06/21 به موجب پرونده هاى اجرائى 
کالسه 9200098 و 9300094 شــش دانگ یک قطعه زمین پالك ثبتى 740/34 بخش 9 ثبت 
اصفهان به مساحت 4480 مترمربع به نام شرکت شــهرکهاى صنعتى اصفهان ثبت شده است که 
طبق قرارداد واگذارى از طرف شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان به شرکت تگرگ صنعت واگذار 
گردیده است و طبق اسناد رهنى شماره 143485 مورخ 1385/11/17 و 148556 مورخ 1387/2/9 
و 148557 مورخ 1387/2/9 دفترخانه 15 اصفهان در قبال بدهى شــرکت تگرگ صنعت (سهامى 
خاص) به مبلغ 3/600/000/000 ریال و 2/400/000/000 ریال در رهن بانک ملى اصفهان قرار 
گرفته و طبق نظر کارشناس رسمى دادگســترى مورخ 96/08/08 ششدانگ عرصه و اعیان پالك 
ثبتى 740/34 به مبلغ 13/250/000/000 ریال و طبق گزارش کارشناس رسمى دادگسترى مورخ 
96/7/12 ماشین آالت و تاسیسات و تجهیزات شرکت مزبور به مبلغ 2/273/000/000 ریال ارزیابى 
گردیده اســت. ضمنًا ملک مورد وثیقه به نشانى: شهرك صنعتى ســه راهى مبارکه، فاز یک، نبش 
خیابان دوم، پالك 21 شرکت تگرگ صنعت مى باشد که طبق گزارش کارشناس، ملک مزبور داراى 
ساختمانهاى متعدد اعم از ادارى و سالنهاى تولید و کارگرى و انبارى و محوطه سازى و درب و دیوار 
مى باشد و طبق گزارش کارشناس رسمى ماشین آالت، ماشین آالت به صورت باز شده از خط تولید 
و انبارى شده بوده است ملک مزبور طبق اعالم بستانکار، فاقد بیمه مى باشد. پالك فوق از ساعت 
9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 97/07/25 در اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه- واحد اجراء واقع در 
صفائیه، پارك ادارى، پشت دادگسترى، جنب اداره برق از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده 
ملک فوق الذکر از مبلغ پایه مزایده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده مواجه با تعطیل رسمى 
گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنًا حدود و 
مشخصات پالك مزبور به شرح ذیل مى باشد: شماًال: دیوارى است به دیوار کارخانه 33 فرعى بطول 
80 متر. شرقًا: درب و دیوارى است به خیابان به طول 56 متر. جنوبًا: دیوارى است به خیابان به طول 
:  دیوارى است به دیوار کارخانه 35 فرعى بطول 56 متر. تاریخ چاپ: 97/06/31 م الف:  80 متر. غرباً

247712 نصراللهى مبارکه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مبارکه /6/540

فقدان سند مالکیت
شماره: 139721702023013151- 97/6/24 ایمان هدایت فرزند حسن 1287035337 باستناد 
یکبرگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 8 
حبه مشاع از 72 حبه از ششدانگ پالك شماره 1481/5 واقع در بخش 1 که در صفحه 503 دفتر 264 
امالك ذیل ثبت 99733  بنام خودشان ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب سند رسمى شماره 
دفترخانه به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده نحوه گم شــدن یا از بین رفتن 
جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشــود که هر کس مدعى 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 248799 صفایى- رئیس ثبت مرکزى 

اصفهان /6/589
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023013155- 97/6/24 ایمان هدایت فرزند حسن 1287035337 باستناد 
یکبرگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 8 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك شماره 1481/4 واقع در بخش 1 که در صفحه 488 دفتر 264 
امالك ذیل ثبت 99728  بنام خودشان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمى تفکیک 
دفترخانه به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــده نحوه گم شــدن یا از بین رفتن 
جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشــود که هر کس مدعى 
انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 248800 صفایى- رئیس ثبت مرکزى 

اصفهان /6/590
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023013148- 97/6/24 ایمان هدایت فرزند حسن کدملى 1287035337 
باستناد یکبرگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت 8 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك شــماره 1481/3 واقع در بخش یک که در صفحه 
470 دفتر 264 امالك ذیل ثبت 99722 بنام خودشان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 
رسمى شــماره تفکیک 103/93/121/34- 93/1/21 دفترخانه به او انتقال قطعى یافته و معامله 
دیگرى هم انجام نشده نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده  روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 

شد. م الف: 248803 صفایى- رئیس ثبت مرکزى اصفهان /6/591
اجراییه

شماره اجرائیه: 9710426793700324 شــماره پرونده: 9409986793701525 شماره بایگانى 
شعبه: 941538 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793700320 و شماره 
دادنامه مربوطه 9509976793700338 محکوم علیه میثم موسوى نشانى: مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و صد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/5 لغایت زمان وصول در حق محکوم له سید احمد 
حسینى هفشجانى فرزند سید حمزه نشــانى: اصفهان- اصفهان خ قائمیه نبش ك 65 لوازم خانگى 
حسینى و نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و 
موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه 
اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م 
الف: 246704 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /6/592

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709976793400725 شــماره پرونده: 9609986793401056 شماره بایگانى 
شــعبه: 961083 خواهان: رســول عبادى فرزند مهدى با وکالت خانم فاطمه شیاسى ارانى فرزند 
حسین به نشانى اصفهان- اصفهان- اصفهان- خ جى خ نیرو جنوبى کوى ولوى زاده کوچه حبیبى 
پ 10 خوانده: سعید على عســگرى فرزند احمد به نشانى خواســته: مطالبه وجه چک با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا، شــورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى رسول 
عبادى فرزند مهدى با وکالت خانم فاطمه شیاسى ارانى فرزند حسین به طرفیت سعید على عسگرى 
فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ 24/240/000 ریال وجه چک شماره ى 588398 به عهده بانک 
سپه به انضمام مطالبه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر 
مصدق چک و گواهى عدم پرداخت آن، بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى درجلسه 
حضور نیافت و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده؛ لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 519 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 24/240/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 1/353/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 1395/04/25 تا تاریخ وصول که محاســبه ى آن بر اساس نرخ اعالمى از 
سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همین شعبه و سپس ظرف بیســت روز  قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى  اصفهان مى 
باشد. اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان 
صبا- پالك 57. م الف: 246710 رفیعى- قاضى شــعبه 4 خانواده شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک)/6/593
اجراییه

شــماره اجرائیــه: 9710426805300312 شــماره پرونــده: 9609986805300095 شــماره 
بایگانى شــعبه: 960095 بموجب درخواســت اجراى حکــم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 
9609976805301884 محکوم علیه ســید موسى هاشمیان فرزند سید اســداله نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به 27/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 915/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و 120/000 ریال هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/9/7 و 95/10/19 
و 95/11/20 تا تاریخ اجراى حکم و نیم عشر اجرایى.  مشخصات محکوم له: محمدحسن محسنى 
خوراسگانى فرزند عباس نشانى: اصفهان- خوراســگان خ جى خ شهداى ستار کوى محبان الزهرا 
پ 1. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان- کنارگذر اتوبان 
شهید خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف. م الف: 

246715 شعبه 53 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/594
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976805100579 شــماره پرونده: 9709986805100052 شماره بایگانى 
شعبه: 970052 نسبت به دعوى منصور کریمیان کاکلکى علیه نادر مهرابى دائر بر مطالبه خسارت 
قرار رد دعوا و نسبت به دعوى منصور کریمیان کاکلکى علیه احسان حکیمى دائر بر مطالبه خسارت 
حکم محکومیت صادر شــد. خواهان: منصور کریمیان کاکلکى فرزند ابوالقاســم به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان برخوار- شهر خورزوق- شهرك سیمرغ بلوار دانشگاه روبروى دانشگاه سپهر 
آپارتمان آسمان واحد 2 خواندگان: 1- نادر مهرابى 2- احســان کریمى همگى به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه خسارت. راى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى منصور کریمیان فرزند 
ابوالقاسم به طرفیت خواندگان 1- آقاى نادر مهرابى 2- آقاى احسان کریمى به خواسته مطالبه مبلغ 
30/500/000 ریال بابت خسارت ناشى از تصادف به انضمام خسارات قانونى. نظر به اینکه در تصادف 
بین خودروى خواهان و خودرو خوانده ردیف دوم طبق کروکى ترســیمى توســط کارشناس عالى 
تصادفات شخص خوانده ردیف اول مقصر اعالم گردیده و میزان خسارات ناشى از این تصادف طبق 
نظریه کارشناس رسمى دادگسترى مبلغ 28/000/000 ریال تعیین گردیده و اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگى مبنى بر اینکه مبلغ 8/000/000 ریال از بیمه اتومبیل خوانده ردیف دوم دریافت کرده 
ولیکن خواندگان تاکنون نسبت به پرداخت الباقى خسارات وارده اقدامى ننموده اند و اینکه خواندگان 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و الیحه اى نیز ارائه ننموده اند و مصون مانده 
مدارك ابرازى خواهان از اعتراض لذا شــورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دعوى مطروحه را 
ثابت دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى و م واد 519، 198 و 522 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت خواسته و مبلغ 
1/460/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 1/500/000 ریتال بابت هزینه کارشناسى و مبلغ 
1/000/000 بابت هزینه دادرسى در پرونده تامین دلیل و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 1397/01/19 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک 

مرکزى بر عهده اجراى احکام شوراها مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و درخصوص 
خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه در تصادف انجام شده قصورى متوجه نامبرده نمى باشد با استناد 
بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرســى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم میگردد راى صادره غیابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر 
خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. اصفهان- کنارگذر اتوبان شــهید خرازى- 
حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزاطاهر- مجتمع شماره سه شــوراى حل اختالف. م الف: 246716 

موسوى- قاضى شعبه 51 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /6/595
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976795700672 شــماره پرونده: 9709986795700180 شماره بایگانى 
شــعبه: 970180 خواهان: ایمان محمودیان اصفهانى فرزند اصغر بــا وکالت مهرى نمازیان فرزند 
جواد به نشانى اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- ساختمان بانک تجارت طبقه 3 واحد 18 موسسه 
حقوقى نویدبخشــان عدالت- همراه 09133176548 و حســین محمدیان فرزند یداله به نشانى 
اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- ساختمان بانک تجارت (ارغوان) طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه 
حقوقى نویدبخشــان عدالت- همراه 09132209202 خواندگان: 1- عبدالــه خلیفه فرزند رضا به 
نشــانى مجهول المکان 2- محمد صدیقى فرزند عبدالعظیم به نشانى گلستان بندر ترکمن خیابان 
جمهورى پالك 23/1 کدپستى 4891617188 خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا: قاضى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى قاضى شوراى حل 
اختالف: درخصوص دعوى آقاى ایمان محمودیان اصفهانى با وکالت خانم مهرى نمازیان و  حسین 
محمدیان به طرفیت آقاى محمد صدیقى و عبداله خلیفه به خواســته مطالبه مبلغ 135/000/000 
ریال وجه چک به شماره 381837 مورخ 97/3/15 و 381836 مورخ 97/2/15 به عهده بانک توسعه 
تعاون به انضمام مطلق خسارات قانونى؛ با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلســه رسیدگى حاضر 
نگردیده و الیحه و دفاعیه اى ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که 
به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدنى 
حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و 2/975/500 ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تأخیر و 
تأدیه از تاریخ سررســید چک موصوف 97/3/15 و 97/2/15 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- چهارراه شیخ صدوق- چهارراه وکال- مجتمع شهداى مدافع 
حرم شوراى حل اختالف. م الف: 246717 قاضى شعبه 27 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /6/596
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970352201031 شــماره پرونده: 9709980352200221 شماره بایگانى 
شعبه: 970239 خواهان: مسعود ابوطالبى شــاپورآبادى فرزند عباس با وکالت مژگان شهرام فرزند 
محمد به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- ســى و سه پل- چهارباغ 
باال- مجتمع باران- طبقه ى اول- واحد 4 و محمود فتاحى میالســى فرزند محمد به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شــهر اصفهان- خ امام خمینى- آخر خ هجرت- پ 190 خوانده: 
اشکان على حسینى فرد فرزند جهانگیر به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسى 2- مطالبه وجه بابت... 3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگى را 
اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى مســعود 
ابوطالبى شاپورآبادى فرزند عباس با وکالت خانم مژگان شــهرام و آقاى محمود فتاحى به طرفیت 
آقاى اشکان على جنتى فرد فرزند جهانگیر به خواسته مطالبه مبلغ 230/000/000 ریال وجه یک 
فقره سند عادى مورخ 95/11/26 به انضمام مطلق خســارات قانونى/ حق الوکاله وکیل و خسارت 
تأخیر تادیه از زمان مطالبه تا اجراى حکم دادگاه با توجه به بقاى اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه وى دفاع مؤثر 
و دلیل و مدرکى در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اســت و سایر محتویات پرونده 
دعوى خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 198- 199- 303- 305- 306- 331- 336-  
502- 515- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى و ماده 1301 از قانون مدنى حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 230/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/838/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 6/820/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا تاریخ وصول که محاســبه آن براســاس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادرکننده راى و ظرف بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. اصفهان- خیابان جى- 
چهارراه مسجد على- خ شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشتى- واحد 207. م الف: 246728 
شریفى- رئیس شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان (مجتمع شهید بهشتى) /6/597

اجراییه
شماره اجرائیه: 9710420351000219 شــماره پرونده: 9409980351001257 شماره بایگانى 
شعبه: 941418 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 8308- 97/5/29 و شماره 
دادنامه مربوطه 9509970351000809 محکوم علیهم 1- وحید رحیمى فرزند حاج صدر نشانى: 
مجهول المکان 2- على حاج حیدرى فرزند احمد نشانى: اصفهان- محمودآباد- خیابان 20- خیابان 
هیات امنا- انبار سنگ دنیاى سنگ- کدپستى 8145421587، 3- محسن خسروى فرزند عباسعلى 
نشانى: استان البرز- شهرستان ساوجبالغ- شهر هشتگرد- خ مصلح خ 22 بهمن ك محراب جوادى 
پ 13 متضامنا محکوم هســتند به رداخت مبلغ دویســت و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته 
وجه چک هاى مندرج در دادنامه و مبلغ  هشــت میلیون و دویست هزار و هشتصد ریال بابت هزینه 
دادرسى و مبلغ شش میلیون و نهصد و شــصت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل 1- زلیخا قاسمى 
نوغان علیائى فرزند محمد نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ چهارباغ 
باال- نبش کوچه 37- ساختمان اســکان طبقه 3، 2- محمود اشرافى مهابادى فرزند محمدحسین 
نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خیابان بزرگمهر- خیابان هشت بهشت 
شــرقى- خیابان الهور- کوى شریعتى- پالك 52 و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها لغایت 
اجراى حکم براساس شاخص تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى در حق محکوم له محمدرضا حاجى 
هاشمى فرزند احمد نشانى: استان اصفهان- شهرســتان اصفهان- اصفهان- خیابان شیخ صدوق 
جنوبى- ك 15- پ 8- ســاختمان باران- ط 5- واحد 9 و پرداخت حق االجراى دولتى براســاس 
محکوم به در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و 
کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالــى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات مى شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگســترى کل استان 
اصفهان- طبقه 2- اتاق شــماره 206. م الف: 246796 شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان /6/602
فقدان سند مالکیت

شماره: 139721702023014082- 97/6/26 نظر باینکه خانم نسرین نقاش زاده فرزند محمدعلى 
شماره ملى 1753449839 به ش ش 771 اهواز اعالم نموده سند مالکیت یک دانگ مشاع از شش 
دانگ پالك 3213/12 واقع در بخش 4 شــماره دفتر الکترونیک 139720302023004375 سند 
چاپى بشــماره 359090- ب/96 ثبت و صادر و تســلیم گردیده با ارائه درخواست کتبى به شماره 
139721702023014083- 97/06/05 نامبرده باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و 
امضاء بشــماره 139702150038000328 مورخ 97/06/14 دفترخانه 330 سپاهانشهر اصفهان 
شهود رسما گواهى شده است که سند فوق الذکر مفقود گشته است و چون درخواست صدور المثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
میشود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند ما لکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد. م الف: 250785 صفائى- رئیس 

ثبت منطقه مرکزى اصفهان /6/613
مزایده

براساس پرونده اجرائى کالسه 9600179  تمامت ششــدانگ عرصه و عیان پالك ثبتى نه هزار و 
ششصد و پنجاه و چهار فرعى مجزى شده از سیصد و نود و یک اصلى واقع در بخش نه ثبت اصفهان 
به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشــعابات و اشــتراکات منصوبه و غیرمنصوبه در آن ملکى 
آقاى حســین مومنى دهقى فرزند حبعلى که قبال در قبال طلب آقاى ایمان صادقى و حقوق دولتى 
بازداشت گردیده و به موجب نامه هاى شــماره 139605802030001708 مورخ 1396/10/03 و    
139685602030000081  مورخ 1396/11/19  اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد در صفحه 
104 دفتر جلد36امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 9786 به نام نامبرده سابق ثبت و سند مالکیت دارد 
ششدانگ آن به مساحت دویست و هجده متر و ســى و چهار دسى مترمربع محدود است به : شماال 
به  دیوار به طول11/55 متر به پالك391/3572  باقیمانده شرقا دیواریست به طول 17/78 متر به 
کوچه  جنوبا درب و  دیواریست(به صورت پخ) به طول 4/12 متر به تقاطع کوچه غربا در دو قسمت 
که قسمت اول آن جنوبى اســت اول دیواریســت بطول 7/42متر به کوچه و دوم به دیوار به طول 
19/70متر به پالك 391/3572 باقیمانده  و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده است از ساعت 9 صبح 
تا 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/07/18 در محل واحد اجراى ثبت اسناد وامالك شهرستان نجف 
آباد واقع در خیابان منتظرى شــمالى ازطریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از 
مبلغ یک میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال قیمت ارزیابى شــده توسط کارشناس رسمى شروع  و 
به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى 
هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و 
نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى وغیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده 
برنده مزایده باشد طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده  به مساحت دویست و بیست و متر و 
چهار دسى مترمربع عرصه و اعیانى احداثى در محوطه محصور شامل سقف شیبدار سبک به متراژ 
شصت و نه متر مربع داراى ستون فلزى  و خرپا و پوشش ورق موجدار گالوانیزه ، در اطراف محوطه 
و اضالع جنوبى و شرقى دیوار بلوك سیمانى به ارتفاع حدود 2/50 متر اجرا و در یک عدد درب فلزى 
ماشین رو در ضلع جنوبى نصب مى باشد. کســانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند 
مى توانند از مورد مزایده به آدرس:نجف آباد گلدشت بلوار معلم خیابان کشاورز غربى خیابان شهید 
موذنى کوچه شهید احمد گلشادى تقاطع کوى صاعد دیدن نمایند این آگهى در یک نوبت در تاریخ 
1397/06/31 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رسمى باشد  روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بستانکار 
مورد مزایده تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. 247779/م الف فاتحى- مدیر واحد اجراى 

اسناد رسمى نجف آباد/6/524

 مزایده
براساس پرونده اجرائى کالسه 9600178  تمامت سى و ســه حبه و یکصد و نود و چهار هزارم حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى ده هزار و چهارصد و سى و چهار فرعى مجزى 
شده از سیصد و نود و یک اصلى واقع در بخش نه ثبت اصفهان به انضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه 
و انشعبات و اشتراکات منصوبه و غیر منصوبه در آن ملکى خانم نسرین شیرزاد پور فرزند مهدى که 
قبال در قبال طلب آقاى ایمان صادقى و حقوق دولتى بازداشت گردیده و به موجب نامه هاى شماره 
139605802030001710مورخ 1396/10/03 و 139685602030000083  مورخ 1396/11/21 
اداره ثبت ثبت اسناد و امالك نجف آباد ششدانگ آن به مساحت دویست و چهل و شش متر و هشتاد 
و دو دسى متر مربع محدود اس به : شماال درب و دیوار به طول11/26 متر به پالك اصلى شرقا دیوار 
به دیوار به طول 21/50 متر به پالك 391/3572 جنوبا در دو قســمت اول دیوار به دیوار به طول 
0/20متر به پالك 391/9654 دوم دیوار به دیوار به طــول 11/40 متر به پالك 391/3572 غربا 
دیوار به دیوار به طول 21/70 متر به پالك 391/3571 و حقوق ارتفاقى معرفى نگردیده اســت از 
ساعت 9 صبح تا 12 روز یکشنبه مورخ1397/07/22 در محل اجراى ثبت اسناد وامالك شهرستان 
نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى ازطریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده 
از مبلغ هفتصد و پنج میلیون و ســیصد و نود و دو هزار ریال قیمت ارزیابى شــده توسط کارشناس 
رسمى شروع  و به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود و کلیه 
هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشــعاب 
و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى وغیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى 
یا غیرقطعى به عهده برنده مزایده مى باشد طبق گزارش کارشناس مربوطه ششدانگ پالك ثبتى 
مزبور به مساحت دویست و بیست و هشــت مترمربع عرصه و یکصد متر و ده دسى مترمربع اعیانى 
در یک طبقه که مقدار نود و نه متر و پنجاه و پنج دسى مترمربع آن جهت نگهدارى از حیوانات اهلى 
استفاده مى گردد و داراى ساختمان در ظلع شمال شرقى پالك به مساحت تقریبى پانزده متر مربع 
با دیوارهاى باربر ، سقف ها سازه سبک فلزى و سطوح داخلى پالستر سیمان مى باشد ساختمان در 
ظلع شرقى پالك به مساحت تقریبى ده متر و هشتاد دســى متر مربع شامل دیوار ها باربرآجر زبره، 
سقف ها سازه سبک فلزى و سطوح داخلى پالستر ســیمان مى باشد ساختمان در ظلع شمال غربى 
پالك  به مساحت تقریبى سى و یک متر و نود دسى متر مربع شامل دیوار ها باربر آجر زبره ،، سقف ها 
سازه سبک فلزى و سطوح داخلى پالستر سیمان مى باشد در ضلع غرب سایبان به مساحت 18/40 
مترمربع و در ضلع جنوب غربى پالك ســایبان به مســاحت 24 متر مربع تعبیه شده است و داراى 
انشعابات آب (از همسایه مجاور) و برق مى باشد. کســانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى 
باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس:نجف آباد گلدشت خیابان امام خمینى خیابان شهید موذنى 
کوچه شهید احمد گلشــادى پالك دوم منزل جنوبى دیدن نمایند این آگهى در یک نوبت در تاریخ 
1397/06/31 در این روزنامه درج و منتشر مى گردد در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رسمى باشد  روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم بستانکار 
مورد مزایده تحت پوشش هیچگونه بیمه اى قرار ندارد. 247783/م الف فاتحى - مدیر واحد اجراى 

اسناد رسمى نجف آباد/6/525
ابالغ تجدیدنظرخواهى

شماره ابالغنامه:9710103730402212 شماره پرونده: 9609983730400312 شماره بایگانى 
شــعبه: 960313 ، ابالغ دادخواســت تجدیدنظرخواهى-تجدیدنظرخواه آقاى غالمرضا اله یارى 
دادخواست تجدیدنظرخواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم شهین دخت آگاهى نسبت به دادنامه 
شماره 9709973730400096 در پرونده کالسه 960313شــعبه چهارم حقوقى تقدیم که طبق 
موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده 
مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جرایدکثیر االنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف 
ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. 
در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام 

خواهد شد. 246696/م الف  شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/6/606 
 حصروراثت 

مهران عابدى داراى شناسنامه شماره 1080513108 به شــرح دادخواست به کالسه 559/97 از 
این دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا عابدى اشنى 
بشناســنامه 42 در تاریخ 1396/09/13 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. فاطمه رستمى اشــنى ش ش 2019 فرزند قربانعلى ، 2. محمدعلى 
عابدى اشــنى ش ش 34 فرزند یداله ، 3. مهران عابــدى ش ش  1080513108 فرزند رضا ، 4. 
ماهان عابدى ش ش 1080869761 فرزند رضا، متوفى به غیــر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 248560/م الف رئیس شــعبه اول حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف 

نجف آباد/6/607
 اخطار اجرایى

شماره 133/97 به موجب راى شــماره 316 تاریخ 1397/04/05 حوزه هشت شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمد قاسمى حسن آبادى فرزند حسن به 
نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
950/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــرآگهى 500000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/02/16 لغایت اجراى کامل دادنامه در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم له: آقاى سعید خضرى فرزند عباس به نشانى: 
نجف آباد خ قدس شرقى کوى شادى بن بست شهید کاظمى کد پستى 8517696351،  با وکالت 
خانم زهره امینى؛  به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایى ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهــد و مفاد راى بدهد در غیر 
اینصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احکام دادگاه یا دادگسترى محل تحویل خواهد شد. 

248906/م الف شعبه هشت شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد /6/608
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان لیال عباســى دادخواستى به خواســته الزام خوانده مطالبه مبلغ 200/000/000 به طرفیت 
خوانده 1.شــرکت ارتباطات قرن 2.ناصر حمید خوان به شــوراى حل اختالف شــعبه دوم حقوقى 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 672/96 ثبت گردیده و وقت دادرسى به 
تاریخ 1397/08/07 ساعت 10 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده ردیف دوم مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ  نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 249231/ م الف شعبه 

دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/609
 حصروراثت 

علیرضا على بیگى بنى داراى شناسنامه شماره 1206 به شرح دادخواست به کالسه 786/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه فضل اللهى 
بنى بشناســنامه 1642 در تاریخ 1396/04/31 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عباس على بیگى بنى ش ش 634 ، 2. علیرضا على بیگى بنى 
ش ش 1206 ، 3. مجید على بیگى بنى ش ش 1026(فرزندان متوفى)، 4. حیدر على بیگى بنى ش 
ش 11660 (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. 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 واالگواهى صادرخواهد شد. 

249247/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/610
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان حمزه اســماعیلى دهقى به وکالت کامران مرادى دادخواستى به خواسته الزام خوانده جلب 
ثالث به طرفیت خوانده محمد هادى پاینده به شــوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 759/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/08/09 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى 
باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى اســت درصورت عدم حضور شورا به 
خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد 
فقط یک نوبت درج خواهد شد.(جهت استماع شــهادت شهود) - آدرس شورا:دادگسترى نجف آباد 
مجتمع شماره یک شورا - 249332/م الف- شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/ 6/614

مزایده 
در پرونده 9509983731500194 حســب نیابت واصله ازاجراى احکام شعبه 5حقوقى شهرستان 
نجف آبادثبت شــده به کالســه 960150ح 2 اجرا خانم فاطمه نصرنصرآبادى فرزند حبیب وثیقه 
گذارمحکوم علیه آقاى سجاد تاجمیر ریاحى محکوم به پرداخت مبلغ 3/243/500/000ریال اصل 
خواسته وخســارت تاخیرتادیه و مبلغ 70/500/000ریال بابت هزینه دادرسى درحق آقاى مجتبى 
شفیعى علویجه فرزند حیدرعلى و مبلغ 117/500/000ریال بابت حق االجراى دولتى درحق صندوق 
دولت شده اســت وطى الویتهاى توقیف ازاجراى احکام کیفرى خمینى شهردرپرونده 960824به 
میزان 300/000/000ریــال واجراى احکام کیفرى شــاهین شــهردرپرونده 952632به میزان 
3/300/000/000ریال که باتوجه به موافقت شعبات مذکوربافروش ملک دستوربه مزایده وفروش 
پالك ثبتى 30530فرعى از301اصلى بخش 16ثبت اصفهان صادرشــده است که حسب استعالم 
واصله ازاداره ثبت اسنادوامالك به شماره 139605802035000763مورخ 96/4/7میزان 6دانگ 
پالك فوق درمالکیت رســمى خانم فاطمه نصرنصرآبادى بوده وطبق نظریه کارشناس دادگسترى 
ملک باشماره ثبتى 301/30530وشماره ثبت 69104دفتر316صفحه 197بخش 16ثبت اصفهان 
به نشانى شاهین شــهرردانى پورخ نبوت پالك 116به مســاحت عرصه 262مترمربع شامل منزل 
مســکونى جنوبى دردوطبقه ویک واحدتجارى بااسکلت دیوارباربروســتون وسقف تیرچه وبلوك 
ودیوارها گچ – کف موزاییک – دربهاى داخلى چوبى پنجره هاآلومینیوم ونماى بیرون آجروحیاط 
موزاییک طبقه همکف داراى 2اتاق خواب وطبقه اول 3اتاق خواب بامساحت اعیانى 320مترمربع 
وقسمت تجارى به مســاحت 12مترمربع سیســتم گرمایش بخارى گازى وســرمایش کولرآبى 
داراى دوکنتوربرق ویک کنتورگازوآب به صورت باقدمت 15ســال مى باشــد مشترك وبه میزان 
5/200/000/000ریال ارزیابى شده اســت ونظریه ارزیابى مصون ازایرادواعتراض بوده ووضعیت 
ملک دراجراى ماده 111قانون اجراى احکام مدنى بررســى شــده که طبق گزارش ماموراعزامى 
به محل طبقه همکف ملک درتصرف مســتاجرآقاى على برات کیانــى فرزندمحمدبوده وتاتاریخ 
97/2/25قرارداداجاره بامالک داشته اســت وتصویرقرارداداجاره ضمیمه شــده وطبقه اول ملک 
درتصرف مالک خانم فاطمه نصربوده وملک موقت به ایشان تحویل شده ودراجراى ماده 51قانون 
فوق الذکر باتوجه به میــزان طلب محکوم له واحتســاب حق االجراوهزینه هاى اجرایى شــامل 
دستمزدکارشناسى 7/000/000ریال وهزینه نشــرآگهى وغیره مقدارشش دانگ مالکیت محکوم 
علیه درروزدوشــنبه مورخ 97/7/16ساعت 8:30صبح دردادگسترى  شــاهین شهر طبقه همکف 
واحداجراى احکام ازطریق مزایده درمعرض فروش گذاشته مى شــود.مزایده از قیمت کارشناسى 
شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شــد . برنده مزایده مى بایست 
10 درصداز ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشــته باشندتابه حســاب دادگسترى به شماره 
21712902777002نزدبانک ملى شــاهین شــهرواریزنماید وتا یک ماه فرصت دارد ما بقى ثمن 
معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال مزایده10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد . کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى باشند مى بایست 
حداکثر 5 روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود 
و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل ، تا در مزایده شرکت داده شوند . 248369 /م الف  محسن منتظرى– دادورز اجراى احکام 

شعبه دوم عمومى حقوقى دادگسترى شاهین شهر/ 6/617 
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آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت خدماتــى مهرآئین نطنز 
سهامى خاص به شــماره ثبت 453 و شناسه ملى 
10260094423 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1397/02/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: مرکز اصلى شــرکت به استان 
اصفهان- شهرستان نطنز- بخش مرکزى- شهر 
نطنز- شــهید مطهرى- کوچه بنفشه 5- خیابان 
قــدس- پــالك 78- طبقه همکف- کدپســتى 
8761846631 تغییر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى نطنز (248692)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى روســتایى رهنان به 
شماره ثبت 15183 و شناسه ملى 10260361601 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمو مى عادى مورخ 
1396/12/18 و نامه شماره 396/741/184/3/205 
مــورخ 1397/4/16 اداره تعاون روســتایى اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محمود حیدرى شماره ملى 
1289996857 به سمت بازرس اصلى و رضا شریفى 
شماره ملى 1289872971 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال تعیین شدند. کلیه صورت هاى مالى 
در دوره هاى مالى سال 1392 و 1393 و 1394 و 1395 
مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجارى اصفهان (251008)

آگهى تغییرات
آگهــى تغییــرات شــرکت تولیدى گلپا ســاب 
سهامى خاص به شــماره ثبت 433 و شناسه ملى 
10260091211 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1396/12/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید استان 
اصفهان- شهرســتان گلپایگان- بخش مرکزى- 
دهستان نیوان- روستا مجتمع صنعتى گروه سایپا- 
خیابان اصلــى- خیابان ارغوان- پــالك 8- طبقه 
همکف- کدپســتى 8787144195 تغییر یافت و 
ماده مربوطه به شرح فوق در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى گلپایگان 

(251010)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت مهندسین مشاور 
جامع کار اسپادانا شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 43960 و شناســه ملى 
10260618433 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1397/05/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. خانم مهشاد 
رضائى آدریانى به کدملى 1292105402 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
2. آقاى امیرحســین رضائــى آدریانى به 
کدملى 1288460783 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3. آقــاى رضا رضائى 
آدریانى به کدملى 4720616674 به سمت 
عضو هیئت مدیره براى بقیه مدت تصدى 
به عنــوان اعضاى هیات مدیــره تا تاریخ 
97/10/4 انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیــات مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى اصفهان 

(248688)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت منحلــه در حال 
تصفیه تعاونى صاحبان حرف تعمیرکاران 
لوازم الکترونیک به شماره ثبت 3538 و 
شناسه ملى 10260243344 به استناد 
نامه شماره 58523 مورخ 1397/05/21 
اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــى 
شهرستان اصفهان و صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى به طــور فوق العاده مورخ 
1397/05/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- ترازنامه منتهى به 1396/12/29 قرائت 
و به تصویب مجمع عمومى رسید. – حسین 
شریفى به شــماره ملى 1287624049  
8164697591  118 بــه عنوان عضو 
هیئت تصفیه براى مابقــى مدت تصدى 
هیئت تصفیه (تــا تاریخ 1398/05/23) 
انتخــاب گردید. – نشــانى محل تصفیه 
به آدرس اصفهان- خیابــان ولى عصر- 
ســه راه صغیــر اصفهانى- کدپســتى 
8155797389 تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و مؤسســات غیرتجارى 

اصفهان (251011)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شــرکت تعاونى صاحبان حرف 
تعمیرکاران لــوازم الکترونیک به شــماره ثبت 
3538 و شناسه ملى 10260243344 به استناد 
صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1397/05/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقاى ســید حبیب 
سجادیه به شماره ملى 1287568335 به سمت 
رئیس هیئت تصفیه، آقاى علــى اکبر صادقى به 
شــماره ملى 1280293411 به ســمت نایب 
رئیس هیئت تصفیه، آقاى حســین شــریفى به 
شــماره ملى 1287624049 به سمت منشى 
هیئت تصفیــه و آقاى غالمحســین فرقدانى به 
شماره ملى 1284463192 به سمت مدیر تصفیه 
براى مابقى مدت تصدى هیئت تصفیه (تا تاریخ 
1398/05/23) انتخاب شــدند. – کلیه اسناد 
مالى و تعهدآور و قراردادها با امضاى غالمحسین 
فرقدانى (مدیر تصفیه) و آقاى سید حبیب سجادیه 
(رئیس هیئت تصفیه) و در غیاب رئیس با امضاى 
آقاى على اکبر صادقى (نایب رئیس هیئت تصفیه) 
و با مهر هیئت تصفیه معتبر مى باشد. اوراق عادى 
با امضاى آقاى غالمحسین فرقدانى (مدیر تصفیه) 
و با مهر هیئت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجارى اصفهان (251009)

آگهى تغییرات
آگهى تغییرات شرکت تعاونى روستائى داالنکوه به 
شماره ثبت 24 و شناسه ملى 10260008105 به 
استناد نامه شماره 425/741/184/3/205 مورخ 
1397/05/21 اداره تعاون روســتائى شهرستان 
چادگان و صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1396/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقایان 
حیدر میرزایى با کدملى 5759702890، اکبر قاسمى 
رزوه با کدملــى 5759235397، حســین خواجه 
نورى با کدملــى 5759752375، غالمعلى بهمن 
زیارى با کدملى 5759621734، حافظ ســلطانى 
با کدملى 5759744291 به ســمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیــره، آقایان غالمرضا میرزایــى انالوجه با 
کدملى 5759737171 و فضل اله معروفى با کدملى 
5759709852 به سمت اعضاى على البدل هیئت 
مدیره براى مدت سه ســال انتخاب شدند. – آقایان 
روح اله طاهرى با کدملى 5759630385 و رمضانعلى 
عزیزى با کدملى 5759173995 براى مدت یک سال 
به سمت بازرسان شرکت انتخاب شدند. – عملیات و 
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالى 1395 
شــرکت مورد تصویب و تأیید مجمع قرار گرفت. – 
سرمایه شــرکت به مبلغ 909990000 ریال مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارى 

فریدن (251007)

نصف جهــان  طبق خبرى کــه هفته پیش 
منتشر شــد، دو نماینده ایران به دلیل 
مشــکالت ارزى و مالــى از حضور در 
رقابت هاى جام باشــگاه هاى هندبال 

آسیا انصراف دادند.
در حالى که قرار بود دو تیم شــهردارى 
کازرون و فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
به عنــوان نماینــدگان ایــران راهى 
رقابت هاى جام باشگاه هاى آسیا شوند 
به دلیل مشکالت ارزى و مالى از حضور 

در این دیدارها انصراف دادند.
مراد کرمــى، رئیس کمیته مســابقات 
فدراســیون هندبال در گفتگویى ضمن 
تأیید این خبر گفت: ما قرار بود در اواسط 
زمان برگزارى لیگ برتر هندبال، ســه 
هفته را به دلیل حضور دو نماینده ایران در 
رقابت هاى جام باشگاه هاى آسیا تعطیل 
کنیم اما با توجه بــه انصراف نمایندگان 
کشــورمان این تعطیلــى دیگر اعمال

 نمى شود.
 وى در خصــوص دلیــل انصــراف 

نمایندگان ایران از حضور در مسابقات 
باشــگاه هاى آســیا افزود: قرار بود دو 
تیم شــهردارى کازرون و فوالد مبارکه 
ســپاهان اصفهان آبان ماه راهى این 
رقابت ها شــوند اما به دلیل مشکالت 
ارزى و مالى از شــرکت در این دیدارها 

انصراف داده اند.
رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال 
خاطرنشان کرد: این دو تیم تنها آمادگى 
خود را براى شرکت در مسابقات به کمیته 
برگزارى اعالم کرده بودند و قرعه کشى 
دیدارها انجام نشــده بنابراین مشکلى 
از بابت این مســئله بــراى آنها پیش 

نمى آید.
 وى تصریح کرد: البتــه نماینده بانوان 
ایران تا این زمان قرار است در مسابقات 
جام باشگاه هاى آسیا شرکت کند. حامى 
مالى شهید چمران الرســتان تاکنون 
از این تیم حمایت کرده و قرار اســت 
این تیم مهر ماه راهى ایــن رقابت  ها 

شود. 

ارز، سپاهان را  از آسیا دور کرد

 تیم ذوب آهن امروز(شــنبه) در هفتمین 
دیدار خود در لیگ برتر، باید به مصاف تیم استقالل 

خوزستان برود. 
شاگردان امید نمازى براى حضور در هفتمین دیدار 
خود در لیگ هجدهم، باید در ورزشگاه غدیر اهواز 
روبه روى تیم اســتقالل خوزســتان قرار بگیرند. 
دیدارى که 3 امتیاز آن مى تواند وضعیت ذوبى ها را 
بهتر کند و به نوعى از ورود این تیم به شرایط بحرانى 

جلوگیرى کند.
ذوبى ها دیروز (جمعه) اصفهان 
را به مقصد اهواز ترك  کردند 
تا پس از حضور در این شــهر 
و یک جلســه تمرین، آماده 
دیدار امروز برابر شاگردان یزدى 

شوند.
این دیدار فرصتى مناسب براى عبور از بحران براى 
ذوبى هاســت. آنها که دو شکست تلخ در لیگ برتر 
و جام حذفى را در مقابل پدیده مشــهد پشــت سر 
گذاشــتند درصدد فرصتى براى بازگشــت به نوار 
استاندارد نتایج خوب هستند. در هر دو شکست خانگى 
ذوب آهن مقابل پدیده مواردى به چشم مى خورد که 
به نظر مى رسد نمازى براى بهبود تیمش باید در پى 
برطرف کردن این مشکالت باشد. ذوب آهن در هر 
دو بازى تمرکز دفاعى مناسبى نداشت و این یکى از 

مهمترین دالیلى بود که در دقایق پایانى بازى و در 
ضد حمله، گل هاى بدى را دریافت کرد. هر چند که 
خود ذوبى ها نیز اعتقاد دارند در کنار این مشــکل 

تیمى، از داورى نیز متضرر شده اند.
با این حســاب قطعًا، امید نمازى نیز خوب مى داند 
که در صورتــى که بتواند تمرکــز دفاعى تیمش را 
حل کند و از بازیکنانش بخواهــد در همه بازى به 
وظایف محوله خود متعهد باشــند و بى احتیاطى نکنند، 
ذوبى ها سروسامان خواهند گرفت و از اوضاع و نتایج 
فعلى رهایى خواهند یافت. به همین دلیل تمرینات 
روزهاى اخیر ذوب آهن به صورت پرفشار برگزار شد 
و همه تالش کادر فنى ســبزها این  بود که بتوانند 
ذوب آهن را براى مصاف با تیم اهوازى به شــرایط 
بدنى و روحى خوبى برســانند. به ایــن ترتیب باید 
تا امروز عصر صبر کرد و دید نمــازى و ذوب آهن 

موفقیت را بار دیگر آغاز خواهند کرد یا خیر.
ذوب آهن در این دیدار بازیکن محروم ندارد اما رضا 
حبیب زاده هنوز از ناحیه فک دچار آســیب است و تا 
نیم فصل به بازى ها نمى رسد. وحید محمدزاده هم  
فیزیوتراپى مى کند و این بازیکن هم مقابل استقالل 
خوزســتان  بازى نمى کند اما از بازى  هفته هشتم 
مى تواند در زمین باشــد. محسن مسلمان نیز که دو 
هفته اى دچار مصدومیت بود در حال حاضر و طبق 
گفته سرپرست ذوبى ها شرایط خوبى دارد و در دیدار 

امروز مى تواند به میدان برود.

ش باید در پى 
ب آهن در هر 
 و این یکى از 

هفته اى دچار مصدومیت بود در حال حاضر و طبق 
گفته سرپرست ذوبى ها شرایط خوبى دارد و در دیدار 

امروز مى تواند به میدان برود.

 عبور از بحـران

محسن کدخدایى

نصف جهان  در سال هاى گذشته به باشگاه ها مبلغى 
بابت حق پخش پرداخت نشده است، به این علت که 
قراردادى در این زمینه بین فدراسیون فوتبال و سازمان 

لیگ برتر بسته نشده است.  
هفته گذشــته طالقانى یکى از اعضاى هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال گفت: دولت موافق پرداخت حق 
پخش از سوى ســازمان صدا و ســیما به باشگاه ها 
نیست. شاید به این دلیل که در صورت تصویب این 
امر دولت باید بودجه تأمین شده را در اختیار سازمان 

صدا و سیما قرار دهد.
آیا فدراســیون فوتبال راهکارى در مورد تعیین حق 
پخش از سوى سازمان صدا و ســیما دارد؟ طالقانى، 

در پاســخ به این ســئوال مى گوید: «این راهکار به 
همین سادگى ها نیســت طبعًا باید بتوانیم با مراکزى 
که بازى ها را پخــش مى کنند قــرارداد ببندیم ولى 
متأســفانه دولت اعتقادى به دادن حق پخش ندارد. 
اگر فوتبال ما حرفه اى اســت باید ابزار الزم را فراهم 
کنیم و همانطور که مســئوالن فدراسیون گفته اند 
80 درصــد هزینه هاى فدراســیون فوتبــال و تیم 
ملى با دادن حق پخش تأمین مى شــود. متأســفانه 
در این زمینه با ما همکارى نشــده اســت ولى این 
موضوع را شــما در هیچ کجاى دنیا نمى بینید به هر 
حال دولت باید در زمینه حق پخــش ورود و کمک 

کند.»  

نصف جهان  در هفته هاى اخیر لیگ برتر مربیان تیم ها 
در کنفرانس خبرى بیشتر در مورد مسائل سیاسى و 
کمتر در مورد فوتبال حرف زده اند! این اتفاق در حالى 
رخ مى دهد که فیفا تأکیــد دارد مربیان در کنفرانس 
خبرى باید در مورد مســائل فنى فوتبال حرف بزنند. 
البته که خط و مشى هم در این زمینه تعیین شده است. 
از جمله اینکه مربیان نباید به گونه اى صحبت کنند 
که حرف هایشــان سیاســى و معرف تبعیض نژادى

 باشد.

بر اساس اعالم یکى از مدیران سازمان لیگ برتر که 
تمایلى به افشاى نام خود نداشت در این زمینه سازمان 
لیگ برتر به باشگاه ها هشــدار جدى داده که مراقب 
صحبت کردن مربیان خود در کنفرانس هاى خبرى 
باشند. به آنها تأکید شده که مربیان باید در مورد مسائل 
فنى فوتبال صحبت کنند و ایــن کنفرانس ها جایى 
براى صحبت کردن در مورد مسائل سیاسى نیست و 
در غیر این صورت با جرا یمى از سوى کمیته اخالق 

روبه رو خواهند شد.

نصف جهــان  مهدى هاشمى نسب با نساجى 
به ورزشــگاه آزادى آمد و مــورد بى مهرى 
هواداران پرسپولیس قرار گرفت. او 18سال 
پیش از پرسپولیس به استقالل رفت و هنوز 
هم دارد تاوان مى دهد. خدا به او عمر بدهد اما 
اگر 180سال دیگر هم هاشمى نسب به پست 
پرسپولیسى ها بخورد، همین وضع است؛ مثل 
وقتى که آنها اجازه ندادنــد مهدى در لباس 
پرســپولیس مقابل پیشکسوتان میالن قرار 
بگیرد. با وجود این، گویا هاشمى نسب هنوز با 
تبعات تصمیم تاریخى اش کنار نیامده است. 
او  هفته گذشته در مصاحبه اى گفته نساجى 
را قربانى کردند تا پرسپولیس براى آسیا جان 
بگیرد و بعد ادامه داده است: «این هفته (امروز 
شنبه) هم با اســتقالل کبیر و عنوان دار آسیا 
بازى داریم»! حال هاشمى نسب را مى فهمیم 
و مى دانیم او بــا این حرف هاى تحریک آمیز 
قصد تالفى رفتار پرسپولیســى ها را دارد اما 
خوب است مدافع سابق سرخابى ها بداند االن 
وارد دنیاى مربیگرى شده است  و حرفه جدید 
او جاى کل کل هاى نوجوانانه نیســت. بهتر 
اســت حاال که او وارد عرصه مربیگرى شده 
کمى بزرگ شــود و حرف هاى پخته ترى 

بر زبان آورد.

نصف جهان  در دو هفته گذشته تصویرى از محسن 
مسلمان منتشر شده که او را در حال مصرف قلیان 
در یک مکان عمومى نشــان مى دهــد.  به قول 
روزنامه هاى ورزشى حاال دیگر حسابش از دست 
تیفوسى هاى فوتبال هم در رفته و کسى نمى داند 
این دقیقًا چندمین عکس لو رفته از مســلمان با 
قلیان اســت.  «همشهرى ورزشــى» از اینگونه 
بى خیالى مسلمان در این باره اظهار تعجب کرده 
و نوشته: « این روزها که عالم و آدم، از بچه هشت 
 ساله تا پیرمرد 80ساله مجهز به گوشى هاى هوشمند 
موبایل با قابلیت ثبت تصاویر باکیفیت هســتند، 
مسلمان آسوده و آسان روى تخت لم داده و قلیانش 
را مى کشد. پیام چنین رفتارى شاید این باشد: همینى 
که هست؛ مثًال مى خواهید چه کارم کنید؟  مصرف 
قلیان قطعاً سودمند نیســت، اما شهروندان عادى 
اگر ایــن کار را مى کنند، حداقلش این اســت که 
براى حفظ سالمتى ریه هایشان با هیچ باشگاهى 
قرارداد میلیاردى نبسته اند. اینکه چنین قراردادى 
ببندى و بعد در زمین ناى دویدن نداشــته باشى، 
نوعى بى تعهدى و کم فروشى است. این هم که به 
جاى چهار دیوارى خانه، قلیانت را در انظار عمومى 
چاق کنى، اوج بى پروایى و بى تفاوتى ات را نشــان 

مى دهد؛ »
 اما در این باره همه رســانه ها متفق القول اند که 
مسلمان با این دست از اقدامات خود حسابى «برانکو 
ایوانکوویچ» را تطهیر و روســپید کرده و سرمربى 
پرســپولیس مى تواند با افتخار از عــدم تمدید با 
مسلمان سخن بگوید. به عنوان مثال در میان همه 
مطالبى که در این باره منتشر شد «بانک ورزش» 
نوشت: «این روزها شاید محسن مسلمان بهترین 
بازیکن برانکو باشــد. او ناخواســته طورى پرچم 
پروفسور را باال برده که تندروترین منتقدان مربى 
کروات هم کم آورده اند روزهایى که محســن در 
پرسپولیس نیمکت نشــین بود، خیلى ها به منتقد 
برانکو تبدیل شــده بودند و حتى ایــن مربى را به 
کینه توزى متهم مى کردند. شاید حتى کسب عنوان 
قهرمانى زودرس هم باعث نشد پرونده این انتقادها 
بسته شود؛ چه اینکه در بازى پایان فصل با سپیدرود، 
80هزار نفر به شیوه ایسلندى مسلمان را تشویق 
کردند تا برانکو ناچار شود حداقل براى خداحافظى 
نیم ساعت به او بازى بدهد. آخر همین مسابقه اما آن 
فایل تصویرى ناخواسته از هتاکى به برانکو روى 
الیو مسلمان بیرون آمد و این انگار آغاز راه برائت 
پروفسور بود. مسلمان به ذوب آهن رفت و حداقل 
تا اینجا نتوانسته از نظر فنى چیز خاصى به این تیم 
اضافه کند. حاال اما تصویر قلیان کشى او لو مى رود؛ 
آن هم 24ســاعت قبل از حذف خانگى ذوب آهن 
در نخستین گام جام حذفى. به این ترتیب صابون 
حواشى محسن به تن مدیران ذوب آهن مى خورد، 
آن هم پیش از آنکه طعم نخســتین پاس گل او را 
بچشند. این شاید سزاى باشگاهى باشد که مدت ها 
براى دریافت حق رشد مسلمان از پرسپولیس، زمین 
و زمان را به هم دوخت اما یادش رفت که این "رشد" 
باید شامل جنبه هاى حرفه اى و اجتماعى زندگى 

یک بازیکن هم مى شد.»

دولت اعتقاد ندارد!

جو گیر نشوید، حرف سیاسى نزنید!

وب آهن؛ امروز در اهواز
           استقالل خوزستان-ذ

                          
               

ل
ه

پ

ص

بورزشورزش

ذوب آهن امروز(شــنبه)  تیم
دیدار خود در لیگ برتر، باید به مصافت

خوزستان برود. 
در هف شاگردان امید نمازى براى حضور
خود در لیگ هجدهم، باید در ورزشگاه
روبه روى تیم اســتقالل خوزســتان

3دیدارى که 3 امتیاز آن مى تواند وضعیت
بهتر کند و به نوعى از ورود این تیم به شر

جلوگیرى کند.
ذوبى ها دیروز (جمع
ت را به مقصد اهواز
تا پس از حضور در
و یک جلســه تم
دیدار امروز برابر شاگ

شوند.
این دیدار فرصتى مناسب براى عبور از
ذوبى هاســت. آنها که دو شکست تلخ
و جام حذفى را در مقابل پدیده مشــهد
گذاشــتند درصدد فرصتى براى بازگش
استاندارد نتایج خوب هستند. در هر دو شک
ذوب آهن مقابل پدیده مواردى به چشم

ش ت ا از ن د نظ تیمشه به نظرمى رسد نمازى براى بهبود
برطرف کردن این مشکالت باشد. ذوب
دو بازى تمرکز دفاعى مناسبى نداشتو

محسن کدخدایى

وب آهن؛ امروز در ا
           استقالل خوزستان-ذ

                                        

وب آهن؛ امروز در ا
           استقالل خوزستان-ذ

                             

دشمنانت را 
رو سپید کردى!

کمى بزرگ شو آقاى یاغى!
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بار پروردگارا! به تو پناه مى برم از اینکه ظاهرم را در چشم ها نیکو 
جلوه دهى وباطنم را در پیشگاهت زشت سازى؛ (به تو پناه مىبرم از 
اینکه)  بخواهم به وسیله اعمالى که تو از آن خوب آگاهى، خوشبینى 
و احترام مردم را براى خویش حفظ کنم، ظاهر خوبم را براى مردم 
آشکار سازم و اعمال بدم را فقط تو بدانى، تا به بندگانت نزدیک شوم 

موال على (ع)و از رضا و خشنودى تو دور شوم.

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان گفت: مسایل بانکى 
مهمترین مانع پیش روى فعاالن اقتصادى اصفهان 

در تعامل با شرکت هاى  آلمانى است.
ســید عبدالوهاب ســهل آبادى در دیدار با  اولیور 
اشناکنبرگ معاون سفیر آلمان در جمهورى اسالمى 
ایــران  تصریح کرد:تســهیل روابــط بانکى بین 
بانک هاى ایران و آلمان مى تواند به توسعه روابط 

اقتصادى دو کشور منجر  شود.
وى از معاون سفیر آلمان خواست که راهکارى براى 
تسهیل نقل و انتقال بانکى  بین شرکت هاى ایرانى 

و آلمانى ارایه دهد و افزود:تسهیل صدور ویزا براى 
بازرگانان و تجار مى تواند به توسعه روابط اقتصادى 

دو کشور کمک کند. 
وى اصفهان را شــهر تاریخ و صنعت برشــمرد و 
گفت: بیش از 9 هزار واحد صنعتى بزرگ،متوسط و 
کوچک در این استان مشغول فعالیت است که بیشتر 
ماشین آالت و تجهیزات این واحدها ساخت آلمان  
است .وى نساجى را یکى از صنایع با سابقه استان 
اصفهان دانســت و گفت:اکثر واحدهاى تولیدى  
بخش نساجى با مشارکت شرکت هاى آلمانى راه 

اندازى شده است و امیدواریم روابط اقتصادى ایران 
و آلمان همچنان گسترش یابد.

سهل آبادى با اشــاره به ظرفیت کشاورزى استان 
اصفهان گفت: استان اصفهان در بخش کشاورزى 

محصوالت متنوع را تولید و صادر مى کند.
وى از آمادگــى اتاق بازرگانى اصفهــان براى راه 
اندازى دفتر نمایندگى  اتاق مشترك ایران و آلمان 
خبر داد و گفت: اتاق اصفهــان یکى از بزرگترین و 
قدیمى ترین اتاق هاى بازرگانى کشــور است که 

روابط نزدیک تجارى با آلمان دارد.

زمان صدور  ویزا بــراى ایرانیان به 
حداقل مى رسد

اولیور اشناکنبرگ معاون سفیر آلمان در این دیدار با 
اشاره به روابط سیاسى ،اقتصادى و فرهنگى آلمان 
و ایران اشاره کرد و گفت:سفارت آلمان زمان صدور  

ویزا براى ایرانیان را به حداقل خواهد رساند.
وى با اشاره به  انتقال شــرکت خدمات دهنده ویزا 
آلمان به اتاق بازرگانى مشترك ایران و آلمان خبر 
داد و گفت: هیچ محدودیتى در صــدور ویزا براى 

مسافرت شهروندان ایران به آلمان وجود ندارد. 

وى از عالقــه مندى دولت آلمان بــه حفظ برجام 
توسط  کشــورهاى اروپایى خبر داد و گفت:آلمان 
در کنار کشورهاى اروپایى تالش مى کند که برجام 

حفظ و مصون بماند.
وى با انتقاد از گزارش یکى از خبرگزارى ها مبنى بر 
افزایش سفر سفراى کشورهاى اروپایى به شهرهاى 
ایران گفت:ســفرا براى آشنایى با شــهرهاى ایران  
و ظرفیت هــاى فرهنگى،علمى و اقتصادى ســفر 

مى کنند وگرنه قصد جاسوسى ندارند.
معاون ســفیر آلمان در ایران  تصریــح کرد:فعالیت 

سرمایه گذاران آلمان در ایران همچنان ادامه دارد. 
اشناکنبرگ خاطر نشان کرد:اروپا بویژه آلمان ،فرانسه 
و انگلیس به دنبال ایجاد کانال ارتباطى  جدید بانکى با 
ایران است که مستقل از بانک هاى آمریکا به فعالیت 
بپــردازد. وى حمایت اروپا از کانــال ارتباطى بانکى 
با ایران را منوط به تصویــب و تأیید FATF  گروه 
ویژه اقدام مالى با پولشــویى از ســوى ایران عنوان 
کرد و گفت:کشــورهاى اروپایى منتظر اقدام ایران 
در امضاى این طرح اند تا نسبت به خط اعتبارى بین 

بانکى اقدام کنند

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در دیدار با  معاون سفیر آلمان در جمهورى اسالمى ایران تأکید کرد:  

مسائل بانکى، مهمترین مانع فعاالن اقتصادى اصفهان 
در تعامل باآلمان است

 سرپرســت جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان ازکمک 
400 میلیون ریالى خیرین داوطلب این جمعیت به بانک امانات 
تجهیزات پزشکى خبرداد. به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان ؛ شهریار انصارى اظهار داشت:  داوطلبان و 
نیکوکاران خیراندیش اصفهانى تجهیزات و لوازم پزشکى مورد 
نیاز بیماران بى بضاعت را  به ارزش بالغ بر 400 میلیون ریال  به 
بانک امانات تجهیزات پزشکى هالل احمر اصفهان اهدا کردند .

وى تصریح کرد : اقالم اهدائى شــامل 3  دستگاه اکسیژن ساز 
، 2 دستگاه ساکشن ، 2دســتگاه ونتیالتور ، یک دستگاه  تخت 
بیمارستانى  ، یک دستگاه  باى پپ  ســرى ST  و یک دستگاه 
پالس اکسى متر  مى باشد که توسط داوطلبین نیکوکار هالل احمر 
شهرستان اصفهان تهیه و دراختیار  بانک امانات تجهیزات پزشکى 

این   جمعیت  قرار گرفت.
 انصارى با اشــاره به اینکه بانک امانات تجهیزات پزشــکى  در 
راستاى تحقق اهداف بشردوســتانه هالل احمر و به منظور رفع 
آالم آسیب دیدگان و کمک به امر بهبود و سالمت بیماران نیازمند 
در سالهاى گذشته راه اندازى شــده ، افزود: خیرین و نیکوکاران 
مى توانند تجهیزاتى چون تخت بیمارستانى، ویلچر ، عصا، واکر، 
ساکشن، مانومتر، کپسول اکسیژن و … را به بانک امانات هالل 
احمر این شعبه در شهر اصفهان خیابان آیت ا... کاشانى - جمعیت 

هالل احمر شهرستان اصفهان تحویل نمایند.  

اعزام کاروان سالمت هالل احمر به حصه شمالى 
در خبرى دیگر، رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان 

گفت : همزمان با ایام سوگوارى و عزادارى سید و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبدا... الحســین علیه الســالم، کاروان سالمت این 
جمعیت  با هدف ارتقاء سطح سالمت خانواده ها و خدمت رسانى به 
نیازمندان  به منطقه کم برخوردار  حصه شمالى در حاشیه کالنشهر 

اصفهان  اعزام شد.

به گزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان، 
شهریار انصارى طادى با بیان این خبر اظهار کرد: همزمان با دهه 
اول محرم و در آستانه عاشوراى حسینى به همت داوطلبان هالل 
احمر شهرستان اصفهان و با همکارى بسیج ناحیه امام صادق (ع) 
کاروان سالمت متشکل از  پزشکان عمومى و تخصصى، سالمت 

یاران ، کارشناسان بینایى سنجى ، توانبخشى و سایر داوطلبان این 
جمعیت به منطقه کم برخوردار  حصه شمالى اعزام شد.  

وى با اشاره به اینکه  جمعًا یک هزار و 505 نفر از ساکنین منطقه 
از خدمات رایگان پزشکى، سالمت و مشــاوره اى این کاروان 
بهره مند شدند، تصریح کرد: 370 نفر توسط پزشکان عمومى و 
تخصصى ویزیت رایگان شده و  125 نفر نیز از خدمات بهداشت 

دهان و دندان  استفاده کردند.
انصارى طادى به خدمات ارائه شده به 230 نفر از مراجعه کنندگان 
توسط کارشناسان بینایى ســنجى و ارتوپدى و توانبخشى اشاره 
کرد و افزود: همچنین در قالب این کاروان سالمت، تست قند و 
کنترل فشار خون به تعداد 200 نفر، مشاوره خانواده و تحصیلى به 
تعداد 80 نفر و غربالگرى بیمارى هاى شایع زنان به تعداد 250نفر 

صورت گرفت.
وى با بیان اینکه 150بســته لوازم التحریر میــان دانش آموزان
 بى بضاعت توزیع شــد، اضافه کرد:  150 نفر ازکارگاه آموزشى 
امداد و کمک هاى اولیه و 100 نفر از کارگاه آموزشى پرورش قارچ 

و تغذیه سالم استفاده کردند.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: 
توزیع 470 بسته حمایتى شامل لباس، کفش، اسباب بازى و ... 
بین خانواده هاى نیازمند از دیگر خدمات ارائه شده در این کاروان 

بوده است.
گفتنى است در حاشیه این کاروان سالمت و نیکوکارى دیدار و 
تجلیل از 2 خانواده شــهید این منطقه با حضور مسئولین هالل 

احمر استان وشهرستان و معتمدین محلى صورت گرفت. 

2 خبر از هالل احمر شهرستان اصفهان

   کمک 400 میلیون ریالى  خیرین به هالل احمر و 
تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شــدند ، ریل UIC60 را که در خطوط اعزام کاروان سالمت به حصه شمالى

پرسرعت راه آهن مورد استفاده است براى اولین بار در کشور تولید کنند . 
مهندس یوسف زاده مدیر مهندسى نورد این شرکت ضمن بیان خبر فوق گفت: 
ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولید کننده ریل در خاورمیانه ، پس از تولید 
ریل U33 و تحویل آن به راه آهن جمهورى اســالمى ، موفق به تولید ریل 

UIC60 بر اساس استانداردهاى جهانى شد . 
وى  گفت : کارگاه نورد 650 ذوب آهن اصفهان قادر به تولید ساالنه 400 هزار 
تن ریل است . هم اکنون هزار تن ریل UIC60 در این شرکت تولید شده که 
کیفیت آن فراتر از انتظار است و از آمادگى الزم براى تولید انبوه این محصول 

برخوردار هستیم . 
مدیر مهندســى نورد ذوب آهن ، تولید این محصول اســتراتژیک در حمل و 
نقل ریلى را در شرایط کنونى که با تحریم هاى ظالمانه مواجه هستیم ، بسیار 
ارزشمند توصیف کرد و افزود : خوشبختانه قادر به تامین تمام نیازهاى راه آهن 
جمهورى اسالمى هســتیم و لذا نیازى به واردات این محصول که در شرایط 

تحریم ، کار بسیار مشکلى است ، نخواهیم بود .
مهندس یوسف زاده اظهار داشــت : در تولید ریل UIC60 ، به طور کامل از 
توان داخلى بهره گرفته شده و  نیروى انسانى توانمند ذوب آهن که موفق به 
تولید این محصول مهم شدند ، پرفورمنس خود را با اطالع کارشناسان آلمانى 

اجرا کردند .

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان محقق شد؛ 

 UIC60 تولید ریل
 براى اولین بار در کشور

پنجمین جلسه کمیســیون کشــاورزى، آب و محیط زیســت  اتاق بازرگانى اصفهان با حضور معاون باغبانى و 
کارشناسان سازمان جهاد کشــاورزى و  بررسى اقدامات انجام شــده در تولید نهال گواهى شده و تولید به روش 

(عملیات خوب کشاورزى )GAP در تاالر هیات نمایندگان اتاق اصفهان برگزار شد.
اصغر محسن زاده کرمانى  معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در این جلسه از 
اجراى طرح محصوالت گواهى شده با استفاده از نهال و پیوندك سالم در استان خبرد اد و گفت:نخستین باغ مادرى 

با هدف تولید نهال، پیوندك و پایه سالم  در استان اصفهان راه اندازى شده است. 
وى اظهار داشت:در سال 96 تعداد 1,3 میلیون پیوندك در استان اصفهان تولید و بیش از 30 درصد آن در استان 

توزیع و مصرف شد.
وى از برخورد سازمان جهاد کشاورزى با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان غیرمجاز نهال و پیوندك خبرداد و گفت:60 

مرکز عرضه نهال  غیرمجاز بازرسى و با عرضه کنندگان برخورد قانونى شد.
محسن زاده کرمانى در ادامه تولید محصوالت سالم عارى از نیترات و فلزات سنگین را از جمله موارد در دستور کار 

سازمان جهادکشاورزى عنوان کرد.
***

احمد رضا رئیس زاده مدیر امور باغبانى سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان هم در این جلسه با تولید نهال شناسه 
دار در اســتان گفت:باغ مادرى با هدف تامین و تدارك نهال مورد نیاز استان و سایر استانها از سال  86 با سرمایه 
گذارى بخش خصوصى راه اندازى شده و هر ســاله نهال بادام، هلو، زردآلو، گیالس و آلو  با استفاده از شیوه هاى 

نوین تکثیر و در اختیار کشاورزان قرار مى دهد.
وى تصریح کــرد: این نهال هــا گواهى شــده و داراى اصالــت وخلوص ژنتیکى اســت و عــارى از عوامل

 بیمارى زاست.
وى افزود:تعدد این باغ هاى مادرى مى تواند به تنوع ژنتیکى در تولید محصوالت و استفاده از نهال سالم و اصیل 

کمک کند.
رئیس زاده افزود: در مجموع سطح کل استان محصوالت باغى 78752 هکتار با تولید 552000تن و ارزش ریالى 

27600 میلیارد ریال برآورد مى گردد.
وى ویژگى نهال گواهى شده را  اصالت و خلوص ژنتیکی،سالمت و عاري بودن از عوامل بیماري زا،استاندارد و 

مشخصات ظاهري مناسب سازگاري با شرایط منطقه برشمرد.

با راه اندازى نخستین باغ مادرى محقق شده است 

تولید نهال،پیوندك و پایه سالم  در استان اصفهان


