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ویتامین هایى که اگر نخورید چاق مى شویدپیش بینى  افزایش 350 مگاواتى پیک برق در اصفهانهمه توبیخ هاى مجرى «ماه عسل»مراقب ساحل خوارى باشید صدور حکم قصاص براى قاتل پیک نیکى سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

خواننده هایى که با تیتراژهاى رمضانى 
به تلویزیون آمدند

مهمان ناخوانده جمع هاى پرعیش اصفهان
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از اعزام هاى ارزان قیمت 
به عتبات فعًال خبرى نیست

تجربه بین المللى گوچى بیشتر بود

اجراى طرح ایمن سازى
 سى وسه پل

پرچم را 4
آتش زدیم تا 

جّو را عوض کنیم
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هر سال چند ماهى مانده به آغاز ماه رمضان، ماراتنى براى خواندن 
تیتراژهاى برنامه هاى مناسبتى تلویزیون آغاز مى شود؛ امسال نیز افرادى 

مانند محمد اصفهانى، بهنام بانى، روزبه بمانى و... براى این برنامه ها 
خوانده اند.

شبکه یک سیما با دو برنامه «ماه و ماهى» و «دعوت» و سریال   ...

آتش زدن پرچــم آمریکا و برجام توســط چند تن از 
نمایندگان اصولگــراى مجلس دهــم آن هم یک 

روز پس از خــروج آمریکا از ایــن قرارداد، 
حواشــى عجیــب یکــى دو هفته 
اخیر مجلــس بود کــه چهره هایى 
همچون ابطحى، کوهکن، ذوالنور، 

پاپى زاده و... 
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3 جاده ابریشم ریلى، کاالهاى اصفهان را به اروپا مى رساند
11

دیروز یک روزنامه مهم کشور، از اصفهان به عنوان شهرى نام بردکه میزان مصرف یکى از مخدرهاى جدید در آن نگران کننده است

 «عصبانى نیستم»  باران کوثرى:
چیز عجیبى را 
در خود

 جاى نداده است 
که بخواهد مشکلى
 ایجاد کند

  مطمئن م حسینى و وریا بر مى گردند
چند مسئله مهم وجود دارد که «وینفرد شــفر» مى تواند درباره آنها پاسخ دهد؛ از لیست 
جدید ایران و خط خوردن وریا و حسینى بگیرید تا تأکید او روى این موضوع که مدیریت 
استقالل باید عملکرد خوب بازیکنان را در زمین ببیند. شفر برایمان خاطراتى از سال هاى 
حضور در کامرون تعریف مى کند و با لبخند مى گوید نســبت به شــرایط او در آن تیم، 

کى روش این روزها در بهشت است. 
55

واکنش شفر به عدم دعوت از 2 بازیکن آماده این روزها

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت دومنوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت، اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/03/12 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/03/13 

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

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

نام روزنامه: نصف جهان  
تاریخ انتشار: 97/03/01

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

97-1-68
اجراى شبکه جمع آورى فاضالب شهر 
زاینده رود محله بیستجان منطقه لنجان 

(قسمت اول) (با ارزیابى کیفى)
جارى 

20/814/927/0801/041/000/000(مجتمع فوالدمبارکه)

97-1-69
سازه ایستگاه پمپاژ و ساختمان هاى جانبى و 
محوطه سازى طرح آبرسانى منطقه خوانسار 

(با ارزیابى کیفى)
تملک دارایى هاى 

13/253/041/579663/000/000سرمایه اى

آگهى مزایده چاپ دومچاپ دوم

رسول شجاعى زاده - شهردار بافران

شهردارى بافران در نظر دارد براساس مصوبه شــماره 5/13 مورخ 1397/01/28 نسبت به 
واگذارى بهره بردارى 4 باب غرفه به صورت اجاره بهاء به افراد واجد شرایط از طریق مزایده 

عمومى اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شرکت در مزایده همه 
روزه به جز ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/03/05 به شهردارى بافران مراجعه 

فرمایند. 
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به 

مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 
زمان تحویل پیشنهادات: 1397/03/12تا پایان وقت ادارى 

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1397/03/13 
تلفن تماس: 46242424 و 46242525 

آگهى مزایده نوبت دومنوبت دوم

مجید صفارى –  شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و مقررات 
آیین نامه مالى شهردارى ها، دو قطعه زمین از تفکیکى مصداقى به شماره هاى قطعات (11-12) واقع در بادرود خیابان 
حسینیه- کوى فرعى را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقی قى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ 
نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند. 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد. 
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت
 ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند. 
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

تجدید آگهى مناقصه (نوبت دوم) چاپ دومچاپ دوم

حسینعلى صادقى- شهردار سمیرم

شهردارى سمیرم در نظر دارد آسفالت معابر شهرى خود را با استفاده از قیر رایگان اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان توسط پیمانکاران که داراى رتبه ومورد تایید اداره کل راه و شهرسازى مى باشند و پخت آسفالت را توسط کارخانه 
آسفالت هاى داراى استاندارد وزارت راه و شهرسازى مى باشند انجام دهد. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت 

مى شود درخواست خود را به این شهردارى ارائه نمایید.
1- ارائه ضمانت نامه هاى بانکى به مبلغ 570/000/000 ریال به شهردارى جهت حسن انجام کار و 300/000/000 ریال به اداره 

کل  راه و شهرسازى جهت ضمانت تحویل قیر الزامى است.
2- پیمانکاران موظف هستند داراى کارخانه پخت آسفالت مورد تایید وزارت راه و شهرسازى باشند.

3- متراژ کارکرد 40/000 مترمربع در معابر و کوچه هاى مشخص شده شهردارى انجام مى گیرد.
4- قیر تحویلى در چند مرحله به تناژ مجموع 200 تن توسط اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان تأمین خواهد شد.

5- تمام هزینه هاى آزمایش آسفالت بر عهده پیمانکار مى باشد.
6- پیمانکاران پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى 97/03/08 به دبیرخانه شهردارى سمیرم تحویل دهند.

7- ضمناً هزینه انتشار آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
8- جهت اطالعات بیشتر با شهردارى سمیرم تماس حاصل نمایید.
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ن جاى ند ىجاىندا ج
اکه بخواه خ کهبخواهکه
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توضیحات جدید نماینده خمینى شهر
 از روز پرحاشیه مجلس

پیشهمه توبیخ هاى مجرى «ماه عسل» استانگ

نى
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ی م ن م س ج ى ر و ن
س از خــروج آمریکا از ایــن قرارداد، 

ـى عجیــب یکــى دو هفته 
جلــس بود کــه چهره هایى 
ن ابطحى، کوهکن، ذوالنور، 

ده و... 
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خودم همخودم هم
 به لیست نهایى تیم ملى به لیست نهایى تیم ملى

 انتقاد دارم انتقاد دارم

wwwم  
چند مسئله م
جدید ایرانو
استقالل باید
حضور در کام
کى روش این

هر

چرا خط خوردند؟

نفر به نفر
 بــا 

حذف شده ها
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عضو هیئت علمى دانشگاه کشــاورزى و منابع طبیعى 
ســارى گفت: پدیده ویژه باال و پایین رفتن بسیار زیاد 
سطح آب دریاى خزر در یک دوره زمانى 50 ساله بوده، به 
این معنا که 2/5 متر آب دریا باال رفته و 50 سال بعد آب 
دریا پایین مى آید. سیدرمضان موسوى افزود: این میزان 
باال و پایین رفتن آب دریا یعنى پسروى و پیشروى هاى 
غیرطبیعى و شــدید در بخش هایى از ساحل به بیش از 

100 کیلومتر مى رسد.
موسوى با اعالم اینکه االن زمان پسروى آن است، اظهار 
کرد: مراکز قضائى از این پدیــده بى نظیر که در مرحله 
پسروى هستیم اطالع کافى ندارند که به زودى سواحل 

خود را نشــان مى دهد و این مهم باید به صورت جدى 
پیگیرى شود تا افراد سودجو از ساحلى که درحال پسروى 
است سوءاستفاده نکنند و شاهد ساحل خوارى و تجاوز به 
ساحل ملى نباشیم. موسوى اظهار کرد: جا دارد مدیریت 
گردشــگرى مازندران ورود جدى و قوى از خود نشان 
دهد؛ زیرا اکثر گردشــگرانى که وارد مازندران مى شوند 
یکى از ســوژه هاى آنان ســواحل نیلگون دریاى خزر 
است و باید نسبت به ساماندهى و مدیریت دقیق ساحل 
و حفظ و بهره بردارى کل مردم ایران از این موهبت ملى 
برنامه ریزى الزم داشته باشیم تا شاهد دخالت هاى بی جا، 

دست اندازى و چنگ اندازى به سواحل استان نباشیم.

سخنگوى وزارت خارجه صبح دیروز در نشست خبرى 
خود در پاسخ به ســئوالى مبنى بر اینکه اخبارى منتشر 
شده مبنى بر اینکه ایران تصمیم گرفته اقامتگاه رضاخان 
در جزیره موریس را بفروشد و آیا مشخص شده است که 
پول حاصل از این فــروش در چه زمینه اى خرج خواهد 
شد؟ تصریح کرد: ســاختمانى در جزیره موریس وجود 
دارد که پهلوى اول در آن شــش ماه اقامت داشت. این 
اقامتگاه متعلق به ایران است و اکنون به دلیل دور بودن 
این اقامتگاه از دیگر ســفارتخانه هاى ما و عدم کارآیى 
آن احساس مى شود که بر اثر مرور زمان و عدم استفاده 
از این ســاختمان، نگهدارى آن همــراه با هزینه هایى 

خواهد بود و همچنین امکان نگهدارى آن وجود ندارد، 
در همین چارچــوب مباحثى براى فــروش آن مطرح 
شده است و به دولت نیز در این ارتباط پیشنهاداتى ارائه 

شده است.
بهرام قاســمى ادامــه داد: امــا تاکنــون هیچگونه 
تصمیم مشــخصى در این زمینه اتخاذ نشــده اســت 
و ســاختمان مذکــور نــه به فروش رســیده اســت 
و نه زمان فروش آن مشــخص شده اســت بنابراین 
مشــخص نیز نشده اســت که درآمد حاصل از فروش 
آن در چــه زمینه اى و چــه پروژه اى صــرف خواهد 

شد.

مراقب 
ساحل خوارى باشید

تصمیمى براى فروش اقامتگاه 
رضاخان گرفته نشده است

ثروتمندم؛ حقوق نمى خواهم
دربـاره  زیبـاکالم  صـادق     خبر آنالین |
بازنشستگى اش با روزنامه «اعتماد» مصاحبه کرده و 
درپاسخ به این سئوال که شغل دیگري به جز تدریس 
در دانشگاه داریدگفته: خیر؛ برخالف همه در جمهوري 
اسالمی که دوسـت دارند بگویند مستضعف هستیم، 
از طرف خانواده پدري و مادري بسیار ثروتمندم و اگر 
حقوق دانشـگاه را هم نگیرم، با فرزندانـم تا آخر عمر 

می توانیم خیلی راحت زندگی کنیم.

با طالبان تماس داریم
سفیر جمهورى اسالمى در کابل    عصر ایران|
گفت: ما بـه صراحـت گفته ایم کـه با طالبـان تماس 
داریم و حتـى این تمـاس را تبدیل به ارتبـاط نکردیم 
زیرا نخواستیم براى طالبان مشروعیت زایى شود و به 
صراحت گفتیم که هدف این تماس تشویق آنها براى 
پیوستن به روند مذاکرات صلح با دولت افغانستان است.

سود صادرات نفت 
کجا مى رود؟! 

حجت االسالم موسوى    خبرگزارى دانشجو|
الرگانـى نماینده فالورجـان در مجلس گفـت: امروز 
هیچکـس نمى گوید سـود حاصـل از فـروش نفت به 
کجا مى رود. چگونه آقایان همـواره دولت هاى قبل را 

زیر سئوال مى بردند، اما امروز سکوت اختیار کرده اند.

خیز نماینده شاهین شهر 
براى ریاست

با نزدیک شـدن بـه روزهـاى آخر عمر    روز نو|
هیئت رئیسـه دوم مجلس دهم، سـئوال این است که 
سه فراکسیون  امید، مستقلین و والیى چه راهکارى را 
براى چیدمان سومین هیئت رئیسه این مجلس دارند؟ 
حسـینعلى حاجى دلیگانى، نماینده مردم شاهین شهر 
و از اعضاى فراکسـیون والیى (اصولگرایان) در پاسخ 
به این سـئوال که آیا فراکسـیون والیى براى کرسـى 
ریاست هم گزینه اى دارد، گفت: بله حتماً گزینه وجود 
دارد. الزم اسـت پس از بحث و بررسـى  یک نفـر را با 
اجماع به عنوان نامزد ریاسـت معرفى کنیم. اگر کسى 
از فراکسیون والیى کاندیداى ریاست نشود، من حتمًا 

کاندیدا مى شوم.

بقایى در اوین است
  ایرنا| اصغر جهانگیر، رئیس سـازمان زندان ها 
یک شنبه شب در حاشیه سى و یکمین جشن گلریزان 
در جمع خبرنگاران با رد خبر عکسـبردارى از بقایى در 
بیمارسـتان اظهار کرد: حمیـد بقایى از بیمارسـتان به 
زندان اوین منتقل شـده  و هـم اکنون در زنـدان اوین 

است.

خبرخوان
ناصر ملک مطیعى 

بسترى شد
  سینما دیلى| ناصــر ملک مطیعى، 
بازیگر پیشکسوت به علت نارسایى کلیه و تنگى 
نفس به بیمارستان منتقل و بسترى شد. امیرعلى 
ملک مطیعى، فرزند این بازیگر با تأیید این خبر 
گفت: پدر بخاطر نارسایى کلیه و تنگى نفس در 
بخش مراقبت هاى ویژه بیمارستان آتیه بسترى 
هستند و امیدواریم با رسیدگى هر چه بهتر حال 
ایشان مساعد شــود. گفتنى است؛ ملک مطیعى 
مرداد ســال گذشــته نیز در بیمارستان بسترى 

شده بود.

«سه رخ»
تقلبى و ابلهانه است

«کیهان» نوشت: یک فیلم    عصر ایران|
که رسانه هاى خارجى الفاظى چون «تقلبى» و 
«گاف ابلهانه» را در توصیف آن به کار برده بودند، 
جایزه بهترین فیلمنامه هفتاد و یکمین جشنواره 
کن را دریافت کرد... جوایز جشنواره کن باز هم 
تحت تأثیر مناســبات سیاســى اعطا شد؛ فیلم 
ضدایرانى «سه رخ» جعفر پناهى به رغم ساختار 
آماتور و ضعف شــدید جایزه بهترین فیلمنامه 

هفتاد و یکمین جشنواره فیلم کن را گرفت.

قیمت «شیشه»، 3 برابر شد
رئیس پلیس مبــارزه با مواد    تسنیم|
مخدر تهران بزرگ با اشاره به تأثیر افزایش قیمت 
دالر بر قیمت برخى از مواد مخدر اظهار کرد: در 
چند ماه گذشته و به دنبال افزایش قیمت دالر و 
نوسانات آن شاهد افزایش چشمگیر قیمت ماده 
مخدر «شیشه» در کشور بودیم. سرهنگ محمد 
بخشــنده ادامه داد: پس از این افزایش قیمت، 
شاهد جهش قیمت شیشه در کشــور بودیم به 
طورى که قیمت هرکیلو از ایــن ماده مخدر از 
حدود 30 میلیون تومان به بیش از 90 میلیون تا 

صد میلیون تومان رسیده است.

موى دانش آموزان را 
قیچى نکنید!

هفته گذشــته دو خبر مشابه در    ایسنا|
آبادان و شهرستان فساى استان فارس در فضاى 
مجازى منتشر شــد که هر دو حکایت از اقدام 
ناشایست مدیر و معلم در قیچى کردن موهاى 
دانش آموزان داشــت. علیرضا کاظمى، معاون 
پرورشــى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش 
در این باره اظهار کــرد: هیچکس چنین کارى 
را تأیید نمى کند. آموزش و پــرورش این عمل 
را محکوم کرده و با فرد خاطى برخورد شده و به 
هیچ وجه مورد تأیید ما نیست. این حرکت ها، ضد 

تربیتى است.

فقط مسئوالن مى دانند
   خبر آنالین | خلیل آبادى، عضو شوراى 
شــهر تهران و رئیس کمیته میــراث فرهنگى 
پارلمان شــهرى درباره هویت مومیایى کشف 
شــده در صحن حضرت عبدالعظیم(ع) توضیح 
داد: این مومیایى متعلق به رضاشاه بود و در همان 
صحن به خاك سپرده شد و مکان دقیق دفن را 

«مسئوالن امر» مى دانند.

ایران چند امامزاده زن دارد؟ 
نشــان  آمارهــا    جام جم آنالین | 
مى دهد ایــران میزبــان 1323 امامــزاده زن 
اســت. مطابق این آمــار، اســتان اصفهان با 
دارا بودن 206 امامزاده زن و اســتان قم با 65 
امامزاده به ترتیب اســتان هاى داراى بیشترین 
و کمترین امامزاده زن هســتند. اســتان هاى 
فــارس(175)، مرکزى(133)، تهــران(128)، 
گیالن(89)، مازنــدران(85)، همــدان(37) و 
خراســان رضوى(68) در رده هاى دوم به بعد

 ایستاده اند.    

آتــش زدن پرچم آمریــکا و برجام توســط چند تن از 
نماینــدگان اصولگراى مجلس دهــم آن هم یک روز 
پس از خــروج آمریکا از این قرارداد، حواشــى عجیب 
یکى دو هفته اخیر مجلس بود که چهره هایى همچون 
ابطحى، کوهکن، ذوالنور، پاپــى زاده و... در آن حضور 
داشتند. تصاویر منتشر شــده از این اتفاق نشان مى داد 
که کوهکن، نماینده لنجان و سیدمحمدجواد ابطحى، 
نماینده خمینى شهر از جمله نمایندگان پیشتاز در این 
کار بودند. حاال ابطحى، نماینده خمینى شــهر درباره 
هماهنگى هاى آن اتفــاق توضیح مى دهد و مى گوید با 

کوهکن، نماینده لنجان هماهنگ کرده بود.
سیدمحمدجواد ابطحى، نماینده خمینى شهر در گفتگو 
با «رویداد24» گفت: صبح زود همان روز در رستوران 
مجلس با آقاى کوهکن در خصوص تصمیم ترامپ که 
شــب پیش از آن در رابطه با خروج برجام گرفت و فرار 
رو به جلوى آقاى روحانى کــه بالفاصله اعالم کرد ما 
حاضریم بــا اروپایى ها برجام را ادامــه دهیم، صحبت 
مى کردیم. تصمیم گرفتیم در این شرایط، جو را عوض 
کنیم تا همه گمان نکنند که همه ارکان نظام مطابق با 
نظریات آقاى روحانى اســت. حتى آقاى ذوالنور هم در 
جریان آتش زدن پرچم آمریکا نبود و ایشان هم تعدادى 
کاغذ به نام برجام آورد که آتــش زد وگرنه آن کاغذها 

خود برجام نبود. 
ابطحى ادامه داد: همــان صبح که بــا آقاى کوهکن 
مشــورت کردیم تصمیم گرفتیم پرچم آمریکا را آتش 
بزنیم ولى دیدیم براى جلسه صحن مجلس نمى توانیم 
پرچم پارچه اى آمریکا را تهیه کنیم و ضمناً اگر آن را مهیا 
مى کردیم و آتش مى زدیم، مجلس هم آتش مى گرفت؛ 
از این رو آقاى کوهکن زحمت کشیدند و از طریق روابط 
عمومى مجلس پرچم آمریکا را پرینت شده گرفتند تا آن 

را به آتش بکشند.
وى در پاسخ به اینکه فندك را در آن موقع از کجا تهیه 
کردید، افزود:  فندك را هم یکــى از همکاران گرفت 
و به آقــاى کوهکن دادند. ابطحى بیــان کرد: این کار 
خودجوش بود و اصــًال به خاطرش کار ســازماندهى 

شده اى نکردیم؛ این کار ما آتش به اختیار بود. حتى آقاى 
کوهکن به من نگفتند شما هم با من بیا باال و من خودم 
ایشان را همراهى کردم زیرا با صحبتى که صبح ما دو 
نفر با هم داشتیم مى دانستیم چه کار مى خواهیم بکنیم.

عضو جبهه پایدارى در پایان و در خصوص اینکه پس 

از این عمل در فضــاى مجازى عنوان شــد که فرزند 
شــما در آمریکا حضور دارد، خاطرنشــان کرد: به هیچ 
عنوان. فرزندان من تاکنون پایشــان به آمریکا نرسیده 
اســت. چهار  فرزند دارم که همه آنها در خمینى شــهر 

هستند.

سى و ششمین جشــنواره بین المللى فیلم فجر، با یک 
شگفتى روبه رو شد و «الیور استون»، کارگردان برجسته 
آمریکایى در این رویداد بین المللى ســینمایى حضور 
یافت و یــک کارگاه نیز برگزار کرد. اتفــاق مهمتر اما 
پیشنهادهایى است که این کارگردان آمریکایى در تهران 
براى ساخت آثارى در آمریکا دریافت کرده است. بنا بر 
شنیده هاى «تابناك»، یکى از مجموعه هایى که پیش 
از این نیز قصد ارائه سفارش تولید فیلم سینمایى درباره 
یکى از رویدادهاى خاورمیانه را به استون داشته است، 
اما با مخالفت یکى از مســئوالن کلیدى در آن مقطع 
مواجه شده، در پى ساخت فیلم سینمایى تازه اى با این 
کارگردان اســت و در این زمینه، پیشنهاد تولید یک اثر 

تازه را به سرمایه گذارى این مجموعه ارائه کرده است.

همچنین یک مجموعه دیگر پیشنهاد تولید یک مستند 
درباره حاکمیت کنونى آمریکا و «دونالد ترامپ»، رئیس 
جمهور کنونى ایاالت متحده را در زمان بازدید استون 
از تهران به این فیلمســاز داده است؛ پیشنهادهایى که 
طبیعتًا با قیمت ارز در شــرایط کنونى بسیار قابل توجه 

خواهد بود.
الیور استون به هیچ یک از این پیشنهادها پاسخ روشنى 
نداده و ضمن اســتقبال از ســرمایه گذارى طرف هاى 
ایرانى در پروژه هایش، تأکید کرده پس از مشخص شدن 
جزئیات پروژه و مشورت با دوستانش در آمریکا، درباره 
همکارى پاسخ قطعى مى دهد. این مجموعه ها تا اینجا 
سکوت کرده اند و ظاهراً سیاست آنها از این قرار است که 

با چراغ خاموش پیش بروند.

روزنامه «جام جم» دیروز در گزارشــى تکان دهنده به 
مواد مخدر جدیدى که در شهرهاى کشور قابل دسترسى 
اســت پرداخته و از جمله در این گزارش به اصفهان هم 
اشاره کرده است. خبرنگار جام جم نام اعتیاد به این نوع از 
مواد مخدر را «اعتیاد الکچرى» گذاشته ودرباره هرکدام 
توضیحاتى داده است.  بخش هایى از گزارش جام جم را 

بخوانید: 

■ مصرف کننده هاى «تونى» زود سرخوش مى شوند اما از 
خور و خواب مى افتند و میل به هیچ چیز ندارند جز مایعات 
به خصوص الکل که مهمانى هاى شبانه آنچنانى بدون آن، 
نه شروع مى شود، نه تمام. تونى را گرمى400 هزار تومان 
مى فروشند و بعضى وقت ها هم تا 700 هزار تومان بخاطر 
تضمین اصل بودنش. بچه پولدارها و خوشــگذران هاى 
شهر نیز تونى را که از دیلر (ساقى) شان گرفتند، دالرى را 
لول مى کنند و این پودر سفید و شبیه نمک را مى کشند 

داخل بینى. 
■ «هروئین سورچى» نامى است که درمانگران اعتیاد 
را این روزها در برخى شــهرها از جملــه اصفهان دارد 
آزار مى دهد. سورچى صفتى اســت که مافیا به هروئین 
چسبانده اند تا آن را مختص مهمانى ها و جمع هاى پرعیش 
معرفى کند و وحشت مصرف هروئیِن بى صفت را بریزد 
مثل حشــیش که عده اى به آن مى گویند پنیر تا تلخى 

مصرفش را بگیرند و هاله ترس را از دور و برش بردارند.
■ «دســتمال»، محرك توهم زایى که ورودش به بازار 
با انکار مراجع رسمى همراه بود ولى کم کم تأیید شد، بار 
گذاشتنش در سیگار، مصرف آسان و بى بو بودنش شک 
هیچکســى را برنمى انگیزد در حالى که تغییرات شدید 
حسى و هیجانى ایجاد مى کند و عامل ایجاد اختالالت حاد 
روانى است. یک مربع دو میلیمترى دستمال را مى شود در 
جاهایى غیر از تهران تا 3000تومان خرید که این قیمت 

در تهران مى شکند و مى شود 800 تا هزارتومان.  

جمعــى از دانشــجویان مالیر در     رویداد 24 |
اعتراض و در دفــاع از رئیس دانشــگاه در دو گروه تجمع 
برگزار کردند. یکى از دانشجویان دانشگاه مالیر گفت: چند 
روز قبل خبرى منتشر شد که هفت نفر در مالیر بازداشت 
شدند که ظاهراً پنج نفر دانشجو بودند و دلیل بازداشت آنها 
مصرف مشروبات الکلى و مسائل اخالقى عنوان شده بود. 
اما تشکل هاى اصولگراى دانشگاه مالیر این جمع بندى را 
داشتند که رئیس دانشگاه مقصر وضعیت نامطلوب فرهنگى 
در دانشگاه است و علیه وى تجمع برگزار کردند و شعارهایى 

مثل مرگ بر منافق و مرگ بر ضد والیت فقیه سر دادند.
این دانشجو افزود: روز یک شــنبه وقتى رئیس دانشگاه 
قصد خروج از دانشگاه را داشت این دانشجویان علیه ایشان 
شعار دادند و قصد حمله به ایشان را داشتند که با اعتراض 
دانشجویان اصالح طلب مواجه شــدند. وى گفت: دکتر 
ملکى، رئیس فعلى دانشگاه مالیر سومین رئیس دانشگاه از 
زمان شروع به کار دولت تدبیر و امید است چرا که هر کس 
که آمده، چون از دوســتان اینها نبوده با او مخالفت کردند. 
حاال هم همان برنامه ها را براى نفرات قبلى هم اجرا کردند.

اخیراً در دیدارى که محمد جواد حق شناس و الهام فخارى، 
دو تن از اعضاى شــوراى شــهر تهران، به مناسبت روز 
پاسداشت زبان فارســى با محمدرضا شفیعى کدکنى در 
منزل این پژوهشگر و شاعر معاصر داشته اند، درباره  میراث 
شهر تهران گفتگو هایى صورت گرفته است. الهام فخارى 
در گفتگو با «ایلنا» در این باره گفت: دکتر شفیعى کدکنى 
در این جلســه از چهار خانه به طور مشخص نام بردند و 
پیشنهاد دادند شــهردارى با خرید و مرمت این بناها در 

جهت نگهدارى آنها بکوشد.

وى با ذکر نام این چهار خانه افزود: در وهله اول، اســتاد 
شفیعى نگران خانه «ارغوان» هوشــنگ ابتهاج بودند. 
از دیگر خانه هایى که ایشــان نام بردنــد، منزل خانواده 
امین الضرب، منزل زین العابدیــن مؤتمن و منزل دکتر 

ابوالقاسم تفضلى بود. 
این عضو شوراى شهر تهران با اشاره به دیدار پیشینى که 
با هوشنگ ابتهاج داشته، گفت: در دیدار قبلى  که با استاد 
ابتهاج داشتیم نیز بحث خانه ایشان مطرح شد و من این 
موضوع را در کمیسیون هم اعالم کردم. این وظیفه ماست 

که شرایط رایزنى براى عملى کردن خواسته هاى بزرگانى 
چون استاد ابتهاج و شفیعى کدکنى را فراهم کنیم. 

خانه  «ارغوان» هوشــنگ ابتهاج خانــه اى دو طبقه با 
آجرهاى قرمزرنگ است که در میدان فردوسى در تهران 
قرار دارد. ایــن خانه به دلیل وجود درخــت ارغوانى که 
«سایه» شــعر معروف «ارغوان» را براى آن گفته است، 
«ارغوان» نام گرفته که در حال حاضر دفتر یک شرکت 
سیمانى شده اســت. یلدا ابتهاج (دختر شاعر) این روزها 

پیگیر امور خانه ارغوان است. 

توضیحات جدید نماینده خمینى شهر از روز پرحاشیه مجلس

پرچم را آتش زدیم تا جّو را عوض کنیم

شفیعى  کدکنى، نگران خانه  «سایه» است
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این روزها فیلترینگ تلگرام و استفاده از فیلترشکن هاى مختلف، به یکى از بحث هاى جدى در بین 
مردم و همچنین رسانه ها بدل شده است. کار به جایى رسیده که احسان علیخانى مجرى برنامه «ماه 
عسل» هم در یکى از برنامه هاى خود به این موضوع اشــاره و از آن انتقاد کرد. این در حالى بود که 
شب هاى بعد خبرى از این سخنان نبود و شنیده ها حاکى از این است که مسئوالن صدا و سیما، احسان 
علیخانى را بخاطر همان انتقادات توبیخ کرده اند. علیخانى در این برنامه به نکته مهمى اشاره کرده بود 
که شاید مسئوالن از آن بى اطالع یا مطلع اما بى توجه هستند! او در نقد فیلترینگ تلگرام گفته است: 
«امروز از کودك تا کهنسال همه دنبال فیلترشکن هســتند؛ کسانى که تلگرام را فیلتر کردند به 
پیامدهاى کارشان فکر کرده اند؟ کودك و نوجوانى که از فیلترشکن  استفاده مى کند ممکن 
است استفاده هاى نامناسب دیگرى نیز از فیلترشــکن بکند و آن موقع باید کلى کارشناس 

بیاوریم و ببینیم چرا اینگونه شد؟»
شنیده ها درباره توبیخ علیخانى زمانى قوت گرفت که وى در برنامه زنده شب سوم ماه مبارك 
رمضان و در حالى که مهمان برنامه درباره تلگرام حرف زد، گفت: «من دیگر حرفى ندارم!»

اما این بار اولى نیست که این مجرى محبوب، توبیخ مى شود. 
سال 91 و در دوران ریاست جمهورى احمدى نژاد احسان علیخانى در بخشى از برنامه 
نوروزى شــبکه 2 رو به دوربین گفت: «هرچند که رئیس جمهــور محترم در مجلس 
سخنانى گفتند ولى گرانى در کشور وجود دارد و مردم در فشار اقتصادى هستند.» وى در 
ادامه افزود: «جناب آقاى احمدى نژاد! فکرى به حال این گرانى ها بکنید؛ همه ملت که 
نمى توانند بیایند از محله شما خرید کنند، اگر همه بخواهند از محله شما بخرند کرایه تاکسى 

تا محله شما را هم باید روى جنس بکشند!»  
صحبت هاى علیخانى باعث شد او از سوى مسئولین تلویزیون توبیخ شود و احتمال کنار گذاشتن این 
مجرى از تلویزیون زیاد بود تا جایى که  سرنوشت فرزاد حسنى را براى او پیش بینى مى کردند. چند 
سال پیش فرزاد حسنى طى گفتگو با سردار رادان به شدت از طرح امنیت اجتماعى انتقاد کرده بود که 

باعث شد وى براى مدت طوالنى از تلویزیون خداحافظى کند. 
اما علیخانى در سال 95 هم دست از سر احمدى نژاد بر نداشت و در بخشى از برنامه «ماه عسل» آن 
سال و زمانى که مهمان برنامه عنوان مى کند: «نمى دانم بگویم یا نگویم» با واکنش مجرى برنامه 

روبه رو مى شود که «ما از بگم بگم خاطره خوبی نداریم». 
در سال 94 نیز معاون سیما در نامه اى به مدیر شبکه 3 خواستار توبیخ احسان علیخانى و عوامل انتخاب 
مهمان هاى نادرست در این برنامه شد. سوژه هایى چون پسرى که بخاطر اثبات عالقه به همسرش 
خود را از یک ســاختمان به پایین مى اندازد و یا مدل عروس که به عنوان یک شغل آسان اما با درآمد 

باال به برنامه دعوت شده بودند.

سروش صحت که پیش از این درگیر یک 
کار سینمایى بود، به تازگى نگارش 
مجموعه «فوق لیسانسه ها» را 
آغاز کرده اســت. به گفته مهدى 
روشــن روان، مدیر گروه فیلم و 
سریال شــبکه 3 ســیما این 
مجموعه پاییز امســال کلید 
خواهد خورد. فصل اول و دوم 
این مجموعه که «لیسانسه ها» 

نام داشت، با استقبال مخاطبان روبه رو شد. سریال 
«لیسانســه ها» به کارگردانى سروش صحت با بازى 

امیرحسین رستمى، امیرکاظمى و هوتن شکیبا در فصل 
اول با استقبال قابل قبولى از سوى مخاطبان مواجه شد و 
فصل دوم آن هم سال گذشته روى آنتن رفت. فصل سوم 

این سریال با نام «فوق لیسانسه ها» در راه است.
رضا جودى پیــش از این درباره  بازخــورد مجموعه  «فوق  
لیسانســه ها» گفته بود، فکر مى کنم که روایــت واقعى و 

ملموس کارگردان از همین مشــکالت باعث شــده تا مردم 
خود را در جاى جاى این ســریال ببینند و با شخصیت هاى 

آن همذات پندارى کنند و همیــن موضوع یکى از دالیل 
پیگیرى مخاطبان است. اگر فصل سوم این سریال یا 

همان «فوق  لیسانســه ها» را آقاى صحت بنویسد، 
قطعًا شــخصیت هاى جدیدى به سریال اضافه 

خواهند شد ولى در کل همه بازیگرانى که فعًال 
هســتند در کار مى مانند. «فوق لیسانسه ها» 
هم در ادامه دو فصل قبلى اســت و طرح آن 
تصویب و قرارداد نــگارش هم به کارگردانى 

سروش صحت بسته شده است. سروش صحت، 
کارگردانى و ایمان صفایى به همراه او نویسندگى «فوق لیسانسه ها» را برعهده 

دارند.
فصل اول این سریال در 28 قسمت 40 دقیقه اى از چهارم دى  ماه 1395 شروع 
 و قسمت آخر آن 13 بهمن 1395 پخش شد. پخش فصل دوم این سریال در 40 
قسمت از آذر 1396 آغاز شد و در 2 بهمن 1396 به پایان رسید و فصل سوم آن 

به نام «فوق لیسانسه ها» پاییز کلید مى خورد.

«فوق لیسانسه ها» پاییز کلید مى خورد همه  توبیخ هاى مجرى «ماه عسل»

باران کوثرى:

 «عصبانى نیستم»  چیز عجیبى را در خود
 جاى نداده است که بخواهد مشکلى ایجاد کند 

«عصبانى نیستم» بعد از حواشى فراوانى که داشت بعد از پنج سال مجوز اکران عمومى را به 
دست آورد. باران کوثرى نقش «ستاره» را در این فیلم بازى مى کند. باران کوثرى در گفتگو با 
«سینما سینما» از نقش و اتفاقاتى که در این چند سال براى این فیلم رخ داد صحبت مى کند 

که در ادامه بخش هایى از این گفتگو را مى خوانید.
«عصبانى نیستم» بعد از چند سال و با فراز و نشیب هاى زیاد اکران 
شد. این فیلم یکى از پرحاشــیه ترین آثار سینمایى ایران لقب 
گرفت. با این تفاسیر فکر مى کنى اکنون که اکران شده مى تواند 

براى مخاطبین جذاب باشد؟
معتقدم هیچ فیلمى استحقاق این را ندارد که مورد بى مهرى قرار بگیرد. اما مردم استقبال 
خیلى خوبى از این فیلم به عمل آوردند و این نکته بسیار مهمى است. پنج سال از تولید این 
فیلم گذشته است. هر اثرى در هر جاى دنیا اگر پنج سال توقیف باشد قطعًا از لحاظ سوژه و 
موضوعیت به نوعى کهنه مى شود. اما «عصبانى نیستم» دچار این وضعیت نشد و به دلیل 
داستان و روایتى که داشت مورد مهر مردم قرار گرفت. البته امیدوارم همه فیلم هایى که در 
توقیف هستند بتوانند نمایش داشته باشند و مورد توجه قرار بگیرند. زیرا این میان فقط بحث 
از بین رفتن سرمایه نیست بلکه امید یک فیلمساز هم از بین خواهد رفت. رضا درمیشیان 
انسان بسیار قوى و مستحکمى اســت، با اینکه «عصبانى نیستم» اکران نشده بود شروع 
به ساخت «النتورى» کرد. اعتقاد دارم «عصبانى نیستم» هیچ موضوع یا چیز عجیبى را 
در خود جاى نداده است که بخواهد مشکلى ایجاد کند یا خطرى براى جایى داشته باشد. 
مگر تا به امروز فیلم هایى با این سوژه خاص ســاخته نشده است؟ چطور فیلم هایى دیگر 
مى توانند نمایش داشته باشند اما به «عصبانى نیستم» که رسید قلب آسمان تپید و همه 

چیز خراب شد. 
اکران «عصبانى نیســتم» پنج ســال عقب افتاد و داستان فیلم 
درباره اتفاقاتى است که در سال هاى گذشته رخ داده است. فکر 
نمى کنى این تعلل و عدم نمایش فیلم تا این زمان باعث شود که 
دیگر سوژه و چیزى که ارائه داده شده براى مردم جذاب نباشد و 
دیگر از لحاظ سینمایى و داستانى مورد اهمیت قرار نگیرد یا  فیلم 

به روزى نباشد؟
به هر حال هزینه این حواشى هایى که به وجود آمد بسیار سنگین و زیاد بود و آسیب قابل 

توجهى را نیز به فیلم وارد کرد. اینکه مى گویند فیلم به دلیل حواشى که داشته است مى 

فروشد صحیح نیست. دیرکرد اکران آسیب هاى جبران ناپذیرى را به فیلم وارد کرده است. 
مخاطب بیش از هر چیز با فیلم همذات پندارى مى کند. هنوز از ما تشکر مى کنند. موضوع 

فیلم بسیار داغ است. هنوز پیامدهاى آن وقایع در جامعه قابل لمس است و دیده مى شود.
«عصبانى نیستم» از موضوعات اجتماعى مى گوید و هم عاشقانه اى 
است که درباره روابط انسان ها در یک شرایط خاص صحبت مى کند. 
همکارى شما سه نفر یعنى خودت و رضا درمیشیان و نوید محمدزاده 

چطور شکل گرفت که نتیجه آن «عصبانى نیستم» شد؟ 
من، رضا درمیشــیان و نوید محمدزاده قبل از هر چیزى معتقدیم این فیلم یک عاشــقانه 
متفاوت اســت. عاشــقانه قابل درکى هم هســت. به ایــن دلیل که ما کمتر در ســینما 
عاشقانه هایى مى بینیم که قابل درك باشد. با رضا درمیشیان در «بغض» همکارى داشتم 
و او را مى شناختم و این همکارى بسیار ارزشمند بود. کار کردن با درمیشیان براى من عادى 
نشده است. یعنى هنوز چیزهایى است که مى توانیم با هم کشف کنیم و به آن برسیم. با رضا 
درمیشیان سه همکارى داشتم که در هر سه تاى آن سه نقش متفاوت داشتم و بازى کردم. 
از اوایل نگارش فیلمنامه در جریان بودم و با رضا درمیشیان صحبت کرده بودیم که نقش 
«ستاره» تفاوت زیادى با نقش هاى دیگر من داشته باشد. قرار بود خشونت و هیجان من در 
این فیلم کمرنگ تر باشد و من دختر ساده و آرامى باشم. وسواس عجیبى داشتیم که نقش 
«ستاره» از آن چارچوبى که مد نظر است بیرون نزند. نوید محمدزاده با اینکه آن زمان تجربه 
سینمایى زیادى نداشت. اما من را جلوى دوربین شگفت زده مى کرد و برایم این موضوع 
بسیار جالب بود. محمدزاده از همان ابتدا دوربین را به خوبى مى شناخت و مى دانست که 

باید چگونه بازى کند.
چقدر ماندن در مواضعى که مد نظر بود براى اکران فیلم کمک کرد؟ 
تالش هاى زیادى براى اکران فیلم از سوى افراد مختلف شکل 
گرفت. آیا این اکران با این همه مسائل و مشکالتى که داشت پیام 

خاصى را براى سینما و جامعه به همراه دارد؟ 
هیچکس نمى داند که رضا درمیشیان چه کشید. آخرین بارى که قرار بود فیلم اکران شود 
و این اتفاق نیافتاد رضا درمیشیان با بغض با من صحبت مى کرد. درمیشیان یک تنه رفت 
به جنگ  شرایط و افرادى که به هیچ وجه راضى به اکران این فیلم نمى شدند. جالب اینکه 
افرادى موضعگیرى مى کردند که هیچ ارتباطى نه به سینما داشــتند و نه به  فرهنگ اما 
نظرشان تأثیرگذار بود و مى توانست مانع اکران فیلم شود. با این تفاسیر به رضا درمیشیان 

گفتم با این شرایط یک سکانس از فیلم هم اکران شود جاى امیدوارى دارد. معضل سانسور 
در کشور ما وجود دارد و کامًال آن را حس مى کنیم. متأسفانه جشنواره هاى رنگارنگى 

هم نداریم که متصور شویم که باالخره در جایى بعضى از فیلم ها نمایش داده 
مى شوند. ما فقط یک جشنواره دولتى داریم که تأثیر زیادى هم در شرایط 

اکران و مسائل دیگر دارد. اما پافشارى و تصمیم رضا درمیشیان یک 
پیام خوب براى فیلمسازان جوان داشت که بجنگند و با مسائل روبه 

رو شوند تا به نتیجه برسند.
حاال در کنار بحث «عصبانى نیستم» مایلم به 

فیلم «عرق ســرد» هم اشاره کنم که سال 
قبل با آن در جشــنواره حضور داشتید. 
«عرق ســرد» درباره زنان و حضور آنها 
در جامعه و مسائل حرفه اى که با آن در 

ارتباط هستند، است. چقدر سینماى ما 
در سال هاى اخیر به موضوعات زنان 
توجه کرده است. تا چه حد ساخت 
فیلم هایى شبیه به «عرق سرد» مى 

تواند روى جامعه و استقالل زنان در 
حوزه هاى مختلف کمک کند؟

در ســینماى ما تعدادى فیلم هاى توریســتى درباره زنان ساخته 
مى شوند که به هیچ وجه درست نیست و نگاه دقیقى هم ندارند. ساخت این 
نوع فیلم ها یا با اغراق همراه است و یا با نگاهى جنسیت زده که مخاطب 
را همراهى نمى کند. خوشحال هستم که سهیل بیرقى با حساسیت زیاد 
توانست فیلمى تولید کند که از حساسیت ها واهى به دور باشد و به اصطالح 
توریستى نباشد. «عرق سرد» به دلیل سوژه و موضوع زنان براى من بسیار 
عزیز و مهم است. در پایان دوست دارم بگویم که فیلم «عصبانى نیستم» 
بسیار سخت بود فیلمبردارى سختى داشت. مدیر تولید فیلم زحمات بسیار 
زیادى کشید. همه با جان و دل براى فیلم زحمت کشیدند. صحنه هایى 

بود که من و نوید محمد زاده نمى توانستیم اشکمان را کنترل کنیم و امیدوارم 
مردم آن را دوست داشته باشند.
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این روزها فیلترینگ تل
مردم و همچنین رسانه
ب عسل» هم در یکى از
شب هاى بعد خبرى ازا
علیخانى را بخاطر همان
که شاید مسئوالن از آن
«امروز از کودك تا
پیامدهاى کارشا
است استفاده ه
بیاوریم و ببینی
شنیده ها درب
رمضان و در
اما این بار
1سال 91

نوروزىش
سخنانى
ادامه افزود
نمى توانند بیا
تا محله شما را هم با
صحبت هاى علیخانى
مجرى از تلویزیون زیا

سال پیش فرزاد حسنى
باعث شد وى براى م
اما علیخانى در سال
سال و زمانى که مهم
روبه رو مى شود که «
4در سال 94 نیز معاون س
مهمان هاى نادرست د
خود را از یک ســاختما
باال به برنامه دعوت شد

همه  تو
محیا حمزه

هر سال چند ماهى مانده به آغاز ماه رمضان، 
ماراتنى براى خواندن تیتراژهاى برنامه هاى 
مناسبتى تلویزیون آغاز مى شود؛ امسال 
نیز افرادى ماننــد محمد اصفهانى، بهنام 
بانى، روزبه بمانى و... براى این برنامه ها 

خوانده اند.
به گزارش ایسنا، شــبکه یک سیما با دو 
برنامه «ماه و ماهى» و «دعوت» و سریال 
«سر دلبران» برنامه هاى رمضانى خود را 
به روى آنتن مى برد. حمید هیراد، خواننده 
جوانى که سال پرحاشــیه اى را آغاز کرد، 
خوانندگى اولین تیتــراژ تلویزیونى خود 
را با جنگ شــبانه «دعوت» تجربه کرد. 
البته از این خواننده پیش تر تیتراژ سریال 

«گلشــیفته» به کارگردانى بهروز شعیبى 
را شاهد بودیم که از طریق شبکه نمایش 

خانگى عرضه مى شود.
سریال «سر دلبران» نیز با خوانندگى روزبه 
بمانى که بیشتر در مقام ترانه سرا شناخته 
مى شود، از شبکه یک در حال پخش است؛ 
بمانى ترانه این قطعه که «خرقه» نام دارد 
را هم سروده و کارن همایونفر آهنگ آن را 

ساخته است.
شبکه 2 نیز ماه رمضان را با پخش سریال 
«بچه مهندس» آغــاز کرد؛ قرعه خواندن 
تیتراژ پایانى این ســریال بــه خواننده 
مشکى پوش پاپ، رضا صادقى رسید. شاعر 
این اثر اسحاق نورى است و آهنگسازى آن 

بر عهده رضا صادقى بوده است.
اما یکــى از پربیننده تریــن برنامه هاى 
تلویزیونى ماه رمضان، «ماه عسل» است 
که از شبکه 3 پخش مى شود. تیتراژ ابتدایى 
آن را به آهنگسازى حامد برادران، بهنام 
بانى خوانده و تیتراژ پایانى آن به «مسیح 
و آرش» رسیده است که به تازگى مجوز 
رســمى فعالیت خود را دریافت کرده اند. 
ترانه ســرایى این دو اثر بر عهده روزبه 

بمانى بوده است. 
محمد اصفهانى، خواننده قدیمى پاپ که 
تجربه خواندن تیتراژهــاى موفقى را در 
برنامه هاى تلویزیونى داشــته است، این 
بار با تیتراژ سریال «رهایم نکن» از شبکه 

3 مهمان مخاطبان اســت. اصفهانى در 
این پروژه با علیرضا کهن دیرى در بخش 
موســیقى و روزبه بمانى در بخش ترانه 

همکارى داشته است.
«جشــن رمضان» برنامه اى اســت که 
از شبکه 5 ســیما راهى آنتن شده است 
و حجت اشــرف زاده تیتراژ ابتدایى آن را 
خوانده اســت. با وجود اینکه از خواندن 
«هوروش  بند» براى تیتراژ دیگر این برنامه، 
حرف هایى مطرح بود اما این اتفاق رخ نداد.
گــروه «پالــت»  هــم تیتراژ ســریال 
«هزارداســتان» را خوانده  اســت. این 
برنامه هر روز از شــبکه نســیم پخش 

مى شود.

خواننده هایى 
که با تیتراژهاى 

رمضانى به 
تلویزیون آمدند

و آسیب قابل بود وجود آمد بسیار سنگین و زیاد حال هزینه این حواشى هایى که به
 را نیز به فیلم وارد کرد. اینکه مى گویند فیلم به دلیل حواشى که داشته است مى 

افرادى موضعگیرى
نظرشان تأثیرگذار بو

ک

ت
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سرمربى تیم ملى فوتبال کشورمان گفت: شبانه به اردوى 
تیم ملى آمدند، اما تا من هستم دیگر تیم ملى پلى براى انتقال 

بازیکنان از استقالل به پرسپولیس نخواهد شد.
 اسامى بازیکنان تیم ملى ایران براى سفر به روسیه و حضور 
در جام جهانى 2018 از سوى «کارلوس کى روش» معرفى 
شــد و به دلیل غیبت برخى بازیکنان از جمله سید جالل 
حسینى و وریا غفورى در کمترین زمان ممکن انتقادها اوج 
گرفت.کى روش قبل از سفر تیم ملى به ترکیه براى برگزارى 
بازى دوســتانه در اســتانبول، در فرودگاه امام خمینى(ره) 

گفتگوى اختصاصى با« فارس» انجام داد.
 آقاى کى روش! لیست نهایى تیم ملى 
براى سفر به جام جهانى 2018 اعالم 
شد که همین لیست انتقادهاى زیادى 
را به همراه داشت. نظرتان در این زمینه 

چیست؟
این انتقادها یک امر طبیعى است. واقعاً اعالم نهایى لیست 
تیم ملى و اینکه پس از اعالم هر لیستى انتقادها و نقدهایى 
به ما مى شود از بدیهیات است. خود من هم حتى نسبت به 
اعالم این لیست انتقاد دارم اما کارى نمى شود کرد زیرا طبق 
قوانین و بنا بر مسائل لجستیکى و به لحاظ تعداد بازیکنانى 
که ما باید معرفى کنیم فقط 23 بازیکن مى توانند در تیم ملى 
حضور داشته باشند و مطمئن باشید اگر قانون به من اجازه 
مى داد که 46 بازیکن را به تیم ملى دعوت کنم بدون شک 

این لیست تیم ملى دچار تغییرات مى شد. 
با توجه به تجــارب بیــن المللى که 
داشــته اید آیا همه جاى دنیا هم براى 
معرفى نفرات تیم ملى چنین انتقادهایى 

وجود دارد؟
بله، شما اگر به برزیل بروید هواداران سائوپائولو دوست ندارند 
که بازیکنى از تیم پالمیراس به تیم ملى دعوت شود، اگر به 
انگلیس بروید مى بینید که هواداران منچستریونایتد دوست 
ندارند که بازیکنى از تیم آرسنال به تیم ملى انگلیس دعوت 
شود، در اسپانیا آنهایى که هواداران بارسلونا هستند دوست 
دارند که بازیکنان بیشترى از این تیم به تیم ملى دعوت شوند 
و در مقابل رئالى ها دوســت دارند که بیشترین ملى پوش از 
تیم خودشان در تیم ملى اسپانیا باشد. در آلمان هم خیلى ها 
دوست دارند که ملى پوشان شان بیشتر از بایرن مونیخ باشند 
نه ازآینتراخت فرانکفورت. اصًال همین مسئله است که عاملى 

شده تا تیم ملى یک کشور زنده بماند.
 در شرایط فعلى که اســامى تیم ملى 
اعالم شده خیلى  از منتقدین اعتقاد دارند 
که بازیکنانى مثل وریا غفورى و ســید 
جالل حسینى که هم در لیگ ایران آماده 
هستند و هم تجربه باالیى دارند چرا در 

لیست شما نیستند؟
من اصوًال دوست ندارم که فقط در مورد یک یا دو بازیکن 
خاص صحبت کنم ولــى بخاطر احترامى که براى ســید 
جالل حســینى و وریا غفورى قائل هســتم، در مورد آنها 
صحبت مى کنم. اصوًال چنین تصمیماتى مربوط مى شود 
به تصمیم گیرى نهایى مربیان. به عنوان مثال سیدحسین 
حسینى دروازه بان استقالل 873 دقیقه گل نخورد، خب وقتى 
چنین رکوردى زده بود و کلین شیت هاى خودش را حفظ کرد، 
به یک باره با تصمیم سرمربى استقالل دیگر براى این تیم 
بازى نکرد که خود من هم شوکه شدم. همانطور که گفتم 
چنین مواردى به تصمیمات مربیان مربوط مى شــود، ولى 
بازیکنان دیگرى هم هستند که چنین اتفاق هایى برایشان رخ 
مى دهد. در مورد وریا غفورى هم باید بگویم که هیچ مربى اى 
به اندازه من وریا را نمى شناسد و بنده این اختیار را براى خودم 
قائل هستم که در مورد این بازیکن صحبت کنم چون قبل از 
اینکه وریا بخواهد به استقالل برود من این بازیکن را به تیم 
ملى دعوت کردم. در آن زمان وریا غفورى دفاع راست بسیار 
خوبى بود و بنده بیش از یک ماه پیش او را صدا کردم و به او 
گفتم پسرم ما در تیم ملى نیازى به وینگر راست نداریم، تو 
باید در دفاع راست بازى کنى. چون بازیکنانى مثل علیرضا 
جهانبخش، کریم انصارى فرد و قلى زاده در وینگر راســت 
هستند و من چنین نفراتى را در این پست دارم. من به وریا 
تأکید کردم که در تیم ملى به یک دفاع راســت محکم نیاز 
دارم اما وقتى در تیم استقالل و با تصمیم «وینفرد شفر» او از 
پست دفاع راست به هافبک راست تبدیل مى شود این دیگر 
به سرمربى این تیم برمى گردد. نمى دانم چگونه شفر از عدم 
دعوت وریا غفورى به تیم ملى سورپرایز شده است. وقتى در 

تیم خودش اعتقادى ندارد که در دفاع راست از وریا استفاده 
کند و پست او را تغییر مى دهد چگونه سورپرایز مى شود؟! 

این تغییرات در تیم اســتقالل انجام شد و با این جابه جایى 
پســت این تصمیم از جانب من گرفته شد. وقتى قرار است 
ما مقابل تیم هاى بزرگى مثل مراکش، اســپانیا و پرتغال 
بازى کنیم من احتیاج به یک دفاع راســت محکم دارم اما 
من مى خواهم بگویم که چنین تصمیماتى در فوتبال یک 
امر طبیعى است و گاهى اوقات چنین اتفاق هایى در فوتبال 
رخ مى دهد، اتفاق هایى عجیب. به عنوان مثال در تیم ملى 
مکزیک یک زمانى یک بازیکنى به نام «خورخه  کامپوس» 
در باشــگاه خودش یک مهاجم بود ولى در تیم ملى درون 
دروازه قرار گرفت، اتفاق عجیبى بود اما چنین اتفاق هایى در 
فوتبال رخ مى دهد و در مورد شرایط وریا غفورى نیز باید به 
تصمیم شفر نیز احترام بگذاریم ولى باز هم تأکید مى کنم که 
من در جام جهانى نیاز به یک دفاع محکم داشتم و توقعم از 
این بازیکن این بود که در پست دفاع براى باشگاهش بازى 
مى کرد. من همیشه سبک بازى وریا را تحسین کردم و در 
چهار سال گذشــته همواره او به تیم ملى دعوت شده و این 
کارلوس کى روش بوده اســت که وریا را به تیم ملى دعوت 

کرده است.
  سید جالل چطور؟

حاال یک بازیکن خاص که مى خواهــم به صورت ویژه در 
موردش صحبت کنم، بازیکن من یعنى سید جالل حسینى 
است. بیش از هفت سال است؛ تأکید مى کنم بیش از هفت 
سال است از زمانى که من ســرمربى تیم ملى ایران شده ام 
سید جالل حسینى همیشــه در تمامى اردوهاى تیم ملى 
حضور داشت. حتى یک اردو را هم سید جالل از دست نداد، 
همیشه او را دعوت کردم، همین نشان مى دهد که من چقدر 
این بازیکن را باور دارم. سید جالل بازیکنى بود که همیشه 
تأثیرات زیادى در تیم ملى داشت، تأثیر این بازیکن را در روند 
موفقیت تیم ملى به عنوان یک بازیکن کلیدى چه در داخل 
زمین و چه بیرون زمین از لحاظ حرفــه اى گرى و از لحاظ 

اخالق و از لحاظ کیفیت بازى دیده اید.
در راستاى منافع تیمى فقط با یک کلمه مى توانم سید جالل 
را توصیف کنم؛ احترام. ما در ساختمان پک دیوارى داریم که 
به نام ســاختمان مفاخر نامگذارى شده، آن دیوار متعلق به 
شــش بازیکن برتر تاریخ فوتبال ایران است، جالل یکى 
از آن ستون هایى است که در ساختمان پک و در تاریخ 

فوتبال ایران ثبت شده است ولى االن ما جام جهانى 
و در آینده جام ملت هاى آسیا را در پیش داریم. باید 
در چنین وضعیتى فضایى بسازیم تا نفرات جوان تر 
به تیم ملى بیایند و در آینده کمک حالمان باشند. 
نفراتى مثل مجید حســینى، مرتضى پورعلى 
گنجى، خانزاده، روزبه چشمى و بازیکنان جوان 
دیگر، باید رو به جلو حرکت کنیم. با تمام احترام 
قلبى که براى سید جالل حسینى قائل هستم 
مخصوصاً خودم ولى همیــن احترام را باید 
براى نســل آینده فوتبال ایران نیز داشته 
باشیم. آنهایى که در آن رشد مى کنند باید 
چنین احترامى را برایشــان قائل باشیم. ما 
نمى توانیم یک تیم ملى داشته باشیم که 
فقط در حالت رکود باشــد بلکه باید رو به 
جلو حرکت کنیم. یکبار دیگر تأکید مى کنم 
که سید جالل حسینى در لیست انتظارمان 
خواهد ماند و هر لحظه که احتیاج باشد او به 

تیم ملى ملحق خواهد شد. سید جالل حسینى 
از جمله بازیکنانى بود کــه با الگوى اخالقى و فنى 

که همیشه از خودش نشان داد باعث شد که من عاشق 
بازیکنان ایرانى شوم و یکى از دالیلى که باعث شد من هفت 
سال در ایران بمانم همین سید جالل حسینى بود. باز هم بر 
مى گردیم به مطلب اولمان، بعضى ها در این زمینه موافقند 

و بعضى ها مخالف. 
  به عنوان سرمربى تیم ملى تا چه حد 
انتقادها نسبت به اعالم لیست تیم ملى 

را مى پذیرید؟
ما تمامى نقطه نظراتى که در این زمینــه دارند را با آغوش 
باز مى پذیریم حتى انتقادهــا را گوش مى کنیم تا زمانى که 
این انتقادات بى احترامى در آنها نباشــد و تا زمانى که این 
انتقادها از سمت جبهه خاص و ذهن هاى بیمار و کسانى که 
ذهن هاى مریض دارند و تا زمانى که براى تفرقه نباشند آنها 
را مى پذیریم. متأسفانه فوتبال ایران در درونش افرادى که 

ذهن هاى بیمار دارند زیاد است و افرادى که بخاطر منافع 
خودشــان و جبهه هاى خودشــان صحبت هایى را مطرح 

مى کنند.
  منظورتان از ذهن هاى بیمار چیست؟

ما در تیم ملى افرادى را نمى خواهیم که وقتى در اردو حاضر 
مى شوند و یا کسانى که خارج از کشور در حال بازگشت به 
سمت ایران هستند افرادى باشند که ده تا 12 چمدان لباس 
با خودشان به کشور بیاورند تا جایى که چمدان هاى بازیکنان 
تیم ملى در آن کشور باقى مى ماند تا چمدان هاى آن فرد یا 
آن افراد به تهران بیایند. عالوه بر این به دلیل اضافه همین 
چمدان ها، هزاران یورو براى همین اضافه بار باید پرداخت 
شود. جرایمى که فقط به دلیل اینکه عده اى این لباس هاى 
ُمد روز دنیا را براى خودشان به ایران بیاورند پرداخت شده 
است. ما اینگونه رفتارها را در تیم ملى قبول نخواهیم کرد. 
ما در تیم ملى شخص یا افرادى را نمى خواهیم که از طریق 
دوستشان که قصد داشــت کمک مالى به تیم ملى داشته 
باشد بیایند در هتل تیم ملى و ســاعت یک و نیم بامداد دو 
بازیکنى که قرار بود به استقالل بروند را جلویشان را بگیرند 
و به دنبال این باشند که تفاهم ایجاد شود تا این دو بازیکن 
به جاى باشگاه استقالل به جاى دیگرى بروند. با آن اتفاق 
مالى در آن دوره، با آن دو بازیکن ســاعت یک و نیم بامداد 
توافق مالى صورت گرفت. ما در تیــم  ملى اینگونه افراد را 
نمى خواهیم. پشت سر من ساعت یک ونیم بامداد بازیکن 
من را بیدار کردند تا به پرســپولیس بیاورنــد. دیگر من در 
تیم ملى نمى خواهم که ساعت یک ونیم بامداد اشخاصى 
دوستانشان را به اردوى تیم ملى بیاورند. آن اتفاق که یک 
اتفاق شــعبده گونه بود، جایى که بدون اطالع من به اتاق 
بازیکنانم رفتند و با آنها قرارداد امضــا کردند. من اینگونه 
ایجنت ها که به اصطالح به آنها دالل گفته مى شود و  در تیم 
ملى بخواهند فعالیت کنند را قبول نخواهم کرد و نخواهم 
پذیرفت. تا زمانى که من در تیم ملى هستم، تیم ملى یک 
وسیله یا یک ُپلى براى جابه جایى بازیکنان از استقالل به 
پرسپولیس نخواهد بود. در هر کشــورى که کار کرده ام در 
انگلیس، در پرتغال یا در اسپانیا اگر چنین اتفاقى بیافتد آن 
ایجنت یا همان واسطه یا همان داللى که این کار را انجام 
داده مطمئناً با جریمه هاى هنگفتى روبه رو خواهد شد و این 
باشگاه ها نیز با جریمه هاى کالنى متضرر خواهند شد. 
امیدوارم این موضوع مشخص شود که چه کسى به 
عنوان یک دالل در فوتبال ایران چنین کارهایى 

را انجام مى دهد. 
 یعنى درهاى اردوى تیم ملى آنقدر 
باز بود که بــه راحتى دالل ها وارد 

اتاق هاى بازیکنان مى شدند؟
خیر، آنقدر هم راحــت نبود. آنها به این 
راحتــى نمى توانند وارد شــوند، ولى 
متأســفانه در یک مقطع بدون اطالع 
ما به هتل ورود کردنــد، با آن حق 
ورودى که دوستانشان در تیم ملى 
در اختیار داشتند، این دالل ها نیز 
به اردو ورود کردند. اینها افرادى 
بودند که آقــاى هدایتى را به 
تیم ملى معرفى کردند. اینها 
دوستان آقاى هدایتى بودند، 
تا زمانى که من در تیم ملى 
هستم دیگر چنین اتفاقاتى 
رخ نخواهد داد، به همین 
دلیل یکســرى از افراد 
من را دوست ندارند ولى 
براى من ایــرادى ندارد و 
باعث افتخارم است که چنین 
افرادى من را دوســت ندارند. 
بخاطر اینکه این فرد یا افرادى بخواهند از 
تیم ملى سوء استفاده کنند یا وسیله از خارج 
کشور به داخل بیاورند تا زمانى که من 
هستم این اتفاق نخواهد افتاد. این افراد 
اگر بخواهند از تیم ملى استفاده کنند تا 
باشگاه ها را به جان هم بیاندازند و آنها 
را وارد چالش کنند و میان آنها تفرقه 
بیاندازند، من این اجازه را نمى دهم. 
اگر مرا دوســت ندارند این دیگر 

مشکل خودشان است.

کارلوس کى روش:

   خودم هم به لیست نهایى تیم ملى انتقاد دارم

ى تیم ملى ایران شده ام
مامى اردوهاى تیم ملى 
سید جالل از دست نداد، 
ن مى دهد که من چقدر 
بازیکنى بود که همیشه 
یر این بازیکن را در روند 
کن کلیدى چه در داخل 
از لحاظ  فــه اى گرى و

ید.
لمه مى توانمسید جالل

ن پک دیوارى داریم که 
 شده، آن دیوار متعلق به 
راناست، جاللیکى
مان پک و در تاریخ 

الن ما جام جهانى
داید یش داریم. ب
فرات جوان تر 
المان باشند. 
ضى پورعلى 
کنان جوان 
مام احترام 
ل هستم 
م را باید 
ز داشته 
نند باید 
شیم. ما 
یم که 
د رو به 
ى کنم 
ظارمان 
شد او به 

ل حسینى 
ىاخالقى وفنى

ث شد که من عاشق 
 که باعث شد من هفت 
ل حسینى بود. باز هم بر

ها در این زمینه موافقند 

 تیم ملى تا چه حد 
الم لیست تیم ملى 

مینــه دارند را با آغوش 
ش مى کنیم تا زمانى که 
تا زمانى که این شــد و

 هاى بیمار و کسانى که 
ه براى تفرقه نباشند آنها 
ن در درونش افرادى که 

تیمملىنمى خواهم که ساعت یک ونی
دوستانشان را به اردوى تیم ملى بیاورند
اتفاق شــعبده گونه بود، جایىکه بدون
بازیکنانم رفتند و با آنها قرارداد امضــا
ایجنت ها که به اصطالح به آنها دالل گف
ملىبخواهند فعالیت کنند را قبولنخو
پذیرفت. تا زمانى که من در تیم ملى ه
وسیله یا یک ُپلى براىجابه جایى بازیک
پرسپولیس نخواهد بود. در هر کشــورى
انگلیس، در پرتغال یا در اسپانیا اگر چنی
ایجنت یا همان واسطه یا همان داللى
داده مطمئناً با جریمه هاى هنگفتى روبه
ببباشگاه ها نیز باجریمه هاى کالنى
امیدوارم این موضوع مشخص
عنوان یک دالل در فوتبال ای

را انجام مى دهد.
 یعنى درهاى اردوى
باز بود که بــه راح
اتاق هاى بازیکنان
خیر، آنقدر هم راحــ
راحتــى نمى توانند
متأســفانه در یک
ما به هتل ورود

ورودى که دوس
در اختیار داش
به اردو ورود
بودند که آق
تیم ملى م
دوستان آ
تا زمانى
هستم
رخنخ
دلیل
من ر
براى م
باعث افتخ
افرادى من
بخاطر اینکه این فرد ی
تیم ملى سوء استفادهک
کشور به داخل بیاو
هستم این اتفاق نخ
اگر بخواهند از تیم
باشگاه ها را به جان
را وارد چالش کنن
بیاندازند، من این
اگر مرا دوســ
مشکل خودش

با تمام احترام قلبى 
که براى سید جالل 
حسینى قائل هستم 

مخصوصًا خودم 
ولى همین احترام 
را باید براى نسل 

آینده فوتبال ایران 
نیز داشته باشیم. 

آنهایى که در آن رشد 
مى کنند باید چنین 

احترامى را برایشان 
قائل باشیم

یکى از غایبان سرشــناس فهرســت جدید تیم ملى، کاوه رضایى مهاجم ایرانى تیم شارلواست. 
بازیکنى که در اولین فصل حضورش در فوتبال اروپا عملکرد خوبى داشــته. گویا «کارلوس کى 
روش» بین او و رضا گوچى مردد بوده اما نهایتًا علیرغم آمار بهتر گلزنى کاوه نسبت به قوچان نژاد 
در این فصل تصمیم مى گیرد مهاجم ایرانى هیرنوین را با خودش به اردو ببرد چرا که عقیده دارد 
تجربه بیشتر گوچى، در لحظات حساس و موقعیت هایى که در جام جهانى نصیب تیم ملى خواهد 
شد، بیشتر به درد مى خورد. از طرف دیگر یکى از صفحات اینســتاگرامى نزدیک به کى روش، 
با اشاره به حضور کاوه در بازى شارلوا مقابل اســتاندارد لیژ اعالم کرده کى روش در این شرایط 
نمى توانسته رضایى را با خودش به اردوى ترکیه ببرد و باید منتظر پایان این اردو بود چرا که آن 
زمان فهرست نهایى تیم ملى منتشر مى شود و شاید تا آن زمان تغییراتى در این فهرست صورت 

بگیرد.

3 دروازه بان نهایى تیــم ملى با انرژى و روحیه باال خود را براى حضــور در قفس تورى تیم ملى 
آماده مى کنند.

با اعالم فهرست تیم ملى در جام جهانى مشخص شد که علیرضا بیرانوند، رشید مظاهرى و امیررضا 
عابدزاده سه دروازه بان نهایى تیم ملى در روسیه خواهند بود. این در حالى است که با توجه به سابقه 
«کارلوس کى روش» در استفاده از دروازه بان ها هرگز نمى توان حدس زد کدام یک از این سه 

بازیکن درون دروازه تیم ملى در جام جهانى مى ایستند.
کى روش در جام جهانى 2014 نیز در کمال ناباورى به علیرضا حقیقى میدان داد و رحمان احمدى 
و دانیل داورى از روى نیمکت ســه بازى ایران را دنبال کردند. حاال نیز اصًال بعید نیست با وجود 
اینکه بیرانوند در 9 بازى مقدماتى جام جهانى و اکثر بازى هاى تدارکاتى به میدان رفته، ناگهان از 

بین رشید مظاهرى و امیرعابدزاده یکى درون دروازه بایستد.
به همین دلیل سه دروازه بان حاضر در اردوى تیم ملى با انرژى زیادى در تمرینات حضور دارند. 

مراســم بدرقه تیم ملى نیــز روحیه خیلى مظاهرى، عابدزاده و بیرانوند در 
را تجربه کردند. آنها حاال براى نشــان خوبى داشتند و فضاى شادى 
روش همه کار انجام مى دهند و باید دید دادن توانایى هایشــان به کى 
پرتغالى براى قفس تــورى تیم ملى چه در نهایت انتخاب ســرمربى 

کسى است.

حسین حسینى تا همین چند ماه پیش یکى از بى حاشیه ترین بازیکنان استقالل به حساب مى آمد اما 
حاال شرایط حسابى فرق کرده است. دروازه بانى که در سن 20 سالگى از برق شیراز به استقالل آمد 
و چند سالى بدون هیچ حرف و حدیثى روى نیمکت تیم محبوبش نشست، این روزها بدجور درگیر 
مسائل حاشیه اى شده است. او پس از پشت سر گذاشتن فصلى رؤیایى در استقالل و ثبت رکوردى 
تاریخى (بیشترین مدت بسته نگه داشتن دروازه در فوتبال باشگاهى ایران)، از احتمال جدایى اش 
سخن گفته و مدعى شده پس از مشخص شدن لیست نهایى تیم ملى در جام جهانى، در خصوص 

ماندن یا رفتنش از جمع آبى ها حرف مى زند.
براساس اخبار رسیده و برخى از شایعات منتشر شده در رسانه ها، حسینى دوست ندارد در تیم فصل 
آینده استقالل نیمکت نشین باشــد، اتفاقى که در آخرین روزهاى فصل و پس از رکوردشکنى رخ 
داد و شانس این دروازه بان براى حضور در روســیه را کاهش داد. شاید همین مسئله باعث شده تا 
شایعه پیغام حسینى به اطرافیان قلعه نویى رسانه اى شود و سروصداى فراوانى به راه بیاندازد. البته 
اینطور که گفته مى شود، نیمکت نشینى تنها دلیل حسینى براى جدایى از استقالل نیست. براساس 
شنیده ها، رفتارهاى حسینى در ماه هاى اخیر از جمله درگیرى با فرشید باقرى و واکنش هایش در 
فضاى مجازى، باعث شده تا برخى از بازیکنان رابطه خوبى با او نداشته باشند. در همین خصوص 
یکى از بازیکنان استقالل در جمعى خصوص مدعى شده است: «این ما بودیم که به حسینى براى 
کلین شیت کمک کردیم، حاال براى ما کالس مى گذارد!» هرچند تمام این حرف و حدیث ها در حد 
شایعه بوده و از سوى حسینى و استقاللى ها تأیید نشده اما در این شرایط باید دید حسینى در روزهاى 
آینده و پس از مشخص شدن لیست نهایى تیم ملى، چه تصمیمى براى آینده اش مى گیرد و در جمع 

آبى ها ماندنى مى شود یا خیر. 

جالب اســت اما مربیان این فصل اســتقالل و پرســپولیس جدى ترین 
پیشنهادهاى شان از داخل بوده است!

حاال افشــا شــده، به عکــس شــایعات مطرح شــده درباره پیشــنهاد 
شگفت انگیز ازبکســتانى ها براى تمدید قرارداد با «برانکو ایوانکوویچ»، 
جدى ترین پیشــنهاد این مربى از تبریز بوده اســت. بعد از فسخ قرارداد 
«ارطغرل ساغالم» در تبریز، جدى ترین مشــترى این تیم، براى داشتن 

تیمى قوى و مدعى ، به سراغ برانکو رفته بوده تا او را مجاب کند به حضور 
در تبریز. پیشنهاد هم به قدرى شگفت انگیز بوده که برانکو به طور جدى 
به آن فکر کند اما در نهایت با افزایش پیشــنهاد پرسپولیس او قرمزهاى 

پایتخت را انتخاب کرده است.
جالب تر اینکه این اتفاق فقط براى برانکــو نیافتاده بوده و در اصفهان هم 
مدیران سپاهان قبل از رفتن جدى به ســمت امیر قلعه نویى، واقعًا دوست 

داشتند با «وینفرد شــفر» همکارى کنند. آنها مذاکراتشان را خیلى جدى 
پیش برده بودند و حتى پیشنهادشان را نزدیکان به شفر و مدیر برنامه هاى 
او پسندیده بودند اما درست در تمام این مدت خود شفر هم مثل برانکو دلش 
با تیمش بوده و منتظر مانده است تا پیشــنهاد نهایى استقالل برسد و آنها 
هم اگرچه خیلى درباره پیشنهاد الهالل شان صحبت شده بود، جدى ترین 

پیشنهادشان از ایران و از اصفهان بوده است! 

اصفهانى ها شفر را مى خواستند

تجربه بین المللى گوچى بیشتر بود

چه کسى پرواز مى کند؟

 حسینى به زودى تصمیم مى گیرد

ا«ارطغرل ساغالم» در تبریز، جدى ترین مشــترى این تیم، براى داشتن  مدیران سپاهان قبل

ر ور ر ر ى رژىز ى م وى ر ر ر ن ز رو ل ن
بیرانوند در مراســم بدرقه تیم ملى نیــز روحیه خیلى ظاهرى، عابدزاده و

را تجربه کردند. آنها حاال براى نشــان وبى داشتند و فضاى شادى 
روش همه کار انجام مى دهند و باید دید دن توانایى هایشــان به کى 
پرتغالى براى قفس تــورى تیم ملى چه ر نهایت انتخاب ســرمربى 

سىاست.
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چند مسئله مهم وجود دارد که «وینفرد شفر» مى تواند 
درباره آنها پاســخ دهد؛ از لیســت جدید ایران و خط 
خوردن وریا و حســینى بگیرید تا تأکیــد او روى این 
موضوع که مدیریت اســتقالل بایــد عملکرد خوب 
بازیکنان را در زمین ببیند. شــفر برایمان خاطراتى از 
سال هاى حضور در کامرون تعریف مى کند و با لبخند 
مى گوید نسبت به شرایط او در آن تیم، کى روش این 
روزها در بهشت است. مصاحبه خبرآنالین با سرمربى 

استقالل را بخوانید.

 بهانه ما براى پرسش از شما ، این 
پشــتکارتان در حمایت از تیم ملى 
است. عکس پایان بازى ازبکستان ، 
کارلوس کى روش نشان از استیصال 
او در شب انتخاب نهایى بازیکنان 
ملى بــراى جام جهانى داشــت. 
این شرایط را پیشــتر خودتان در 
جام جهانــى تجربه کــرده اید. با 

کامرون. این چه حسى است؟
 من روزهاى خیلى خوبى در تیم ملى کامرون داشتم. 
حضور در این تیم براى من تجربه بســیار بزرگى بود. 
بازیکنان خوب بودند و رابطه بین ما بســیار گرم بود، 
درست مثل چیزى که االن در استقالل تهران داریم. 
مشــکل بزرگ من این بود که فدراســیون فوتبال 
کامرون هیچوقت هیچ پاداشى به بازیکنان نمى داد. 
همانطور که مى دانید هر تیمى که به جام جهانى صعود 
مى کند، پــاداش زیادى از فیفا مى گیرد. فدراســیون 

کامرون اما هیچ پاداشــى به بازیکنان نمى داد و حتى 
آنها را مجبور مى کرد براى پروازها از جیب خودشان 
خرج کنند. در آن مقطع من دنبال مشــکالت بودم، 
خیلى از بازیکنان دلسرد شده بودند و حتى مى گفتند در 
جام جهانى حاضر نمى شوند. من به آنها گفتم این راه 
حل مناسبى نیست و شما هیچ گاه با چنین تصمیمى 
به خواسته هاى خود نمى رسید. یادم هست بازیکنان 
حتى حاضر نشــدند به ژاپن براى جام جهانى بروند و 
من سه روز با آنها کلنجار رفتم. من به آنها گفتم باید 
آماده شویم، باید بازى کنیم تا براى جام جهانى آماده 
باشــیم ولى آنها مى گفتند نه. تاکید داشتند این کار را 
براى نسل بعدى فوتبال کامرون مى کنند. این فرآیند 
سه روز طول کشید تا اینکه باالخره فدراسیون فوتبال 
مقدارى پول به تیم تزریق کرد تا بازیکنان اصلى راضى 
به سفر شوند. در راه اما باز مشکالت ما زیاد بود. مثال 
فدراسیون حتى توان مالى براى فراهم کردن بنزین را 
نداشت تا ما با پرواز مســتقیم به ژاپن برویم به همین 
خاطر ما در تایلند فرود آمدیم. رئیس فدراسیون فوتبال 
این کشور با کلى احترام شــرایط را مهیا کرد تا ما به 

سمت ژاپن پرواز کنیم.
 چه داستان جالبى. بعد چه اتفاقاتى 
افتاد؟ آخر سر به ژاپن رسیدید یا 

نه؟
 در نهایت ما 4،5 روز دیرتر به ژاپن رسیدیم. به نوعى 
بخش زیــادى از زمان خود را از دســت دادیم. من و 
بازیکنان مــدام در حال جنگیدن با مشــکالت غیر 

فوتبالى بودیم.

 این روزهــا کارلوس کى روش هم 
به برنامه ها گالیه دارد ولى یک نفر 
پیدا کردیم کــه وضعش از او بدتر

 بود!
 (خنده) راســتش با وضعى که ما در تیم ملى کامرون 
داشتیم، االن براى کى روش بهشت است. من اخیرا به 
مرکز تمرینى بسیار مجهز تیم ملى رفتم و لذت بردم. از 
همه مهمتر بازیکنانى چیزى کم و کسر ندارند. آنها را 
دیدم در حالى که سرشار از انگیزه بودند تا چیز جدیدى 
یاد بگیرند. ایــن انگیزه را به ویــژه در بین بازیکنان 
استقالل در تیم ملى حس کردم. شاید شما عکس هایى 
دیده باشید. در این عکس ها چیزى معلوم نیست ولى 
من مى توانم بگویــم تیم ملى ایران در وضعیت خوبى 
براى جام جهانى اســت و مردم مى خواهند پشت این 

تیم باشند. 
همواره یکــى از مشــکالتى که 
کى روش به آن اشــاره کرده این 
بوده؛ بعضى ها در داخل حامى تیم 
نیستند ولى شــما از روز اول مثبت 

بودید.
 مطمئنا ما حامى تیم ملى ایــران خواهیم بود. درباره 
اســتقالل چیزهاى جالبى براى تعریف کردن دارم.  
همه از بهبود شرایط اســتقالل راضى هستند و این 
چیزى است که همه دوســت دارند در فوتبال ایران 
ببینید. ما همواره باید این حمایت متقابل را به ایران و 
طرفداران فوتبال نشان دهیم. بى شک تیم ملى ایران 
هم مهره هایى دارد که مى تواند شرایط خوبى را ایجاد 

کند و به وضعیت بهترى برســد. همین که 
تیم ملى با قدرت و اعتماد به نفس در میادین حاضر 

شود و همانطور که ما این مسیر را شروع کردیم و موفق 
شدیم، آنها هم مى توانند در جام جهانى موفق شوند. 
راســتش من براى بعضى بازیکنانم خوشحالم. براى 
روزبه چشمى خیلى خوشــحالم که نشان داد بازیکن 
مسئولیت پذیرى است و همیشه آماده رشد کردن بوده 
است. مجید حسینى، پژمان منتظرى و امید ابراهیمى 
بازیکنان خوبى براى ما بودند و خیلى خوشــحالم در 

اردوى تیم ملى هستند.
 وریا غفورى اما در لیســت نیست. 
این مسئله براى شما عجیب نبود؟

 وریا بازیکن خیلى خوبى است و من اصال دلیل دعوت 
نشدن او را نمى فهمم. وریا بازیکنى است که همه توان 
خودش را در زمین بازى مى گذارد. او هم دفاع مى کند 
و هم در حمله ها حاضر اســت. وریا بازیکنى نیســت 
که حتى تالش نمى کند پنالتى بگیرد او دوســت دارد 
بجنگد و در نهایت پاس طالیى را به مهاجم ها بدهد. 
وریا بازیکنى اســت که هر مربى در ترکیبش به یکى 

مثل او نیاز دارد.
حسینى هم در لیست حضور ندارد؛ 

این برخالف پیش بینى شما بود.
 من علت دعوت نشدن او را هم نمى فهمم. حسینى در 
حال حاضر بهترین گلر جوان فوتبال ایران اســت. اما 
یک چیز بگویم، من صد درصد مطمئن هستم حسینى 
و وریا غفورى به تیم ملى برمى گردند و نقش مهمى در 

موفقیت ایران بازى مى کنند

واکنش شفر به عدم دعوت از 2 بازیکن آماده این روزها

  مطمئن م حسینى و وریا بر مى گردند

لیست 24 نفره تیم ملى براى سفر به ترکیه مشخص 
شد و بر این اســاس 11 بازیکن که در اردوى قبلى 
حاضر بودند احتماال از حضــور در جام جهانى ناکام 
ماندند. حسین حسینى، سعید آقایى، امید نورافکن، 
محمد انصارى، جالل حســینى، بیت آشــور، وریا 
غفورى، احمد عبدا... زاده، على کریمى، ســروش 
رفیعى و کاوه رضایى یازده بازیکنى هســتند با قلم 
قرمز کى روش کنار گذاشته شدند. هر چند که طبق 
اعالم سایت فدراسیون، جالل حسینى، وریا غفورى، 
کاوه رضایى و حســین حســینى همچنان شانس 
بازگشت به لیست را دارند. طبق دیتاى متریکا، آمار 

بازیکنانى که خط خوردند را بررسى مى کنیم.

نفر به نفر با خط خورده هاى تیم ملى: 
استندباى ها

■ وریا غفورى:   دیگه باید چیــکار مى کرد که 
دعوت شه؟  این اولین سوالى است که بعد از مشاهده   
لیست تیم ملى پرسیده شد. وریا در این فصل چهار 
گل زد و چهار تا هم پاس گل داد. از هر چهار شوت 
غفورى، یکى گل شد که باالترین نرخ تبدیل شوت 
به گل را در بین بازیکنان اســتقالل داشت. در هر 
بازى 1،8 تکل موفق زد کــه حتى دفاع هاى میانى 
و هافبک هاى دفاعى استقالل هم در عملکردهاى 
دفاعى به اندازه او موفق نبوده اند. وریا از نظر تعداد 

دریبل هم دومین بازیکن برتر این فصل اســتقالل 
بود. واقعا وریا باید چیکار مى کــرد که خط نخورد؟ 
البته کــى روش در مصاحبه اخیــرش در این باره 

توضیح داده است.
■ جالل حسینى: عجیب ترین خط قرمز کى روش 
روى نام سیدجالل کشیده شــد. بازیکنى که طبق 
نمرات ســایت نود دومین بازیکن برتر فصل بود و 
با قهرمانى این فصل پرســپولیس، پرافتخارترین 
بازیکن لیگ شــد. آمارها دلیلى براى این تصمیم 
کى روش پیدا نکرده اند و   توضیحات کى روش در 

مصاحبه اخیرش در این باره جالب توجه است.
■ حسین حسینى: دروازه بان استقالل در نیمى 
از بیست مســابقه لیگ برتر که به میدان رفت گل 
نخورد. او در این فصل با گل نخوردن در 872 دقیقه، 
رکورد طوالنى ترین زمان گل نخوردن در لیگ برتر 
را به نام خودش ثبت کرد. حسینى به طور میانگین 
در هر نود دقیقه 0،7 گل خورده اســت و با مهار سه 
توپ در هر بازى، معدل 82،2 درصد مهار توپ هاى 

در چارچوب را ثبت کرده است.
■ کاوه رضایــى: 12 گل و 6 پــاس گل آمــار 
فوق العاده کاوه در 29 بازى شارلواســت. آمارى که 
او را جزو 5 گلزن برتر لیگ بلژیک قرار مى دهد. ولى 
کى روش ترجیح داد از بین هفت مهاجم آماده اش، 

کاوه را خط بزند.

خط خورده ها
■ ســعید آقایى: طبق نمرات آنالیزورهاى 90 
ســعید آقایى صد و بیســت ویکمین بازیکن لیگ 
هفدهم بود و حضورش در لیست 35 نفره کى روش 
هم جزو عجایب بــود. دفاع چپ ســپاهان در 27 
مســابقه اى که به میدان رفت هیچ گلى نزد و فقط 
یک پاس گل داد. آقایــى از نظر دقت پاس، نهمین 
بازیکن فصل ســپاهان بود و در پاس کلیدى هم با 
میانگین 0،3 در هر بازى آمار ناامیدکننده اى دارد. در 
عملکردهاى دفاعى هم آمار ویژه اى ندارد و در هر 

بازى فقط 4 مرتبه به کمک تیم اش مى آید.
■ امید نورافکن: آچارفرانسه این فصل استقالل، 
نورافکنى بود که در شش پســت مختلف براى این 
تیم بازى کرد. اما توانایى بازى در پست هاى مختلف 
هم باعث نشــد که کى روش مهر تاییــد نهایى را 
روى پاسپورت امید بزند. بازیکن 21 ساله و مستعد 
استقالل فقط روى یک گل و یک پاس گل استقالل 
تاثیر داشت و آمار تهاجمى خوبى نداشت. آمارهاى 
دفاعى نورافکن هم چنگى به دل نمى زد و در هیچ 
کدام از عملکردها جزو پنج بازیکن برتر استقالل هم 

نبود تا کى روش را براى حضور در روسیه قانع کند.
■ محمد انصارى: بــراى بررســى دلیل خط 
خوردن انصــارى باید جایى دورتر از آمار را نشــانه 
گرفت. انصــارى در این هفته ها فشــار کافى روى 

مهاجم حریف را نمــى آورد و در یارگیرى نفر به نفر 
حساســیت کافى به خرج نمى داد. اتفاقى که باعث 
شد پرسپولیس هم چند گل روى همین کم تفاوتى 
انصارى دریافت کند و در نهایت کى روش هم روى 

او خط قرمز کشید.
■ استیون بیت آشور: در یــازده بازى، یک گل 
زد، سه پاس گل داد. اما این بازیکن دورگه هم مانند 
وریا غفورى از لیســت خط خورد تا رامین رضاییان 

بى رقیب تر از همیشه راهى روسیه شود.
■ احمد عبدا... زاده: 81،4 درصد از پاس هاى 
عبدا...زاده در لیگ هفدهم به مقصد رســید؛ یعنى 
باالتر و بادقت تر از همه بازیکنان فوالد. احمد در هر 
90 دقیقه به طور میانگین 1،3 توپ از حریف مى گیرد 
که تبحر باالى او در تکل موفق را به اثبات مى رساند. 
ولى قد نه چندان بلند و ضعــف اش روى توپ هاى 
هوایى اجازه نداد که در لیست نهایى تیم ملى حضور 

داشته باشد.
■  على کریمى: مصدومیت بدموقع او را از سفر به 

روسیه ناکام گذاشت.
■ سروش رفیعى: هم پســت بــودن با مسعود 
شجاعى، اشــکان دژآگه و سامان قدوس باعث شد 
که رفیعى در فصل نه چنــدان خوب اش رقابت را به 
این ســه لژیونر ببازد و فرصت حضور در روسیه را 

از دست بدهد. 

چرا خط خوردند؟

نفر به نفر با حذف شده ها 

اگرچه از جمــع بازیکنان کنونى ســپاهان هیچ کس در 
لیســت نهایى تیم ملى قرار نگرفت اما ســپاهانى هاى 
ســابق و بزرگ شــده در این مکتــب، این خــأل را پر 

مى کنند.
با توجه به حضور طوالنى مدت على کریمى و سعید آقایى 
در اردوهاى گذشته تیم ملى پیش بینى مى شد که حداقل 
یکى از آنها در لیســت نهایى کارلــوس کى روش براى 
حضور در جام جهانى قرار بگیرد. سعید آقایى به طور کامال 
ناگهانى از فهرست کى روش خط خورد و على کریمى نیز 
با اینکه یکى از شانس هاى حضور در ترکیب اصلى مقابل 
مراکش بود، با بدشانسى مصدوم شد و نتوانست در اردوى 

تیم ملى بماند.
در غیاب آقایى و کریمى از جمع بازیکنان کنونى سپاهان 

هیچ کس در لیست نهایى تیم ملى براى حضور در روسیه 
قرار نگرفت تا از جمع بازیکنان سابق این تیم دو نماینده در 
تیم ملى حاضر باشند؛ احسان حاج صفى و امید ابراهیمى. 

 در این بین احسان حاج صفى به غیر از یکدوره کوتاه که 
براى گذراندن خدمت سربازى به تراکتورسازى رفت، در 
ایران پیراهن هیچ تیمى غیر از سپاهان را برتن نکرده و از 
همین تیم هم لژیونر شد و یکى از سپاهانى هاى قدیمى 
محســوب مى شــود. امید ابراهیمى نیز بعد از درخشش 
چند ســاله در ترکیب ســپاهان به فوتبال ایران معرفى 
شد و به پیراهن استقالل رســید. حاال این دو بازیکن به 
عنوان نماینده هاى قدیمى ســپاهان در تیم ملى حضور 
دارند و شــانس زیادى براى بازى کــردن آنها هم باید

 در نظر گرفت.

نماینده هایى از مکتب سپاهان

چند مسئله مهم و
درباره آنها پاســخ
خوردن وریا و حس
موضوع که مدیری
بازیکنان را در زمی
د سال هاى حضور
مىگوید نسبت به
روزها در بهشت اس
استقالل را بخوانی

 بهانه
پشــت
است.

کارلوس
در ش او
ملى بـ
این ش
جام ج

کامرون
 من روزهاى خیلى
حضور در این تیم
بازیکنان خوب بو
درست مثل چیزى
مشــکل بزرگ م
کامرون هیچوقت
همانطور که مى دا
مى کند، پــاداش

واکنش

  مط

باشگاه سایپا قصد ندارد مهدى ترابى، مهاجم ملى پوش 
خود را به دو تیم مطرح تهرانى بفروشد.

 در هفته هــاى اخیر خبرهاى مختلفــى در مورد جدایى 
مهدى ترابى از سایپا مطرح شــده و این در حالى است 
که او فصل آینده هم با این تیم قرارداد دارد. ترابى یک 
ماه پیش هم در مصاحبه با تسنیم به این موضوع اشاره 
کرد که از مسئوالن باشگاه سایپا تقاضا دارد تا در مقابل 
پیشنهادهاى داخلى و خارجى نرمش نشان داده و اجازه 
جدایى به او بدهند. هدف اول این بازیکن رفتن به فوتبال 
اروپاست، ولى اگر بعد از جام جهانى ترابى به این هدف 

نرسید باید فوتبالش را در سایپا ادامه دهد.
او براى فصل آینده یکى از بازیکنان مورد نظر استقالل 
اســت و البته پرســپولیس هم نیم نگاهــى به جذب 

بازیکنان ملى پوش ســایپا دارد و امیدوار است که 
پنجره نقل وانتقاالت تابستانى باز شود تا شانس 
جذب این بازیکن را داشــته باشــد. با این حال 
باشگاه ســایپا قصد ندارد ترابى را به استقالل یا 
پرسپولیس بفروشــد. بعد از قطعى شدن جدایى 

قلى زاده، مسئوالن سایپا قصد حفظ ترابى را دارند 
و این باشگاه حاضر نیســت ترابى را به تیم هاى ایرانى

 بفروشد.

ر حالى است 
د. ترابى یک 
وضوع اشاره 
د تا در مقابل 
 داده و اجازه 
تن به فوتبال 
 به این هدف 

ظر استقالل 
ى به جذب 

ست که 
شانس 
حال 
الل یا

دایى 
ا دارند 

م هاى ایرانى

  این ستاره 
فروشى نیست
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*موادغذایى ممنوعه!
برخى موادغذایى آنقدر براى ســالمتى 
مضر هســتند که نفعشــان در برابر 
ضرر کامًال نامحســوس اســت و باید 
از مصرف آنها پرهیز کــرد. موادغذایى 
داراى مواد نگهدارنده از این دسته اند. 
ساندویچ هایى که ســس زیاد دارند یا 
ساندویچ سوسیس و کالباس نمى توانند 
انتخاب مناســبى براى میــان وعده 
دانش آموز باشند، شــیرینى و شکالت 
هم کــه داراى قند فراوان هســتند به 
سرعت مصرف مى شوند و فرد در مدت 
زمان کوتاهى دوباره احساس گرسنگى 
مى کند، عالوه بر اینهــا در تمام طول 
روز مقدارى از این مــواد در دهان باقى 
مى مانند و باعث بروز پوســیدگى هاى 

دندانى مى شوند.
از دیگر موادغذایــى ممنوعه چیپس و 
پفک هستند. این دو ماده به علت داشتن 
نمک فراوان، میزان رنگ هاى خوراکى 
مضر و چربــى به هیچ عنــوان توصیه 
ىنمى شــوند، کیک ها و بیسکوییت هاى  ویی بی و ی و

اینکه میزان تعرق بدنتان تا چه اندازه اى است، 
اگرچه به عواملى چون میزان فعالیت و سوخت 
و ساز بدن مرتبط است، با این حال مى تواند در 
مورد وضعیت سالمتى پیام هایى را داشته باشد:

*افت قند خون: اگــر در محیطى با دماى 
عادى و متوســط حضور دارید، اما همچنان 
به شدت عرق مى کنید، ممکن است افت قند 
خون مقصر اصلى این شــرایط باشد. تعریق 
مى تواند نشــانه اى از افت قند خون خفیف، 
زمانى که قند خون به زیــر 70 میلى گرم در 
هر دسى لیتر رسیده است، باشد. هنگامى که 
قند خون افت مى کند، تعریق بیشتر مواقع در 
پشت گردن و خط مو صورت مى گیرد. به این 
شــرایط هنگام شــب باید توجه داشته باشید 
زیرا فرد ممکن است در خواب به شدت عرق 
کند و متوجه آن نباشــد که این شرایط به نام 

هیپوگلیسمى شبانه نیز شناخته مى شود.
*نیاز به ســدیم بیشــتر: اینکه عرق 
مقادیــرى نمــک را در خود دارد ســبب مى 
شــود که ما با از دســت دادن آن، به سدیم 
بیشترى احتیاج داشــته باشیم. در مواقعى که 
عرق کردن ســبب ایجاد ســوزش چشم ها، 

خراشــیدگى ها یا زخم هاى موجود بر روى 
سطح پوست شود، احساس بدى را روى پوست 
بدنتان به وجود آورد و یا لکه هاى سفیدى را 
روى لباســتان باقى گذارد، این درست زمانى 
است که شــما به مصرف بیشتر سدیم احتیاج

 دارید.
*باردارى یا یائســگى: هورمون هاى 
ترشح شــده طى باردارى و افزایش سوخت و 
ســاز بدن مى تواند باعث تحریک غدد عرق 
و افزایش تعریق شود. طى یائسگى نیز، ترشح 
کم هورمون اســتروژن بــر هیپوتاالموس و 
دماى بدن اثر مى گــذارد و باعث گرگرفتگى 
زنان یائسه مى شود. براى دفع گرماى اضافى، 
رگ هاى خونى در پوســت گشاد مى شوند و 
غدد عرق را وادار به فعالیت مى کنند. با این کار 

احساس برافروختگى کم مى شود.
*استرس: اســترس، عصبانیت و خجالت 
مى توانــد دلیلى بــراى عرق کردن باشــد. 
فشــار روحى باعث فعالیت غدد عرق در کف 
دست ها و پاها مى شود. به این دلیل است که 

هنگام عصبى بودن، دست ها مى لرزند.
*مبارزه با یک بیمارى: زمانى که بیمار 

مى شوید یا در شرف ابتال 
به یک بیمارى هســتید، 
بــدن بــراى مبــارزه با 
عفونت هایــى که بدان 
راه یافته، شروع به مبارزه

مــى کند کــه یکــى از 
نتایج این مبــارزه تعریق 

اســت. البته در ایــن زمان 
عرق ممکــن اســت بوى 

بدتــرى نســبت بــه حالت 
معمــول آن داشــته باشــد. 

در نتیجــه زمانــى کــه بیش از 
انــدازه و بــا بــوى متفاوتى عرق 

مى کنید، این امــکان وجود دارد که 
در حال ابتال به یــک بیمارى واگیردار

 باشید.
*عوارض جانبــى برخى داروها: 
تعریق یکى از عوارض جانبى داروهاست، 
از جمله داروهاى ضد افسردگى، داروهاى 
غیراســتروئیدى ضد التهاب، داروهاى 
فشــار خون، داروهاى سرطان و برخى 

داروهاى دیابت.
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*میزان کالرى
 نخســتین نکته اى که باید به آن توجه 
کنیم، دقت به میزان کالرى موادغذایى 
اســت . اغلــب موادغذایــى چرب و 
پرکالرى نه تنها مفید نیستند بلکه باعث 
خواب آلودگى بچه ها هم مى شوند و به 
تدریج هم مشــکالتى از قبیل آسیب به 
سیستم گوارشى و چاقى را در پى دارند، 
اما مغزها از این قضیه مستثنى هستند 
و با وجود کالرى باال میزان انرژى مورد 
نیاز را هم تأمین مى کننــد بدون اینکه 
هیچ آسیبى به سالمت وارد کنند یا باعث 

چاقى شوند.
میوه ها هم از میان وعده هایى با ارزش 
غذایى باال هســتند که نبایــد از آنها 
غافل شــد. استفاده از شــیر و تمامى 
فرآورده هاى آن هــم در وعده غذایى 
صبحانه در میان وعده هایى که در مدرسه 
مصرف مى شوند بســیار مهم هستند؛ 
چنانچه دانش آموز وعــده ناهار را در 
مدرسه میل مى کند خوب است که همراه 
غذا، انواع ماست یا ماست هاى طعم دار 

را هم کنار ظرف غذا قرار دهید.

تولید شده توسط کارخانه ها هم اغلب 
حاوى مواد نگهدارنــده و رنگ خوراکى 
هستند، تمامى موادغذایى نامبرده شده 
بعد از مصرف خاصیت چســبندگى به 
دندان ها دارند و با سرعت بسیار زیادى 

سبب پوسیدگى دندان ها مى شوند.
بعضى میان وعده هــا نه تنها براى بدن 
و دندان ها مضر نیستند بلکه مى توانند 
پرفایده هم باشند. میوه هاى داراى فیبر 
باال از این دسته اند. از این روى، سیب 
و هویج را خوب بشــویید و سعى کنید 
بیشتر روزها در کیف دانش آموز قرار دهید 
چون این دو میوه، هم براى سالمتى بدن 
مفید هستند و هم موادغذایى باقى مانده 
روى دندان ها را تمیز مى کنند؛ پس میان 
وعده غذایى مناسب یک روز دانش آموز 
بهتر است شامل میوه و سبزیجات تازه، 
دانه هاى بدون نمک مثل گردو و پســته 
و کشــمش، بادام یا میوه هاى خشک، 
لقمه نان و پنیر همراه با سبزى یا گوجه 
فرنگى، شیر، شیرکاکائو و انواع شیرهاى 

طعمدار باشد.

دانش آموزان در مدرسه چه بخورند 
و چه نخورند؟ از آنجایى که دانش آموزان بیشترین ساعات مفید روز را در محیط مدرسه مى گذرانند، بى گمان تغذیه مناسب در مدرسه 

از لحاظ بهبود کیفیت رشد جسمى کودك و نوجوان بسیار تأثیرگذار است. موضوع فقط این نیست که دانش آموز چیزى 
بخورد، اینکه «چه بخورد» اهمیت دارد. برخى از موادغذایى با کالرى باال و قند زیادى که دارند به سالمت جسم کودکان 
آسیب زده و حتى دندان ها را در معرض پوســیدگى هاى زودهنگام قرار مى دهند. از این رو گروه سالمت با جمع بندى 
توصیه هاى متخصصان تغذیه کودکان توصیه هایى براى والدین دارد تا در انتخاب نوع تغذیه سالم تر با آگاهى عمل کنند.

*موادغذ
برخى مو
مضر هس
ضرر کام
از مصرف
داراى م

ساندویچ
ساندویچ
انتخاب
دانش آم
هم کــه
سرعت
زمان کو
مى کند،
روز مقد
مى مانند
دندانىم
از دیگر
پفک هس
نمک فر
مضر و چ
ىنمى شـ

*میزان کالرى
 نخســتین نکته اى که باید به آن توجه 
کنیم، دقت به میزان کالرى موادغذایى 
اســت . اغلــب موادغذایــى چرب و 
پرکالرى نه تنها مفید نیستند بلکه باعث 
خواب آلودگى بچه ها هم مى شوند و به 
تدریج هم مشــکالتى از قبیل آسیب به 
سیستم گوارشى و چاقى را در پى دارند، 
اما مغزها از این قضیه مستثنى هستند 
و با وجود کالرى باال میزان انرژى مورد 
نیاز را هم تأمین مى کننــد بدون اینکه 
هیچ آسیبى به سالمت وارد کنند یا باعث 

چاقى شوند.
با ارزش میوه ها هم از میان وعده هایى

غذایى باال هســتند که نبایــد از آنها 
غافل شــد. استفاده از شــیر و تمامى 
فرآورده هاى آن هــم در وعده غذایى 
صبحانه در میان وعده هایى که در مدرسه 
مصرف مى شوند بســیار مهم هستند؛ 
چنانچه دانش آموز وعــده ناهار را در 
مدرسه میل مى کند خوب است که همراه

غذا، انواع ماست یا ماست هاى طعم دار 
را هم کنار ظرف غذا قرار دهید.

از آنجایى که دانش آموزان بیشترین ساعات مفید روز را در محیط مدرسه مى گذرانن
از لحاظ بهبود کیفیت رشد جسمى کودك و نوجوان بسیار تأثیرگذار است. موضوع

برخى از موادغذایى با کالرى باال و قند زیادى ببخورد، اینکه «چه بخورد» اهمیت دارد.
آسیب زده و حتى دندان ها را در معرض پوســیدگى هاى زودهنگام قرار مى دهند
توصیه هاى متخصصان تغذیه کودکان توصیه هایى براى والدین دارد تا در انتخاب نو

تعریق زیاد 
نشــانه 
چیست؟ 

ى  ا بر

که کاهش مصرف آنها منجر به 

تخم مرغ، گردو و 

کاهــش  را 
ى  ا ىبر ا بر

منجر به  منجر بهکه کاهش مصرف آنها که کاهش مصرف آنها

مرغ، گر تخم مرغ، گردو وغ، گردو وگگردو و تخم
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وید
 ش
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اق 
د چ
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ویتامین 

یک فوق تخصص مچ پا در خصوص مشکل صافى کف پا در کودکان گفت: به صورت کلی هیچ روشى نمى تواند سیر 
تکاملى صافى کف پا در بچه ها را تغییر دهد و تشخیص اینکه صافى کف پا در کدام گروه از بچه ها در آینده عالمت دار 

مى شود، مشکل است. 
بیژن ولى اللهى افزود:عالیمى که این بچه ها در آینده پیدا خواهند کرد شامل درد پا، تغییر شکل پا و دردناك شدن زانو 
و کمر است. وى ادامه داد: البته گروهى از کودکان هم که دچار صافى کف پا هستند، ممکن است هیچگونه عالمتى 

در آینده نداشته باشند.
ولى اللهى در خصوص علل بروز این مشــکل توضیح 
داد: صافى کــف پا در دوران کودکــى و نوجوانى علل 
مختلفى دارد که مهمترین آنها شامل سابقه فامیلى، شلى 
لیگامانى، وجود استخوان فرعى ناویکوالر و... است. وى 
افزود: مســئله مهم در مورد صافى کف پا این است که 
آیا این صافى به صورت انعطاف پذیر باقى مى ماند یا در 
آینده انعطاف پذیرى خود را از دست مى دهد و به اصطالح 
خشکى مفصل پیدا مى کند که در این حالت فرد برخى 
حــرکات را در مفاصل پا از دســت مى دهد و حرکات 
چرخشى در پا کاهش مى یابد. به گفته وى، در سال هاى اول زندگى، صافى کف پا به صورت طبیعى وجود دارد و درحدود 
چهار تا پنج سالگى به تدریج قوس کف پا تشکیل مى شود. وى افزود: بنابراین صافى کف پا تا این سن نیازى به درمان 
ندارد و تنها در مواردى که صافى خیلى شدید باشد و یا کفش بیمار مدام تغییرشکل یابد، مى توان درمان را شروع کرد که 

در این موارد معموًال از کفى طبى استفاده مى کنیم. 
وى افزود: هدف ما از دادن کفى طبى، کاهش درد بیمار و جلوگیرى از خراب شدن هاى مکرر کفش است. 

ولى اللهى ادامه داد: کودکانى که صافى کف پا دارند معموًال از این عالیم شاکى هستند؛ نخست احساس درد و خستگى 
زودرس در ناحیه کف پا و ساق پا و همچنین ناتوانى در شرکت در فعالیت هاى ورزشى و مسابقات.  

صافى کف پا در کودکان را جدى بگیریم

یک متخصص کلیه و مجارى ادرارى با اشاره 
به دالیل ابتال به سنگ مثانه گفت: بزرگى 
پروســتات، تنگى مجراى ادرار و مثانه هاى 

عصبى، مانع تخلیه کامل ادرار مى شود.
ســلمان اســالمى در ارتباط با سنگ مثانه 
اظهارکرد: سنگ مثانه یا سیستولیت نتیجه 
رســوب کردن مواد معدنى در مثانه است و 
این مواد در صورتى در مثانه جمع مى شود که 

مثانه پس از ادرار کردن کامًال تخلیه نشود.
وى افزود: در اثر ایــن موضوع، غلظت ادرار 
باقیمانده به تدریج افزایــش مى یابد و مواد 

معدنى موجود تشکیل کریستال مى دهد.
وى گفت: این سنگ ها گاهى بسیار کوچک 
هســتند و به راحتى همــراه بــا ادرار دفع 
مى شــوند، اما بعضى ســنگ هاى مثانه در 
دیواره مثانه یا حالب (لوله کشیده شده از کلیه 

تا مثانه) گیر مى کنند. 
وى ادامه داد:ســنگ گیر افتــاده به تدریج 
کریســتال هاى معدنى بیشــترى را جذب 

مى کند و بزرگ و بزرگ تر مى شود.
این متخصص کلیه و مجارى ادرارى گفت: 
ممکن است سنگ مدتى در مثانه باقى بماند 
و هیچ عالمتى را ایجاد نکند و این سنگ ها 
غالبًا هنگام رادیولوژى برحســب تصادف 

دیده مى شوند. 
این عضــو انجمن اورولوژى ایــران و اروپا 
گفت: ممکن اســت بیمار به محض ایجاد 
شدن ســنگ مثانه با عالیم روبه رو نشود، 
اما اگر سنگ، مثانه را تحریک کند، عالیم 

آن بروز مى کند.
وى گفت: تکرر ادرار یا دشــوارى در شروع 
ادرار کردن، جریان ادرار دیرتر از حد معمول، 
احســاس درد در ناحیه پایین شکم، درد و 
ســوزش هنگام ادرار، وجود خون در ادرار 
و تیره رنگ بودن و عدم شــفافیت ادرار از 

نشانه هاى بروز سنگ مثانه است.
اسالمى گفت: اگر ادرار پس از دفع در مثانه 
باقى بماند، سنگ مثانه ایجاد مى شود وباقى 
مانــدن ادرار در مثانه غالبــًا پى آمد ابتال به 
بیمارى دیگرى است که اجازه نمى دهد مثانه 

کامل تخلیه شود.  

دالیل ابتال
 به سنگ مثانه

 ابتال 
تید، 
زه با
دان
رزه

ى از 
عریق 

ن زمان 
ت بوى 

ـه حالت 
ه باشــد. 

کــه بیش از 
متفاوتى عرق 

ن وجود دارد که 
ک بیمارى واگیردار

ى برخى داروها:
ضجانبى داروهاست، 
داروهاى   افسردگى،
د التهاب، داروهاى 
ى سرطان و برخى 

تعریق زیاد 
نشــانه

چیست؟ 

اگر چه چاى سبز خواص بسیارى براى سالمتى دارد، با این حال ُدزهاى باالتر آن ممکن 
است موجب برخى عوارض نامطلوب شود.

پژوهش ها نشان داده اند که برخى از عصاره هاى چاى سبز، سمى است و مصرف آن مى تواند 
بیمارى هاى متابولیک را به وجود آورد. مطالعه دیگرى نشان داده است که مصرف بیش از 
حد این نوع چاى باعث آسیب به پانکراس و کبد مى شود. مصرف بیش از حد کافئین که در 
چاى سبز و بعضى از عصاره هاى آن وجود دارد در بعضى افراد باعث عالئمى مانند عصبانیت، 
بى خوابى و بى قرارى مى شود. افرادى که داراى بیمارى فشار چشم هستند، از چاى سبز نباید 

استفاده کنند. افراد با بیمارى میگرن نیز باید چاى سبز به میزان کم مصرف کنند.

چه کسانى نباید چاى سبز بنوشند؟
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متصدى پولگذار دســتگاه هاى عابربانک، دزد میلیونى 
از آب در آمد.

فرمانــده انتظامــى خراســان رضــوى با اعــالم این 
خبر گفــت: فردى که متصــدى پولگذار یک شــرکت 
خصوصى در دســتگاه هاى عابربانک بود با سوءاستفاده 
از اعتمــاد متقاضیــان نصب این دســتگاه ها، نقشــه 

حیله گرانه اى براى سرقت کشید.
سرتیپ قادر کریمى افزود: این متهم 30ساله که با اعالم 
شــکایت یک مالباخته به طور پوششى و نامحسوس زیر 
نظر قرار داشت پس از پولگذارى در یک دستگاه عابربانک 

با تیم دایره تجســس کالنترى طرق مشهد روبه رو شد. 
وى گفت: مأموران انتظامى با شــمارش اسکناس هاى 
قرار داده شده در دســتگاه دریافتند از مبلغ چهارمیلیون 
تومانى که مالک فروشگاه به حساب شرکت واریز کرده
ســه میلیون و 460هزار تومان در دستگاه قرار داده شده 

است.
ســرتیپ کریمى گفت: متهم دستگیر شــد و مالباخته با 
حضور در کالنترى طرق اعالم کرد چهار ماه قبل پس از 
عقد قرارداد با شرکتى خصوصى، یک دستگاه عابربانک در 
جلوى مغازه اش نصب کردند تا گردش مالى اش باال برود 

و او روزانه مبالغى را براى پولگذارى در دستگاه به حساب 
بانکى متصدى شرکت واریز مى کرده اما با بررسى گردش 
مالى خود متوجه کسرى حدود ده میلیون تومان مى شود.

 ســرتیپ کریمى تصریح کرد: در بررســى هاى بعدى 
پلیس مشخص شد دستگاه عابربانک دیگرى در منطقه 
سیدى مشــهد نیز که متهم متصدى پولگذارى آن بوده
 18میلیون تومان کسرى دارد. فرمانده انتظامى خراسان 
رضوى گفت: متهم به این ســرقت ها اعتــراف کرده و 
تحقیقات براى کشف دیگر سرقت هاى انجام شده توسط 

او ادامه دارد.

 «خراسان جنوبى» نوشت: متهمى که با استفاده از پیک نیک، دختر و مادرى را به قتل رسانده و بعد از آن 
هم دست به ارتکاب چندین فقره سرقت خودرو زده بود به قصاص محکوم شد.

قاضى پرونده در این باره گفت: چهارم آذر سال 1395 فردى از اهالى یک محله در شمال شهر بیرجند 
هنگام عزیمت به مســجد براى اقامه نماز صبح با بلند شدن دود غلیظى از یک خانه مواجه مى شود و 
موضوع را به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 اطالع مى دهد که با توجه به آتش سوزى در منزل مسکونى 

مأموران آتش نشانى در محل حاضر مى شوند و آتش را مهار مى کنند.
قاضى رمضانى ادامه داد: قبل از رســیدن مأموران انتظامى و آتش نشانى با کمک اهالى کوچه شهید 
برگى، مرد خانه توسط اورژانس به مرکز درمانى منتقل مى شود اما پس از مهار آتش مأموران با دو جسد 

شامل یک خانم و یک دختر بچه مواجه مى شوند.
به گفته وى کارآگاهان اداره جنایى و بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند و پس از بررسى آثار به جا 
مانده از آتش سوزى و خون ریزى از سر زن 35 ساله و دختر 12 ساله دریافتند موضوع غیرعمدى نیست. 
وى تصریح کرد: در تحقیقات کارآگاهان، دختر دیگر صاحبخانه که تا ســاعت 20و30دقیقه در منزل 
پدرش حضور داشته اظهار کرده است که وقتى در محل بودم چند نفر دیگر هم حضور داشتند که سر یک 
گوشى تلفن همراه با همدیگر بحث داشتند. همچنین روند تحقیقات نشان داد که خودروى صاحبخانه 
در روز حادثه دیده نشده است که با تحقیقات از افرادى که شب در منزل او حضور داشتند سر نخ هایى از 

متهم به قتل به دست آمد و دستگیر شد.
متهم، شب حادثه پس از مضروب کردن صاحبخانه و قتل زن و دختر وى با سرقت خودروى صاحبخانه 
به سمت نهبندان فرار کرده و در آنجا خودروى سرقتى را با خودروى پى کى معامله مى کند و سپس به 
زاهدان مى گریزد و در این شهر خودروى زانتیایى به امانت مى گیرد و به بیرجند مى رود. زانتیا را به 405 

تبدیل مى کند که هنگام فرار به سمت مشهد در فیض آباد خراسان رضوى دستگیر مى شود.
متهم 24 ساله به نام «م-ك» در اولین جلسه رســیدگى به پرونده تشکیل شده در دفاع از خود ضمن 

پذیرفتن اتهام هاى وارده اظهار کرد: «ساعت حدود 17و30دقیقه چهارم آذر 95 بود که به اتفاق چند 
نفر دیگر براى مصرف مواد مخدر به منزل "ع-ه" رفتیم و حوالى ساعت20و30دقیقه دختر صاحبخانه 
را به خیابان مدرس رساندیم و دوباره برگشتیم و شروع به مصرف کردیم. آخر شب در خانه صاحبخانه 
ماندم. سند و سوئیچ خودروى صاحبخانه چشمم را گرفته بود. آن شب تا جایى که توانستم مواد کشیدم 
به طورى که حالت دیوانگى به من دست داد اما قصد کشتن آنها را نداشتم. ساعت 5 صبح بود که سند 
و سوئیچ را برداشتم که ناگهان مرد خانواده بیدار شد و بین ما درگیرى رخ داد و با پیک نیک دو ضربه به 
او زدم. در همین هنگام خانمش بیدار شده بود که دو یا سه ضربه هم به او زدم. در این میان دختر بچه 
آنها سر و صدا مى کرد که دیگر ذهنم فرمان نمى داد و نمى خواستم ردى از خودم به جا بگذارم بنابراین 
با پیک نیک سه ضربه به او زدم و پیک نیکى را که خودم مشغول استعمال بودم واژگون کردم تا خانه 

آتش بگیرد و ردى از من نماند.»
شعبه اول دادگاه کیفرى یک اســتان به موجب کیفرخواست صادره از دادســراى عمومى و انقالب 
شهرستان بیرجند، متهم «م –ك» را که داراى سوابق کیفرى متعددى از جمله قتل عمدى مادر و فرزند 
و ایراد صدمه بدنى غیر عمدى به صاحب منزلى که در آنجا قتل رخ داده است، آتش کشیدن عمدى منزل 
صاحبخانه و سرقت متعدد خودرو و ایراد صدمه بدنى به راننده آژانس در سیستان و بلوچستان بود و با 
توجه به اقرار مکرر متهم در تمام مراحل رسیدگى و نظر به درخواست صریح اولیاى دم مبنى بر قصاص، 

بزهکارى متهم را مبنى بر دو فقره قتل عمدى محرز دانسته و وى را به قصاص نفس محکوم کرد.
همچنین متهم به دلیل ارتکاب سرقت چندین خودرو به تحمل دو فقره 15 سال حبس و تحمل دو فقره 

74 ضربه شالق محکوم شد.
عالوه بر این متهم به جرم سرقت خودروى ام وى ام صاحبخانه (محل وقوع قتل) و خودروى زانتیا به دو 
فقره چهار سال و نیم و دو فقره به تحمل 74 ضربه شالق و رد اموال و همچنین به دلیل ایراد صدمه بدنى 

به راننده آژانس در سیستان و بلوچستان به پرداخت دیه و تحمل 9 ماه حبس محکوم شد.

فرمانده یگان حفاظت ناجا از کشف و ضبط 38قطعه شىء تاریخى مربوط به دوران اسالمى و اشکانى 
در استان اردبیل خبر داد.

ســردار امیر رحمت اللهــى، گفت: یــگان حفاظــت اســتان اردبیــل در ادامه روند دســتگیرى 
قاچاقچیان امــوال تاریخى و به محض کســب اخبار واصله از دوســتداران میــراث فرهنگى مبنى 
بر نگهــدارى مقادیرى اشــیاى عتیقه در شهرســتان مشــگین شــهر، ضمن تشــکیل تیم ویژه 
عملیات، نســبت به بررســى و شناســایى هویت افراد دخیل در امــر قاچاق اشــیاى تاریخى اقدام 
و بــا بهــره گیــرى از ظرفیــت حمایتــى مراجــع قضائــى و انتظامــى در بازرســى از منــزل
 فرد مذکور ضمن دستگیرى متهم، تعداد 51 قلم شىء قدیمى شامل سکه، پالك، خرمهره، ظرف و...

کشف و ضبط کردند. 
وى افزود: برابر اعالم نظر کارشناسان میراث فرهنگى استان از 51 قلم شىء مکشوفه، تعداد 38 قطعه 

تاریخى و قدمت آنها دوران اشکانى و اسالمى تخمین زده شد.

زن میانسال هنگام توت خورى از طبقه چهارم ساختمان به پایین سقوط کرد و جان باخت.
به گزارش تسنیم؛ ساعت 9و35 دقیقه صبح 28 اردیبهشت ماه سال جارى مأموران کالنترى 
104 عباس آباد در تماس با بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعالم کردند زن 46 ساله اى در 

بیمارستان رسالت جان خود را از دست داده است.
بنابر اظهارات مأموران در حیاط منزل متوفى واقع در سیدخندان، خیابان دبستان، درخت توت 
قرار داشت و متوفى از پنجره بالکن طبقه چهارم براى خوردن توت به درخت نزدیک شده اما 

به یکباره به پایین سقوط کرده بود.
در نهایت با دستور سجاد منافى آذر، بازپرس ویژه قتل پایتخت جسد متوفى به پزشکى قانونى 

منتقل شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامى خراســان رضوى با تشریح جدیدترین جزئیات 
انهدام باند خرید و فروش نوزادان در مشهد گفت: اعضاى این باند 
دو نوزاد دختر 15 روزه را به دو خانواده یزدى و اصفهانى فروختند.

قادر کریمى در گفتگو با فارس در مشهد اظهار کرد: در پى اعالم 
حضور زوجى جوان در ثبت احوال مشهد و ارائه مدارك جعلى براى 
دریافت اوراق هویتى براى نوزادى 15 روزه، مأموران انتظامى وارد 

عمل شدند.

فرمانده انتظامى خراســان رضوى ادامه داد: این زوج که یزدى 
بودند اعتراف کردند که بچه دار نمى شدند و با پرداخت 28 میلیون 
تومان این نوزاد مشهدى را خریده اند که در ادامه دو متهم شناسایى 
و دستگیر شدند. کریمى افزود: در ادامه بررسى ها مشخص شد که 
والدین این نوزادان مشــهدى پس از تولد فرزندانشان، آنان را به 
زنى معروف به «خانم دکتر» واگذار کرده اند و این شخص یکى 
از نوزادان را به زوجى اصفهانى به مبلغ 30 میلیون تومان و نوزاد 

دیگر را به زوج یزدى به قیمت 28 میلیون تومان فروخته است.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى گفت: مأموران انتظامى پس از  
شناسایى متهم اصلى پرونده این شخص را به همراه 26 نفر دیگر 
که در پرونده دخیل بودند دستگیر کردند و بررسى هاى اولیه نشان 
از فروش شش کودك توسط اعضاى این باند دارد. کریمى افزود: 
دو نفر از اعضاى این باند کارکنان ثبت احوال بودند که یکى از آنها 

بازنشسته شده و تحقیقات پیرامون این پرونده ادامه دارد.

زن میانسال بخاطر توت، جان داد
ردپاى کارکنان ثبت احوال در پرونده فروش نوزاد به زوج اصفهانى

رئیس کل دادگسترى استان گیالن از دستگیرى عامل قتل وکیلى که در مقابل 
دادگسترى لنگرود به ضرب گلوله کشته شده بود خبر داد. احمد سیاوش پور با 
بیان اینکه تحقیقات در ارتباط با این پرونده در جریان است تصریح کرد: این 
فرد در یکى از روستا هاى بخش رحیم آباد (در نزدیکى لنگرود) دستگیر شد.

صبح روز یک شنبه30 اردیبهشت ماه سال جارى، مردى میانسال در یکى از 
روستاهاى شهرستان لنگرود، مقابل دادگسترى این شهرستان از خودروى 
خود پیاده مى شود و با شلیک دو گلوله اسلحه شکارى به ناحیه پشت و قلب 
یک زن جوان، جنایتى خونین را رقم زده و این زن را که وکیل دادگسترى بوده 

به قتل مى رساند.
بنا به این گزارش، کارآگاهان آگاهى لنگرود بعد از مطلع شــدن از قتل یک 
وکیل 41 ســاله به نام «فرزانه پور رجبى» در شهرستان لنگرود به منظور 
بررسى موضوع در محل حاضر شدند. با حضور کارآگاهان آگاهى لنگرود در 
محل مشخص شد قاتل 45 ساله، دهیار سابق یکى از روستاهاى لنگرود و 
موکل این وکیل بوده و از چند سال پیش او  را مى شناخته است اما این اواخر 
بخاطر اختالف هاى کارى با یکدیگر درگیرى داشتند. پس از این حادثه متهم 
با رها کردن اسلحه و خودرویش در همان محل، متوارى شد. تحقیقات براى 
دستگیرى این مرد میانسال ادامه داشت تا اینکه در ادامه با بررسى کارآگاهان 

این شهرستان، قاتل این وکیل زن شناسایى و دستگیر شد.

دستگیرى موکـــلى که
 وکیل خود را کشت

قاچاقچى 51 شىء عتیقه دستگیر شد

صدور حکم قصاص براى قاتل پیک نیکى

سرقت در پوشش 
متصدى پولگذار 
دستگاه هاى 
خودپرداز 

فرمانده انتظامى شهرستان  فیروزآباد استان فارس از دستگیرى قاتلى خبرداد که زن برادرش را کشته بود.
 به گزارش مهر، سرهنگ حسین ارجمند گفت: مأموران انتظامى از طریق مرکز فوریت هاى پلیس 110 از وقوع 
یک فقره قتل در بخش میمند این شهرستان مطلع و سریعاً براى بررسى موضوع به محل اعزام شدند. وى ادامه 
داد: پس از حضور مأموران پلیس آگاهى، اورژانس و قاضى کشیک ویژه قتل در محل وقوع جرم، مشخص 
شد زنى به هویت معلوم در پى اختالف خانوادگى توسط برادر شوهرش با اسلحه سوزنى به قتل رسیده است.

سرهنگ ارجمند افزود: با توجه به حساسیت موضوع، مأموران پلیس آگاهى این شهرستان با انجام یکسرى 
کارهاى اطالعاتى و پلیسى موفق به شناسایى قاتل شدند و با هماهنگى مقام قضائى، وى را در کمتر از سه روز 
دستگیر کردند. فرمانده انتظامى شهرستان فیروزآباد در پایان با بیان اینکه متهم به جرم خود اقرار کرد، افزود: 

پرونده مقدماتى در این خصوص تشکیل و متهم به منظور سیر مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

یک گربه وحشى در آمریکا به دو دوچرخه سوار حمله کرد و جان یکى از آنها را گرفت. دوچرخه سوار دیگر نیز در 
این حادثه زخمى شده است.

به گزارش «اسپوتنیک»، دو دوچرخه سوار که به فاصله نزدیکى از شهر سیاتل از ایالت واشنگتن در تردد بودند 
مورد حمله این گربه وحشى قرار گرفتند. ساعت 11 به وقت محلى یک نفر با بخش اورژانس این ایالت تماس 
گرفته و مى گوید: «صداى مرا مى شنوید، کمکم کنید!» و بعد از آن تلفن قطع مى شود. پلیس موقعیت مکانى 
تماس گیرنده را تعیین کرد. پس از رســیدن به محل، آنها نفر دوم را زخمى پیدا کردند و گربه وحشى نفر اول را 

دریده بود و به النه خود مى کشید. این گربه وحشى به دست پلیس کشته شد.
به گفته پلیس آمریکا در صد سال گذشته فقط یک بار در ایالت واشنگتن گربه وحشى باعث مرگ شده است. با 
این حال در 20 سال گذشته تعداد حمالت اینچنین در غرب آمریکا و کانادا به نسبت 80 سال قبل از آن افزایش 

یافته است.

گربه وحشى، دوچرخه سوار را درید قتل زن برادر با اسلحه سوزنى

فرمانده انتظامى شهرستان دزفول گفت: مشاجره بین زن و مردى جوان در دزفول 
به قتل زنى 23 ساله منجر شد.

سرهنگ على الهامى اظهار کرد: شدت گرفتن مشاجره لفظى بین یک زن و مرد در 
پى اختالف خانوادگى به قتل زن جوان با شلیک اسلحه منجر شد. وى افزود: این 

زوج سوار بر خودرو و در حال عبور از پل پنجم دزفول بودند که با هم درگیر شدند.
ســرهنگ الهامى تصریح کــرد: هنگامى که زن جــوان از خودرو پیاده شــده 

بود از ســوى شــوهرش مورد هدف قرار گرفته و با شــلیک اســلحه به شدت 
مصدوم شد. 

فرمانده انتظامى شهرســتان دزفول گفت: زن جوان پــس از اصابت گلوله براى 
مداوا به بیمارستان منتقل شــد ولى تالش براى نجات وى بى نتیجه ماند و جان 
باخت. سرهنگ الهامى عنوان کرد: عامل این قتل که مردى حدوداً 28 ساله است، 

شناسایى، دستگیر و تحویل مقام قضائى شد.

مشاجره زوج جوان به 
قتل گره خورد

جدیدترین جزئیات انهدام باند خرید و فروش نوزادان 



 مردم! براى شما در تاریخ گذشته درس هاى عبرت فراوان وجود دارد، کجایند 
عمالقه و فرزندانشــان؟ کجایند فرعون ها و فرزندانشــان؟ کجایند مردم شــهر 
رس (درخت پرســتان)؟ آنها که پیامبران خدا را کشــتند و چراغ نورانى ســنت 
آنها را خاموش کردند و راه و رسم ستمگران را زنده ساختند؟ کجایند آنها که با 
لشکرهاى انبوه حرکت کردند و هزاران نفر را شکست دادند، سپاهیان فراوانى 

موال على (ع)گرد آوردند و شهرها ساختند؟

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاىروز ششم ماه مبارك رمضان:
ِض َمْعِصَیتَِک، َوالتَْضِرْبنى بِِسیاِط نَقَِمتَِک، َوَزْحِزْحنى  اَللّـُهمَّ ال تَْخُذلْنى فیِه لَِتَعرُّ

فیِه ِمْن ُموِجباِت َسَخِطَک، بَِمنَِّک َواَیادیَک، یا ُمْنَتهى َرْغَبه الّراِغبیَن.
خدایا در این روز به خاطر دست زدن به نافرمانیت خوارم مساز و تازیانه هاى 
عذابت را بر من مزن و از موجبات خشمت بدان نعمت بخشى و الطافى که نسبت 

به بندگان دارى دورم بدار اى آخرین حد اشتیاق مشتاقان.

آگهى مزایده عمومى نوبت اولنوبت اول

سید محسن هاشمى- شهردار مبارکه

دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه
مدت اجاره- ماهقیمت پایه کارشناسى (ماهیانه- ریال)مجوز شوراعنوان مزایدهردیف

96/186960/000/00012- 96/12/26اجاره بازار روز قهنویه و دهنو1

شرایط متقاضیان:
الف) کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى توان مالى، تجهیزات، امکانات و سابقه کار مرتبط 

ب) توانایى ارائه تضمین شرکت در مزایده و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد
مبلغ و نوع تضمی ن شرکت در مزایده: ارائه ضمانتنامه بانکى یا واریز نقدى به مبلغ 36/000/000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب 

سیباى 0105193396003 بنام شهردارى مبارکه (از قرار دادن هرگونه وجه نقد یا چکهاى تضمینى، مسافرتى و غیره جداً خوددارى گردد.)
محل دریافت اسناد مزایده: مبارکه- میدان انقالب، ساختمان شهردارى، امور قراردادها (52402021- 031)

مبلغ خرید اسناد مزایده: 500/000 ریال
تاریخ فروش اسناد مزایده: در ساعات ادارى از تاریخ درج آگهى تا روز یکشنبه مورخ 1397/03/20 خواهد بود.

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: مزایده گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى 
روز سه شنبه مورخ 1397/03/22 به دبیرخانه محرمانه حراست این شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند.

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایى پیشنهادات: رأس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/03/23 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارك مزایده درج گردیده است.

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار مى باشد.

شرکت شن و ماسه ریزدانه اسپادانا (سهامى خاص)

هیئت مدیره شرکت شن و ماسه ریزدانه اسپادانا

آگهى دعوت سهامداران شرکت شن و ماسه ریزدانه اسپادانا سهامى خاص ثبت شده به شماره 29936 و شناسه ملى 10260505309
بدین وسیله از کلیه سهامداران شــرکت فوق دعوت مى شود تا در جلســه مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده که به ترتیب در ساعت 8  و 11 
مورخ 1397/03/13 در آدرس: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- بخش مرکزى- شهر اصفهان- کوجان- کوچه حکیم داودى- کوچه شهید مهدى آذین 

[مریم 2]- پالك 19- مجتمع میخک- طبقه چهارم- واحد 13 و کدپستى 8139937010 تشکیل مى گردد، حضور بهم رسانند.
1- دستور جلسه مجمع عمومى عادى:

انتخاب بازرسین قانونى شرکت، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
2- دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

 افزایش سرمایه شرکت

آگهى تجدید مناقصه عمومى نوبت دومنوبت دوم

فرهاد سلیمى- شهردار فوالدشهر

شهردارى فوالدشهر به اســتناد مجوز شــماره 4/96/332 مورخ 
96/03/18 شوراى محترم اسالمى شهر، در نظر دارد نسبت به خرید 
یک  دستگاه نردبان باالبر هیدرولیکى آتش نشانى با ارتفاع 56 متر با 
شاسى طبق اسناد مناقصه جهت ســازمان آتش نشانى فوالدشهر از 
طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت آگاهى از 
شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ 97/03/19 به 

واحد امور قراردادهاى شهردارى فوالدشهر مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه مرحله دوم چاپ اولچاپ اول

حسینعلى صادقى- شهردار سمیرم

شهردارى سمیرم در نظر دارد نسبت به انجام پروژه عمرانى پیاده روسازى معابر 
سطح شهر با اعتبارى بالغ بر 3/000/000/000 ریال از محل اعتبارات بودجه داخلى 
شهردارى سال 1397 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت 
دریافت اسناد  و اطالع از شرایط مناقصه از تاریخ 1397/03/01 لغایت 1397/03/08 
به مدت 7 روز کارى به شــهردارى مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را حداکثر 
تا تاریخ 1397/03/09 به دبیرخانه شــهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. 
شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه درج آگهى به 
عهده برنده مناقصه مى باشد. ضمناً اعالم قیمت پیشنهادى براساس مترمربع اعالم 

شده کلیه موارد مى باشد. 

آگهى مناقصه چاپ دومچاپ دوم

رسول شجاعى زاده - شهردار بافران

شهردارى بافران در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/11 مورخ 1396/12/5 شوراى محترم اسالمى 
شهر بافران نسبت به اجراى بخشى از خدمات شهرى شامل نظافت معابر، جمع آورى زباله، نگهدارى 
فضاى سبز،  انجام امور خودرویى، انباردارى و اکیپ عملیات  عمرانى اضطرارى شهر بافران در سال 

1397 به اشخاص حقوقى واجد شرایط از طریق مناقصه با شرایط ذیل اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت مدارك شرکت در مناقصه همه 
روزه به جز ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/03/05 به شهردارى بافران مراجعه فرمایند. 
شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است، سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه 

در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
زمان تحویل پیشنهادات: 1397/03/12 تا پایان وقت ادارى 

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: 1397/03/13 
تلفن تماس: 46242424 و 46242525

فراخوان تأسیس (نوبت اول)
با عنایت به ماده 25 آئین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندى و نرخ گذارى تأسیســات 
گردشــگرى و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران و بر طبق 
ضوابط مندرج در دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشکل هاى حرفه اى صنعت گردشگرى 
ایران از سوى سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى به شماره 952100/26671 
مورخ 1395/08/10 به اطالع کلیه بهره برداران هتل، هتل آپارتمان، متل و اقامتگاه سنتى 
(حقیقى- حقوقى) که داراى پروانه بهره بردارى از اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان مى باشند مى رساند که انجمن حرفه اى هتلداران استان اصفهان 

در شرف تأسیس مى باشد.
ضمناً عالق مندان به عضویت درانجمن حرفه اى هتلداران استان اصفهان مى توانند تقاضاى 
خود را کتباً به انضمام یک نسخه ازپروانه بهره بردارى، حداکثر تا تاریخ 97/03/25 به آدرس: 
اصفهان- خیابان هشت بهشــت غربى- بین چهارراه ملک و گلزار-روبروى پست بانک 

ساختمان غزال طبقه سوم واحد 6 تحویل نمایند.

آگهى مزایده نوبت اول چاپ  دومچاپ  دوم

حسی ن ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شماره 75/ش/97 مورخ 97/2/18 شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد تعداد 3 پالك از اراضى متعلق به شهردارى را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى به 

متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند: 
قیمت پایه کارشناسى هر متراژ(مترمربع)مکاننوع کاربرىشماره پالكردیف

مترمربع (ریال)
178/723/600/000میدان امام حسینمسکونى1104
2264 A1149/80900/000اراضى کارگاهىکارگاهى
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فراخوان بخش مسابقه اى 
جشنواره شیخ بهایى

فراخوان شرکت در بخش مســابقه اى فن آفرینان 
چهاردهمین جشــنواره ملى فن آفرینى شیخ بهایى 

منتشر شد.
عالقه مندان براى شــرکت در بخش مســابقه اى 
فن آفرینان نوپا، رشد یافته، تأثیرات اجتماعى و تداوم 
فن آفرینى تا 31شهریور فرصت دارند به وبسایت این 

جشنواره ملى به نشانى reg.shtf.ir مراجعه کنند.

جلوگیرى از 463 مورد حفر 
چاه غیرمجاز در استان 

معــاون حفاظــت و بهــره بــردارى شــرکت
 آب منطقه اى اصفهان گفت: در سال جارى از 463 

مورد حفر چاه هاى غیرمجاز جلوگیرى شده است.
حســن ساســانى با بیان اینکه با همــکارى مردم، 
کشاورزان و دستگاه هاى اجرایى، برنامه هاى پیش 
بینى شده محقق و عملى مى شود، افزود: همچنین در 
سال گذشته هزار و 22 حلقه چاه غیر مجاز در استان 

اصفهان پر و مسدود شد.
وى  خاطر نشان کرد: در ســال 96 از طریق کنترل، 
نظارت و مســلوب المنفعه نمودن چاه هاى آب فاقد 
پروانه بهره بردارى مضر به مصالح عمومى و جلوگیرى 
از اضافه برداشــت چاه هاى مجاز، 22 میلیون و 400 
هزار متر مکعب در مصرف منابــع آب زیرزمینى در 

استان اصفهان صرفه جویى شد.

انتصاب فرماندار جدید مبارکه
در حکمى، فرمانــدار جدید مبارکه منصوب شــد. 
وزیرکشور درحکمى حمید عصارزادگان را  به سمت 

فرماندار مبارکه منصوب کرد.

کشف 25هزار کیلو گرم 
برنج قاچاق

بیش از 625کیســه برنج قاچاق در نایین کشــف و 
ضبط شد.

مدیر روابط عمومى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اســتان اصفهان گفت: در بازرسى مأموران انتظامى 
نایین از یک دســتگاه خودروى دانگ فنگ، بیش از 
25هزار کیلو گرم برنج خارجــى بدون مدرك معتبر 

گمرکى کشف و جمع آورى شد. 
محمد جواد ابراهیمیان ارزش ریالى این محموله را 
بیش از یک میلیارد و 800میلیون ریال عنوان کرد و 
افزود: در این رابطه، راننده متخلف دستگیر و پرونده 
وى براى بررســى بیشــتر به مراجع قانونى تحویل 

داده شد.

تشدید برخورد با خرده فروشان 
موادمخدر در شهرضا

در جلســه شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
شهرضا، تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و 
تدوین برنامه براى پیشگیرى از اعتیاد در محیط هاى 

صنعتى شهرضا مطرح شد.
حجت ا... تنهایى، رئیس شــبکه بهداشت و درمان 
شهرضا با اشاره به تجهیز و تقویت مراکز درمان اعتیاد 
خصوصى شهرستان شهرضا افزود: امسال یک مرکز 
درمانى میان مدت به مراکز دیگر در شهرضا اضافه 
مى شود و در مجموع تعداد مراکز میان مدت شهرضا 

به سه عدد مى رسد.

گشایش نمایشگاه عرضه 
محصوالت خانگى ارگانیک 

نمایشــگاه عرضه محصوالت خانگــى ارگانیک و 
تولیدى شهرستان دهاقان گشایش یافت.

در این نمایشــگاه، شــیره انگور، زعفران، سوهان، 
پر، لواشک، روغن، عســل و ترشى تولید شهرستان 
دهاقان در ده غرفه در معرض فروش گذاشــته شده 

است.
 این نمایشــگاه تا 10خرداد در خانــه فرهنگ و هنر 

شهردارى دهاقان دایر است.

خبر

330بیمار در استان اصفهان در انتظار پیوند عضو هستند.
سرپرســت تیم پیونــد کبد مرکــز آموزشــى درمانى 
الزهرا(س) گفت: 270نفر در اصفهان نیازمند پیوند کلیه 

و 60نفر در فهرست انتظار پیوند کبد هستند. 
بهنــام صانعى با بیــان اینکه در مرگ مغــزى، امکان 
بازگشت فرد نیست، افزود: ساالنه درکشور بیش از سه 
هزار نفر نیازمند کبد و دو هــزار و 800 نفر نیازمند کلیه 

هستند.
به گفته وى، ساالنه پنج هزار مرگ مغزى در کشور اتفاق 

مى افتد که تنها 800 اهداى عضو صورت مى گیرد.
صانعى با اشاره به اینکه هر 12ساعت، یک بیمار نیازمند 

به پیوند موفق به دریافت عضو مى شود،گفت: هر دقیقه 
یک نفر به لیســت انتظار پیوند اضافه مى شود و هر دو 
ســاعت، یک بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دست 
مى دهد. سرپرست تیم پیوند کبد مرکز آموزشى درمانى 
الزهرا(س) با بیان اینکه در گذشته بیماران براى پیوند به 
استان هاى تهران و فارس سفر مى کردند، افزود: استان 
اصفهان در پیوند کبد و کلیه توانمند شده و دیگر نیازى به 

اعزام بیماران به استان هاى مجاور نیست.
وى ادامه داد:پارســال اعضاى 51 بیمار مرگ مغزى و 
امسال هم اعضاى 9بیمار مرگ مغزى به بیماران نیازمند 

پیوند زده شد.

سرپرست مدیریت اجتماعى اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان از آغاز ثبت نام سیزدهمین دوره 
مســابقات قرآن کریم تا پایان تیرماه ویژه جامعه کار و 
تالش و با همــکارى معاونت قرآنى ســازمان تبلیغات 

اسالمى خبر داد.
منصوره ســلیمان زاده با بیان اینکه برگزارى مسابقات 
قرآنى، ســبب ترویــج فرهنــگ قرآنــى و همچنین 
ریشه کن شــدن بســیارى از آســیب هاى اجتماعى 
در سطح جامعه مى شود، اظهار کرد: کارگران با الگو قرار 
دادن قرآن و مفاهیم آن در کار و زندگى، خواهند توانست 
ســطح زندگى فردى و اجتماعى را ارتقا دهند و روزى 

حالل کسب کنند.
وى با بیان اینکه براى شرکت در این مسابقات، داشتن 
دفترچه تأمین اجتماعى مالك نیست، ابراز کرد: تمامى 
کارگران، کارفرمایان، تعاونگران و افراد تحت پوشــش 
خدمات بهزیستى و تأمین اجتماعى و خانواده هاى آنها 
شامل همسر و فرزندانى که سن آنها باالتر از 15 سال بوده 
و حداکثر ســن آنها تابع مقررات سرپرستى فرزند است، 

مى توانند در این مسابقات شرکت کنند.
سلیمان زاده گفت: مسابقات در رشته هاى قرائت، ترتیل، 
حفظ ده جزء، حفظ 20جزء و تفسیر نمونه، در دو بخش 

برادران و خواهران برگزار خواهد شد.

آغاز ثبت نام سیزدهمین دوره 
مسابقات قرآن کریم کارگران

330 بیمار
 چشم انتظار پیوند عضو

ســخنگوى کمیســیون شــوراها و امور داخلى کشور 
مجلس شــوراى اســالمى گفت: در صورت تصویب 
طرح افزایش نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى، 
یک نماینده به نمایندگان شهرســتان اصفهان و یک 

نماینده به حوزه انتخابیه آران و بیدگل و کاشان افزوده
مى شود.

اصغر سلیمى با اشــاره به اینکه موضوع افزایش تعداد 
نمایندگان در دستور کار این کمیسیون بوده است، گفت: 

بر این اساس، یک کرسى به حوزه انتخابیه شهر اصفهان 
افزوده مى شود و همچنین حوزه انتخابیه آران و بیدگل 
و کاشان نیز جدا مى شــوند و به هر کدام یک نماینده 

اختصاص مى یابد.

نماینده مردم ســمیرم در مجلس دهــم تصریح کرد: 
موضوع افزایش نمایندگان در کمیسیون در حال بررسى 
است و نکات ذکر شده باید به تأیید نمایندگان مجلس در 

صحن علنى برسد.
***

گفتنى اســت؛ بر اســاس اصل 64 قانون اساسى، هر 
ده ســال یکبار با توجه به شــاخص هاى علوم انسانى، 
جغرافیایى و مساحتى، سیاســى و نظایر آن، حداکثر تا 
20 نفر مى تــوان به تعداد نمایندگان مجلس شــوراى 

اسالمى اضافه کرد. 
همچنین براى اولین بار در ســال 78 بود که با الیحه 
دولت اصالحات تعداد نماینــدگان مجلس به 290 نفر 
رسید و مجلس ششم نخستین دوره مجلس ایران بود 

که با 290 نماینده تشکیل شد. 
اما اکنون پس از حدود 20 ســال، در صورتى که طرح 
افزایش تعداد نمایندگان مجلس، به تصویب نمایندگان 
مجلس دهم برسد، تعداد نمایندگان استان اصفهان در 
مجلس شوراى اســالمى از 20 به 23 نماینده افزایش 

مى یابد. 
اکنــون اســتان اصفهــان بــا احتســاب نماینــده 
ارامنه اصفهان و جنــوب ایــران، در مجموع صاحب
 20 کرســى نمایندگى در مجلس شــوراى اسالمى 
و از جمله اســتان هاى داراى بیشــترین سهم در نهاد 

قانونگذارى کشور است. 
کلیات طرح افزایش نمایندگان مجلس شوراى اسالمى 
در صورت تصویــب در صحن علنى مجلــس، براى 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــوراى اسالمى در 

سال 1398 الزم االجرا خواهد بود.

کارشناس مسئول اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
با بیان اینکه سامانه بارشى از دیروز بعد از ظهر به استان 
اصفهان وارد شد، گفت: امروز و فردا سامانه بارشى تقویت 
شده و به اوج خود مى رسد؛ ضمن اینکه بارش ها بیشتر 
در نیمه غربى استان است و ممکن است مناطق شرقى 

نیز با بارش باران پراکنده همراه باشد.
حجت ا...على عســگریان اظهار کرد: سامانه بارشى از 
دیروز بعد از ظهر به استان اصفهان وارد شد و در مناطق 
غربى با افزایش ابر و گاهى وزش باد به نســبت شدید و 
رگبار و رعدوبرق پراکنده همراه بود که این وضعیت تا روز 

پنج شنبه در استان ادامه دارد.

وى ادامه داد: امروز و فردا سامانه بارشى در سطح استان 
تقویت شده و به اوج خود مى رسد که بعد از ظهر سه شنبه 
و چهارشنبه احتمال بارش بیشترى پیش بینى مى شود؛ 
ضمن اینکه بارش ها بیشتر در نیمه غربى استان است 
و ممکن است مناطق شرقى نیز با بارش باران پراکنده 

همراه باشد.
کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: در روز سه شنبه(امروز) و چهارشنبه وزش 
باد به نسبت شدید تا شــدید در سطح استان پیش بینى 
مى شــود که مقدار این وزش باد در اواخر چهارشنبه و 

همچنین در روز پنج شنبه کاهش مى یابد.

شرکت آبفاى استان در اطالعیه اى از افت فشار 
و قطعى آب در شبکه هاى توزیع از بعد از ظهر 

دیروز خبر داد.
در این اطالعیه از شهروندان اصفهانى خواسته 
شــده ، باتوجه به قطعى آب در برخى از مناطق 
استان و افت فشار در شبکه آبرسانى، با همکارى 
و تعامل و  دقت نظر و حساسیت باالتر در مصرف 

آب صرفه جویى کنند.
همچنین در این اطالعیه با اشاره به اینکه آبفاى 
اصفهان آب 56 شــهر و 300 روســتا را تأمین 
مى کند، از مردم  خواسته شــده رفتار مصرفى 
خود را مطابق با کاهــش 30 درصدى منابع در 
نظر گرفته و همچنین از نصب مستقیم پمپ بر 

روى شبکه توزیع آب خوددارى کنند. 
در این اطالعیه آمده است: ذخایر آبى در زاینده 
رود به 10 درصــد ظرفیت کاهــش یافته و به 
همین علت، آب خروجى از ســد و ارســالى به 
تصفیه خانه اصفهان بیش از 30 درصد کاهش 
یافته اســت و این شــرکت آب بیشترى براى 
تصفیه و توزیع در شــبکه آبرسانى زیر پوشش 

در اختیار ندارد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
پیش از این گفته بود: این شرکت، آب پنج میلیون 
و 500 هزار نفر را  در اصفهان،کاشان و یزد تأمین 

مى کند.
وى افزود: امسال چاه هاى فلمن که پیش از این 
سه هزار و 200 لیتر آب داشت، خشک شده است.

به گفته وى، 106 چــاه از 214 چاه متفرقه هم 
خشک شــده و فقط در حدود 750 لیتر آب از 70 

چاهى که حفر مى شود، مى توان برداشت کرد.

90 هزار و 530 متر مربع از زمین هاى شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با ابالغ فسخ قرارداد تعدادى 
از واحدهاى صنعتى راکد آزاد مى شود.

این زمین ها پس از انجام مراحــل ادارى و قضائى به متقاضیان جدید واجد شــرایط واگذار و موجب 
سرمایه گذارى هاى جدید در راستاى اشتغال و خودکفایى صنعتى مى شود.

بر اساس اعالم روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، با تشکیل هیئت حل اختالف 
و داورى در شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان، 24 فقره از قرارداد واحدهاى راکد موجود تعیین 

تکلیف و براى تعدادى از آنها رأى فسخ قطعى صادر شد.
17 فقره از قراردادهاى طرح شده در این جلسه، به فســخ قطعى منجر و به هفت فقره قرارداد اعطاى 

مهلت شد.
همچنین روابط عمومى شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان اعالم کرد که حکم فسخ قرارداد واحدهاى 
مذکور قطعى است و مراحل آزادســازى زمین هاى آن از نظر حقوقى بین سه تا 12 ماه ممکن است به 

 طول بیانجامد.

زنگ قطعى آب در استان  نمایندگان اصفهان در مجلس افزایش مى یابند؟
نواخته شد

بارش هــا از سر گرفته مى شود آزادسازى 90 هزار متر مربع از زمین هاى 
صنعتى اصفهان 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خصوص تغییرات مدیریتى 
این سازمان، گفت: این تغییرات را رد نمى کنیم، اما استاندار اصفهان و وزیر صنعت باید 

نسبت به تغییرات سازمان «صمت» جوابگو باشند. 
اسرافیل احمدیه در خصوص حواشى موجود در سازمان صمت و گالیه استاندار اصفهان 
در برخى جلسات از این مجموعه، اظهار کرد: حواشى این مجموعه تمام شده است و 

در حال حاضر سازمان صمت اصفهان مشکلى ندارد.
وى در خصوص گالیه اى که مهرعلیزاده چندى پیش در مراســم تجلیل از کارگران 
استان، از سازمان صمت اصفهان و مدیریت آن داشت، گفت: بنده در آن جلسه نبودم، 
اما آقاى استاندار به معاونم اعالم کرد که این گونه نگفته و در نوشتن مطالب ایراداتى 
وجود دارد، البته اگر شخص استاندار عنوان کنند که از عملکرد سازمان صمت راضى 

نیستند، قطعًا حرفشان درست است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با بیان اینکه رئیس کارگروه 
اشتغال، استاندار و دبیر آن اداره تعاون است، تأکید کرد: در این شرایط باید دید که چه 
کسى پاســخگوى بیکارى در واحدهاى تولیدى است، همچنین گالیه دیگر استاندار 

پیرامون مســئله واگذارى بوده، در حالى که واگذارى ها در سازمان خصوصى سازى 
انجام مى شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت در آن دخیل نیست.

***
احمدیه در پاسخ به این سئوال که آیا استاندار اصفهان از عملکرد سازمان صنعت، معدن 
و تجارت رضایت دارد یا خیر، تصریح کرد: به طور قطع این گونه است، بین مدیریت 
استان و سازمان صمت اصفهان تعامل خوبى وجود دارد و ما همزبان با آقاى استاندار 

هستیم؛ در صورتى که ایرادى وجود داشته باشد، اگر عنوان شود، ما مى پذیریم. 
***

وى در خصوص شــرایط رکــود صنایــع اصفهان و اینکــه کارشناســان معتقدند 
ســازمان صمت باید به دنبال راه چاره باشــد، گفــت: رکود، موضوعى کشــورى 
اســت، با وجود این در ســفر نجفى، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به کاشان 
عنوان شــد که میانگیــن فعالیت صنایع اســتان اصفهان باالتر از کشــور اســت 

و حتى در برخى شهرستان ها 98/5 درصد صنایع فعال هستند.
***

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در ادامه افــزود: ایرادات 
اســتاندار اصفهان به برخى شرایط درست اســت، اما مشــکالت صنایع به جریان 
نقدینگــى کل کشــور و شــرایط اقتصادى موجــود بر مــى گــردد، بنابراین باید 
دید آیا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان بانى مشکالت صنعت 

است.
***

وى در پاســخ به این ســئوال که چرا ســازمان صنعت، معدن و تجارت بعد از صدور 
مجوز و پروانه بهره بردارى نســبت به عملکرد واحدهاى صنعتى استان برنامه ریزى 
مشخصى ندارد و به اعتقاد اســتاندار، باید نقشه راه داشته باشــد، اظهار کرد: باید از 
استاندار اصفهان پرســید که ســازمان صمت چه برنامه ریزى داشته باشد، به عنوان 
مثال در بحث نظارت قیمت ها، از سوى اصناف موضوع را دنبال مى کنیم، همچنین 
زمانى که پروانه هاى بهره بردارى صنعتى دچار مشــکل مى شــوند، نیازمند تزریق 
پول هســتند که در کارگروه رفع موانع تولید، تســهیالت الزم در اختیار صنایع قرار

مى گیرد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان تأکید کرد: البته برخى از 
مشکالت صنایع، به سازمان صمت برنمى گردد و بیشــتر مربوط به سازمان مالیات، 

تأمین اجتماعى و یا سازمان هاى خدماتى است.

واکنش «احمدیه» نسبت به تغییر مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت؛

احتمال تغییرات مدیریتى وجود دارد

به مناسبت ماه مبارك رمضان، طرح فروش ویژه در بازارهاى روز کوثراصفهان تا 31 خرداد ماه، عالوه 
بر تخفیف هاى روزانه اجرا مى شود.

مدیرعامل سازمان میوه وتره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان با بیان اینکه در بازارهاى 
روز کوثر همواره سعى شده است طرح هاى ویژه فروش سبد کاالى خانوار و مایحتاج مورد نیاز مردم، با 
قیمت بسیار مناسب و تخفیفات ویژه ارائه شود، اظهار کرد: بر این اساس، تأمین به موقع و کافى مایحتاج 
کاالیى سبد مصرفى خانوار در دســتور کار تمامى بازارهاى روز کوثر قرار دارد و میوه و تره بار، لبنیات، 
مرغ، تخم مرغ، گوشت تازه و سایر محصوالت پروتئینى از ابتداى ساعات کار تا پایان فعالیت بازارها به 

مشتریان عرضه خواهد شد.
اصغر کشــاورز ادامه داد: به منظور ُحســن اجراى فعالیت کلیه بازارهاى روز، عالوه بر حضور مستمر 
مسئوالن مربوطه، بازرسان ســیار نیز به صورت محســوس و نامحســوس بر روند رعایت و اجراى

 برنامه ها نظارت داشته و در صورت مشــاهده تخلف، بر اساس آیین نامه انضباطى با متخلفان برخورد 
مى کنند. 

اجراى طرح فروش ویــــژه
 در بازارهاى روز کوثر
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رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرســتان شهرضا از 
ارائه طرحى براى تعیین شهرضا به عنوان قطب جنوب 
استان در زمینه تأمین دارو براى مراکز ترك اعتیاد خبر 
داد و گفت: این طرح به دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
داده شده است.حجت ا... تنهایى اظهار کرد: در شهرضا 
9 مرکز داراى مجوز درمان سرپایى اعتیاد که از امکاناتى 
همچون پزشک، پرستار و روان شناس بالینى برخوردار 
اســت، فعالیت مى کند.وى با بیان اینکه در حال حاضر 
دو مرکز اقامتى میــان مدت ترك اعتیاد در شــهرضا 
وجود دارد، گفت: ســومین مرکز از این نوع نیز تا پایان 
امسال به بهره بردارى مى رسد.رئیس شبکه بهداشت و 

درمان شهرضا با اشاره به فعالیت 11 گروه محلى درمانى 
اجتماع مدار در این شهرســتان، تصریح کرد: عالوه بر 
این، یک بخش روانپزشــکى با 19 تخت بسترى نیز در 
شهرضا وجود دارد که در اختیار کمیته تخصصى درمان 
و حمایت هاى اجتماعى شوراى هماهنگى مبارزه با مواد 
مخدر قرار دارد. وى ارتقاى ســالمت همه افراد به ویژه 
گروه هاى نیازمند دریافت خدمــات درمانى را، از دیگر 
اهداف اجراى برنامه ASIST دانســت و افزود: الزم 
است با استفاده از این برنامه، عوارض ناشى از سوءمصرف 
مواد کاهش یافته و آگاهى و نگــرش خانواده ها در این 

زمینه تغییر کند.

شهردار اصفهان از شــهروندان درخواست کرد هرگونه 
هدر رفت آب در فضاى سبز را با سامانه 137 شهردارى 

در میان بگذارند تا با خاطیان برخورد جدى شود.
قدرت ا... نوروزى از شهروندان خواست در مصرف بهینه 
آب نهایت دقت را داشته باشند و با رعایت حقوق دیگران، 
از اقداماتى که تأمین آب شرب شهروندان در تابستان را 

با مشکل مواجه خواهد کرد، پرهیز کنند.
وى با تأکید بر اینکه حرمت ماه مبارك رمضان باید آن 
گونه که شایسته است حفظ شود، اذعان کرد: الزم است 
فضاى معنوى و پر نشاط در ماه مبارك در شهر حکمفرما 
شود و سیماى معنوى شهر با همکارى اصناف، به ویژه 

اغذیه فروشى ها و رستوران ها حفظ شود.
نوروزى با اشاره به غبارروبى و شستشوى اماکن مذهبى 
اعالم کرد: با فضاسازى هاى انجام شده، در این ایام ویژه 
برنامه هاى فرهنگى مختلفى در سطح مناطق 15گانه 

پیش بینى شده است. 
 شــهردار اصفهان از بحران آب در شهر اصفهان سخن 
به میان آورد و از شــهروندان خواست در مصرف بهینه 
این نعمت الهى نهایت دقت را داشــته باشند و با رعایت 
حقــوق دیگــران، از اقداماتــى که تأمین آب شــرب 
شهروندان در تابستان را با مشــکل مواجه خواهد کرد، 

پرهیز کنند.

شهرضا؛ مرکز توزیع داروهاى 
ترك اعتیاد در جنوب استان

برخورد جدى شهردارى اصفهان 
با خاطیان هدر رفت آب

بررسى آثار«کوبریک» در 
نگارستان امام خمینى(ره)

کانون عکس انجمن ســینماى جوانــان اصفهان، 
نشســت «عکس، نماى معرف ســینما» را برگزار 

مى کند.
این نشست به بررسى آثار کارگردان ِ مؤلف«استنلى 
کوبریــک» اختصــاص دارد و با حضور احســان 

تحویلیان، عکاس اصفهانى برگزار مى شود.
این نشست، چهارشنبه 2 خردادماه (فردا) ساعت 17 

در نگارستان امام خمینى(ره) برپا خواهد شد.
استنلى کوبریک، کارگردان و تهیه کننده آمریکایى 

است که بیشتر فیلم هایش اقتباس ادبى بودند.

معدوم شدن100 کیلوگرم 
تخم بلدرچین فاسد

100کیلوگرم تخم بلدرچین فاســد در شهرســتان 
دهاقان معدوم شد.

سرپرست شبکه دامپزشکى شهرستان دهاقان گفت: 
یک مجتمع پرورش،کشــتار و بسته بندى بلدرچین 
دراین شهرســتان، اقدام به خریدارى تخم بلدرچین 
از واحد هاى غیرمجاز دیگر مــى کرد و با مخدوش 
کردن برچسب آن واحد، برچسب متعلق به مجتمع 
پرورش، کشــتار و بســته بندى بلدرچین را نصب

مى کرد.
داریوش هاشمى افزود: در بازرسى سرزده کارشناسان 
این شبکه، قبل از توزیع در بازار ، 100 کیلوگرم تخم 

بلدرچین فاسد کشف و معدوم شد.

خبر

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

اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 11677 مورخه 1396/12/5 خانم طاهره جعفرى به شناسنامه شماره 1224 کدملى1090425139 
صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 180/74 مترمربع قسمتى ازپالك 1034 اصلى 

واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 9555 مورخه 1396/10/11 آقاى اســداله شمسى نجف آبادى به شناســنامه 1307 کدملى 
1091179980 صادره نجف آباد فرزند یداله دریکباب مغازه وفوقانى به مساحت 39/47 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 48/1 واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شــماره 10008 مورخه 1396/10/24 آقاى اســداله کرمانشــاهى به شناسنامه شــماره 267 کدملى 
5279414637 صادره آغاجارى فرزند نصراله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 105/01 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1213 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره 11951 مورخه 1396/12/12 خانم الهه مهدیه نجف آبادى به شناســنامه شماره 706 کدملى 
1091508208 صادره نجف آباد فرزند مهرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 370/80 
مترمربع قسمتى ازپالك 99 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – موردتقاضاطبق قولنامه عادى ازطرف ملک رسمى 

آقاى محمدبهمن پور به وى صداق گردیده است 
5- رأى شماره 11952 مورخه 1396/12/12 آقاى محمد بهمن پور  نجف آبادى به شناسنامه شماره 124 کدملى 
1091463761 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
370/80 مترمربع قسمتى ازپالك 99 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

6- رأى شماره 11597 مورخه 1396/12/2 آقاى مسلم جعفرى به شناسنامه شماره 2319 کدملى 1091373868 
صادره نجف آباد فرزند کیومرث درششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/46 مترمربع قسمتى ازپالك 391/4662 
بخش 9 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى خانم فاطمه لطفى کهریزسنگى به صورت عادى ومع الواسطه 

به متقاضى مى باشد 
7-  رأى شــماره 11592 مورخه 1396/12/2 خانم اکرم عباس پور صادق آبادى به شناسنامه شماره 20 کدملى 
5499576025 صادره حوزه یک تیران فرزند خداوردى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/85 مترمربع 
قسمتى درپالك 412 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

8- رأى شــماره 11889 مورخه 1396/12/10 آقاى علیار شــاه بندرى قوچانى به شناسنامه شماره 11 کدملى 
4623132889 صادره شهرکرد فرزند احمد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 149/53 مترمربع قسمتى 
ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى 

ومع الواسطه مى باشد 
9- رأى شــماره 12117مورخه 1396/12/16 آقاى ســیدمهدى حســینى به شناسنامه شــماره 60 کدملى 
1091564914 صادره نجف آباد فرزند سیدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/87 مترمربع قسمتى 

ازپالك 1044 قطعه 3بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شماره 11113مورخه 1396/11/19 خانم رضوان رجایى به شناسنامه شماره 260 کدملى 1091127204  
صادره نجف آباد فرزند مهدى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/10 مترمربع قسمتى از پالك شماره 583 

واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شــماره 11601 مورخه 1396/12/2 آقاى رحمت اله توکلى دارگانى به شناســنامه شماره 1  کدملى 
1111557391 صادره فالورجان فرزند محمدصادق درســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
83/19 مترمربع قسمتى ازپالك 931/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

12- رأى شماره 11603 مورخه 1396/12/2 خانم طاهره ملکى  به شناسنامه شماره 749 کدملى 1090903049 
صادره نجف آباد  فرزند یداهللا  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 83/19 مترمربع قسمتى 

ازپالك 931/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 11675 مورخه 1396/12/5 خانم فرزانه گوگونانى به کدملى 1080243240 صادره فریدن فرزند 
احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/55 مترمربع قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 
12 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا وانتقال ملک ازمالک رسمى ورثه  غالمحسین معینى به 

صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
14- رأى شماره 11674 مورخه 1396/12/5 آقاى هاشم افشارى گشنیزجانى  به شناسنامه شماره 164کدملى 
5759938436 صادره فریدن فرزندغالمرضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 143/55 
مترمربع قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا وانتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه  غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
15- رأى شماره 12051 مورخه 1396/12/14 خانم شاه بیگم حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 498 
کدملى 1090807783 صادره نجف آباد فرزند صادق درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 141/70 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 462 اصلى واقع در قطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
16- رأى شماره 11779 مورخه 1396/12/7آقاى محمد فاضل به شناسنامه شماره 28512 کدملى 1090283164 
صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 235/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 580 

اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 12264 مورخه 1396/12/20 آقاى على اکبرگلســتانى به شناسنامه شــماره 3178 کدملى 
1171224028 صادره لنجان فرزند یوسف درششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/50 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه 

صورت عادى مى باشد 
18- رأى شماره 12241 مورخه 1396/12/19 آقاى محمدحسین گل محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
651 کدملى 1090875738 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 180/85 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1084 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
19- رأى شماره 12517 مورخه 1396/12/28 آقاى ســیاوش رضائى میرقائد به شناسنامه شماره 406 کدملى 
5559013919 صادره کوهرنگ فرزند بهمن یار درششدانگ یک باب خانه به مساحت 302/50 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 

20- رأى شماره 12238 مورخه 1396/12/19 آقاى حمیدرضا عالمى به شناسنامه شماره 9 کدملى 4623176452 
صادره شهرکرد فرزند اسداله درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 88/20 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 719 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
21- رأى شــماره 12237 مورخه 1396/12/19 آقاى غالمرضا  عالمى به شناســنامه شــماره 736 کدملى 
4621200682 صادره شهرکرد فرزند اسداله درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 88/20 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 719 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
22- رأى شــماره 12261 مورخه 1396/12/20 آقــاى على رفاهیتى به شناســنامه شــماره 7855 کدملى 
1092163141 صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/56 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 809 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

عباسعلى کاظمى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
23- رأى شماره 12262 مورخه 1396/12/20 خانم زهرا رفاهیتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5238 کدملى 
1092136967 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/56 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 809 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

عباسعلى کاظمى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
24- رأى شماره 11947 مورخه 1396/12/12آقاى على یار اسدى به شناسنامه شماره 60 کدملى 1129341909 
صادره فریدونشهر فرزند شاتى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/91 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
25- رأى شماره 11602 مورخه 1396/12/2 آقاى عباس ایمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1580 کدملى 
1091202397 صادره نجف آباد فرزند یداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 201/62 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 140اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
26- رأى شماره 12515 مورخه 1396/12/28 خانم فرشته ریاضى نجف آبادى به شناسنامه شماره 70 کدملى 
1091543887 صادره نجف آباد فرزند محمدحسن درششدانگ یکباب خانه ویالیى به مساحت 300/85مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 832 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى

 مى باشد
27- رأى شــماره 12483 مورخه 1396/12/27 آقاى سجاد شــریعتى به شناسنامه شــماره 12129 کدملى 
1092205861 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 139/90 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
28- رأى شــماره 12404 مورخه 1396/12/23 آقاى اســمعیل بدیهیان به شناســنامه شــماره 585 کدملى 
1090901402صادره نجف آباد فرزند براتعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 73/08 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 2 فرعى از 611 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
29- رأى شــماره 73 مورخه 1397/1/15 خانم شهین خســروى نجف آبادى به شناسنامه شماره 438 کدملى 
1091009864 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 165 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 644 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 11594 مورخه 1396/12/2 آقاى عباسعلى چاوشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 843 کدملى 
1091033013 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 209/20 مترمربع که 
مقدار26/40 مترمربع ان ازپالك 767/34 ومقدار182/80 مترمربع ان ازپالك 767/35 واقع درقطعه 10بخش 11 

ثبت اصفهان  - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شــماره 12139 مورخه 1396/12/16 آقاى اســداله خدادادئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 503 
کدملى 1091019452 صادره نجف آباد فرزند براتعلى درششدانگ به استثناى بهاى یک هشتم اعیانى یک باب 
خانه به مساحت 148/74 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از644 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى به صورت قهرى موروثى به متقاضى مى باشد 
32- رأى شماره 12440 مورخه 1396/12/24 آقاى محمدرضا پزشکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1313 
کدملى 1091605335 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
107/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 192 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
33- رأى شــماره 12441 مورخه 1396/12/24 خانم فاطمه پورعبداله  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1382 
کدملى 1091328684  صادره نجف آباد فرزند محمود  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
107/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 192 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
34- رأى اصالحى شماره 12141 مورخه 1396/12/17 پیرورأى شــماره 12482 مورخه 1395/10/15 آقاى 
ابراهیم ایام بکام نجف آبادى درششدانگ یکباب مغازه قسمتى از پالك 87 اصلى واقع دربخش 12 که دررأى قبلى 

مساحت 85/45 ذکرگردیده بود که به 90/90 متر اصالح گردید 
35- رأى شماره 12509 مورخه 1396/12/27 آقاى مجید جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 262 کدملى 
1091510709 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 73/30 مترمربع قسمتى از 

پالك شماره 812/2 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
36- رأى شماره 12487 مورخه 1396/12/27 خانم فاطمه یزدانى اسفیدواجانى به شناسنامه شماره 26 کدملى 
5499557691 صادره تیران فرزند محمد دریک دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 214/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 419/1 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
37- رأى شــماره 12488 مورخه 1396/12/27 آقاى مصطفى شاه حسینى  به شناســنامه شماره 33 کدملى 
5499529957 صادره تیران فرزند حســن درپنج  دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 214/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 419/1 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
38- رأى شماره 12486 مورخه 1396/12/27 آقاى محسن رحمتى ها نجف آبادى به شناسنامه شماره 31991 
کدملى 1090318030 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/21 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 5 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

39- رأى شــماره 12393 مورخه 1396/12/23 آقاى محمدرضا مختارى به شناســنامه شــماره 597 کدملى 
1091454248 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 148/98 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 307 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

40- رأى شماره 11997 مورخه 1396/12/13 آقاى محمدپزشــکى نجف آبادى به شناسنامه شماره 27817 
کدملى 1090276184 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 16/05 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 3 فرعى از757 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
41- رأى شماره 12234 مورخه 1396/12/19 خانم آمنه مقصودى باجیگرانى به شناسنامه شماره 837 کدملى 
4689419116 صادره اردل فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 133 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

444/1 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
42- رأى شــماره 11589 مورخه 1396/12/2 آقاى مهدى محمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1043 
کدملى 1092238311 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
146/03 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 453 اصلى واقع درقطعه 7 بخش11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
43- رأى شماره 11590 مورخه 1396/12/2 خانم اکرم ربیعیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 5438 کدملى 
1092138961 صادره نجف آباد فرزند محمدحسین  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
146/03 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 453 اصلى واقع درقطعه 7 بخش11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
44- رأى شماره 12083 مورخه 1396/12/15 خانم ناهید سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 612 کدملى 
1091523371 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 158/20 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 257 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شــماره 268 مورخه 1396/1/19 آقاى مصطفى اکبرى عسگرانى به شناســنامه شماره 82 کدملى 
5499803749 صادره تیران وکرون فرزند عبداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/70 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى اصغرسلیمانى ملک آبادى 

ازوراث صادق سلیمانى ملک آبادى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
46- رأى شماره 12084 مورخه 1396/12/15 خانم مریم ستارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2182 کدملى 
1091414467 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
186/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1239 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شــماره 12085 مورخــه 1396/12/15 آقاى مظاهرکریم زاده به شناســنامه شــماره 103 کدملى 
1091291144 صادره نجف آباد فرزند نصراله دردودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 186/40 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1239 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 12392 مورخه 1396/12/23 خانم صغرى بوریائى جالل آبادى به شناسنامه شماره 1 کدملى 
1090869002 صادره نجف آباد فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 201/60 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین حقیقى نجف 

آبادى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
49- رأى شماره 12086 مورخه 1396/12/15 خانم فاطمه شیخان شمس آبادى به شناسنامه شماره 460کدملى 
1818361892 صادره ابادان فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/47 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 750 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شماره 12361 مورخه 1396/12/22 آقاى محمد بخشیانى به شناسنامه شماره 19 کدملى 1129740218 
صادره فریدونشهر فرزند جواد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 250/98 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحســین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
51- رأى شماره 12362 مورخه 1396/12/22 آقاى محمد بخشیانى به شناسنامه شماره 19 کدملى 1129740218 
صادره فریدونشهر فرزند جواد درششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 20/18 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
52- رأى شــماره 12482 مورخه 1396/12/27 آقاى ســعید ابراهیمى به شناســنامه شــماره 443 کدملى 
1091058644 صادره نجف آباد فرزند روح اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/19 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 864 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شماره 12520 مورخه 1396/12/28 آقاى حسنقلى مســعودى مرغملکى به شناسنامه شماره 1879 
کدملى 4620404551 صادره شــهرکرد فرزند رضاقلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 242 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
54- رأى شــماره 11901 مورخه 1396/12/10 آقاى غالمحســین رحیمى به شناســنامه شــماره 5 کدملى 
6219756851 صادره بوئین میاندشت فرزند یداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/85 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
55- رأى شماره 12058 مورخه 1396/12/14 خانم اعظم جونبخش نجف آبادى به شناسنامه شماره 2199 کدملى 
1090354959صادره نجف آباد فرزند احمد درســه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 
106/60 مترمربع برروى پالك شماره 8 فرعى از111 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى محمود ضیائى نجف آبادى به صورت عادى و باواسطه مى باشد 
56-  رأى شماره 12054 مورخه 1396/12/14 آقاى احمد چوپانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 125 کدملى 
1091015678 صادره  نجف آباد فرزند عشقعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 
106/60 مترمربع برروى پالك شماره 8 فرعى از111 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان(که باقسمتى 
ازگذرتشکیل یکباب خانه رامى دهد ) – انتقال ملک ازمالک رسمى محمود ضیائى نجف آبادى به صورت عادى 

و باواسطه مى باشد 
57- رأى شماره 12047 مورخه 1396/12/14 آقاى محمد على محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 267 
کدملى 1090721781 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  
167/10 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 859 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شــماره 12049 مورخه 1396/12/14 خانم محترم نمازیان  نجف آبادى به شناســنامه شماره 851 
کدملى 1090811314 صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  
167/10 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 859 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد

59- رأى شماره 12087 مورخه 1396/12/15 خانم صدیقه محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 512 کدملى 
1091049149 صادره نجف آباد فرزند حسین درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 20/16 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 812 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شماره 12478 مورخه 1396/12/26 خانم راضیه قائیدى بارده به شناسنامه شماره 1080182225 کدملى 
1080182225 صادره نجف آباد فرزند روزعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/90 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 22/26 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مى باشد 
61- رأى شماره 12477 مورخه 1396/12/26 آقاى مظاهر مختارى قلعه سفیدى  به شناسنامه شماره 14 کدملى 
1091350825 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/90 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 22/26 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مى باشد 
62- رأى شماره 12239 مورخه 1396/12/19 خانم راضیه خزائیل نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080331115 
کدملى 1080331115 صادره نجف آباد  فرزند محسن درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 115/09 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 293 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
63- رأى شــماره 11796 مورخه 1396/12/7 خانم فاطمه کاکولکى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1331 
کدملى 1090949431 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در دودانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
267/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
64- رأى شماره 11795 مورخه 1396/12/7 آقاى محســن ابراهیم زاده  نجف آبادى به شناسنامه شماره 616 
کدملى1092090691 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  در دودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
267/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
65- رأى شماره 11797 مورخه 1396/12/7 آقاى داود ابراهیم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 136 کدملى 
4723313699 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  در دودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 267/30 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
66- رأى شــماره 11790 مورخه 1396/12/7 خانم اقدس ابراهیم زاده نجف آبادى به شناســنامه شماره 628 
کدملى 1091549461 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
267/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
67- رأى شماره 11793 مورخه 1396/12/7 خانم شــهربانو ابراهیم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 493 
کدملى 1091171841 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
267/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
68- رأى شــماره 11792 مورخه 1396/12/7 آقاى قربانعلى ابراهیم زاده  نجف آبادى به شناسنامه شماره 979 
کدملى 1091246221 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
267/30 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
69- رأى شماره 11883 مورخه 1396/12/9 خانم فاطمه امامى نجف آبادى به شناسنامه شماره 27619 کدملى 
1090274203 صادره نجف آباد فرزند رضا قلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/22 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 1825 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
70- رأى شماره 11721 مورخه 1396/12/6 آقاى جواد کیان زاده به شناسنامه شماره 797 کدملى 5559334571 
صادره کوهرنگ فرزند غالم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحســین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
71- رأى شماره 12484 مورخه 1396/12/27 آقاى عبداله کیانى به شناسنامه شماره 102 کدملى 1129065014 
صادره فریدونشهر فرزند لطفعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 261/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
72- رأى شماره 11607 مورخه 1396/12/3 خانم مهربانو بلندباال به شناسنامه شماره 886 کدملى 1091052883 
صادره نجف آباد فرزند مانده على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 78/88 متر مربع قسمتى ازپالك شماره 3 

فرعى از67 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
73- رأى شماره 12138 مورخه 1396/12/16 آقاى پرویزکرمى به شناسنامه شماره 6 کدملى 4623117944 
صادره شهرکرد فرزند قلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/66 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى 

واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
74- رأى شماره 12525 مورخه 1396/12/28 خانم سکینه شرفى نجف آبادى به شناسنامعه شماره 460 کدملى 
1090913338 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 105/60 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 503 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
75- رأى شماره 12006 مورخه 1396/12/13 خانم پروین نادى به شناسنامه شماره 459 کدملى 1092089128 
صادره نجف آباد فرزند محمدرضا دردودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 160/77 مترمربع که 
مقدار137/31 مترمربع آن ازپالك 280/4 ومقدار23/46 مترمربع آن ازپالك 279/6 واقع درقطعه 4 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
76- رأى شــماره 12005 مورخه 1396/12/13 آقاى محمدحســن نادرى  به شناســنامه شماره 119 کدملى 
1091615721 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/77 
مترمربع که مقدار137/31 مترمربع آن ازپالك شماره 279/6 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شماره 11882 مورخه 1396/12/9 خانم ازاده معین به شناسنامه شماره 546 کدملى 1091320322 
صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 119/74 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 12 فرعى از1655 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
78- رأى شماره 11881 مورخه 1396/12/9 آقاى جعفرحرى  به شناسنامه شماره 27223 کدملى 1090270232 
صادره نجف آباد فرزند نصراله  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/74 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 12 فرعى از1655 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
ادامه در صفحه 11

معاون دانشــگاه و رئیس مرکز آموزشى و فرهنگى 
ســما نجف آباد از راه اندازى نخســتین هنرســتان 
تربیت بدنى براى سال تحصیلى جدید در شهرستان 

نجف آباد خبر داد.
اســدا... خاکى گفت: این اقدام در راســتاى انعقاد 
تفاهمنامه بین سازمان ســما و مرکز سما نجف آباد 
در خصوص توســعه مدارس ســما و با توجه به نیاز 

شهرستان صورت گرفته است.

مدیر واحد هنرهاى تصویرى حوزه هنرى اصفهان گفت: 
«ساختمان ســعدى» میزبان عکس هاى آزادسازى 

خرمشهر در سوم خردادماه مى شود.
على خطیبى اظهار کرد: حوزه هنرى اصفهان به مناسبت 
هاى مختلف، نمایشگاه هاى متفاوتى را در شهر اصفهان 
برگزار کرده و امسال نیز در سوم خرداد، نمایشگاهى با 
عنوان «خرداد رخداد» را برگزار خواهد کرد. وى از افتتاح 
این نمایشگاه عکس در روز سوم خرداد جارى خبر داد و 
گفت: در این نمایشگاه قرار است 30 عکس از عکاسان 
حوزه دفاع مقدس که در ارتباط با همین موضوع است، 

به نمایش عموم درآید.

معاون برنامه ریزى و تحقیقات شرکت برق منطقه اي 
اصفهان گفت: طبــق پیش بینى هاى صورت گرفته، 
در پیک بار امســال افزایش 350 مگاواتى پیک برق 

خواهیم داشت.
محمدحسین روحانى اظهار کرد: در سالى که پیش رو 
داریم بحث مدیریت مصرف انرژى و صرفه جویى از 
اهمیت بسزایى برخوردار است؛ به  طورى که در صورت 
رعایت نکردن این مهم،  با مشکل روبه رو خواهیم شد.

وى با ابراز امیدوارى نســبت به اینکه با تعامل مفید 
و کارآمد با صنایــع بتوانیم به یــک هم افزایى مؤثر 
برسیم، افزود: حداکثر بار مصرفى شبکه برق منطقه اى 
اصفهان شامل اصفهان و چهارمحال و بختیارى 4381 
مگاوات است که این مصرف، نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 3 درصد رشد داشته است.
معاون برنامه ریزى و تحقیقات شرکت برق منطقه اي 
اصفهان گفت: رشد مصرف برق در سال 96 نسبت به 
سال قبل از آن 160 مگاوات و با پیش بینى هاى صورت 
گرفته، در پیک بار امسال این افزایش به 350 مگاوات 

خواهد رسید.
وى گفت: مقدار صرفه  جویى مصرف برق مشترکان 
در ســال گذشــته در راســتاى برنامــه تعطیالت 
و تعمیرات صنایع و همــکارى آنان با برق منطقه اى 
اصفهــان معــادل 194 گیــگاوات ســاعت بوده

 است.

راه اندازى نخستین هنرستان 
تربیت بدنى سما در نجف آباد

عکس هاى آزادسازى خرمشهر 
در اصفهان 

پیش بینى  افزایش 350 مگاواتى پیک برق
 در اصفهان
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 درگذشت بازیگر پیشکسوت 
تئاتر وتلویزیون اصفهان

سعید محقق، بازیگر پیشکسوت تئاتر و تلویزیون اصفهان 
درگذشت. این بازیگر پیشکسوت اصفهانى پس از گذراندن 
یک دوره بیمارى طوالنى، روز یک شنبه در بیمارستان 

حضرت قائم(عج) اصفهان درگذشت.
پیکر سعید محقق ساعت 9صبح چهارشنبه دوم خرداد از 
بیمارستان حضرت قائم(عج) اصفهان به طرف باغ رضوان 

تشییع و در قطعه هنرمندان به خاك سپرده مى شود.

جاده ابریشم ریلى، کاالهاى 
اصفهان را به اروپا مى رساند

خط ریلى جاده ابریشم مى تواند کاالهاى استان اصفهان 
را به شرق آسیا و اروپا منتقل کند.

معاون دفتر وزارت امور خارجه «شى آن» چین در دیدار 
با عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به 
همکارى هزار و 200 ســاله چین و ایران در مسیر جاده 
ابریشم گفت:فرآورده هاى کشاورزى ایران از جمله انار و 
انگور از این جاده به چین ارسال مى شد.«وانگ ژیاجن» 
هدف از سفر هیئت «شى آن» به اصفهان را توسعه روابط 
اقتصادى و بازرگانى عنوان کرد و گفت: مسیر ریلى «شى 
آن» به تهران در دست ساخت اســت و تا فنالند و هلند 

ادامه پیدا مى کند.
معاون دفتر امورخارجه «شى آن» با اشاره به راه اندازى 
انبار بزرگ کاال در تاجیکستان در مسیر ریلى جاده ابریشم 
گفت:بازرگانــان اصفهانى مى توانند ازایــن انبار براى 

کاالهاى خود و ارسال به شرق آسیا استفاده کنند.

خبر

مدیرعامل سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى 
شهردارى اصفهان گفت: تأمین مالى از راه بازار فرابورس، 
پروژه محور است نه تأمین بدهى ها، اما این روش مى تواند 

از راه اوراق سکوك، بدهى ها را نیز تأمین کند. 
شهرام رئیسى اظهارکرد: طرح الزام شهردارى به استفاده از 
ابزارهاى تأمین مالى در بازار سرمایه در جلسه شوراى شهر 
به تصویب رسید و این موضوع نشان دهنده عالقه شوراى 
شهر براى ایجاد تغییر در ساختار مالى و درآمدى شهردارى 
است. وى افزود: بر اساس طرح ارائه شده، باید براى تأمین 
منابع مالى به سمت بازار سرمایه و فرابورس ایران حرکت 
کنیم، زیرا در این راســتا مى تــوان هزینه هاى پروژه هاى 

شهردارى را تأمین کرد. 
رئیسى ادامه داد: بازار اولیه، بازار ثانویه، بازار پایه، اوراق بهادار 
و ابزارهاى نوین مالى از مؤلفه هاى بازار فرابورس به شمار 
مى رود که مهمترین آنها ابزارهاى نوین تأمین مالى است و 
شامل صندوق زمین، صندوق امالك و مستغالت، صندوق 
ساختمان و صندوق هاى سرمایه گذارى حداکثرى است. وى 
با بیان اینکه بازار فرابورس، سرمایه را به سوى بازار هدایت 
مى کند، اظهار کرد: تأمین مالى از طریق بازار فرابورس در 
اجراى پروژه ها هزینه مى شود نه براى پرداخت بدهى ها، 
اما مى توان از طریق اوراق سکوك بازار فرابورس، بدهى ها 

را پرداخت کرد.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از ظرفیت بالقوه 
مردمى در پشتیبانى از مأموریت هاى پلیس در ماه مبارك 

رمضان خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوستى گفت: استفاده و به کارگیرى 
ظرفیــت هاى پلیــس افتخــارى در انجــام و اجراى 
مأموریت هاى انتظامى در شهرستان اصفهان از اهداف 
پلیس اصفهان به شــمار مى آید. وى پلیس افتخارى 
را ظرفیــت بالقوه دانســت و افزود: با برنامــه ریزى و 
سازماندهى صحیح مى توانیم از این نیرو به نحو مطلوب، 
در راستاى انجام و اجراى بهینه مأموریت ها بهره گیرى 

کنیم.

ســرهنگ یاردوســتى  با اشــاره بــه مأموریت هاى 
متنوع نیروى انتظامــى، درباره ســازماندهى و اجراى 
مأموریت ها در ماه مبارك رمضان گفت: اســتفاده و به 
کارگیرى ظرفیت هاى پلیس افتخارى در انجام و اجراى 
مأموریت هاى انتظامى در شهرستان اصفهان به خصوص 

در لیالى قدر، از اهداف پلیس اصفهان به شمار مى آید.
وى با اشــاره به فعالیت خوب پلیس افتخارى بیان کرد: 
مى توانیم بــا برنامه ریزى هاى ســازمانى، اجتماعى و 
فرهنگى در شــرایط و مأموریت هاى خــاص در کنار 
مأموریت هــاى محولــه از این ظرفیت بهــره گیرى

کنیم.

استفاده از پلیس افتخارى
 در مأموریت هاى پلیس 

فرابورس، ابزارى نوین براى 
تأمین منابع مالى پروژه ها

ادامه از صفحه 10
79- رأى شــماره 11943مورخــه 1396/12/12 خانم زهراناصحى به شناســنامه شــماره 23080کدملى 
1090228724 صادره نجف آبادفرزند محمود درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
134/10مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از410 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
80- رأى شماره 11944مورخه 1396/12/12آقاى حسین  نصراللهى به شناسنامه شماره 1080011080کدملى 
1080011080 صادره نجف آبادفرزند مرتضى  درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
134/10مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از410 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شماره 12004 مورخه 1396/12/13 آقاى رضا نوروزى به شناسنامه شماره 1080077571 کدملى 
1080077571 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 171 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 883 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
82- رأى شماره 12510مورخه 1396/12/27 آقاى محسن سلمانى زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 783 
کدملى 1091516316 صادره نجف آباد فرزند جعفر درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 71/80 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره812/2 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

83- رأى  شــماره 12402 مورخه 1396/12/23 آقاى ابراهیم صادق نژاد به شناســنامه شماره 3519 کدملى 
4171562775صادره الیگودرز فرزند محمد نبى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 102/68 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
84- رأى شماره 12236مورخه 1396/12/19 خانم عصمت ملک زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 1052 
کدملى 1090343485 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت  106 متر مربع قسمتى 

ازپالك شماره 1212/1 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
85- رأى شــماره 2788 مورخه 1396/3/18 آقاى شــکرخدامهدى وند به شناســنامه شــماره 421 کدملى 
4170518081صادره الیگودرز فرزند موسى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 199 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه 

صورت عادى مى باشد 
86- رأى شــماره 12358 مورخــه 1396/12/22 خانــم فاطمه امیرى به شناســنامه شــماره 808 کدملى 
1090974019 صادره نجف آباد فرزند رضاقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 256/37 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
87- رأى شــماره 12400مورخه 1396/12/23 آقاى نوراهللا عیدى وندى به شناســنامه شماره 219 کدملى 
5559437573 صادره کوهرنگ فرزند عیدى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 165/65 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
88- رأى شماره 12360مورخه 1396/12/22 آقاى ســید مجیدموسوى صالحى به شناسنامه شماره 12275 
کدملى 1840110155صادره ایذه فرزند سیدقدمعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/89 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
89- رأى شــماره 12521 مورخه 1396/12/28 خانم فاطمه ابراهیم زاده نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
247کدملى 1090985509صادره نجف آباد فرزند اسماعیل درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 210/75مترمربع قسمتى ازپالك شماره 964 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
90- رأى شماره 12521 مورخه 1396/12/28 آقاى ناصرپورهادى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 641کدملى 
1090901968صادره نجف آباد فرزند عباســعلى  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
210/75مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 964 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
91- رأى شــماره 12305 مورخــه 1396/12/21 آقاى حســین حیدرى به شناســنامه شــماره 44 کدملى 
4219410767 صادره دورود  فرزند حیدرعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 113/18 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 1 فرعى از473 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
92- رأى شــماره 12407 مورخه 1396/12/23 آقاى محمود احمدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 858 
کدملى 1091144338 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه به 
مساحت 258/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 783 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان (که باقسمتى 

ازکوچه متروکه تشکیل یک باب خانه رامیدهد)- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى شماره 12408 مورخه 1396/12/23 خانم مریم نادرى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 353 کدملى 
1286001013 صادره اصفهان  فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب خانه به مساحت 
258/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 783 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان (که باقسمتى ازکوچه 

متروکه تشکیل یک باب خانه رامیدهد)- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
94- رأى شــماره 12240 مورخــه 1396/12/19 آقــاى احمد ذکریا به شناســنامه شــماره 2365 کدملى 
1091260087صادره نجف آباد فرزند یداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 152/80 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 955 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
95- رأى شماره 15148 مورخه 1395/12/11 خانم الهه عباسیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1374 کدملى 
1091147507 صادره نجف آباد فرزند رحیم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 135/80 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 959 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
96- رأى شــماره 11787 مورخه 1396/12/7 آقاى حســن نیک اندرز به شناســنامه شــماره 630 کدملى 
6219244419 صادره فریدن فرزند اکبر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/50 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
97- رأى شــماره 11910 مورخه 1396/12/10 آقاى مهدى صورت به شناســنامه شــماره 19508 کدملى 
4722368457 صادره کربال فرزند حســن درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 228/15 مترمربع قسمتى 

از پالك شماره 768 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
98- رأى شــماره 12364 مورخه 1396/12/22 خانم فروزان خدادادئى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1091160988 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 

مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 4 فرعى از15 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد

99- رأى شــماره 12363 مورخه 1396/12/22 آقاى مجتبى رستگارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 628 
کدملى 1091099502 صادره نجف آباد فرزند حسن  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
150 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 4 فرعى از15 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
100- رأى اصالحى شــماره 6308 و6309مورخه 1396/6/27 پیرورأى شــماره   14361 و14362مورخه 
1395/11/25 آقاى سعید نجفیان نجف آبادى  وخانم وحیده صفرنوراله نجف آبادى که دررأى قبلى پالك  وقطعه 
اشتباها 647و4 ذکرشــده که اصالح مى گردد  به پالك 624 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان رأى صادره قبلى 
بارعایت اصالحات فوق قابل اجرامى باشد--- رأى شماره 11656 مورخه 1396/12/5 پیرورأى اصالحى شماره 
7376مورخه 1396/8/9آقاى حمیدرضا فاضل نجف آبادى که دررأى قبلى اشتباها قطعه 7ومساحت 149/01 
ذکرشده که اصالح مى شــود به قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان ومساحت 164/60 رأى صادره قبلى بارعایت 
اصالحات فوق قابل اجراست. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1397/02/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/03/01 م 

الف:562 حسین زمانى- رئیس ثبت اسناد وامالك نجف آباد /2/401 
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426805300065 شماره پرونده: 9609986805300793 شماره بایگانى شعبه: 960793 
به موجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 9609976805301952 محکوم علیه 
محمدعلى بورونى مندآبادى فرزند اصغر به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته چک شماره 278980 و مبلغ 705/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
سید بیت اله آذریان فرزند سیدابراهیم به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، بهارستان انتهاى خیابان 
الفت شرقى خیابان نور نور شرقى خیابان شهداى گمنام پالك 684 طبقه همکف واحد یک و هزینه نشر آگهى 
112/000 تومان  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 94/4/30 لغایت اجراى حکم و نیم عشر 
اجرایى. مشخصات محکوم له: ولى اله جاللى خرم دشتى فرزند حسین به نشانى اصفهان، اصفهان رباط دوم خ 
شهید عادل پور بن بست گلستان پالك 17. 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 شــامل 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 موسســات 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 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). م الف: 4148 شعبه 53 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /2/770
رأى اصالحى

کالسه پرونده 43096 و 960351 شماره دادنامه: 9609976795501411- 96/8/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
25 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: نوید نژادعلى به نشانى اصفهان اول اتوبان چمران اول خ بعثت روبروى 
اداره برق کناف آذران خوانده: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 411591- 94/7/30 
مقوم بر نه میلیون و ششصد و ده هزار ریال R 9/610/000 ریال گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا، ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. گزارش اصالحى: درخصوص دادخواست نوید نژادعلى به طرفیت 
مهناز ظریف به خواســته مطالبه وجه چک نظر به اینکه تالش و مساعى اعضا در جهت ایجاد سازش و اصالح 
ذات البین موثر واقع گردید و طرفین به شرح صورتجلسه مورخ 96/8/23 این شورا که دعوى خود را به این شرح 
که مقرر شد خوانده خانم مهناز ظریف جمعاً با احتساب خسارات و تأخیر تأدیه مبلغ یک میلیون و یکصد و هشتاد 
هزار تومان طى چهار 4 قسط از قرار ماهیانه سیصد هزار تومان و قسط آخر را به مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار 
ریال از تاریخ اولین سررسید قسط  96/10/10 بترتیب تا استهالك کامل دین پرداخت نماید و همسر خوانده آقاى 
محمدعلى تیمورى ضمانت پرداخت مى نماید که در مهلتهاى قانونى پرداخت نماید و چنانچه خوانده نسبت به 
این توافق عمل ننماید کل دین به حال تبدیل مى گردد و خواهان مى تواند نسبت به آن تقاضاى اجرائیه نماید. به 
سازش خاتمه و تقاضاى صدور گزارش اصالحى نمودند. لذا شورا در اجراى مقررات صادر ماده 25 ناظر بر ماده 11 
قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 187، 182 و 183 قانون آئین دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب و به 
شرح فوق گزارش اصالحى صادر و اعالم مى دارد گزارش اصالحى صادره بین طرفین و وراث و قائم مقام قانونى 
آنها نافذ و معتبر و مستنداً به ماده 30 قانون شوراى حل اختالف قطعى است. م الف: 4146 شعبه 25 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/771
ابالغ رأى

کالسه پرونده اصلى: 960916 شماره دادنامه: 9709976795500222- 97/2/10 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 
25 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى غفورى به نشانى: اصفهان چهارباغ باال مجتمع کاویان واحد 39 
خوانده: اسماعیل کریمى به نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: به تاریخ 97/2/8 شعبه 
25 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960916 و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: درخصوص دعوى مهدى 
غفورى به طرفیت اسماعیل کریمى به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 04348984- 96/11/25 
جمعًا به مبلغ R 37/960/200 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونى. با عنایت به محتویات پرونده و 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 در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك موثر قانونى 
درخصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا د عوى مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ R 37/960/200 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ R 1/647/450 ریال بابت هزینه دادرسى و 
خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ (96/11/25) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محســوب و ظرف مدت 20 روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکورظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 4143 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/773
اجراییه

شــماره اجراییه: 9710426793700085 شــماره پرونده: 9609986793700172 شــماره بایگانى شعبه: 
960172 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096793700085 و شماره دادنامه مربوطه 
9609970350201742 محکوم علیه مسعود روشن کیا فرزند اکبر به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال وجه سفته ها و هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
96/2/13 لغایت زمان اجراى حکم در حق محکوم له حســن طالبى نودهى فرزند محمدباقر به نشانى اصفهان 
اصفهان خ فروغى خ بهارستان ك ش ربانى پ 12 منزل طالبى و نیم عشر حق االجرا. 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 اج رائیه 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 درخواست 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 شــش 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). م الف: 4139 شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/774
اجراییه

شماره ابالغنامه:  9710106794800327 شماره پرونده: 9609986794800369 شماره بایگانى شعبه: 960369 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: مریم الهوتى شــماره اجراییه: 9710426794800060 به موجب درخواست 
اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794800025 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794801572 
محکوم علیه مریم الهوتى محکوم است به پرداخت مبلغ 40000000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 600000 
ریال هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 13960501 لغایت اجراى حکم و همچنین 
نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: محمدمهدى دیانتى فرزند منوچهر به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، خیابان بزرگمهر، خ رکن الدوله پالك 20. 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 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 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 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). م الف: 4124 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهید حججى) /2/775
اجراییه

شماره ابالغنامه: 9710106794800318 شماره پرونده: 9509986794800787 شماره بایگانى شعبه: 950787 
مشخصات ابالغ شونده حقوقى: شرکت جهان بناى کارون جنوب به نشــانى مجهول المکان شماره اجراییه: 
9710426794800059  به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096794800023 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976794800615 محکوم علیه شرکت جهان بناى کارون جنوب به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 84700000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2327500 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل احمد صادقى حسن آبادى فرزند محمود به نشانى اصفهان اصفهان اصفهان خیابان بزرگمهر 
حدفاصل چهارراه نورباران و کالنترى 14 طبق تعرفه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم سررسید 1395/11/25 
تا زمان وصول و همچنین نیم عشر حق االجرا. مشــخصات محکوم له: مجید محمدى فرزند محمد به نشانى 
اصفهان، اصفهان، خ فیض کوى باغ کاج بن بست خسروى پالك 51 واحد 4. 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 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 درخواست 
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 هفــت 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). م الف: 4100 شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شهید حججى) /2/777
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609976794304050 شماره پرونده: 9609986794300532 شماره بایگانى شعبه: 960533 
پرونده کالسه 9609986794300532 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهید حججى) 
تصمیم نهایى شماره 9609976794304050 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت 
خانم محبوبه السادات تدین فر فرزند سیدرسول به نشانى اصفهان، اصفهان، اصفهان خ نیکبخت غربى ساختمان 
ماکان واحد 45 خواندگان: 1- آقاى ریحان رییسى زاده فرزند ملک حسین 2- آقاى على اکبر صفیان بلداجى فرزند 
بهروز 3- آقاى محمد صفیان بلداجى فرزند بهروز 4- آقاى عین اله شیراحمدى فرزند سیف  اله همگى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا ختم رسیدگى را اعالم و 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى بانک مهر اقتصاد به نمایندگى 
علیرضا زمانى با وکالت خانم محبوبه السادات تدین فر به طرفیت 1- آقاى ریحان رییسى زاده 2- آقاى على اکبر 
صفیان بلداجى 3- آقاى محمد صفیان 4- آقاى عین اله شیراحمدى به خواسته مطالبه مبلغ 68/000/000 ریال 
بخشى از وجه چک شماره 94020 به عهده بانک سپه به انضمام مطالبه هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه و 
حق الوکاله، 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 على 
رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور ندارد لذا 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 دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ 68/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/090/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى با احتساب اجرا و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 95/8/6 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد و حق الوکاله وکیل به مبلغ 
2/448/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى اصفهان 

خواهد بود. م الف: 4094 شعبه سیزده شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /2/779
اجراییه

شماره اجراییه: 9610426793600293 شماره پرونده: 9209986793601651 شماره بایگانى شعبه: 921664 
پیوست: 2131/92 ش6 ب ه موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793601488 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976793602630 محکوم علیه 1- احمد قریشــى 2- صدیقه رمضانى هر دو به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت تضامنى به میزان 22500000 بابت اصل خواسته و 128000 ریال هزینه 
دادرسى و پرداخت حق الوکاله وکیل محبوبه السادات تدین فر به نشانى اصفهان، خیابان چهارباغ باال مجتمع کوثر 
فاز 2 طبقه 1 واحد 337  به شماره چک 150672 به تاریخ 1392/06/10 لغایت زمان اجراى حکم در حق شاکى 
و پرداخت نیم عشر دولتى. مشخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نورى به نشانى خ توحید 
جنب تاالر فرشچیان سرپرستى بانک مهر اقتصاد. 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 شــامل 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 درخواست محکوم له 
بازداشت مى شــود (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 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 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). م الف: 4093 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 

شهید حججى) /2/781 
راى اصالحى

شماره: 9609976794104273- 96/10/30 صورت مجلس شعبه یازده شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
به تاریخ 1396/10/25 در وقت فوق العاده جلسه شعبه یازده شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان به تصدى 
امضاکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کالسه 960834 تحت نظر است با عنایت به مذاکرات طرفین و استماع 
پیشنهادات آنان و اینکه با سعى و تالش اعضاى شورا موضوع دعوى منجر به حصول سازش شده است، شورا 
ختم رسیدگى را اعالم، به شرح زیر با تنظیم صورت جلسه مبادرت به صدور گزارش اصالحى مى نماید. گزارش 
اصالحى: در خصوص دعوى خواهان خانم بدرالسادات طباطبایى فرد فرزند سیدحسن به نشانى اصفهان، ملک 
شهر، خ مفتح، ك طلوع، ك مهدیه، ك 8 مترى پرستو، بن بست میخک، انتهاى کوچه به طرفیت خوانده آقاى 
احمد اسدى حسن وند به نشانى مجهول المکان به خواسته مطالبه خسارت وارده خودرو به شماره 21/53 و 232 
سوارى پراید هاچبک سفید رنگ طبق نظریه کارشناسى رسمى دادگسترى به مبلغ 13/000/000 ریال. به شرح 
متن دادخواست تقدیمى، با توجه به جامع اوراق و محتواى پرونده، خواسته خواهان نظر به اینکه طرفین دعوى 
با مساعى اعضاى شورا به شرح صورت جلسه مورخ 1396/10/25 چنین توافق نمودند خواهان قبول کرد از کل 
مبلغ خواسته به انضمام هزینه دادرسى و هزینه کارشناسى و خسارات مبلغ 1/500/000 تومان از خوانده دریافت 
و اعالم رضایت نماید. خوانده نیز متعهد گردید مبلغ فوق را در تاریخ 96/12/22 از طریق کارت به کارت خواهان 
به شماره 5892101123801587 واریز نماید و چنانچه به تاریخ فوق به تعهدات خود عمل ننماید با درخواست 
خواهان با صدور اجراییه کل مبلغ خواسته در دادخواست به انضمام هزینه کارشناسى و هزینه هاى دادرسى به 
مبلغ 1/670/000 تومان و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ملزم به پرداخت شود. بنابراین شورا 
دعوى مطروحه را مختومه با سازش اعالم مستندا به ماده 24 و تبصره 1 ماده 27 قانون شوراهاى حل اختالف 
مصوب 1394/8/10 و مواد 178 و 184 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 
1379، مفاد سازش نامه مذکور را بین طرفین، وراث و قائم مقام قانونى آنها نافذ و معتبر اعالم مى نماید. گزارش 
اصالحى اصدارى، قطعى بوده و پس از تایید صحت سازش توسط قاضى شورا و متعاقبًا ابالغ به طرفین همانند 
سایر احکام دادگاه ها قابل اجرا مى باشد. م الف: 4091 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /2/783

معاون فرهنگى- هنرى سازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان گفت: بر اساس طرح 
پیشنهادى سازمان، براى نخستین بار مسابقات ورزشى 
بین مناطق محروم و مناطق برخوردار شــهر برگزار 

مى شود.
حمید دهقانى با اشــاره به فعالیت هاى فرهنگى ویژه 
ماه مبارك رمضان اظهار کــرد: برنامه هاى فرهنگى 
شهردارى اصفهان در چند بخش شامل بخش سحرى 
خوانى، شعر و رمضان، روایت خوانى، داستان خوانى، 
پخش فیلم مســتند و برگزارى مســابقات خالصه 

مى شود.
وى افزود: در بخش مســابقه روزانه، یک ســئوال بر 
روى سایت فرهنگسراى پرسش شهردارى اصفهان 
مطرح مى شود و در روز عید ســعید فطر، قرعه کشى 
انجام و برندگان مسابقه مشخص مى شوند. وى ادامه 
داد: منابع این مســابقه کتب حجت االسالم قرائتى و 

حیدرى ابهرى است.
***

معاون فرهنگى- هنرى سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان با اشاره به برگزارى برنامه 
تغذیه در وقت اضافه ادامه داد: این برنامه، در ارتباط با 
روزه دارى کنکورى هاست و اینکه در ایام ماه رمضان، 
جســم و روان ســالم براى موفقیت کنکور همزمان 

صورت گیرد.
دهقانى خاطرنشان کرد: تمام مراکز فرهنگى و ورزشى 
مناطق 15 گانه شــهر برنامه هاى مشــخصى در ماه 
مبارك رمضان دارند که با اســتقبال مــردم رو به رو 

شده است.
وى اظهار کرد: بر اســاس طرح پیشنهادى سازمان، 
براى نخستین بار مسابقات ورزشى بین مناطق محروم 
و مناطق برخوردار شــهر برگزار مى شــود تا شکاف 
اجتماعى کمرنگ و صلح و دوســتى بین شهروندان 

بیشتر شود.

برپایى مسابقات ورزشى
مدیرکل راه و شهرســازى استان اصفهان گفت:  بین مناطق محروم و برخوردار شهر

هریک از شهرداران که بهسازى بافت هاى فرسوده 
شهرى خود را شروع کنند و گسترش دهند، به هر 
میزان که به سهمیه قیر نیاز داشته باشند، دریافت 

مى کنند.
حجــت ا... غالمى اظهــار کــرد: محموله هاى 
قیر، با ضریب یک به 6، متناســب بــا اعتبارات 
تخصیص یافته به طرح هاى راه و شهرســازى در 

شهرستان ها توزیع مى شود.
وى افزود: هر شهرســتانى که بتواند به طرح هاى 
راه هاى روســتایى، راه هاى اصلــى، آزادراه ها و 
بهسازى بافت هاى فرسوده، اعتبارات بیشترى در 
شوراى برنامه ریزى جذب کند، سهمیه قیر بیشترى 
دریافت خواهد کرد. مدیرکل راه و شهرسازى استان 
اصفهان با تشــریح ضریب یک به 6 خاطرنشان 
کرد: به  عنوان  مثال اگر صد میلیارد تومان امسال 
به اعتبارات بخش راه و شهرسازى اختصاص یابد، 
سهمیه قیر معادل 160 میلیارد تومان در این استان 
توزیع خواهد شــد. وى تصریح کــرد: هر یک از 
شهرداران که بهسازى بافت هاى فرسوده شهرى 
خود را شروع کنند و گسترش دهند، به هر میزان که 

به سهمیه قیر نیاز داشته باشند دریافت مى کنند.

عرضه سهمیه قیر بهسازى 
بافت فرسوده 
بدون محدودیت
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مرحله نخست طرح ایمن سازى سى و سه پل اجرا شد.
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى استان 
اصفهان گفت: این طرح  شامل ایمن سازى رواق ها  و مسیر 
تردد گردشگران، پس از بحث و بررسى و تأیید شوراى فنى 

این اداره کل به مرحله اجرا رسید.
فریدون اللهیارى افزود: مشخص شــدن کف سازى بتنى 
دهانه ها در مرمت هاى دهه 50 در بازدید میدانى ، همچنین 
بررسى یک دهنه از مجموعه 200 دهنه طبقه دوم این اثر در 
ســه ماه، از جمله مراحل اجراى این طرح ساماندهى است. 
وى گفت: همچنین با تأیید کارشناسان ارشد عضو شوراى 
فنى این اداره کل، ســتون هاى طرح ایمن ســازى در کف 

رواق هاى سرپوشیده اجرا شد و هیچگونه مداخله اى در اصل 
بنا به وجود نیاورده اســت. مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى وگردشگرى اســتان اصفهان افزود: همچنین دراین 
طرح، استفاده از شبکه کابلى کمترین تأثیر بصرى و مداخله 

سازه اى و بیشترین ضریب ایمنى را ایجاد کرده است .
اللهیارى گفت: با اجراى این طرح به طور آزمایشــى در یک 
دهنه از مجموعه 200 دهنه پل در طبقه دوم به دنبال دریافت 
نظرات کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگى براى بهبود 
عملکرد ایمن سازى پل هســتیم و پس از دریافت نظرات و 
جمع بندى بهترین نظر کارشناسى، بر روى دیگر دهنه هاى 

پل اجرا مى شود.

مدیــرکل پدافنــد غیرعامل اســتان اصفهــان گفت: 
توســط اداره کل پدافند غیرعامل، نخســتین اورژانس 
شیمیایى پرتوى کشور در استان اصفهان ایجاد شده است. 
محمد صفدریان اظهار کرد: کلیه دســتگاه ها باید کارى 
کنند تا حوزه هاى خدمات رسان تحت امرشان، مورد تهدید 
واقع نشوند و اگر مورد تهدید واقع شــد، بتوانند بازیابى 
کنند. وى با بیان اینکه پدافند غیرعامل مصون سازى از 
درون حوزه هاى زیرساختى نظام جمهورى اسالمى در 
مقابل آسیب ها و تهدیدات را برعهده دارد، افزود: پدافند 
غیرعامل در ایران براى اولین بار در اواسط جنگ تحمیلى 
و تنها براى اصول نظامى و تاکتیک حمله و یا دفاع به کار 

گرفته شــد. مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان با 
اشاره به اینکه بعضى از تهدیدات دشمنان بسیار پیچیده تر 
و خطرناك تر از تهدیدات نظامى هستند، گفت: جمهورى 
اسالمى ایران به واسطه نگرش هاى استکبارستیزى خود 
همواره مورد هجمه دشمن بوده است. وى با بیان اینکه 
اســتان اصفهان با 5000واحد صنعتى، دارنده بیشترین 
تعداد مراکز صنعتى و شیمیایى در کشــور است، افزود: 
در دو سال گذشــته در حال شناسایى نقاط حادثه خیر در 
مراکز صنعتى هستیم که نخستین مرکز، شهرك صنعتى 
رازى شهرضاست که در حال شناسایى نقاط حادثه خیز 

آن هستیم.

اجراى طرح ایمن سازى
 سى وسه پل

ایجاد نخستین اورژانس 
شیمیایى پرتوى کشور 

 برنامه اعزام گسترده از 
اصفهان به مرقد امام(ره)نداریم

 رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات  اسالمى استان 
اصفهــان گفت: 14 خــرداد، ســالروز ارتحال امام 
خمینى (ره)  با ماه رمضان مقارن شــده و به همین 
علت، اعزام گسترده اى به مرقد مطهر نداریم و تنها 
شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل به مرقد مطهر 

امام راحل(ره) اعزام دارند.
جعفر عسگرى اظهار کرد: جهت گیرى مجموعه هاى 
فرهنگــى و مبلّغــان در برگزارى مراســم، تبیین 
اندیشــه هاى واالى امــام خمینــى(ره) و ابعــاد 
شخصیتى ایشــان به ویژه براى نوجوانان و جوانان 
خواهد بود.  وى ادامه داد: ســال گذشته مراسم روز 
جهانى قدس حرکتش به سوى مصال بود که چون 
مسیرها پاســخگوى ظرفیت جمعیت نبود، قرار شد 
تا کارگروهى شکل بگیرد و کارشناسان نظرات خود 
را پیرامون چگونگى راهپیمایى روز جهانى قدس در 

اصفهان بیان کنند.

باغ غدیر 
میزبان «ُنه شب ُنهِ شب» 

ویژه برنامه شاد و مهیج «نُه شب نُِه شب» همراه با 
بخش هاى متنوع سالمت ویژه ماه مبارك رمضان 
برگزار مى شود. غرفه هاى سالمت، مشاوره تغذیه، 
روانشناسى و ازدواج و خانواده، مشاوره بیمارى هاى 
هپاتیت و ایدز، از جمله غرفه هاى ویژه سالمت است.
این برنامه از 3 تا 11 خرداد هر شب ساعت 21 در باغ 

غدیر میزبان عموم شهروندان است.

خبر

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 263/96 شــماره دادنامه: 9609976795500585- 96/7/4 مرجع رسیدگى: شعبه 25 شوراى 
حل اختالف اصفهان خواهان سید مهدى حسینى فرزند سید حسن ســاکن خمینى شهر- دستگرد قداده جنب 
کتابخانه امام محمدباقر خوانده: احمدرضا ســلطانى ساکن اصفهان- شــاهپور جدید فاز 7 پالك 561 مجهول 
المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى سید مهدى حسینى به طرفیت 
آقاى احمدرضا سلطانى به خواســته مطالبه مبلغ R 20/000/000 ریال بیست میلیون ریال وجه چک به شماره 
892/11521788892- 96/2/27 به عهده بانک پست بانک خمینى شهر به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
 20/000/000 R 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
ریال بیست میلیون ریال بابت اصل خواســته و R 300/000 /1 ریال بابت هزینه دادرسى و طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (96/2/27) و هزینه نشر آگهى تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

4082 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/787
حصر وراثت

محترم خائفى داراى شناسنامه شماره 201 به شرح دادخواست به کالسه 450/97 ح/10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا خائفى به شناسنامه 700 در تاریخ 1396/12/29 
اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 بــرادر و یک خواهر  
1- محمدرضا خائفى به ش.ش 779 نسبت با متوفى برادر 2- جعفر خائفى به ش.ش 200 نسبت با متوفى برادر 
3- محترم خائفى به ش.ش 201 نسبت با متوفى خواهر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 4176 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

استان اصفهان /2/788
حصر وراثت

على اکبر اسدى قفرى داراى شناسنامه شماره 1370  به شرح دادخواست به کالسه 449/97 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه موسوى قفرى به شناسنامه 1 در تاریخ 96/4/17 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محسن اسدى قفرى ش.ش 
1990 فرزند 2- على اکبر اسدى قفرى ش.ش 1370 فرزند 3- هاجر اسدى قفرى ش.ش 1648 فرزند والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 4177 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/789
حصر وراثت

مجتبى عبدى داراى شناسنامه شماره 1358 به شرح دادخواست به کالسه 437/97 ح 10 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت عفت الظهور به شناسنامه 25 در تاریخ 96/11/9 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 1 دختر به نام هاى ذیل: 
1- مجتبى عبدى ش.ش 1358 فرزند 2- اکبر عبــدى ش.ش 1167 فرزند 3- مرتضى عبدى ش.ش 53755 
فرزند 4- احمد عبدى ش.ش 1107 فرزند 5- بتول عبدى ش.ش 1337 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست  مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4181 شعبه دهم حقوقى 

شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/791
حصر وراثت

خانم طاهره حسینى چالشترى داراى شناسنامه شماره 485 به شرح دادخواست به کالسه 443/97 ح 10 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیرهوشنگ قاسمى به شناسنامه 266 در 
تاریخ 96/11/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، یک 
دختر و یک همسر دائمى و پدر به اسامى: 1- على قاسمى به ش.ش 907 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد قاسمى به 
ش.ش 14796 نسبت با متوفى فرزند 3- پریسا قاسمى به ش.ش 7652 نسبت با متوفى فرزند 4- طاهره حسینى 
چالشترى به ش.ش 485 نسبت با متوفى همسر 5- على اصغر قاسمى آق  بالغى به ش.ش 141 نسبت بامتوفى 
پدر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف: 4183 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف استان اصفهان /2/792
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 18/300/000 تومان به طرفیت خوانده عبدالکریم آرش 
به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 130/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ سه شنبه 97/4/26 ســاعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 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. 702/ م 

الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/798
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 9/300/000 تومان به طرفیت خوانده جابر لطفى به 
شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 122/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ یک شنبه 97/4/24 ساعت 11 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 شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى  باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 703/ 

م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/799
ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 20/000/000 تومان به طرفیت خوانده حامد صفایى به 
شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 121/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ یک شنبه 97/4/24 ساعت  10 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 شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى 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. 704/ م 

الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/800
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواســته الزام خوانده 7/000/000 تومان به طرفیت خوانده ابوطالب قلعه 
به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 128/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ سه شنبه 97/4/26 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 705/ 

م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/801
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 3/000/000 تومان به طرفیت خوانده رحمت اهللا حسینى 
پور به شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 129/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ سه شنبه 97/4/26 ساعت 11 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 شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 706/ 

م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/802
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 4/500/000 تومان به طرفیت خوانده روح اهللا جهاندیده 
به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 131/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ سه شنبه 97/4/26 ساعت 9/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى 
ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در 
جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 707/ م الف شعبه 

دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/803
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 11/000/000 تومان به طرفیت خوانده على نجار به 
شوراى حل اختالف شعبه دوم حقوقى شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 123/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ دوشنبه 97/4/25 ساعت 8/30 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 شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 
نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 708/ 

م الف شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/804
 حصروراثت

اسماعیل خانیان داراى شناسنامه شماره 757 به شرح دادخواست به کالسه 254/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا خانیان بشناسنامه 5 در تاریخ 96/7/5 اقامتگاه دائمى خود 
را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. مریم منتظرى ش ش 1270577123 ، 2. مینا 
منتظرى ش ش 1272819991 ،(فرزندان متوفى)، 3. محسن منتظرى نجف آبادى ش ش 1658 ،(همسر متوفى)، 
4. محترم مهدیه نجف آبادى ش ش 615 ،(مادر متوفى)، 5. اسماعیل خانیان ش ش 757 (پدر 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. 699/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/805

 حصروراثت 
زهرا باب الخانى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 326 به شــرح دادخواست به کالسه 253/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه مختارى نجف آبادى بشناسنامه 40 
در تاریخ 96/11/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سکینه 
باب الخانى نجف آبادى ش ش 18 ، 2. فاطمه باب الخانى نجف آبادى ش ش 432 ، 3. زهرا باب الخانى نجف آبادى 
ش ش 326 ، 4. کبرى بابلخانى نجف آبادى ش ش 738 ، (فرزندان متوفى)، 5. غالمحســین باب الخانى نجف 
آبادى ش ش 153 ، (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. 698/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/806 
حصروراثت 

محمدتقى جراح نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 904 به شــرح دادخواست به کالسه 252/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم صاحب محمدى بشناسنامه 10047 

در تاریخ 77/7/6 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. خورشید 
محمدى نجف آبادى ش ش 796 ، 2. محمود محمدى نجف آبادى ش ش 1042 ، 3. محمدعلى محمدى نجف 
آبادى ش ش 877 ، 4. حســینعلى محمدى ش ش 586 ، 5. احمد محمدى نجف آبادى ش ش 931 (فرزندان 
متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست 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 شــد. 692/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل 

اختالف نجف آباد/2/807
 اخطار اجرایى

شماره 905/96 به موجب راى شــماره 1361 تاریخ 96/12/9 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه حسین خدادادى به نشــانى نجف آباد- خ منتظرى شمالى- خ بهار – نبش 
ك معین- پ 17 کد پ 8514911111، محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 10/050/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر و حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیردرتادیه 
از95/2/25 و هزینه نیم عشــر دولتى. محکوم له: معصومه نوروزى با وکالت نســیبه سیروس به نشانى: نجف 
آباد- امیرآباد خ اردیبهشت پ 83،  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 

685/م الف-شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/2/808
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1238/96 دادنامه 172-97/2/18 تاریخ رسیدگى: 
97/2/16 مرجع رسیدگى شعبه یازدهم خواهان: اکبر غالمى اسفیدواجانى نشانى: تیران- رضوانشهر- شهرك 
صنعتى- 30 دوم-سنگبرى صدف ، وکیل: جعفر چرغان به نشــانى نجف آباد خ امام چهارراه شهردارى مجتمع 
نخل ط2واحد2خواندگان: 1. موســى حیدرى 2. امیر زارع کیتگرى 3. خشایار ترابى سوراوجینى نشانى: 1.نجف 
آباد- نرسیده به پلیس راه – خ 19 مرداد- ســنگبرى عدالت 2. شهرستان قدس- بلوار شهید کلهر، بازار سنگ- 
خیابان اول- سنگ رهام- امیر زارع 3. مجهول المکان،  خواسته: مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک شماره 
582819 عهده بانک مسکن به انضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات  قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعواى آقاى اکبر غالمى اسفیدواجانى 
با وکالت جعفر چرغان به طرفیت آقایان 1. موســى حیدرى 2. امیر زارع کیتگرى 3. خشایار ترابى سوراوجینى به 
خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده 
خواندگان داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خواندگان ردیف اول و دوم علیرغم ابالغ قانونى و ردیف سوم نشر 
آگهى در جلسه حاضر نگردیده اند و الیحه این نیز تقدیم نموده اند مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم 
بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى بر پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1345000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 96/7/20 
لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره در خصوص خواندگان غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
انقضا مهلت مذکور ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى 

باشد. 616/م الف، قاضى شوراى حل اختالف یازده حوزه قضائى نجف آباد /2/809
 ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103731501022 شماره پرونده: 9709983731500170 شماره بایگانى شعبه: 970171 
خواهان: جواد عادل نیاء دادخواستى به طرفیت خواندگان محمدعلى مهدوى زفرقندى - فرشید و عبدالمحمد هر 
دو احمدیان به خواسته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع  و  به شماره پرونده کالسه 970171 شعبه 5 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/4/12 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان محمدعلى مهدوى 
زفرقندى - فرشید و عبدالمحمد هر دو احمدیان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى میشود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 724/م 

الف مریم لسانى-منشى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/2/810 
حصروراثت 

بهنام شیاسى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالســه 251/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصالن شیاسى بشناسنامه 363 در تاریخ 96/3/31 اقامتگاه 
دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. بهنام شیاسى ش ش 2 ، 2. داود 
شیاسى ش ش 953 ، 3. مریم شیاسى ش ش 32 ، 4. اعظم شیاســى ش ش 622 ، (فرزندان 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. 717/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/811

ابالغ وقت رسیدگى
 ابالغ ازوقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم- آقاى على عسگر قربانى فر دادخواستى بطرفیت على اصغر 
مقیمى به خواسته استرداد چک تقدیم که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 59/97 ثبت گردیده نظربه 
اینکه خوانده فوق الذکرمجهول المکان اعالم گردیده است.مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و دادگاههاى عمومى و انقالب یکبار در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و 
از خوانده دعوت مى گردد که درجلسه رسیدگى روز شنبه مورخ 97/4/17 ساعت 5 عصر جهت رسیدگى حاضر شوند 
و اال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محسوب و ازطرف شورا تصمیم اتخاذ خواهد شد. 

323/ م الف دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد/2/812
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مریم رضایى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ 96/4/31 به طرفیت خوانده 
علیرضا بویر احمدى به شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
89/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/10 ساعت 8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام 

نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده 
و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 746/م 

الف شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/817
 فقدان سند مالکیت 

آقاى اصغر زمانى علویجه فرزند محمد باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 
14189-97/02/08 توسط دفترخانه 189 اصفهان رسما گواهى شــده مدعى شدند که سند مالکیت نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك شماره دو فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 272 دفتر 
یک امالك ذیل ثبت 70 بنام فاطمه شفیعى علویجه ثبت و سند صادر  شده و بعدا طى سند قطعى شماره 44109-
1366/05/18 دفترخانه 37 نجف آباد به اصغر نامبرده انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده مى باشد. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: بى احتیاطى. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) 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 صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1397/3/1 672/م الف 

ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/2/818
 فقدان سند مالکیت 

آقاى اصغر زمانى علویجه فرزند محمد باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 
14188-97/02/08 توسط دفترخانه 189 اصفهان  رســما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت پنج دانگ 
و نیم مشاع  از ششدانگ پالك شماره دو فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 
269 دفتر یک امالك ذیل ثبت 70 بنام نامبرده ثبت و سند صادر  شده و معامله دیگرى هم انجام نشده مى باشد. 
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: بى احتیاطى. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) 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 صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1397/3/1 673/م الف 

ابوالفضل ریحانى- کفیل ثبت اسناد و امالك مهردشت/2/819
 مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى)

شماره آگهى : 139703902120000002 – 1397/02/24 – شــماره پرونده : 139504002004000643 – 
پرونده اجرایى کالسه 9600020 – به موجب  پرونده اجرائى کالسه فوق تمامت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به پالك ثبتى 23/963 واقع در حسن آباد خلف دره بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 197/06 متر مربع مورد 
ثبت صفحه 390 دفتر 361 امالك به شماره 51739 به آدرس شهر ابریشم بلوار الغدیر محله حسن آباد کوچه شماره 
37 کوچه شهید اسمعیل و فتح اله دهقان طبق سند رهنى شماره 4120 93/05/15 دفترخانه اسناد رسمى شماره 
129 اصفهان در قبال مبلغ 1/182/000/000 ریال در رهن بانک مهر اقتصاد قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
رسمى مبلغ 2/291/100/000 ریال ارزیابى شده و پالك فوق داراى 268 متر اعیانى در دوطبقه مسکونى و یک 
واحد پارکینگ مسقف با قدمت حدوداً 10 سال و ... داراى انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش کارشناس رسمى 
دادگسترى داراى دیوارهاى باربر آجرى و ســتون هاى میانى فلزى سقف ها تیرچه بلوك  و کف فرش موزائیک 
بدنه ها سرامیک و سقف ها گچ آشپزخانه کف موزائیک بدنه ها تا سقف سرامیک و کابینت ها ام . دى . اف حمام و 
سرویس بهداشتى کف سرامیک بدنه ها کاشى و سرمایش کولر آبى و گرمایش بخارى گازى و آبگرمکن و نماى 
بیرونى آجر زبره و در حال حاضر در تصرف مالک مى باشد  . لذا پالك فوق از ساعت 9 الى  12 روز دوشنبه مورخ 
97/04/04 در اداره ثبت اسناد و امالك فالورجان واقع در خیابان فردوسى جنب بانک کشاورزى از طریق مزایده 
به فروش مى رسد مزایده از مبلغ 2/491/100/000 ریال شروع و به باالترین پیشنهاد نقداً فروخته مى شود . الزم 
به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده  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 . لذا 
این آگهى فقط یکبار در تاریخ 97/03/01 توسط روزنامه نصف جهان اصفهان منتشر مى گردد . ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمى گردد ، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد . الزم به ذکر 
است طبق اعالم بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه مى باشد . تاریخ انتشار 97/03/01 – تاریخ مزایده 97/04/04 – م 

الف 154 اسماعیل زاده- مسئول اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 2/820
ابالغ وقت دادرسى

خواهان محسن داشیان دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجراى 
حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت حمیدرضا رستگار به شوراى حل اختالف 
شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد واقع در شهردارى امیرآباد تسلیم نموده که پس از ثبت به شماره 168/97 ثبت 
گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/4/3 ساعت 11 تعیین گردیده. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس 
و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار 
در روزنامه هاى رسمى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه  از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه 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. 750/ م الف شعبه 

5 امیرآباد حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/826
 آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت

خانم نفیســه ابراهیمیان فرزند مصطفى باســتناد وکالتنامه هاى شــماره 25337-1396/10/28 و 21656-
1395/02/20 هر دو تنظیمى دفترخانه 182 علویجه و طى وارده شماره 97/01/27-139721702177000057 
اعالم نموده که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 1723 فرعى واقع در علویجه یک اصلى 
بخش پانزده ثبت اصفهان متعلق به عفت مختارى علویجه نامبرده نزد سعید نریمانى مى باشد. چون طى اخطاریه 
شماره57-97/01/22 اخطار به سعید نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده مراتب طبق آگهى موضوع تبصره 3 ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانونى ثبت آگهى مى شود که دارنده اســناد مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این گواهى ظرف 
مدت ده روز سند نامبرده را تسلیم نماید و یا آنکه مجوز قانونى نگه داشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت اسناد 
و امالك مهردشت اعالم نماید. در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه نسبت به صدور سند، نسبت 
به صدور سند المثنى طبق مقررات اقدام و هیچگونه اعتراضى در این خصوص پذیرفته نخواهد شد. تاریخ انتشار 

1397/03/01- 730/م الف- ابوالفضل ریحانى- کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/2/829

کاروان ورزش کارگــران اســتان اصفهان در 
غالب سه تیم فوتسال، والیبال آقایان و تنیس 
روى میــز و دو و میدانى بانوان به مســابقات 
کمپانى ها و مؤسسات جهان در فرانسه اعزام 

مى شوند.
دومین دوره مسابقات ورزشــى کمپانى هاى 
جهان در شــهر البول فرانســه در 20 رشته 
ورزشــى از فردا تــا 6 خــرداد مــاه برگزار 
مى شــود و از اصفهان نیز ســه تیم فوتسال 
و والیبــال آقایــان، تنیــس روى میــز و 
دوومیدانى بانــوان با حمایــت کارخانجاتى 
که با هیئت ورزش کارگرى اســتان اصفهان 
تعامــل دارنــد، بــه ایــن مســابقات اعزام

مى شوند.
جــواد شــیران، رئیــس هیئــت و اداره امور 
ورزش کارگران اســتان اصفهان بابیان اینکه 
ورزشــکاران اعزامى اســتان اصفهان امسال 
در چهار رشــته در این مسابقات شرکت دارند، 
تصریح کــرد: ســتاد اجرایى ایــن کاروان از 
بهمن ســال 96 شــروع به کار کرد و تاکنون 
چندیــن جلســه در خصوص این مســابقات
 برگزار کرده اســت و در نهایت 23 ورزشکار 
وکادر تیــم در بخــش آقایان در رشــته هاى 
فوتســال و والیبال و پنج ورزشــکار در بخش 
بانوان در رشته هاى دوومیدانى و تنیس روى 
میز به تهران اعزام شــده اند تــا امروز همراه 
کاروان ورزشــى ایران عازم مسابقات فرانسه 

شوند. 

زاهدى، مدیــر کل حج و زیارت اســتان اصفهان با 
بیان اینکه تا به این لحظه، هنــوز در رابطه با طرح 
جدید براى اعزام هــاى ارزان قیمت بــه عتبات به 
اســتان اصفهان چیزى ابالغ نشــده اســت و ما از 
آن بى اطالع هســتیم، گفــت: نام نویســى براى
اعزام به عتبات عالیات از 12 خرداد آغاز مى شود و تا 

15 تیرماه ادامه دارد.
وى پیرامــون خبرى کــه چند روز پیش از ســوى 
مدیر کل عتبــات ســازمان حج و زیارت کشــور 
مبنى بــر ارائه تســهیالت ویژه بــراى اعزام هاى 
ارزان قیمــت بــه عتبــات و دادن وام هــاى

 500 هزار تومانى با کارمزد قرض الحســنه، اظهار 
کرد: پیــش از این طــرح هاى خاصــى به صورت 
تســهیالت قرض الحسنه با شــرایط خاص وجود 

داشت.
مدیر کل حج و زیارت اســتان اصفهان تصریح کرد: 
چنانچه طرح جدید در ســازمان حج و زیارت براى 
هموطنان برنامه ریزى شده باشــد، پس از ابالغ به 
مراکز اســتان ها، به اطالع عموم شهروندان خواهد 

رسید.
زاهدى در توضیح روند اعزام مشتاقان اهل بیت(ع) 
به ســفر عتبات در ماه مبارك رمضــان، گفت: نام 
نویســى براى اعزام به عتبات عالیات از 12 خرداد 
امسال آغاز مى شود و تا 15 تیرماه به هر دو صورت 

زمینى و هوایى ادامه دارد.
وى در پاسخ به اینکه با توجه به نوسانات قیمت ارز 
در ماه هاى گذشته، آیا افزایش قیمتى در سفرهاى 
عتبات هست، اظهار کرد: به هیچ وجه افزایش قیمتى 
را در ســفرهاى عتبات نداریم و قیمت ها براساس 
گذشــته اســت و ثبت نام به صورت اینترنتى انجام 

مى شود.

از اعزام هاى ارزان قیمت به عتبات 
فعًال خبرى نیست

اعزام نمایندگان ورزش 
کارگرى به مسابقات فرانسه


