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وسوسه450 هزار دالرى  اصفهان، پایتخت سنگ ایران استخواننده «سوسن خانم» چگونه از «خندوانه» سر درآورد30 درصد تریاك افغانستان از ایران به اروپا مى رود ریزش آوار ساختمان بر سر 4 کارگر  ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

استرس منجر به از دست دادن بینایى مى شود

پلیس جاده  هاى خاکى اصفهان را بست
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واقعیت هاى حوزه «روسرى» 
که شاید از آن خبر نداشته باشید

سوپرمن؛ اَبرقهرمان محبوب

تجاوز خواننده پاپ 
به دختران

 با وعده ازدواج
سلبریتى هاى 4

باسواد هم داریم!
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محققان دریافتند استرس روانى مى تواند دلیل مهم از بین رفتن بینایى در نتیجه آب 
سیاه، نوروپاتى اپتیکى، رتینوپاتى دیابتى و دژنراسیون ماکوال مربوط به سن باشد.
محققان مى گویند استرس مداوم و افزایش میزان کورتیزول، به دلیل عدم تعادل 

در سیستم اعصاب خودمختار (سمپاتیک) و عملکرد بد عروق خونى، تأثیر منفى بر 
چشم و مغز دارد.

چهره هاى سرشناسى در جهان هستند که عالوه 
بر شــهرت از مدارج عالى تحصیلى نیز برخوردار 
هستند. در همین باره بد نیســت بدانید برخى از 
ستاره هاى هالیوود در دانشگاه هاى تراز اول جهان 
تحصیل کرده و موفق به کســب مــدارك عالى
 شــده اند.  برخــى از این هنرمندان از شــهرت 
باالیى در میان مردم کشور هاى جهان برخوردار

هســتند که در این گزارش به آنها پرداخته شده 
است.
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مجوز استفاده از پساب در کشاورزى را نمى دهیممجوز استفاده از پساب در کشاورزى را نمى دهیم
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:
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به منظور مبارزه با باندهاى مواد مخدر؛

هم صدایى ساالر عقیلى 
و امین تارخ

 چلنگر 
خیلى

 به اصفهان 
تعصب 

دارد!

بازم میگید نواره؟!
مقایســه «کارلوس کــى روش» بــا امیــر کبیر آخریــن اقدام

رسانه اى ورزشــى نویسان حامیان ســرمربى تیم ملى بوده است. 
حامیان رســانه اى تیم ملى در روزهاى اخیر در تحلیل هاى خود
 از اقدامات تأثیرگــذار و خدمات کارلوس به فوتبال ایران ســخن 

مى گویند.
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مرور دستاوردهاى آقاى جنتلمن براى فوتبال ایران

ى مى شود
ر نتیجه آب

سن باشد.
م تعادل 

ر منفى بر 
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هم بین ایرانى ها و هم بین خارجى ها؛

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق آگهى اقدام نماید: 
موضوع مناقصه: 

1-  زیرسازى و آسفالت بافت فرسوده 
- مبلغ اولیه اعتبار: 10/000/000/000 ریال 

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال 
- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهردارى و اداره راه و شهرسازى استان اصفهان تحویل قیر تخصیصى

- مهلت ارائه پیشنهادهاى مناقصه: پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/5/10 
- محل دریافت اسناد: امور قراردادهاى شهردارى مرکزى خمینى شهر 

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهردارى مرکزى خمینى شهر 
- تاریخ بازگشایى پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 97/5/11 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز یک شنبه 97/5/28 
- اصالح، جایگزینى و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمى شود. 

شهردارى خمینى شــهر در نظر دارد نسبت به احداث مجتمع تجارى 
ادارى و پارکینگ با مشارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد آگهى فراخوان 
مى توانند تا روز یک شــنبه 1397/5/14 به دفتر امور سرمایه گذارى 
شهردارى خمینى شهر واقع در خیابان توحید خانه تاریخى سرتیپ 

سدهى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 33511224 

ســازمان فرهنگی اجتماعى و ورزشــى شــهرداري اصفهان در نظردارد  اجازه بهره بردارى از
 زمین هاى تنیس الف) زمین هاي تنیس شماره 2  آبشار (2 قطعه ) واقع در خیابان آبشار دوم، بوستان 
خبرنگار، ضلع شرقى ورزشگاه آبشار ب)  زمین هاى تنیس شهداى شهردارى (3 قطعه) واقع در 
خیابان آبشار سوم را از طریق مزایده به اشــخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده 

عمومی  واگذار نماید.
 متقاضى صرفاً مى تواند در یکى از موارد  مزایده شرکت نماید.

 توضیحات:
1- عدم اشتغال متقاضى به مشاغل خصوصى، دولتى، خدماتى، شهردارى ها و سازمانها و شرکتهاى 

وابسته.
2- ارائه سپرده شرکت در مزایده بصورت نقدي.

3- منتخب مزایده مکلف به ارائه ضمانت حسن انجام کار ، که میبایستى قیل از انعقاد قرارداد نقداً 
به حساب سازمان واریز شود.

4- دارا بودن حسن شهرت و عدم هرگونه سابقه کیفرى و اعتیاد به مواد مخدر.
5- در صورتیکه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وى به نفع سازمان ضبط خواهد 

شد.
6- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

7- کلیه هزینه هاى درج آگهى مزایده بر عهده برندگان مزایده میباشد.
8- شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف اعالمى از سوى سازمان میباشد.

9- اجاره بهاى ماهیانه پیشنهادى باید ازجهت مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده ودر پاکت الك ومهر 
شده تسلیم سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان شود.

10- سایراطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج میباشد.
***

      متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 4-34487753-031 تماس حاصل 
نموده و براى دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 13  روز سه شنبه مورخ  1397/05/16  به آدرس 
اصفهان، میدان قدس، خیابان الله، مقابل ترمینال باقوشخانه، خیابان طبیب اصفهانی، جنب کمیته 
شهروندي،امور درآمد سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان و جهت تحویل مدارك 
حداکثر تا ساعت13  روز پنج شنبه  مورخ   97/05/18   آدرس اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه 

اداري امیر کبیر، دبیرخانه سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان مراجعه نمایند.

آگهى مناقصه آگهى مناقصه 

آگهى فراخوان عمومىآگهى فراخوان عمومى
 انتخاب سرمایه گذار   انتخاب سرمایه گذار  

 على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

سازمان فرهنگی اجتماعى و ورزشى شهرداري اصفهانعلى اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر 

چاپ دوم

چاپ اول 

 آگهی مزایده آگهی مزایده

در حاشیه پرداخت وام هاى میلیاردى به مجریان «خنده باز» و «گر یه ساز»

نمى دانیم بخندیم یا گر یه کنیـــم؟!
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گفتگوى نصف جهان
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60 هزار نفر از مهارت هاى 
اداره کل فنى و حرفه اى 
اصفهان استفاده مى کنند

سرپرست آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان 
خبر داد: 
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معاون مقابله با عرضه، تقاضا و امور بین الملل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر با اشاره به همجوارى ایران با بزرگ ترین 
تولیدکننده تریاك دنیا، گفــت: در زمان ورود نیروهاى 
ائتالف به افغانستان حدود 200 ُتن تریاك در این کشور 
تولید مى شــد، در حالى که پس از خروج این نیروها از 
مرزهاى افغانستان، تولید تریاك در این کشور به بیش از 

6000 ُتن مى رسد. 
سردار اسدا... هادى نژاد با اشاره به اینکه کشور افغانستان 
در حال حاضر حدود 9000 ُتن تریــاك تولید مى کند، 
افزود: بر اســاس تحقیقات و آمارهاى نیروى انتظامى 
ایران، حدود 30 درصد از تریاك تولید شده در افغانستان 

براى ورود به اروپا از مسیر ایران گذر مى کند. وى اظهار 
کرد: قاچاقچیان با عبور دادن مواد تولید شده در افغانستان 
و نفوذ به اروپا مى توانند قیمت مصرف کننده مواد مخدر 

را تا 100 درصد افزایش دهند.
سردار هادى نژاد با اشــاره به اهمیت مرزهاى دریایى 
کشور، توضیح داد: به دلیل مسدود بودن مرزهاى خاکى، 
بیشــتر قاچاقچیان در حال حاضــر از طریق مرزهاى 
دریایى وارد کشــور مى شوند. مســیر دریاى عمان به 
ســمت اقیانوس هند و خلیج فارس به ســمت غرب از 
جمله مهم ترین مســیرهاى ورود مواد مخدر به داخل 

کشور هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در 
گفتگو با مهر با اعالم این خبر که مذاکره والیتى با پوتین 
بنا بر درخواست روحانى از رهبر انقالب انجام شده است، 
اظهار کرد: رئیس جمهور با توجه به شرایط فعلى، از مقام 
معظم رهبرى کمک خواســتند که با توجه به مذاکرات 
پیچیده و شرایطى که وجود دارد، از شخصیت هایى که 
تجربیات خوبى دارند براى کمک به دولت استفاده شود. 
بنا به درخواست آقاى روحانى، رهبر انقالب اجازه دادند 

که آقاى والیتى به کمک دولت بیاید.
ابوالفضل حسن بیگى با تأکید بر اینکه آقاى والیتى در 
سفر به روســیه مأموریتى از جانب رئیس جمهور را اجرا 

کرد، گفت: آقاى والیتى پیام رسمى و کتبى رئیس جمهور 
را به آقاى پوتین تسلیم کرد. از سوى دیگر چون رئیس 
جمهور  روسیه عالقه مند به مقام معظم رهبرى است، 
بنابراین آقاى والیتى پیام شفاهى مقام معظم رهبرى را 

نیز به رئیس جمهور روسیه رساند. 
در همین حال، محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس جمهور 
نیز در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون انتخاب على 
اکبر والیتى به عنوان فرســتاده ویژه رئیس جمهور به 
روسیه، اظهار کرد: فرســتاده ویژه رئیس جمهور براى 
سفر به 27 یا 28 کشور را وزارت امور خارجه به ما معرفى 

کرد و این موضوعى کامالً  عادى است.

30 درصد تریاك افغانستان از 
ایران به اروپا مى رود

سفر والیتى به مسکو 
درخواست روحانى بود

واکنش بروجردى به خبر 
بازداشتش

  فارس| عالء الدین بروجردى درباره خبرسازى 
کانال هاى خبرى مبنى بر بازداشت خود گفت: دشمنى 
با آمریکا و رژیم صهیونیستى و حمایت از مقاومت سبب 
پاتک دشمنان مى شود که این خبرسازى ها در پى همین 
موضوع اسـت. عضو کمیسـیون امنیـت ملى مجلس 
ادامـه داد: این خبرسـازى هاى پرتهمت سـناریوهاى 
طراحى شده توسط دست نشـانده هاى آمریکا و رژیم 
صهیونیستى است. دشمنى با آمریکا البته هزینه هاى 

خود را دارد.

دستگیرى 
یک عضو حلقه فساد

  ایسنا| وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت از 
دسـتگیرى یکى از افراد حلقه فسـاد زنجیره اى خودرو 

در خوزستان خبر داد.
محمد شریعتمدارى با انتشار متنى در توییتر، نوشت: پیرو 
دستور دکتر روحانى درباره گزارش ارسال شده اینجانب، 
ناجا از دستگیرى «م.آ» در خوزسـتان و اعترافات مؤثر 
وى از شبکه فساد خبر داده است. وى در ادامه نوشت: او 
یکى از افرادى است که اقداماتش در گزارش سال 96 ما 
به تعزیرات و گزارش 20 صفحه اى از فساد زنجیره اى، 

بالغ بر 718 دستگاه خودروى لوکس بود.

ژاپن خرید از ایران را 
قطع مى کند

  فارس| ژاپن خرید نفت از ایران را قطع مى کند 
و عربستان و امارات را جایگزین مى کند.  بانک هاى ژاپن 
هم اعالم کرده اند مبادالت پول مرتبط با نفت ایران را 
نمى توانند انجام دهند. خبرگزارى «تاس» روسـیه به 
نقل از روزنامه «نیکى» ژاپن نوشت: شرکت هاى نفتى 
ژاپن آماده مى شـوند تا واردات نفت از ایـران را به طور 
کامل قطع کنند. در صورتى که خرید نفت از ایران ادامه 
یابد شـرکت هاى خریـدارى کننده مشـمول جریمه و 

تهدیدهاى دیگر آمریکا خواهد شد.

سفیر ایران دو تابعیتى نیست
روابـط عمومـى وزارت امور خارجـه با رد    ایلنا|
ادعـاى دو تابعیتى بودن پروین فرشـچى کـه اخیراً به 
عنوان سفیر جمهورى اسالمى ایران در فنالند منصوب 
شـده اسـت، اعالم کرد: بررسـى  هاى به عمل آمده در 
وزارت امور خارجـه و وزارت اطالعات نشـان مى دهد 
ایشان تابعیت یا مجوز اقامت از هیچ کشور خارجى ندارند 
و راویان این گونه قصه    هاى دروغ با چنین جوسازى هاى 
بى حاصل صرفاً اهداف کم ارزش و موضوعات شخصى 

و جناحى خاصى را دنبال مى کنند.

مجلس به روحانى 
فشار نیاورده

  انتخاب| طیبـه سیاوشـى، عضـو کمیسـیون 
فرهنگى مجلس درباره اقدامـات پارلمان در خصوص 
نابسـامانى هاى اقتصادى اخیر گفت: بیش از دو هفته 
است که 200 نماینده از رئیس جمهور درخواست ترمیم 
کابینه را کرده اند. این فشار به رئیس جمهور نیست بلکه 
اینجا منافع مردم گم شـده. ما با دولت درگیرى نداریم. 
ما در جوابگویى بـه مردم در خط مقدم هسـتیم. برخى 
مطرح مى کنند که چرا مجلس طـرح نمى دهد؟ طرح 
قضیه را حل نمى کند. در تعامل دولت با مجلس است که 

مى تواند کار پیش برود.

کره اى ها در آمریکا
وزیر امور خارجـه کره جنوبى    اعتماد آنالین|
اشـاره کرد که رهبران دو کره ممکن اسـت در حاشیه 
مجمع عمومى سـازمان ملل که سـپتامبر سال جارى 
میالدى در نیویورك برگزار مى شود، با رئیس جمهورى 
آمریکا دیـدار کنند. این امر بیانگر نخسـتین نشسـت 
سـه جانبه رهبـران دو کـره و آمریکا و همچنین سـفر 
بى سـابقه «کیـم جونـگ اون»، رهبر کره شـمالى به

 آمریکاست.

خبرخوان
زائران امسال 

از سال 85 ثبت نام کرده اند
  مهر | مدیرکل حج و زیارت کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: زائرانى که در سال جارى به حج 
تمتع اعزام مى شوند از سال 85 تاکنون نام نویسى 
کرده اند. رحمان فاضلى شامگاه چهارشنبه در دیدار 
با استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: این زائران 12 
سال در نوبت اعزام بودند و اکنون در اولویت اعزام 

به سرزمین وحى هستند.

خوشحال نباشید
  ایسنا| صادق زیباکالم در نشســتى که 
از سوى وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعى برگزار 
شد، اظهار کرد: نباید خوشحال باشیم که فضاى 
مجازى نقش مهمى در جامعه ما پیدا کرده است؛ 
چرا که در جامعه اى ســالم که به حداقل توسعه 
سیاسى، دموکراســى و آزادى مطبوعات رسیده 
باشد، على القاعده فضاى مجازى نمى تواند تا این 

اندازه قلدرى کند.

هجوم مهاجران به مازندران
  آفتاب| عزیر عابسى، اســتاد دانشگاه با 
بیان اینکه مهاجرت از استان هاى جنوبى به سمت 
اســتان هاى شــمالى از جمله مازندران، گیالن، 
گلستان، البرز و تهران نیاز به بررسى و مطالعه دارد، 
اظهار کرد: بارگذارى بیشتر روى منطقه مازندران و 
فشار به محیط زیست با توجه جمعیت 3/5میلیونى 
مازندران مشــکالت زیادى در موضــوع زباله به 

وجود مى آورد.

تکذیب کردند اما...
سردار غالمرضا جاللى، رئیس    شبستان|
سازمان پدافند غیرعامل با اشــاره پیش از این به 
عنوان ابردزدى از آن یاد کرده بود گفت: این موضوع 
را بنده در سمینار کشاورزى مطرح کردم که احتماًال 
حوزه دست ساز و انسان ســاز در موضوع کم آبى 
وجود دارد. اما برخى از سازمان ها از جمله سازمان 
هواشناسى این موضوع را برنتافتند و اعالم کردند 
طرح چنین موضوعى یعنى حوزه انســان ساز در 
خصوص کم آبى اشکال علمى دارد در حالى که رد 
این فرضیه نیز باید به لحاظ علمى ثابت شود. بنده 
اعالم کردم اگر سازمان هواشناسى مطمئن است 
که هیچ نوع دخالت انسانى در موضوع کم آبى وجود 
ندارد باید این موضوع را ثابت کند و اگر بعداً اثبات 
شود که خالف آن بوده است این سازمان باید تبعات 

حقوقى و قانونى این موضوع را بپذیرد.

ما به التفاوت را دادند
مدیرعامل صندوق بازنشستگى    تسنیم|
کشــورى از پرداخت ما به التفاوت افزایش حقوق 
بازنشستگان صندوق بازنشستگى کشورى خبر 
داد و گفت: رقمى میانگین 320 هزار تومان بابت 
مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت به حساب 

بازنشستگان واریز شد.

ارز حجاج را افزایش دهید
  خبرگزارى صدا و سیما | نماینده 
ولى فقیه در امور حج و زیــارت گفت: 200 دالر 
اختصاص یافته براى ارز همراه حجاج متناسب با 
روزهاى اقامت آنان در عربستان نیست و از این رو از 
دولت مى خواهیم تا ارز همراه زائران بیت ا...  الحرام 

را افزایش دهد.

تکان دهنده
  تابناك | وزیر بهداشت گفته: اینکه یک 
چهارم جمعیت ما فشار خون باال دارند تکان دهنده 
است. اگر بتوانیم همین را کنترل کنیم خدمت بسیار 
بزرگى به سالمت کشور کرده ایم و شاید این برگ 
در کارنامه کارى همه ما از تمامــى اقداماتى که 

تاکنون انجام داده ایم ارزشمندتر باشد.

چهارمین جلســه محاکمه یاســین رامین که جمعیت 
هالل احمر شاکى آن است، دوم مرداد برگزار مى شود. 
دادگاه قبلى رسیدگى به این پرونده 11 تیر امسال برگزار

 شد.
اواخر مرداد ســال 95 بود که رســانه ها از بازداشــت 
یاسر رامین، پســر محمدعلى رامین معاون مطبوعاتى 
دولت احمدى نژاد و همســر مهناز افشار بازیگر سینما 
و تلویزیــون خبر دادند. چنــد روز پس از انتشــار این 
خبر، عباس جعفــرى دولت آبادى دادســتان عمومى 
و انقــالب تهــران از صدور قــرار وثیقــه 29 میلیارد 
تومانى و بازداشــت متهم شــرکت رشــد وابسته به 

ســازمان هالل احمر به دلیل عجز از تودیع وثیقه خبر 
داد.

محمدعلى نجفى، مشاور اقتصادى وقت رئیس جمهورى 
دهم شهریور سال 95 در همین ارتباط گفته بود: موردى 
نیز اخیراً مطرح شد که پسر یکى از مسئوالن دولت قبل 
[یاسین رامین، فرزند محمدعلى رامین]، شرکتى ایجاد 
کرد و واردات بخش خاص، مهم و گرانقیمتى از دارو ها 
را به صورت انحصارى در دســت گرفت و دارو هاى با 
کیفیتى پایین وارد مى کرد و سال ها مردم از آن استفاده 
مى کردند. امروز مشخص شده که چندین میلیارد دالر 
از این طریق عاید جوانى شــده که با یکى از خانم هاى 

هنرپیشــه ازدواج کرده و یکى از امالکش را که چند ده 
میلیارد تومان ارزش داشته به عنوان مهریه تقدیم خانم 

کرده است.
وکیل یاسین رامین نیز همان موقع به اظهارات نجفى 
واکنش نشــان داد و با تکذیب کردن موضوع واردات 
شیرخشــک هاى فاســد گفت که موضوع این پرونده 
یک اختالف حساب بین شرکت موکلش و هالل احمر 

است.
12 اســفند 95 و پس از هفت  ماه بازداشت که علت آن 
عجز در تودیع وثیقه 29 میلیارد تومانى عنوان شده بود، 

یاسین رامین از زندان آزاد شد.

رئیس انجمن صنفى دفاتر خدمات مسافرتى ایران گفت: 
تا کنون 40 درصد از آژانس ها تعدیل نیرو داشته اند اکنون 
دفاتر منتظر طى کردن سفرهاى تابستانى هستند ولى تا 

آخر تابستان این عدد به 80 درصد مى رسد.
حرمت ا... رفیعى گفت:  با توجه به شرایط پیش آمده براى 
آژانس هاى مسافرتى آنها دیگر نمى توانند که از عهده 
هزینه هاى دفتر خود برآیند بنابراین بسیارى از نیروها را 
تعدیل کرده اند و یا اگر چند دفتر داشته اند براى کاهش 

هزینه ها چند دفتر را تعطیل مى کنند.

نصف جهان  تهــران از دیرباز به عنــوان تغذیه کننده 
پوشاك کشور شناخته مى شده اســت. به همین دلیل 
نشست چهارشنبه هفته پیش صاحبان برند، کارخانه ها 
و تولیدکنندگان حوزه روسرى و پوشش سر که با حضور 
اصحاب رسانه در تهران برگزار شد، مهم ارزیابى گردید. 
فارغ از همه اینها، در نشســت مزبور حرف هاى جالبى 
از ســوى این تولیدکنندگان زده شد که بخشى از آن را 

مى خوانید:
■ حسین محمودى - کارخانه دار: خدا را شکر 
از زمانى که قیمت ارز افزایش پیدا کرده اســت جلوى 

واردات قاچاق گرفته و تولید در حوزه کارى ما خوب شده 
است.150 میلیون روسرى در سال مصرف مى شود که 
تولیدکننده داخلى اگر خوب بتواند در وضعیت موجود کار 

کند شاید حدود 40 درصد آن را تأمین کند.
■ مظاهرى- تولیدکننده: پارچه هاى ایرانى به هیچ 
وجه نمى توانند با پارچه هاى چین و ترکیه رقابت کنند. 
پارچه هاى ایرانى یکنواخت نیســت و 5000 متر اولش 
خوب است و ممکن است 5000 بعدى را مرجوع کنیم. 

■ سیدمحمود الجوردى – تولیدکننده:  روسرى 
کاالیى است که به واســطه انتخاب مى شــود و باید 

تولیدکننــده پیش بینى کند که در صنعت فشــن و مد 
چه اتفاقــى مى افتد که معموًال دوســتان در این زمینه 
پیش بینى انجام مى دهند اما پیش بینى هاى آنها اشتباه 

از آب درمى آید. 
■  محمدى:  تولیدکننده و صاحب فروشگاه: 
با چند نفر از هنرمندان و ســلبریتى ها تماس گرفتم و 
درخواست کردم که از محصوالت من در مراسم  مختلف 
اســتفاده کنند اما آنها هزینه هاى گزافى را درخواست 
کردند. آنها معتقدند کار یک سلبریتى آن است که پول 

بگیرد و محصوالت یک برند را معرفى کند. 

■ اخــوان – تولید کننده: شــرکت هاى خارجى 
تبلیغات بســیارى در تبلیغات دارند که ما نداریم. یک 
شــاگرد مغازه روســرى فروشــى بهتر از یک طراح 
مى توانــد بــه روز طراحى کنــد زیرا با ســلیقه مردم

 آشناست. 
■  بهمنــىـ  طراح پارچه: در کشــورهاى دیگر 
از جمله فرانسه، طراح را مى فرســتند کنار برج ایفل تا 
بررســى کند مردمى که در آن منطقه رفت و آمد دارند، 
چه سلیقه اى دارند این در حالى است که وقتى اسم طرح 

ایرانى مى آید، متأسفانه فقط کاشى مى بینیم!  

  عصر ایران| افــکار عمومى از جزئیــات موارد 
تخلف در پرونده مالى مؤسســه «ثامــن الحجج(ع)» 
شوکه شده و بیشتر البته به دلیل هزینه هاى میلیاردى 
به نام تبلیغات براى دو مجرى مشهور تلویزیونى! یکى 
را سال هاســت به عنوان کمدین و شــومن و با اجراى 
برنامه هاى طنزآمیز و شاد و بازیگرى و کارگردانى در این 
حوزه مى شناسیم، دیگرى را هم با برنامه هاى هر شب ماه 
رمضان که یکى را پیدا مى کند تا شرح بدبختى هاى خود 
را در مقابل دوربین بگوید و اشــک و آه مردم را درآورد. 
مثًال بگوید به علت چند میلیون تومان بدهى سال هاست 
زندانى است ولى کسى سراغى از او نمى گیرد و چشم هاى 
روشن آقاى مجرى خوش سیماى «گریه ساز» هم خیس 
اشک شود و شماره حســاب اعالم کنند تا این بنده خدا 

براى چند میلیون تومان ناقابل درگوشه زندان نپوسد.
نمى خواهیم روند دریافت این پول ها را الزاماً غیر قانونى 
و دریافــت آن را اقدامى «مجرمانــه» بدانیم و بگوییم 
خورده اند و پس نمى دهند چون ممکن است همین امروز 
پس دهند؛ کافى است دالر 3500 تومانى خریده باشند 

و امروز بفروشند!
اما دارم به چهره آقاى «گریه ساز» فکر مى کنم و از خود 
مى پرسم درهمان شــبى که آن پیرمرد بنده خدا مقابل 
دوربین مى گفت بخاطر چند میلیون تومان زندانى است 
و او شماره حساب اعالم مى کرد تا از جیب مردم قهرمان 
بازى درآورد این ســه میلیارد تومان در حساب او بوده 
است؟! به عبارت صریح تر و روشن تر و حتى روشن تر از 

چشم هاى او، «ما را گیر آورده بود؟!»
یا دارم به شوخى هاى آقاى «خنده باز» فکر مى کنم که 

در برنامه اى که به مؤسسات مالى–اعتبارى طعنه مى زد 
فراموش کرده بود خودش هم از یکى از مشکل دارترین 
آنها پول گرفتــه یا خود را ذیحق ودیگران را ناســزاوار 

مى دانسته یا او هم ما را دست انداخته بود!
منتظر توضیحات دو مجرى و رئ یسان آنان هستیم ببینیم 
چه مى گویند. اما اگر تکذیب کنند مستندات پرونده چه 

مى شود. اگر بگویند پس داده ایم باز از رانت بهره برده اند 
چون به دیگران تعلق نگرفته است. اگربخشى را «هدیه» 

بدانند از پول کى بوده است؟ 

در حاشیه پرداخت وام هاى میلیاردى به مجریان «خنده باز» و «گر یه ساز»

نمى دانیم بخندیم یا گر یه کنیم؟!

واقعیت هاى حوزه «روسرى» که شاید از آن خبر نداشته باشید

«سرپوش»ى بر مشکالت اقتصادى

تعدیل نیروى 80 ادامه رسیدگى به پرونده همسر مهناز افشار در هفته جارى
درصد آژانس ها

معاون ارتباطات و اطالع رســانى دفتر رئیس جمهور 
نســبت به ادعا هاى مطرح شــده دربــاره ارتباط بین 
خاموشــى هاى اخیر و معاهده پاریس پاســخ داد. در 
یادداشــت توییترى پرویز اســماعیلى آمده اســت: 
«منتقد محترم ادعا کرده: پشت پرده خاموشى هاى اخیر، 
تعهد دولت در معاهده پاریس براى کاهش اســتفاده از 
سوخت فسیلى از سال 2020 است. برادر جان! مشکل، 
همان پشت صحنه شماســت. این همه چراغ و لوستر 
براى یک دروغ و ایجاد سوء ظن بین مردم و مسئولین؛ 
اسمش اصالح الگوى مصرف نیست، اسراف است! اجرا، 
قانون مى خواهد. مگر الحاق ایــران به معاهده پاریس 
درمجلس تصویب و شــوراى نگهبان آن را تأیید کرده 
که دولت اجــرا کند؟! ضمناً ؛ اگر بــرق براى مردممان 
نداشته باشیم، صادراتش را هم قطع مى کنیم. چه رسد 

به معاهده!»

«اسکاى تراکس»، شرکت انگلیســى مشاوره خدمات 
پرواز است که از ســال 1999 با پیمایش میزان رضایت 
مصرف کنندگان شرکت هاى هواپیمایى «جایزه ایرالین 
جهان» را به بهترین شــرکت هواپیمایى اعطا مى کند. 
درشرایطى که سال 2000 فقط 2/2 میلیون شرکت کننده 
در این پیمایش شرکت کرده بودند این رقم در پیمایش 

سال 2017-2018 به 20/36 میلیون نفر رسید.
در رتبه بندى امســال، شــرکت هواپیمایى «سنگاپور 
ایرالینز» در فهرستى متشکل از صد شرکت هواپیمایى 
برتر موفق شــد در جایگاه نخســت قرار گیرد و جایزه 
ایرالین برتر را به دســت آورد. جالب است بدانید  از 20 
شرکت  هواپیمایى اول جهان، 13 شرکت آسیایى هستند 
که البته نامى از ایران در میان آنها نیست. تأسفبارتر اینکه 
نام شرکت هاى هوایى کشورمان در میان صد  شرکت 

برتر جهان هم وجود ندارد! 

مجتبى حاجــى زاده، رئیس اتحادیــه کارگران صنعت 
خودورسازى کشــور مى گوید: جریاناتى که در واردات 
قطعات چینى، کره اى و... دست دارند تمام تالش خود را 
مى کنند که بگویند کارگران قطعه ساز  ایران توان تولید 
جنس باکیفیت را ندارند لذا ناچاریم که در این وانفســا 
قطعه وارد کنیم. آنها القا مى کنند که مردم براى نشستن 
در «خودروهاى امن» و «حفظ جانشــان» به صورت 
مستمر به وجود آنها نیاز دارند و اگر آنها نباشد عن قریب 
اســت که صدها هزار نفر مثًال به علــت پایین نیامدن 
شیشه هاى  خودروهایشان جان مى دهند. القاى ناتوانِى 
کارگِر ایرانى نهایت هنر این رانت جویان است. آنها براى 
امرار معاش چاره اى جــز روى آوردن به مفت خوارگى 
ندارند؛ در واقع آنها از ناحیه بیــکارى کارگران و خالى 
ماندن سفره هاى آنان به آقازاده هاى خود، نان و کباب 

مى دهند. 

دبیر شوراى توسعه فرهنگ قرآنى کشــور، با بیان اینکه 
مســیحیان از صحیفه ســجادیه ب راى مســیحى شدن 
بت پرستان آفریقایى استفاده مى کنند، ادامه داد: این کتاب 

جزو پرفروش ترین کتاب ها در واتیکان است.
 به گزارش شبستان، حجت االسالم حمید محمدى که در 
نشست کارشناسان فرهنگى، هنرى و آموزش دبیرخانه هاى 
اســتانى کانون هاى فرهنگى- هنرى مســاجد ســخن 
مى گفت ادامه داد: ما در حال تدوین رمانى قرآنى هستیم که 
بزرگ ترین رمان جهــان خواهد بود و در بخشــى از آن 
خاطرات شیطان نقل شده است، همچنین اگر سریال آن 
ساخته شود پخش آن حتماً بیش از 30 سال طول مى کشد.

وى اظهار کرد: دانشــگاه ها و حوزه هاى علمیه در زمینه 
قرآن بسیار ضعیف عمل کرده اند. محمدى در ادامه گفت: 
امروزه به همت جمهورى اسالمى، حدود 30 میلیون شیعه 

در آفریقا وجود دارند.

خاموشى ها ربطى به 
معاهده پاریس ندارد

ایران بین 100 شرکت هوایى 
برتر نیست!

مى خواهند به آقازاده ها 
نان و کباب بدهند

خاطرات شیطان، رمان
مى شود 
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مهدى سلطانى سروستانى؛ بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر است 
که داراى مدرك دکتراى بازیگرى تئاتر از دانشگاه آوینیون 
فرانسه اســت. ســلطانى به دلیل بازى در مجموعه هاى 
تلویزیونى همچون  «مادرانــه»، «مدینه» و «کیمیا» به 

شهرت و محبوبیت باالیى دست یافت.

مهدى سلطانى

چهره هاى سرشناسى در جهان هســتند که عالوه بر شهرت از مدارج عالى تحصیلى نیز 
برخوردار هستند. در همین باره بد نیست بدانید برخى از ستاره هاى هالیوود در دانشگاه هاى 
تراز اول جهان تحصیل کرده و موفق به کسب مدارك عالى شده اند. برخى از این هنرمندان 
از شهرت باالیى در میان مردم کشور هاى جهان برخوردار هستند که در این گزارش به آنها 

پرداخته شده است.

آلبوم موســیقى «صورتگر» به خوانندگى 
ساالر عقیلى و آهنگســازى و تنظیم على 
پژوهشــگر منتشــر و روانه بازار موسیقى 
سراسر کشــور شــد. این آلبوم اثرى است 
با آهنگســازى و تنظیم على پژوهشــگر و 
خوانندگى ســاالر عقیلى و شامل 11 قطعه 

است. در این قطعات گزیده اشعارى از موالنا 
استفاده شده و فضایى عاشقانه دارند. دکلمه 
اشعار بر عهده بازیگر نام آشناى ایران، امین 

تارخ، بوده است.
على پژوهشــگر درباره اثر خــود مى گوید: 
ایــن مجموعه، داســتان یک عشــق به 

روایت موالناست که ما در نهایت نامش را 
«صورتگر» گذاشــته ایم. این اثر قرار است 
قصه اى عاشقانه از اشــعار موالنا برایمان 
تعریف کند و دســتمان را مى گیــرد تا ما را 
قدم به قدم از عشق خاکى به عشق افالکى 

برساند. 

مسعود کیمیایى و خسرو شکیبایى دوبار و در دو فیلم با هم همکارى داشتند. کیمیایى معتقد است که ورود 
خسرو شکیبایى با فیلم «خط قرمز» را به فال نیک مى گیرد. او اعتقاد دارد که خسرو شکیبایى به واسطه درون 

پاکى که داشت از بقیه هنرمندان متمایز بود.
مســعود کیمیایى، کارگردان فیلم «خط قرمز» در سالروز درگذشت خسرو شــکیبایى درباره همکارى با او به 

«اعتمادآنالین» گفت: ورود خسرو شکیبایى به سینما با فیلم «خط قرمز» بود. خوشحالم که خسرو شکیبایى با این 
فیلم وارد سینما شد. بعضى چهره ها در سینما هستند که هیچگاه از یاد مخاطب و خانواده سینما نمى روند. خسرو شکیبایى 

یکى از آن انسان ها بود. شرافت خسرو زبانزد خاص و عام بود. امکان نداشت کارى را بر خالف اعتقادات یا میل باطنى اش انجام دهد. خصلت هاى 
زیباى انسانى عجیبى داشت.کیمیایى ادامه داد:  مردم حافظه خوبى درباره اشخاص دارند. خسرو شکیبایى بیش از اندازه محبوب است. مردم خیلى او 

را دوست دارند. بهترین چیز براى یک انسان درون خوب است که او داشت. همین خصلت هم او را تا به امروز زنده نگه داشته است.
کارگردان فیلم «حکم» درباره حضور خسرو شکیبایى در این فیلم گفت: به کاندیدا شدن و جایزه هایى که خسرو شکیبایى کسب کرده کارى ندارم. 
او در «حکم» بازى فوق العاده اى داشت. نمونه یک بازیگر خوب و همیشگى بود. همکارى اول من با خسرو شکیبایى سال 1360 بود. همکارى دوم ما 
سال 1383 بود. دلم براى خسرو تنگ شده بود به همین دلیل هم بود که با او در «حکم» همکارى کردم. خارج از بحث حرفه اى که او خیلى خوب بازى 

مى کرد. اما دلم هم براى او تنگ شده بود. نقشى که در «حکم» بازى کرد فقط براى او نوشته شده بود.

هومن شــاهى (گامنو)، عضو ســابق گروه «بروبکس» و خواننــده برنامه تلویزیونى 
«خندوانه» و سریال «گلشیفته» درباره تازه ترین فعالیت هاى خود به هنرآنالین، گفت: 
این روزها در حیطه موسیقى با گروه برنامه ساز «خندوانه» همکارى و هرچند هفته یک بار 

قطعه تازه اى را براى این برنامه آماده مى کنم.
او درباره حضور به عنوان خواننده «خندوانه» گفت: کسى که میان برنامه هاى «خندوانه» 
را مى ساخت پیشنهاد همکارى داد و به دلیل دوستى قدیمى که با همدیگر داشتیم، من 
قبول کردم. مثل همه کارهایى که همیشه انجام مى دادم. فقط چون میان برنامه ها تصویر 
دارند، این کارها را روى تصویر مى  سازیم. برخى از کارها هم در استودیو پخش و خوانده 
مى شود که آنها فرقى با کارهاى دیگر خودم ندارد. اصلى ترین دلیل همکارى همین بود 

که کارهاى من همیشه با طنز و خنده همراه بوده است.
شاهى درباره همکارى با سریال «گلشیفته» و حضور پررنگ تر خود در حوزه بازیگرى 
توضیح داد: حضور من در سریال «گلشیفته» به پیشنهاد آقاى شعیبى بود. در قسمت اول 
به عنوان مهمان حضور داشــتم و از این بعد عالقه زیادى دارم در سریال ها و فیلم هاى 
سینمایى ایفاى نقش کنم. با توجه به پیشنهادهاى کار در حوزه سینما، ترجیح مى دهم 

نقش ها را یک مقدار با تأمل بیشتر انتخاب کنم.
این هنرمند ادامه داد: چون ابتداى ورود من به سینماست، خیلى مشتاق هستم چند کار 

پشت سر هم را انجام دهم، البته تا جایى که فعالیت هاى موسیقایى من را تحت تأثیر قرار 
ندهد. در حال حاضر با اسم هنرى «هومن» در سبک راك فعالیت مى کنم و با کاراکتر 
«گامنو»  هم که براى خودم تعریف کرده ام، در سبک پاپ و هیپ هاپ کار مى کنم. با نام 

هومن شاهى نیز در سینما و تئاتر حضور دارم.

هم  بین ایرانى ها و هم بین خارجى ها؛

خواننده «سوسن خانم» چگونه از «خندوانه» سر درآورد

شرافت خسرو شکیبایى زبانزد خاص و عام بود

از دسته محبوب ترین ها بود.ابرقهرمان هایى که با خودمان بزرگ شدند، سوپرمن بشــریت برآمدند و توانســتند پیروز شــوند. از بین ابَرقهرمانى که همیشه از پس سخت ترین دشمنان بچگى با «بتمن» و «ســوپرمن» بزرگ شدیم؛ دو نسل بشر و کره زمین محسوب مى شود. اکثرمان از قدرتى بى نهایت است که نمادى از امید و نجات براى سوپرمن آشنا هستند. سوپرمن، مردى قوى  هیکل با کمیک بوك ها نمى دانند، با اســم و شکل ظاهرى معروف هســت که حتى کســانى که هیچ چیزى از شخصیت «سوپرمن» شاید آنقدر شــناخته شده و 
جایى که دو دوست قدیمى هنرمند به نام هاى «جرى داستان پیدایش سوپرمن به سال 1933 برمى گردد؛ خلق و شکل گیرى سوپر من

«ســوپرمن» بود که هفته پیش در سن 78 سالگى «ایــوان بلِیــک» طــراح لبــاس فیلم هــاى نوعى از پرچم این کشــور الگو بردارى شده است. حرف S بزرگى که بر روى ســینه اش نقش بسته به بارز او که لباســى با رنگ آبى و شنلى قرمز به همراه ســوپرمن، نماد فرهنگ آمریکایى است و مشخصه اکشن» ماه ژوئن ســال 1938 به مردم معرفى شد. سوپرمن  اولین بار در شماره اول مجله «کمیک هاى و داســتان خودشــان را بازگو کنند! خلق شخصیت نهایت به این فکر افتادند خودشان دست به کار شوند  روزنامه ها و مجالت چاپ مى کردند، شــدند که در نقش طراح) آنقدر غرق کمیک اســتریپ هایى کهســیگل» (در نقش نویســنده) و «جو شاستر» (در 
که تاکنون خلق شده و بخاطر قدمت بسیار و سابقه سوپرمن قوى ترین شــخصیت و ابرقهرمانى است درگذشت. 

امر هیچ وقت قابل کتمان نبود.گیرد. سوپرمن شخصیت بسیار محبوبى داشت و این ساخت دنباله هاى بعدى به سرعت در دستور کار قرار سوپرمن مى باشــد. موفقیت این فیلم سبب شد تا بود. این فیلم تــا این زمان بهترین فیلم ســینمایى دانر» و با بازیگرى «کریستوفر ریو» در نقش سوپرمن سال 1978 با فیلم «سوپرمن» به کارگردانى «ریچارد اما ورود این ابرقهرمان دوست داشتنى به سینما در سایر ابرقهرمانان داستان ها خلق شدند.چرا که پس از خلق و محبوبیت بسیار سوپرمن بود که برخى او را پدر شخصیت هاى ابرقهرمانى مى دانند. طوالنى (چیزى نزدیک به 80 ســال یا بیشتر) حتى 

کرده اســت. در اولین تصویري که به وسیله سیگل نیروهاي ســوپرمن در طول ســال ها تغییر زیادي سوپرمن امروز

در مقابل طلسم و جادو ندارد و به وردهاى اسرارآمیز را به هم بکوبد و حتی اشیا را منجمد کند. البته قدرتى سوپرمن به قدري قوى است که می تواند وسایل نقلیه همچنین اشعه ایکس و دید تلســکوپ دارد. نفس یک کوه را بلند کند. مى تواند اشعه لیزر پرتاب کند. زور او هم افزایش یافته و به او اجازه می دهد تا کل می تواند به داخل فضا بپرد و بــدون هوا زنده بماند. دوباره به حالت عــادي برگردد. ســوپرمن کنونى  می توانســت قدرتى مافوق طبیعى پیــدا کند و بعد دادند و این نیروها چنان افزایش یافت که سوپرمن نویســندگان بعدي، نیروهاي ســوپرمن را افزایش نهایت سریع بدود و چند کیلومتر به داخل فضا بپرد. سرش بلند کند. همچنین این توانایی را داشت تا بی العاده زیادي داشت و می توانست اتومبیلی را باالي و شاستر از سوپرمن ساخته شد، سوپرمن قدرت فوق 
حساس است.

سوپرمن؛ اَبرقهرمان محبوب

سلبریتى هاى باسواد هم داریم!

فرزاد حســنى، مجرى، بازیگر و ترانه سرا از چهره هاى سرشناس 
تلویزیونى به حساب مى آید. وى در رشــته مهندسى مکانیک در 
دانشگاه خواجه نصیر طوسى به تحصیل پرداخته و از همان دانشگاه 
موفق به کسب مدرك شده است. حسنى با برنامه «جزر و مد» در 

سال 84 به شهرت باالیى دست پیدا کرد.

على دایى، بازیکن اســبق تیم ملى فوتبال و مربى حال حاضر این 
رشته ورزشى، در دانشگاه صنعتى شریف در رشته مهندسى متالوژى 
به تحصیل پرداخته است. دایى ســابقه حضور در تیم هاى معتبر 
فوتبال اروپایى و همچنین آقاى گلــى فوتبال جهان را در کارنامه 

دارد.

«ویلیام بردلى» یا همان «بَِرد پیت» تاکنون پنج بار نامزد دریافت 
جایزه اسکار و گلدن گلوب شده است. وى پس از اتمام تحصیل در 
دبیرستان شاونى در ایالت اوکالهاما، به دانشگاه میزورى وارد شد و 

در رشته خبرنگارى فارغ التحصیل شد.

«روآن سباستین اتکینسون» که با ایفاى نقش در فیلم «مستربین» به شهرت 
رسید، در دانشگاه آکسفورد انگلستان تحصیل کرده است. او در رشته مهندسى 
الکترونیک موفق به کســب مدرك از این دانشگاه معتبر جهان شده است. وى 
همچنین درسال 1975 دوباره در همان دانشگاه به ادامه تحصیل در مقطع فوق 

لیسانس پرداخت و موفق شد در این رشته فارغ التحصیل شود. «شان پن»، بازیگر و کارگردان 
آمریکایى است که دو بار برنده 
جایزه اســکار بهترین بازیگر 
نقش اول مرد شده و در کالج 
سانتامونیکا در رشته مهندسى 
مکانیک تحصیــل کرده و در 
همین رشــته فارغ التحصیل 
شده اســت. او در سال 2005 
در سفرى پنج روزه به عنوان 
خبرنــگار روزنامــه ســان 
فرانسیسکو کرونیکل به ایران 

سفر کرد.
«جرج تیموتى کلونــى»، بازیگر، فیلمنامه نویــس و کارگردان 
آمریکایى در رشته خبرنگارى از دانشگاه کنتاکى آمریکا به 
تحصیل پرداخته است و براى تحصیالت تکمیلى خود به 
دانشگاه سینسینتى مراجعه کرد. او همچنین برنده چند 

دوره جایزه اسکار و گلدن گلوب بوده است.

«هیو جکمن»، نامزد جایزه بفتاى بهترین بازیگر نقش اول مرد و برنده 
جایزه گلدن گلوب در کنار جذابیت و خالقیت بازیگرى که دارد، فارغ 

التحصیل رشته مدیریت صنعتى از دانشگاه صنعتى سیدنى است. 

عادل فردوسى پور، مجرى، گزارشگر و تهیه کننده تلویزیون که با برنامه 90 
توانسته از محبوبیت باالیى برخوردار شود داراى مدرك کارشناسى 

ارشد مهندسى صنایع از دانشگاه صنعتى شریف است و در حال 
حاضر هم در همان دانشگاه تدریس مى کند. فردوسى پور در 11 
مهرماه 1353 در شهرآرا تهران متولد شــده و اصالتًا اهل شهر 

رفسنجان در استان کرمان است.

هیو جکمن

ویلیام بردلى
شان پن

فرزاد حسنىعلى دایى

عادل فردوسى پور

روآن سباستین 
اتکینسون

جرج تیموتى کلونى

هم صدایى ساالر عقیلى و امین تارخ
آلبوم موســیقى «صورتگر» به خوان
ساالر عقیلى و آهنگســازى و تنظیم
پژوهشــگر منتشــر و روانه بازار مو
سراسر کشــور شــد. این آلبوم اثرى
با آهنگســازىو تنظیمعلىپژوهشـ
1خوانندگى ســاالر عقیلى و شامل 11

آمریکایى در رشته خبرنگارىاز دانشگاه کنتاکى آمریکا بهسفرکرد.
تحصیل پرداخته است و براى تحصیالت تکمیلى خود به 
دانشگاه سینسینتى مراجعه کرد. او همچنین برنده چند 

دوره جایزه اسکار و گلدن گلوب بوده است.

هم صدای

مسعود کیمیایى:

محیا حمزه

مهدى سلطانى سروستانى؛ بازیگر تلویزی
که داراى مدرك دکتراى بازیگرى ت
فرانسه اســت. ســلطانى به دلیل
تلویزیونى همچون  «مادرانــه»،
شهرت و محبوبیت باالیى دست یا

ق

0رى، گزارشگر و تهیه کننده تلویزیون که با برنامه 90
الیى برخوردار شود داراى مدرك کارشناسى 

 از دانشگاه صنعتى شریف است و در حال 
1شگاه تدریس مى کند. فردوسى پور در 11
آرا تهران متولد شــده و اصالتًا اهل شهر 

مان است.

ســاخت فیلم ســینمایى «آپاچــى» به 
کارگردانى آرش معیریان و تهیه کنندگى 
حسین زندباف بعد از مشخص شدن عوامل 
پشت دوربین و با تکمیل فهرست بازیگران 

کلید خورد.
رضا شــفیعى جم، ســحر قریشى، یوسف 
تیمورى، رضا ناجى، حمید لوالیى، مهتاج 
نجومى، شهره لرستانى، نعیمه نظام دوست، 
مریم معصومى، آزاده اسماعیل خانى، مینا 
جعفرزاده، شهین تسلیمى، عزت رمضانى 
فر، گیتى معینى، علیرضا رییســى و میثم 
رستگارى از جمله بازیگرانى هستند که در 

این فیلم حضور دارند.
درخالصه داســتان «آپاچى» آمده است: 
«همیشــه باید براى تاخت و تاز آپاچى ها 

چاره اندیشى کرد. مگر آنکه...» 

رضا شفیعى جم «آپاچى»سوار شد
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«برانکو ایوانکوویچ»، ســرمربى محبوب پرســپولیس،  
اصفهان را یکــى از زیباترین شــهرهاى جهان مى داند 
و اعتقاد دارد که باید در یک زمان مناســب با خانواده به 
این شهر بیاید و حســابى از مکان هاى دیدنى آن بازدید 
کند. او همچنین تیم هاى فوتبال اصفهان را قوى ترین

تیم هاى ایران طى ده پانزده سال اخیر مى داند. گفتگوى 
اختصاصى ما با سرمربى پرسپولیس که چندى پیش انجام 

شد را از دست ندهید.
آقاى برانکو! با شنیدن نام اصفهان 
چه تصاویر و خاطراتى براى شــما 

تداعى مى شود.
نام اصفهان مى تواند  تصاویر زیادى را در ذهن هر فردى 
مجسم کند. این شهر قدیمى ایران با یک فرهنگ کهن 
و با یک معمارى بسیار زیبا با ترکیبى از معمارى سنتى و 
مدرن  است و هر کســى  تا حاال فرصت نکرده که از این 
شهر دیدن کند باید بداند که حسابى ضرر کرده است. من 
به شخصه امیدوار هستم که در آینده فرصتى براى آشنایى 
بیشتر و دیدن مکان هاى دیدنى و تاریخى این شهر پیدا 
کنم. به غیر از آثار دیدنى نام اصفهان مى تواند تصاویرى 
از دیدارهایى که با تیم هاى شــهرتان یعنى ســپاهان و 
ذوب آهن داشته ام را هم در ذهنمان مجسم کند. تأکید 
کنم که خیلى دوســت دارم یک روز فارغ از دغدغه ها و 
مشغله هاى کارى و فوتبالى با خانواده بتوانم چند روزى در 
اصفهان باشم و یک گردش و بازدید درست و حسابى از 

شهر قشنگتان و بناهاى دیدنى آن داشته باشم.
رضا چلنگر با اصفهان آشنایى خوبى 
دارد. هنگامى که بــراى گردش به 
شــهر ما مى آیید حتماً رضا را هم با 

خود بیاورید!
بله، رضا که حتمًا باید با ما باشــد. رضا به غیر از آشنایى 
خوبى که با اصفهان دارد، تعصب ویژه اى هم به شهر شما 
دارد و همیشه به خوبى از اصفهان یاد مى کند. قبًال خیلى 
پیش مى آمد که با رضا  ســر سپاهان و پرسپولیس کرى

مى خواندیم و کًال عالقه زیادى، هم به سپاهان و هم به 
اصفهان دارد. از اصفهانى هــا مى خواهم که رضا چلنگر 
را یک اصفهانى بدانند و رســمًا او را به عنوان شــهروند 

اصفهانى معرفى کنند!
شما همیشــه از تیم هاى سپاهان و 
ذوب آهن به عنوان تیم هایى بزرگ 
یاد کرده اید. اکنون نظرتان در مورد 

این دو تیم چیست؟

این موضــوع را من تأکید کــرده ام که ایــن دو تیم به 
ویژه ســپاهان جزو بهترین تیم هاى ده پانزده سال اخیر 
ایران بوده اند. شــما نگاه کنید ســپاهان در حال حاضر 
ُپرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران است و چند جام حذفى 
را هم تصاحب کرده است، ذوب آهن چند نایب قهرمانى 
لیگ و چند قهرمانى جام حذفــى دارد، هر دو تیم نایب 
قهرمانان آسیا هستند. البته سپاهان مدتى بود که  شرایط 
خوبى نداشــت و به نظر من دوست خوبم آقاى «زالتکو 
کرانچار» در دوران دوم حضورش در این تیم که با تیمى 
متحول شــده رو به رو بود فرصت کافى را نداشــت که 
برنامه هایش را اجرا کند، ضمن اینکه بســیار بدشانس 
بود و تیمش بــا اینکه زیباترین بازى هــا را ارائه مى داد 
در بحث گلزنــى خیلى بداقبال بــود. در حال حاضر هم 
که آقاى امیر قلعه نویــى در این تیم هســتند امیدوارم 
این تیم به شرایط بهترى دســت پیدا کند و فصل پیش 
رو در کنار پرســپولیس یکى از مدعیان اصلى قهرمانى 
باشــد. در مورد ذوب آهن هم باید بگویــم که این تیم 
همیشه با شخصیت بوده و در حال حاضر هم آقاى امید 

نمازى هدایت ایــن تیم را برعهــده دارد و همواره یکى 
از تیم هاى خوب لیگ بوده اســت. من واقعًا خوشحالم 
که در اصفهان دو تیم بزرگ وجود دارد که در بسیارى از 

جهات و از لحاظ نظم و سازماندنى مى توانند الگو باشند.
به نظر مى رســد در میــان مربیان 
کرواتى که بــه ایران آمــده بودند 
بیشترین دوستى را با زالتکو کرانچار 

داشتید. همینطور است؟
بله همینطور است. من با سایر مربیان هموطنم هم دوست 
و در ارتباطم اما با زالتکو کرانچار بیشتر از دیگر هموطنان 
خود در ایران نزدیک و دوست بودم، زیرا با زالتکو همدوره 
و همرده بودم و بارها در دوران بازى در مقابل یکدیگر به 
میدان رفته ایم. «استانکو» نیز مربى شاخص و شناخته 
شده اى اســت که مقاطع زیادى در ایران بود و من براى 
ایشــان احترام زیادى قائل هســتم، اما به این دلیل که 
ایشان در رده سنى قبل از من است، آشنایى من با ایشان 
بیشتر در سمینارها و همایش هاى ورزشى بوده است. با 
«لوکابوناچیچ» نیز آشــنایى دارم، اما به این دلیل که او 
ساکن جنوب کرواسى اســت به غیر از زمان هاى بازى، 
دیدار و آشنایى خاصى با هم نداشته ایم. «استیماچ» هم 
از شاگردان ما بوده و امیدوارم در عرصه مربیگرى بتواند 

دوباره از نو شروع خوبى داشته باشد.
ما امیدواریــم که در فصــل جدید 
تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن هم 
به جمــع مدعیان اصلــى قهرمانى 
اضافه شــوند تا  لیگ جذاب تر شود 

و البته پرسپولیس هم دیگر قهرمان 
زودهنگام نشود! البته در فصل گذشته 
هم ذوب آهن اگر برخى امتیازات را بى 
دلیل از دست نداده بود مى توانست 
بیشتر براى تیم شما دردسرساز شود! 
من هم این امید را دارم. البته من دوســت دارم هر سال 
پرســپولیس قهرمان شــود، اما قطعًا لیگ ما با داشتن 
مدعیــان قدرتمنــد بیشــترى از جمله ســپاهانى که 
کارنامه اى درخشــان در فوتبال ایران دارد و همینطور

ذوب آهن مى تواند جذاب تر باشد و معادله قهرمانى دیرتر 
رقم بخورد.

آقاى برانکو!  شــما چند بــار هم با 
پیشنهادات تیم هاى اصفهانى مواجه 

بودید. همینطور است؟
بله در چند مقطع به ویژه از سوى سپاهان براى همکارى 
دعوت شــدم. اما آن دو مقطع شــرایط جورى بود که به 
دالیل مختلف نمى توانســتم به شهر قشنگ شما بیایم. 
فکر مى کنم هربار نیز دالیلم براى مدیران وقت باشگاه 

سپاهان قانع کننده بود. 
  بهتریــن بازیکــن اصفهانــى در

سال هاى اخیر از نظر شما ؟
من در مصاحبه هایم قبًال هم گفته ام که بهترین بازیکن 
اصفهانى دهه هاى اخیر مى تواند محرم نوید کیا باشد که 
غیر از بحث اصفهان با قهرمانى در 9 جام به نوعى یکى از 
پر افتخارترین کاپیتان هاى باشگاهى تاریخ فوتبال ایران 

هم محسوب مى شود.

گفتگوى نصف جهان با برانکو ایوانکوویچ

 چلنگر خیلى به اصفهان تعصب دارد!
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 مرتضى رمضانى راد

من با سایر مربیان 
هموطنم هم دوست 
و در ارتباطم اما با 

زالتکو کرانچار بیشتر 
از دیگر هموطنان 

خود در ایران نزدیک 
و دوست بودم، زیرا 
با زالتکو همدوره و 
همرده بودم و بارها 
در دوران بازى در 
مقابل یکدیگر به 
میدان رفته ایم

 از مدت ها قبل شــایعاتى درباره احتمال بازگشت مهرداد پوالدى به ایران 
شنیده مى شد که البته تا امروز تأیید نشده بود اما پست جدید مدافع سابق تیم 
ملى در صفحه اینستاگرامش نشان مى دهد که پوالدى واقعًا مى خواهد به 
ایران برگردد و به خدمت سربازى برود. او نوشته: «در حال حاضر از فوتبال 
دورم و مشغول استراحت هستم و اگر اتفاقى نیافتد در آینده نزدیک به کشورم 
برمى گردم و حدود شش ماه باید خدمت مقدس ســربازى انجام بدهم.» 
پوالدى که سه سالى مى شــود رنگ پیراهن تیم ملى و از آن مهمتر ایران 
را ندیده از کارهایى که در این چند ســال انجام داده ناراحت است. او ضمن 

اش گفته: «من ایرانى ام و افتخار مى کنم رد شایعه پناهندگى 
پناهنده هیچ کشورى هم نشدم به ایرانى بودنم 
و کــم تجربگى باعــث اینو فقط جوونى 
هــا  و کلى تجربه بــراى من در اتفــاق 
زندگى شــد.مى بینمتون. ادامه مســــیر 
ایرانى.»زنده باد ایران و 

 

بازگشت سرباز به وطن

 مجید حســینى در طول هفته هاى اخیر آنقدر در گیــر و دار مذاکره با تیم خواهانــش در ترکیه و 
دریافت پاســپورتش از باشــگاه اســتقالل بود که وقتى ســید رضا افتخارى به وى پیشنهاد مالى 
سنگینى ارائه کرد قید سفر به ترکیه را زد اما تغییرات مدیریتى باز هم این مدافع را دچار چالش انتخاب 

تیم فصل آینده اش کرد.
حســینى که به خوبــى مى دانســت بــا رفتن افتخــارى ممکــن اســت آن پیشــنهاد خوب 
مالى توسط کادر مدیریتى جدید تأیید نشود آخر هفته گذشته در تهران با نماینده ترابوزان اسپور ترکیه 

مذاکره کرد و در نهایت با نماینده این باشگاه به توافق رسید. 
ظاهراً پیش قرارداد این بازیکن هم امضا شــده و قرار اســت قرارداد طى یکــى دو روز آتى نهایى

شود.
 با این شــرایط تغییرات مدیریتى چندان هم به نفع آبى پوشان نشد و مدافعى که قصد ماندن داشت 

مسیرش را براى ادامه فوتبال تغییر داد.

«سرور جپاروف» براى اســتقالل در نبود امید 
ابراهیمى مى توانست نقش لیدر تیم را بازى 
کند. طورى که «وینفرد شــفر» داشت به 
آپشــن هاى مختلفى درباره کاپیتانى تیم 
فکر مى کرد. حالت هایى که شاید گاهى 
مسیر بعضى از آنها به بسته شدن بازوبند 
روى دســت هاى بازیکن پســت شماره 8 
استقالل، ختم مى شد. او مى توانست در مقام پلى میکر، در زمان 
نبودن پژمان منتظرى و مهدى رحمتى یا وریا و یا حتى بودن وریا 

یکى از کاندیداهاى استقالل براى کاپیتانى باشد.

سرور اما همچنان رضایت به تمدید قرارداد نداده است. او براى 
استقالل شــرط گذاشته است. شــرطى که فعًال مذاکرات را به 
بن بست رسانده است. او که 120 هزار دالرى از فصل قبل طلب 
دارد، ابتدا انگار دنبال مطالبات قبلى است. سرور خیلى صریح به 
استقاللى ها گفته است: ابتدا تکلیف مطالبات قبلى را مشخص 
کنید. بعد از آن هر مسئله اى قابلیت بررسى دارد. مى شود درباره 

هر چیزى مذاکره کرد. 
استقاللى ها اما بعد از اینکه در ماجراى امید ابراهیمى، طلب هاى 
این بازیکن را پرداخت کردند و بعــد هم او نماند، کمى از تمدید 
قرارداد با سرور مى ترسند. در این شرایط اما مدیران استقالل که 

توان تمدید با ستاره ها را نداشتند، استعفا کردند و چالش ها چند 
برابرى شده است.

مى گویند ســرور براى ســال جدید هــم قراردادى پیشــنهاد 
داده که حدود 450 هزار دالر اســت. یعنــى 120 هزار دالرى 
بیش از ســال قبلــش. او البته پیشــنهادى به همیــن مبلغ از 
تراکتورســازى دریافت کــرده اســت و به همیــن دلیل هم 
هســت که زیر بار رقمى کمتر از این نرفته اســت. قطعًا تعیین 
تکلیف قرارداد قبلى و مذاکرات مؤثر مى تواند همه چیز را ممکن 
کند. ولى فعًال اســتقالل مذاکره کننده اى ندارد که بتواند حقش 

را بگیرد!

سایت «المصرى الیوم» از انتظار فدراسیون فوتبال مصر براى دریافت پاسخ نهایى «کارلوس کى روش» 
به منظور هدایت تیم ملى این کشور خبر داد. بر اســاس این گزارش رسانه مصرى، «لوئیس پینتو»، 
سرمربى کلمبیایى سابق تیم ملى فوتبال کاستاریکا موافقت خود را با سرمربیگرى تیم ملى مصر ابراز 
کرده است، البته این سرمربى 65 ساله هنوز مبلغى براى دستمزد سالیانه اش تعیین نکرده اما آماده است 
تا با فدراسیون فوتبال مصر درباره جزئیات قراردادش مذاکره کند. سایت «المصرى الیوم» در ادامه با 
اشاره به انتظار فدراسیون فوتبال مصر براى دریافت پاسخ نهایى کارلوس کى روش نوشت: سرمربى 
پرتغالى تیم ملى فوتبال ایران که سابقه هدایت رئال مادرید اسپانیا را نیز دارد براى پذیرش یا رد پیشنهاد 
مصر خواهان زمان بیشترى براى فکر کردن شده است. دستمزد سالیانه یک میلیون دالرى و حقوق 
ماهیانه 170 هزار دالرى پیشنهاد مالى مصرى ها به سرمربیان خارجى است که در گذشته شکست هایى 
را براى آنها در مذاکرات به دنبال داشته است.تیم ملى فوتبال مصر در گروه A جام جهانى 2018 روسیه 

برابر تیم هاى ملى اروگوئه، روسیه و عربستان شکست خورده بود.

ج به
اضافه شــوند

ر میدان

ران
قتیم

اهد به 
ز فوتبال 
 به کشورم 
جام بدهم.» 
مهمتر ایران 
اوضمن ست.

«سرور جپاروف» براى اســتقالل در نبود
ابراهیمى مى توانست نقش لیدر تیم 
د کند. طورى که «وینفرد شــفر»
آپشــن هاى مختلفى درباره کا
فکر مى کرد. حالت هایى که
مسیر بعضى از آنها به بسته
روى دســت هاى بازیکن پس
استقالل، ختم مى شد. او مى توانست در مقام پل
نبودن پژمان منتظرى و مهدى رحمتى یا وریا
از کاندیداهاى استقالل براى کاپیتانى یکى

سایت «المصرى الیوم» از انتظار فدراسیون فو
به منظور هدایت تیم ملى این کشور خبر داد
سرمربى کلمبیایى سابق تیم ملى فوتبالک
5کرده است، البته این سرمربى 65 ساله هن
تا با فدراسیون فوتبال مصر درباره جزئی
اشاره به انتظار فدراسیون فوتبال مص
پرتغالى تیم ملى فوتبال ایران که سا
مصر خواهان زمان بیشترى براى
0ماهیانه 170 هزار دالرى پیشنهاد
را براى آنها در مذاکرات به دنبال

برابر تیم هاى ملى اروگوئه، ر

را ندیده از کارهایى که در این چند ســال انجام داده ناراحتا
ارد شایعه پناهندگى  اش گفته: «من ایرانى ام و

پناهنده هیچ کشبه ایرانى بودنم 
و کــم تجرو فقط جوونى 
هــا  و کلى تجاتفــاق 
زندگىادامه مســــیر 
ایرانىزنده باد ایران و

است. او ضمن
و افتخار مى کنم 
شورى هم نشدم 
جربگى باعــث این

تجربه بــراى من در 
ى شــد.مى بینمتون. 

نى.»

وسوسه450 هزار دالرى 

کى روش از مصرى ها کى روش از مصرى ها 
وقت خواسته؟وقت خواسته؟

  حسینى  حسینى
 به ترابوزان رفت به ترابوزان رفت
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مدافع باتجربه سرخپوشان قراردادش را تا سال 1400 
با این باشگاه تمدید کرد.

حسین ماهینى، کاپیتان دوم سرخپوشان که دو فصل 
دیگر از قراردادش با این باشــگاه باقى مانده بود، در 
جلسه اى که با مسئوالن این باشــگاه داشت و طى 
توافق با آنها، قــراردادش را به مدت یک فصل دیگر 
تمدید کرد تا به این شکل جزو بازیکنانى قرار گیرد که 

تا سال 1400 با سرخپوشان قرارداد دارند.

با تصمیــم هیئت مدیــره باشــگاه ذوب آهن، تیم 
ذوب آهن پــس از یک ســال دورى، بــار دیگر به 
رقابت هاى لیگ برتر هندبال بانوان باشــگاه هاى 
کشور بازگشت. پس از جلسه میترا نورى نایب رئیس 
فدارســیون هندبال، حســن افتخارى رئیس هیئت 
هندبال استان اصفهان، احمد فقیهى معاونت فنى و 
سارا نصیرى مدیریت ورزش بانوان باشگاه ذوب آهن، 
مقرر شد تیم هندبال ذوب آهن پس از یک سال دورى، 

بار دیگر در رقابت هاى لیگ برتر حضور پیدا کند.
تیم هندبال بانوان ذوب آهن در آخرین حضور خود در 

لیگ برتر هندبال به مقام سوم رسیده بود.

 امیر حسین فتحى باید خیلى زودتر از تصور، توانایى هاى 
مدیریتى اش را نشــان دهد. او میز مدیریت باشــگاهى 
را تحویــل گرفته که هنوز تکلیــف دو بازیکن خارجى و 
کلیدى اش مشخص نیست و صحبت هاى اخیرافتخارى 
نشان داد که تیام و جپاروف براى ماندن درخواستهاى مالى 
قابل توجهى دارند. فتحى جدا از اینکه باید هر چه زودتر 
تکلیف این دو بازیکن را مشــخص کند، باید به وضعیت 
روزبه چشمى هم رســیدگى کند که از اتفاقات چند روز 
اخیر شدیداً ناراحت شده و احتمال جدایى اش از استقالل و 
حضورش در لیگ قطر بسیار زیاد است) فتحى به محض 
انتصاب دست به کار شد و با چشمى تماس گرفت تا او را 
راضى به ماندن کند) از طرف دیگر تکلیف ماندن یا رفتن 
مجید حســینى هم هنوز مشخص نشــده و مدیرعامل 
 - یا به عبارتى سرپرست – جدید باشگاه باید وضعیت این 
بازیکن ملى پوش را هم معلوم کند. هر چند در خبرها آمده 

بود که حسینى به لیگ ترکیه خیلى نزدیک شده است.

نصف جهان مقایسه  «کارلوس کى روش» با امیر کبیر آخرین 
اقدام رسانه اى ورزشى نویســان حامیان سرمربى تیم ملى 
بوده است. حامیان رســانه اى تیم ملى در روزهاى اخیر در 
تحلیل هاى خود از اقدامات تأثیر گذار و خدمات کارلوس به 

فوتبال ایران سخن مى گویند.
یکى از ورزشــى نویســان حامى کى روش در مقایسه او و 
امیر کبیر نوشته: امیرکبیر در 39 ماه صدارت اینقدر به ایران 
خدمت کرد که نشود کسى را با او مقایسه کرد. او هرچند دوره 
صدارتش طوالنى نبود اما خدماتش بســیار زیاد و غیرقابل 
دسترس. با این حال اگر قرار باشــد تاریخ فوتبال ایران را از 
بدو تأسیس تا امروز مرور کنیم و یک نفر را پیدا کنیم که کلى 
مسئله را اصالح و درست کرده و در مسیر قرار داده  است فقط 
کارلوس کى روش شباهت هایى با او دارد. مربى اى که اگر 
قراردادش تمدید نشود این یک خداحافظى با او بعد از هفت 

سال است.
 اتحاد ورزشى نویسان حامى کى روش در مقابل پرسپولیسى 
نویسان و ورزشى نویسانى که حامى «برانکو ایوانکوویچ» 
هســتند بعد از جام جهانى هم همچنان ادامه دارد. حامیان 
کى روش در تازه ترین تحلیل هاى خود دستاوردهاى بزرگ 
مرد پرتغالى را بازگو کرده و از اهمیت آنها سخن گفته اند. در 
زیر نگاهى مى کنیم به عمده تأثیرات حضور کى روش در 
فوتبال ایران از نگاه حامیان این مربى که به نظر مى رســد 
موارد ذکر شده منطقى اســت و آثار این حضور را مى توانیم 

به خوبى حس کنیم.
 منتقدان تا قبل از جام جهانى مى گفتند سرمربى تیم ملى 
نتیجه خاصى به دست نیاورده است. چون جام جهانى قبًال 
رفتیم و قهرمان جام ملت ها نشدیم. تیم ملى ایران تا به حال 
پنج بار به جام جهانى راه پیدا کرده که دوبارش توســط کى 
روش بوده. یعنى ایران نزدیــک به نیمى از موفقیتش براى 
حضور در جام جهانى را مدیون کى روش است.  نکته جالب تر 
اینجاست که تیم کى روش هر دو بار تیمش به عنوان تیم 
اول گروه به جام جهانى رسیده در حالى که در سه دوره دیگر 
یک دوره اول گروه بوده یک دوره در پلى آف و یک دوره به 

عنوان تیم دوم.
ضمن اینکه کى روش با رکوردشکنى و بدون شکست ماندن 
در بازى هاى رســمى (28 بازى بدون شکســت درآسیا) و 
تعدادگل کمى که خورده ( 2گل در 10 بازى و 9 کلین شیت)

و صعود در دو بازى قبل از پایان مسابقات بهترین عملکرد را 
داشته است. حاال به این مسئله صدرنشینى چهار ساله ایران در 

رنکینگ فیفا را اضافه کنید که اگر لغو بازى دوستانه یونان و 
کوزوو نبود همچنان ادامه داشت.  حاال اینکه منتقدان انتظار 
دارند تیم ملى با این امکانات و بازیکنان قهرمان جام ملت ها 
شود و از گروهش صعود کند را باید در قسمتى دیگر بررسى 

کنیم . اما کى روش ایران را بهترین تیم آسیا کرده است.
  تیم ملى ایران در مسابقات مقدماتى جام جهانى 2010 در 
گروهش چهارم شد وبه جام جهانى نرسید. ایران بعد از کره 
جنوبى، عربستان، کره شمالى در رده چهارم گروه باالتر از 
اماراتى قرار گرفت که تنها امتیازش را از ایران گرفته بود. رتبه 
چهارم در یکى از دوگروه پنج تیمى آسیا. یعنى رتبه هفتم و 

هشتم در میان ده تیم.
درجــام ملت هاى آســیا هم حــذف در مرحلــه گروهى

 مى توانست تا حدى رتبه ایران را نشان دهد.  کى روش تیم 
هشتم آسیا در مقدماتى جام جهانى را تحویل گرفت. اما ایران 
نه به لحاظ رتبه که از نظر امکانات و بعداً بازیکنان فوتبال هم 
رتبه اى چنین دارد. طبق آمارى که هر ســال کنفدراسیون 
فوتبال آســیا در مورد امکانات باشگاهى مى دهد و خواهى 
نخواهى امکانات ملى را هم شامل مى شود ایران تیم هشتم 

آسیاست.
البته این آمار براساس سندسازى داده شــده و رتبه واقعى 
ایران باید کمتر هم باشد. در بازیکنان هم که همین االن هم 
همچنان مشخص است ایران چه دارد. بهترین بازیکن ایران 
آقاى گل یک لیگ درجه دومى اروپایى است. در حالى که 
ژاپن، کره جنوبى، استرالیا و عراق در پنج لیگ معتبراروپایى 

بازیکن دارند.
کى روش در این ســال ها با واقعیت فوتبال ایران جنگیده 
تیمى که حقش رتبه هفتم و هشتم آسیاست حاال به تیم اول 
آسیا در دو صعود تبدیل شده و این کارنامه کمى نیست. در 
توضیح نتیجه نگرفتن تیم ملى در آسیا همین بس که ژاپن 
با بهترین امکانات آسیا و 9 بازیکن در پنج لیگ معتبر اروپایى 
جام ملت هاى گذشته مقابل امارات تیم دوم گروه ایران قرار 
گرفت و حذف شد و به قهرمانى نرسید. حاال یکى به منتقدان 
بگوید که وقتى ژاپن با این امکانات و بازیکنان حذف مى شود 
حذف مقابل عراق اتفاقى نیست که بشود با آن به کى روش 

انتقاد کرد. 
 ورود نظم و انضباط به فوتبال از تأثیرات دیگر کى روش 
اســت. آخرین بارى که یک بازیکن تیم ملى لگد به ساك 
پزشک زد یا بطرى آبش را به زمین کوبید یا خودش به رختکن 
رفت را به بیاد مى آورید؟ آخرین بارى که یک بازیکن ملى 

علیه سرمربى تیم ملى صحبت کرد را چطور؟ نه اینکه از اینها 
در فوتبال ایران نبود که تا دلتان بخواهد تیم ایران از این چیزها 
داشت و حاال ندارد. کى روش براى اینکه این نظم را به فوتبال 
ایران تزریق کند از نام هاى بزرگى چون رحمتى، مجیدى، 

کریمى و... گذشت.
 نظم البته فقط این نیست. نظم این است که تیم ملى برنامه 
دارد، اتوبوس دارد، هواپیماى اختصاصى دارد، تاریخ اردوها 
و بازى هاى تدارکاتى اش مشــخص است (که فدراسیون 
لغوشــان مى کند) و از همه مهمتر در تورنمنت هاى مهم 
مثل جام جهانى کمپ تمرینى دارد. شاید الزم باشد بدانید 
ایران در سال 2006 با فدراسیون فوتبالى که االن تعریفش را 
مى کنند آخرین تیمى بود که کمپ پیدا کرد و به همین دلیل 
کمپ بدى از نظر موقعیت گیرش آمد  حاال شما فدراسیون و 
عملکردش در هر مورد را ببینید. از رو به رو شدن با مسئله بازى 
با عربستان تا حق پخش مســابقات فوتبال تا فالن. در این 
فدراسیون نظم مى بینید؟ اما تیم ملى فوتبالش نظم دارد در 

باالترین حد ممکن.
 درمورد تیم ملى تحت هدایت کى روش همه مى گویند که 
ستاره ایران تیم ملى است. شاید به جاى این جمله باید بپرسیم 
به نظرشما ســتاره تیم ملى که اگر نباشد نتیجه نمى گیریم 
کیست؟ کى روش مدت هاست دورستاره ها را خط کشیده 
و تیم ملى فقط یک ستاره دارد و خودش است. مصدومیت 
هیچ بازیکنى نگرانمان نمى کند و غیبت هیچکدام به تیم ملى 

ضربه نمى زند.
 تیم ملى ایران حاال ستاره اى اســت که بازیکنان تیم ملى 
اجزایش هســتند. ســتاره اى که اگر این فعالیت رسانه اى 
مسموم هفت ماهه قبل از جام جهانى علیه تیم ملى نبود االن 
محبوبیتى بیشتر داشت. «تیم ملى» یک معنى ویژه دارد و 
آن تیم ملت ایران است حاال شاید بشود گفت که تیم ملى به 

معنى اش رسیده و تیم هیچکسى نیست. تیم ملى ایران.
 حضور کى روش در ایران به سرعت مدرنتیه را هم به فوتبال 
ایران وارد کرد. شاید جلیقه هاى جى پى اس، دستگاه شوت 
زن توپ،  دستگاه افزایش سرعت عملکرد بازیکنان و پروزون 
سال هاست که در فوتبال دنیا استفاده مى شوند اما کى روش 
در این مدت این امکانات را به فوتبال ایران اضافه کرد و برخى 
باشگاه ها را هم ترغیب کرد که از آنها استفاده کنند. کى روش 
به غیر از اینکه با پیگیرى هایش کارى کرد  که ســاختمان 
ایفمارك به ایران رســید و حاال مجهزترین مرکز پزشکى 
فوتبالى در ایران است با فشار به فدراسیون ساختمان پک را 

هم به تیم ملى اضافه کرد.
 کى روش هنوز نتوانسته فدراســیون را مجبور کند که تیم 
ملى یک زمین تمرین خوب داشته باشد اما به باز هم به لطف 
فشــارهاى او تیم ملى ایران حاال هواپیماى اختصاصى هم 
دارد. این تجهیزات همه و همه به فوتبال ایران با فشار کى 
روش اضافه شده در حالى که اگر کل فوتبال ایران را زیر و رو 
کنید همچنان بهترین استادیوم ساخته شده همان استادیوم 
آزادى است و این نشان مى دهد که اگر کى روش نبود از این 

تجهیزات براى تیم ملى هم خبرى نبود.
 از تغییر نســل از دیگر اقدامات بزرگ کى روش نام برده 
مى شود.«او براى هفت سال مجبور بوده که فهرست تیم ملى 
را جوان کند.» با همین جمله مى شــود زحمات کى روش را
 بى ارزش جلوه داد اما حقیقت این است که کى روش در برهه 

مهمى روى نام هاى بزرگى خط کشید.
 حاال نظر او نظم بود یا دیســیپلین یــا جوانگرایى اما جواد 
نکونام، على کریمى، مهدى مهــدوى کیا، مهدى رحمتى، 
آندو تیموریان، خسروحیدرى و جالل حسینى نام هاى بسیار 
بزرگى هســتند که در زمان کى روش کنار گذشته شدند و 
بازیکنان جوان جایشــان را گرفتند. کى روش در طول این 
هفت سال همیشه به تغییر نســل فکر کرده و بدون نگاه به 
نام ها انجامش داده است. اتفاقى که در تاریخ فوتبال ایران 

بى سابقه بوده است.
 ترغیب جوانان به حضــور در اروپا،بازى کردن بازیکنان 
فوتبال ایران در لیگ هاى درجه چنــدم اروپایى حتماً تأثیر 
کى روش اســت . او بازیکنانى مانند جهانبخش را وقتى در 
لیگ ایران ســتاره بودند دعوت نمى کرد و وقتى حضور در 
اروپا را مــى پذیرفتند به تیم دعوت مــى کرد. یک حقیقت 
وجود دارد. پول براى ستاره هاى ایرانى در ایران و کشورهاى 
عربى بسیار بیشتر از لیگ هاى درجه چندم اروپایى است. در 
کنار اینکه فوتبال بازى کردن در ایران و کشــورهاى عربى 
بسیار راحت اســت. بازیکنان برنامه هاى تمرینى سنگینى 
ندارند و راحت مى تواننــد در کنار فوتبال بــازى کردن به

حاشیه ها برسند اما در اروپا از این خبرها نیست. تحمل این 
سختى و پول کم فقط براى رسیدن به پیراهن تیم ملى بوده 
چون کى روش ثابت کرده است در این مسیر بازیکن به تیم 

ملى دعوت مى کند.
 حاال فوتبال ایــران که بعد از على دایى مهاجم نداشــت و 
روزگارى مجبور شد ســراغ قوچان نژاد برود انصارى فرد و 
جهانبخش و آزمون را دارد و مجبور مى شود که روى نام کاوه 

رضایى خط بکشد.
 اعتماد به نفس را باید از دیگر هدایاى کى روش به فوتبال 
ایران دانست. همان فوتبالى که در کارنامه اش شکست هایش 
یک بر 3 مقابل بحریــن و قطر را داشــت و گاهى اردن به 
زحمتش مى انداخت. همان فوتبالى که در جام هاى جهانى 
خودش را باور نداشت و در سال 98 جلوى آلمان پیر گفته شده 
بود ساك هایشان را جمع کنند حاال به اعتماد به نفسى رسیده 
که در گروه مرگ جام جهانى برخى انتظار صعود داشــتند و 
بازیکنان در پایان بازى پرتغال به خاطر حذف گریه مى کردند.

به این موضوع رکورد شکســت نخوردن پنج ساله تیم ملى 
در بازى هاى رسمى مقابل تیم هاى آسیایى را اضافه کنید.

 فکرش را بکنید. پنج سال است ایران به هیچ تیمى در آسیا 
در 90 دقیقه در بازى رســمى نباخته( شکست مقابل عراق 
در ضربات پنالتى بود) خب پس آخرین شکســت تیم ملى 
پنج سال قبل بوده است  و رسماً دیگر کسى شکست ایران 
مقابل آسیایى ها را باور نمى کند. حاال مى خواهد ژاپن باشد، 
کره جنوبى یا ازبکستان، چین قطر و بحرین و... این همان 
نتیجه گیرى است که اعتماد به نفسى ویژه به تیم ملى هدیه 

کرده است.
 تاکتیک پذیر شــدن ایران از دیگر موضوعاتى است که 
باید آن را مدیون کى روش باشــیم.«هر کارى بلدید انجام 

بدهید» این تاکتیکى ترین جمله اى است که «ویه را» گفت 
و ایران را سال 98 به جام جهانى رساند. بازیکنان ایران بعدتر 
و زمان «بالژوویچ» و «برانکو» با تاکتیک هاى فوتبال بیشتر 
آشنا شدند اما همچنان وجود ستاره سبب مى شد که فوتبال 

احساسى چربش پیدا کند.
حاال اما که از ستاره ها خبرى نیســت تیم کى روش بسیار 
تاکتیــک پذیراســت. خوب مى دانــد کــه 90 دقیقه چه 
مى خواهد و مهمتر از همه اینکه فوتبال ایران یادگرفته که 
چطور گل نخورد. 9 کلین شیت از دفاع تیم ملى در ده بازى 
نشاندهنده همین مسئله اســت که در هفت سال جا افتاده 
است. تیم ملى ایران در9 بازى مقابل ازبکستان، کره جنوبى، 
سوریه، چین و قطر فقط هشت بار به دروازه اش شوت شده 
که این نشان مى دهد بازیکنان تیم ملى چطور یادگرفته اند به 

بازیکنان حریف در آسیا حتى موقعیت هم ندهند.
 کى روش در همه این ســال ها یک فهرست 50 تا 100 
نفره - در زمان هاى مختلف متغیر بوده است- از بازیکنان 
تیم ملى داشته است. بازیکنانى که نامشان به ترتیب آمادگى 
بدنى نوشته شده است. فهرستى که قد و وزن و سن و همه 
مشخصات بازیکنان را به دقت ثبت کرده است و کى روش 
به وسیله این فهرست مى داند  که اگر فالن بازیکن در فالن 
پست مصدوم شد کدام یکى را باید جایگزین کند.این اولین 
دیتابیس بازیکنان فوتبال ایران است که کى روش تهیه کرده 
و بسیار در روند آماده نگهداشتن تیم ملى و البته جوانگرایى 

به او کمک مى کند.
 از زمانى که کى روش روى نیمکت فوتبال ایران نشسته 
است. نیمکت تیم ملى ایران را ارزشمند کرده. البته استخدام 
هر مربى بزرگى چنین دستاوردى را به تیم ملى ایران هدیه 
مى کرد اما به هرحال به لطف بزرگى نام کى روش بارها نام تیم 
ملى ایران مطرح شده است.  او اخیراً نامه  اى علیه نایک تنظیم 
کرده که بزرگى نامش به رسانه اى شدن اتفاق منجر شده. 
کى روش قبل از این هم یک بار علیه تحریم ها و مصائبش 
براى تیم ملى صحبت کرده بود که بازخورد زیادى داشــت.  
اما کًال او چون کى روش است حرف هایش برد زیادى دارد 
و نام ایران را مدام در رسانه ها زنده نگه مى دارد و مخصوصًا 
وقتى که تیمى مثل منچســتر بدون مربى مى شــود و از 
کى روش به عنوان نامزد مربیگرى اش یاد مى کنند. اگر به 
این مسئله باور ندارید بازیکنانى مثل دژآگه  و قوچان نژاد بارها 
در مصاحبه هایشان گفته اند که بخاطر اعتبار کى روش حضور 

در تیم ملى را پذیرفته اند.
 بهترین آمار تاریخ فوتبال ایران در جام جهانى، این آخرین 
دستاورد کى روش است که حســابى هم مورد هجمه قرار 
گرفته. ایران 4 امتیاز در جام جهانى به دست آورده است که 
این بیشــترین امتیاز ایران در تاریخ جام هاى جهانى است. 
جالب اینکه ایران در سه جام جهانى بدون کى روش 5 امتیاز 
کسب کرده و در دو جام جهانى با کى روش هم 5 امتیاز.  تیم 
ملى ایران در جام جهانى 2018 به رتبه هجدهم رسید که در 
تاریخ بى سابقه بوده است. ایران در این دوره به مرحله دوم 
صعود نکرد اما با امتیاز 4 هــم تیمى مثل آرژانتین به مرحله 
بعد رسید و این از بدشانسى ایران بود که نتایج دیگر گروه به 
نفعش رقم نخورد.  در کنار بهترین نتایج مى توان به 30 دقیقه 
بازى مقابل اسپانیا و بازى نیمه دوم مقابل پرتغال اشاره کرد که 
ایران به دروازه حریف حمله مى کرد و  فقط یک دفاع کننده 
نبود. جاى تعجب دارد که برخى منتقدان کى روش این همه 
دستاورد را نادیده مى گیرند و همچنان  بخاطر خوشایند برانکو 
با نقدهایى مبتدیانه دوست دارند به این دستاوردها پشت کنند. 
شما نمى توانید انقالب جدید و آرامى که در فوتبال ایران به 
یمن حضور کارلوس کى روش با دستاوردهایى بزرگ ایجاد 
شده را نادیده بگیرید. همه این دســتاوردها را حس کردند 
اما منتقدان ظاهراً همچنان دوســت دارند بگویند که این 

تحوالت نواره!

مرور دستاوردهاى آقاى جنتلمن براى فوتبال ایران

بازم میگید نواره؟!

 اتحاد ورزشى نویسان 
حامى کى روش در 
مقابل پرسپولیسى 
نویسان و ورزشى 
نویسانى که حامى 

«برانکو ایوانکوویچ» 
هستند بعد از 

جام جهانى هم همچنان 
ادامه دارد. 

حامیان کى روش در 
تازه ترین تحلیل هاى 

خود دستاوردهاى بزرگ 
مرد پرتغالى را بازگو 
کرده و از اهمیت آنها 

سخن گفته اند

تا 1400 با ماهینى!

بازگشت ذوب آهن
به هندبال بانوان

روزهاى سخت فتحى
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اگر در زمان مسواك زدن یا آب کشیدن دهانتان متوجه شدید مسواك یا 
آب دهانتان خونى است، هرگز نباید به این مسئله بى توجه باشید. گاهى 
غذاهاى سفت لثه را خراش مى دهند، اما اگر مسواك یا نخ دندان مرتبًا 
خونى باشد ممکن است علت آن مسئله مهمى باشد. در ادامه به پنج علت 

اصلى خونریزى لثه و راه هاى درمان آن مى پردازیم.

التهاب لثه
وقتى پالك دندانى (الیه نازك مملو از باکترى که به دندان ها مى چسبد) 
و پوسیدگى ناشى از آن باعث تجمع باکترى ها روى دندان مى شود، لثه 
متورم مى شــود و نتیجه آن بیمارى التهاب لثه است. از آنجایى که این 
بیمارى بدون درد و هیچ نشانه اى است، از آن غفلت مى شود مگر آنکه 

متوجه رد خون روى مسواك یا نخ دندان خود شوید.
این بیمارى اگر درمان نشود منجر به بیمارى «پیرادندانى» خواهد شد. 
بیمارى پیرادندانى یک بیمارى دهانى جدى است که باعث از بین رفتن 

بافت لثه و از دست دادن دندان ها مى شود.
در حقیقت این بیمارى کامًال قابل پیشگیرى است. رعایت کامل بهداشت 
دهان و دندان یعنى استفاده از مسواك و نخ دندان براى از بین بردن پالك 
هاى دندانى، به عالوه مراجعه منظم به دندانپزشک براى چکاپ دندان ها 

مى تواند از خونریزى و التهاب لثه جلوگیرى کند.

مصرف سیگار
خطر خونریزى لثه در افرادى ســیگارى باالتر است. مصرف سیگار به 
دالیل مختلفى احتمال بروز بیمارى «پیرادندانى» را افزایش مى دهد. 
دودى که از سیگار استنشاق مى شود، مواد سمى اى را روى دندان ها باقى 
مى گذارد که به سختى مى توان آنها را با مسواك پاك کرد. این مواد مضر 

به لثه صدمه مى زنند و باعث خونریزى آن مى شوند.
به عالوه، در افراد ســیگارى سیســتم ایمنى بــدن واکنش ضعیفى به 
عفونت ها دارد و بدن این افراد در درمان مناســب صدمات جسمانى و 

اکسیژنى کردن جریان خون دچار مشکل است.

رژیم غذایى نامناسب
داشتن یک سبک زندگى سالم مهمترین راه حفظ سالمتى است. با داشتن 
یک رژیم غذایى متعادل، نه تنها از بدنى سالم، بلکه از دهان سالمى هم 
برخوردار خواهید بود. به خاطر داشته باشید که هیچ ماده غذایى اى قادر 
نیست معجزه وار سالمتى لثه هایتان را حفظ کند و از بیمارى هاى دهانى 

جلوگیرى کند. چنین مواد غذایى اى وجود ندارند.
این معجزه تنها از طریق مسواك زدن امکانپذیر است. ترکیبى از رعایت 

صحیح بهداشت دهان و دندان و ســالمتى عمومى بدن، بهترین روش 
براى پیشگیرى از بیمارى هاى دهانى است.

تغییرات هورمونى زنان
تغییرات هورمونى زنــان در دوران قاعدگى و بــاردارى مى تواند باعث 
خونریزى لثه شود. بعضى زنان در زمان عادت ماهانه خود به طور مرتب 
دچار التهاب لثه مى شوند که ناشى از تغییرات هورمونى است. تغییرات 

هورمونى دوران باردارى هم خطر بروز التهاب لثه را افزایش مى دهد.

عادت هاى بد بهداشتى
اگر روش بهداشــتى منظم و درســتى براى دهان و دندان خود 
ندارید، مثًال با شدت مســواك مى زنید، اصًال مسواك نمى زنید 
و یا از نخ دندان استفاده نمى کنید، عواقب ناخوشایندى در انتظار 
لثه شما خواهد بود. لثه بافت بسیار لطیفى دارد. اگر یک مسواك 
زبر به لثه هایتان بکشــید، دچار التهاب و خونریزى خواهند شد. 
مســواك هاى نرم گزینه بهترى براى لثه و دندان ها هستند، اما 
اگر به کل مسواك زدن را فراموش کنید، نوع مسواکتان اهمیتى

 نخواهد داشت.
انباشــت پالك هاى دندانــى علت اصلــى التهاب لثه هســتند. 
دندانپزشکان توصیه مى کنند دســتکم دو بار در روز (صبح و شب) 
دندان ها را مســواك بزنید و هر روز از نخ دندان استفاده کنید. با این 
کار، هم پالك ها و هم موادغذایى باقیمانده در دهان از بین مى روند. 
باکترى هاى درون پالك هاى دندانى از باقیمانده مواد غذایى براى 
تولید اسیدهایى استفاده مى کنند که بر روى لثه و دندان ها تأثیرگذار 

هستند.

ى بدن دارد و بانوان در دوره باردارى نیاز 
مهمى در انتقال اکســیژن به بافت ها

«آهن» نقش بسیار 
بیشترى به مصرف آن دارند.

ه فقر آهن از جمله کمبودهایى است که در دوره بارورى بانوان 
شیوا فقیه، متخصص تغذیه با بیان اینک

ش حجم خون مادر و نیز نیاز به گردش خون جنین، میزان مورد 
بسیار شایع است، گفت: با توجه به افزای

نیاز آهن در دوره باردارى در مقایسه با پیش از آن، حدود 50 درصد بیشتر مى شود.

راد غیرباردار را نیز دشوار خواند و 
ى تأمین آهن مورد نیاز از راه دریافت مواد غذایى، حتى گاهى در اف

و

ود: به همین دلیل، در دوره باردارى مصرف مکمل آهن براى تأمین نیازهاى مادر و جنین توصیه 
افز

مى شود.

ب مکمل آهن از ماه چهارم باردارى تا سه ماه پس از زایمان، مطابق با نظر پزشک 
وى تأکید کرد: اغل
باید مصرف شود.

وى مصرف غذاهاى داراى آهن از جمله انواع گوشت ها، مرغ، ماهى و حبوبات را در این دوره توصیه 
کرد.

آهن به همراه ویتامین c یا منابع 
یه یادآور شد: باید توجه کرد که مصرف منابع غذایى آهن یا مکمل 

فق

آن مانند مرکبات، بــه جذب بهتر آهن کمک مى کند و برعکس، مصــرف منابع آهن همراه با چاى 
مى تواند مانع جذب آهن شود.

به گفته محققان، افراد مبتال به میگرن مزمن در معرض 
ریسک باالى ابتال به وزوزگوش و سایر اختالالت گوش 

داخلى قرار دارند
محققان دریافته اند ریســک بروز اختالالت در حلزون 
گوش، به خصوص وزوز گوش، به شکل قابل توجهى در 

بین بیماران داراى سابقه میگرن بیشتر است.
اختالالت حلزون گوش مشــکلى اســت که بر بخش 
حلزونى شــکل گوش داخلى که دریافت کننده صدا به 
شکل ارتعاشات اســت، تأثیر مى گذارد و شامل حلزون 

گوش، اختالل در شنوایى یا ناشنوایى ناگهانى است.
به گفته دانشمندان، شــیوع تجمعى اختالالت حلزون 
گوش در گروه مبتال به میگرن 12/2 درصد بیشتر است.

محققان معتقدند این ناهنجارى ها و اختالالت مى تواند 
نتیجه آسیب منبع تأمین خون براى سیستم شنوایى در 

پى حمالت میگرن باشد.

چرا هنگام مسواك زدن از لثه خون مى آید؟

نشانه هاى گرمازدگى
با افزایش دماى هوا، فعالیــت در فضاى آزاد 
مى تواند با برخى خطرات همراه باشد. هر ساله 
چند صد نفر جان خود را به واســطه عوارض 
ناشــى از گرماى شــدید مانند گرمازدگى و 

خستگى گرمایى از دست مى دهند.
گرمازدگى چیست؟

دو نوع گرمازدگى وجــود دارند. «گرمازدگى 
سنتى» به تدریج شــکل گرفته و افراد بسیار 
جوان و پیر که بدن آنها در حفظ دماى داخلى 
مرکزى دچار مشکل است را تحت تأثیر قرار 
مى دهد. افرادى که نمــى توانند دماى بدن 
خود را کاهش دهند، به عنوان مثال حضور در 
ســاختمانى فاقد تهویه مطبوع نیز در معرض 
خطر گرمازدگى سنتى قرار دارند. در این موارد، 
فرد ممکن است متوجه گرماى بیش از حد بدن 
خود نشــود، زیرا دماى بدن به طور پایدار طى 

چندین ساعت یا چند روز افزایش مى یابد.
«گرمازدگى فعالیتى» ناگهانى تر است و براى 
افرادى که در دماهاى باال فعالیت مى کنند، رخ 
مى دهد. این نوع از گرمازدگى، هر فردى که 
در گرما ورزش مى کند، ورزشکاران استقامتى 
و کارگران ماننــد کارگران ســاختمانى را با 

بیشترین میزان خطر مواجه مى کند.
در ادامه مى خواهیم شــایع ترین نشانه هاى 

گرمازدگى را بیان کنیم.
دماى باالى بدن

اگر دماى بدن به 39/4 درجه سلســیوس یا 
بیشتر رسیده است، ممکن است با گرمازدگى 
مواجه باشــید. اگر دماى بدن فردى کمتر از 
این میزان اســت، اما همچنان عالیم دیگر 
گرمازدگى را نشــان مى دهد یا این احساس 
وجود دارد که مشکلى رخ داده است، شما باید 
هرآنچه مى توانید براى کاهش دماى بدن وى 

انجام دهید و کمک پزشکى دریافت کنید.
کمبود تعریق یا تعریق بیش از حد

هنگامى که زمان زیادى را در گرماى شــدید 
سپرى مى کنید، بدن تالش خود براى حفظ 
دماى داخلى مرکزى را متوقف مى کند. از این 
رو، طى گرمازدگى سنتى ممکن است با توقف 

تعریق مواجه شوید.
گیجى یا دشوارى در راه رفتن

گرمازدگى فعالیت سیســتم عصبى مرکزى 
را از کنترل خارج مى کنــد. از این رو، احتمال 
مواجهه بــا عالیمى مانند عــدم هماهنگى، 
سردرگمى، پرخاشگرى یا ناتوانى در راه رفتن 
باید مورد توجه قرار بگیرند. در این شرایط فرد 
نمى تواند پاسخ درستى به پرسش ها ارائه کند 
و این یکى از نخستین سیگنال هایى است که 

مشاهده مى شود.
سردرد 

ســردرد یکى دیگر از عالیم شایع گرمازدگى 
اســت. این نشــانه به طور معمول در نتیجه 
کم آبى بــدن رخ داده یا به واســطه اثر کلى 
گرمازدگى بر سیســتم عصبى مرکزى شکل 

مى گیرد.
سرگیجه، حالت تهوع یا استفراغ

با تداوم تعریق، بدن با کم آبى شــدید مواجه 
خواهد شد. اثر گرما بر اندام هاى مختلف آغاز 
مى شود که همگى مى توانند عالیم موجود در 
این فهرست را تشدید کنند و به سرگیجه، غش 

کردن، حالت تهوع یا استفراغ منجر شوند.
قرمزى پوست

در موارد گرمازدگى، زمانــى که بدن تالش 
مى کند تا دماى خــود را کاهش دهد، جریان 
خون به ســمت پوســت افزایش مى یابد که 
موجب قرمزى پوســت مى شــود. همچنین 
ممکن است ســرد و مرطوب بودن یا خشکى 
فوق العاده پوســت را احساس کنید که به نوع 

گرمازدگى بستگى دارد.
افزایش ضربان قلب یا دشوارى 

در تنفس
زمانى که دمــاى بدن بیش از حــد افزایش 
مى یابد، قلب زیر فشار زیادى قرار مى گیرد. 
قلب باید سخت تر و سریع تر کار کند تا سیستم 
خنک سازى طبیعى بدن توانایى انجام وظایف 
خود و حفظ تعادل دما را داشــته باشــد. این 
مى تواند به دشــوارى در تنفس یا نفس نفس 

زدن منجر شود.

محققان دریافتند اســترس روانى مى تواند دلیل مهم از بین رفتن بینایى در نتیجه آب ســیاه، نوروپاتى اپتیکى، 
رتینوپاتى دیابتى و دژنراسیون ماکوال مربوط به سن باشد.

محققان مى گویند استرس مداوم و افزایش میزان کورتیزول، به دلیل عدم تعادل در سیستم اعصاب خودمختار 
(سمپاتیک) و عملکرد بد عروق خونى، تأثیر منفى بر چشم و مغز دارد.

باید توجه داشت که چشم و مغز، هر دو در از دست دادن بینایى نقش دارند، حقیقتى که گاهى پزشکان از آن غافل 
مى شوند.

افزایش فشار داخل چشم، اختالل اندوتلیال (سندروم فالمر) و التهاب، از برخى عواقب ناشى از استرس 
هستند که باعث آسیب بیشتر مى شوند.

پژوهشگران توصیه مى کنند تکنیک هاى کاهش استرس و آرام سازى مثل مدیتیشن، 
تمرین کنترل استرس و روان درمانى براى یادگیرى نحوه مقابله با استرس، نه تنها به 

عنوان یک روش تکمیلى در کنار درمان اصلى، بلکه به عنوان اقدام پیشگیرانه براى 
کاهش روند پیشرفت از بین رفتن بینایى باید انجام شود.

استرس منجر به از دست دادن بینایى مى شود
از بین رفتن بینایى در نتیجه آب ســیاه، نوروپاتى اپتیکى، 

شد.
رتیزول، به دلیل عدم تعادلدر سیستم اعصاب خودمختار

شم و مغز دارد.
ن بینایى نقش دارند، حقیقتى که گاهى پزشکان از آن غافل 

از استرس از برخىعواقب ناشى التهاب، فالمر) و

ترس و آرام سازى مثل مدیتیشن، 
حوه مقابله با استرس، نه تنها به 
ه عنوان اقدام پیشگیرانه براى

د.

ست دادن بینایى مى شود

ارتباط میگرن با 
توصیه هاى غذایى به مادران بروز اختالالت گوش

ردار براى تأمین آهن بدن
با

ویتامینc یا منابع  آهن به همراه
دآور شد: باید توجه کرد که مصرف منابع غذایى آهن یا مکمل

c
ندمرکبات، بــه جذب بهتر آهن کمک مى کند و برعکس، مصــرف منابع آهن همراه با چاى

ند مانعجذبآهنشود.

کدامشان درد را سریع تر آرام مى کنند

کیسه آب گرم یا کمپرس یخ؟
اگر دردى که احساس مى کنید ناشى از کشیدگى عضله است، دوش آب گرم را فراموش 
کنید. در چنین شرایطى، گرم کردن ناحیه آسیب دیده، تورم و آسیب را تشدید خواهد کرد.

در ادامه موارد استفاده از کیسه آب گرم و یا کمپرس یخ براى رهایى از درد بیان شده، با 
ما همراه باشید.

سردرد
اگر سردرد شما ناشى از تنش عضالنى یا درد گردن 
و فک است، بهتر است ســراغ گرما بروید. به گفته 
متخصصان، سردردهاى ناشى از سینوزیت را هم 
مى توان با گرما آرام تر کرد. اما اگر درد شــما ناشى 
از میگرن است، بهتر است از کیسه آب سرد کمک 
بگیرید تا گردش خون در عروق ســرتان، آرام تر  و 

دردتان کمتر شود.
آرتریت

بهترین درمان براى آرتریت، به عالیم بیمارى شما و 
شرایطى که در آن به سر مى برید وابسته است. اگر به 
دلیل فشردگى و اصطکاك مفاصلتان، التهاب زیادى 
در این ناحیه ایجاد شده باشد، مى توانید از کیسه یخ 
اســتفاده کنید، اما اگر التهاب مربوط به عضالتتان 
باشد و مفاصل شما به  علت التهاب بافت هاى دیگر 
تحت فشار قرار گرفته باشــد، باید سراغ کیسه آب 

گرم بروید.
درد همراه با خارش

دردهاى ناشى از واکنش آلرژیک یا گزیدگى توسط 
حشرات را با کمک کیســه یخ مى توانید آرام کنید. 
کمک گرفتن از یخ، خارش پوســت شــما را کمتر 
خواهد کرد و تــورم ناحیه دچار حساســیت را هم 

کاهش خواهد داد.
درد همراه با کبودى

دردى که با کبودى همراه است را در معرض گرما 
قرار ندهید. کبودى که ناشى از پارگى رگ هاست با 
گرم شدن شدت مى گیرد و دیرتر بهبود پیدا مى کند. 
اگر دردى که آزارتان مى دهد، از ضربه ناشى شده، 

حتماً براى آرام کردنش سراغ یخ بروید.
آسیب عضالنى

اگر آســیب دیدگى عضالنى شــما شــدید باشد، 
سردکردن ناحیه آسیب دیده مى تواند حالتان را بهتر 
کند. اما در آســیب دیدگى هاى جزئى عضالت، با 
گرم کردن محل دردناك، مى توان سختى عضالت 
را کمتر کــرد و عضالت و تاندون هــا را به آرامش 

رساند.
کمردرد

اگر کمردردتان از اسپاسم یا حرکت کردن در حالت 
نامناسب ایجادشــده، اول سراغ کمپرس یخ بروید 
و بعد با کمک کیســه آب گرم، درد را کمتر کنید. 
بنابراین بعد از ســردکردن ناحیه و کاهش درد، زیر 

دوش آب گرم بروید.
آفتاب سوختگى

اگر مدت طوالنى در معرض تابش شدید خورشید 
باشید، احتماًال عالوه بر سرخ شدن پوست تان، دردى 
آرام نشدنى را هم احساس مى کنید. این درد به دلیل 
آفتاب سوختگى شدید ایجادشده و براى کم کردنش، 

باید از کمپرس یخ کمک بگیرید.
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جوانى که با سوء اســتفاده از عنوان هنرى خوانندگى با 
فریبکارى، زنان و دختران را به بهانه ازدواج و کار به خانه 
مجردى اش مى کشاند و ســپس با تهدید آنها را مورد 
آزار و اذیت قرار مى داد، دســتگیر شد. این جوان پس از 
اقدام شوم خود به بهانه انتشار فیلم و عکس هاى سیاه از 

دختران اخاذى هاى میلیونى مى کرد.
20 تیرماه امسال و در پى طرح شکایت زن جوان در شعبه 
8 دادگاه کیفرى با موضوع آزار و اذیت جنسى، پرونده اى 
در این خصوص تشکیل و به منظور تحقیقات در اختیار 

اداره 16 پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
خانم جوان بــا حضــور در اداره 16 پلیــس آگاهى در 
اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «در شــبکه اجتماعى 
"اسکوت" (scoot) با شخصى به نام "سعید" آشنا شدم؛ 
ایشان ادعا کردند که فردى سرشناس در زمینه خوانندگى 
و آهنگسازى اســت و آثار هنرى وى نیز در سایت هاى 
مختلف وجود دارد؛ این شخص فیلم ها وعکس هایى را 
که با برخى از بازیگران و خوانندگان معروف و سرشناس 
همچون... گرفته بود را نیز برایم فرستاد و در ادامه مدعى 
شد که به من عالقه مند شده و قصد ازدواج با مرا دارد و به 
این ترفند و حیله از من درخواست کرد تا حضوراً همدیگر 
را مالقات کنیم. ســعید حتى به من گفت که به برنامه 
تلویزیونى... [با مجریگرى یکــى از بازیگران مطرح و 
سرشــناس] نیز دعوت شــده و در ادامه براى من بارها 
پیامک هایى ارسال مى شــد با این مضمون که  سعید 

برنامه اجراى کنسرت دارد.»
شاکى پرونده در خصوص نحوه مالقات خود با سعید نیز 
به کارآگاهان گفت: «زمانى که به اصرار سعید با یکدیگر 
قرار مالقات گذاشتیم، وى به این بهانه که مرد معروفى 
اســت دشــمنانش به دنبال بدنام کردن وى بوده و اگر 
او با هر خانمى مشــاهده و تصویرى از او تهیه و منتشر 
شود، برایش گران تمام خواهد شد وحتى امکان ممنوع 
کار شــدن وى نیز وجود دارد مرا راضى کرد تا به منزل 
شــخصى اش در منطقه دربند بروم؛ حتى وعده داد که 

در این مالقات مرا حضوراً به تعدادى از هنرمندان براى 
تهیه شغلى مناسب در دنیاى هنر معرفى خواهد کرد. به 
حرف هاى این خواننده جوان اعتماد کردم و روز 26 خرداد 
ماه امسال سعید براى من یک خودرو دربست فرستاد و من 
به منزل ایشان در منطقه دربند رفتم. در ابتداى ورود به 
خانه، سعید جوان بسیار محترمى به نظر مى رسید؛ پس از 
صحبت هاى اولیه، سعید تعدادى از آثار  هنرى  خودش 
را براى من گذاشته بود که ناگهان به سمت من آمد و آن 
زمان بود که متوجه قصد و نیت واقعى او شدم؛ به شدت 
اعتراض کرده و حتى در مقابل او مقاومت کردم اما ناگهان 
حمله ور شد و در حالى که جلوى دهانم را گرفته بود مرا 

هدف نیت شوم خود قرار داد.»
شــاکى پرونده در خصوص اخاذى صورت گرفته توسط 
سعید نیز به کارآگاهان گفت: «سعید مدعى شده بود که از 
بنده فیلم و عکس تهیه کرده و اگر به او پول پرداخت نکنم 
آبروى مرا خواهد برد و من به ناچار در چندین نوبت به او 
چندین میلیون تومان پول پرداخت کردم تا اینکه متوجه 
شــدم که گویا خانم هایى دیگرى نیز هستند که دقیقًا 
اتفاقى مشــابه من براى آنها نیز  رخ داده و از ترس آبرو 

تاکنون شکایتى نکردند.»
با شناسایى هویت دقیق «سعید.ح» 29 ساله، کارآگاهان 
اداره 16 پلیــس آگاهى تهران روز 23 تیرماه امســال با 
مراجعه به خانه مجردى این خواننده پاپ در طبقه سوم 
یک مجتمع مسکونى در منطقه دربند، اقدام به دستگیرى 
و انتقال متهم به اداره شــانزدهم پلیــس آگاهى تهران  
کردند. این خواننده پاپ ابتدا منکــر هرگونه آزار و اذیت 
جنسى زن جوان شــد اما در ادامه تحقیقات صراحتًا به 

ارتکاب جرم اعتراف کرد.
با دستگیرى متهم، تعدادى دیگرى از خانم هاى جوان به 
اداره 16پلیس آگاهى تهران مراجعه کرده و در اظهاراتى 
کامًال مشابه عنوان کردند که توســط سعید مورد آزار و 

اذیت قرار گرفتند.
یکى از شــکات اخیر در توضیحات خــود به کارآگاهان 

عنوان کرد: «از طریق فضاى مجازى تلگرام با ســعید 
آشنا شدم؛ ایشــان به من وعده ازدواج داد و در ادامه، به 
بهانه تهیــه هزینه مالى آلبوم هنرى (موســیقى) از من 
درخواست مبلغى پول کرد. ســعید خودش را به عنوان 
آهنگســاز وخواننده معرفى کرده و یک بیوگرافى جعلى 
نیز در سایت "ویکى صدا" براى خودش ساخته و آن را 
براى من فرستاد تا به من ثابت کند که خواننده است. بنده 
به واسطه اعتمادى که به سعید پیدا کرده بودم پول مورد 
درخواست را به حسابش واریز کردم و نهایتًا به پیشنهاد 
ایشان براى مالقات با اعضاى خانواده و همچنین آشنایى 
بیشتر با یکدیگر به منظور ازدواج به خانه سعید در دربند 
دعوت شدم؛ به دلیل اعتمادى که به سعید داشتم، براى 
دیدن او و خانواده اش به خانه اش رفتم؛ در ابتدا همه چیز 
آرام و محترمانه بود اما کمى بعد متوجه قصد و نیت واقعى 
سعید از این دعوت شدم و زمانى که در برابرش مقاومت 
کردم ناگهان به سمت من حمله ور شد و با ضرب و شتم 
مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. سعید مدعى شده بود که از 
من فیلم وعکس گرفته و باید به او پول بدهم و در غیر این 
صورت فیلم و تصویر مرا در فضاى مجازى پخش خواهد 
کرد؛ من نیز به ناچار و از ترس آبــروى خود مبالغ مورد 
درخواست سعید را پرداخت مى کردم تا نهایتًا با اطالع از 

دستگیرى سعید تصمیم به شکایت گرفتم.»
ســرهنگ کارآگاه على ولیپور گــودرزى، معاون مبارزه 
با جرائم جنایى پلیس آگاهى تهران بزرگ، با اشــاره به 
رســیدگى ویژه به این نوع از جرائم در معاونت مبارزه با 
جرائم جنایى پلیس آگاهى عنوان کرد: متهم با قرار قانونى 
و براى ادامه تحقیقات در اختیــار اداره 16 پلیس آگاهى 
تهران  قرار دارد و طعمه هاى این خواننده پاپ اطمینان 
داشته باشند که تمامى اظهارات و هویت آنها نزد پلیس 
و مقام محترم قضائى کامًال محرمانه بوده؛ لذا از شکات 
احتمالى دعوت مى شود تا براى طرح و پیگیرى شکایت 
خود به نشانى اداره شانزدهم پلیس آگاهى تهران بزرگ 

در خیابان وحدت اسالمى مراجعه کنند.

بى توجهى یک دوچرخه ســوار عجــول به عالیم 
رانندگى و موانع فیزیکى نصب شــده روى یک پل 

مکانیزه، حادثه اى وحشتناك را براى او رقم زد.
دراین حادثه که در تاریخ چهارم جوالى(13تیرماه) 

روى داد زن جوانى که سوار بر دوچرخه 
قصد عبور از روى یک پل مکانیزه در 
شــهر نینا واقع در ایالت ویسکانسین 
آمریکا را داشــت توسط این پل بلعیده 
شد. این دوچرخه ســوار زن که بدون 
توجه به عالیم رانندگى و موانع فیزیکى 
نصب شده روى پل قصد داشت از روى 
آن بگذرد، ناگهان میان شــکاف پل 
گرفتار شد. در ویدئویى که منتشر شده، 
مشاهده مى شود این زن با وجود بسته 

شدن پل توسط موانع فیزیکى، از البه الى آن عبور 
مى کند و ناگهان در میان شکاف پل گرفتار مى شود.

در لحظه بسته شدن پل توسط موانع فیزیکى، قسمت 

دیگر پل براى عبور کشتى ها به باال کشیده شده بود. 
خوشبختانه اپراتور پل که متوجه این حادثه شده بود 
بالفاصله پل را متوقف کرد. این زن 37 ساله توسط 
چند نفر از شــاهدان عینى از داخل شــکاف بیرون 

کشیده شد و نجات یافت. در ادامه اورژانس در محل 
حادثه حاضر شد و زن دوچرخه سوار توسط آمبوالنس 

به نزدیک ترین بیمارستان شهر نینا منتقل شد.

تجاوز خواننده پاپ به دختران
 با وعده ازدواج

تصادف خودروى پراید با کامیونت خاور یک کشته و دو زخمى برجاى گذاشت.
حوالى ساعت 8 صبح روز پنج شنبه در مســیر غرب به شرق بلوار بسیج زیر پل 
فداییان اسالم تهران یک دستگاه ســوارى پراید به علت عدم توجه به جلو، از 
سوى راننده با عقب یک دســتگاه کامیونت خاور برخورد کرد که در این حادثه 

راننده پراید جان باخت.
دو زن سرنشین خودروى ســوارى به علت شدت جراحات به بیمارستان منتقل 
شدند. نوع برخورد و میزان آســیب هایى که به راننده، سرنشینان و خودرو وارد 
شده، حاکى از آن است که راننده 65 ساله پراید قبل ازحادثه، از توجه به جلو غافل 

شده و عکس العمل مناسب را قبل از برخورد نداشته است.

در ساعت 10 چهارشنبه شب و در یکى از خیابان هاى شهر «هوآنگ شى» چین 
یک سه چرخه موتورى با یک کامیون حامل چوب بامبو برخورد کرد. در این حادثه 

راننده جوان سه چرخه موتورى به شدت آسیب دید.
در ویدئویى که منتشر شده است این راننده 25 ساله  را در حالى که روى موتورش 
نشسته است و چوب هاى بامبو از قسمت هاى مختلف بدن او رد شده اند دیده 
مى شود. بالفاصله گروه امداد پزشکى در محل حادثه حاضر شدند و این راننده 
را به بیمارستان منتقل کردند. پزشــکان در یک عمل جراحى فورى توانستند 
چوب هاى بامبو را از بدن این جوان خارج کنند. اگرچه در این حادثه به اعضاى 

حیاتى بدن مرد جوان آسیبى وارد نشد اما حال او وخیم گزارش شده است.

در شهر روستوف روسیه، پیرزنى کامًال شبیه به «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور 
آمریکا پیدا شد.

در شــهر روســتوف که اخیراً میزبان رقابت هاى جام جهانى 2018 روسیه بود، 
پیرزنى پیدا شد که شباهت زیادى به دونالد ترامپ دارد. این پیرزن در حالى که 
سوار اتوبوس بود توسط یک مسافر شکار لنز دوربین شد. مسافر جوان اتوبوس 
وقتى متوجه شباهت زیاد این زن مسن با ترامپ شد پنهانى عکس گرفت و در 

شبکه هاى اجتماعى منتشر کرد.
پیش از این نیز یک زن روستایى در کشور اسپانیا پیدا شد که شباهت زیادى به 

ترامپ داشت با این تفاسیر گویا ترامپ چهره اى بیشتر زنانه دارد تا مردانه!

فرمانده انتظامى فیروزآباد از دســتگیرى یک قاتل فرارى در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ مهدى جوکار در تشریح این خبر گفت: در پى نزاع و درگیرى منجر به قتل 
یک نفر در شهرستان شیراز و متوارى شدن فرد قاتل به سمت فیروزآباد، موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس آگاهى قرار گرفت. وى افزود: تحقیقات 
در این زمینه ادامه یافت تا اینکه مأموران پلیس آگاهى مطلع شــدند قاتل در یکى از 
محله هاى شهرستان خود را از دید مأموران مخفى کرده است. سرهنگ جوکار با بیان 
اینکه با ســرعت عمل مأموران فرد قاتل در محل مورد نظر شناسایى و دستگیر شد، 
تصریح کرد: متهم در بازجویى فنى و تخصصى اقرار کرد شب حادثه با مقتول به دلیل 

اختالفات مالى درگیر و با ضربات متعدد چاقو وى را به قتل رساندم.

مرگ  راننده پراید بر اثر حواس پرتىچوب هاى بامبو در بدن راننده جوانهمزاد «ترامپ» پیدا شد اختالفات مالى، رنگ خون گرفت

پل مکانیزه، دوچرخه سوار زن را بلعید! 

سخنگوى سازمان آتش نشانى شــهردارى تهران از 
ریزش آوار ساختمان ســه طبقه در خیابان 35 مترى 
گلستان خبر داد. سید جالل ملکى در گفتگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در ساعت 16و41دقیقه 
ظهر روز چهارشــنبه یک مــورد حادثه ریــزش آوار 
ســاختمانى مســکونى در خیابان 35 مترى گلستان، 
خیابان سوسن آبادى به سامانه 125 سازمان آتش نشانى 
شهر تهران اعالم شد که بالفاصله دو ایستگاه با امکانات 
کامل به محل اعزام شدند. وى افزود: محل حادثه یک 
ساختمان مسکونى سه طبقه قدیمى در حال تخریب بود 
که کارگران بخش زیادى از آن را تخریب کرده بودند 
و کارگران مشغول تخریب پله هاى ساختمان بودند که 

یکباره تمام ساختمان تخریب مى شود و چهار کارگر در 
زیر آوار گرفتار مى شوند.

سخنگوى سازمان آتش نشانى شهردارى تهران ادامه 
داد: قبل از اینکه آتش نشان ها به محل حادثه برسند، 
افرادى که در محل حضور داشــتند تقریبًا کارگران را 
از زیر آوار خارج کرده بودند. ملکــى گفت: هر چهار 
کارگر که سن آنها بین 20 تا 35 سال بود، زنده از زیر 
آوار خارج شــدند. البته وضعیت دو نفر نسبت به بقیه 
وخیم تر بود که به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. 
وى افزود: آتش نشان ها محل را جستجو کردند و بعد 
از اینکه مطمئن شدند کسى زیر آوار نیست، محل را 

تحویل مالک دادند.

ریزش آوار ساختمان بر سر 4 کارگر 

پایان فرار
 72 ساعته قاتل 

قاتل فرارى در کمتر از 72 ساعت در شهرستان 
شادگان دستگیر شد.

فرمانده انتظامى استان خوزســتان در تشریح 
جزئیات این خبر گفت: در پى اعالم خبرى مبنى 
بر وقوع یک فقره قتل در شهرســتان شادگان، 
بالفاصله مأموران انتظامى در معیت تیم مجربى 
از کارآگاهــان پلیس آگاهى بــه محل مراجعه 
کردند و دستورات الزم به منظور بررسى و کشف 

جزئیات پرونده ابالغ شد.
 سردار حیدر عباس زاده ادامه داد: در بررسى هاى 
اولیه پلیس مشخص شــد متهم با یک اسلحه 
شکارى اقدام به ارتکاب قتل یک جوان کرده و 

سپس از محل متوارى شده است.
 این مقام ارشــد پلیس تصریح کرد: با عملکرد 
ســریع مأموران پلیس، قاتل که قصــد فرار از 
اســتان را داشت، شناســایى و در یک عملیات 
ضربتــى و غافلگیرانه در کمتر از 72 ســاعت 
در مخفیگاهش دســتگیر و یک قبضه اسلحه 
شــکارى که در قتل از آن اســتفاده شــده بود 

کشف و ضبط شد. 
سردار عباس زاده در خاتمه با اشــاره به اینکه 
متهم در تحقیقات پلیس به جرم ارتکابى اعتراف 
کرده است و انگیزه خود از قتل را اختالف قبلى 
عنوان کرد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل 
پرونده براى ســیر مراحل قانونى تحویل مرجع 

قضائى داده شد.

دستگیرى 
اعضاى باند 4 نفره
 با 60 فقره سرقت

فرمانده انتظامى اســتان البرز از دســتگیرى 
اعضاى باند ســارقان خــودرو و داخل خودرو 
که اقدام به 60 فقره ســرقت از پارکینگ هاى 
اماکن تجارى و مراکز خرید در شهر کرج کرده 
بودند، خبر داد. سردار عباسعلى محمدیان گفت: 
در پی ارســال یک فقره پرونــده از کالنتري 
13 باهنر بــه پلیس آگاهى اســتان البرز مبنى 
بر دستگیرى ســارق داخل خودرو در پارکینگ 
یکى از پاســاژهاى تجارى حین بــاز کردن در 
یکى از خودروهــاى پارك شــده، بازجویى از 
متهم دستگیر شده آغاز شــد. وى افزود: متهم 
در بازجویى هاى اولیه مأموران به جرم خود مبنى 
بر سرقت داخل خودرو اعتراف کرده و گفت که 
با تشکیل یک باند چهار نفره سرقت در مناطق 
مختلف شــهر کرج اقدام به 25 فقره ســرقت 
خودرو و 35 فقره ســرقت داخل خودرو کرده و 
اموال سرقتى را به قیمت پایین تر از ارزش واقعى

 به فروش مى رساندند.
ایــن مقــام ارشــد انتظامــى اظهار کــرد: با 
راهنمایى هاى متهم دستگیر شــده و اقدامات 
اطالعاتى مأموران، ســه متهم دیگر نیز در دو 
عملیات جداگانه دســتگیر و بــه پلیس آگاهى 
منتقل شدند. سردار محمدیان در خصوص شیوه 
و شگرد سارقان گفت: سارقان پس از شناسایى 
محل هاى خلوت مانند پارکینگ هاي عمومی 
بدون نگهبان، محل پارك خودروها در حوالى 
بیمارستان، مراکز خرید و... خودروها را سرقت 
کرده و پس از انتقال دادن آنها به حومه شهر در 
یک فرصت مناسب لوازم و قطعات داخلی خودرو 
را خالی کــرده و آن را رهــا مى کردند. فرمانده 
انتظامى اســتان البرز با بیان اینکــه تعدادى از 
مالباختگان شناسایى شده اند گفت: تالش براى 

شناسایى سایر مالباختگان ادامه دارد.

فرمانده پلیس مشهد از دســتگیرى فردى خبرداد که در 
پوشش مغازه ساندویچى، تریاك مى فروخت.

سرهنگ اکبر آقا بیگى گفت: در پى کسب اخبارى مبنى 
توزیع مواد افیونى در پوشش مغازه ساندویچى تحقیقات 

پلیسى بالفاصله آغاز شــد. وى افزود: مأموران انتظامى 
پس از تحقیقات اولیه و شناســایى این فرد با هماهنگى 
مقام قضائى وارد عمل شدند و مغازه ساندویچى را به طور 

ضربتى پاکسازى کردند.

سرهنگ آقا بیگى اظهار کرد: در این عملیات با دستگیرى 
یک متهم 86گرم تریاك دربازرسى از مغازه کشف شد. 
وى گفت: پلیس در بازرســى از منزل متهم نیز 415گرم 

تریاك کشف کرد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

ساندویچ تریاك!

دختر 13 ساله اى در حادثه ســقوط از طبقه چهارم 
یک ســاختمان مســکونى به طرز ناباورانه اى جان 

سالم به در برد.
به گزارش ایســنا، وقوع این حادثه ســاعت 20و9 

دقیقه غروب چهارشــنبه طى تماس 
تلفنى شهروندان با سامانه 125 اطالع 
داده شد که ســتاد فرماندهى سازمان 
آتش نشانى تهران بى درنگ نیروهاى 
عملیات ایستگاه 95 را به محل حادثه 

واقع در نازى آباد رهسپار کرد.
بــه گفتــه محمدرضا شــکیب مهر، 
فرمانــده آتش نشــانان اعزامى، یک 
دختر 13 ســاله به علــت نامعلومى از 
تراس طبقه چهارم ساختمان مسکونى 

چهار طبقه اى به داخل حیاط منزل سقوط کرد ولى از 
این اتفاق به طرز عجیبى جان سالم به دربرد. وى با 

اشاره به شکستگى و مصدومیت این دختر از ناحیه سر، 
دست و پا، تصریح کرد: آتش نشانان پس از حضور در 
محل و درخواست یک دستگاه اورژانس براى انتقال 
مصدوم به بیمارستان، محل را ایمن کرده و همچنین 

فرد مصدوم را براى انتقال بــه آمبوالنس اورژانس 
آماده کردند.

سقوط دختر 13ساله از طبقه چهارم
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اولین مرحلــه از جهــاد کــه در آن باز مــى مانیــد، جهاد با 
دستانتان، سپس جهاد با زبان و آنگاه جهاد با قلب هایتان است؛ 
پس کسى که با قلب، معروفى را ســتایش نکند و منکرى را 
انکار نکند، قلبش واژگون شده، باالِى آن پایین و پاییِن قلب 

او باال قرار خواهد گرفت.
موال على (ع)

شهردارى دیزیچه براساس مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر و بموجب ماده 13 آئین نامه 
مالى شهردارى ها در نظر دارد موارد ذیل را براساس قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى 
به اشــخاص واجد شــرایط و از طریق تجدید مزایده واگذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا 
شرکت کنندگان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى تا روز پنج شنبه مورخه 97/05/18 به 
امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در تجدید مزایده را دریافت و همچنین 
قیمت پیشنهادى خود را تا روز شنبه مورخه 97/05/20 به دبیرخانه محرمانه (حراست) 
شهردارى ارائه نمایند. الزم به ذکر است شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله 

کارمندان دولت را بنمایند.
1- واگذارى به صورت اجاره سالن ورزشى وینیچه و زمین چمن مصنوعى (وینیچه) 

2- واگذارى به صورت اجاره زمین چمن مصنوعى دیزیچه

آگهى تجدید مزایدهآگهى تجدید مزایده

على اکبر محمودى- شهردار دیزیچه

نوبت اول

«امروز دستیابى به توســعه پایدار یکى از اهداف اصلى در 
جوامع بشرى بوده و محور توسعه پایدار، انسان و کلید آن 

آموزش هاى مهارتى، کارآفرینى و اشتغال است.» 
سرپرست آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در آستانه 
ششــم مرداد روز ملى کارآفرینى و آمــوزش هاى فنى و
 حرفه اى در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان این مطلب 
گفت: آموزش هاى مهارتى، کارآفرینى و اشــتغال موجب 
افزایش سرمایه انسانى در راستاى توسعه پایدار اقتصادى، 

سیاسى، اجتماعى و فرهنگى مى شود. 
ابوطالب جاللى اظهار کرد: اداره کل آموزش فنى و حرفه اى 
استان اصفهان با تعداد 54 مرکز آموزش دولتى، 373 کارگاه 
ثابت شهرى، 176 کارگاه جوار شهرى، 179 کارگاه جوار 
روســتایى، 24 کارگاه صنایع ضمن کار، 38 کارگاه صنایع 
اصناف، 74 کارگاه جوار دانشگاه، 64 کارگاه جوار پادگان، 
59 کارگاه جوار زندان، آموزش فنى و حرفه اى را در بخش 

دولتى به صورت رایگان ارائه مى کند. 
وى ادامه داد: فلســفه مهارت، قراردادن جامعه با ابزارهاى 
مختلف در موقعیتى براى عبور از چالش هاست. این درحالى 
است که ما امروز در جامعه با فقر مهارتى مواجه هستیم و این 
امر باعث شده است تا علیرغم وجود نیروهاى مستعد نتوانیم 

در موقعیت اقتصادى مطلوب قرار گیریم. 
جاللى با بیان اینکــه فقر مهارت، چالــش هایى را براى 
خانواده ها ایجاد کرده است، گفت: از جمعیت 80 میلیونى 
ایران، 65 میلیون نفر در معرض کار هستند که از این میزان 
22/5 میلیون نفر شاغل بوده که براى اشتغال پایدار با توجه 
به تکنولوژى هاى روز، نیازمند آموختن مهارت هســتند و 
در حقیقت ارتقاى مهارت شاغلین باید به صورت جدى در 

برنامه هاى آموزشى کشور قرار گیرد. 
سرپرســت آموزش فنــى و حرفه اى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه امروز با 3/5 میلیون نفر افراد کارجو در کشــور 
مواجه هســتیم، افزود: امروز در اســتان طالیى اصفهان،

فرصت هاى فراوان اشتغال در بخش هاى مختلف وجود 
دارد به گونه اى که اســتان اصفهان با بیش از هشت هزار 
واحد صنعتى، نیازمند افراد داراى مهارت است و از 600 برند 
صنایع دستى کشور، 200 برند مربوط به اصفهان است و از 
این شاخص ها در راستاى اشتغال مى توان بهره گیرى کرد. 
جاللى اذعان کرد: همراستا نبودن سیاست ها و برنامه هاى 
آموزشى با برنامه هاى کشور یکى از بزرگ ترین دغدغه ها 
بوده و برنامه هاى آموزشى ما ناکارآمد است و در طول 40 
سال گذشته، نظام آموزشى بیشتر به رشدیافتگى و نه توسعه 

یافتگى، فکر کرده است. 
سرپرست آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان که اینک 
به عنوان رئیس مرکز تربیت مربى و پژوهش هاى سازمان 
آموزش فنى و حرفه اى کشور با حفظ سمت منصوب شده، 
ادامه داد: ســازمان آموزش فنى و حرفه اى زیرمجموعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســت و مأموریت هاى 
زیادى را انجام مى دهد که این آموزش ها با درك صحیح 
فرصت مهارت را فراهم کرده و مى تواند افراد جویاى کار را 

در دستیابى به اشتغال کمک کند. 
جاللى گفت: قریب 1200 حرفه در دســتور کار قرار دارد و 
ما تالش داریم با کمک همه دستگاه هاى خدمات رسان 
به ویژه دستگاه هاى غیردولتى، فرصت هاى متنوع براى 
مهارت آموزى را فراهم ســازیم که البته خانواده ها باید به 
آموزش هاى فنى و حرفه اى اعتقاد پیدا کرده و جوانان نیز 
اعتماد کنند تا این فرصت هاى مهارتى براى آنان اشتغال 

ایجاد کند و چالش ها رفع شود. 
سرپرســت آموزش فنى و حرفــه اى اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: امروز 60 هزار نفر از جوانان استان اصفهان 
از مهارت هاى اداره کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان 
اصفهان اســتفاده مى کنند که بیــش از 35 درصد آنان را 
دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاهى تشکیل مى دهند که 
البته هم جاى خوشحالى و هم جاى تأسف دارد. خوشحالى 
به علت اینکه به آموزش فنى و حرفه اى اعتماد کرده اند و 

تأسف به دلیل اینکه با هزینه هاى سنگین فارغ التحصیل 
شده اند اما به موقعیت شغلى نرسیدند اما ما این فرصت را 

براى آنان فراهم کردیم. 
وى با گله مندى از عدم شناخت اقشار مختلف از فعالیت هاى 
سازمان فنى و حرفه اى گفت: آحاد مختلف مردم به رسالت 
ســازمان آموزش فنى و حرفه اى آگاه نیســتند و شناخت 
چندانى نسبت به آن ندارند و بجاست تا رسانه ها در این راستا 
فرهنگسازى کنند و مردم را به فراگیرى آموزش هاى فنى و 

حرفه اى بیش از گذشته ترغیب نمایند. 
سرپرست آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان اظهار کرد: 
ما هنوز نظام آموزش و دانشگاه هاى آموزش محور داریم، در 
حالى که در کشورهاى پیشرفته، ابتدا آموزش محور، پژوهش 
محور، مهارت محور و در نهایت کارآفرین محورى سپرى 
مى شود در حالى که ما در مرحله پژوهش محورى متوقف 
شدیم و در حقیقت منابع دانشگاه ها در کشورهاى پیشرفته، 
بخاطر توان فارغ التحصیالن و خروجى دانشگاه ها به آنان 

تعلق مى گیرد. 
جاللى با بیان اینکه براى برون رفت از چالش ها، دولت باید 
برنامه برون سپارى را مدنظر داشته باشد و نظام آموزشى را 
به خبرگان آموزشى بسپارد گفت: در سیاست شکل گرفته 
در زمینه اشتغال در گذشته در جامعه، مهارت مورد توجه 
نبود اما امروز باید بســیار جدى گرفته شود و تصمیمات 

براساس منطق صورت گیرد.
وى کارجویان، سربازان حین خدمت، زندانیان، شاغلین، 
دانشجویان، فارغ التحصیالن، آسیب دیدگان اجتماعى و... 
را جامعه هدف آموزش فنى و حرفه اى برشمرد و افزود: این 
گروه ها از خدمات آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان 

بهره مند شده و شاخص اشتغال، مهارت است. 
سرپرست آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان تصریح 
کرد: میزان بازگشت زندانیانى که مهارت دیده اند کمتر از 
4 درصد است. این درحالى است که منزلت اجتماعى از نگاه 
شهروندى شکل گرفته و باید مهارت مورد توجه همگان 

قرار گیرد. جاللى از برگــزارى دو طرح مهارت آموزى در 
محیط کار واقعى و کارورزى دانش آموختگان در ســال 
گذشته خبر داد و آن را بســیار مطلوب توصیف کرد که با 

استقبال بسیار خوبى همراه بود.
سرپرست آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان با تشریح 
فعالیت هاى انجام شده به عملکرد این اداره در سه ماهه 
اخیر اشاره کرد و گفت: در ســه ماهه اول سال جارى دو 
میلیون و 357 هزار و 601 نفر ساعت معادل 25 هزار و 592 
نفر دوره آموزش هاى مهارتى در بخش دولتى انجام شد 
که بیشترین آموزش مربوط به مراکز ثابت با یک میلیون 
و 362 هزار و 363 نفر ساعت بوده است. این در حالى است 

که اقدامات انجام شــده تاکنون در حوزه دولتى در خوشه 
خدمات 32 درصد، صنعت 42 درصد، فرهنگ و هنر 15 

درصد و کشاورزى 11درصد است.
جاللى همچنین گفت: در بخش غیر دولتى هم در ســه 
ماهه اول ســال 97، دو میلیون و 167 هزار و و 859 نفر 
ساعت در قالب دو هزار و 576 دوره آموزشى در آموزشگاه 
فنى و حرفه اى آزاد استان اصفهان اجرا شد که از ده هزار و 
939 نفر دوره، آموزش ارائه شده، سه هزار و 202 نفر مرد 
و هفت هزار و 737 نفر زن بوده اند. البته این آموزش ها در 
بخش هاى خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزى در 
38 رشته آموزشى همچون امور مالى و بازرگانى، فناورى 
اطالعات، مراقبت و زیبایى، طراحى و دوخت، تکنولوژى 
فرهنگى، عمران، تأسیسات، صنایع دستى و در قالب 344 

حرفه مهارتى به متقاضیان ارائه شده است. 
سرپرست آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان اظهار 
کــرد: اداره کل آموزش فنى و حرفه اى اســتان اصفهان 
به عنوان یکى از اعضاى شــوراى هماهنگــى مبارزه با 
مواد مخــدر، آموزش هاى مهارتى ویژه توانمندســازى 
بهبودیافتگان و خانواده آنان را در اولویت هاى برنامه هاى 
خود قرار داده تا از طریق اعطاى تســهیالت در راستاى 
اشتغال این قشــر گام مؤثرى بردارد. همچنین اداره کل 
آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان در راستاى کاهش 
آســیب هاى اجتماعى در ســال 96 اقدام بــه آموزش و 
توانمندسازى 25 هزار نفر معتاد بهبود یافته و در سه ماهه 
اول ســال 1397، دو هزار و 117 نفر که از سوى سازمان 
بهزیستى، زندان ها، دانشــگاه علوم پزشکى و... معرفى 

شده اند، کرده است. 
جاللى گفت: برگزارى دوره هاى آموزشى مهارتى در قالب 
70 تفاهمنامه ملى و 60 تفاهمنامه استانى با دستگاه ها، 
مؤسســات آموزشــى و صنایع و صنوف و تشکل ها ى 
مردم نهاد در سه ماهه ســال جارى 1608 نفر آموزش در 

قالب تفاهمنامه ها صورت پذیرفته است. 

سرپرست آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان خبر داد: 

60 هزار نفر از مهارت هاى اداره کل فنى و حرفه اى اصفهان استفاده مى کنند
ساسان اکبرزاده

سازمان آموزش فنى 
و حرفه اى زیرمجموعه 

وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى است و 
مأموریت هاى زیادى 
را انجام مى دهد که 

این آموزش ها با درك 
صحیح، فرصت مهارت 

را فراهم کرده و 
مى تواند افراد جویاى 
کار را در دستیابى به 
اشتغال کمک کند

شهردارى جوشقان قالى در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 107/119 
مورخ 97/04/10 ســى و دومین صورتجلسه شــوراى اسالمى شهر 
نســبت به اجاره یک باب اطاق تجارى در منطقه گردشگرى کیاب از 
طریق آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ 
97/04/30 تا 97/05/10 به شهردارى مراجعه و اسناد و شرایط شرکت 

در مزایده را دریافت نمایند.
تلفن تماس: 03155662322

آگهى مزایده (نوبت اول) آگهى مزایده (نوبت اول) 

محمدرضا ساغرى- سرپرست شهردارى جوشقان قالى

پیرو آگهى مزایده شــماره 1522 مورخ 1397/04/27 شــهردارى 
تودشــک در نظر دارد باستناد مصوبه شــماره 5/26/ش-ت مورخ 
1397/02/10 شوراى اسالمى شهر تودشک، نسبت به فروش 12 قطعه 
زمین مسکونى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و 
مدارك مزایده  از تاریخ 1397/04/30 لغایت 1397/05/10 به شهردارى 

مراجعه نمایند.
* الزم به ذکر است هزینه هاى انتشار آگهى، کارشناسى و... به عهده 

برندگان مزایده مى باشد.

آگهى مزایده (نوبت دوم)آگهى مزایده (نوبت دوم)

محمدرضا مجلسى- شهردار تودشک

چاپ اول

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 397/110/294 مورخ 97/04/20 شوراى محترم اسالمى شهر و نظریه 
کارشناسى رسمى دادگسترى به شماره 10446 مورخ 97/04/27 نســبت به فروش دو قطعه زمین به شماره پالك هاى 
173 و 165 از اراضى قنات سفید با کاربرى مسکونى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به 
عمل مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به امور مالى شهردارى رزوه مراجعه یا با شماره تلفن 03157702003 

تماس حاصل فرمایند.
1-  پالك مسکونى شماره 173 به مساحت 180 مترمربع از قرار هر مترمربع 1250000 ریال و پالك مسکونى شماره 165 به 

مساحت 180 مترمربع از قرار هر مترمربع 1250000 ریال
2- دادن سپرده اى که از پنج درصد مبلغ کل برآورد شده کمتر نباشد به صورت واریز نقدى یا ارائه ضمانت نامه بانکى

3- برنده اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى 
ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مزایده نوبت دوم به مدت 10 روز است.

6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 97/05/16 در محل شهردارى مى باشد.

آگهى مزایده نوبت اولآگهى مزایده نوبت اول

حسین على محمدى- شهردار رزوه

چاپ اول
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اشتغال 370 نفر با تسهیالت 
اشتغالزایى در شهرضا

فرماندار شهرضا از اشتغال 373 نفر در این شهرستان 
از ابتداى امسال تاکنون خبر داد.

على اصغر رفیعـى نژاد با بیان اینکه میـزان اعتبارات 
مشاغل خانگى شهرضا 14 میلیارد است، تصریح کرد: 
این تسهیالت در دو بخش مشاغل مستقل و مشاغل 

پشتیبان به متقاضیان واگذار مى شود.
وى در ادامـه بـا بیـان اینکـه تاکنـون 42 درصـد 
اعتبـارات مشـاغل خانگـى شهرسـتان جذب شـده 
است، اظهارکرد: در زمینه مشـاغل مستقل 73 طرح 
اشـتغالزایى به ارزش 35/2 میلیارد ریـال و در زمینه 
مشاغل پشتیبان 17 طرح به ارزش بیش از ده میلیارد 

ریال به بانک هاى عامل معرفى شده اند.

کشف600 لیتر 
عرقیات غیرمجاز در آران

مسئول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان 
آران و بیدگل از کشـف و ضبط نزدیک بـه 600 لیتر 
عرقیات گیاهى تاریخ مصرف گذشـته و غیرمجاز در 

این شهرستان خبر داد.
علـى اعتصـام گفـت: ایـن میـزان عرقیـات در انبار 
نگهدارى مـواد غذایى یکى از فروشـگاه هـاى آران 
و بیدگل کشـف شـده که به زودى نیز معدوم خواهد 

شد. 

خانه کشتى گلپایگان
 افتتاح شد

سرپرسـت فرماندارى گلپایگان گفت: خانه کشـتى 
شهرستان گلپایگان افتتاح شد.

حسین یارمحمدیان اظهار کرد: دو هفته گذشته ضمن 
دیدار از این سالن مطلع شدم که این سالن سال هاست 
نیمه تمام مانده و به بهره بردارى نرسیده است و آب 
و گاز آن مشکل دارد که طى تماس با مدیران ادارات 
گاز و آب، طى یـک هفته مقدمات گاز و آبرسـانى به 
این مکان انجام و این افتتاحیه در طول یک زمان 24 

ساعته طراحى و آماده شد.

آغاز برداشت پیاز 
از مزارع فریدن 

مدیـر جهـاد کشـاورزى شهرسـتان فریـدن از آغاز 
برداشت محصول پیاز از مزارع این شهرستان خبر داد.

رامین رستمى با اشاره به اینکه این محصول از سطح 
2000هکتـار از مزارع فریدن برداشـت خواهد شـد، 
افزود: پیش بینى مى شـود با متوسط عملکرد 75 ُتن 
در هکتار، بیش از 150 هزار ُتن محصول پیاز از مزارع 

این شهرستان برداشت شود.
وى با بیان اینکه کشـت پیـاز در شهرسـتان فریدن 
نسبت به سال گذشـته 100 درصد رشد داشته است، 
اضافه کرد: پیاز از عمده ترین محصوالت کشاورزى 
این شهرسـتان اسـت و از نظر سـطح زیر کشت این 
محصول، فریدن داراى مقام برتر در استان اصفهان 

است. 

دستگیرى دزدان لوازم 
درون خودروها در کاشان 

مأموران پلیـس آگاهى کاشـان، دزدان لـوازم درون 
خودروهـا را کـه مرتکـب 40 فقـره دزدى در ایـن 

شهرستان شده بودند، دستگیر کردند.
فرمانده انتظامى شهرسـتان کاشـان گفت: موضوع 
در پى شکایت شمارى از شهروندان مبنى بر دزدیده 
شدن لوازم درون خودروها، به طور ویژه در دستور کار 

مأموران پلیس آگاهى قرار گرفت.
علـى پـورکاوه اظهـار کـرد: مأمـوران بـا انجـام 
اقدام هـاى اطالعاتـى، در نهایـت دو نفـر دزد لوازم 
درون خودروهاى شهروندان کاشـانى را شناسایى و 

دستگیر کردند.
وى بیان کرد: متهمـان در تحقیقات صـورت گرفته 
به 40 فقـره دزدى لـوازم از درون خودروهـا اعتراف 
کردنـد که بـراى رسـیدگى تحویـل مرجـع قضائى 

شدند. 

خبر

مدیــر اداره منابع طبیعــى و آبخیزدارى شهرســتان 
اصفهــان گفــت: 700 هکتــار از اراضــى بیابانــى 
منطقه ســگزى در شــرق این اســتان بــا اعتبارى 
افزون بر 30 میلیــارد ریال تا پایان امســال نهالکارى

مى شود.
امیرمحســن ولى افزود: هــم اکنون ســگزى در 20 
کیلومترى شــرق اصفهــان کانون بحران محســوب
مى شــود و هدف از اجراى طرح بیابــان زدایى، تثبیت 
خاك، مهار ریزگردها و جلوگیرى از افزایش کانون هاى 

بحرانى است. 
وى با اشــاره به اینکه تاغ و قره داغ بــه عنوان دو گیاه 

اصلى طرح هاى بیابان زدایى محسوب مى شود، افزود: 
کمبود اعتبارات بزرگ ترین چالش پیش روى طرح هاى 
بیابان زدایى اســت، به ویژه اینکه اعتبار ملى براى این 
طرح در سال 97 به اســتان اصفهان اختصاص نیافته

 است. 
مدیــر اداره منابع طبیعــى و آبخیزدارى شهرســتان 
اصفهان با بیان اینکه مدیریت منابع طبیعى هم اکنون 
از اهمیت بیشــترى نســبت به قبل برخوردار اســت، 
تصریح کرد: شــرایط اقلیمى به گونــه اى تغییر یافته 
اســت که باید منابــع طبیعى را بیش از گذشــته حفظ 

کنیم.

معــاون راهــدارى اداره کل راهدارى و حمــل و نقل 
جاده اى استان اصفهان بدون اشاره به آمار جانباختگان 
تصادفات جاده اى در این استان گفت: از ابتداى امسال 
تاکنون آمار جانباختگان تصادفات در این استان نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشــته 5 درصد کاهش یافته

 است.
فرزاد دادخــواه افزود: بــراى کاهش آمــار تصادفات 
جاده اى در استان اصفهان، تالش ها به منظور کاهش 
نقاط حادثه خیــز و افزایش فرهنــگ ترافیک در حال 
انجام است. وى بیان کرد: 109 نقطه پرحادثه در استان 
اصفهان شناسایى شده که 67 نقطه آن در کمیته ایمنى 

کشور مصوب و بقیه در کمیته استانى به تصویب رسیده 
است که بر اساس بودجه بندى و اولویت بخشى به این 
طرح ها، نقاط پرحادثه در استان اصفهان کاهش خواهد 

یافت.
معــاون راهــدارى اداره کل راهدارى و حمــل و نقل 
جاده اى اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه واژگونى 
خــودرو بیــش از 50 درصــد تصادفــات و حــوادث 
جاده اى را بــه خود اختصــاص داده اســت، تصریح 
کرد: خواب آلودگــى، رانندگى با ســرعت غیر مجاز و 
عدم رعایت حق تقدم، از مهمتریــن عوامل تصادفات

 است. 

کاهش 5درصدى آمار 
جانباختگان تصادفات 

700 هکتار از بیابان هاى 
اصفهان نهالکارى مى شود

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره 
به افزایش کنترل جاده هاى اســتان اصفهان در زمینه 
کشــف مواد مخدر گفت: تمام جاده هاى خاکى که به 
داخل استان منتهى مى شود، با همکارى پلیس موادمخدر 
و نیروهاى انتظامى کنترل و مسدود شد و ورود باندهاى 

مواد مخدر از این جاده ها ناممکن شد.
تقى حسینى با بیان اینکه طى سه ماه نخست سال جارى 
کشفیات مواد مخدر استان اصفهان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 70 درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: 

بیشتر کشفیات از مناطق شرقى استان بوده است.
وى با اشاره به افزایش کنترل جاده هاى استان اصفهان در 
زمینه کشف مواد مخدر افزود: تمام جاده هاى خاکى که به 

داخل استان منتهى مى شود، با همکارى پلیس موادمخدر 
و نیروهاى انتظامى کنترل و مسدود شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان  اصفهان با اشاره 
 rayX به تجهیز ایستگاه هاى ایست و بازرسى به دستگاه
تصریح کرد: این دستگاه هنگام عبور خودروها، در صورت 
حمل موادمخدر واکنش نشان داده و نسبت به بازرسى 
آنها اقدام مى شــود که این امر در خصوص خودروهاى 

مشکوك به حمل موادمخدر انجام مى شود.
وى با بیان اینکه تریاك بیشــترین کشفیات و مصرف 
موادمخدر استان اصفهان اســت، گفت: هنوز هم مواد 
سنتى بیشــترین مصرف را دارند، اما در مراسم امحاى 
موادمخدر امسال بیشترین درصد موادمخدر امحا شده 

مربوط به حشیش با 31 تن بوده است.
■■■

حسینى در خصوص اعتیاد زنان در استان گفت: اگرچه 
اعتیاد زنان در اســتان را نمى توان اسفناك دانست، اما 
مصرف موادمخدر در زنان نســبت به سال گذشته یک 

درصد افزایش داشته است.
■■■

وى در خصوص تغییر شیوه امحاى مواد مخدر به دلیل 
عوارض زیست محیطى اظهار کرد: سعى داشتیم در سال 
جارى امحاى مواد مخدر را به روش دیگرى و به منظور 
حمایت از محیط زیست تغییر دهیم که ممکن نشد و این 

امر به سال آینده موکول شد.

رئیس شوراى اسالمى شهر بهارستان گفت: تاکنون 
در این شــهر 80 هزار نفره تنها در بخش ســاخت 

مسکن براى مردم موفق عمل کرده ایم.
مجتبى محبى با اشــاره به مشــکالت شهر جدید 
بهارســتان افــزود: در این شــهر فقط مســکن 
ســاخته ایم ؛هرچند در این مورد موفق بوده ایم اما 
40 درصد از جمعیت شهر شاغل در اصفهان هستند 
و روزانه از شهر خارج مى شوند و الزم است به فکر 
توسعه شــهر از جنبه هاى بهداشــتى، فرهنگى، 

خدمات شهرى و طرح هاى اشتغالزا نیز بود. 
وى تصریح کرد: تأسیس بیمارســتان از مطالبات 
اساسى شهروندان بهارستانى است، چون ازمراجعه 
شهروندان به سایر نقاط استان براى دریافت خدمات 

بهداشتى و پزشکى مى کاهد.
محبى همچنین نبود بخشدارى و ادارات دولتى را 
از دیگر کمبودهاى مهم این شهر دانست و افزود: 

استقرار ادارات دولتى نیز از نیازهاى ضرورى است 
که امید است مسئوالن اســتاندارى اصفهان بدان 

توجه کنند.
رئیس شوراى اسالمى شهر بهارستان مشکل دیگر 
شهر را کمبود فضاى آموزشى عنوان کرد و افزود: در 
این شهر تنها یک دبیرستان دخترانه باجمعیت 700 
دانش آموز وجود دارد که جوابگو نیست و این تعداد 
زیاد دانش آموز در یک دبیرستان، کیفیت آموزش را 

نیز زیر سئوال مى برد.
وى تنگناهاى حوزه بهداشت، محیط زیست، نبود 
تصفیه خانه پساب وفاضالب، بوى نامطبوع گاودارى 
جوار نقاط مسکونى و نابسامانى حریم راه بهارستان 
به اصفهان را از دیگر مشکالت این شهر عنوان کرد.

محبى افزود: دولت مکلف به تأمین اعتبار الزم براى 
شهرهاى جدید است، اما از سوى نهادهاى دولتى 

خدمات ضعیفى به شهر بهارستان ارائه مى شود. 

مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر 20 پایگاه اورژانس 

نیاز به 40 کد آمبوالنس عملیاتى دارند.
غفور راســتین اظهار کرد: کمبود پایگاه اورژانس 
شهرى در شهرســتان اصفهان یکى از مشکالت 

اورژانس است.
وى بیان کرد: یکى از دالیل عدم راه اندازى پایگاه 
اورژانس، عــدم تأمین فضاى مناســب و کمبود 

نیروى انسانى است.
مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 
اصفهان اعالم کرد: تخصیص فضا براى ساخت 
و راه اندازى پایگاه مشــکل پیش روى ماست که 
خیران شهرستان اصفهان کمک بزرگى مى توانند 

در این زمینه داشته باشند.
وى به کمبود نیروى انسانى خصوصًا نیروى بومى 
اشــاره کرد و گفت: به دلیل عدم استقبال جوانان 

اصفهانى از رشته فوریت هاى پزشکى و پرستارى، 
همچنان مجبور هســتیم از نیروهاى غیر بومى 
استان هاى مجاور استفاده کنیم که عمده مشکل 

پیش روى اورژانس است.
راســتین اعالم کــرد: بــه علت محــدود بودن 
ظرفیت هاى استخدامى، همچنان مشکل کمبود 

نیروى انسانى در اورژانس پابرجاست.
مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان 
اصفهان ادامه داد: عدم آشنایى مردم و مسئوالن 
از عملکرد اورژانس و شرح وظایف اورژانس باعث 

ایجاد مشکالتى در فرایند خدمت رسانى مى شود.
راســتین در پاســخ به این ســئوال که با توجه 
به آلودگــى هوا و بحــران آب آیا امــروزه حجم 
بیمارى ها و امدادخواهى از شما افزایش یافته است، 
گفت: تفاوت محسوســى در آمار در این خصوص 

نداشته ایم. 

مدیرکل راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان گفت: امضاى موافقتنامه اصولى شــهرك 
حمل و نقل کاالى زرین شهر نوید بخش روزهاى 
خوبى در آینده نزدیک براى صنــف کامیونداران و 

مردم این شهرستان است. 
مهدى خضرى اظهار کرد: در ســال 1384 کلنگ 
پروژه شهرك حمل و نقل کاالى زرین شهر با حضور 
مسئوالن ارشد استان و کشــور بر زمین خورد. وى 
افزود: انتخاب زرین شهر براى احداث شهرك حمل و 
نقل در این شهر به دلیل وجود بزرگراه ها، رینگ هاى 

سوم و چهارم استان و وجود صنایع بزرگ بود. 

وى ادامــه داد: همچنین با توجه بــه حجم باالى 
تولیداتى کــه در  ذوب آهن و دیگــر صنایع انجام 
مى شد، تصمیم گرفته شد به سمتى حرکت شود که 
تردد خودروهاى سنگین را کاهش داده و اعالم بار در 

منطقه زرین شهر انجام شود.
خضرى خاطرنشان کرد: شهرك حمل و نقل کاالى 
زرین شهر نیازمند زیرساخت هایى همچون آب، برق، 
تلفن، روشنایى معابر، سرویس بهداشتى و... است و 
امیدواریم با کمک شهردارى براى تحقق این مهم 
در کمترین مدت زمان ممکن شاهد استقرار باربرى ها 

در شهرك باشیم. 

یک فروند هواپیماى F14در پایگاه شهید بابایى 
بازآماد (اورهال) شــد.  این هواپیما که ســال ها
 زمینگیر شــده بود، بــه همــت متخصصان و 
کارشناسان پایگاه هوایى شــهید بابایى با صرف 
بیــش از 35هزار نفر ســاعت بازآمــاد (اورهال) 

شد.

این هواپیما پس از تست نهایى به ناوگان عملیاتى 
نیروى هوایى ارتش پیوست.

با توجه به تحریم هاى ظالمانه سال هاى گذشته 
به خصــوص در بخــش نظامى، تــالش براى 
اورهال پرنده هاى زمینگیر شــده در  دستور کار 

بخش هاى نظامى کشور قرار دارد.

معاون بازاریابى و فروش شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت: اولین محموله ریل راه آهن در خرداد ماه 
سال جارى تحویل داده شد و در صورتى آمادگى راه آهن، 

بار دوم نیز ارسال مى شود.
احســان دشــتیانه در واکنش به ادعاى معاون وزیر راه 
و شهرســازى و مدیرعامل شرکت  ســاخت و توسعه 
زیربناهاى حمل  و نقل کشور مبنى بر تحویل ندادن ریل 
از سوى ذوب آهن به این وزارتخانه گفت: اولین محموله 
ریل در خرداد ماه امسال به راه آهن و اخبار مربوطه نیز در 

رسانه ها و جراید کشور منتشر شد.
وى افزود: محموله دوم نیز در حال تولید اســت که به 
محض اعــالم آمادگى حمل توســط راه آهن، تحویل 

خواهد شد.
معاون بازاریابى و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان ادامه 
داد: همانگونه که شرکت زیرساخت و سایر خریداران ریل 
از شرکت هاى خارجى به دلیل مشخص بودن سفارش 
ملزم به  پرداخت پیش پرداخــت و تأمین ضمانت هاى 

الزم در خصوص پرداخت ارزى هســتند،  در خصوص 
خرید داخلى نیز همین مراحل وجــود دارد، در حالى که 
شرکت زیر ساخت در سال گذشته درخواست خرید ریل از 
ذوب آهن  بــه صورت اعتبارى و انجــام تأمین مالى از 
طرف ذوب آهــن را مطرح کرد وبه رغم شــرایط یک 
طرفه درخواست مذکور، ذوب آهن به این شرکت قیمت 
و شــرایط فروش را اعالم کرد و از سال گذشته تاکنون 

منتظر دریافت پاسخ شرکت زیر ساخت هستیم.
دشــتیانه افزود: این رویکرد شــرکت زیر ســاخت در 
حالى است که مجموع ریل وارداتى به کشور در سال هاى 
95 و 96 و همزمان با بهره بردارى از خط تولید ریل ملى 
در حدود 350 هزار تن بوده و با واردات ریل در هفت سال 
ماقبل آن برابرى مى کند. وى ادامه داد: طبق اطالعات 
ما انبارهاى شرکت راه آهن و حتى گمرکات کشور مملو 
از ریل هاى وارداتى در این دو سال است که این موضوع 
با اعالم معطل بودن پروژه ها براى تأمین ریل در تناقض 

است.

پلیس جاده  هاى خاکى 
اصفهان را بست 

رئیس شوراى اسالمى شهر بهارستان:

 تنها درخانه سازى موفق بوده ایم

ضرورت خرید 40 آمبوالنس 
براى 20 پایگاه اورژانس

امضاى موافقتنامه اصولى 
شهرك حمل و نقل کاالى زرین شهر

 F14 اورهال یک فروند هواپیماى
در پایگاه هوایى شهید بابایى

آمادگى ذوب آهن براى 
تحویل محموله دوم ریل ملى

ارزش افزوده تهک زراعى در استان اصفهان 
درحدود 200 میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر کل هواشناســى اســتان اصفهان با 
اشاره به ثبت نام 46 هزار تولیدکننده بخش 
کشاورزى در سامانه تهک (توسعه هواشناسى 
کاربردى) گفت: ارزش افزوده ایجادشده از 
رعایت توصیه هاى هواشناســى کاربران در 
سال زراعى 96_95، دویست میلیارد ریال 

برآورد شده است.
مجید بیجندى با اشاره به اینکه سامانه تهک 
به طور رســمى اوایل تیر در استان اصفهان 
راه اندازى شد و پیش بینى مى شود تا پایان 
ســال صد هزار کاربر داشته باشــد، افزود: 
170 هزار تولید کننده موادغذایى در استان 
ازجمله کشاورزان، گلخانه داران و مرتعداران 
مى توانند با ثبت نام در این سامانه به نشانى 
tahak.irimo.ir اطالعــات و توصیه هاى 

روزانه منطقه خــود را از طریــق پیامک یا 
رایانامه دریافت کنند.

وى ارزش افــزوده تهک در ســال زراعى 
گذشــته در بخش کشــاورزى 17 اســتان 
کشــور را ده هزار میلیارد ریال عنوان کرد و 
گفت: شــرایط جوى از نظر کّمى و کیفى بر 
تولید محصوالت  کشــاورزى تأثیر دارند و 
این سامانه، کشاورزان را در مراحل مختلف 
کاشت، داشت، برداشت و مقابله با آفات یارى 

مى کند و از میزان خسارت ها مى کاهد. 

ارزش افزوده
 20 میلیاردى

 تهک کشاورزى 
در استان
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با توجه به دستور رئیس جمهور؛ وزارتخانه ها زمین هاى 
خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازى قرار نمى دهند.

معاون وزیر راه و شهرســازى در جمع شهرداران برخوار، 
شاهین شــهر و میمه با بیان این مطلب گفت: به منظور 
اجراى طرح توسعه گران و بر اساس دستور شخص رئیس 
جمهور، وزارتخانه ها و سازمان ها موظف هستند زمین هاى 
بدون استفاده خود را در اختیار راه و شهرسازى قرار دهند 
که به جز مدیران وزارت راه، هیچ وزارتخانه دیگرى با ما 

همکارى نکرده است.
هوشنگ عشایرى افزود: بر اساس این دستور، وزارت امور 
اقتصادى و دارایى و شــهردارى ها به عنوان امین، براى 

شناسایى اراضى معرفى شدند.
وى گفت: خوشــبختانه از ابتداى امسال تاکنون 40 هزار 
واحد هدف طرح توسعه گران قرار گرفته است که 24 هزار 
واحد آن پروانه ســاخت گرفته اند و 16هزار واحد هم در 
اراضى وزارت راه و شهرسازى و شهردارى ها بنا شده است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى 
ایران با بیان اینکه هدف طرح توســعه گران، بازسازى و 
نوسازى صد هزار واحد در سال است، افزود: درطرح توسعه 
گران وام 500 میلیون ریالى براى هر واحد با سود 9 در صد 
پرداخت مى شود و تا کنون 50 هزار میلیارد ریال براى این 

امر اختصاص داده شده است.

رئیس امور قرآنى اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: از ابتداى ســال جــارى تاکنون بیش از 
5000 جلد قــرآن، مفاتیح الجنان، نهــج البالغه و... در 

استان اصفهان وقف شد.
یحیى قاسمى اظهارکرد: باتوجه به فعالیت هایى که توسط 
امور قرآنى اداره کل اوقاف استان با هدف ترویج فرهنگ 
قرآنى در سطح جامعه در سال جارى و تاکنون اجرا شده 
و همچنین در قالب اجراى طرح وقف مصحف شــریف 
5310 جلد قرآن کریم، نهج البالغــه، مفاتیح الجنان و 
منتخب مفاتیح الجنان توسط مردم مؤمن و متدین استان 
اصفهان تهیه و براى اماکن مذهبى مناطق محروم وقف 

شده است.
وى یادآور شد: هر فرد مى تواند با پرداخت حداقل هفت 
هزار تومان در طرح وقف مصحف شــریف شرکت کند 
و با وقف براى ترویج آیات الهى، بــراى خود ثوابى بى 
کران کســب کند و نام خود را نیز در فهرســت واقفان 
نیک اندیش ثبت و از صدقه جاریه این امر نیز بهره مند

 شود.
وى گفت: همچنین از ابتداى سال جارى تاکنون نیز چهار 
وقف جدید براى امور قرآنى در اســتان اصفهان به ثبت 
رسیده است که امیدواریم تا پایان سال جارى برتعداد این 

وقف ها افزوده شود.

تعامل کمرنگ وزارتخانه ها 
با وزارت راه و شهرسازى 

وقف5000 جلد 
مصحف شریف در اصفهان

فعالیت 600 خادم افتخارى در 
امامزاده آقا على عباس(ع)

سـاالنه بیش از سـه میلیـون زائـر به آسـتان مقدس 
امامزاده آقا على عباس(ع) و شاهزاده محمد(ع) مشرف 
مى شوند. مدیر اداره اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده 
بادرود به برگزارى مراسم هاى مختلف در این آستان 
مقدس اشاره کرد و گفت: برپایى مراسم عزادارى چهل 
و هشتم شهادت ابا عبدا... الحسین(ع) که در 28صفر 

برگزار مى شود از جمله این مراسم هاست. 
حجت االسـالم على محلوجى افزود: در این آسـتان 
مقدس 600 خادم افتخارى مشغول به فعالیت هستند.

مدیرعامل سازمان 
آتش نشانى تغییر کرد

نوروزى، شهردار اصفهان طى حکمى، محسن گالبى 
را به سمت مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات 

ایمنى شهردارى اصفهان منصوب کرد.

اختصاص 9 میلیارد ریال به 
طرح هاى نیمه تمام گلپایگان

على بختیار،  نماینده مردم گلپایگان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: وزارت ورزش طى سال گذشته دو مبلغ 
4/5 میلیارد ریالى در راسـتاى اتمام طـرح هاى نیمه 
تمام دو شهرستان گلپایگان و خوانسار تخصیص داده

 است.

خبر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مى باشد
49- رأى شــماره 2628 مورخــه 1397/3/10 آقاى محمدعلى جوزى به شناســنامه شــماره 470 کدملى 
1090337663 صادره نجف آباد فرزند حیدر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 77 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 432 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

50- رأى اصالحى شــماره 3664 مورخه 1397/4/10پیرو رأى 1866 مورخه 1397/2/27 آقاى حسینعلى 
سجادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 944 کدملى 1090832400صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ 
یکباب خانه به  مساحت 306/50 مترمربع که مقدار165 مترمربع آن ازپالك 507/1  ومقدار141/5 مترمربع 
آن ازپالك 507 واقع درقطعه 10 بخش  11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى محمد سجادى به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
ادامه در صفحه 11

مجوز استفاده از پساب در کشاورزى را نمى دهیم
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: ما مخالفت خود را براى استفاده 
پساب در کشاورزى اعالم کرده ایم و ما مجوزى براى استفاده از پساب براى کشاورزى 

نداده و نمى دهیم.
رحمان دانیالى در خصوص بحران آب و مشکالت کم آبى اظهار کرد: آب منطقه اى روى 
کیفیت آب اشاره مى کند و در این خصوص اقدامات خوبى انجام مى دهد، کّمیت آب که 

نداریم و اگر کیفیت هم نداشته باشیم بدا به حالمان خواهد بود.
وى با بیان اینکه بعد از آب شرب، حقابه زیست محیطى اولویت دوم است، افزود: اما این 
باور و قانون در استان اصفهان وجود ندارد، اگر مسئوالن اجرایى نسبت به این موضوع 

توجه نداشته باشند، منجر به فاجعه خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان ادامه داد: 10 درصد صرفه جویى در 
مصرف آب کشاورزى، حقابه تاالب هاى کشــور را تأمین مى کند. وى ادامه داد: طى 
سال هاى مختلف اوضاع سد زاینده رود به این نابه سامانى نبود، اما چون به حقابه زیست 

محیطى توجه نداشتیم، به چنین مشکلى برخوردیم.
وى خاطرنشان کرد: دانشگاه صنعتى اصفهان در همکارى با دانشگاه شهرکرد تحقیقاتى 
انجام داده است که در بازه هاى مختلف چه میزان آب براى تاالب گاوخونى باید رهاسازى 

شود و باید بگویم هنوز تاالب گاوخونى به مرحله بحرانى نرسیده است.
دانیالى تصریح کرد: اگر تاالب گاوخونى به مرحله بحران برسد، یک کانون خطر بسیار 
بزرگ ایجاد مى شود که براى کشور مشکل سازى مى کند، زیرا آب ورودى به فاضالب 
یکسان نیست و ممکن است ورود پساب برخى صنایع، سیستم تصفیه خانه را به هم بریزد.
وى با بیان اینکه پساب باید با یک کیفیت ثابت تحویل شود، مطرح کرد: دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان بررسى کند که این آب پساب تصفیه شده با کیفیت براى مصرف انسانى 

مناسب است یا براى مصرف کشاورزى مناسب خواهد بود.
مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پایان گفت: ما مخالفت خود را 
براى استفاده پساب در کشاورزى اعالم کرده ایم و مجوزى براى استفاده از پساب براى 
کشاورزى نداده ایم و تنها براى بیابان زدایى، اســتفاده در صنایع و آبیارى فضاى سبز 

غیرمثمر، مجوز استفاده از پساب داده شده است.

معاون عمرانى وزیر و رئیس سازمان نوسازى 
توســعه و تجهیز مدارس کشور گفت: اولویت 
تخصیص اعتبار با پروژه هاى نیمه تمام است و 
تا تکمیل پروژه هاى نیمه تمام نباید هیچ پروژه 

جدیدى آغاز شود.  
مهرا... رخشــانى مهر در بازدید از طرح هاى 
نیمه تمام مدارس شهرستان مبارکه اظهارکرد: 
تکمیل و بهره بردارى از پروژه هایى که 60 تا 
70 درصد پیشرفت داشــته اند، در دستور کار 
نوسازى و تجهیز مدارس استان اصفهان قرار 

گرفته است.
وى افزود: از مشــارکت بخــش خصوصى در 
تکمیل پروژه هاى آموزشــى در شهرســتان 

مبارکه استقبال مى کنیم.
محمد حسین سجاد، مدیرکل نوسازى، توسعه 
و تجهیز مدارس اســتان اصفهان نیز در این 
بازدید تصریح کرد: شهرســتان مبارکه در بین 
پنج شهرستانى که بیشترین بافت فرسوده را در 

استان اصفهان دارد، قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه تعدادى از پروژه هاى آموزشى 
در مبارکه همچنان مســکوت مانده اســت و 
در این مقطع زمانى نیز شــرایط براى تکمیل 
و بهره بردارى از آن وجود نــدارد، افزود: باید 
با اولویت بنــدى، طبق زمانى که در دســت 
داریم برنامه ریزى کرده تا تمامى پروژه هاى

نیمه تمام تکمیل شود.

معاون وزیر در مبارکه:

 اولویت تخصیص اعتبار 
با پروژه هاى نیمه تمام 

است
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حمایت صندوق کارآفرینى امید 
از روستاییان

مدیر صنـدوق کارآفرینـى امید اسـتان اصفهـان گفت: 
صنـدوق کارآفرینى امید بـا حمایت از کسـب و کارهاى 
خرد و کوچک، به ویژه در نواحى روستایى نقش به سزایى 
در تحقق اشـتغال داشته است. احسـان مهدوى با اعالم 
آمادگى براى حمایت از کسـب و کارهاى نوپا به ویژه در 
حوزه هاى صنایع تبدیلى، فرش و اقامتگاه هاى بوم گردى

 و گردشـگرى اظهار داشـت: بـه رغـم محدودیت هاى 
مالـى و اعتبـارى صنـدوق کارآفرینـى امید اسـتان، در 
سـال 96 بیش از 145 میلیـارد ریال تسـهیالت در قالب 
طرح هاى مشارکتى، خوداشـتغالى و مشاغل خانگى به 
919 نفر متقاضى در شهرستان کاشان پرداخت شده است.

 

فعالیت انجمن شعر اصفهان 
در خانه استاد همایى

همزمان با سالگرد درگذشت اسـتاد همایى ، خانه استاد 
همایى به خانه ادب و شعر اصفهان واگذار شد .

 اسـتاد جالل الدین همایـى در خانواده اى اهـل ادب در  
محله قدیمـى پاقلعـه - از محالت جنوب شـرقى قدیم 
اصفهـان-  متولد شـد. پـدر جالل الدین همایـى، میرزا 

ابوالقاسم محمدنصیر فرزند هماى شیرازى بود.
وى مقدمـات فارسـى و عربى را نـزد پدر و عمـوى خود 
آموخت. منزل این استاد فرهیخته در محله پاقلعه اصفهان 
واقع شـده که امروزه به نام محله اسـتاد همایى از آن یاد 
مى شود. پس ازمرتفع شدن مشکالت فراوان براى تبدیل 
و واگذارى این خانه، سـرانجام این خانه در اختیار اهالى 

شعر، فرهنگ و ادب اصفهان قرار گرفت . 

خبر

معــاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان از انجام عملیات اجرایى خط انتقال آب و نصب 
شــیرهاى برداشت در سطح شهر اردســتان به صورت 

مشارکتى خبر داد.
ناصر اکبرى به اجراى شــبکه انتقال و نصب شیرهاى 
برداشت آب شیرین در سطح این شهر اشاره کرد و گفت: 
عملیات نقشه بردارى اجراى طرح به طول 11 کیلومتر از 

این هفته آغاز خواهد شد.
وى افزود: نصب 12 شــیر برداشت با صرف بیش از 15 
میلیارد ریال اعتبار، با همکارى شهردارى اردستان انجام 
خواهد شد تا در تمامى نقاط شــهرى، شیر برداشت آب 

شیرین در دسترس مردم باشد.
معــاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان به اجراى عملیات اصالح شبکه انتقال به طول 
دو هزار و 400 متر و تعویض 50 مورد انشعاب مشترکین با 
اعتبار افزون بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال اشاره کرد.

اکبرى همچنیــن در بازدید از آب انبار مســجد جامع 
اردستان گفت: جهت مرمت و راه اندازى این آب انبار، به 
عنوان یک محل برداشت آب شیرین با نصب تجهیزات 

مورد نیاز 500 میلیون ریال هزینه شد.
وى افزود: راه اندازى دو آب انبــار دیگر در محله هاى 

راهمیان و مون اردستان نیز در دستور کار قرار دارد.

جانشین ســپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: 
عدم استفاده از هیئت هاى اندیشــه ورز ثابت کرده برخى 
ازاقدامات نســنجیده موجب سوءاستفاده دشمن از برخى 
مطالبات مردم شده است. سردار مجتبى فدا اظهارداشت: 
هیئت هاى اندیشه ورز ظرفیت بسیار خوبى براى کمک به 
دستگاه هاى دولتى و رفع مشکالت و موانع اقدامات اجرایى 

در طول سال هاى گذشته بوده است.
وى افزود: این هیئت ها متشکل از نخبگان، جوانان و افراد 
عاشق انقالب از اقشــار مختلف مردم هستند که باهدف 
ریشه یابى معضالت، مشکالت و موانع و ارائه پیشنهاد ها 
جهت کمک به دولت براى تقویت روند توســعه کشــور 

ایجاد شده اند.
جانشین ســپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان گفت: 
هیئت هاى اندیشه ورز و نخبگان در شهرستان هاى مختلف 
مى توانند با برگزارى جلسات مختلف و دعوت از مسئوالن 
تصمیم ساز، ظرفیت خوبى را جهت آسیب شناسى اقدامات 

گذشته و خدمت رسانى هر چه بیشتر ایجاد کنند.
فدا بیان داشــت: فقــدان و عدم اســتفاده از هیئت هاى 
اندیشه ورز طى ســال هاى گذشــته ثابت کرده برخى از 
مشکالت و اقدامات نسنجیده موجب سوءاستفاده دشمن از 
برخى مشکالت و مطالبات مردم شده و دشمنان در صدد 

ایجاد شکاف و جداسازى مردم از مسئوالن برآمده اند.

آمادگى هیئت هاى اندیشه ورز 
براى کمک به دولت

نصب شیرهاى برداشت 
آب شیرین در اردستان 

ادامه از صفحه 10
81- رأى شــماره 3293 مورخه 1397/3/28 آقــاى محمد بهمن زیارى به شناســنامه شــماره 7 کدملى 
5499667497 صادره تیران فرزند مهدیقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/30 مترمربع قسمتى 

ازپالك 947 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 3163 مورخه 1397/3/24 آقاى احمد محمدى به شناسنامه شماره 729 کدملى 1091508437 
صادره نجف آباد فرزند حیدر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 388/90 مترمربع قسمتى 

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

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

از پالك شماره 86/3 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت  اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
85- رأى شماره 3073 مورخه 1397/3/22 آقاى سیدتقى حسینى عسکرانى به شناسنامه شماره  48 کدملى 
5499709173 صادره نجف آباد فرزند ســیداصغر درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 132/77 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 602 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
86- رأى شماره 2489 مورخه 1397/3/7 خانم اقدس عرب پوربه شناسنامه شماره 3 کدملى 1091743312 
صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/95 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 301/1 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
87- رأى شــماره 2488 مورخه 1397/3/7 آقاى اکبرلطفى به  شناسنامه شماره 175کدملى 1091534438 
صادره نجف آباد فرزند رحمت اله   درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/95 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 301/1 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
88- رأى شــماره 2168 مورخــه 1397/3/1 خانم فاطمه خســروى به شناســنامه شــماره 1628 کدملى 
1092100822 صادره نجف آباد فرزند قنبردر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 147/24 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 740 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
89- رأى شــماره 2313 مورخه 1397/3/3 خانم اعظم سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 736 کدملى 
1091041301 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 131/98 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 199/2 واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
90- رأى شــماره 3324 مورخه 1397/3/29 خانم زهرا نصیران نجف آبادى به شناسنامه شماره 744 کدملى 
1090902999 صادره نجف آباد فرزند محمد کریم درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
414/79 مترمربع قســمتى ازپالك 535 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
91- رأى شماره 3323 مورخه 1397/3/29 آقاى اسفندیارنصیران  نجف آبادى به شناسنامه شماره 994 کدملى 
1090846071 صادره نجف آباد فرزند خدارحم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 414/79 

مترمربع قسمتى ازپالك 535 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شــماره 2829 مورخــه 1397/3/17 آقاى محمــود بلند باال به شناســنامه شــماره 94 کدملى 
1090837070صادره نجف آباد فرزند مانده على درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 195/11 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 459 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
93- رأى شــماره 2755 مورخــه 1397/3/13 آقــاى مهدى صالحى به شناســنامه شــماره 918 کدملى 
1090342144 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درششــدانگ یکباب خانه باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى آن به 
مساحت 145/34 مترمربع قسمتى ازپالك 373 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق 
قولنامه عادى باواسطه ازخانم نفیسه امید نجف آبادى احدى از ورثه مالک رسمى آقاى نادعلى امید نجف آبادى 

خریدارى نموده است 
94- رأى شماره 3238مورخه 1397/3/27 خانم خاورفالح زاده به شناسنامه شماره 20 کدملى 4172301428 
صادره الیگودرز فرزند خداداد درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 300 مترمربع واقع 
دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

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

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

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

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

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

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
100- رأى شماره 2310مورخه 1397/3/3 خانم رضوان فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 1171 کدملى 

1092096256 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 178/20 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 32 فرعى از1359 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
101- رأى شماره 2934 مورخه 1397/3/20 خانم خانم جان محمدى چم گاوى به شناسنامه شماره 2 کدملى 
6209612482 صادره باغبادران فرزند على مراد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 304/05 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى 

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

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
103- رأى شماره 2953 مورخه 1397/3/21 آقاى حسن یوسفى به شناسنامه شماره 80 کدملى 1091114765 
صادره نجف آباد فرزند حبیب اله درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 152/95 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 959 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

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

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

مشاعى مى باشد 
106- رأى شماره 1871 مورخه 1397/2/27 آقاى مسعود مانده على بودانى به شناسنامه شماره 2294 کدملى 
1091284970 صادره نجف آباد فرزند محمد رضا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 131/30 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 1527/8 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
107- رأى شماره 2788 مورخه 1397/3/13 آقاى احمد عظیمى به شناسنامه شماره 31 کدملى 4623001751 
صادره فریدن فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 225 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

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

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

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

مى باشد
111- رأى شــماره 3528 مورخه 1397/4/5 آقاى محمد فاتح نجف آبادى به شناسنامه شماره 1256 کدملى 
1092240454 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 162/46 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 407 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
112- رأى شماره 3236 مورخه 1397/3/27 خانم زهره توکلى به شناسنامه شماره 652 کدملى 1091357201 
صادره نجف آباد فرزند اصغر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 141/28 مترمربع قسمتى از 

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

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

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

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

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

مشاعى مى باشد
118- رأى شماره 2923 مورخه 1397/3/20 خانم زهرا روحى  به شناسنامه شماره 2258 کدملى 1091312664 
صادره نجف آباد فرزند حیدر  در1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 252/33 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 466 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

119- رأى شماره 3413 مورخه 1397/3/31 آقاى علیرضا جاللى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 702 کدملى 

1091321884 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 124/15 
مترمربع که مقدار80/67 مترمربع آن ازپالك 1165 ومقدار43/48 مترمربع آن ازپالك1164 اصلى واقع درقطعه 

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

واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
121- رأى شــماره 11435 مورخه 1396/11/28 آقاى جمال انتشارى به شناســنامه شماره 29062 کدملى 
1090288697 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 55/40 مترمربع قسمتى 
ازپالك 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت اصفهان – انتقال ملک ازورثه غالمحســین معین مع الواسطه 

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

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

207833 حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /4/582 
آگهى مفاد آراء صادره توسط هیأت حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود .   
« امالك و ابنیه واقع در بخش  8 و9 ثبت اصفهان »

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

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

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

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

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

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

یک- اصلى بخش9  انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى سیدعباس رضویان
7- رأى شــماره 139760302009000821 مورخ 1397/03/29  آقاى ابراهیم گودرزى ســرارودى   فرزند 
مهدیقلى در ششدانگ یکباب خانه   به مســاحت 260/73  متر مربع مجزى شده از پالك 16- اصلى بخش8  

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

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

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

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

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

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

قباله عادى از مالک رسمى صفرعلى اسدى مبارکه

14-رأى شــماره 139760302009000803 مورخ 1397/03/29 خانم زهرا  شیخ  فرزند على در  ششدانگ 
یکباب خانه   به  مساحت 341/58  مترمربع مجزى شــده از پالك یک- اصلى بخش9 انتقالى بموجب قباله 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عادى از مالک رسمى عباس خواجه
30- رأى شــماره 139760302009000155  مورخ 1397/01/28 آقاى على  علیرضائــى دیزیچه  فرزند  
حسینعلى در   ششدانگ یکباب ساختمان   به مســاحت 110/00  متر مربع  مجزى شده از پالك 126- اصلى 

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

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

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

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

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

بموجب قباله عادى از مالک رسمى محمد صالحى  
101,36-رأى شماره 139760302009000463 مورخ 1397/02/29 خانم سرور قارخانى ده سرخى  فرزند  
حمزه  در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 256/00  مترمربع مجزى شده از پالك171فرعى از19- اصلى 
بخش8 انتقالى بموجب قباله عادى از مالک رسمى بهمن ضیایى قهنویه تاریخ انتشار نوبت اول :  1397/04/30 
تاریخ انتشــار نوبت دوم :   1397/05/14 م الف: 205688  مظاهر نصرالهى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان مبارکه/ 4/584

در پژوهش مشــترك میان اداره کل حفاظت محیط زیست و دانشگاه اصفهان، 
انباشت فلزات ســنگین در تاالب گاوخونى و احتمال وقوع سونامى شن و نمک 

به اثبات رسید.
در طول ســال هاى گذشــته و با توجه به روند خشک شــدن تاالب گاوخونى، 
کارشناسان محیط زیستى بارها وبارها در ارتباط با احتمال گسترش گرد وغبار و 
ذرات بسیار سمى مانند سرب،روى و کادمیوم از این تاالب به نقاط مختلف استان 

و حتى کشور هشدار دادند.
پژوهش مشترك در این ارتباط میان دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان و اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان که با نام «بررسى اثرات زیست محیطى 
خشک شدن تاالب بین المللى گاوخونى» به تازگى و پس از سه سال و چهار ماه 

به پایان رسیده است.
بنابر این تحقیق مشخص شــد در طول دوره هاى پیشرفت خشکسالى در این 
منطقه، فلزات سنگین سرب، روى و کادمیوم در تاالب نمایان شده است و میزان 
سرب و کادمیوم در خاك این حوضچه آبریز و کادمیوم در رسوبات گاوخونى بیشتر 

از پوسته منطقه وجود دارد.
بنا بر نظر کارشناســان، هنوز کانون هاى تولید ریزگرد بــه دلیل رطوبت اندك 
تاالب فعال نشده است، اما در صورت تامین نشــدن حقابه تاالب گاوخونى، در 
آینده نزدیک این منطقه منبع اصلى تولید ریزگردهاى ســمى به ویژه در برخى 

فصول خواهد بود.

نکته مهم اینکه سونامى نمک در صورت خشــک شدن تاالب خطرى نزدیک 
است که اراضى کشاورزى و دشت هاى حاصلخیز منطقه را نیز نابود خواهد کرد.

«سونامى نمک»خطرى نزدیک 
براى  اراضى کشاورزى اصفهان

در صورت تأمین نشدن حقابه تاالب گاوخونى، در آینده نزدیک این منطقه منبع اصلى تولید ریزگردهاى سمى است

رئیس کنفدراسیون ســنگ ایتالیا  گفت:با توجه به 
وجود معادن غنى سنگ، اصفهان به عنوان پایتخت 

سنگ ایران شناخته مى شود.
«فالویو ماربلى» اظهار داشــت: با توجه به وجود 
معادن غنى ســنگ، وجود بیــش از دو هزار واحد 
فرآورى سنگ و موقعیت جغرافیایى و مراکز علمى 
مرتبــط، اصفهان به عنوان پایتخت ســنگ ایران  

شناخته مى شود.
وى افزود:تمام زیرساخت هاى صنعت سنگ در این 
استان وجود دارد و سایر شهرهاى ایران مى  توانند از  
این ظرفیت براى توسعه صنعت سنگ منطقه خود  

استفاده کنند.
وى ایجاد مرکــز تحقیقات و مطالعات ســنگ در 
دانشگاه آزاد خمینى شهر و همکارى با فعاالن سنگ 
استان را یکى از مزیت هاى این استان براى پایتخت 
شدن ســنگ ایران عنوان کرد و گفت: آموزش در 

بستر دانشگاه مى تواند تاثیرگذار باشد. 
وى در بخشى از ســخنان خود گفت: ماشین آالت 
سنگ هر ســاله به روز مى شوند ولى ایران به دلیل 
تحریم ها نتوانسته ماشین آالت و تکنولوژى تولید 

خود  را به روز کند.
رئیس کنفدراســیون ســنگ ایتالیا با اشــاره به 
تفاهم نامه کنفدراسیون سنگ ایتالیا و اتاق بازرگانى 
اصفهان و ارتقاى ســطح کمى و کیفیت ســنگ 
ایــران گفت:بر اســاس این تفاهــم نامه، تالش 
مى کنیم کیفیت سنگ ایران را به حد استانداردهاى 

بین المللى برسانیم.

  اصفهان 
پایتخت سنگ ایران است

رئیس کنفدراسیون سنگ ایتالیا:



1212استاناستان 3271شنبه  30 تیر  ماه   1397 سال  پانزدهم

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان از بهره بردارى و افتتاح 
بیش از 140 طرح خدماتــى، درمانى و عمرانى در هفته 

بهزیستى در استان خبر داد.
مرضیه فرشــاد افزود: این طرح ها با اعتبارى بالغ  بر 70 
میلیارد ریال در شهرستان هاى کاشان، اصفهان، خمینى 
شهر، فریدونشهر، بویین میاندشــت، چادگان، تیران، 
نجف آباد، فریدن، خور و بیابانک، شاهین شهر، لنجان، 

گلپایگان، شهرضا و نایین به بهره بردارى رسیده است.
وى، این طرح ها را در زمینه اشتغال، مسکن، افتتاح مرکز 
اقامتى میان مدت درمان اعتیاد، مرکز مشاوره خدمات 
تخصصى و عمومى روان شــناختى، مراکز توانبخشى 

روزانه حرفه آموزى، مرکز سالمندان و مهدکودك عنوان 
کرد. مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با اشاره به افتتاح 
بیش از 90 طرح  اشتغالزایى براى مددجویان این استان 
گفت: اشــتغال و کارآفرینى یکى از شاخصه هاى مورد 

توجه سازمان بهزیستى است.
فرشــاد، راه اندازى نخستین شــرکت تعاونى اشتغال 
مددجویان بهزیســتى در اصفهــان را از جمله اقدامات 
انجام شده در هفته بهزیستى عنوان کرد و افزود: فروش 
و بازاریابى حلقه مفقوده چرخ تولید است و ایجاد تعاونى 
متمرکز در سطح استان مى تواند وظیفه عرضه و فروش 

محصوالت مددجویان را به عهده بگیرد. 

معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى شــهردارى 
اصفهان از اجراى27 عنوان برنامه سالمت محور شهرى 
در ســال جارى خبر داد و گفت: این برنامه ها که بیشتر در 
اماکن عمومى و فضاهاى ُپر تردد شــهر اجرا مى شــود، 
اهدافى همچون ارتقاى ســطح فرهنگ شــهروندى، 
فرهنگ سالمت و ارتقاى کیفیت زندگى در ابعاد مختلف 
را دنبال مى کند. مرتضى رشیدى با بیان اینکه خانه هاى 
سالمت اهداف مشخص و از پیش تعیین شده اى دارند و 
سیاست گذارى آنها توسط حوزه معاونت اجتماعى و اداره 
توسعه فرهنگ سالمت انجام مى شود، تصریح کرد: تالش 
بر این است که بتوانیم در راستاى پیشگیرى از آسیب ها، 

بیمارى ها و ارتقاى سطح شــهروندان گام برداریم. وى با 
اشاره به مهمترین برنامه هاى خانه هاى سالمت، گفت: 
تمام برنامه هایى که براى عرضه در خانه هاى ســالمت 
دسته بندى و ابالغ مى شود، بر اساس اسنادى است که از 
سوى نهادهاى رسمى و قانونى کشور به ویژه وزارت علوم و 
وزارت بهداشت و همچنین سازمان بهداشت جهانى تنظیم 
شده است. رشــیدى تاکید کرد: تالش شده در خانه هاى 
ســالمت نگاه ویژه به مناطق داشته باشــیم و با تشکیل 
کمیته هاى تخصصى و کارگروه هاى مشترك با دانشگاه 
علوم پزشکى و مراکز بهداشــتى در مناطق،  برنامه هاى 

متنوعى را اجرا کنیم.

140 طرح بهزیستى در 
اصفهان به بهره بردارى رسید

 اجراى 27 برنامه سالمت محور 
شهرى در سال جارى

«امیرعباس گالب» در اصفهان 
به روى صحنه مى رود

کنسرت موسیقى امیرعباس گالب در سالن سیتى سنتر 
برگزار مى شود. وى که در رشته موسیقى تحصیل کرده 
است، با اجراى آهنگ تیتراژ سـریال ستایش به شهرت 
رسید. امیرعباس گالب متولد سال 1365 در تهران است. 
وى از هفت سالگى موسـیقى را با آواز سنتى نزد پدر خود 
آغاز کرد و از 14 سـالگى به نواختن گیتـار روى آورد و به 

سبک پاپ و راك گرایش یافت.
کنسـرت موسـیقى امیرعباس گالب پنجم مردادماه در 
دو سانس ساعت هاى 18:30 و 21  در سالن سیتى سنتر 
برگزار مى شود. عالقه مندان براى دریافت اطالعات بیشتر 
مى توانند به نشانى اینترنتى concert.com مراجعه کنند.

کانیو گذارى وآسفالت معابر 
 شهر شهرضا 

اجراى کانیو وآسفالت تعدادى از معابرسطح شهر شهرضا 
در دستور کار شهردارى این شهر قرار گرفت.طبیبیان، 
معاون عمران شـهرى شهردارى شـهرضا  اعالم کرد: 
با دستور شهردار، اجراى کانیو و آسفالت تعدادى از معابر 
که مشکل دفع آب هاى سطحى دارد ، به صورت رایگان 
در دستور کار شهردارى قرار گرفت.وى افزود: با توجه به 
برنامه ریزى انجام شده و با هدف بهسازى معابر، سهولت 
در تردد، حفظ حقوق شهروندى ، هدایت و دفع اصولى 
آبهـاى سـطحى و نهایتاً افزایـش عمر مفید آسـفالت، 
تعدادى از معابر سطح شـهر به صورت رایگان با هزینه 
اى بالغ بر سه میلیارد و 500  میلیون ریال در دستور کار 

شهردارى قرار گرفت .

خبر

ابالغ وقت دادرسى
خواهان یوسف شریعتى دادخواستى به خواسته الزام خوانده محمد عمادى به طرفیت خوانده محمد 
عمادى به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
232/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/05/30 ساعت 4 عصر تعیین گردیده علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

205638/ م الف شعبه 3 حقوقى شوراى  حل اختالف نجف آباد/4/586
 ابالغ راى

کالســه پرونــده 961215/ش51 شــماره دادنامــه: 9609976805100369- 97/3/2 مرجع 
رسیدگى: شعبه 51 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى اصغر الهى به نشانى اصفهان خ 
کاوه خ گلستان کوچه اباذر ساختمان 9 طبقه 2 خوانده: آقاى شــهرام محمدپور به نشانى مجهول 
المکان خواســته: مطالبه مبلغ 108/000/000 ریال بابت فاکتور فــروش و بارنامه به انضمام کلیه 
هزینه هاى دادرســى و خسارت تاخیر در تادیه گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه ف وق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشــورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى 
اصغر الهى فرزند اسداله به طرفیت آقاى شهرام محمدپور به خواسته مطالبه مبلغ 108/000/000 
ریال بابت فاکتور فروش و بارنامه به انضمام مطلق خســارات دادرســى. با توجه به فاکتور فروش 
شــماره 2269 و حواله بارگیرى به شــماره هاى 714856 و 384 ارائه شــده توســط خواهان و 
اظهارات نامبرده در شــرح دادخواست و جلســات رســیدگى مبنى بر اینکه طى مدارك ابرازى و 
تقاضاى خوانده به صورت تلفنى اجنــاس مندرج در مدارك ابرازى را براى خوانده ارســال نموده 
و لیکن تاکنون نسبت به پرداخت وجه خواسته که ثمن معامله مى باشد اقدامى ننموده است و جهت 
اثبات ادعاى خود متمسک به شهادت شــهود گردیده و اظهارات گواهان پس از اتیان سوگند وفق 
موازین شرعى و قانونى ثبت شده در برگ اظهارات گواه که همگى مفاداً حاکى از صحت اظهارات 
خواهان دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ هاى قانونى در جلســه رسیدگى حضور نیافته و الیحه 
اى نیز ارائه ننموده است لذا شــورا دعوى مطروحه را مقرون به صحت دانسته و با استناد به 198 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 108/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/390/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/9/30 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام شــوراها مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز 

قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى مى باشد. م الف: 203740 شعبه 51 شوراى حل 
اختالف شهرستان اصفهان /4/551

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139785602025003895- تاریخ ایجاد نامه: 1397/04/26 نظر به اینکه سند نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 55 فرعى 9 اصلى واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 
37296 در صفحه 273 دفتر 344 امالك به نام خانم عزت عباســى بهارانچى تحت شماره چاپى 
مسلســل 857659/2 صادر و تسلیم گردیده و با ارائه درخواســت کتبى شماره 25001949 مورخ 
1397/01/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضا شهود آن ذیل شماره: 74997 مورخ 
1397/01/21 گواهى دفترخانه 25 اصفهان رســیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

208430 حیدرى- مدیر واحد ثبتى حوزه  ثبت ملک غرب اصفهان /4/587
فقدان سند مالکیت 

شماره: 1397/12/498343چون وارث بندر رضایى فرزند رضاقلى باستناد دو برگ استشهاد محلى 
که هویت و امضاء شــهود رسما گواهى شده مدعى شده که ســند مالکیت ششدانگ پالك شماره 
1487/975 واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 124 دفتر 282 امالك 
نجف آباد بنام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رهنى 74109- 1369/06/12 
دفترخانه 88 نجف آباد در رهن بانک ملى شــعبه امیراباد نجف آباد قرار گرفته و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جا به جایى مفقود شده است. 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 

1397/04/30  1046/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/729
 ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709976805300394 شــماره پرونده: 9609986805301732 شماره بایگانى 
شــعبه: 961732 خواهان: مهدى خســروى خرزوقى فرزند محمد با وکالت آقاى مرتضى زارعى 

خوابجانى فرزند على محمد به نشــانى اصفهان- اصفهان- اصفهان خ کاوه پل چمران ساختمان 
ادارى آفتاب ط 1 واحــد 3 و آقاى مرتضى قانعیان فرزند حســین به نشــانى باغبهادران روبروى 
بخشدارى ساختمان نور طبقه اول خوانده: احمدرضا ناطقى فرزند تیمور به نشانى مجهول المکان 
رأى قاضى شــورا: درخصوص دعوى آقاى مهدى خســروى خرزوقى به طرفیت آقاى احمدرضا 
ناطقى به خواسته مبلغ 200/000/000 میلیون ریال وجه چک به شماره 446788 عهده بانک ملت 
با انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و ایــن که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310، 
313 قانون تجارت و 519، 515، 198، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه 
به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک حکم بــر محکومیت خوانده به مبلغ 200/000/000 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/530/000 هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه 
نشر آگهى طبق تعرفه قانونى خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 1382/04/29 لغایت اجراى حکم 
که محاســبه آن طبق شــاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشــد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صــادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهى در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محتــرم حقوقى اصفهان مى 
باشد. شــماره دادنامه: 9709976805300606 خواســته: مطالبه وجه چک رأى اصالحى قاضى 
شورا: درخصوص دادنامه شــماره 9709976805300606 نظر به اینکه برخى از موارد در راى از 
قلم افتاده لذا به استناد ماده 305 قانون ایین دادرسى مدنى ضمن تصحیح راى اوال نام وکیل اقاى 
مرتضى قانعیان ثانیا حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در قسمت محکومیت درج مى گردد راى صادره 
غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجــع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان میباشــد. اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید 
خرازى- حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شــماره سه شوراى حل اختالف.  م الف: 
203737 جوانمردى- قاضى شعبه 53 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره سه) /4/578
حصر وراثت

محمدحسین رحمانى بشماره شناسنامه 3 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره پرونده 267 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان 
اشــرف رحمن فرزند على به شماره شناســنامه 157 در تاریخ 97/4/16 درگذشــته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از: 1- محمدحســین رحمانى فرزند قنبرعلى شماره شناسنامه 3 نسبت با 
متوفى همسر 2- فرزانه رحمانى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 5878 نسبت با متوفى دختر 
3- افسانه رحمانى فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 208 نسبت با متوفى دختر 4- مریم رحمانى 
فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 1199 نسبت با متوفى دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتى 

درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد تاریخ نخستین آگهى ظرف مدت یک ماه به شوراى تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. 
م الف: 205720 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /4/579

فقدان سند مالکیت
شماره: 103/97/1461/26- 97/4/25 آقاى مهدى گیتى فر به وکالت از خانم عصمت نصوحیان 
فرزند محمد به تفویض وکالت شــماره 50138 مورخ 1397/02/08 دفترخانه 143 شــاهین شهر 
باستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود در دفترخانه شماره 143 شاهین شهر 
رسما گواهى شــده مدعى است سند مالکیت خود به شــماره چاپى 434351 سرى ب/95 را که به 
میزان شش دانگ به شماره پالك ثبتى 301/37396 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین 
شهر) به شــماره دفتر الکترونیک  139620302035008979 به نام خانم عصمت نصوحیان ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند شــماره 19768 مورخ 1391/08/15 دفترخانه 215 
شاهین شــهر به نامبرده انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى صورت نگرفته است و طبق تبصره 5 
ماده 120 آ.ق.ث به علت پرس شدن، سند مالکیت فاقد استفاده است و تقاضاى صدور سند المثنى 
نموده است، که طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى 
انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 205661 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شاهین شهر /4/580
فقدان سند مالکیت

شماره 1397/08/507039 – تاریخ 1397/04/25 – خانم افسانه سلیمانى آبادى بموجب وکالت 
نامه 34236 – 1397/04/20 دفترخانه 197 فوالدشهر مع الواسطه از طرف آقاى کرمعلى سلیمانى 
فرزند حسن به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شــهود رسما گواهى گردیده 
مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ یکباب خانه پالك ثبتى 582/17469 واقع در فوالدشهر 
بخش 9 ثبت اصفهان به سریال 574450 و 574449 که در صفحات 419 و 422 دفتر 311 امالك 
ذیل ثبت 41720 و 41721 بنام آقاى کرمعلى سلیمانى فرزند حســن ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده و ســپس مفقود گردیده اســت بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که  هرکس 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت ، سند سهم 
االرث متقاضى صادر و تســلیم خواهد شــد . م/الف 452  اکبرپورمقدم- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك فالورجان /4/583 

وزیر جهادى کشــاورزى گفت: قرار است حداقل هزار 
هکتار از اراضى شرق اصفهان زیر کشت گلخانه اى قرار 

گیرد و به مرور زمان آن را توسعه دهیم.
محمود حجتى در اصفهان با اشاره به جلسه خود با وزیر 
نیرو در خصوص کشاورزى مردم شرق اصفهان گفت: 
قرار شده است آب با کیفیت و قابل قبولى به این بخش 

داده شود تا کشت فشرده انجام شود.
وى افــزود: قرار اســت در ایــن طــرح، مجتمع هاى 
گلخانه اى احداث شــود و به مرور زمان آنها را توسعه 

دهیم.
وزیر جهاد کشاورزى با اشاره به نبود آب براى کشت برنج 
افزود: به جاى کشت برنج باید محصوالت دیگرى که 

ارزش غذایى باالترى دارند، تولید شود.
حجتى با بیان اینکه درصــدد تکمیل 95 درصد زنجیره 
پرورش مرغ هســتیم، گفــت: این موضــوع یکى از 
مولفه هاى مهم تولید مرغ است و تحقق آن منجر به ارائه 
خدمات پیش از تولید، تولید و پس از تولید مرغ مى شود. 

وزیر جهاد کشاورزى بر لزوم برندسازى مرغ نیز تاکید کرد 
و گفت: با این کار محصول با کیفیت و بى کیفیت براى 
مصرف کننده قابل تشخیص خواهد بود، البته براى برنج 

نیز این موضوع صدق مى کند.

وزیر جهاد کشاورزى:

1000هکتار از اراضى شرق اصفهان 
زیر کشت گلخانه اى مى رود

شــهردار اصفهان از امضــاى تفاهم نامه اى بــا وزارت 
دادگســترى در خصوص مباحث حقوق شهروندى خبر 
داد و گفت: بر اســاس این تفاهم نامه، در آینده اى نزدیک 
«خانه حقوق» در اصفهان براى آشــنایى شــهروندان با 
حقوق قانونى خود راه اندازى مى شــود. قدرت ا... نوروزى 
اظهارداشت: شفاف ســازى از مباحث محورى مدیریت 
جدید شهردارى اصفهان به شمار مى آید، از این رو به عنوان 
نخستین شهردارى در کشــور قانون شفافیت را اجرایى و 
مشاور شفاف ســازى منصوب کرده ایم. وى تصریح کرد: 
الکترونیکى شدن صدور پروانه ساختمان از دیگر اقدامات 
شهردارى اصفهان در راستاى شفاف سازى است که با این 
اقدام، شهروندان به جاى اینکه بارها به شهردارى مراجعه 
کنند، در هر ساعتى از شبانه روز و در هر جایى از دنیا با مراجعه 
به سایت Esup.isfahan.ir _پیشــخوان ارایه خدمات 
الکترونیکى به شهروندان_ امور مربوط به پروانه ساختمانى 

را انجام مى دهند.
■■■

نوروزى با بیان اینکه اصفهان یکى از شــهرهایى است که 
وسعت بافت فرسوده آن به بیش از دو هزار و 300 هکتار مى 
رسد، به همین دلیل احیاى بافت فرسوده در دستور کار قرار 
گرفته اســت، تصریح کرد: 23 درصد از 11 درصد کل بافت 
فرسوده شهر  بافت تاریخى است، از این رو باید بافت تاریخى 
را حفظ و بهسازى کرد. وى با تاکید بر اینکه نمى توان در بافت 
فرسوده تاریخى، کوچه هاى یک مترى را تعریض و میراث هاى 
تاریخى شهر را از بین برد، گفت: سیاست شهردارى اصفهان 

احیاى بافت تاریخى، بقا، ترمیم و مرمت است.
■■■

شهردار اصفهان در بخش دیگرى از سخنانش با تاکید بر 

اهمیت موضوع گردشگرى در اصفهان گفت: گردشگرى 
در محور برنامه هاى شهردارى قرار دارد و براى رونق این 
صنعت، اقدامات زیادى در داخل و خارج از کشــور انجام 
شده است، همچنین پل هاى ارتباطى زیادى از اصفهان به 
پاریس و لهستان برقرار کرده ایم تا مسیر را براى توسعه آن 
هموار کنیم. وى با بیان اینکه در داخل شهر زیرساخت ها 
براى فعالیت سرمایه گذاران و اصالح بافت فرسوده براى 
ساخت هتل هاى سنتى فراهم شده است، ادامه داد: چهارباغ 
عباسى به عنوان گذر فرهنگى اصفهان، به محور پیاده راه 
تبدیل و سنگ فرش مى شود و در آینده خیابان سپه نیز پیاده 
راه خواهد شد. شــهردار اصفهان گفت: اگر سیاست هاى 
رونق صنعت گردشگرى به خوبى پیش رود، اصفهان به 
جایگاه واقعى خود دســت پیدا مى کند، البته در این میان 
فرهنگ گردشــگرى نیز باید رعایت و فضایى ایجاد شود 
که هر مسافر داخلى و خارجى در سفر به اصفهان سفیرى 
براى تبلیغ این شهر باشــد. وى با تاکید بر اینکه اصفهان 
پتانسیل آن را دارد که مقصد بسیارى از گردشگران داخلى و 
خارجى باشد، افزود: اصفهان به دلیل نداشتن زاینده رود، با 
مشکالت زیادى مواجه شده و شهردارى اصفهان تاکنون 
از انجام هر اقدامى براى احیاى آن دریغ نکرده است، زیرا 
اگر این شاهرگ حیاتى احیا شود، پکیج گردشگرى اصفهان 

کامل خواهد بود.
وى همچنین در بخش دیگرى از سخنانش با بیان اینکه 
به مناسبت دهه کرامت بســته تشویقى پرداخت عوارض 
خودرو از یکم تیرماه آغاز و تا 31 شــهریورماه در اصفهان 
ارایه مى شود، گفت: شهروندان مى توانند با مراجعه به یکى 
از شهردارى هاى مناطق 15 گانه، با پرداخت عوارض خودرو 

از این طرح استفاده کنند.

الکترونیکى شدن صدور پروانه ساختمان
 در نصف جهان  

شهردار اصفهان خبر داد؛

شهردارى گلدشت به استناد مصوبه شــماره 97/163/ش مورخ 97/03/09 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به فروش ماشین آالت به شرح ذیل و به قیمت 
کارشناسى (پایه) از طریق آگهى مزایده اقدام نماید، متقاضیان مى توانند به منظور 
آگاهى از شرایط مزایده و دریافت مدارك شــرکت در آگهى تا پایان وقت ادارى روز 

چهارشنبه مورخ 97/05/10 به شهردارى مراجعه نمایند.

آگهى مزایده (نوبت اول) آگهى مزایده (نوبت اول) تمدید آگهى مزایدهتمدید آگهى مزایده

محمدرضا ساغرى- سرپرست شهردارى جوشقان قالى مهدى غالمى- شهردار گلدشت

نوبت دوم

مدلشماره انتظامىنام خودروردیف
231385- 829 ج 38کامیونت نیسان تیپ 12400
231384- 329 ج 24کامیونت نیسان تیپ 22400
131383- 678 ب 29وانت مزدا دو کابین تیپ 32000
231383- 535 ج 13سوارى پژو پارس4
231384- 847 ج 24سوارى پراید5

شهردارى جوشقان قالى در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 107/359 
مورخ 96/09/28 شوراى اسالمى شهر نسبت به واگذارى تعدادى از 
اراضى کارگاهى به صورت اجاره در منطقه کارگاه هاى مزاحم شهرى از 
طریق آگهى مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند از تاریخ 
97/04/30 تا 97/05/10 به شهردارى مراجعه و اسناد و شرایط شرکت 

در مزایده را دریافت نمایند.
تلفن تماس: 03155662322


