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زاینده رود فقط تا پایان هفته زنده است
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چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96
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دریچه هاى سد دیروز بسته شد

     
w

9
 2 تحلیلگر اقتصادى در اصفهان بررسى کردند

هم پیمانى دوباره بانک ها براى کاهش نرخ سود

10 ویژگى جدید رابط کاربرى ویندوز 10

 حکایت پاسخ به یک سئوال در ایام نوجوانى 
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ایران همچنان براى آمریکایى ها جذاب است  
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7 در صفحه سالمت بخوانیددر صفحه حوادث بخوانید

زامبى ها وارد مى شوند!کالهبردارى بعد از عملیات بانکى
پیشرفت هایى که در حوزه فناورى ها صورت گرفت به همان اندازه 
که فرصت هاى ارزشمندى را براى بشر ایجاد کرد به همان نسبت 
آسیب ها و خطراتى را نیز متوجه انسان ها کرده است. سرهنگ ستار 
خسروي رئیس آگاهی اســتان  اصفهان در گفتگو با پایگاه خبري 
پلیس اظهار داشــت: یکى از جرائم نوظهور که امروزه شاهد وقوع 

فراوان آن هستیم....

بیمارى هاى خورنده گوشت انسان، آمریکا را هدف قرار داده اند. 
بر اساس گزارش «اســپوتنیک»، پزشکان آمریکایى در 
رابطه با شیوع و ظهور بیمارى هاى عجیب و غریب پوستى 
در این کشور هشدار مى دهند.در جدیدترین شماره مجله 

پزشکى که به مبحث بیمارى هاى عفونى بالینى مى پردازد، پزشکان 
آمریکا نسبت به ظهور  ...

ایتالیایى ها وارد مسیر 
تاریخى عصر صفوى

 مى شوند
مدیر یک شرکت ایتالیایى در دیدار با مدیرعامل 
صندوق احیا و بهره بــردارى از اماکن تاریخى و 
فرهنگى اعالم کرد اگر پروژه احیاى کاروانسراهاى 
مســیر گرمســار-اصفهان کلید بخورد، شرکت 
«ال.اى.جنسیس» آمادگى دارد مرمت مسعودیه 

را به صورت رایگان انجام دهد.

گزارش واشنگتن پست از عالقه رو به رشد مردم آمریکا براى سفر به ایران گزارش واشنگتن پست از عالقه رو به رشد مردم آمریکا براى سفر به ایران 
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وزیر اطالعات گفت: با الطاف الهى و در ســایه عنایات 
حضرت ولیعصر (عج)، سربازان گمنام امام زمان (عج) 
توانستند یکى از توطئه هاى سازماندهى شده جریان هاى 
تکفیرى تروریســتى را که با هدف بر هم زدن جشــن 
پیروزى انقالب اســالمى در یوم ا... 22 بهمن در حال 
تدارك بود شناســایى کرده و از اجراى آن جلوگیرى به 

عمل آورند.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم والمسلمین سید محمود 
علوى اظهار داشت: در این عملیات که از تاریخ 15بهمن 
1395  آغاز شــد و تا 21 بهمــن 1395 صورت گرفت، 
شــبکه مخفى عناصر تروریســتى در اطراف تهران و 

برخى از اســتان هاى غربى و شــرقى کشور شناسایى 
شد و تعداد هشت نفر از عناصر اصلى آن دستگیر شدند 
که تمامى دستگیرشــدگان از اتباع غیرایرانى و برخى 
از آنان جزو مرتبطین یکى از ســرکردگان شــاخص 
گروهک تکفیرى که اخیراً به هالکت رســیده است، 

مى باشند.
وزیر اطالعات در پایان تأکید کرد: این عملیات زوایاى 
پنهان وابستگى و همسویى دشــمنان مستکبر نظام با 
جیره خواران تکفیرى شــان را به خوبى عیان نموده و 
بار دیگر ناکامى دیگرى را در کارنامه ننگین مزدوران و 

فریب خوردگان به ثبت رسانده است.

ســخنگوى وزارت کشــور در گفتگــو با میــزان، با 
اشــاره به اقدامات صــورت گرفته از ســوى وزارت 
کشــور جهت برگزارى انتخابــات الکترونیک گفت: 
بســیارى از تخلفات در هنگام انتخابات مربوط به روز 
اخذ رأى اســت که مثًال افراد با اســتفاده از شناسنامه 
المثنى دو بار رأى مى دهند و یا با استفاده از شناسنامه 
دیگــران اقــدام بــه رأى دادن بیــش از حــد مجاز 

مى کنند.
سلمان سامانى با بیان اینکه استفاده  از این فناورى جدید 
کًال از هر گونه تخلــف در انتخابات جلوگیرى مى کند 
اظهار داشت: چون اطالعات افراد به هنگام رأى دادن 

در سیستم ثبت مى شود دیگر کســى قادر نخواهد بود 
با شناســنامه المثنى دوبار رأى دهد و یا به جهت احراز 
هویت نمى تواند با اســتفاده از مدارك دیگران اقدام به 

رأى دادن کند.
وى  با اشــاره بــه ویژگى هــاى طراحى شــده براى 
انتخابــات الکترونیک، گفــت: با توجه بــه اینکه اخذ 
رأى توســط سیســتم صورت مى گیرد دســتگاه به 
گونه اى طراحى شــده که فرد بتوانــد رأ ى خود را به 
راحتى اعالم کنــد و نتیجه انتخابــات هم به محض 
اتمام انتخابات در کل کشــور توسط دســتگاه اعالم 

مى شود.

دستگیرى 8 تروریست 
در ماه جارى

انتخابات، الکترونیکى شود 
چه اتفاقى مى افتد؟

خاتمى به رهبرى نامه نداد
   خبر آنالین | على صوفى عضو شوراى مرکزى 
حزب اتحاد ملت ایران مى گوید: مرحوم هاشــمى یک 
حلقه واســطى بین جریان اعتدال و اصالحات با رهبر 
معظم انقالب بود اما االن کًال این ارتباط قطع شده است 
و دیگر هیچ حلقه ارتباطى بین جریان اصالحات و رهبر 
معظم انقالب نیست و این خطرناك است. او در پاسخ 
به این ســئوال که آیا خاتمى در حال نوشتن نامه اى به 
رهبرى است گفت مطلبى از قول من زده بودند که آقاى 
خاتمى پیامى  به رهبرى داده اما آقاى خاتمى به من گفتند 
چنین چیزى نبود و من قصد اینکه پیام بدهم را نداشتم. 
به هر حال االن فاصله بین آقاى خاتمى و رهبرى بسیار 

زیاد و ارتباط شان بسیار کم است. 

صدا و سیما
تریبونى علیه اصالحات

 ایلنا| محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید 
با هشدار نسبت به تالش هایى که در جهت خمودگى 
فضاى دانشگاه ها صورت مى گیرد، گفت: تمامى امکانات 
بالقوه در اختیار جریان رقیب اصالحات اســت به ویژه 
تریبون هاى اصلى همچون صدا و سیما که نه تنها امکان 
استفاده براى اصالح طلبان و اعتدالیون فراهم نیست بلکه 

تریبونى براى حمله به اصالح طلبان شده است.

ابتدا برجام را نقض نمى کنیم
  تسنیم| محمدرضــا باهنر عضــو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و نایب رئیس سابق مجلس 
شوراى اسالمى در برنامه «نگاه یک» که از شبکه یک 
سیما پخش شد با بیان اینکه ما طرفى نیستیم که زیر 
برجام بزنیم، اظهار داشت: ما هیچگاه ابتدا برجام را نقض 
نمى کنیم اما برگشــت به قبل از برجام همواره یکى از 
گزینه هاى ماست و زمانى که حس کنیم برجام فایده اى 
براى ما ندارد، مى توانیم به شرایط قبل از برجام برگردیم.

پدر دایى، مبارز انقالبى بود
حجت االسالم والمسلمین ابوذر بیدار از    فارس|
روحانیون مبارز اردبیل در دوران انقالب مى گوید یکى 
از کســانى که در انقالب خیلى به ما کمک کرد، آقاى 
حاج ابوالفضل دایى پدر آقاى على دایى بود که در تمام 
راهپیمایى ها همراه ما بود. موقعى که فرماندارى نظامى 
آقاى مسائلى (از دیگر مبارزان اردبیلى) را دستگیر کرد، 
آقاى دایى زحمت رانندگى را کشید و ما را به تبریز برد تا 

براى رهایى آقاى مسائلى تالش کنیم.

پرونده برنج، روى میز وزیر
  تسنیم| یک نهاد نظارتى دولتى گزارشــى 
از طلب میلیاردى شــرکت بازرگانى دولتى ایران بابت 
فروش نسیه اى برنج و شکر و برگشت خوردن چک ها 
و احتمال توزیــع برنج تاریخ مصرف گذشــته به وزیر 
اقتصاد ارائه کرد. در گزارش این نهاد نظارتى به وزیر امور 
اقتصادى و دارایى به فروش اعتبارى 108 میلیارد تومان 
برنج و شکر شرکت بازرگانى دولتى در سال 93 به برخى 
شرکت ها اشاره و تصریح شده است که این شرکت در 
قبال این فروش ها، چک و سند رهنى ملکى گرفته که 
چک هاى گرفته شده اکثراً برگشت خورده است. در این 
گزارش تصریح شده است که با توجه به تاریخ انقضاى 
مصرف برنج ها، مدارکــى دال بر قابلیت مصرف آن در 

زمان رسیدگى ها ارائه نشده بود.

واکنش به شائبه یک قرارداد
منصور معظمى معــاون وزیر صنعت،    ایسنا|
معدن و تجارت در پاسخ به اینکه شائبه اى درباره قیمت 
فروش شرکت سایپاى کاشان به پژو سیتروئن فرانسه 
مطرح شده است، تصریح کرد: به طور قطع و یقین این 
مسئله را رد و تکذیب مى کنم، چراکه قیمتگذارى انجام 
شده توسط کارشناسان دادگسترى صورت پذیرفته است.
چندى پیش مسائلى در ارتباط با قیمت فروش شرکت 
سایپا به پژو سیتروئن فرانسه مطرح شده بود، اینکه قیمت 
شرکت ایرانى 500 میلیون یورو بوده اما به قیمت 300 

میلیون یورو به فرانسوى ها واگذار شده است.

توئیتر

علیرضا مرندى وزیر بهداشت دولت   پارسینه|
ششم کمتر از گذشت یک دهه از پایان جنگ تحمیلى 
عازم بغداد شد تا پیام دعوت رسمى رئیس جمهور وقت 
را به دست «صدام حسین» برساند. مرندى در این سفر 
به جز صدام حســین، با وزیر بهداشت و « محمد سعید 
الصحاف» وزیر اطالع رسانى عراق نیز دیدار کرد. سید 
علیرضا مرندى در گفتگو با میزان، با اشــاره به دیدار و 

گفتگوى خود با صدام دیکتاتور سابق عراق گفت: 
«اگر چه مالقات من با صدام زیاد طول نکشید ولى تکبر 
خیلى زیادى در همان ساعات کوتاه از وى دیدم، صفات 

او همانند رئیس جمهور فعلى آمریکا بود.»

علیرضا مرندى وزیر بهداشت دولت ششم از صفر تا صد 
مالقات خود با صدام را براى مخاطبان خبرگزارى میزان 

اینگونه روایت مى کند:
«على اکبر والیتى وزیر امور خارجه وقت به من گفت: 
بعد از ســالم علیک به صدام مى گویى از طرف رئیس 
جمهور براى شما پیامى آورده ام؛ والیتى همچنین تأکید 
کرد که بعد از گفتن این موضوع تو و صدام بلند مى شوید 

و سپس پیام را به او مى دهى.»
اما قضیه به گونه دیگرى رقم خورد و دیکتاتور ســابق 
عراق طبق پیش بینى هاى والیتى آداب دیپلماتیک را  

عمل نمى کند و از جاى خود بلند نمى شود. 

«پس از اینکه صدام از جاى خود بلند نشد من هم بلند 
نشدم، زیرا فکر کردم او نفهمیده است.»

وزیر پیشین بهداشت جمله پیشــنهادى والیتى را بار 
دیگر تکرار مى کند تا شــاید صدام این بار از جاى خود 

بلند شود اما بازهم صدام به بى ادبى خود ادامه داد.
«با دیدن این رفتار گفتم: از طرف رئیس جمهور براى 
شما پیام دعوت آوردم که در کنفرانس اسالمى شرکت 

کنید.»
مرندى ســپس نامه آیت ا... هاشمى رفسنجانى رئیس 

جمهور وقت را به صدام مى دهد. 
«صدام پس از مطالعه نامه با لحنــى تند به من گفت: 

چرا آقاى هاشــمى مرا برادر خطاب نکرده است؟ بعد از 
اظهار نظر صدام، مرندى خطاب به مترجم گفتم متوجه 

اظهارات صدام نمى شوم.»
لحن و ادبیات صدام در این جلســه بســیار نامناسب و 
به دور از شأن سیاســى بود به طورى که مرندى بعد از 
هر جمله او به مترجم مــى گوید متوجه اظهارات صدام 

نمى شود.
«با تکرار این روند، محمد سعید الصحاف وزیر خارجه 
صدام صحبت هاى او را براى من به انگلیســى ترجمه 
کرد و جالب اینکه ترجمه انگلیســى صحاف با ترجمه 
فارســى که توســط مترجم صدام انجام مى شد کامًال 

متفاوت بود.»
در آخر این جلســه حســاس، مرندى به صدام توصیه 
مى کند با توجه به اینکه شــاید ترجمه درست برخى از 
جمالت او را متوجه نشده باشد جلسه اى با صحاف داشته 
باشد تا او توضیحات بیشترى پیرامون اظهار نظرهاى او 

(صدام) بدهد.
«هنوز به محل اقامتم نرســیده بودم که صحاف تلفن 
کرد و براى ارائه توضیحات درباره اظهارات صدام اعالم 
آمادگى کرد؛ بعد از اظهــارات صحاف، توضیحات خود 
را به طور کامل مطرح کردم چرا که در جلســه با صدام 

نمى توانستم به او توهین کنم.»

بازخوانى یک ماجراى تاریخى که 10 سال بعد از پایان جنگ اتفاق افتاد

در جلسه مرندى و صدام چه گذشت؟

بلومبرگ بررسى کرده است؛واکنش اعضاى دولت در لحظه فوت آیت ا... هاشمى به روایت محمد جواد ظریف

ترامپ توان جنگ با سپاه پاسداران را دارد؟ جهانگیرى جلسه هیئت دولت را
 تعطیل کرد...

وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با «انتخاب» در مورد 
مسائل مختلفى اظهار نظر کرد. از جمله این مسائل 
لحظه اى اســت که محمدجواد ظریــف خبر فوت 
آیت ا... هاشمى را مى شنود. این بخش از اظهارات 

وزیر امور خارجه را بخوانید.
یک شنبه ها بعدازظهر جلســه هیئت دولت است و 
بخاطر حساسیت کار سیاســت خارجى من مجبورم 
چندین بار در طول جلسه هیئت دولت از جلسه خارج 
شوم، چون اجازه نمى دهند وسایل ارتباطى در طول 
جلسه داشته باشیم و باید موبایلم را چک کنم تا ببینم 
چه اتفاقى افتاده است، ایمیل ها و کانال هاى خبرى 
و تماس هایى که ممکن است با من گرفته شود و یا 
پیام هایى که گذاشته شده باشد، در تلفن همراه من 
اســت. فکر مى کنم بعد از نماز بود، بعد ســاعت 5 و 
نیم، یک ربع به 6، آمدند و آقاى دکتر هاشمى[وزیر 
بهداشت] را بردند و ایشــان چیزى نگفتند و رفتند؛ 
اتفاقى نبــود که بابت آن تعجب کنیــم و براى همه 
ما و آقاى هاشمى این اتفاق مى افتد که کارى پیش 
بیاید و برویم. از جلسه دولت بیرون رفتم که خبرها 
را چک کنم، یک خبر را دیدم که نوشــته بود آقاى 
آیت ا... هاشمى رفســنجانى بخاطر مشکل قلبى به 
بیمارستان شــهداى تجریش منتقل شــدند؛ خود 
بیمارستان شهداى تجریش سئوال بود. ایشان باید به 
سایر بیمارستان ها مراجعه مى کردند که بخش هاى 

ویژه دارد و مشــخص بود که یک حالت اضطرارى 
وجود دارد؛ من فوراً داخــل آمدم به آقاى واعظى که 
دوست قدیمى و همکار من بودند گفتم: اتفاقى براى 
آقاى هاشمى افتاده است ببینید چه خبر است. آقاى 
واعظى بیرون آمدند و برگشــتند و گفتند که ظاهراً 
ایشان مدتى اســت که حالشان خوب نیست؛ همان 
وقت با آقاى دکتر هاشــمى صحبت کردند و ایشان 
گفتند که دکترها در تالش هســتند کــه احیا کنند 
ولى جواب نمى دهد و نمى شــود. همهمه شروع شد 
که چه خبر اســت و تقریبًا نزدیک ساعت 7 بود. من 
در داخل ماشــین بودم که قطعى شــد. آقاى دکتر 
روحانى فکر مى کنم بعد از نماز تعهد قبلى داشــتند 
و در دولت نماندند. ایشان متوجه شده بودند که حال 
آقاى هاشمى خوب نیست و به بیمارستان رفته بودند. 
آقاى جهانگیرى ســاعت 7:15 که حدوداً 45 دقیقه 
قبل از وقت معمول تعطیلى جلسه دولت است خیلى با 
حالت آشفته جلسه را تعطیل کرد و گفتند: «خبر خیلى 
بدى اتفاق مى افتد دعا کنید که این اتفاق نیافتد». ما 
مى دانستیم اما بعضى از همکاران در دولت که بیشتر 
درگیر بحثى که در جلســه هیئت دولت بودند خبر 
نداشتند. به یاد دارم سوار ماشــین که شدم تا حدود 
ســاعت 7 و نیم ســوره حمد مى خواندم که خداوند 
ایشان را شفا دهد. متأسفانه حدود ساعت 7  و نیم بود 

که خبردار شدیم این اتفاق افتاده است.

رسانه هاى آمریکایى هفته گذشــته از برنامه احتمالى 
دولت ترامپ براى تحریم سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
خبر داده بودند. «بلومبرگ» در گزارشى به بررسى ابعاد 
پیدا و پنهان این اقدام احتمالى از سوى ترامپ پرداخته 

است.
به گزارش آنا، در گزارش «بلومبرگ» آمده است: «دولت 
ترامپ در حال بررسى این موضوع اســت که آیا سپاه 
پاسداران انقالب اســالمى را در فهرست سازمان هاى 
تروریستى قرار بدهد یا خیر؟ این تصمیم به دلیل ابعاد 
گسترده اى که دارد آثار اقتصادى، سیاسى و ژئوپولتیک 
فراوانى به جا خواهد گذاشت. اگر دولت ترامپ تصمیم 
بگیرد یک یگان نظامى همچون ســپاه پاسداران را به 
عنوان یک گروه تروریستى در فهرســت تحریم قرار 
بدهد، این موضوع قطعًا فشــار را بر ایــران مضاعف 

خواهد کرد.
آمریکا معتقد است قرار دادن احتمالى سپاه در فهرست 
تحریم ها از جمله به دلیل برنامه هاى موشــکى ایران 
خواهد بود امــا تهران اعتقاد دارد که توافق هســته اى 

با شــش قدرت جهان ارتباطى با برنامه موشــکى اش 
ندارد و این برنامه نمى تواند نقض قطعنامه هاى شوراى 

امنیت باشد.
سپاه پاسداران انقالب اسالمى در سال 1979 به عنوان 
یک نیروى امنیتى قابل اطمینان در زمانى که وفاداران به 
نظام جدید در ایران در آن سال در میان نیروهاى نظامى 
مشخص نبودند، پدید آمد. این نیرو فرماندهان متفاوتى 
با اقتدارهاى باالیى دارد که همه از نظر سازمانى تحت 

فرماندهى رهبر جمهورى اسالمى ایران قرار دارند.
با وجود این آیا مى توان گفت ادعــاى آمریکا مبنى بر 
ارتباط ســپاه با فعالیت هاى نظامى و شــبه نظامى در 
منطقه صحت دارد؟ ایاالت متحده آمریکا از سال 1984 
ایران را به عنوان دولت حامى تروریسم معرفى کرده و 
مدعى است که ایران از برخى گروه هاى شبه نظامى از 
جمله حزب ا... لبنان و گروه هاى شیعه شبه نظامى عراق 
حمایت مى کند. آمریکا مدعى است که سپاه، نخستین 

حلقه از مکانیسم حمایت ایران از گروه هاست.
باید توجه داشت که قراردادن بخشى از ارتش و نیروهاى 

نظامى یک کشور به عنوان یک سازمان تروریستى در 
دنیا بى سابقه اســت. این موضوع چه پیامى براى ایران 
دارد؟ به وضوح مى توان گفت که آمریکا در حال ارسال 
این پیام است که ما مى خواهیم شما را سرنگون کنیم. 
این اقدام به دیگران این پیغام را مى دهد که از هر گونه 

کمک یا سرمایه گذارى در ایران خوددارى کنید.
اما در مقابل واکنش ایران به ایــن موضوع چه خواهد 
بود؟ باید توجه داشــت که برخــى از نیروهاى نظامى 
ایران در خارج از مرزهاى این کشــور حضور دارند. از 
جمله مى توان به حمایت این نیروها از «بشــار اســد» 
در ســوریه و کمک به حذف داعش از ســوریه و عراق

 اشاره کرد. 
بنابراین اگر دولت ترامپ تصور مى کند که قراردادن نام 
سپاه در فهرست تروریسم ساده خواهد بود تقریبًا تصور 
اشتباهى اســت. اقدام ترامپ قطعاً  بر مناسبات تجارى 
شرکت هاى خارجى با ایران اثر زیادى خواهد گذاشت. 
حتى این اقدام مى تواند براى از بین بردن برجام به اندازه 

کافى تحریک کننده باشد.

معاون وزیرامورخارجه کشــورمان گفت: بهتر اســت 
آقاى ترامپ در مشــورت هایى که به وى داده مى شود 

تجدیدنظر کند.
عباس عراقچــى در گفتگو با میزان دربــاره تهدیدات 
ترامپ علیه ایران اظهارداشت: به نظرم پاسخ تهدیدات 
ترامپ به روشــنى و قاطع از ســوى ملــت ومقامات 

جمهورى اسالمى ایران داده شده است.
وى افــزود: هیچکــس نمى توانــد مردم ایــران را 
تهدید کنــد و نمى تواند اقدامى را در این راســتا انجام 

دهد.
معــاون وزیرامورخارجه کشــورمان تأکیــد کرد: ما 
متکى به اقتدار مردمى خود هســتیم و ثابت کردیم از 
هیچ تهدیــدى در برابر هیچ جریان و کشــورى کوتاه 

نخواهیم آمد.
عراقچــى تأکید کــرد: بهتر اســت آقــاى ترامپ  در 
مشــورت هایى که به وى داده مى شــود تجدید نظر 
جدى را اتخاذ کند و نســبت به حرف هایش هوشــیار

 باشد.

 ایلنا| اسدا... بادامچیان عضو شــوراى مرکزى 
حزب مؤتلفــه درباره اظهــارات حمیدرضــا ترقى از 
اعضاى شوراى مرکزى حزب مبنى بر اینکه کاندیداى 
نهایى مؤتلفه اردیبهشــت ماه اعالم مى شود و بررسى 
کاندیداتورى قالیباف، گفت: آقاى میرسلیم را به عنوان 
نامزد مشــخص خود اعالم کردیم و انتخاب ما قطعى 
است و در کنار او یک شوراى مشورتى ریاست جمهورى 
داریم که «تیم کاندیدا» نیستند، بلکه مشاوران انتخابات 
ریاست جمهورى هستند و همچنین ذخیره هاى ما براى 

انتخابات در این مجموعه شورا محسوب مى شوند.
عضوشــوراى مرکزى حزب مؤتلفه تأکید کرد: مؤتلفه 
براى انتخابات ریاســت جمهورى هم نامزد دارد و هم 
ذخیره که اگر مســئله اى به وجود آمد، ما ذخیره فردى 

خود را داشته باشیم.
او در پاســخ به اینکه آیا مؤتلفه ذیــل مجموعه جبهه 
مردمى در انتخابات فعالیت مى کند، بیان کرد: مؤتلفه از 
جبهه مردمى و هر حرکتــى که به وحدت و یکپارچگى 
ملى و مردمى منجر شود، اســتقبال مى کند. بنابراین از 

این حرکت جبهه مردمى هم استقبال کردیم.
بادامچیان افزود: به اعضا و مســئوالن حزب مؤتلفه در 
سراسر کشور ابالغ کردیم که با جبهه مردمى همراهى 
کنند اما براى اینکه با هم یکى شــویم باید کمى جلوتر 

برویم و برنامه ها مشخص شود تا تصمیم بگیریم.
بادامچیــان در مورد اینکــه آیا جبهه پایــدارى اعالم 
همراهى با اصولگرایان در انتخابات داشته است، بیان 
کرد: مؤتلفه مذاکره اى با جبهه پایدارى نداشته است و 

مواضع پایدارى را باید از خود آنها بپرسید.

بهتر است ترامپ در 
میرسلیم کاندیداى قطعى است اما کاندیداى ذخیره هم داریمصحبت هایش تجدیدنظر کند

بادامچیان:



اجتماع ٢٨٧٧دوشنبه  ٢٥  بهمن  ماه ٠٣

رئيس دانشگاه پيام نور گفت: دانشگاه پيام نور آمادگى 
دارد كليه دانشــجويان ايرانى شــاغل به تحصيل در 
دانشگاه هاى اياالت متحده آمريكا و دارندگان پذيرش 
قطعى از دانشگاه هاى ياد شده كه اخيراً به دليل دستور 
رئيس جمهــور آمريــكا از ورود و ادامــه تحصيل در 

دانشگاه هاى آن كشور منع شده اند را پذيرش كند.
على اصغر رستمى ابوســعيدى تصريح كرد: بر اساس 
هماهنگى هاى به عمل آمده با وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى دانشگاه پيام نور آمادگى پذيرش و ادامه تحصيل 
اين دانشجويان در مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد 

و دكترا  را دارد.

رئيس دانشگاه پيام نور با ارائه اين آمار كه دانشگاه پيام 
نور از چهار هزار عضو علمى برخوردار است، گفت: اين 
دانشــگاه با برخوردارى از شــبكه جامع آزمايشگاهى 
(شاپنا) و IPTV با شــعار «كتاب همراه، كالس همراه، 
اســتاد همراه» و ده ها امكانات و خدمات متنوع ديگر، 
زمينه مناسبى براى تحصيل نخبگان فراهم آورده است.

رئيس دانشــگاه پيام نور با دعوت از تمــام داوطلبان، 
خاطرنشان كرد: دانشجويان مى توانند درخواست خود 
را به اداره پذيرش معاونت آموزشى دانشگاه پيام نور ارائه 
كنند، تا براساس ضوابط و شرايط زمينه تحصيل آنها در 

بزرگ ترين دانشگاه دولتى ايران فراهم شود.

مديــركل آموزش فنــى و حرفه اى اســتان تهران از 
فيلتر شــدن ســامانه هايى كه به صورت غيرمجاز و 
غيراســتاندارد در حوزه آموزش هــاى مهارتى فعاليت 

مى كنند، خبر داد.
مجيد طهرانيان با اشــاره به رونمايى از نشان مهارت 
آموزى الكترونيك در سازمان آموزش فنى و حرفه اى 
كشور گفت: از اين پس با ســامانه هايى كه فاقد نشان 
فعاليت از سازمان آموزش فنى و حرفه اى باشند برخورد 

خواهد شد.
وى با بيــان اينكــه برخى از ســامانه هــاى فعال و 
غيراســتاندارد در حــوزه آمــوزش هــاى مهارتى به 

شيوه هاى مختلف از مردم كالهبردارى مى كنند از آنان 
خواست حتماً به نشان مهارت آموزى دقت كنند.

طهرانيــان شناســايى ســامانه هاى فعــال در حوزه 
آموزش هاى مهارتى را براى ســازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور زمانبر توصيف و تأكيد كرد: گردانندگان 
اين سامانه ها بايد براى دريافت نشان مهارت آموزى و 

اعتماد هرچه سريع تر اقدام كنند.
وى گفت: با ايجاد زيرساخت هاى الزم از اين پس اين 
سامانه ها ديگر نمى توانند بدون داشتن نشان مهارت 
آموزى الكترونيك براى دريافت وجــه نقد از مردم از 

درگاه هاى بانكى استفاده كنند .

فيلتر شدن سامانه هاى 
غيرمجاز فنى و حرفه اى

آمادگى پيام نور براى پذيرش 
دانشجويان ايرانى آمريكا

لطفاً معتاد نشويد
وزير كشور گفت: ٢٥٠ ميليون نفر در دنيا معتاد هستند 
كه در ايران برخى اين آمار را يك ميليون و ٣٥٠ هزار 
نفر و برخى ديگر آن را دو ميليون نفر اعالم مى كنند اما 
براساس شيوع شناسى انجام شده، رشد شيوع اعتياد در 

كشور ما پايين تر از ٥٠ درصد است.
رحمانى فضلى خاطرنشـان كرد: فقر يكـى از داليل 
اعتياد اسـت اما خيلى از افراد معتاد، شاغل و ثروتمند 
هسـتند به طورى كـه ١٥ درصـد معتادان ما شـاغل 
و متأهـل هسـتند. همچنين نكتـه نگران كننـده در 

خصوص رشد اعتياد در بين بانوان است.

خط قرمز داريم
وزير فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى گفت: متأسـفانه به 
دليل عدم دقت در محتواى سخنرانى اينجانب، از آن 

برداشت غلط شده است. 
سـيد رضـا صالحـى اميـرى افـزود: اينجانـب تأكيد 
كرده ام به دليـل درك و آگاهى صاحبان قلم نسـبت 
به مبانى و ارزش هـاى نظام، عمًال نيـازى به اعمال 

خطوط قرمز نداريم. 
اسـالم عزيز، انقـالب، وحـدت ملى، رهبـرى معظم 
انقالب و... خطوط قرمز ما بوده و همچنان خواهد بود.

٢٠٠هزار بيمار روانى در 
كشور

معـاون امور توانبخشـى سـازمان بهزيسـتى كشـور 
گفت: برآورد مى شـود حداقل ٢٠٠هـزار بيمار روانى 
مزمن در كشـور وجود داشـته باشـد كه اين بيماران، 
بيمارانى هسـتند كه سـابقه بسـترى مسـتمر و دارو 

درمانى داشته اند.
حسين نحوى نژاد افزود: بيماران روانى مزمن وضعيت 
پيچيده اى دارند و معموًال شـرايط آنان با نابسـامانى 
خانوادگى و سـوء مصرف مـواد مخدر همراه اسـت و 

گاهى مراقبت آنان بايد تا آخر عمر ادامه داشته باشد. 
وى خاطرنشـان كرد: ده هزار نفر از اين ٢٠٠ هزار نفر 
بيمار روانى مزمن تحت پوشش سازمان بهزيستى در 

مراكز روزانه و شبانه روزى هستند.
نحوى نژاد تأكيد كرد: ضرورت دارد با بازنگرى يارانه 
هزينه هاى پرداخت شده براى بيماران روانى مزمن، 

بارى از دوش خانواده هاى آنان برداشته شود.

سالمندى، زنانه شد
مديركل بهزيستى استان زنجان گفت: بر اساس آمار 
ثبت احوال، آمار سالمندان زن بيشتر از سالمندان مرد 
است و سالمندى به سمت زنانه شدن حركت مى كند.

محمـد محمدى قيـدارى با تأكيـد بر اينكه سـالمت 
سـالمندان بايد به جـد مورد توجـه قرار گيـرد، اظهار 
داشت: اقشار مختلف در دوران سالمندى با مشكالت 
عديده اى مواجه مى شـوند كه از جمله آنهـا مى توان 
كمبودهاى مالى و فقدان سالمت جسمى و روحى را 
عنوان كرد. از اين رو، شايد در وهله اول الزم باشد كه 
علوم پزشكى با همه توان خود وارد عمل شود و براى 

سالمندان برنامه ريزى ويژه و چندبعدى داشته باشد.
وى خاطرنشـان كرد: زنان سـالمندى كه سرپرسـت 
خانوار مى شـوند و تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى 
قرار ندارند، تحت حمايت هاى بهزيستى قرار مى گيرند 
و مسـتمرى دريافـت مى كنند. مـا نيـز اميدواريم كه 
افزايش مستمرى زنان سرپرست خانوار تصويب شود 

و به ٢٠ درصد حداقل دستمزد قانون كار برسد.

افغانستان هشدار داد
«اشرف غنى» رئيس جمهورى افغانستان در واكنش 
به تصميـم دولت  ايران نسـبت بـه اخـراج مهاجرين 
افغان از اين كشـور و باز گرداندن آنها به افغانستان به 
شدت هشدار داده اسـت. رئيس جمهورى افغانستان 
گفت: «اگر ايران به اخراج مهاجرين افغان ادامه دهد 
افغانسـتان تمام روابـط بازرگانى خود را با اين كشـور 
قطع خواهد كـرد». مقامات ايرانى دليـل بازگرداندن 
مهاجرين افغان را «سكونت غير قانونى» اعالم كردند.
به گفته سـازمان هـاى مدافـع از حقـوق پناهندگان، 
مهاجرين بازگردانده شده افغان نه جايى براى سكونت 

دارند و نه غذايى براى خوردن.

چرك نويس

واشنگتن پست نوشت: در ماه هاى اخير ايران مقصد محبوب و جذابى 
براى آمريكايى ها شده بود اما كمپانى هاى مختلف گردشگرى مجبور 
شدند سفرهايشان را لغو كنند چرا كه با ورود «دونالد ترامپ» و فرمان 

اجرايى وى، مسئله ويزاها با پيچيدگى هايى همراه شد.
به گزارش انتخاب، ايــن روزنامه آمريكايى ادامــه داد وقتى ترامپ 
سفر ايرانى ها و شــش كشــور ديگر به آمريكا را ممنوع اعالم كرد 
ايران نيز متقابًال اعــالم كرد كه ورود آمريكايى هــا به ايران ممنوع 
خواهد شــد اما وزير خارجه ايــران اعالم كرد اســتثنائاتى نيز وجود 

خواهد داشت.
كمپانى «وايلدرنس تراول» ســفرهاى ماه آوريل و ِمى را با اين پيام 
كه با كمال تأسف سفرهاى ما كنسل شده است، لغو كرد. با اين حال، 
«باربارا بانكز» سخنگوى اين تور اعالم كرد كه عالقه به سفر به ايران 
افزايش يافته و اين يك تحول فوق العاده است. تبادل فرهنگى و فهم 
بيشتر منجر به تقويت بنيان هاى صلح در جهان مى شود. اين كمپانى 
اخير سه برنامه سفر را شامل سفر با قطار بعد از سفر موفق سال ٢٠١٦ 

به برنامه هايش اضافه كرده بود.
دو هفته پيش كمپانى «اســمارت تورز» اعالم كــرد كه برنامه هاى 
متفاوت سفر به ايران در عرض دو روز به فروش رسيده است. ما بر اين 
باوريم كه ايران يك كوباى جديد است. اما هفته گذشته اين تور همه 
سفرهاى ماه جوالى خود را به دليل مشــكالت ويزا كنسل كرد. اين 
كمپانى از مسافرانش خواست كه سال آينده براى سفر به ايران دوباره 
اقدام كنند و گفت چند ماه طول مى كشد تا اين مسئله حل و فصل شود.
ايران گفته پنج ميليون توريست ساالنه از كشورهاى مجاور نظير عراق 
به ايران ســفر مى كنند. آمريكايى ها كمتر از ١درصد از اين جمعيت 
توريست هاى ايران را تشكيل مى دهند. اما جالب است كه آمريكايى 
ها مى خواهند از ايران ديدن كنند، آن هم با توجه به نقش اين كشور در 
كودتاى ٢٨ مرداد و روابط دو كشور بعد از انقالب و اينكه «جرج بوش» 

ايران را محور شرارت خوانده بود.

انجمن اپراتورهــاى تور آمريكا، ايــران را در ميان ده كشــورى كه 
جزو مقاصد برتر هســتند در كنار كوبا و ميانمار ليســت كرده است. 
برنامه هاى سفر به ايران شــامل ســفر با قطار لوكس، درياى خزر، 
بازارها، قلعه ها، موزه ها، مساجد و مكان هاى مذهبى صوفى و زرتشتى

 است.
«ژانت مور» سخنگوى يكى از اين تورها گفته عالقه به ايران بسيار 
زياد و رو به رشد اســت و با اينكه ما مى گوييم نمى توانيم اخذ ويزا را 

براى شما ضمانت كنيم، همچنان درخواست ها وجود دارد. او مى گويد 
آمريكايــى هايى كه به ايــران رفته اند بســيار مورد اســتقبال قرار 
گرفته اند چرا كه در كوچه و خيابان هاى ايران اظهارات ضد آمريكايى 
نشنيده اند. ايرانى ها به تلويزيون و شبكه هاى آنالين دسترسى دارند 

و همه پيام ها را همزمان مى شنوند.
كمپانى هاى متعددى شامل «اكســپلور اند» و «كوكس اند كينگ» 
براى سفرهايشــان همچنان اقــدام مى كنند چراكه مســافران آنها 

از سراســر جهان هســتند اما آنها به دارندگان پاســپورت آمريكايى 
توصيه كــرده اند كه براى ســفر مكان هــاى ديگــرى را انتخاب 

كنند.
«اينترپيد تراول» هم از جمله شــركت هاى مسافرتى اى است كه از 
سراسر جهان مسافر دارد. اين كمپانى ٣٠ ســفر برنامه ريزى شده به 
ايران داشته و شايد ٢٠ ســفر ديگر را هم اضافه كند چراكه تقاضاها 
باالست. سخنگوى اين كمپانى مى گويد هنوز با اپراتورهايمان در ايران 
هماهنگ نكرديم كه آيا ممنوعيت صدور ويزا براى مسافران آمريكايى 
جدى اســت يا نه اما تيم ما خــود را براى هر نتيجه بالقــوه اى آماده 

كرده است.
ديگران اميدوارند كه بهترين اتفاق ها بيافتد. «استيو كوتى» از كمپانى 
«ســفر لوكس به ايران» تقاضاى ويــزاى جديد ايــران را پذيرفته و
 برنامه هاى خوبى براى آوريل و ِمى ريخته است. او مى گويد من هيچ وقت 

در هيچ كشورى نبوده ام كه به اندازه ايران از آمريكايى ها استقبال كنند.
كمپانى «جرنيز اينترنشنال» نيز سفرهايى را ترتيب داده و سخنگوى 
اين كمپانى گفته برنامه هاى سفرشان به ايران را در سال ٢٠١٦ آغاز 
كرده و اين برنامه جزو ســفرهاى مورد عالقه براى زنان بوده است. 

آنها برنامه ديگرى براى سفر منحصر به زنان به ايران ترتيب داده اند.
كمپانى «جى ادونچرز» هشت آمريكايى را كه قرار بود در ماه مارچ به 
ايران سفر كنند در برنامه هايش داشته اما سخنگوى اين تور گفته آينده 
اخذ ويزا براى اين افراد مشخص نيست با اين حال عالقه مندى براى 

اين سفر روز به روز بيشتر مى شود.
او گفته ما شــاهد اين هســتيم كه ايران به يك مقصد محبوب براى 
مســافران تبديل شده اســت و به لطف «بريتيش ايرويز»  كه چندى 
پيش پروازش به تهران راه افتاده اين عالقه مندى بيشــتر هم شده 
است. سرمايه گذارى هاى بيشتر در زمينه زيرساخت هاى توريستى 
برنامه هاى سفر به ايران را راحت تر كرده است. كمپانى هاى اروپايى 

برنامه ساخت هتل هاى جديدى در ايران دارند.

رئيس پليس راه كشور، با اشــاره به بارش برف و 
كوالك در چند روز آينده ضمن اعالم هماهنگى و 
آمادگى دستگاه هاى مربوطه از هموطنان خواست 
با توجه به شــرايط برفى از سفرهاى غيرضرورى 

پرهيز كنند.
به گزارش مهر، ســردار محمد حســين حميدى با 
اشــاره به پيش بينى وضعيت جوى و نيز هشــدار 
هواشناســى مبنى بر بــارش برف و كــوالك در 
چند روز آينده، گفت: هشــدارهاى الزم به تمامى 
ســازمان هاى مربوطه به منظور امــداد و خدمات 
رسانى به مسافران احتمالى گرفتار در برف داده شد. 
وى ادامه داد: همچنين به تمامى همكارانم در سراسر 
كشور، آمادگى جهت امدادرسانى به شهروندان در 

چنين شرايط ويژه و متفاوت ابالغ شد.
سردار حميدى تصريح كرد: به منظور حفظ سالمت 
شهروندان، پليس بنا به وظايف ذاتى خود از تردد 
رانندگان فاقد زنجير چرخ و تجهيزات زمستانى در 

محورهاى برف گير و يخ زده جلوگيرى مى كند.

وى از هموطنان خواست از سفرهاى غير ضرورى 
در چنين شرايط جوى پرهيز كرده و در صورت الزام 
به سفر، تجهيزات زمستانى، زنجير چرخ، پوشاك 

گرم و آذوقه را به همراه داشته باشند.
اين مقام انتظامى خاطرنشان كرد: توصيه اكيد ما 
به شهروندان اين است كه در صورت امكان از تردد 
در شــرايط برفى و لغزندگى به ويژه در محورهاى 

كوهستانى خوددارى كنند.
رئيس پليس راه كشور ادامه داد: شهروندان براى 
اطالع از وضعيت جاده هاى كشور با شماره تلفن 
 ١٢٠ تماس گرفته و يا به سايت راهور ١٢٠ مراجعه 

كنند.
سردار حميدى گفت: در شــرايط برفى و يخبندان 
كه عبور ايمن براى خودروها فراهم نباشد، پليس 
راه انسداد مسير را اعالم مى كند لذا از شهروندان 
در خواســت مى كنيــم توصيه هــاى پليس راه 
را جدى گرفته و اصرار به ادامه مســير نداشــته 

باشند.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس از تغييرات در تعطيالت رسمى كشور بر اساس طرح 
اصالح اليحه قانونى تعيين تعطيالت رسمى كشور خبر داد.

شكور پورحسين شقالن، بر ضرورت ساماندهى تعطيالت رسمى كشور تأكيد كرد و 
افزود: در طرح اصالح اليحه قانونى تعيين تعطيالت رسمى كشور تغييراتى لحاظ شده 
كه البته نياز به بحث و بررسى زيادى براى تأثيرگذارى اين تعطيالت بر اقتصاد كشور 
دارد. نماينده مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: در  ماده ٢ طرح مذكور تعطيلى روز ٤ 
فروردين به ٥ فروردين تغيير پيدا كرده و روز ١٢ فروردين كه مصادف با روز جمهورى 
اسالمى ايران است و همچنين تعطيلى ١٥ خرداد حذف مى شود. اين نماينده مجلس 
دهم، تصريح كرد: همچنين در طرح اصالح اليحه قانونى تعيين تعطيالت رســمى 
كشــور يك ماده به ماده ٤ اين قانون الحاق شده كه بر اســاس آن شنبه ها به جاى 

پنج شنبه ها تعطيل خواهد شد.
وى با يادآورى قانون مديريت خدمات كشــورى تأكيد كرد: در اين قانون كه 

مصوب سال ٨٦ است ســاعات كارى كارمندان دولت ٤٤ ساعت در هفته 
اعالم شده است همچنين در قانون كار نيز روز جمعه به عنوان تعطيل 
هفتگى كارگران با استفاده از دستمزد است كه تعداد ساعاتى كه براى 

كارگران ذكر شده از قانون مديريت خدمات كشورى تبعيت مى كند.
پورحسين تأكيد كرد: در اصل ١٧ قانون اساسى نيز اشاره شده كه مبناى كار 

ادارات دولتى بر هجرى شمسى است و تعطيلى رسمى در كشور نيز روز جمعه 
قرار داده شده است همچنين تعطيلى رسمى مدارس كليميان در روز شنبه تعيين 

شده كه اين مهم مصوبه شوراي عالى انقالب فرهنگى را نيز به همراه دارد؛ حال با توجه 
به همه اين موارد در تعطيالت تغييرات بنيــادى صورت نگرفته و مهمترين بحث آن 

تعطيلى روز شنبه خواهد بود.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، تصريح كرد: يكى از داليل پيشــنهاد تعطيلى روز 
شنبه ها همسان سازى با تعطيالت كشورهاى ديگر است كه نمايندگان در نظر دارند 

جهت تبادالت بهتر اقتصادى اين روز تعطيل شود.

ايران همچنان براى آمريكايى ها جذاب است
گزارش واشنگتن پست از عالقه رو به رشد مردم آمريكا براى سفر به ايران

مدير گروه زلزله شناسى مهندسى پژوهشگاه زلزله شناسى، شمال تنگه هرمز در بندرعباس را لرزه خيزترين 
نقطه ايران دانست و گفت: اين امر به دليل آن است كه ميزان تغيير شكل پوسته زمين در اين منطقه بيشترين 
مقدار در ايران است اما مناطقى از ايران 
مانند منتهى اليه جنــوب غرب ايران در 
دشت خوزستان و ناحيه پيرامون شهرهاى 
خرمشهر و آبادان به عنوان زون (منطقه) 
كم لرزه محســوب مى شــود كه ميزان 
تغيير پوسته در آنها كمتر است. به گفته 
دكتر مهدى زارع، اين دو شهر در دشت 
خوزستان واقع شــده اند و به طور نسبى 
كمترين ميزان  تغييرات شــكل پوسته 
زمين در ايران در اين نواحى رخ مى دهد؛ از 

اين رو ناحيه كم لرزه محسوب مى شوند.
مديرگروه زلزله شناسى مهندسى پژوهشگاه زلزله شناسى با بيان اينكه در مناطق مركزى، نوارى به نام نوار 
«سنندج- سيرجان» وجود دارد،  خاطرنشان كرد: در اين نوار شــهرهاى مختلفى چون سنندج، گلپايگان، 
اصفهان و سيرجان قرار دارند كه هرچند در معرض زلزله هاى اطراف هستند  ولى به عنوان زون آرام تر لرزه اى 
و با ميزان كمتر از نظر تغيير شكل پوسته زمين مطرح هستند. زارع اضافه كرد: در مقابل، تهران، تبريز، مشهد، 
نيشابور، بيرجند، جيرفت و تربت حيدريه و كرمان شهرهايى هستند كه از نواحى پرجمعيت آنها، گسل هاى فعالى 
عبور مى كنند و در واقع اين محدوده هاى مسكونى پرجمعيت است كه به تدريج بر روى اين پهنه هاى گسلى 
احداث شده اند، همچنين در نوار حاشيه منطقه دشت لوت توان لرزه زايى بااليى را انتظار داريم؛ به نحوى كه 
گسل هايى كه از نزديكى شهرهاى پيرامون دشت لوت مانند شهرهاى بشرويه، بيرجند، فردوس، بم و گلباف 

عبور مى كنند، توان لرزه زايى بااليى دارند.

روز ٢١ بهمن ماه به مناســبت ايام ســالروز پيروزى انقالب بازديد از موزه هاى زير نظر ســازمان ميراث 
فرهنگى و گردشــگرى رايگان شد و به 
گفته  مدير اداره كل موزه ها، بازديد از اين 
موزه ها با استقبال بى نظيرى مواجه شد،.
مدير كل اداره موزه هــا و اموال منقول 
فرهنگى- تاريخى اظهار داشت:  براساس 
تجربه هاى به دست آمده رايگان بودن 
موزه ها در شرايطى خاص احساس بهترى 
براى بازديد از موزه هــا ايجاد مى كند و 
در نتيجه ميزان مراجعه بــه موزه ها نيز 
گســترش پيدا مى كند، در واقع مى توان 
اين اقدام را به عنوان يك عامل تشويقى 
براى مردم و مخاطبــان موزه ها در نظر 

گرفت.
محمدرضاكارگر  گفت: اگر بتوانيم اين اجازه را بگيريم كه دست كم در هر فصل يك روز را براى بازديِد مردم 
رايگان اعالم كنيم، يك اتفاق خوب است و به نظر مى رسد زمينه و شرايط خوبى در اين زمينه ايجاد مى شود.

لرزه خيزترين نقاط ايران را بشناسيد

«روزهاى رايگان» افزايش مى يابد

هشدار به رانندگان جاده هاى برفى

از سفرهاى غير ضرورى پرهيز كنيد

جزئيات اصالح اليحه قانونى تعيين تعطيالت رسمى كشور

چرا تعطيلى شنبه به جاى پنج شنبه اهميت دارد

معاون مشاركت هاى مردمى كميته امداد گفت: مردم خّير 
كشورمان در ٩ ماهه امسال از طريق روش هاى نوين حدود 

چهار ميليارد تومان صدقه پرداخت كرده اند.
على محمد ذوالفقارى با  اشاره به اينكه ايرانيان در  هفت ماهه 
امسال بيش از  ١٦٦ ميليارد تومان صدقه پرداخت كرده اند، 
مطرح كرد: بر اساس برآوردهاى انجام شده، خّيران از مهر ماه 
لغايت پايان آذر ماه سال جارى حدود ٥٠ ميليارد تومان ديگر 
صدقه پرداخت كرده اند كه در مجموع به ٢١٥ ميليارد تومان 

در ٩ ماهه سال جارى افزايش پيدا كرده است.
ذوالفقارى گفت: از مجموع صدقات جمع آورى شــده در  ٩ 
ماهه امسال نيكوكاران استان هاى  تهران، اصفهان، خراسان 
رضوى، مازندران و فارس ٤٢ درصد از تمامى صدقات سراسر 
كشور را به خود اختصاص داده اند. وى با بيان اينكه امسال هر 
ايرانى به طور متوسط حدود سه هزار تومان صدقه پرداخت 
كرده است، افزود: بر اساس تحليل هاى انجام شده خّيران 
روزانه ١١ تومان و ماهيانه  ٣١٨ تومان براى رفع مشكالت 
مددجويان از طريق پرداخت صدقه با كميته امداد مشاركت 

كرده اند.

هر ايرانى ماهيانه
 ٣١٨ تومان صدقه مى دهد
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رئیس دفتر یونیسف به 
اصفهان مى آید

«ویل پارکس» رئیس دفتر یونیسف و معاون امور بین 
الملل وزارت کشور و هیئت همراه به منظور دیدار با 
شهردار و مدیران شهرى اصفهان 24 و 25 بهمن ماه 

به اصفهان سفر مى کنند.
معاون فرهنگى، اجتماعى شهردارى اصفهان با اعالم 
این خبر اظهارداشت:  طبق برنامه ریزى صورت گرفته 
مقرر شده تا اصفهان به عنوان پایلوت و پایتخت شهر 
دوستدار کودك در ایران انتخاب شود و طى گام هایى  
مشخص در مدت معین شهردارى به شاخص هاى 

شهر دوستدار کودك یونیسف نزدیک شود.
على قاسم زاده افزود: در این راستا رئیس دفتر یونیسف 
ایران نیز از اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودك 

دیدن خواهد کرد.

 جابه جایی 110 اصله درخت 
در مبارکه

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
مبارکه گفت: 110 اصله درخت در مسیر پروژه هاي 

شهري مبارکه جابه جا شده است.
محسن هاشــمی فضاي ســبز را یکی از مهمترین 
زیرساخت هاي اجتماعی شــهري دانست و اظهار 
داشــت: با توجه به نگاه مجموعه شهرداري مبارکه 
در راســتاي حفظ درختان ، براي بازگشــایی معابر 
گزینه جابه جایی درختان در این شهر اجرایی شد که 
با کمک نیروي هاي فضاي سبز شهرداري این کار 
انجام شد و این درختان به دلیل اینکه باید در شرایطی 
خاص نگهداري شــود، به نهالستان این شهر انتقال 

پیدا کردند.
وي با اشــاره به تعداد درختان جابه جا شده، افزود: 
تا کنون در حدود 110 درخت در شــهر مبارکه جابه 

جا شده است.

زرین شهر
 داراى پتانسیل خوبى است

 شهردار زرین شــهر با اشــاره به روند اجراى پروژه 
پارك کوهستان زرین شهر، تصریح کرد: زرین شهر 
داراى ظرفیت ها و پتانســیل هایى بسیار خوبى در 
سطح استان اصفهان است و احداث پارك کوهستان 
مى تواند نه تنها در توســعه شــرق زرین شهر مؤثر 
باشــد بلکه با توجه به بحث گردشــگرى و جذب 
سرمایه گذاران مى تواند توسعه پایدار شهرى را براى 

خطه طالیى ایران رقم بزند.
جواد جمالى  عنوان کرد: از سوى دیگر پروژه عظیم 
پارك کوهستان زرین شهر خدمتى دیگر در راستاى 
توسعه فضاى سبز زرین شــهر و رفاه هرچه بیشتر 
شهروندان به شــمار مى اید که به دلیل وجود صنایع 
آالینده همچون ذوب آهن، شرکت فوالد مبارکه و... 
در زرین شــهر کاهش آالیندگى و همچنین توسعه 

شهر به سمت شرق را رقم خواهد زد.

خسارت 175 میلیارد تومانى 
یخبندان  به کشاورزى اصفهان

مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: به دنبال یخبندان زودرس در اصفهان 

شاهد خسارت 175 میلیارد تومانى هستیم.
احمدرضا رئیس زاده اظهار داشت: به دلیل یخبندان 
زودرس که در اواخر پاییز داشــتیم آسیب جدى به 

درختان زیتون و انار وارد شد.
وى با بیان اینکه ســرمازدگى پیش از موعد باعث 
شــد که درختان زیتون و انار را از کف ببریم، اعالم 
کرد: درختان زیتون هر چهار ســال یکبار محصول 
مى دهد و خراب شدن درختان زیتون از وسط به دلیل 
سرمازدگى شدید باعث از بین رفتن محصوالت شد.

مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان تصریح کرد: کل خسارتى که به محصوالت 
باغى وارد شــد در پنج هزار و 682 هکتار از باغ هاى 
استان بود و پیش بینى خسارت تا 664 هزار تن است.

رئیس زاده با بیــان اینکه از پنجم تــا هفتم آذرماه 
یخبندان شــدید در دو شهرستان کاشــان و نطنز 
داشــتیم، افزود: اگر چنین یخبندانــى در این موقع 
بود چــون درختان بــه خواب رفتند هیچ مشــکلى

 نداشتیم.

بنابر اعالم شرکت آب منطقه اى اصفهان دریچه هاى سد 
زاینده رود که براى تحویل آب به کشاورزان شرق اصفهان 

باز شده بود، به طور کامل بسته شد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: براساس تصمیم قبلى که قرار 
بود آب در مدت 22 روز در اختیار کشاورزان شرق اصفهان 

باشد، از روز یک شنبه (دیروز) خروجى سد کاهش یافت.
به گفته على بصیرپور، آب تا اواخر هفته در شهر اصفهان 
جریان خواهد داشــت و بعد از آن رودخانه دوباره خشک 

مى شود.
وى در پاسخ به این سئوال که نوبت بعدى باز شدن زاینده 

رود براى ادامه کشــت کشــاورزان اصفهــان چه زمانى 
خواهد بود؟ بیان داشت: این بستگى به میزان بارش ها در 

سرشاخه هاى زاینده رود و شهر اصفهان دارد.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
افزود: به طور قطع قبل از سال 96 زاینده رود باز نمى شود و 
تصمیمات جدید براى بازگشایى این رودخانه در فروردین 

ماه است. 
به گزارش ایمنا، با توجه به تصمیم وزارت نیرو، دریچه هاى 
سد زاینده رود ساعت 6 صبح روز ســوم بهمن ماه با ِدبى 
حدود 60 مترمکعب بر ثانیه به مدت 22 روز براى کشــت 

پاییزه کشاورزان شرق اصفهان باز شد. 

مدیر کل اســتاندارد اســتان اصفهان گفــت: خرید و 
فروش انــواع مصنوعات طالى تولید خارج کشــور در 
فروشگاه ها، خالف قانون اســت و در صورت مشاهده، 

جمع آورى مى شود.
غالمحسین شــفیعى افزود: بر اســاس قانون، عرضه 
مصنوعات طالى ساخته شــده توسط کشورهاى دیگر 
در داخل کشــور، تخلف و این کاالها، قاچاق محسوب 

مى شود.
وى با بیان اینکــه مصنوعات طال مشــمول مقررات 
استاندارد اجبارى است، اظهار داشــت: هرگونه تولید و 
عرضه مصنوعات طالى با عیار پایین تر از حد استاندارد و 

بدون کد شناسایى تولید کننده نیز ممنوع است.
وى با بیان اینکه در برخى طال فروشــى ها، مصنوعات 
ساخت داخل به اسم مصنوعات خارجى مانند ایتالیایى 
و گران تر فروخته مى شــود، گفت: برخى از مصنوعات 
خارجى عرضه شده در طال فروشى ها نیز با عیار پایین تر 

از حد استاندارد است.
وى از مردم خواست تا هنگام خرید طال به فروشگاه هاى 
معتبر داراى فاکتور خرید مراجعه و به کد شناسایى حک 

شده بر روى مصنوع دقت کنند.
به گفته وى کدهاى شناســایى از طریق دستگاه هاى 
اجرایى مربوطه مانند اداره استاندارد، قابل پیگیرى است.

زاینده رود فقط تا پایان هفته 
زنده است

خرید و فروش مصنوعات 
طالى خارجى، قانونى نیست

جشن تجلیل از پرستاران نمونه مراکز ملکى تأمین اجتماعى استان اصفهان

به گزارش روابط عمومــى مدیریت درمان تأمین اجتماعى اســتان اصفهان 
همزمان با والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار، آیین بزرگداشت روز پرستار 
به همراه تجلیل و معرفى پرستاران نمونه مراکز درمانى سازمان تأمین اجتماعى 

در استان اصفهان برگزار شد.
حسین سیستانى معاون توســعه، منابع انسانى اســتاندارى اصفهان در این 
مراسم در سخنانى با بیان این مهم که 65 درصد جمعیت استان اصفهان تحت 
پوشش خدمات تأمین اجتماعى هستند، گفت: امیدواریم به زودى و با احداث 
بیمارستان میالد شاهد ارتقاى بیش از پیش خدمات به لحاظ کّمى و کیفى باشیم 

و تاحدودى از بار مراجعات انبوه بیماران به مراکز ملکى درمانى کاسته شود. 
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان هم در سخنانى با تبریک والدت 

حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرســتار گفت: جامعه قدردان زحمات و 
خدمات دستان مهربانى است که با پرستارى و مراقبت از بیماران، براى شادابى 
و ســالمت هموطنان خود از همه توان خود بهره مى گیرند و از جان خود مایه 

مى گذارند. 
على اعتصام پور در ادامه با ارائه گزارش نهضت ســاختمان سازى واحدهاى 
درمانى و فعالیت هاى عمرانى این مدیریت در اســتان پرداخت و گفت: در سه 

سال اخیر بیش از 45 هزار متر مربع فضاى درمانى، نوسازى و بازسازى شد. 
وى با بیان این مهم که کارکنان این مدیریت در ارزیابى هاى عملکرد و جشنواره 
شهید رجایى همواره خوش درخشــیده اند گفت: دستیابى به عناوین مختلف 
فرهنگى، ورزشى، بهداشتى و درمانى و به طور کلى درخشش در کلیه عرصه ها 

توسط مدیران و کارکنان متعهد و سختکوش این مدیریت مایه افتخار است. 
اعتصام پور با ابراز امیدوارى به کلنگزنى بزرگ ترین واحد درمانى در استان گفت: 
ان شــاءا... به زودى با یارى خداوند بارى تعالى و همت مدیران سازمان تأمین 
اجتماعى و مدیران استان، شــاهد احداث بیمارستان میالد اصفهان به عنوان 

بزرگ ترین هتلینگ بیمارستانى باشیم.   

پرستاران نقش بسزایى در تأمین امنیت و سالمت جامعه 
دارند 

در ادامه این مراســم، بهروز راعى  روزنامه نگار و فعال مطبوعاتى اســتان در 
سخنانى با تبریک روز پرســتار از خدمات و زحمات شــبانه روزى پرستاران 

تقدیر کرد. 
وى با بیان این مهم که هنر پرستاران ترســیم لبخند و مهربانى و عطوفت بر 
بیماران است گفت: پرستاران جایگاه ویژه اى در جامعه و نظام سالمت در کشور 

دارند و باید خدمات این قشر را ارج نهیم. 

راعى در ادامه به رویکرد رسانه اى تأمین اجتماعى در تعامل با مخاطبان و بیمه 
شدگان و شرکاى اجتماعى اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید 
تعامل و ارتباط سازنده و ارزش آفرینى بین رسانه ها و سازمان تأمین اجتماعى 
به وجــود آمده که این مهم مدیــون مدیران و کارکنــان متعهد و متخصص 
این سازمان اســت.  وى با بیان این شعار ســازمان تأمین اجتماعى که «همه 
رسانه ها، تر یبون و رسانه  سازمان» هستند گفت: بازدید مدیران این سازمان از 
رسانه ها و متقابًال بازدید خبرنگاران و مدیران رسانه از مراکز درمانى سازمان و 
بازدید از نحوه خدمت رسانى بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور و انتشار آن در 
رسانه ها از جمله رویکردهاى مطلوب این سازمان است. راعى با تقدیر و تمجید 
از رویکرد این سازمان در امر «اطالع رسانى و ارتباطات» گفت: خوشبختانه در 
استان اصفهان با تأسى از سیاستگذارى هاى کالن سازمان در برنامه محورى، 
قانونمدارى، پاکدستى و پاسخگویى سازمان، شاهد ارتباط سازنده مطبوعات و 

رسانه ها در حوزه بیمه اى و درمانى هستیم. 
دبیر کمیته فرهنگ و رسانه اتاق بازرگانى اصفهان در ادامه به تشکیل شوراى 
هماهنگى درمان اســتان به ابتکار مدیریت درمان تأمین اجتماعى اصفهان 
اشاره کرد و افزود: ابتکار تشکیل«کمپین توســعه اصفهان» با هدف جبران 
عقب افتادگى هاى اســتان اصفهان در بحث توســعه و ایجاد رفاه و آسایش 
و آرامش براى عموم مــردم از جمله اهداف این کمپین بوده اســت که دکتر 
اعتصام پور مدیر درمان اســتان طرح آن را به استاندار اصفهان ارائه کرد.  وى 
همچنین به تشکیل ستاد ویژه براى فعاالن رسانه و همچنین کارآفرینان اشاره 
کرد و گفت: ارائه خدمات نوین و دسترسى آسان به خدمات سازمان براى فعالین 
رسانه و همچنین فعاالن اقتصادى با رویکرد حمایت از تولید و تحقق شعار سال 
و فرامین قرارگاه اقتصاد مقاومتى از جمله اقدامات ارزنده این ســازمان بوده

 است. 

عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلى کشور گفت: تعداد 
اعضاى دوره پنجم شوراى اسالمى شهرهاى اصفهان و 

نجف آباد کاهش مى یابد.
ابوالفضل ابوترابى افزود: بر اســاس قانــون جدید، تعداد 
اعضاى اصلى شوراى اسالمى شــهرهاى تا 50 هزار نفر 
جمعیت، پنج نفر و تعداد اعضاى على  البدل، سه نفر تعیین 

شد.
وى بیان کرد: بر این اســاس تعداد اعضاى اصلى شوراى 
اسالمى شــهرهایى که جمعیت آنها بین 50 هزار تا 200 
هزار نفر است هفت نفر و تعداد اعضاى على  البدل پنج نفر 
و تعداد اعضاى شوراى شهرهایى که جمعیت آنها بین 200 
تا 500 هزار نفر است 9 نفر و تعداد اعضاى على  البدل شش 

نفر خواهند بود. 
وى اضافه کرد: تعداد اعضاى شوراى اسالمى شهرهایى 
که جمعیت آنها بین 500 هزار تا یک میلیون نفر است 11 

نفر و تعداد اعضاى على  البدل هفت نفر تعیین شده است.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به جمعیت شــهر اصفهان اظهار داشت: 
اعضاى شوراى اســالمى شــهرها با جمعیت یک  تا دو 
میلیون نفــر 13 نفر عضو اصلى و هشــت نفر عضو على  
البدل خواهند بود. ابوترابى ادامه داد: در برخى از شهرهاى 
استان اصفهان همانند شــهر تیران تعداد اعضاى شوراى 
شــهر در دوره پنجم بدون تغییر با دوره هاى قبلى فعالیت

 مى کنند.

اعضاى شوراى  شهراصفهان 
کاهش مى یابد

کمیسیون سیاستگذارى و پایش اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان به منظور تعیین استراتژى 
مناســب تر تولیدکنندگان براى سال آینده، با دعوت از 
دو تحلیلگر اقتصادى کشور، همایش تحلیل و بررسى 
چشم انداز اقتصاد جهانى و اقتصاد ایران در سال 96 را 
با حضور فعاالن اقتصادى، تولیدکنندگان و... در سالن 
همایش هاى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 

اصفهان برگزار کرد.
رئیس کمیسیون سیاستگذارى و پایش اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشــاورزى اصفهان کــه میزبان این 
همایش بود بــا خیرمقدم به همه فعــاالن اقتصادى و 
شــرکت کنندگان گفت: امروز ما در استان اصفهان با 
بنگاه هاى اقتصادى تعطیل شده و یا فعال با زیر ظرفیت 
تولید مواجه هســتیم که در حال سقوط یا ورشکستگى 

هستند.
مصطفــى رناســى اظهــار داشــت: وقتــى ارزش 
پــول ملــى کاهــش قابــل توجهــى دارد چگونه 
باید بــا رقیبــان دردیگــر کشــورها رقابــت کرد؟ 
نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان افزود: دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته که 
به یمن برجام سال هاى خوبى هم بود نتوانست ارز را تک 
نرخى کند و فاجعه عمیق تر در استان اصفهان، شیب تند 
افزایش مالیات بود و بیشترین میزان مالیات را در استان، 
بنگاه هاى اقتصادى بزرگ مى پردازند در حالى که سود 

این بنگاه ها در سه سال اخیر کاهش یافته است.
رناسى با بیان اینکه در سه سال گذشته مالیات بنگاه ها 
دو برابر شده است ،گفت: در این مدت فشار مالیاتى بیشتر 
روى بنگاه ها و صنایع بوده که در نتیجه رکود بنگاه هاى 

متوسط و بزرگ را در استان به ارمغان داشته است.
وى از فعالیت مستمر و اثربخش روابط بین الملل اتاق 
اصفهان خبر داد و افزود: امید است بتوانیم از بازارهاى 
کشورهاى عمان و سوریه اســتفاده مطلوب نماییم و 

معتقدیم باید صادرات را از همسایگان آغاز کرد.
■■■ 

در ادامه عضو هیئت علمى ســازمان مدیریت صنعتى 
ایران و مشاور اقتصادى سازمان ها و شرکت هاى دولتى 
و خصوصى با بیان اینکه اقتصاد ایران، پیوند ناگسستنى 
با اقتصاد جهان دارد، گفت: اقتصاد ایران را بدون اقتصاد 

جهان نمى توان بررسى کرد.
مرتضى ایمانى راد بــا تحلیل اقتصــاد جهانى و تأثیر
 مؤلفه هاى جهانى بر اقتصاد ایران افزود : امروز مدیران 
خواســتار تحلیل اقتصاد آینده هســتند و در این راستا 
اســتراتژى نیز براى آینده نوشته مى شــود و تجزیه و 

تحلیل گذشته مصرفى ندارد.
وى خاطر نشــان کرد: پیش بینى چون امرى محتمل 
است برخى به آن تن نمى دهند و باتوجه به اینکه ما در 
جامعه اى پیش بینى مى کنیم که آمارها با تأخیر مى آید 

این اطالعات، نوعى آگاهى به فعاالن اقتصادى براى 
ســال آینده بوده و ســعى داریم تحوالت اقتصادى را 
نزدیک به واقعیت پیش بینى کنیم و باتوجه به سوابق، 
صحت پیش بینى مــا بیش از 70 درصد اســت که در 

استانداردها، مطلوب است.
ایمانى راد انتخابات ریاست جمهورى، انتخاب ترامپ، 
تحــوالت سیاســى و... را در پیش بینــى متغیرهاى 
اقتصادى بســیار مؤثر خواند و افزود: چالش حوزه هاى 
سیاســى، بدهى دولت، بحران شــبکه بانکى، کاهش 
ســرعت گردش پول، نــرخ بیکارى، ارتبــاط محدود 
شبکه بانکى کشور با جهان، استمرار انحصارات و... از 

چالش هاى اقتصاد ایران و جهان است.
عضو هیئت علمى ســازمان مدیریــت صنعتى ایران 
در ادامه گفت :که نرخ رشــد اقتصادى و نوســانات و 
چالش هاى سیاسى در سال 96 یا 2017 باالست و وقتى 
نرخ رشد اقتصادى آمریکا از 1/6 به 2/5 در صد مى رسد 
دالر آمریکا و قدرت اقتصادى آمریکا قوى شــده و در 
نتیجه پول کشورهاى جهان به شدت تضعیف خواهد شد 
و کشورهاى صادرکننده، از نظر میزان صادرات، لطمه

مى خورنــد و در این حالت، قیمت نفــت و طال چندان 
نمى تواند افزایش یابد و در نهایت با افزایش قیمت دالر 

آمریکا، قیمت کاال نزول مى یابد. و توصیه مؤکد ما به 
شرکت هاى داخلى آنســت که در سال آینده معامالت 
براى خرید خود را با یورو و یوآن و سایر واحدهاى پولى 
انجام دهند و قراردادها براســاس دالر بسته و محاسبه 

شود.
ایمانى راد معتقد است در سال 96 و در صورتى که نتیجه 
انتخابات تعجب انگیز نباشد و دولتى میانه رو قدرت را 
در ایران به دست گیرد اقتصاد سال 96، استمرار اقتصاد 
ســال 95 خواهد بود با این تفاوت که گشــایش هاى 

بیشترى در اقتصاد ایجاد خواهد شد.
وى با بیان اینکه بنگاه هاى اقتصادى باید شرایط سالى 
را که در آن قرار دارند مدنظر داشته باشند گفت: دولت 
باید از بنگاه هاى اقتصادى حمایــت کند اما نمى تواند 
عامل موفقیت بنگاه هاى اقتصادى باشد و در حقیقت 
عامل پیش برنده شــرکت ها و بنگاه هاى اقتصادى در 
بدترین شــرایط هم، مدیران بنگاه ها هستند و امروز 
بزرگ ترین مطالبه بخش خصوصــى از دولت باید آن 
باشــد که در انجام کار، بنگاه ها راآ زاد بگذارند و کنار 

بروند.
ایمانى راد مى گوید: اقتصاد ایران اســیر سیاست شده 
ولى در هر حال، ســال آینده نرخ رشد اقتصادى درون 

زا بهتر خواهد بود.
وى همچنین پیش بینــى کرد بازار فــوالد جهان در 
سال هاى 2017 و 2018 پررونق خواهد بود ولى ما در 

کشور همچنان با رکود مواجه هستیم.
مشــاور اقتصادى سازمان ها و شــرکت هاى دولتى و 
خصوصى پیش بینى کرد که در سال آینده قیمت نفت 
زیر 60 دالر و قیمت طال نوســاناتى خواهد داشت و در 
حقیقت به نظر مى رسد ســال 2017 میالدى یکى از 
پرنوسان ترین سال ها در اقتصاد جهانى باشد. بنابراین به 
شرکت ها پیشنهاد مى کنیم باتوجه به اینکه نظام جهان، 
مستعد نگرش بلندمدت نیست، سیاست ها را کوتاه مدت 
درنظر داشته باشند و از برنامه ریزى هاى مختلف براى 
سال آینده، اجتناب کنند و اقتصاد جهان و ایران را به طور 

مستمر پایش کنند. 
ایمانى راد، اقتصاد را مسئله همه مردم کشور دانست و 
گفت: باتوجه به اینکه ترکیب تحصیلکرده علم اقتصاد در 
مجلس شوراى اسالمى اندك است مجلسى ها مشکل 
دانستن علم اقتصاد را دارند. از سوى دیگر تفکرى مبنى 
بر اینکه نرخ بهره، قیمت ها و نرخ ارز اگر پایین باشــد 
خوب اســت وجود دارد که هیچگونه منطق اقتصادى 

ندارد، ولى بانک مرکزى با آن کوتاه آمده است.

وى هسته اصلى توسعه صادرات در کشور را واقعى کردن 
نرخ ارز خواند و افزود : جامعه به دنبال واقعى کردن نرخ 
ارز بوده و تثبیت نرخ ارز را نمى خواهد و پیش بینى نرخ 
ارز براى ســال آینده چهار هزار و 500 تومان با احتمال 

افزایش آن است.
ایمانــى راد مى گوید: نرخ ارز در ســال آینــده متغیر، 
پرالتهاب و پرنوسان بوده و پیشنهاد مى شود شرکت ها 
ذخیره کافى ارز را مدنظر داشته باشند تا بتوانند ریسک 

را پوشش دهند.
وى همچنین پیش بینى کرد قیمت سکه طال در سال 96 
در بازار ایران بین یک میلیون و 300 هزار تا یک میلیون 

و 520 هزار تومان برسد.
ایمانى راد پیشــنهاد کــرد: اگر تقاضــاى واقعى براى 
شرکت ها در خصوص مسکن وجود داشته باشد، سال 
96، سال مناســبى براى خرید مســکن خواهد بود اما 
ســرمایه گذارى در مســکن ابهام دارد و با این شرایط 
مدیریت کلیدى شــرکت ها در ســال آینده، مدیریت 

نقدینگى و ارزى است.
■■■ 

در ادامه این همایش یک تحلیلگــر اقتصادى به روند 
اقتصاد ایران اشــاره کرد و گفت: پیــش بینى وضعیت 
اقتصادى ایران در سالى که رئیس جمهور باید انتخاب 
شود بسیار سخت اســت. این در حالى است که سرعت 
گردش پول در ســال 95 در اقتصاد ایران، به زیر یک 
رســیده و به طور میانگین پول کمتر از یک بار در سال 

گردش پیدا کرده است.
سیامک قاســمى افزود: اقتصاد ما 54 درصد در بخش 
خدمات، 14 درصد در بخش کشــاورزى، 25 درصد در 
بخش صنایع و معادن، 7/5 درصد در بخش اســتخراج 
نفت و... است که پیش بینى نرخ رشد اقتصادى از تک 

تک این بخش ها میسر است.
وى خاطرنشــان کرد: بــرآورد ما در ســال آینده 87 
میلیــارد دالر صــادرات و 66 میلیــارد دالر واردات 
است.قاسمى پیش بینى کرد: ســال آینده با تورم تک 
رقمى خداحافظى خواهیم کــرد و پیش بینى مى کنیم 
تورم 12 تا 14 درصد باشد و بازار مسکن نیز در سال 96 
به اندازه نرخ تورم یا کمى بیشتر از آن رشد خواهد کرد 
اما این افزایش به میزان قابل توجه فزاینده نخواهد بود.
وى افزود: امروز بیش از 42 درصد نقدینگى کشــور در 
شبکه بانکى منجمد شده و همین امر سبب شده علیرغم 
حجم باالى نقدینگى، از قدرت وام دهى بانک ها کاسته 
شود. این در حالى است که بخش دولتى فقط به بانک 
مرکزى، 65 هــزار میلیاردتومان بدهکار اســت و این 
استقراض همچنان ادامه دارد.این تحلیلگر اقتصادى با 
بیان اینکه علیرغم افزایش 25 تا 30 درصدى نقدینگى، 
پول در سیستم بانکى قفل شــده گفت: مسئله کمبود 
نقدینگى یکى از پارامترهایى است که باید در سال 96، 

به آن توجه شود. 

 2 تحلیلگر اقتصادى در اصفهان بررسى کردند

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96
ساسان اکبرزاده



استان ٢٨٧٧دوشنبه  ٢٥  بهمن  ماه ٠٥

ممنوعيت جوجه ريزى
 به دليل آنفلوآنزا  

با شيوع بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان دراستان 
اصفهان، مرغداران از اقدام براى جوجه ريزى كليه 
طيور تا شــعاع ١٠ كيلومترى كانون هاى آلوده منع 
شده اند  و دامپزشكى كليه مجوز هاى قبلى خود را در 

اين باره باطل كرد.
با توجه به شــيوع آنفلوآنزاى فوق حــاد پرندگان در 
استان اصفهان، دامپزشكى ممنوعيت جوجه ريزى را 
در مناطق داراى ريسك باالى استان اصفهان اعالم 
و توصيه مؤكد بر عدم جوجه ريزى گوشتى، تخمگذار 

و پولت در ساير مناطق كرد.
پولت ريزى و جوجه ريزى كليه طيور در كانون هاى 
آلوده و داراى ريسك باال شامل خمينى شهر،نجف 
آ بــاد، فالورجــان، برخــى از مناطق شهرســتان 
اصفهان،زرين شهر،تيران و كرون ممنوع  و در ساير 
مناطق توصيه مؤكد بر عدم جوجــه ريزى به دليل 
شيوع بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان شده است.
بنابراين گزارش خلج رئيس ســازمان دامپزشــكى 
اظهار داشت:در كشــور ما ٩ مركز زيستگاه پرندگان 
مهاجر اعم از تاالب ها و مخازن نگهدارى آب براى 
امر زراعت وجود دارد و طى ســه ماه اخير ١٤ تا ١٥ 
استان موردى از بيمارى آنفلوآنزا گزارش كرده اند اما 
در حدود هشت استان بالغ بر يك ماه است كه موردى 

از بيمارى نداشته اند.
به گفته رئيس ســازمان دامپزشــكى شش ميليون 
قطعه پرنده طى اين مدت براى پيشگيرى از شيوع 

آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان معدوم شده اند . 

خبر

مديركل راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: يكى 
از محورهاى توســعه راه هاى اســتان اصفهان، تبديل 

بزرگراه ها به آزادراه است.
حجت ا... غالمى اظهار داشــت: از جمله اهداف پيش 
روى مجموعه راه و شهرسازى در بخش توسعه راه هاى 
استان تبديل بزرگراه به آزاد راه و اتصال شهرها و مراكز 

شهرستان ها با احداث باند دوم به مركز استان است.
وى در ادامه بيان داشت: محور ترانزيت بادرود- اردستان 
– نايين از جمله محورهاى بزرگراهى است كه به آزاد راه 

تبديل خواهد شد.
مديــر كل راه  و شهرســازى اســتان اصفهــان 

تصريح كرد: شهرســتان هاى اردســتان، چــادگان، 
خــور و فريــدن نيــز از جملــه محورهايــى اســت 
كه بــه صــورت دو بانــده به مركــز اســتان متصل 

مى شود.
غالمى سال ٩٥ را سال خوبى براى پروژه هاى عمرانى 
راه و شهرسازى عنوان كرد و افزود: در سال ٩٥ دو پروژه 
بســيار مهم كنارگذر شــرق اصفهان و كنار گذر غرب 
اصفهان بعد از ســال ها توقف آغاز به كار كرد كه اميد 
است با تكميل و به بهره بردارى رســيدن اين دو پروژه 
مشكل ترافيكى شــهر اصفهان و شهرهاى مجاور حل

 شود.

معاون فرهنگــى و اجتماعى اداره كل اوقــاف و امور 
خيريه اســتان اصفهــان گفت: بــراى اوليــن بار در 
كشــور آزمون كتبى طرح ملى تربيــت حافظان قرآن 
كريم اســتان اصفهان به صــورت الكترونيكى برگزار

 مى شود.
حجت االسالم و المسلمين حسن اميرى اظهار داشت: 
امسال در پنجمين دوره طرح ملى تربيت حافظان قرآن 
كريم اســتان اصفهان ٣١ هزار قرآن آموز در ١١ رشته 
حفظ يك جزء، حفظ دو جزء، حفظ سه جزء، حفظ پنج 
جزء، حفظ ده جزء، حفظ ٢٠ جزء، حفظ كل قرآن كريم 
و حفظ موضوعى قرآن ثبت نــام كردند كه از اين تعداد 

٢١ هزار و ٥٠٠ نفر در آزمون شفاهى اين طرح شركت 
كردند.

وى افزود: مرحله دوم اين دوره نيز همزمان با سراســر 
كشور روز پنج شنبه ٢٨ بهمن ماه در ١٣٨ حوزه فرعى و 
اصلى استان اصفهان كه در جوار امامزادگان، مساجد و 

برخى مدارس برپاست برگزار مى شود.
معاون فرهنگــى و اجتماعى اداره كل اوقــاف و امور 
خيريه استان اصفهان خاطرنشــان كرد: امسال استان 
اصفهان براى اولين بار در كشور توانسته است سيستم 
الكترونيكى را براى برگزارى آزمــون كتبى اين طرح 

طراحى كند.  

برگزارى آزمون كتبى حافظان 
قرآن به صورت الكترونيكى

بزرگراه هاى استان اصفهان 
آزاده راه مى شوند

مدير يك شــركت ايتاليايى در ديــدار با مديرعامل صنــدوق احيا و 
بهره بــردارى از اماكن تاريخى و فرهنگى اعالم كــرد اگر پروژه احيا 
كاروانسراهاى مســير گرمســار-اصفهان كليد بخورد، شركت «ال.

اى.جنسيس» آمادگى دارد مرمت مسعوديه را به صورت رايگان انجام 
دهد.

مديرعامل شــركت ايتاليايــى «ال.اى.جنســيس» در ايــن ديدار 
گفت:شركت ما قصد دارد تعدادى از كاروانســراهاى مسير گرمسار تا 
اصفهان را از صندوق احيا تحويل بگيرد و آن را احيا و بهره بردارى كند.

«آلن آسكرلى» افزود: شركت «ال.اى.جنسيس» همچنين قصد دارد 
بناهاى تاريخى اطراف اين كاروانسراها را انتخاب و در آن شهرك هاى 
گردشگرى ايجاد كند. هدف ما اين است كه فرهنگ مردم منطقه را از 

طريق اين بناها و كاروانسراهاى تاريخى به نمايش بگذارد.
وى با اشاره به اهميت تاريخى مسير اصفهان تا گرمسار اشاره كرد:اين 
مسير ٦٠٠كيلومترى وســعتى برابر ٢٥هزار كيلومترمربع دارد و كار بر 
روى اين مسير و بناهاى تاريخى آن مى تواند مقاصد ارزشمندى براى 

گردشگران تعريف كند.
اين فعال اقتصادى، با اشاره به سوابق شركت هاى ايتاليايى كه در قالب 
يك مجموعه در حوزه هاى مهندسى، ســرمايه گذارى و گردشگرى 
فعاليت مى كنند، افزود:اين شركت ها سوابق بســيار مهمى در احياى 
بناهاى تاريخى و مديريت توريسم در دنيا داشته اند و دو سال است كه 
بر روى پروژه احياى كاروانسراهاى تاريخى مسير گرمسار تا اصفهان 

مشغول مطالعه هستند.
مديرعامل شركت «ال.اى.جنسيس» يادآور شد:ما توانستيم تيم بسيار 
قدرتمند و كارشناسى را در حوزه تأمين زيرساخت هاى گردشگرى جمع 

كنيم و خدمات فنى و مهندسى روز دنيا را با همكارى ١٢ كشور بزرگ 
و صاحب قدمت در اين حوزه ارائه دهيم. شــركت ما پيش تر بازسازى 

كليساى مريم مقدس(س) در اصفهان را انجام داده است.
آلن آســكرلى توضيح داد:احياى مســير تاريخى گرمسار-اصفهان و 

تقويت گردشگرى آن مى تواند به توســعه پايدار در روستاها و جوامع 
محلى اين مسير هم منتهى بشود.

مديرعامل شركت «ال.اى.جنسيس» گفت:در اين زمينه البته از توان 
متخصصان و كارشناسان ايرانى نيز در كنار مهندسان سرشناس خارجى 

استفاده خواهد شد.
اين فعال حوزه گردشگرى گفت:اگر اين پروژه كليد بخورد، شركت «ال.
اى.جنسيس» آمادگى دارد مرمت عمارت زيبا و نفيس مسعوديه تهران 

را به عنوان يك هديه براى صندوق احيا رايگان انجام دهد.
وى با اشاره به ايده شكل دهى شهرك هاى گردشگرى در ايران گفت:ما 
تمايل داريم بناها و كاروانسراهاى تاريخى اين مسير را ببينيم و بعد از 

بازديد و مطالعه دقيق تر وارد فازهاى مختلف اجرايى شويم.
■■■ 

در ادامه اين ديــدار، محمدرضا پوينده مديرعامــل صندوق احيا هم 
گفت:خوشبختانه پيش تر در جريان سفر نخســت وزير ايتاليا به ايران 
ارتباط خوبى بين صندوق احيا و سرمايه گذاران اين كشور برقرار شد و 
گروه هاى مختلف ايتاليايى براى احياى بناهاى تاريخى و سرمايه گذارى 

و انتقال دانش فنى در اين عرصه با ما وارد مذاكره شده اند.
وى افزود:اگر اراده اى از طرف شركت «ال.اى.جنسيس» براى احياى 
بناهاى تاريخى در ايران باشد، قطعاً مى توانيم در آينده نزديك مراحل 

اجرايى اين كار را كليد بزنيم.
مديرعامل صندوق احيا اشــاره كرد:ما آمادگــى داريم كه اطالعات و 
جزئيات مربوط به كاروانسراهاى مسير موردنظر را در اختيار شما قرار 

دهيم تا بتوانيم وارد فازهاى بعدى همكارى شويم.
بنا بر اين گزارش جاده ســنگى صفويه كه مســير تاريخى گرمسار-
اصفهان است، تعداد زيادى بنا و كاروانســراى تاريخى در خود دارد و 
شــركت ايتاليايى «ال.اى.جنســيس» قصد دارد در طرحى با عنوان 
«پهنه گردشگرى حاشيه كوير ايران» به احياى تعدادى از اين بناها و 

كاروانسراهاى تاريخى بپردازد.

با مرمت كاروانسراهاى مسير گرمسار تا اصفهان؛

ايتاليايى ها وارد مسير تاريخى عصر صفوى مى شوند

ابالغ 
تجديدنظرخواه محمد اسدى فرزند على شغل: كارمند به نشانى شاهين شهر- بلوار طالقانى- كوى مهديه- پالك 
٥٤٠٤  تجديدنظرخواندگان: ١- مهدى احمدى فرزند قهار ٢- اعظم خســروى فرزند جعفر هر دو به نشــانى: 
مجهول المكان تجديدنظرخواسته: تجديدنظرخواهى از دادنامه شماره ٨٢٧- ٩٥/٩/٣٠ در پرونده كالسه ٦٠٨/٩٥ 
صادره از شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شاهين شهر دالئل و منضمات دادخواست: ١- تصوير آنى معرض 
عنه ٢- اليحه اعتراضيه در راستاى ماده ٣٤٦ ق آ.د.م چنانچه پاسخى داريد جهت تبادل لوايح ظرف ١٠ روز به 
اين شعبه (دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف) مراجعه نماييد. م الف: ١٩٠١ شعبه دوم حقوقي شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهين شهر و ميمه (مجتمع شماره يك)/١١/١٠٢٧
مزايده

شماره نامه: ٩٥١٠١١٦٨٣٨٢٠٠٤٨٥ شــماره پرونده: ٩٢٠٩٩٨٠٣٥١٧٠١٧٠٠ شماره بايگانى شعبه: ٩٥٠٢١٨ 
اجراى احكام شعبه ٢ دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه ٩٥٠٢١٨ اجرايى شعبه ٢ دادگاه 
خانواده له خانم صديقه شيخان فرزند سيد مصطفى عليه آقاى ميالد بابايى فرزند حسن به خواسته ١٠ عدد سكه تمام 
بهار آزادى و مبلغ ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال هزينه كارشناسى و مبلغ ٣٨٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه نشر آگهى در حق محكوم 
لها جلسه مزايده اى جهت فروش اموال به شرح ذيل برگزار نمايد: مورد مزايده عبارت است از: ١- دستگاه آب سرد 
كن مارك EAST COOL قيمت پايه ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٢- دستگاه تراش افقى طال (بنام تورنه) ساخت 
ماشين سازى مومنى قيمت پايه ٦٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٣- دستگاه تراش عمودى طال يك كله ساخت ماشين سازى 
 AND  مومنى و كارگاه صنعتى فجر مومنى به سريال ١١٣ قيمت پايه ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٤- ترازوى ديجيتال
قيمت پايه ٢/٥٠٠/٠٠٠ ريال ٥- دستگاه آبكارى (راديوم ) پارس باالنس AND با گرمكن مربوطه قيمت پايه 
٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٦- دوربين مداربسته دى دى آر و ٣ عدد چشمى و مانيتور LCD SAMSUNG١٩ قيمت 
پايه ٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال جمع كل اقالم ٧١/٥٠٠/٠٠٠ ريال لذا با توجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن مستعمل 
بودن كليه اقالم و ميزان استهالك هر يك و وضعيت موجود آنها مطابق نظر كارشناس رسمى كه مصون از اعتراض 
مانده ارزش كل اقالم فوق الذكر ٧١/٥٠٠/٠٠٠ ارزيابى گرديده است. متقاضيان مى توانند ٥ روز قبل از فروش در 
اصفهان ميدان امام بازار زرگرها قهوه كاشى ها سراى منجم ط ٢ كارگاه طال سازى بابايى از اموال مذكور ديدن 
كرده و جهت شركت در مزايده و خريد در تاريخ ٩٥/١٢/١١ روز چهارشنبه ساعت ٩ صبح در دفتر اين اجرا واقع در 
خيابان نيكبخت مجتمع اجراى احكام حقوقى، طبقه اول واحد يك حاضر شوند فروش از مبلغ ارزيابى شروع و برنده 
كسى خواهد بود كه پيشنهاد كننده باالترين قيمت بوده و حداقل ١٠٪ مبلغ تصويبى را فى المجلس به حساب 

سپرده دادگسترى واريز نمايد. م الف: ٣٥١٠١ اجراى احكام شعبه ٢ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/١١/٦٢٧
مزايده

اجراى احكام شعبه ١٥ دادگاه عمومى- حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده اى در خصوص كالسه اجرايى 
٩٥٠٠١٧/ج ١٥ له محمدحسين حكيمى با وكالت نجمه شانه عليه مجبوبه قاسم پور (شخص ثالث تورج قاسم پور) 
مبنى بر مطالبه مبلغ ٣٤٤/٨٣٤/٩٠٩ ريال بابت اصل خواسته و هزينه  هاى دادرسى و اجرايى و مبلغ ١٧/٢٤١/٧٤٥ 
ريال حق االجراى دولتى در روز پنجشنبه تاريخ ٩٥/١٢/١٩ ساعت ٨:٣٠ صبح در محل اين اجرا، واقع در خيابان 
نيكبخت، ٢٠٠ متر پايين تر از ساختمان كل دادگسترى به طرف شيخ صدوق جنب بيمه پارسيان، دواير اجراى 
احكام حقوقى، طبقه سوم واحد ٦ جهت فروش ١/٧١٥ حبه از ٧٢ حبه از شش دانگ پالك ثبتى ٤٨٥٢/٢٨١ بخش 
٥ ثبت كه تاكنون در تصرف آقاى تورج قاسم پور مى باشــد با وصف كارشناسى زير كه مصون از تعرض طرفين 
واقع گرديده، برگزار نمايد. لذا طالبين خريد ٥ روز قبل از جلسه مزايده به نشانى خيابان شيخ مفيد شرقى- نبش 
غربى كوچه سينا (٢٦) به كدپســتى: ٨١٦٤٩٩٤٣١١ مراجعه و از آن بازديد و توديع نقدى ١٠٪ قيمت پايه را به 
حساب سپرده دادگسترى به شماره ٢١٧١٢٩٠٢١٠٠٠٨ در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين 
قيمت برنده مزايده خواهد بود. هزينه هاى اجرايى برعهده محكوم عليه مى باشــد. «اوصاف ملك براساس نظر 
كارشناس» ١- ملك فوق عرصه و اعيان ساختمان ٢ طبقه به مساحت كل زيربناى حدود ١٥٠ مترمربع شامل 
طبقه همكف، يك واحد مسكونى و يك واحد تجارى حدود ١٥ مترمربع و طبقه اول يك واحد مسكونى بوده كه با 
ديوارهاى باربر و طاق ضربى حدود ٣٠ سال قبل اجرا شده است (مساحت كنونى عرصه طبق سند ٩٥/٤ مترمربع) 
مى باشد. ٢- نماى ساختمان سنگى، كف واحدها ســراميك، ديوارها نقاشى و كاغذ ديوارى، پنجره ها پروفيلى، 
دربهاى داخلى چوبى، سرويس بهداشتى كاشى و سراميك، كابينت فلزى، گرمايش بخارى گازى و سرمايش با 
كولر آبى مى باشد. ٣- انشعابات آب و گاز ساختمان مشترك بوده ولى برق مستقل (داراى سه كنتور) مى باشد. با در 
نظر گرفتن موارد فوق، كيفيت مصالح بكاررفته، موقعيت ملك، كاربرى مسكونى تجارى، عقب نشينى، قيمتهاى 
معامالتى روز منطقه و ساير عوامل مؤثر ديگر مبلغ كل عرصه و اعيان برابر پانزده ميليارد و دويست ميليون ريال 
(١٥/٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال) ارزيابــى مى گردد. م الف: ٣٥١٥٦  اجراى احكام شــعبه ١٥ دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/١١/٦٢٨
ابالغ وقت رسيدگي

درخصوص پرونده كالسه ٩٥ / ١١٤٨ خواهان حميد زاهدى دادخواستي مبني بر به طرفيت حسنعلى محمد بلندى 
تقديم نموده و وقت رسيدگي براي مورخ ٩٦/٢/٢ ساعت ١٧ تعيين گرديده است. لذا با عنايت به مجهول المكان 
بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مســتنداً به ماده ٧٣ قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگي به اين شعبه واقع در خيابان  ســجاد، اول خيابان ارباب، روبروي مدرسه نيلي پور، 
جنب ساختمان صبا، پالك ٥٧ كدپستي ٨١٦٥٧٥٦٤٤١ شوراي حل اختالف اصفهان شعبه ٢٣ مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور در وقت رسيدگي، ابالغ قانونى تلقي شده و تصميم 
مـقـتـضـــي اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: ٣٥١٤٨ شعبه ٢٣ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره يك)/١١/٦٢٩
ابالغ وقت رسيدگي

درخصوص پرونــده كالســه ٩٥١٠٧٥ ش ح ١١ خواهــان شــركت تعاونــى حســنات بــا وكالــت خانم 
ســحر مســعودى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت على احمدى تقديم نموده  اســت. وقت رسيدگى 
براى مورخ ٩٦/١/١٦ ســاعت ٩ صبح تعيين گرديده اســت بــا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهــان برابــر ماده٧٣قانون آئين دادرســي مدني مراتب در جرايد منتشــر تا خوانــده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره ٢ شــوراى حل اختالف مراجعه 
و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد.در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقي و 
تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف: ٣٥١١٦ شــعبه ١١ حقوقى شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

(مجتمع شماره دو)/٦٣١ /١١
ابالغ وقت رسيدگي

درخصوص پرونده كالســه ٩٥/ ٦٣٦ خواهان على نورى دادخواســتي مبني بر مطالبه به طرفيت سيد سروش 
پيامى تقديم نموده و وقت رسيدگي براي مورخ ٩٦/١/١٩ ســاعت ٣/٣٠ عصر تعيين گرديده است. لذا با عنايت 
به مجهول المكان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده ٧٣ قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان  سجاد، اول خيابان ارباب، روبروي مدرسه 
نيلي پور، جنب ساختمان صبا، پالك ٥٧ كدپستي ٨١٦٥٧٥٦٤٤١ شوراي حل اختالف اصفهان شعبه ١٥ مراجعه 
و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور در وقت رسيدگي، ابالغ قانونى تلقي شده و 
تصميم مـقـتـضـي اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: ٣٥١٠٨ شعبه ١٥  حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره يك)/١١/٦٣٣

ابالغ وقت رسيدگي
درخصوص پرونده كالسه ٥٦٢/٩٤ خواهان مصطفى خليليان دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت محمد جاللى 
تقديم نموده است.وقت رسيدگي براي روزمورخه ٩٦/١/٢٣ ساعت ٤ عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد، اول ارباب، روبروي مدرسه نيلي پور، جنب ساختمان صبا،پالك ٥٧ كدپستي ٨١٦٥٧٥٦٤٤١ مجتمع 
شوراي حل اختالف اصفهان- شعبه ٦ شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مـقـتـضـي اتـخـاذ مى شود.  م الف: ٣٥١٠٩  شعبه 

٢٦ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره يك)/ ١١/٦٣٤
ابالغ وقت رسيدگي

درخصوص پرونده كالسه ١٢٧٣/٩٥ ش ٥١ ح خواهان مرتضى آكوچكيان دادخواست مبني بر مطالبه به طرفيت 
مصطفى همايونى تقديم نموده است،وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخه ٩٦/١/١٦ ساعت ١١/٣٠ تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگي به اين شعبه به نشانى خ هشت بهشت شرقى بعد از چهارراه پيروزى روبه روى مسجد امام على (ع) مجتمع 
شماره ٣ شوراى حل اختالف اصفهان شعبه ٥١ شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مـقـتـضـي اتـخـاذ مـي شـود.  

م الف: ٣٥١١٠ شعبه ٥١  حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/١١/٦٣٥
ابالغ وقت رسيدگي

درخصوص پرونده كالســه ٩٥١٣٨٢ خواهان عليرضا نصر اصفهانى دادخواســتي مبني بر مطالبه به طرفيت 
محمدرضا دادخواه تقديم نموده است،وقت رســيدگي براي روز شنبه مورخ ٩٦/٢/١٦ ساعت ٨/٣٠ صبح تعيين 
گرديده است.با توجه به مجهول المكان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده٧٣قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســيدگي به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى شيخ صدوق 
شمالى چهارراه وكال شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد.در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگي،ابالغ شده تلقي و تصميم مـقـتـضـي اتـخـاذ مى شود. م الف:٣٥١٠٧  شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/١١/٦٣٦
ابالغ وقت رسيدگي

در خصوص پرونده كالسه ٨٤٤/٩٥ خواهان رجبعلى آستركى دادخواستي مبني بر صدور حكم بر اعسار از پرداخت 
يكجاى محكوم به  به طرفيت مهدى نجفى پور تقديم نموده و وقت رسيدگي براي مورخ ٩٦/١/٢٣ ساعت ١٧/٣٠ 
تعيين گرديده است. لذا با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده ٧٣ قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان سجاد، اول 
خيابان ارباب، روبروي مدرسه نيلي پور، جنب ساختمان صبا، پالك ٥٧- كدپستي ٨١٦٥٧٥٦٤٤١ شوراي حل 
اختالف اصفهان شعبه ١٨ مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور در وقت 
رسيدگي، ابالغ قانونى تلقي شده و تصميم مـقـتـضـي اتـخـاذ خواهد شد.  م الف: ٣٥١٠٤ شعبه ١٨ حقوقي شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك)/١١/٦٣٧
ابالغ وقت رسيدگي

در خصوص پرونده كالسه ٩٥١٣٨١ خواهان عليرضا نصر اصفهانى دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت على 
پرويزى على كردى تقديم نموده  است. وقت رسيدگي براي روز  شــنبه مورخ ٩٦/٢/١٦ ساعت ٨ تعيين گرديده 
است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده ٧٣ قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در اصفهان- ابتداى خيابان شيخ صدوق 
شمالى- چهارراه وكال شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مـقـتـضـي اتـخـاذ مـي شـود.  م الف: ٣٥١٠٥ شعبه ٨ حقوقي 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/١١/٦٣٨
قرار تحرير تركه 

شماره: ١٠٧٠/٩٥ ش ح١٥ -٩٥/١١/٩ بدينوسيله اعالم مى نمايد به موجب درخواست اعظم شبانى سفيد دشتى 
به طرفيت حسين- زهرا- سكينه- زينب- مريم شبانى سفيد دش تى – شوكت جاللى قرار تحرير تركه مرحوم 
كوهزاد شبانى طى شماره ١١٠٥ – ٩٥/١١/٩ در شــوراى حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجراى قرار ساعت 
٥/٣٠ عصر مورخ ٩٦/١/٢١ تعيين گرديده است لذا از ورثه يا نماينده قانونى آنها، بستانكاران و مديونين به متوفى و 
كسان ديگرى كه حقى بر تركه متوفى دارند دعوت مى شود در موعد مذكور در محل اين شورا واقع در شهرستان 
اصفهان با آدرس خ ارباب خ سجاد حاضر شوند. عدم حضور مدعوين مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف: ٣٥١٥١ 

شعبه ١٥ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك)/١١/٦٤٠
ابالغ وقت رسيدگي

در خصوص پرونده كالســه ٩٥١٣٨٣ خواهان حميد جوانى دادخواســتي مبني بر مطالبه به طرفيت آيت پناد 
تقديم نموده  است؛ وقت رسيدگي براي روز  شــنبه مورخ ٩٦/٢/١٦ ساعت ١٠ صبح تعيين گرديده است. با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده ٧٣ قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان شيخ صدوق شمالى چهارراه وكال 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 
ابالغ شده تلقي و تصميم مـقـتـضـي اتـخـاذ مـي شـود.  م الف: ٣٥١٤٩ شعبه ٨ حقوقي شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /١١/٦٤١
ابالغ وقت رسيدگي

در خصوص پرونده كالسه ٩٥١١٨٣ ش/١١ خواهان محمدرضا عندليب با وكالت آقاى سيدعلى ميربد دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفيت مهرى سياه پور تقديم نموده  است.؛ وقت رسيدگي براي مورخ ٩٥/١/١٥ ساعت ٩ صبح 
تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاي خواهان برابر ماده ٧٣  قانون آئين 
دادرسي مدني مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداي خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره ٢ شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مـقـتـضـــي اتـخـاذ مـي شـود.  م الف: ٣٥٠٩١ شعبه ١١ 

حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/١١/٦٤٤
ابالغ راي

كالسه پرونده: ٩٥٠٩٧٥ شماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٦٧٩٤٤٠٢٤٠٧- ٩٥/١١/٣ مرجع رسيدگي: شعبه چهارده شوراي 
حل اختالف خواهان: مسعود رجبى به نشانى: اصفهان خ رباط اتوبان ردانى پور كوى قائم انتهاى كوچه، خوانده: 
محمد سلمانى عالئى به نشانى: مجهول المكان، شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأي مي نمايد. راي شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوي مسعود رجبى به طرفيت محمد سلمانى عالئى به خواسته مطالبه مبلغ ٦٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه چك به 
شماره  ٦٥٦٨١٨ به عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقديمى، تصوير مصدق 
چك و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانوني در جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه  و دفاعيات 
مستند و محكمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا دعوي خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر ميرسد كه به استناد مواد ٣١٠ و ٣١٣ قانون تجارت و ١٩٨ و ٥١٥ و٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين 

دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ شصت ميليون ريال بابت اصل خواسته و يك ميليون 
و ششصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسي و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از 
تاريخ سررسيد چك  موصوف (٩٥/٣/٥) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره 
غيابي و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشــد. م الف: ٣٥١٣٧ شعبه ١٤ حقوقي شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/١١/٦٤٩
ابالغ راي

كالسه پرونده:٩٥-١٢٨٣ شماره دادنامه:٩٥٠٩٩٧٦٧٩٤٣٠٢٣٨٦ -٩٥/١١/٤مرجع رسيدگي: شعبه ١٣ شوراي 
حل اختالف اصفهان خواهان: مصطفى قادرى به نشانى اصفهان خ ٢٤ مترى دوم كوچه بهارستان پ ٤٤ خوانده: 
سوسن على ميرزائى به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه يك فقره چك به مبلغ ٨٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال به شماره 
٨٩٠٦٦٢ به انضمام مطلق خسارات تاخير تاديه  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاء شورا 
ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.راي قاضى شورا: در خصوص دعوي آقاي 
مصطفى قادرى فرزند على به طرفيت سوسن على ميرزائى فرزند سلطان به خواسته مطابه مبلغ ٨٢/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال وجه چك به شماره ٨٩٠٦٦٢  - ٩٥/٧/١٥ به عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارت قانوني، با توجه به 
محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان وصدور گواهي عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علي رغم ابالغ قانوني 
در جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي 
خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد كه مستندا به مواد٣١٠ و٣١٣ 
قانون تجارت و١٩٨ و٥١٥و٥١٩و٥٢٢ قانــون  آ. د. م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ٠٠٠ /٨٢/٠٠٠ 
ريال بابت اصل خواسته و ٢/٩٢٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى با احتساب اجراى احكام و 
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف(٩٥/٧/١٥ ) تا تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر و 
اعالم مي نمايد.راي صادره غيابي و ظرف ٢٠روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين مرجع و ظرف ٢٠ روز پس از 
آن قابل اعراض در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: ٣٥١٣٦ شعبه ١٣ حقوقى شوراي حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره يك) /١١/٦٥٠ 
ابالغ راي

كالسه پرونده: ٩٥٠٦١٢  خواهان: ابوالقاسم كريمى به نشانى: اصفهان- خ شاهپور جديد- خ مشيرالدوله- جنب 
بانك سپه فروشگاه دانگ فنگ (كريمى) با وكالت حســين محمديان و سارا تاج الدين به نشانى: خ شيخ صدوق 
شمالى- ساختمان بانك تجارت (ارغوان) ط ٣ واحد ١٨، خوانده: احمدرضا اكرمى فر به نشانى: مجهول المكان، 
خواسته: محكوميت خوانده به پرداخت وجه پنج فقره فاكتور. بتاريخ ٩٥/٧/٨ در وقت فوق العاده جلسه رسيدگى 
در مورخ ٩٥/٦/٣١ اصفهان بتصدى امضاءكننده ذيل تشكيل پرونده كالسه ٩٥٠٦١٢ تحت نظر است با عنايت 
به جامع محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي 
مي نمايد. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي ابوالقاســم كريمى با وكالت حسين محمديان و سارا تاج الدين به 
طرفيت احمدرضا اكرمى فر بخواسته حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ٧٥/١٩٥/٠٠٠ ريال وجه ٥ فقره 
فاكتور به شرح دادخواست تقديمى، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه دادخواست تقديمى، نظر به 
اين كه فاكتور پيوست به امضا خريدار نرسيده و خواهان دليل ديگرى جهت اثبات ادعاى خود ارائه ننموده است لذا 
دعوي خواهان به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و مستنداً به ماده ٢ قانون آيين دادرسى مدنى، قرار عدم 
استماع دعوى صادر و اعالم مى دارد. راي صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم 
عمومي حقوقي اصفهان است. م الف: ٣٥١٣٣ شعبه ٣٣ حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان/١١/٦٥١

ابالغ راي
كالسه پرونده: ٥١٤/٩٥ شماره دادنامه: ٩٣٥- ٩٥/١٠/٣٠ مرجع رسيدگي: شعبه هجدهم شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: آقاى قاسم قاسميان به نشانى: اصفهان- خ پروين- روبه روى پمپ بنزين- نبش ك مكتبى- 
فروشگاه الستيك خوانده: آقاى عليرضا شجاعى به نشاني: مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال 
بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد: راي قاضي شورا: در خصوص دادخواست آقاى قاسم قاسميان به طرفيت 
آقاى عليرضا شجاعى بخواسته مطالبه مبلغ ٧٥/٦٠٠/٠٠٠ ريال (هفتاد و پنج ميليون و ششصد هزار ريال) وجه 
يك فقره چك به شماره هاى ٩٠١/٢٠١٦٣٤١٣- ٩٤/١٠/٢٢ عهده بانك پست بانك به انضمام خسارات دادرسي 
و تاخير تاديه باتوجه به دادخواست تقديمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اينكه خوانده با ابالغ قانوني وقت و 
انتظار كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي به عمل نياورده و 
مستندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند. علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي 
به استناد مواد  ١٩٨ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرســى مدني و مواد ٣١٥ ، ٣١٠ ، ٣٠٩، ٣٠٧، ٢٤٩  قانون تجارت 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ٧٥/٦٠٠/٠٠٠ ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ٢/٨٤٥/٠٠٠ دو 
ميليون و هشتصد و چهل و پنج هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى و هزينه نشر آگهي به پرداخت خسارات تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك ٩٤/١٠/٢٢ لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزي در حق 
خواهان صادر واعالم مي گردد. راي صادره غيابي و ظرف ٢٠ روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه خواهد 
بود و پس از ٢٠ روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: ٣٥١٣٠ شعبه ١٨ 

حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك)/١١/٦٥٢
 ابالغ راى

كالسه پرونده: ٤٨٢/٩٥  شماره دادنامه: ٩٩٦ – ٩٥/١١/٥ مرجع رسيدگى: شعبه ١٨ شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: آقاى منوچهر روحانى قهساره به نشانى اصفهان خ سجاد  بعد از چهار راه آپادنا فروشگاه بابك خوانده: 
آقاى حسن منتظرى به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور راى 
مى نمايد: راى قاضى شورا در خصوص دادخواست آقاى منوچهر روحانى به طرفيت آقاى حسن منتظرى بخواسته 
مطالبه مبلغ ٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال (هشتاد ميليون ريال) وجه يك فقره چك به شماره ٩٢٠٧/٦٢٣٣١٤ – ٩٤/٥/٢٠ 
عهده بانك قوامين به انضمام خسارات دادرســى و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى و مالحظه اصول 
مستندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار كافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و 
مستندات ابرازى خواهان ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مستندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به 
خواهان را حكايت مى كند على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد ١٩٨ ، ٥١٩، ٥٢٢ قانون آئين دادرسى 
مدنى و مواد ٣١٥ ، ٣١٠ ، ٣٠٩ ، ٣٠٧ ، ٢٤٩ قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد ميليون 
ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ٢٢٠٥٠٠٠ ( دو ميليون و دويست و پنج هزار ريال ) به عنوان خسارت دادرسى 
به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك ٩٤/٥/٢٠ لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص 
بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف ٢٠ روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين شعبه خواهد بود. و پس از ٢٠ روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م 

الف: ٣٥١٢٩ شعبه ١٨ حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره يك) /١١/٦٥٣
ابالغ راى

كالسه پرونده: ٩٥- ٧٤٨ شــماره دادنامه: ١٠٢٥ – ٩٥/١٠/٢٥ مرجع رسيدگى: شعبه ٢٦ شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: آقاى منوچهر روحانى به نشانى اصفهان خ شيخ طوسى غربى ك ش ذاكرى پ ٣٣ خوانده: خانم 

زهرا ابراهيميان به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور 
راى مى نمايد: راى قاضى شورا در خصوص دادخواست آقاى منوچهر روحانى به طرفيت خانم زهرا ابراهيميان 
بخواسته مطالبه مبلغ ٥٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه سه فقره چك به شماره هاى ١٤٧٣/١٧٠٤٢١/٤٨ – ٩٤/٩/٣٠ و 
١٤٧٣/١٧٠٤٢٠/٦٢ – ٩٤/٨/٣٠ و ١٤٧٣/١٧٠٤١٩/٢١- ٩٤/٧/٣٠ عهده بانك ملت به انضمام خسارات دادرسى 
و تاخير تاديه با توجه به دادخواست تقديمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ قانونى وقت و 
انتظار كافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان  ايراد و تكذيبى به عمل نياورده 
و مستندات ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مى كند على هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوى به استناد مواد ١٩٨ ، ٥١٩، ٥٢٢ قانون آئين دادرسى مدنى و مواد ٣١٥ ، ٣١٠ ، ٢٤٩ قانون تجارت حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ٥٥/٠٠٠/٠٠٠ به عنوان اصل خواسته و پرداخت ٦٢٠/٠٠٠ به عنوان خسارت 
دادرسى و پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ چكها لغايت زمان وصول و ابطال آن طبق نرخ شاخص بانك 
مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف ٢٠ روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه خواهد بود. و پس از مهلت واخواهى بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف: ٣٥١٢٧ شعبه ٢٦ حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك) /١١/٦٥٤

ابالغ راي
كالسه پرونده:٩٥-٦٧٥ شماره دادنامه:٩٢٦-٩٥/١٠/٢٦مرجع رسيدگي: شعبه ٣٩ شوراي حل اختالف خواهان: 
سيد اصغر حسينى به نشانى خ رباط دوم كوى گل محمدى بن بست مرواريد ٣ پالك ٣٥ . خوانده: بهزاد سردارى 
مجهول المكان شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح 
آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.راي شورا حل اختالف: در خصوص دعوي آقاي سيد اصغر حسينى به طرفيت 
بهزاد سردارى به خواسته مطابه مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال (پنجاه ميليون ريال) وجه چك به شماره ٨٤٣٧٦٣ به 
عهده بانك ملى به انضمام مطلق خسارات قانوني، با توجه به دادخواست تقديمى تصوير مصدق چك وگواهي 
عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اينكه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلسه رسيدگي حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه 
پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت 
به نظر مي رسد كه به استناد مواد٣١٠ و٣١٢ قانون تجارت و١٩٨ و٥١٥و٥١٩و٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ى٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و ١/٩٥٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه 
دادرسى وحق الوكاله وكيل طبق تعرفه ي قانوني و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف(٩٥/٣/٣١ 
) تا تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد.راي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي دراين شعبه مي باشد و پس ازاتمام مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم 
عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.م الف: ٣٥١٢٣ شعبه ٣٩ حقوقى شوراي حل اختالف شهرستان  اصفهان/١١/٦٥٥

ابالغ راى
كالسه پرونده: ٩٤-١٥٣١ شــماره دادنامه: ٨٣٥ – ٩٥/٨/٥ خواهان اصغر كريمى به نشانى زينبيه دارك كوى 
طالب پ ٢٢ خوانده: مجتبى كبيرى رنانى به نشانى مجهول المكان گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: راى اصالحى قاضى شورا پيرو دادنامه شماره ١٣٢ مورخ ٩٥/٢/٥ موضوع 
محكوميت آقاى مجتبى كبيرى رنانى و امر بر پرداخت پنجاه ميليون ريال بابت يك فقره چك ٢٤٩٤٤٢ مورخه 
٩٤/٤/١٦ و خسارتهاى دادرسى در حق خواهان آقاى اصغر كريمى موضوع يك فقره چك نظر به اينكه در دادنامه 
مذكور تاريخ چك اشتباهاً ٩٤/٤/١٦ قيد شده است لذا مستندا به ماده ٣٠٩ ق آ د م  تاريخ چك را از ٩٤/٤/١٦ به 
٩٢/٤/١٦ اصالح مى نمايد تسليم رونوشت راى اصلى بدون راى اصالحى ممنوع مى باشد راى صادره به انضمام 
راى اصلى طرف بيست روز قابل واخواهى مى باشد. م الف: ٣٥١٢٢  شعبه ١٧ حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/١١/٦٥٦
ابالغ راى

كالسه پرونده: ٩٥- ٨١٧ – مرجع رسيدگى: شــعبه ٤٢ شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى مهدى 
كنعانى هرندى به نشــانى اصفهان خ امام خمينى خ شهيد. مصالح فروشــى كنعانى ٠٩١٣٣١٩٥٧٠٥ خوانده: 
محمدرضا جالليان به نشــانى مجهول المكان خواسته: مطالبه چك گردشــكار: با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشــورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با اســتعانت از خداوند متعال بشرح آتى 
مبادرت بصدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا در خصوص دادخواســت مهدى كنعانــى هرندى به طرفيت 
محمدرضا جالليان بخواســته مطالبه مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ( پنجاه ميليون ريال) وجه يك فقره چك به شماره 
١١/٩٨١٤٠٩ مورخه ٩٤/٢/٥ عهده بانك سينا شعبه عالمه مجلسى به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه 
با توجه به دادخواست تقديمى و مالحظه اصول مســتندات دعوى و اينكه خوانده با ابالغ وقت و انتظار كافى در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان  ايراد و تكذيبى به عمل نياورده و مستندات 
ابرازى نيز حكايت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مى كند على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به 
استناد مواد ١٩٨ ، ٥١٩، ٥٢٢ قانون آئين دادرسى مدنى و مواد ٣١٥ ، ٣١٠ ، ٣٠٩ ، ٣٠٧ و ٢٤٩ قانون تجارت حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ٢/٠٩٠/٠٠٠ ريال 
به عنوان خسارت دادرســى و پرداخت خســارات تاخير و تاديه از تاريخ ٩٤/٢/٥ لغايت زمان وصول و ايطال آن 
طبق نرخ شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف ٢٠ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه خواهد بود. و پس از آن ظرف مدت ٢٠ روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: ٣٥١٢٠ شعبه ٤٢ حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره يك) /١١/٦٥٧
ابالغ راي

كالسه پرونده: ٩٥٠٤٥٣ شماره دادنامه:١٣٨٢-٩٥/٧/٢٦مرجع رسيدگي: شعبه ١٤ شوراي حل اختالف خواهان: 
مريم حيدرى به نشانى اصفهان ملك شهر خ مطهرى بعد از سه راه مهديه كوچه پزشكان ١ مجتمع سارا خوانده: 
محسن غالمى به نشانى مجهول المكان شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضا شورا ختم 
رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.راي قاضى شورا حل اختالف: در خصوص دعوي 
مريم حيدرى به طرفيت محسن غالمى به خواسته مطابه مبلغ سى ميليون ريال وجه چك به شماره ٥١٩٨٧٤  ز 
٥٧ به عهده بانك سپه به انضمام مطلق خسارات قانوني، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در 
يد خواهان وگواهي عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلسه رسيدگي حضور نداشته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوي 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد كه به اســتناد مواد٣١٠ و٣١٢ قانون تجارت و١٩٨ و٥١٥و٥١٩و٥٢٢ 
قانون آيين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سى ميليون ريال بابت اصل خواسته و چهارصد 
و چهل و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف(٩٥/٢/١ ) 
تا تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد.راي صادره غيابي و ظرف مهلت بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي دراين شعبه مى باشد و پس ازاتمام مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى 
در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشــد.م الف: ٣٥١١١ شعبه ١٤ حقوقى شــوراي حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره دو) /٦٥٨ /١١



٠٦اقتصاد ٢٨٧٧دوشنبه  ٢٥  بهمن  ماه 

ويترين

بليت اتوبوس گران مى شود؟
احمدرضا عامرى رئيس اتحاديه تعاونى مسـافربرى 
در پاسخ به اين سئوال كه آيا در برنامه هاى سفرهاى 
نوروزى ١٣٩٦ قيمت بليت اتوبـوس افزايش خواهد 
يافت؟ اظهـار داشـت: صحبت هايـى در ايـن زمينه 
صـورت گرفته امـا اين موضـوع منوط بـه تصميم و 

هماهنگى با سازمان راهدارى كل كشور است.

نان سنگك، ٢٠٠٠ تومان
رئيس اتحاديه نانوايان سـنگكى گفت: نانوايى هاى 
آزادپز حداكثر مى توانند نان سنگك را در شكل و نوع 

و تفاوت خدمات ٢٠٠٠ تومان بفروشند.
محمد رضـا نظرنژاد خاطر نشـان كرد: هـر عدد نان 
سنگك دولتى در نانوايى هاى غير آزاد پز كه سهميه 
آرد دولتى دارند بايد ٨٠٠ تومان باشـد و نانوايى هاى 
آزادپز نيـز حداكثر مى توانند در شـكل و نوع و تفاوت 
خدمات و نانى كه به مشتريان ارائه مى دهند هر عدد 
نان سنگك را هزار و ٢٠٠تومان، هزار و ٩٠٠تومان و 

در نهايت ٢٠٠٠ تومان بفروشند.

پااليشگاه شناور وارد ايران شد
نخستين كشتى فرآورشـى خاورميانه، وارد آب هاى 
سـرزمينى ايران در خليج فارس شـد و هم اكنون به 
سمت موقعيت خود در حوزه اليه نفتى پارس جنوبى 

در حركت است.

به دنبال وضــع تحريم هاى جديد آمريــكا و بى ميلى 
ايران نسبت به استفاده از دالر در مبادالت تجارى خود، 
نامشخص بودن وضعيت ارز مورد استفاده در مبادالت 
تجارى ايران و هند بر صادرات برنج باســماتى هند به 

ايران تأثير گذاشته است.
به گزارش تســنيم، «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى 
آمريكا ماه گذشته ميالدى ١٣ شخص ايران و ١٢ نهاد را 
هدف تحريم هاى جديد قرار داد. به گفته منابع تجارى، 
دولت ايران تمايلى به استفاده از دالر در مبادالت تجارى 
دوجانبه با كشورهاى دوست از جمله هند ندارد. از آنجايى 
كه هند قبًال بدهى هاى نفتى خود بــه ايران را به دالر 

تســويه كرده، ايران داراى ذخاير ارزى به روپيه نيست 
و اين موجب شــده تا اين عدم قطعيت بر صادرات برنج 

باسماتى هند به ايران سايه بيافكند.
منابع تجارى معتقدند، ايران به دنبال جايگزينى دالر با 
يورو است اما هنوز هيچ چيز نهايى نشده و احتماًال تا زمان 
قطعى شــدن اين تصميم، صادرات برنج باسماتى هند 
به ايران از ســر گرفته نخواهد شد. اما واردات به موجب 

قراردادهاى قبلى همچنان ادامه خواهد داشت.
دولت ايران تصميم نهايى در خصوص اســتفاده از ارز 
جايگزين دالر را اتخاذ نكرده است. از اين رو سرنوشت 

صادرات برنج باسماتى هند به ايران مشخص نيست.

رئيس كل سازمان خصوصى سازى گفت: افرادى از نظر 
اين سازمان مشمول نهايى سهام عدالت هستند كه در 
ساليان گذشته فرم هاى مربوط به ثبت نام سهام عدالت 
را پر كرده باشند و كاغذى را دريافت كرده اند كه به منزله 

ثبت نام نهايى سهام عدالت است.
على اشرف عبدا... پورى حســينى اظهار داشت : البته 
اين سازمان فرم هاى آنها را بررسى كرده و پس از اين 
مرحله، دعوتنامه هاى مربوطه را به دســت مشموالن 
رسانده است و مشموالن نيز پس از درج اطالعات الزم، 
اين فرم و ساير مدارك الزم را به تعاونى هاى شهرستانى 
ســهام عدالت داده اند و در مقابل كاغــذى را دريافت 

كرده اند كه به منزله ثبت نام نهايى سهام عدالت است و 
در حال حاضر بسيارى از مشموالن اين برگه ها را دارند.
وى اضافه كرد: بنابراين مشــموالنى كه در سال هاى 
گذشته اين مراحل را طى كرده اند، مشمول نهايى سهام 

عدالت نام مى گيرند.
پورى حسينى در مورد مشــموالنى كه اين برگه ها را 
گم كرده اند يا برگه هاى سهام عدالت آنها مفقود شده 
است، گفت: اين دسته از مشموالن نبايد نگران باشند؛ 
چرا كه برگه هاى ســهام عدالت آنها محفوظ اســت و 
مشخصات آنها از جمله كد ملى مالك عمل قرار خواهد 

گرفت.

صادرات برنج هندى به ايران 
متوقف شد

مشموالن سهام عدالت 
چه كسانى هستند؟

بعد از مدت ها بازى بانك ها با نرخ ســود و رقابت هاى 
منفى براى جذب سپرده هاى بيشتر، اكنون بانكداران 

هم پيمان شده اند تا نرخ سود را كاهش دهند.
به گزارش مهر، موضوع نرخ ســود به يك ســريال در 
نظام بانكى ايران تبديل شــده اســت، گاه سود پايين 
مى آيد و در برخــى دولت ها حتى بــه ١٢ درصد هم 
مى رسد و مشــكالت خاص خود را به وجود مى آورد 
و در مقابل، گاهى هم آنقــدر باال مى رود كه كنترل آن 
براى همه سخت است و رقابت هاى منفى در بانك ها 
صورت مى گيرد تا بلكه بتوانند ســپرده بيشترى جذب 
كنند و مردم را اغوا نمايند تا در اين اوضاع اقتصادى بد

 بانك ها در بخش منابع، بتوانند اندكى جبران خسارت 
آنها را داشته باشند.

اما كار به همينجا هم ختم نمى شــود. گاه همين نرخ 
سود بانكى باال و رقابت هايى كه بانك ها براى جذب 
سپرده هاى بيشتر، آن هم نه با مكانيزم هاى اقتصادى و 
رسمى، آغاز مى كنند، گريبانگير خودشان مى شود و آنها 
بايد منابع را گران تر، از همتايان خود در بازار بين بانكى 

دريافت كرده و سود بااليى را هم بابت آن بپردازند.
همين چند وقــت پيش بود كه خود بانــك ها با صدور 
بيانيه اى اعالم كردند كه مى خواهند نرخ ســود بانكى 
را كاهش دهند، در اين ميان بانك مركزى و شــوراى 
پول و اعتبار را هم اغوا كردند كه با آنها همراهى كرده 
و در مصوبه اى، به صورت رسمى نرخ را كاهش دهند 
اما چند ماهى نگذشت كه آنها به اين نتيجه رسيدند كه 
نمى توانند بر روى عهد خــود باقى بمانند و روند خروج 
سپرده ها از بانك هاى آنها سرعت گرفته است، به همين 

دليل رقابت هاى منفى آنها براى جذب منابع بيشتر آن 
هم از طريق نرخ سود آغاز شد.

حال دوباره بانكداران هم پيمان شــده اند كه نرخ سود 
بانكــى را كاهش دهنــد و بتوانند براى ايــن افزايش 
هزينه هاى خود، راهكارى بيابند. بر همين اساس است 
كه اكنون جلسات مشــتركى با هم برگزار مى كنند و 
مى خواهند يك بــار ديگر با هم عهــد ببندند تا بلكه

 نرخ هاى سود را كاهش داده و جلوى ضرر بيش از اين 
خود را بگيرند. به همين دليل چند هفته اى هســت كه
 بانك ها جلسات مشترك را براى كاهش نرخ سود بانكى

 آغاز كرده اند و مى خواهند كه نرخ را كاهش دهند.
بر اين اساس بانك ها در جلساتى كه به صورت مرتب 
در بانك مركزى برگزار مى شود تالش مى كنند تا بلكه 
يكبار ديگر در حضور مقام ناظر و سياســتگذار بانكى، 
زمينه ساز ايجاد تغيير در نرخ سود بانكى شوند. اين در 
حالى است كه بانكداران بر اين باورند كه اگر بتوانند با 
هم پيمانى با يكديگر، زمينه ساز تغيير در نرخ سود بانكى 
شوند و نرخ سود سپرده ها را مديريت كنند، حتماً خواهند 
توانست در بازار بين بانكى نيز تغييراتى بر روى نرخ ايجاد 

كرده و منابع را مناسب تر به دست آورند.
 همه اينها در شرايطى اســت كه مقامات بانك مركزى 
و وزارت امور اقتصادى و دارايى اعــالم كرده اند كه تا 
پايان امســال، هيچ تغييرى در نرخ هاى ســود بانكى 
ايجاد نخواهد شــد. اين در حالى اســت كه بعيد هم به 
نظر مى رسد كه چانه زنى بانك ها با خودشان و مقامات 
بانك مركزى، حداقل تا ارديبهشــت ماه سال آينده، به 

بار بنشيند.

هم پيمانى دوباره بانك ها براى كاهش نرخ سود
رئيس كل بيمه مركزى با اشاره به مصوبه مجمع 
عمومى صندوق تأمين خسارت هاى بدنى گفت: 
اگر تا اول اسفند صاحبان موتورسيكلت ها نسبت 
به ثبت نام بيمه شخص ثالث اقدام كنند جريمه اين 

بيمه بخشيده خواهد شد.
ناصر همتى گفت: سهم ارزش افزوده بيمه در بازار 
كمتر از ٦ درصد اســت در حالى كه ارزش افزوده 

بانك ها باالتر از ٩٠ درصد مى باشد.
همتى با اشــاره به بخشــش جريمــه بيمه اى 
موتورســيكلت هــا گفــت: بر اســاس مصوبه 
مجمع عمومــى صندوق تأمين خســارت هاى 
بدنــى، در خصوص تأخيــر جريمــه بيمه كل 
موتورســيكلت ها بايد گفت اگر تا اول اســفند 
صاحبان اين موتورســيكلت ها نسبت به ثبت نام 
بيمه شــخص ثالث اقدام كنند جريمه اين بيمه 

بخشيده خواهد شد. 
رئيس كل بيمه مركزى با اشاره به صحبت هاى 
رئيس بيمــه ايران براى حضــور صنعت بيمه در 
بخش بانكدارى گفت: بر اســاس قانون بيمه ها 
مى توانند ٤٠ درصد ســرمايه خود را در سيســتم 
بانكى و باقى آن را در مواردى مثل خريد سهام و 
ملك سرمايه گذارى كنند، بنابراين بيمه ايران هم 
تا حدى مى تواند در سرمايه گذارى در صنعت بانكى 

وارد شود اما نمى تواند خود رأساً بانكدار شود.

 خبر خوش بيمه اى براى موتورسواران

جريمه ها 
بخشيده مى شود

ابالغ راي
كالسه پرونده: ٩٥٠٩٠٨ شماره دادنامه:٩٥٠٩٩٧٦٧٩٦٣٠٢١١٠-٩٥/١٠/٣٠مرجع رسيدگي: شعبه ٣٣ شوراي حل 
اختالف اصفهان خواهان: عليرضا نصر اصفهانى به نشانى اصفهان شاهپور جديد خ پرتو گاراژ كاوه نو خواندگان: ١- على 
بوستانكار ٢- مجتبى تركى  هردو به نشانى مجهول المكان شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي 
اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.راي شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوي آقاي عليرضا نصر اصفهانى به طرفيت آقايان ١- على بوســتانكار ٢- مجتبى تركى به خواسته مطابه مبلغ 
١٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه سه فقره چك به شماره ٩٣٤٧٥٩ – ٩٤/١٠/٢٠ و ٩٣٤٧٩٧ – ٩٤/٩/١٠ و ٩٣٤٧٧٦  مورخ 
٩٤/١١/١٠ به انضمام مطلق خسارات قانوني، با توجه به دادخواست تقديمى تصوير مصدق چك وگواهي عدم پرداخت 
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علي 
رغم ابالغ قانوني در جلسه رسيدگي حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندي در مقام 
دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد كه به 
استناد مواد٣١٠ و ٣١٣ قانون تجارت و١٩٨و٥١٥و٥١٩و٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت خواندگان 
به پرداخت به نحو تضامنى مبلغ ١٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و ٣/٨٧٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و 
هزينه نشر آگهى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف ( ٩٤/١٠/٢٠ و ٩٤/٩/١٠ و ٩٤/١١/١٠) تا 
تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد.راي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي دراين شعبه و پس ازاتمام مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومي حقوقي اصفهان 

مي باشد.م الف: ٣٥٠٩٩ شعبه ٣٣ حقوقى شوراي حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو)/١١/٦٥٩
ابالغ راي

كالسه پرونده: ٣١٤/٩٥ شماره دادنامه: ٩٠٦- ٩٥/١٠/٢٣ مرجع رسيدگي: شعبه ٥١ شوراي حل اختالف اصفهان 
خواهان: داوود عرب نيا فرزند على به نشانى هشت بهشت شرقى- جنب داروخانه دكتر عبدالهى خوانده جواد بهبودى 
فرزند محمد زمان به نشانى مجهول المكان خواسته: تقاضاى محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سى و شش ميليون 
ريال به شماره چك ٢٠٦٩٧٠ عهده بانك ملى به انضمام هزينه دادرسى تاخير تاديه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت 
با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور 
راي مي نمايد. راي قاضى شورا: در خصوص دعوي آقاي داوود عرب نيا فرزند على به طرفيت جواد بهبودى فرزند 
محمد زمان به خواسته مطالبه مبلغ ٣٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه چك به شماره  ٢٠٦٩٧٠ به عهده بانك ملى ايران مطلق 
خسارات قانوني، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط 
بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علي رغم 
ابالغ نشر آگهى در جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندي در مقام اعتراض نسبت 
به دعوي خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به نظر ميرسد كه مستندا به مواد ٣١٠  
و ٣١٣ قانون تجارت و ١٩٨ و٥١٥و٥١٩ و ٥٢٢ قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ٣٦/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال بابت اصل خواسته و ١/٢٨٥/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسي و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه  و خسارت تاخير در 
تاديه از تاريخ سررسيد چك (٩٢/٨/٢٥) تا تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره غيابي 
و ظرف ٢٠ روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين مرجع و ظرف ٢٠ روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم 
عمومي حقوقي اصفهان مي باشد م الف: ٣٥٠٩٤ شعبه ٥١ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان /١١/٦٦٠

ابالغ راي
كالسه پرونده: ٩٥١٠٢٢ شماره دادنامه: ١٧٤٥- ٩٥/١٠/٦ مرجع رسيدگي: شعبه ٧ شوراي حل اختالف، خواهان: 
محمدعلى تيمورى به نشاني: اصفهان- خ شيخ صدوق شمالى- ابتداى كاخ سعادت آباد شرقى- ساختمان كاخ- ط 
١ واحد ١١ با وكالت سميه تيمورى به نشانى: اصفهان- خ شيخ صدوق شمالى- حدفاصل نيكبخت و شيخ مفيد- 
ساختمان سرو- ط ٢ واحد ٧، خوانده: حجت آقاكوچكى به نشاني: مجهول المكان. شورا با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي شوراى حل 
اختالف: در خصوص دعوي آقاي محمدعلى تيمورى با وكالت سميه تيمورى به طرفيت آقاي حجت آقاكوچكى به 
خواسته مطالبه مبلغ بيست و هشت ميليون ريال وجه چك به شماره هاى ٩١١٤٥٥- ٩٥/٨/١٢ و ٩١١٤٥٤- ٩٥/٦/٣٠ 
و ٦٧٣٩٨٧- ٩٥/٢/٢٢ به عهده بانك كشاورزى به انضمام مطلق خسارات قانوني، با توجه به دادخواست تقديمى، 
تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلسه رسيدگي حضور نداشته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مستند و محكمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوي خواهان 
عليه خوانده ثابت به نظر ميرسد كه به استناد مواد ٣١٠  و ٣١٣ قانون تجارت و ٩٨ و ١٩٨ و٥١٥و٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين 
دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ٢٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و ٧٩٩/٠٠٠ ريال 
بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه  قانوني و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
(سررسيد هر يك از چكها) تا تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قايل واخواهي در اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در 
محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد و در خصوص الباقى خواسته با توجه به اينكه دعوى خود را مسترد نمودند 
طبق بند ب ماده ١٠٧ قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد. م الف: ٣٥٠٩٣ شعبه ٧ 

حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/١١/٦٦١
ابالغ راي

كالسه پرونده: ٩٥٠٦٢٥ شماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٦٧٩٤٤٠٢٤٠٥- ٩٥/١١/٣ مرجع رسيدگي: شعبه ١٤ شوراي حل 
اختالف خواهان: ايمان خزاعى به نشانى: اصفهان شهرك صنعتى محمودآباد خ ٢٤ سنگ برى تيراژه، خوانده: عزيزاله 
درزى به نشانى: مجهول المكان، شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگي را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأي مي نمايد. راي شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي ايمان خزاعى به 
طرفيت عزيزاله درزى به خواسته مطالبه مبلغ صد و چهل ميليون ريال وجه چك به شماره  ٢٤٥٤٧٠ و ٢٤٥٤٧٣ به 
عهده بانك ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقديمى، تصوير مصدق چك و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه 
خوانده على رغم ابالغ قانوني در جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه  و دفاعيات مستند و محكمه پسندى 
در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به نظر ميرسد 
كه به استناد مواد ٣١٠ و ٣١٣ قانون تجارت و ١٩٨ و ٥١٥ و٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ صد و چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و چهار ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه 
دادرسي و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك  موصوف (٩٤/١٢/٥) 
تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومي حقوقي 
اصفهان مي باشد. شورا نسبت به دعوى تأمين خواسته با توجه به استرداد دعوى توسط خواهان در جلسه رسيدگى با 
استناد به ماده ١٠٧ بند ب رد دعوى صادر مى نمايد. م الف: ٣٥٠٩٢ شعبه ١٤ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /١١/٦٦٢
ابالغ راي

كالسه پرونده: ٩٥٠٩٢٢ شماره دادنامه:١٦٤٣-٩٥/٩/٢٩مرجع رسيدگي: شعبه ١٤ شوراي حل اختالف خواهان: مسعود 
رحمتى نژاد به نشانى اصفهان خ آتشگاه بعد از پارك بهشت پ ٥٧ خوانده: شهرام طهماسبى به نشانى مجهول المكان 
شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به 

صدور راي مي نمايد.راي شورا حل اختالف: در خصوص دعوي آقاي مسعود رحمتى نژاد به طرفيت شهرام طهماسبى 
به خواسته مطابه مبلغ پنج ميليون و ششصد هزار ريال وجه چك به شماره ١٥٩٢٥٣ به عهده بانك ملى به انضمام مطلق 
خسارات قانوني، با توجه به دادخواست تقديمى تصوير مصدق چك وگواهي عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلسه 
رسيدگي حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان 
از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا دعوي خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مي رسد كه به استناد مواد٣١٠ و٣١٢ قانون 
تجارت و١٩٨ و٥١٥و٥١٩و٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون و 
سيصد هزار ريال بابت اصل خواسته و دويست و سى و دو هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى 
طبق تعرفه ي قانوني و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف(٧٩/٢/٣٠ ) تا تاريخ اجراي حكم در حق 
خواهان صادر و اعالم مي نمايد.راي صادره غيابي و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي دراين شعبه 
و پس ازاتمام مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.م الف: 

٣٥٠٨٢ شعبه ١٤ حقوقى شوراي حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو) /٦٦٣/ ١١
ابالغ راي

كالسه پرونده: ٩٥٠٩٢٣ شماره دادنامه: ١٦٤٧- ٩٥/٩/٢٩ مرجع رسيدگي: شعبه ١٤ شوراي حل اختالف خواهان: 
مسعود رحمتى نژاد به نشــانى: اصفهان خ آتشــگاه بعد از پارك بهشت پ ٥٧، خوانده: رضا شــاهوران به نشانى: 
مجهول المكان خواسته: مطالبه. با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و 
به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد. راي قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوي مسعود رحمتى نژاد به 
طرفيت رضا شاهوران به خواسته مطالبه مبلغ چهار ميليون و چهارصد هزار ريال وجه چك به شماره ٨٤٦٥٨٠ به عهده 
بانك صادرات به انضمام مطلق خسارات قانوني، با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهي عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اينكه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلسه رسيدگي حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند 
و محكمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوي خواهان عليه خوانده 
ثابت به نظر مي رسد كه به استناد مواد٣١٠ و ٣١٣ قانون تجارت و ١٩٨ و٥١٥ و٥١٩ و٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني 
حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهار ميليون و چهارصد هزار ريال بابت اصل خواسته و دويست هزار ريال 
بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد 
چك موصوف (٨١/٧/٢٢) تا تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظرخواهى در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف: ٣٥٠٨١ شعبه ١٤ حقوقى شوراي حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/١١/٦٦٤
ابالغ راي

كالسه پرونده: ٦٥٨/٩٥ شماره دادنامه: ٩٩٣- ٩٥/١١/٥ مرجع رسيدگي: شعبه ١٨ شوراي حل اختالف اصفهان، 
خواهان: سيداصغر ميريان به نشانى: اصفهان، خ نشاط، جنب بانك صادرات، ايستگاه پاقلعه ستاره لوام بهداشتى با 
وكالت نرجس محمدى به نشانى: اصفهان، خ نيكبخت شرقى، بعد از بانك ملى جنب مشاور امالك ساحل، خوانده: 
اكرم حيدرى به نشاني: مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي 
اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد: راي 
 ٩٨/٠٠٠/٠٠٠ R قاضي شورا: در خصوص دادخواست سيداصغر ميريان به طرفيت اكرم محمدى بخواسته مطالبه مبلغ
ريال وجه يك فقره چك به شماره هاى ٢٢٠٤٤٦- ٩٥/٢/٣ عهده بانك ملى به انضمام خسارات دادرسي و تاخير تاديه 
باتوجه به دادخواست تقديمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اينكه خوانده با ابالغ قانوني نشر آگهى وقت و انتظار 
كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي به عمل نياورده و مستندات 
ابرازى نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند. علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد  
١٩٨ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدني و مواد ٣١٥ ، ٣١٠ ، ٣٠٩، ٣٠٧، ٢٤٩  قانون تجارت حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ نود و هشت ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت R ٢/٩٠٠/٠٠٠ ريال دو ميليون و 
نهصد هزار ريال به عنوان خسارت دادرسى به پرداخت خسارات تاخير و تاديه از تاريخ ٩٥/٢/٣ لغايت زمان وصول و 
ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره غيابي و ظرف ٢٠ روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى 
در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: ٣٥٠٧٩ شعبه ١٨ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره يك) /١١/٦٦٥
ابالغ رأي

شماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٠٣٥١٣٠١٦٧٦ شــماره پرونده: ٩٤٠٩٩٨٠٣٥١٣٠١٠١٧ شماره بايگانى شعبه: ٩٤١٠٥٢ 
خواهان: آقاى حســن محمددخت گرگابى فرزند حســين با وكالت خانم مريم جهانبخش فرزند على به نشانى: 
اصفهان- چهارباغ باال خ نيك بخت جنب كوچه خدابنده پالك ٣٤ ط همكف زنگ دوم، خواندگان: ١- آقاى مهدى  
زاده حسين فرزند محمود به نشانى: اصفهان- خ آب ٢٥٠ ك ش ضامن نظرى- مجتمع برنا ط همكف واحد نگهبانى 
با كد پ ٨١٩٩٧٧٦١٥١ ،  ٢- آقاى وحيد افشار فرزند احمد به نشانى: مجهول المكان، خواسته ها: ١- مطالبه خسارت 
تاخير تاديه ٢- مطالبه وجه چك ٣- مطالبه خسارت دادرسى. راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم مريم جهانبخش 
به وكالت از حسن محمددخت گرگابى بطرفيت خواندگان ١- وحيد افشار ٢- مهدى  زاده حسين بخواسته مطالبه مبلغ 
يك ميليارد ريال وجه يك فقره چك به شماره هاى ٥٧- ٨٢٣٤٣ مورخ ٩٤/٤/٣٠ عهده بانك ملت شعبه ٣٣ پل اصفهان 
به انضمام خسارت دادرسى اعم از هزينه دادرسى حق الوكاله وكيل و تاخير تاديه برابر نرخ تورم از تاريخ سررسيد چك 
لغايت اجراى دادنامه بشرح متن دادخواست با توجه به محتويات پرونده تصوير مصدق چكها و گواهينامه عدم پرداخت 
منعكس در پرونده و اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نگرديده و اليحه اى ارسال ننموده و 
نسبت به دعوى و مستندات آن ايراد و اعتراضى به عمل نياورده فلذا مستندات دعوى مصون از هرگونه تعرضى مانده 
و مستندات مذكور داللت بر  اشتغال ذمه خوانده دارد نهايتاً دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوى اقامه شده 
محق تشخيص و مستنداً به مواد ١٩٨ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥/٤/١٦ با اصالحت بعدى و نظريه مورخه ٧٧/٩/٢١ 
مجمع تشخيص مصلحت نظام خوانده خواندگان متضامناً را به پرداخت مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ٣٠/٤٤٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ ٣٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
و نيز به پرداخت خسارت تاخير تاديه برمبناى شاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى از تاريخ سررسيد چك 
تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان محكوم مى نمايد كه خسارت تاخير تاديه را اجراى احكام در هنگام اجراى حكم 
محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود. راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين دادگاه و ظرف ٢٠ روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در مرجع تجديدنظر استان است. م الف: 

٣٥١٣٩ شعبه ١٣ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/١١/٦٦٦
اجراييه

شــماره: ٥٠٦/٩٥ -٩٥/١١/٩ به موجــب راي شــماره ٨٣٣ – ٩٤/٨/٣٠ و ٨٢٦ – ٩٥/٨/٢٩ تاريخ ٩٥/٧/١٩ و 
٩٤/٨/٢٥ حوزه ٢٨ شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه سيد حسين 
حسينى به نشــاني مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ R ١٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال بعنوان اصل خواسته 
و پرداخت مبلــغ R ١٧٠/٠٠٠ ريال هزينه دادرســى و پرداخت حق الوكاله مطابق تعرفــه در دادنامه ٨٣٣ تاريخ 
٩٤/٨/٣٠ و پرداخت مبلغ افزايش خواســته R ٨/٣١١/٠٠٠ ريال به عنوان اصل خواســته و پرداخت هزينه نشر 

آگهى طبق تعرفه در دادنامه ٨٢٦ مورخ ٩٥/٨/٢٩ و نيم عشر در حق صندوق دولت مى باشد. مشخصات محكوم 
له: زهرا هنرى فرزند كريم شــغل خانه دار به نشانى اصفهان خ شــريف واقفى كوى تهرانى پ ١١ با وكالت سيد 
ابراهيم رضوى دنيانى.  ماده ٣٤ قانــون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه 
مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي بــراي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي 
كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد.

 م الف: ٣٥١٢٨ شعبه ٢٨ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك) /٦٦٨ /١١
اجراييه

شماره: ٩٩٢/٩٥ ش ١٣-٩٥/١١/١٠ به موجب راي شــماره ١٤٩٠ تاريخ ٩٥/٨/٢٩ حوزه ١٣ شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه احمدرضا پورعلى فرزند اصفر شغل آزاد به نشاني مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج ميليون و ششصد هزار ريال بابت اصل خواسته و يك ميليون و سيصد و چهل 
و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك (٩٥/٤/٣٠) لغايت اجراى حكم در حق 
محكوم له منوچهر روحانى فرزند حسين شغل آزاد به نشانى اصفهان خ شيخ طوسى غربى ك شهيد ذاكرى پ ٣٣. 
همراه با نيم عشر دولتى. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥١٢٦ شعبه ١٣ 

حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك) /٦٦٩ /١١
اجراييه

شماره: ٩٩١/٩٥/ش ١٣- ١٣٩٥/١١/١٠ به موجب راي شماره ١٤٨٩ تاريخ ٩٥/٨/٢٩ حوزه ١٣ شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه : الهام مددى فرزند على مراد به نشاني: مجهول المكان 
محكوم  است به: پرداخت مبلغ چهل و نه ميليون ريال بابت اصل خواسته و يك ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ريال 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چك هاى موصوف ٩٥/٢/١٥- ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و 
٩٥/٣/٥- ١٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال لغايت اجراى حكم در حق محكوم له: منوچهر روحانى فرزند حسين شغل: آزاد به نشانى: 
اصفهان- خ شيخ طوسى غربى- ك ش ذاكرى پ ٣٣ همراه با نيم عشر دولتى. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي 
براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالي ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥١٢٥ شعبه ١٣ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره يك)/١١/٦٧٠
اجراييه

شــماره: ٦٢٥/٩٥- ١٣٩٥/١١/١١ به موجب راي شــماره ٩٥-٧٦١ تاريخ ٩٥/٩/٢٠ حوزه شعبه ٤١ شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه : حسين حاجيان حسين آبادى فرزند رضا به نشاني: 
مجهول المكان محكوم  است به: حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال رسمى خودرو با مشخصات زانتيا مدل 
١٣٨٦ به شــماره انتظامى ١٤٤ د ٣٦- ايران ١٣ و پرداخت مبلغ ٣/٢٤٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى به انضمام 
نيم عشر حق  االجرا. مشخصات محكوم له: تيمور زنگنه فرزند محمدحسين به نشانى: اصفهان- خ فروغى- كوچه 
اميركبير- ابوذر غربى پالك ٣٥. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه 
اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥١٢١ شعبه 

٤١ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك)/١١/٦٧١
اجراييه

شماره: ٨٦٤/٩٥ به موجب راي شماره ١٤٢٣ تاريخ ٩٥/٨/١٧ حوزه ٤٥ شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه 
قطعيت يافته است محكوم عليهم : ١- شركت راه و ساختمان نويد كار زاينده رود ٢- رمضان نادى به نشانى مجهول 
المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ  ٦٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ١٥٨/٥٠٠ ريال بابت هزينه 
دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ  سررسيد چك شماره ٨٨/٤/١٧ در حق 
خواهان حسين بيگ زاده به نشانى اصفهان خ باهنر ك ٢٥ بوســتان ٥ پالك چهارم با وكالت آرنيا بيگ زاده صادر 
بانضمام نيم عشر دولتى.  ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥١١٩ شعبه ٤٥ 

حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك) /١١/٦٧٢
اجراييه

شماره: ٩٥٠٤٣٣ ش ٥ به موجب راي شماره ١٢٠٩ تاريخ ٩٥/٧/٢٩ حوزه ٥ شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه 
قطعيت يافته است محكوم عليه: ميثم عليپور به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ ٣٢/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال بابت اصل خواسته و ١/١٩٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و ١٢٠/٠٠٠ ريال هزينه ى نشر آگهى به انضمام 
نيم عشر دولتى. مشخصات محكوم له: حميد بروجنى به نشانى اصفهان خ گلستان خ فردوس مجتمع فردوس.  ماده 
٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥١١٣  شعبه ٥ حقوقي شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /١١/٦٧٣
اجراييه

شماره: ٩٥٠٣١٠ به موجب راي شــماره ١٢١٩ تاريخ ٩٥/٧/١٥ حوزه ١١ شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
كه قطعيت يافته است محكوم عليه: سلمان رحيم زاده به نشــانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
٢٤/٦٧٤/٦٥٠ ريال بابت اصل خواسته وجه فاكتور شــماره ٥٣ مورخ ٩٥/٢/٢٥ و مبلغ ٩١٠/١١٠ ريال بابت هزينه 
دادرسى و هزينه نشر آگهى به مبلغ ١٢٠/٠٠٠ ريال و همچنين خســارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
٩٥/٢/٣٠ لغايت تاريخ وصول در حق محكوم له رقيه جيزانى به نشانى شهرك نگين روبروى پارك صدف مجتمع 
نگين طبقه ٧ واحد ٧٠٥ . صادر و نيم عشر حق االجراى احكام اعالم مى گردد. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥١٠٦ شعبه ١١ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره يك) /٦٧٤ /١١
اجراييه

شماره: ٩٥٠٢٤٦ ش ١٢ -٩٥/١١/٤ به موجب راي شــماره ١٣٦٤ تاريخ ٩٥/٨/١٦ حوزه ١٢ شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه: مهدى زاينده قهجاورستانى به نشانى مجهول المكان 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ يكصد و ده ميليون ريال وجه چك شــماره  ٨٦١٥٨٥- ٩٤/٤/٣١ بانك صادرات 
بابت اصل خواســته و مبلغ ٢/٢٤٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرســى و نشــرآگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك موصوف (٩٤/٤/٣٠) تا تاريــخ اجراى حكم در حق خواهــان پيمان پايه دار 
به نشــانى اصفهان پارك الله ج فروشــگاه رفاه مرغ و ماهى مهدى. صادر و اعالم مى نمايد و هزينه نيم عشــر 
حق االجرا. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد محكوم عليه مكلف اســت 
ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد يا ترتيبي بــراي پرداخت محكوم به بدهد يــا مالي معرفي كند كه 
اجراي حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميســر باشــد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد.

 م الف: ٣٥١٠٢ شعبه ١٢ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك) /٦٧٥ /١١
اجراييه

شماره: ١٠٦٢/٩٤ -٩٥/٦/٩ به موجب راي شماره ١١٦٩ تاريخ ٩٤/١٢/١٨حوزه ٢٠ شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم عليهم: ١- مهدى حقيرى پيكانى ٢- محمد مطهرى واال فرزند حسين 
٣- اميررضا كوهيان فرزند اصغر هر سه به نشانى مجهول المكان هرسه شغل آزاد محكوم است به متضامناً به پرداخت 
مبلغ هفده ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و سى و شش هزار ريال بابت خسارت دادرسى 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك (٩٣/١٠/٣٠) لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت نيم عشر حق االجرا. 
مشخصات محكوم له:  تعاونى اعتبار ثامن االئمه  به نمايندگى محمدحسين نظرى توكلى و مسعود مهردادى با وكالت 
حسين كبيرى به وكالت آقاى جواد قاسمى به نشانى ميدان بزرگمهر ابتداى خ بزرگمهر كوچه آبشار سرپرستى تعاونى 
ثامن االئمه.  ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥٠٩٨ شعبه ٢٠ حقوقي شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره يك) /١١/٦٧٦ 
اجراييه

شــماره: ١٠٥٩/٩٤- ١٣٩٥/١١/٠٩ به موجب راي شــماره ١٧٩ تاريخ ٩٥/٢/٢٧ حوزه ٢٠ شــوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه ها: ١- مجيد سليمانى به نشاني: مجهول المكان ٢- محمد 
رحيمى خيرآبادى به نشانى: خ هفتون- كوچه باشگاه- بن بست نوبهار- پالك ١١٠ ،  ٣- ابوالقاسم كرمى به نشانى: 
اصفهان- خيابان پروين- پل سرهنگ- خ معراج- كوچه شريعتى- بن بست حافظ- منزل سمت راست ٤- منصور 
دارابى به نشاني: مجهول المكان محكوم اند به: (بصورت تضامنى) به مبلغ سى و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته 
به انضمام مبلغ سيصد و بيست و پنج هزار ريال هزينه دادرسى و خسارت تأخير تأديه از تاريخ ٩٢/١٢/١٥ لغايت زمان 
اجراى حكم طبق آخرين شاخص اعالمى از ســوى بانك مركزى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيم عشر  اجرا. 
مشخصات محكوم له: تعاونى اعتبارى ثامن االئمه به نشانى: ميدان بزرگمهر- ابتداى خيابان بزرگمهر- سرپرستى 
تعاونى ثامن االئمه به نمايندگى ١- محمدحسين نظرى با وكالت آقاى جواد قاسمى ٢- مسعود مهردادى با وكالت 
حسين كبيرى به نشانى: خ شيخ صدوقى مجتمع پايا طبقه دوم جنوبى دفتر آقاى شيروانى. ماده ٣٤ قانون اجراي 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥٠٩٧ شعبه ٢٠ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره يك)/١١/٦٧٧
اجراييه

شماره: ٢٦/٨٢٠/٩٤- ٩٥/٦/١٤ به موجب راي شماره ٩٩٨ تاريخ ٩٤/١٢/٢٢ حوزه ٢٦ شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه سعيد تسليمى به نشاني: مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
١٤/٢٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ٥٢٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ ٥١١/٢٠٠ 
ريال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك ٨٧/٥/٢٨ لغايت زمان وصول 
خواسته براساس نرخ شاخص بانك مركزى در حق محكوم له: تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمايندگى محمدحسين 
نظرى توكلى و مسعود مهردادى به وكالت حسين كبيرى با وكالت جواد قاسمى به نشانى: ميدان بزرگمهر- ابتداى خ 
بزرگمهر- ك آبشار- سرپرستى تعاونى ثامن االئمه و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي 
براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالي ندارد، صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥٠٩٥ شعبه ٢٦ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره يك) /١١/٦٧٨
اجراييه

شماره: ٢١١٨/٩٣ ش ١٢ -٩٤/١٠/٥ به موجب راي شــماره ٨٣٩ تاريخ ٩٤/٥/٣١ حوزه ١٢ شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليها: ١-  مريم حسينى مارانى ٢- مهدى سيستانى به نشاني 
مجهول المكان محكوم اســت به محكوميت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت وجه چك شماره ٢٩٠٠٩٤ – 
٩٣/١١/٢٠ عهده بانك صادرات به مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ٢١٠٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى 
و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (٩٣/١١/٢٠) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان غالم عباس 
خانى به نشانى اصفهان خيابان جى ك صالح مجتمع مهر واحد ٥ ط ١ . صادر و اعالم مى نمايد و نيم عشر حق االجرا. 
ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥٠٨٩ شعبه ١٢ حقوقي شور اي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /١١/٦٧٩
اجراييه

شــماره: ٩٥٠٣٨٢ -١٣٩٥/١٠/٢ به موجب راي شــماره ١٠٢٤ تاريخ ٩٥/٦/٣١ حوزه ١٢ شــوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمد جواد مانيان به نشاني مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ بيست و ســه ميليون ريال بابت اصل خواســته و ٤٤٥٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و ١٢٠٠٠٠ 
ريال بابت هزينه نشر آگهى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ٦٢٣١٥٣ مورخ ٩٣/١٠/٢١  لغايت تاريخ 
اجراى حكم در حق محكوم له حميد بختيارى فرزند فرج اله به نشانى اصفهان رهنان خ شهداى بابا صفرى (زاجان) 
بن بست محبت منزل  فرج اله بختيارى و پرداخت نيم عشــر حق االجرا. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي 
براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥٠٨٧ شعبه ١٢ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو) /٦٨٠ /١١



ورزش ٢٨٧٧دوشنبه  ٢٥  بهمن  ماه ٠٧

تيم فوتبال ذوب آهن در سه هفته اخير ليگ برتر نتايج 
خوبى نگرفته و از صدرجدول بيشتر از قبل دور شده است. 
ذوب آهــن اصفهان اگرچه فصل را خوب شــروع نكرد 
اما با تغييراتى كه در كادرفنى رخ داد و مجتبى حســينى 
جايگزين يحيى گل محمدى شد، شرايط براى اين تيم 
تغيير كــرد. ذوب آهن با بردهاى متوالــى خودش را به 
باالى جدول رساند.  شاگردان حسينى اما در سه هفته 
گذشته نتايج خوبى كسب نكردند.آنها بعد از اينكه در هفته 
هجدهم فوالد خوزستان را با يك گل شكست دادند، در 
هفته نوزدهم مقابل گســترش فوالد به تساوى رسيدند 
و سپس دو شكست مقابل صباى قم و تراكتورسازى را 

متحمل شدند. به عبارت بهتر تيم آماده مجتبى حسينى 
در هفته هاى قبل حاال از سه بازى گذشته فقط يك امتياز 
كسب كرده و اين مســئله مى تواند شرايط را براى ذوب 

آهن سخت كند.
ذوب آهن كه در فصل جارى اميد زيادى به دريافت سهميه 
آســيايى از ليگ برتر دارد، اگر مى خواهد از هدفش دور 
نشود، بايد خيلى سريع به روزهاى خوب خودش برگردد.  
تراكتورســازى تبريز از ابتداى نيم فصل دوم ليگ برتر 
بازى هاى خانگى خود را در ورزشگاه يادگار امام(ره) تبريز 
برگزار مى كند اما در ديدار با ذوب آهن نخستين برد خود 

را در اين ورزشگاه به دست آورد.

داور مى توانست 
پنالتى نگيرد

 ذوب آهن از اهدافش 
دور مى شود

تايم اوت

مرتضى رمضانى راد

ايــن حكايــت دوران نوجوانــى ما و حــس و حال 
هوادارى مان اســت. اتفاقى كه شــايد در شكل هاى  
مختلف براى شــما هم رخ داده باشد. حكايت چرايى 
عشق به  آبى و قرمز در شــهرى غير از تهران و اينكه 
چگونه اين عشق به سوى كمرنگى پيش رفت. البته در 
مورد آن مى توانيم  در شــماره هاى آينده هم صحبت 
كنيم و بحث را ادامه دهيم، اما به بهانه دربى تهران كه 
ديروز انجام شد خواندن  اين مطلب را از دست ندهيد.    
... در ايــام  نوجوانــى كه بنا بــه دليل جا بــه جايى 
منزل،مجبور به تغيير مدرســه در مقطع اول راهنمايى 
شــدم رخدادهاى جالب توجهى برايم رقم خورد. فكر 
مى كنم ســال ٧٦ يا ٧٧ بود كه اين اتفاق رخ مى داد. 

در مدرسه و كالس جديد  
دقايقى پس از معرفى به 
همكالسى ها و سالم و 
احوالپرسى  با يك سئوال 
از جانب آنها مواجه شدم. 

«اســتقاللى هســتى يا 
پرسپوليسى؟!»

گفتــم:« هيچكــدام.» 
گفتند: «نمى شــود. بايد 
ســريع يكى از تيم ها را 
بگويى تا مى خواهيم آمار 
بگيريم كه ببينيم امسال 
چند تا آبى و چند تا قرمز 

داريم.»
ســريع بازيكنــان آبى و 
قرمــز را در ذهنــم مرور 
كــردم. تــا حــاال فكر 
نكرده بودم كــه طرفدار 
كدام تيــم هســتم. در 
خاطرم آمد كه احمدرضا 
عابــدزاده و كريم باقرى 
كه به آنها تا حدود زيادى 
عالقه داشــتم بازيكنان 
پرسپوليس هستند. جواب 
دادم پرسپوليسى هستم ، 
آنها هم نام مرا در ليست 
قرمز هاى كالس نوشتند 
و آن بحث به پايان رسيد.

به خانه رفتم و ماجرا را در 
خانه تعريــف كردم. مادر 

و يكى از برادران به من گفتند: «تو مگر عاشــق ناصر 
حجازى نيستى؟ چرا گفتى پرسپوليسى هستم.»( من از 
خيلى سال هاى قبل از اين اتفاق عالقه شديدى به زنده 
ياد حجازى داشتم و چند پوستر از وى را در اتاقم نصب 
كرده بودم. هم بخاطر خوش تيپى ناصرخان و  هم اينكه 
شــنيده بودم وى يكى از گلرهاى بزرگ آسيا در زمان 

خودش بوده است) گفتم ُخب مگر چه اشكالى دارد؟
مادرم گفت: حجازى دروازه بان تيم تاج بوده و االن هم  

مدتى است كه مربى استقالل شده است.

اين را كه شنيدم به يك باره اعصابم به هم ريخت. چرا   
آن موقع كه جواب دادم به ايــن موضوع فكر نكردم. 
اصًال حواسم نبود. منتظر بودم هر چه سريع تر فردا شود 

و براى اصالح اشتباهم اقدام كنم.
فرداى مورد نظرم فرا رسيد و خود را به كالس رساندم. 
به بچه هــا گفتم: «بچه ها من اســتقاللى هســتم! 
ديروز حواسم نبود و اشتباه گفتم! اســم مرا از ليست 
پرسپوليســى ها خط بزنيد!» حرف مــن آنها به ويژه 
رامين كه مسئول تهيه ليست قرمز و آبى هاى كالس 
بود را عصبانــى كرد. رامين خودش هم به شــدت 
پرسپوليسى بود! گفت: «دارى مسخره مى كنى؟ 

تو كه ديروز گفتى قرمزى! امروز چى شــد يك 
مرتبه آبى شدى؟! در عرض يك روز چه جورى 

نظرت عوض شد؟»عصبانى شدم 
و با صداى بلنــد گفتم: «ناصرخان 
حجازى استقاللى است و من هم 
طرفدار تيمى هستم كه ناصر خان 
آنجا باشــد. » جوابم با صداى بلند 
باعث شــد كه ديگر  بحــث ادامه 
پيدا نكند و  اسمم از ليست سرخ به 
ليست آبى منتقل شود و  به نوعى در 

عرض يك روز ياغى كالس شوم!
 يكــى از بچه هــاى درس خوان 
ز  ا هيچكــدام  عضــو  كالس 
ليست ها نبود و  به شوخى مى گفت 

من طرفدار تيم كشاورزم!
از او پرسيدم: «كشــاورز ديگر تيم 
كجاســت؟» گفت: «يك تيم در 
تهران.» گفتم: «چرا حاال كشاورز؟ 
من تا حاال اســمش را نشــنيدم.» 
گفت: «مگــر غير از اســتقالل و 
پرسپوليس اســم تيم ديگرى هم 

شنيده مى شود...»
...راست مى گفت و حق هم داشت! 
روزنامه ها و هفته نامه هاى ورزشى 
آن زمان را كه مى خريديم غير از آبى 
و قرمز، رنگ ديگرى را به ما معرفى 
نمى كردند! نمى دانستيم در شهر 
خودمان اصفهان چه خبر اســت! 
برنامه هــاى تلويزيونى و راديويى 
آن زمان هــم همينطور، اصًال قرار 
نبود كه متوجه بشويم و بدانيم كه 
در شهرى كه هستيم هم تيم هايى 
داريم كه در جام آزادگان ( باالترين سطح مسابقات در 

آن زمان) بازى مى كنند.
مدتى گذشت! چند نفر از دوســتان و آشنايان  كه به 
منزلمان آمده بودند، گفتند كه پرسپوليس براى ديدار با 
سپاهان به اصفهان مى آيد. گفتم: «سپاهان؟!» گفتند: 
«بله ســپاهان، پر طرفدارترين تيم اصفهان.»( اسم 
سپاهان را فقط وقتى قرار بود با استقالل يا پرسپوليس 
بازى كند شــنيده  و يا در روزنامه ها خوانده بودم  و تا 
حدودى در خاطرم بود)، گفتم از پرسپوليس كه اصًال 

شم  خو
نمــى آيــد.  پس 

برويم ورزشــگاه كه ســپاهان را 
تشويق كنيم تا پرســپوليس نتواند برنده شود! همه 

چى به خوبى هماهنگ شد و قرار شد كه  روز بازى به 
استاديوم ٢٢ بهمن برويم.

حضور در ورزشــگاه ٢٢ بهمن  كه اگر اشتباه نكنم در 
سال ١٣٨٧ بود  آغازى بود بر درس هايى كه براى حس 

و حال هوادارى در فوتبال  گرفتم...
  وقتى وارد ورزشــگاه شــديم به جايــى رفتيم كه 
سپاهانى ها نشســته بودند. ولى تعداد زياد هواداران 
پرسپوليس بر روى ســكوهاى ٢٢ بهمن خيلى روى 
اعصاب بود. به يكى از دوســتان كه به نوعى سرگروه 
جمع ما و البته سپاهانى بود گفتم: «چقدر زشته بازى 
در اصفهان است و اين همه  پرسپوليسى در ورزشگاه 
اصفهان هستند! حاال درسته پرسپوليس حتمًا مى بره! 
اما اگر از سپاهان حمايت شود شــايد بتوانند مساوى 
بگيرند! باالخره اينجا اصفهان است و بايد يك فرقى با  

تهران و ورزشگاه آزادى  داشته باشيم.»
به من جــواب داد: « تو امروز به ورزشــگاه ٢٢ بهمن 
آمده اى چون از استقالل خوشت مى آيد و از پرسپوليس 
متنفرى! اگر االن به جاى پرسپوليس،  استقالل  مهمان 
سپاهان بود، تويى كه متعلق به اصفهانى و مى گويى 
حضور اين همه پرسپوليسى در ورزشگاه اصفهان زشته! 
روى اين سكو ننشسته بودى و در جايگاهى بودى كه 
االن هواداران پرسپوليس نشسته اند! پس خيلى فرقى 
نمى كند! زشت آنجايى است كه اصفهانى باشى و بى 

خيال تيم شهرت بشوى!»
اين جمله را كه شنيدم خيلى خجالت كشيدم. واقعاً حرف 
آن دوست سپاهانى مان كامًال درســت بود و جوابى 
نداشتم كه به او بدهم. فقط مى توانستم بگويم كه من تا 
به حال فرصتى پيش نيامده بود كه سپاهان را بشناسم 
و اصًال بدانم چنين تيمى در شــهرمان داريم. در طول 
بازى با تشويق هاى بلند سعى كردم كه هم دلش را به 
دست بياورم و هم اينكه  هواى تيم شهرم را داشته باشم. 
در برخى صحنه ها  نقش كاسه داغ تر از آش در وجودم 
خيلى خودش را نشان مى داد! و بلندتر از سپاهانى هاى 

قديمى و باسابقه ، سپاهان را تشويق مى كردم.
بازى فوق العاده زيبا بود و در نهايت ســپاهان يك بر 

صفر 
برنــده آن ديدار 

شــد. اصًال باور نمى كــردم كه 
پرسپوليس با آن همه ستاره توسط يك تيمى غير از 

استقالل، شكست بخورد. 
خيلى خوشحال بوديم از دو جهت، يكى اينكه تيمى كه 
متعلق به شهرمان است برنده شد و اصفهانى ها حسابى 
سرشان باالســت  و ديگر اينكه پرسپوليس به عنوان 

رقيب سنتى استقالل ، حسابى رويش كم شد!
 مدتى گذشت. ناصر حجازى از اســتقالل با همه آن 
اتفاقات مرموز و مشكوك اخراج شد و به دليل عالقه  
زيادى كه به  اين اسطوره فوتبال داشتم و دارم حسابى از 
استقاللى ها عصبانى شده بودم و ديگر كمتر نتايجشان 

را پيگيرى كردم.
 آن ديــدار خاطــره انگيز ســپاهان- پرســپوليس 
مدت ها در ذهنم بود و به ايــن فكر مى كردم كه اگر  
مدل حمايتى كه از آبى و قرمز در تهران مى شــود در 
اصفهان نيز سپاهان از اينچنين حمايت ها و پشتيبانى 
هايى برخوردار شود، چه اتفاقات بزرگى براى اين تيم 

مى توانست در آينده رخ دهد...
ديروز دربى تهران بود و يــادم آمد كه روز و روزگارى 
من و خيلى از هم نسلى هاى من محكوم به پاسخ به 
سئوال در  مورد عشقمان به آبى و قرمز بوديم. اما در 
اين سال ها (منهاى شرايط نامطلوب اين ايام سپاهان 
و ذوب آهن) دو تيم قدرتمند در شهرمان داشته ايم كه  
كمتر محتاج آن شده ايم كه براى عالقه هوادارى مان 
دست به سوى تيمى خارج از مرزهاى استانمان دراز 
كنيم. وقتى در ديدار تيم هاى اصفهانى با سرخابى ها 
در ورزشگاه آزادى، انواع و اقســام توهين ها به شهر 
اصفهان ( و نه فقط به ســپاهانى ها و ذوب آهنى ها) 
انجام مى شود آيا براى يك اصفهانى  جاى توجيه دارد 
كه حامى يك تيم تهرانى باشد؟ وقتى شهرمان دو غول 
فوتبال دارد كه در ١٥ ســال اخير جام هاى سراسرى 
زيادى را درو كرده اند، حمايت يك اصفهانى از دو تيم 
تهرانى كه بيشترين شكست را  در سال هاى اخيردر 
مقابل تيم هاى شهرمان تجربه كرده اند، مضحك به 

نظر 
نمى رسد؟

شيراز شهرى بود كه در هنگام 
داشتن دو تيم در ليگ برتر( فجر شهيد سپاسى و 

برق شيراز) و به هنگام ميزبانى از سرخابى ها،  شاهد 
صحنه هاى عجيبى در ورزشگاه خود بود. بيش از ٨٠ 
درصد ورزشــگاه حامى   رقيب تيم شهرشان بودند و 
تعدادى محدود هم طرفدار تيم شــيرازى! حاال آنها 
آرزوهاى فوتبالى خود را در ليگ هاى پايين تر جستجو 
مى كنند. بى اينكه ديگر بتوانند هر سال  از استقالل 
و پرســپوليس ميزبانى كنند و اين تيم ها به شهر آنها 
بيايند. شايد يك قرعه اى در جام حذفى اتفاق بيافتد 
كه يكى از تيم هايشان ميزبان استقالل و پرسپوليس 
باشد. آنها با دستان خود يكى از علت هاى پايان حيات 
تيم هايشــان در ليگ برتر بودند. امــا اين معضل در 
اصفهان در جايى خوب و به موقع پايان يافت و حاال 
سرخابى ها در شهرمان در اقليت كامل به سر مى برند.
بازى چند هفته پيش سپاهان- استقالل در ورزشگاه 
نقش جهان كه ٤٠ هزار سپاهانى و ٤ هزار استقاللى 
در ورزشــگاه بودند  اين ادعا را بيــش از پيش ثابت 

مى كند.
 در آينده بيشتر  روى اين موضوع سخن خواهيم گفت؛ 
در مورد اينكه  آغاز قهرمانى هاى سپاهان و پس از آن 
ذوب آهن در دهه ٨٠ باعث شد تا اين تيم ها را با وجود 
بسيارى از نامهربانى هاى رسانه اى، بيشتر بشناسيم 
و حال و هواى حمايت از تيم شــهرمان در وجودمان 
پررنگ شود، رامين ديگر بزرگ شده و حتماً فهميده كه 
ديگر نبايد اين سئوال ها را بپرسد و قطعاً پرسش هايش 
عوض شده است! ديگر رامين و رامين ها در مدارس 
ما مجبور به تهيه ليســت آبى و قرمز هاى هر كالس 
نيستند و آمار و سئوال هايشــان  اينگونه تغيير كرده 

است: «سپاهانى هستى يا ذوب آهنى؟»

ديروز دربى تهران بود 
و يادم آمد كه روز و 
روزگارى من و خيلى از 
هم نسلى هاى من محكوم 
به پاسخ به سئوال در  
مورد عشقمان به آبى و 
قرمز بوديم. اما در اين 
سال ها (منهاى شرايط 
نامطلوب اين ايام سپاهان 
و ذوب آهن) دو تيم 
قدرتمند در شهرمان 
داشته ايم كه  كمتر 
محتاج آن شده ايم كه 
براى عالقه هوادارى مان 
دست به سوى تيمى خارج 
از مرزهاى استانمان دراز 
كنيم

تيم هاى پرافتخارترين شــهر ايران تلخ ترين روزهاى 
چند سال اخير خود را تجربه مى كنند.

به گزارش خبرگزارى ايمنا، روزهاى بد فوتبال اصفهان 
با شكست هاى پياپى سپاهان و ذوب آهن در ليگ برتر 
پيگيرى مى شود. بعد از اينكه در ابتداى نيم فصل دوم 
اصفهانى ها يكى در ميان برابر حريف متوقف مى شدند 
حاال به يكباره دو هفته اســت كه بــه هيچ حريفى نه 

نمى گويند.
چهار شكســت در دو هفته برابر پيــكان، صباى قم، 
ماشين ســازى و تراكتورســازى باعث شد ذوب آهن 
و ســپاهان به ترتيب به رده هاى چهارم و نهم جدول 

ســقوط كنند. دو تيم اصفهانى در حالى به 
دو تيم چسبيده به انتهاى ليگ هم 

در خانه باخته اند كه در اين چهار 
بازى در مجموع ١١ گل دريافت  
.كرده اند و در بدترين فرم خود قرار  ند ر ا د

بدون شك افت سپاهان و ذوب آهن در حساس ترين 
مقطع فصل اگر ادامه دار باشد باعث مى شود اصفهان 
عالوه بر سپرى كردن يك فصل بدون جام حتى 

در كسب ســهميه آسيايى 
هم ناكام باشــد. در هر 
صورت هزينــه اى كه 
براى تيم هاى اصفهانى 

د  چند مى شو هر
كمتر 
ز  ا

سرخابى هاى تهران و تراكتورسازى است اما اين انتظار 
را ايجاد مى كند كه دو تيم اصفهانى حداقل در كورس 

قهرمانى حضور داشته باشند.
ســپاهان و ذوب آهن با ١٣ قهرمانى از ابتداى ســال 
٨٠ باعث شــده اند اصفهــان پرافتخارترين شــهر 
فوتبال ايران در ١٥ ســال اخير باشــد كه آخرين آنها 
دومين قهرمانى پياپى ذوب آهــن در جام حذفى بوده

 است. روند نزولى فوتبال اصفهان در ليگ برتر اما از دو 
سه فصل اخير آغاز شده است و به نظر مى رسد در اين 

ادامه روند فعلى شاهد بدترين فصل در صورت 
د  اصفهانى ها در دهه ٩٠ عملكــر

باشيم.

 روزهاى سياه زردها و سبزها

خشايار بيدمشكى

 پــس از اتفاقــات و التهابــات تمريــن دو روز پيش 
سپاهانى ها كه با اعتراض شديد تعداد زيادى از هواداران 
به عبدا... ويســى و ناكامى هاى تيمشــان همراه بود، 

تمرينات زردپوشان ديگر در باغ فردوس برگزار نشد.
براســاس برنامه جديد زردپوشــان، تمرين روز گذشته 
شاگردان ويسى به ورزشگاه صفائيه مباركه منتقل شد 
و  سپاهانى ها جلسه تمرينى خود را در اين كمپ برگزار 
كردند تا به دور از شــهر اصفهان و اعتراضات احتمالى 

هواداران باشــند. همچنين با جديدتريــن تصميمات 
اتخاذ شــده، آنها قرار اســت از امروز به تهران بروند و 
ساير جلسات تمرينى خود قبل از ديدار با پرسپوليس را 
در  پايتخت برگزار كنند. اين تصميم سپاهانى ها با توجه 
به اينكه ديدار با سرخپوشــان در روز پنج شــنبه برگزار 
مى شود، بسيار عجيب به نظر مى رسد. ظاهراً آنها پس از  
پناهندگى به صفائيه، درصددند در مرحله دوم اين پروژه 
كامًال دور از اصفهان باشند و خيالشان از بابت اعتراضات 

احتمالى هواداران كامًال راحت باشد.

پناهندگى سپاهان به صفائيه و تهران!

لطف مشترك  
ديـدار  تراكتورسـازى و ذوب آهـن جـدا از آنكـه 
تراكتورسازى را از بحران خارج كرد، به سود استقالل 
هم تمام شـد تا امير قلعه نويى به تيم سابقش كمك 
ويژه اى كرده باشد. تراكتورسـازى با پيروزى مقابل 
ذوب آهن اجـازه نداد اين تيم جاى اسـتقالل در رده 
سـوم جدول را بگيرد و اسـتقالل مى توانـد با خيال 
راحت تـرى كسـب سـهميه آسـيايى فكر كنـد . از 
طـرف ديگـر ذوب آهن بـا دو باخـت متوالـى در دو 
هفته گذشـته، لطف بزرگى به على منصور و تيمش 

داشته است.

دوباره ٤!
يك هفته پس از تلخ ترين و سـنگين ترين شكسـت 
فصـل در تهـران، تراكتورسـازى در تبريـز بهترين 
نمايش و برد فصل را رقم زد. تراكتورى ها كه عالقه 
ويژه اى به عدد ٤ دارنـد، اين فصـل در هيچكدام از 
بازى هايشـان چهار گل به حريف نـزده بودند اما در 
ديـدار بـا ذوب آهن، بـا گل كيانـى اولين بـرد چهار 

گله شان را جشن گرفتند.
آخرين بارى كه تراكتورسازى در ليگ برتر بيشتر از 
چهار گل زد، فصل پيش و در همين ورزشگاه يادگار 
امام بود. فصل پيش تراكتورسـازى هفتـه آخر، پنج 
گل به استقالل اهواز زد و دو هفته قبل از آن، ملوان 
را با چهار گل در هم كوبيد. نتايجى كه بعد از تعطيلى 
يادگار، تعطيل شـدند و روز شـنبه دوباره در يادگار از 

آن رونمايى كردند.

تداوم معضل پنالتى
 پس از آنكه مسعود حسن زاده گل هاى دوم و سومش 
بـراى سـپاهان را در هفته هـاى هجدهم و بيسـتم 
ليگ برتـر از روى نقطه پنالتـى وارد دروازه تيم هاى 
استقالل خوزستان و پيكان كرد تصور مى شد كه هر 
مشكلى در سپاهان پابرجا باشد دستكم معضل پنالتى 

در اين تيم ديگر حل شده است.
در نيم فصـل اول بازيكنانى مثل مهـرداد محمدى، 
احسـان حاج صفـى و پـدرو هنريكـه در ديدارهـاى 
مختلف پنالتى از دست داده بودند. در چنين شرايطى 
وقتـى حسـن زاده دو پنالتـى متوالـى اعالم شـده 
براى سـپاهان را تبديل بـه گل كرد اينطـور به نظر 
آمد كـه معضلـى كـه در دور رفـت ليگ شـانزدهم 
دامنگيـر تيـم اصفهانـى بود برطرف شـده اسـت و 
طاليى پوشـان باالخـره پنالتـى زن خـود را يافته اند 
غافل از آنكه خريد زمسـتانى سپاهان نيز در سومين 
تالش خـود بـراى گل كـردن ضربـه پنالتـى ناكام 

مى ماند.
از دسـت دادن پنالتى در ديدار برابر ماشين سـازى از 
هفته بيسـت و يكم ليگ برتر را بايد نقطه عطف آن 
مسابقه به حساب آورد زيرا در لحظه اى كه حسن زاده 
موفق به گلزنى بـراى سـپاهان از روى نقطه پنالتى 
نشد نتيجه بازى هنوز صفر-صفر بود و گل كردن آن 
ضربه پنالتى در ديدار خانگى مى توانسـت معادالت 

مسابقه را به كلى عوض كند.

پيراهن يا بروشور؟
دريافت كردن دو گل از گسترِش فوالد ده نفره، تنها 
شاهكار باشگاه سـايپا در رقابت هاى اين هفته ليگ 
برتر نبـود. نارنجى ها مسـابقه تبريز را در شـرايطى 
آغاز كردند كه روى پيراهن شـان براى اين نبرد، نام 
دو اسپانسـر به شكلى درشـت ديده مى شـد. اتفاقى 
كه اساسـاً با قوانيـن موجـود در فدراسـيون جهانى 
فوتبـال مغايـر اسـت و در هيچكدام از باشـگاه هاى 
مطرح دنياى فوتبال رخ نمى دهد. به جز يك اپراتور 
مخابراتى و يك بازار مبل كه نماِى پيراهن باشـگاه 
سايپا را تا اندازه هاى يك بروشور تبليغاتى تنزل داده 
بودند، از فضاى پشـِت پيراهن نيز براى درِج شـماره 
امداد خودرو سايپا و البته معرفى يكى از محصوالت 
ايـن كمپانـِى «مطمئـن» اسـتفاده شـده بـود 
تا زشـت ترين لبـاِس هفتـه بـا اختالف، لبـاس اين 
تيم باشـد. اين اتفـاق در حالـى رخ مى دهـد كه نام 
ايـن باشـگاه فوتبـال، نـام يك برنـد تجارى اسـت 
و در تمـام دنيـا چنيـن باشـگاه هايى، بـه سـادگى 
حضـور برندهـاى مختلـف روى پيراهن شـان را

 نمى پذيرند. 

حاال ديگر هيچكدام!
 حكايت پاسخ به يك سئوال در ايام نوجوانى 

كاپيتــان ذوبــى ها مــى گويــد در حالــى داور يك 
خطاى هنــد را به ســود حريــف اعــالم پنالتى كرد 
كه تــوپ از فاصله نيــم متــرى به دســت بازيكن 
تيــم مــا برخــورد كــرده و پيــش از ايــن داوران 
بازى هــاى مــا ايــن تــوپ هــا را اعــالم پنالتى 

نمى كردند. 
مهدى رجب زاده  در مورد ديــدار تيم هاى ذوب آهن 
و تراكتورســازى گفت: متأســفانه در دقايــق ابتدايى 
اين بازى يــك گل دريافت كرديم، به نظــر من داور 
مى توانســت آن ضربه پنالتى را بــراى تراكتورى ها 
نگيرد چرا كــه فاصله ضربه به توپ بــا بازيكن ما كم 

بود و بارها شــده كه ضربات اينچنينى، حتى از فاصله 
دورتر بازيكنان تيم مــا زده اند اما داور آنهــا را پنالتى 
نگرفته اســت. من به داور هم گفتم ضربات بدتر از اين 
را براى ما پنالتى نگرفته اند چطور شــما اين توپ را كه 
از فاصله نيم مترى به دست بازيكن ما خورده را پنالتى 

اعالم مى كنيد.
وى افــزود: هر چــه بــود داور آن پنالتى را به ســود 
حريف گرفــت اما همــان گل شــيرازه تيم مــا را از 
هم پاشــيد، بعد از گل دوم هم مى توانســتيم گلزنى 
كنيــم و بــازى را برگردانيــم امــا اين بــازى روز ما 

نبود.
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  ((آگهى مزایده نوبت اول))
 (مرحله اول)

عنایت ا... امیر حاجلوعنایت ا... امیر حاجلو –  –   شهردار چادگان شهردار چادگان 

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 95/134 مورخ 1395/11/4 شــوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد سایت 
قایقرانى مجتمع فرهنگى و تفریحى خود را از طریق آگهى مزایده به صورت اجاره واگذار نماید. 

الف) موضوع مزایده  
اجاره سایت قایقرانى مجتمع فرهنگى تفریحى با امکانات موجود از قبیل: 

الف/ 1- قایق موتورى 48 به تعداد یک فروند با ظرفیت شش نفر. 
الف/ 2- قایق پدالى به تعداد ده فروند (چهار نفره به تعداد دو فروند و دو نفره به تعداد هشت فروند)

الف/ 3- جلیقه نجات به تعداد سیزده جفت. 
ب) مدت موضوع مزایده: 

از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یکسال شمسى. 
ج) قیمت پایه موضوع مزایده: 

قیمت پایه به مبلغ 14/000/000 (چهارده میلیون) ریال 
چ) بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 

متقاضیان مى توانند از روز دو شنبه مورخ 1395/11/25 لغایت روز سه شنبه مورخ 1395/12/10 از امکانات موجود در قایقرانى واقع در 
مجتمع فرهنگى و تفریحى شهردارى بازدید و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روزسه شنبه مورخ 1395/12/10 در دو پاکت: 
پاکت الف): پنج درصد قیمت پایه بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى 

چادگان واریز و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده. 
پاکت ب): مبلغ پیشنهاد دهنده و سوابق کارى الك و مهر شده با مشخصات کامل به حراست شهردارى تحویل و رسید دریافت 

نمائید. 
1- پیشنهادات رسیده در روز چهار شنبه 1395/12/11 در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد. 
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش 

سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده از انعقاد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد 

شد. 
4- داشتن پروانه قایقرانى و معرفى یک نفر نجات غریق با کلیه مدارك مربوطه و داشتن آمادگى نجات غریق در سال جارى که مورد 

تأیید هیأت نجات غریق استان باشد بایستى ضمیمه پیشنهاد پاکت ب گردد. 
5- اخذ مجوز و هر نوع بکارگیرى قایق هاى موتورى جهت مشخص نمودن در محدوده  گشت زنى روى آب از سازمان آب و منطقه اى 

مى باشد که مسئولیت و پیگیرى آن برعهده برنده مزایده مى باشد. 
6- هزینه آگهى مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 

7- کلیه کسورات قانونى اعم از بیمه و مالیات و همچنین بیمه نمودن سایت قایقرانى با امکانات موجود بر عهده برنده  مزایده مى باشد. 
8- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 
مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى را در 

نظر داشته باشند. 
9- برنده مزایده مى بایستى 50 درصد مبلغ پیشنهادى را در هنگام قرارداد و مابقى را در اواسط مدت قرارداد واریز نماید.

10- در زمان انعقاد قرارداد برنده مزایده بایستى سریعاً نسبت به واریز قسط اول اقدام تا قرارداد با نامبرده منعقد گردد و ارائه ضمانت 
نامه بانکى در زمان انعقاد قرارداد الزامى است. 

چاپ اول

 آگهى مزایده عمومى 

مهدى فاتحى- شهردار بهارستان  مهدى فاتحى- شهردار بهارستان  

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 95/1352  مورخ 95/11/11 شوراى محترم اسالمى شهر بهارستان 
نسبت به  واگذارى اتاق تایپ و تکثیر طبقه همکف شهردارى بهارستان به صورت  اجاره بهاء سه ساله و با قیمت کارشناسى 

ماهیانه 3/000/000 ریال از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید:
     مبلغ تضمین جهت شرکت در مزایده 10/000/000 ریال مى باشد

     مهلت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این  آگهى تا پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 95/12/2 به 
جز روزهاى تعطیل مى باشد. 

     آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه شهردارى یکشنبه مورخ 1395/12/8 
     زمان بازگشایى پیشنهادات رأس ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1395/12/9 

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

 «آگهى مزایده نوبت اول»

میثم محمدى- شهردار سده لنجانمیثم محمدى- شهردار سده لنجان

شهردارى سده لنجان به استناد مصوبه شماره 625/ش/95 مورخ 95/9/1 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد جایگاه CNG شهردارى را از طریق مزایده به متقاضیان 

واجد شرایط بصورت اجاره پایه ماهیانه 102/000/000 ریال واگذار نماید. 
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 95/12/1 مهلت 
دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات 

بیشتر به سایت شهردارى به نشانى www.sh-sedehlenjan.ir  مراجعه نمایند.

چاپ دوم

     آگهى مزایده  «نوبت سوم»

شهرام شاه  مرادى- شهردار ایمانشهر شهرام شاه  مرادى- شهردار ایمانشهر 

شهردارى ایمانشهر به استناد مصوبه شماره 1060/ش- 94/10/1 شوراى اسالم ى شهر و واگذارى 
شماره 2/1765- 93/2/26 و تصویب نامه شماره 44271 ك هیئت دولت در نظر دارد نسبت به 
واگذارى یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع با کاربرى حمل و نقل و انباردارى به صورت 
واگذارى 99 ساله با قیمت پایه کارشناس رسمى دادگسترى هر مترمربع 3/000/000 ریال واقع 
در کنار گذر جاده سیمان سپاهان جنب پمپ گاز سى ان جى از طریق فراخوان عمومى اقدام 
نماید. پیشنهاد دهندگان مى توانند جهت دریافت آگهى فراخوان و نقشه زمین و فرم پیشنهاد 
قیمت و از موقعیت و وضعیت زمین تا آخر وقت ادارى روز سه شــنبه 95/12/4 به امور مالى 

شهردارى ایمانشهر مراجعه نمایند. 

چاپ اول
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با پایان یافتِن جشــنواره فیلم فجر؛ دور جدید اکران فیلم هاى سینمایى به 
روال گذشته در سینماها آغاز شد.

به گزارش ایلنا؛ فیلم سینمایى انیمیشــن مبارك به کارگردانى محمدرضا 
نجفى امامى؛ با بازى الناز شاکردوســت و امین رهبرى در گروه سینمایى 

آزادى اکران مى شود.
این فیلم داستان پیرمرد نقالى را روایت مى کند که با عروسک هایى که در 
اقتباس از شخصیت هاى شاهنامه فردوسى ساخته شده اند، به کسب و کار 
مشغول اســت. پیرمرد بخش فراوانى از زندگى اش را در جهان اسطوره ها 
گذرانده و نگران روزى است که شــخصیت هاى سیاه افسانه اى، دنیا را به 
سوى تاریکى و تباهى کشانند. نگرانى او، عروسک هایش را وادار مى کند 
که وارد عمل شوند و براى کمک رســاندن به پیرمرد نقال، با نوه جوان او 
همراه مى شوند و داستان پرفراز و نشیب و ماجراجویانه اى را آغاز مى کنند.

فیلم سینمایى ماحى به کارگردانى داود خیام و تهیه کنندگى جواد نوروز بیگى 
در گروه آزاد اکران مى شود. در این فیلم بازیگرانى همچون آناهیتا نعمتى، 
مهران احمدى، همایون ارشــادى، احسان امانى، ســپیده اعالیى، هدى 

نورى زاده و مریم داودى حضور دارند.
فیلم سینمایى بچه هاى جســور به کارگردانى حجت ا...  سیفى با بازى ضا 
ایرانمنش، لیال بوشهرى، مهرداد فالحتگر، محمد بزرگمهر، محمد نورى، 

رویا حمزه لویى و مریم یوسف نیز اکران خود را آغاز کرده است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: دانیال و خواهرش در یک جستجوى 
ذهنى وارد یک شهر قدیمى زیرزمینى مى شــوند که آدم هایش به طلسم 
افسونگر گرفتار شــده اند. آدم هایى که یا به شــکل حیوان درآمده اند یا به 

مردان کوتوله تبدیل شده اند.
فیلم سینمایى خانه اى در خیابان چهل یکم به کارگردانى حمیدرضا قربانى 

با بازى مهناز افشار، على مصفا، سهیال رضوى، سارا بهرامى، آرش مجیدى، 
علیرضا کمالى، مانى رحمانى، مانیا علیجانى، علیرضا نیکدل، بهناز نادرى، 
بهزاد داورى، جمشید صفرى، مجید رحمتى، بابک جعفریه، سارا نجفى و 
على  ســخن گو نیز دور جدید اکران خود را بعد از پایان جشنواره فیلم فجر 

آغاز کرده است.
فیلم سینمایى فصل باران هاى موسمى به کارگردانى مجید برزگر با بازى 
نوید الیقى مقدم، مرضیه خوشى تراش، محمد حسینى عالیى و الناز حبیبى 

دور جدید اکران خود را در گروه هنر و تجربه آغاز کرده است.
در خالصه داســتان ایــن فیلم آمده اســت: پســر نوجوانى در آســتانه  
جدایى پدر و مادرش زندگى جدیدى را تجربه مى کند. این زندگى ســاده 
که در تنهایى و پرســه هاى طوالنى مى گذرد، او را ناگزیر به انتخاب هاى 

جدید مى کند.

دور جدید اکران فیلم هاى سینمایى آغاز شد

فکر نکنیم که دولت مسئول اســت که همه کارهاى ما را 
بکند. دولت باید کار خودش را بکند و به سیاست هاى امنیتى، 
بین المللى، مالى و اجراى قانون اساسى بپردازد و ما هم در 
حیطه مســئولیت اجتماعى مان که همانى است که آقاى 
روحانى منتشر کرده؛ زندگى کارهاى مان را بکنیم. درنتیجه 
مسئولیت اجتماعى این است که یاد بگیریم و یاد بدهیم که 
از «خودت شروع کن همیشه»به گزارش  ایلنا؛ رضا کیانیان 
ازجمله هنرمندانى ســت که در تقریبــا تمامى حوزه هاى 
فرهنگى و هنرى حضور فعالى دارد. شاید دیگر بازیگرى او را 
اقناع نمى کند. طراحى صحنه و عکاسى دغدغه هاى تازه این 
هنرمند هستند. و البته او کار تازه اى هم به فهرست کارنامه 

هنرى خود اضافه کرده است. 
 گفتگویى که آقاى بازیگر؛ کارگردان؛ عکاس؛ طراح صحنه 
و مدرس سینما با تمام مشغله هایش و با نادیده گرفتِن برخى 
ســواالِت ایلنا؛ با خبرنگار ما انجام داد. و این هم مشروح 

گفتگو...
آیا مى توان اینطور برداشــت کرد که 
رضا کیانیان بازیگر پس از کامل کردن 
پروســه بازى هاى خــود در ژانرهاى 
متفاوت؛ مدت هاست به دنبال مسئولیت 
اجتماعى و هنرى دیگرى است یعنى 
اینکه حاال ظرف سینما را براى آن کافى 
نمى داند پس سراغ عکس و عکاسى 
رفته؟ و اصوال از نگاه شما آیا مسئولیت 
اجتماعــى و هنرى یــک هنرمند در 
وادى هاى مختلف هنرى تفاوتى هم با 
یکدیگر دارند یا فقط زبان و ظرف شان 

متفاوت است؟
شما مسئله را برعکس 
گفتید و من برعکس 
آن چیزى؛ هستم که 

االن گفتید . 
چراکه اصــوال هیچ 
بــراى  را  کارى 
مسئولیت 

اجتماعى انجام نمى دهم و نمى گویم وظیفه هنر و هنرمند 
این اســت بلکه فکر مى کنم وظیفه هنرمند این است که 
خیلى خیلى با خودش روراست و بى تعارف باشد و برود دنبال 
خالقیتش. اما هنرمند به عنوان شــهروند و مثل هرکس 
دیگرى وظیفه  اى هــم دارد که از حقوقــش دفاع کند. در 
گذشته نگاهى وجود داشت که هنر را وسیله  مى دانست. من 
این نگاه را نمى پسندم و معتقدم بسیار زشت است که هنر 
را وســیله  بدانیم بلکه هنر به ذات خود مستقل است و تمام 
چیزهایى را که یک پدیده باید براى ظهور و بروز داشته باشد؛ 
دارد و بیشتر هم دارد چراکه هنر دریچه هایى را براى انسان 
بازمى کند که هیچ علمى نمى تواند آنها را باز کند. هنر درواقع 
نزدیک ترین اتفاق به خالقیت است وخالقیت نزدیک ترین 
اتفاق به خداســت. چراکه خالقیت براى خداست درواقع 
هنرمند نمودى از آن خالقیت است. یک مقاله تنها یک روز 
در روزنامه دیده مى شود ولى از فردا آن روزنامه را براى شیشه 
پاك کردن استفاده مى کنند؛ کتاب ماندگارى بیشترى نسبت 
به روزنامه دارد اما اگــر یک اثر هنرى خلق کنیم؛ ماندگار و 

همیشگى است.
اگرچه پیشــتر گفته اید معتقد به این 
نیســتید که یک اثر هنــرى باید در 
مخاطب اضطــراب و ترس ایجاد کند 
اما درمقابل بسیارى از هنرمندان به ویژه 
در حوزه عکاســى به دلیل نزدیکى که 
به مســتند و واقعگرایى دارد؛ آشکارا 
از رمانتیک گرایى انتقــاد کرده و بیان 
خشونت و نقص حاکم بر اجتماع را تنها 
راه تاثیرگذارى بر مخاطب مى دانند. شما 
این نظر را چه اندازه تایید یا نقد مى کنید؟

این نظر آن هاســت و محترم است. در عکاسى حدود 114 
رشته وجود دارد و هرکسى مى تواند در این رشته ها نظرات 
متفاوت داشته باشــد اما من فکر مى کنم جهان به اندازه 
کافى تلخ اســت، به اندازه کافى زندان است و پر از تنش!، 
سیاســتمداران جهان و کســانى که به هر طریقى دنبال 
سرمایه هاى بیشترى هســتند به اندازه کافى اضطراب در 
جهان ایجاد مى کنند و من دوســت ندارم در این اضطراب 
دخالت کنم و دوست ندارم وســیله آن ها شوم تا اضطراب 
را تشــدید کنم. به نظرم اضطراب را همه لمس مى کنند و 
کسى نیست که آن را نفهمد حاال من باید زیبایى را کشف 
کنم، معتقدم کشف زیبایى بسیار سخت تر از کشف اضطراب 
است. یکى از بزرگان مى گوید «ما همه در لجن ایستاده ایم 
اما بعضى به ســتارگان نگاه مى کنند». حال اگر بعضى ها 
مى خواهند اضطراب را نشان بدهند؛ بدهند، اما من این کار را 
دوست ندارم و آثار تجسمى و فیلم هایى که این گونه هستند 

حالم را بدتر از این که هست مى کنند.

  من رضا کیانیان ام؛ بازیگر هم هستم 

شما مسئله را برعکس
گفتید و من برعکس 
آن چیزى؛ هستم که 

االنگفتید .
چراکه اصــوال هیچ 
بــراى  را  کارى 
مسئولیت 

این نظر آن هاســت و مح
رشته وجود دارد و هرکسى
متفاوت داشته باشــد اما
کافى تلخ اســت، به انداز
سیاســتمداران جهان و ک
سرمایه هاى بیشترى هس
جهان ایجاد مى کنند و من
دخالت کنم و دوست ندارم
را تشــدید کنم. به نظرما
نفهم کسى نیست که آن را
کنم، معتقدم کشف زیبایى
است. یکى از بزرگان مى گ
اما بعضى به ســتارگان نگ
مى خواهند اضطراب را نشا
دوست ندارم و آثار تجسمى
حالم را بدتر از این که هست
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سخت افزار

اندرويد

رصد آنالين

مدياتك از تراشه ميان رده 
Helio P25 رونمايى كرد

مدياتك (MediaTek) كه از جمله شناخته شده ترين 
شركت هاى فعال در زمينه توليد تراشه هاى موبايلى 
اســت  كه به تازگى به طور رسمى از تراشه ميان رده 
جديد خود با نام اختصاصــى Helio P25 رونمايى 
كرد. اين تراشه قابليت پشتيبانى از دوربين دوگانه و 
فركانس ٢,٥ گيگاهرتزى را براى اســمارتفون هاى 

ميان رده به ارمغان آورده است. 
تراشه Helio P25 مدياتك به پردازنده مركزى هشت 
هسته اى مجهز است كه هسته هاى پردازشگر آن از 
نوع Cortex A53 هستند. هسته هاى پردازشگر  اين 
تراشه فركانس كارى ٢,٥ گيگاهرتزى را ارائه مى كنند 
كه در مقايسه با فركانس كارى هشت هسته پردازشگر 
مشابه تراشــه Helip P20 به ميزان ٠,٢ گيگاهرتز 

افزايش فركانس يافته اند. 
تراشه Helio P25 مدياتك مى تواند از يك سنسور 
دوربين ٢٤ مگاپيكســلى يا دو سنســور دوربين ١٣ 
مگاپيكسلى به عنوان دوربين دوگانه پشتيبانى كند. 
شركت مدياتك همچنين اشــاره داشته كه قابليت 
پردازشگر سيگنال تصوير (ISP) اين تراشه را تقويت 

كرده است. 
 Helio شركت مدياتك اشاره داشته كه عرضه تراشه
P25 از ســه ماه نخست ســال ٢٠١٧ آغاز مى شود، 

بنابراين جاى تعجبى نخواهد بــود كه اگر در جريان 
كنگره جهانى موبايل ٢٠١٧ بارسلونا شاهد رونمايى 

اسمارتفون هايى با تجهيز به اين تراشه باشيم. 

اپليكيشن شبيه سازى 
جراحى هاى پالستيك اندرويد

با توجه به رشــد روز افزون جراحى هاى پالستيك و 
زيبايى، يكى از نگرانى هاى كسانى كه مى خواهند 
به اين نوع جراحى ها تن دهنــد؛ چهره آن ها پس از 
عمل زيبايى مى باشد. توسعه دهندگان اندرويدى بار 
ديگر دست به كار شده و برنامه اى حرفه اى براى از 
بين بردن اين مشكل در ماركت اندرويد منتشر كرده 
اند ؛ اپليكيشن Plastic Surgery Simulator يك 
شبيه ساز بى نظير جراحى هاى پالستيك مى باشد 
كه به وسيله آن خواهيد توانســت چهره خود را بعد 
از جراحى هاى زيبايى مشــاهده كنيد. از هر قسمت 
چهره يا بدن خود اعم از بينى، لب ها، چانه و … كه مى 
خواهيد جراحى كنيد، تنها كافيست يك عكس تهيه 
كرده تا با شبيه سازى جراحى بتوانيد تغييرات بدنى و يا 
چهره خود را پس از جراحى مشاهده كنيد. سيستم بى 
نظير موجود در اين نرم افزار هر كسى را قادر مى سازد 
تا سايز مورد نظر خود را از هر عضوى شبيه سازى كند، 
بدون اينكه هيچ گونه اعوجاجى در تصاوير به وجود 
آيد ؛ براى مثال مى توانيد از بينى خود در حالت نيم رخ 
عكس گرفته و در همان عكس ثبت شده بينى خود 
را به دلخواهتان تنظيم كنيد تا متوجه ميزان تغييرات 

پس از جراحى شويد. 

 قابليت «اتصال فورى اينترنت»  
 Instant Tethering قابليت اتصال فورى اينترنت يا
از اواخر ماه ژانويه ٢٠١٧ در دسترس برخى از كاربران 
اندرويدى قرار گرفت. اين قابليت جديد به آن ها اجازه 
مى دهد تا يك كانكشن هات اســپات را به صورت 
خودكار راه انــدازى كنند و آن را در دســتگاه هاى 

مختلف خود مورد استفاده قرار دهند. 
 البته الزم به ذكر است كه فعًال اين امكان تنها براى 
دارندگان گوشى هاى پيكسل و نكسوس قابل استفاده 
است. در واقع اين كه اكنون دستگاه هاى پيكسل و 
نكسوس كه مجهز به اندرويد نوقا هستند، مى توانند 
مانند يك منبع اينترنت يا هاســت عمــل كنند، به 
صورت رســمى تاييد شده اســت. تبلت هايى مثل 
پيكسل سى و نكســوس ٩ و همينطور گوشى هاى 
مجهز به اندرويد مارشمالو تنها مى توانند از اينترنتى 
كه به اشــتراك گذاشته شده اســتفاده كنند و ديگر 

قابليت هاست بودن را نخواهند داشت.

امروزه فروشگاه هاى مختلف آنالين و غير آنالين برنامه هاى فروش بسيار متنوعى دارند،ارائه تخفيف هفتگى،ماهانه 
و حتى روزانه بخش مهمى از برنامه هاى پيش برد فروش فروشگاه ها شده است،«هفتچين» به شما كمك مى كند 
تا با آگاهى از فروش هاى ويژه فروشگاه هاى مختلف خريد هفتگى خود را به صرفه تر كنيد،در هفتچين مى توانيد 
هر هفته از برنامه فروش ويژه برترين فروشگاه هاى آنالين و غير آنالين مطلع شده و با توجه به نيازهاى خريد خود 
تصميم بهترى بگيريد.همچنين مى توانيد تصميم بگيريد سبد مورد نياز هفتگى خود را در كدام فروشگاه نزديك محله 
خود با تخفيف بيشترى تهيه كنيد.در هفتچين طيف متنوعى از كاالها شامل:فروش ويژه سوپر ماركت،فروش ويژه 
كاالى ديجيتال،فروش ويژه لوازم خانگى برقى،فروش ويژه مد و لباس،فروش ويژه خانه و اداره، مادر و كودك،زيبايى 

و سالمت،ورزش و سرگرمى،فروش ويژه ابزار و لوازم،فرهنگ و هنر،هر هفته با تخفيف هاى متنوع ارائه مى شود.
تمام فروشگاه هاى آنالين و غير آنالين با عضويت در سايت و اضافه نمودن فروشگاه خود مى توانند تخفيف هاى 

كاال و خدمات خود را به هفتچينى ها معرفى نمايند.
 http://haftchin.com :وب آدرس

Flip Diving بازى محبوب و جالب در سبك بازى هاى ورزشى است  كه شما را در محيط هاى مختلف و خطرناكى 

براى شيرجه زدن و امكان اجراى انواع و اقسام حركت هاى شــيرجه همچون شيرجه از جلو، شيرجه از پشت، معلق 
زدن از پشــت قرار مى دهد! طورى شيرجه بزنيد كه بتوانيد به بهترين شــكل هم فرود بياييد و البته مراقب باشيد به 
صخره ها هم برخورد نكنيد! امكان شــيرجه از بيش از ٥٠ محل مختلف همچون لبه صخره، ســكوهاى شكننده، 
باالى درخت ها و قلعه ها يا حتى از روى قايق يا تخته پرش (ترمپولين) براى شــما فراهم شــده است كه مى توانيد 
انواع و اقســام حركت ها و تكنيك هاى شيرجه از جمله شــيرجه از پشــت، گرفتن پاها از زير و خم شدن روى زانو 
هنگام شــيرجه (پايك) و … را تجربه كنيد! از ويژگى هاى كلى بازى نيز مى توان به مــواردى چون رعايت كامل 
قوانين فيزيك و حركات كامال طبيعى ورزشكاران چه هنگام شــيرجه و چه در صورت برخورد با موانع، امكان ضبط 
كردن بهترين شيرجه ها يا بدترين خرابكارى هاى خود و به اشتراك گذاشــتن آنها با ديگران، امكان انجام بازى به 
صورت آفالين و بدون نياز بــه اينترنت، گرافيك اچ دى با طراحى فوق العاده با صداگذارى هيجان انگيزش اشــاره

 كرد!

راهنماى خريد

شركت اپل در ٢٥ مهر سال ٩٣ از جديدترين تبلت هاى 
محبوب ســرى اير خود به نام «آى پد اير ٢» رونمايى 
به عمل آورد. اير جديد به حســگرهاى «تاچ آى دى» 
(Touch ID) اپل مجهز شده و در ضخامت نيز كاهش 
فوق العاده اى به خود ديده اســت. تبلــت جديد اگرچه 
شباهت بسيارى به نسل پيشــين خود دارد، اما داراى 
ضخامتى ٦.١ ميلى مترى است كه نسبت به آى پد اير 
اصلى با ٧.٥ ميلى متر ضخامــت، ١٨ درصد كاهش را 
به خود ديده. اين تبلت همچنين از نخستين مدل هاى 
آى پد است كه در رنگ طاليى به بازار خواهد آمد. اير ٢ 
در اندازه صفحه نمايش همچنان ٩.٧ اينچ باقى مانده، اما 
بدون شك در كيفيت ارتقا پيدا كرده است. LCD، گلس 
و تاچ حسگر در اين تبلت كامال به يكديگر پيوسته اند و 
ديگر فاصله اى ميان آن ها مشاهده نمى شود. مهم تر از 
همه يك پوشش ضد انعكاسى بر روى صفحه نمايش 
قرار داده شده كه به ادعاى اپل مى تواند تا ٥٦ درصد از 

ميزان انعكاس نور محيط در آن بكاهد. چنين بهبودى 
خواندن و مشــاهده صفحه نمايــش در روز و زير نور 
آفتاب را آســان تر خواهد كرد. اما گذشــته از دارا بودن 
كمترين ميزان ضخامت كــه اپل در تعريف آن ازجمله 
«باريك ترين تبلت دنيا» ياد مى كند، شــايد مهم ترين 
ويژگى جديد اير جديد در اضافه شدن تاچ آى دى باشد. 
اين نخستين بارى اســت كه اپل، فناورى تاچ آى دى 
خود را بر روى تبلت قرار مى دهد و حاال توسعه دهندگان 
مى توانند از آن در انــواع برنامه ها چــون برنامه هاى 
خريدوفروش، امنيتى و ديگر موارد اســتفاده كنند. اپل 
همچنين مى گويد كه اســتفاده از تاچ آى دى در آى پد 
اير ٢ مى تواند به شــما در خريدهاى درون برنامه اى و 
خريد اجناس فيزيكى كمك كنــد. اپل دوربين اير ٢ را 
نيز به شكل قابل مالحظه اى ارتقا بخشيده است. حسگر 
عقب اين تبلت حاال ٨ مگاپيكسلى شده و داراى درجه ى 
ديافراگم F/2.4 است. اين دوربين قادر به ثبت ويديوهاى 

با حداكثر كيفيت 1080pو اسلوموشن است. همچنين 
قابليت هايى چون پانوراما، ثبت تصاوير در حالت Burst و 
يا مرور زمان نيز از ديگر ويژگى هايى آن است كه پيش تر 
در آيفون ها شاهد آن ها بوديم. دوربين جلو نيز بهبوديافته 
و حاال صاحب ديافراگم بزرگ تر F/2.2 شــده. اپل در 
آى پد اير ٢ از پردازنده جديد A8X بهره برده؛ نسخه اى 
قدرتمندتر شده نسبت به تراشه A8 به كار رفته در آيفون 
٦ كه ٦٤ بيتى است كه به گفته اپل، ٤٠ درصد سريع تر از 
آى پد اير اصلى با پردازنده A7 عمل مى كند. تبلت جديد 
در قدرت گرافيكى نيز پيشرفت بسيار قابل مالحظه اى 
را به خود ديده است. كمك پردازنده M8 كه پيش تر در 
آيفون ٦ معرفى شده بود، در آى پد اير ٢ نيز حضور دارد. 
اين كمك پردازنده در فعاليت هاى تناسب بدن و سالمتى 
ثبت كننده رفتار بدن شما خواهد بود. اپل ادعا كرده كه 
باترى اير جديد عمرى ١٠ ساعته دارد. قيمت اين تبلت 

هم اكنون حدود ٢٥٠٠٠٠٠ تومان است. 

تخفيف هاى هفته
 در هفتچين

بازى جالب ”شيرجه 
جسورانه“ اندرويد 

گوگل چگونه به دستيار 
هوشمند خود هويت مى دهد؟

 (Google Assistant) چرا دستيار هوشمند گوگل
بايد يك شخصيت داشته باشــد؟ چون داشتن يك 
شخصيت و از آن مهم تر داشــتن هويت مى تواند به 

باورپذيربودن كمك كند.
گوگل به اين منظــور  Emma Coat را به خدمت 
گرفته است. آنچه گوگل را وادار به استخدام او كرد 
تجربه اى بود كه او در زمينه پردازش شــخصيت و 
دادن هويت به آن ها داشــت و حــاال در گوگل بايد 

همين كار را براى يك ربات انجام دهد. 
دستيار هوشــمند گوگل، با فناورى هوش مصنوعى 
كار مى كند و داراى يك نوع شــخصيت منحصر به 
فرد است. اما يك «شــخصيت» بايد «هويت» نيز 
داشته باشد و اين دقيقا چيزى بود كه اما كوت، كه در 
ژانويه ٢٠١٦ به گوگل پيوست، موظف است براى اين 

دستيار هوشمند خلق كند.  كوت مى گويد: 
” وظيفه اى كه به من واگذار شده است بسيار جالب و 
هيجان انگيز است. بايد بتوانم هر سوالى كه يك كاربر 
ممكن است از يك ربات بپرسد را حدس بزنم تا بتوانم 
يك شخصيت زنده با ثبات را از اين ربات بسازم كه 

بتواند از پس هر مكالمه اى با موفقيت بر بيايد.“ 

ساخت نوع جديدى از ايروژل ها 
با كاربرد تصفيه پساب

ايسنا: محققان گروه شــيمى پژوهشكده تكنولوژى 
توليد جهاد دانشگاهى خوزستان با همكارى محققانى 
از دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه آزاد آبادان موفق 
به ساخت نوع جديدى از ايروژل ها با كاربرد جداسازى 
تركيبات آلى از آب موسوم به «ايروژل هاى هيبريدى 

فنوليك – سيليكا فوق آب گريز» شدند.
محمدمهدى سراجى عضو اين تيم تحقيقاتى درباره 
نتايج اين طــرح اظهار كرد: ايروژل هــا فوم هايى با 
حفرات نانومترى و چگالى بســيار كم هســتند كه 
دانســيته زير ٠.١ گرم بر ســانتى متر مكعب دارند و 
بسيار سبك هستند به همين دليل در فارسى به آن ها 

«هواژل» مى گويند.
وى با اشاره به كاربردهاى خاص و گسترده اين مواد، 
افزود: اســتفاده به عنوان عايق هاى حرارتى، جاذب 
آالينده هاى آب، فيلترهاى بــا تأثير باال براى حذف 
نانوذرات و باكترى ها از هوا و كاربردهاى بسيار ديگر 
به عنوان پايه كاتاليزها در صنايع پتروشيمى ازجمله 

كاربردهاى وسيع اين مواد است.
اين عضو گروه شــيمى پژوهشكده تكنولوژى توليد 
جهاد دانشــگاهى خوزســتان تصريح كــرد: نكته 
قابل توجه ديگر در زمينه ايروژل ها اين اســت كه در 
خصوص خواص عايقى اين مواد، در حال حاضر در 
ســطح دنيا از مواد بر پايه ايروژل براى عايق كارى 
دما اســتفاده مى كنند زيرا كارايى آن ها نســبت به 
عايق هاى مرســوم قديمى از نظر ميزان مصرف و 

فضاى اشغال شده بسيار بيشتر است. 

كليك

فناورانه

١٠ ويــژگى جديـد 
رابط كاربرى ويندوز ١٠

Action Center رابط كاربرى
در Action Center به نظر مى رســد شــاهد يكسرى 
تغييرات جزيى خواهيــم بود. تغييراتى كــه در ارتباط با 
آيكن هاى Quick Access هستند. (دكمه هايى كه روى 
آن ها كليك مى كنيد و به يكسرى كنترل هاى ويژه ويندوز 

١٠ دست پيدا مى كنيد) 
 Creators Update  يكســرى از لغزنده ها را به درون 
Action Center وارد خواهد كــرد. در نتيجه به راحتى 

مى توانيد از لغزنده هاى مربوط به ولوم صدا يا روشــنايى 
صفحه نمايش از طريق اين مركز فرمان دهى اســتفاده 
 Action كنيد. بدون شــك ويژگى فوق باعث مى شود تا
Center ساده تر از قبل در صفحه نمايش هاى لمسى مورد 

استفاده قرار گيرد.

Blue light

به نظر مى رسد، در به روزرسانى بعدى شاهد حالت جديد 
lower blue light خواهيم بود. زمانى كه اين ويژگى را 

فعال كنيد، درجه رنگ تبلت يا كامپيوتر شما به تدريج كم 
و متمايل به سياه مى شود. اين ويژگى روشنايى را بيش از 

حد كم كرده تا متناسب با نور محيط شود.

ژست هاى حركتى جديد
 Precision TouchPad اگر نوت بوك شــما به ويژگى
مجهز باشــد، به روزرسانى آينده يكســرى تنظيمات در 
ارتباط با ژســت هاى حركتى در اختيار شما قرار مى دهد. 
اين به معناى آن است كه اگر دو، سه يا چهار انگشت خود 
را روى صفحه  لمسى حركت دهيد يا يكى از چهار انگشت 
خود را در يكى از جهات باال، پايين، چپ يا راست حركت 
دهيد، به معناى آن خواهد بود كه عمل خاصى در ويندوز 

١٠ انجام خواهد شــد. به طور مثال، اين توانايى را داريد 
تا چهار انگشــت خود را به گونه اى روى صفحه جابه جا 
كنيد تا به طور مثال به محيط دســكتاپ وارد شــود يا با 
سه انگشت خود به گونه اى صفحه را لمس كنيد كه رابط 

كورتانا فعال شود.

گروه بندى كاشى هاى شروع درون پوشه كاشى ها
شــما اين توانايى را خواهيد داشــت تا كاشى ها را يكى 
پس از ديگرى به سمت منوى شروع كشيده و رها كنيد. 
اين كاشى ها در كنار يكديگر تشــكيل يك گروه را داده 
و همگى از طريق يك كاشــى واحد در اختيار شما قرار 
خواهند گرفت. (tile folder) در اين حالت تمامى كاشى ها 
درون يك پوشه قرار مى گيرند. در چنين حالتى اگر روى 
پوشه كاشى ها كليك كنيد، در منوى شروع محتواى اين 
پوشه باز شده و به كاشــى هايى كه درون آن پوشه قرار 

دارند دسترسى خواهيد داشت.

My People

مايكروسافت به دنبال آن اســت تا يك شبكه اجتماعى 
تعاملى را به شكل برجسته درون ويندوز ١٠ پياده سازى 
كند. MyPeople دورنماى چنين شــبكه اى است. اين 
برنامه درون نوار وظيفه و در ســمت راســت آيكن هاى 
system tray به صورت بالدرنــگ در اختيار كاربران 

قرار خواهد گرفت. MyPeople به شــما اجازه مى دهد 
تا مخاطبان مــورد عالقه خود را درون نــوار وظيفه قرار 
دهيد. در اين حالت هر آيكن نماينده يك مخاطب است. 
با كليك كــردن روى هر آيكن به ســادگى مى توانيد به 
پيام هاى متعلق به آن مخاطب دسترسى داشته باشيد. به 
نظر مى رسد كاربران قادر خواهند بود مخاطبان موردنظر 

خود را  از درون محيط كالود وارد برنامه People كنند. 
مخاطبانى كه حســاب هاى كاربرى آن ها در اسكايپ، 

GroupMe يا آفيس قرار دارد.

به همان مكانى باز گرديد كه آن را ترك كرده ايد
به روزرســانى آتــى به شــما اجــازه مى دهــد فرآيند 
همسان سازى برنامه اى كه در حال استفاده از آن هستيد 
را روى كامپيوتر ديگرى كه از ويندوز ١٠ استفاده مى كند 
به مرحله اجرا در آوريد. براى اين منظور كورتانا با ارسال 
اعالن رديابى به شــما درباره همسان ســازى برنامه ها 
گزارش مى دهد. ويژگى فوق بر مبناى اين سناريو شكل 
گرفته است كه شــما انجام كارى را روى يك كامپيوتر 
آغاز مى كنيــد و در كامپيوتر ديگــرى آن كار را به پايان 
مى رسانيد. به طور مثال، شما به سرعت يكسرى يادداشت 
را محيط ورد و زمانى كه در خانه قرار داريد تايپ مى كنيد. 
سيستم شما در خانه از ويندوز ١٠ استفاده مى كند. زمانى 
كه در محل كار خود حضور داريد، برنامه ورد را در محيط 
كارى خود باز مى كنيد و از همان مكانى كه يادداشت خود 
را نيمه كاره رها كرده ايد فرآيند نگارش را ادامه مى دهيد.

عكس بردارى از بخشى از صفحه نمايش
اگر تركيب كليدهاى Windows + Shift +S  را توامان 
با يكديگر فشار دهيد، ابزارى را مشاهده خواهيد كرد كه 
به شــما اجازه مى دهد فرآيند عكس بردارى از بخشى از 
صفحه نمايش را با استفاده از آن انجام دهيد. تصويرى كه 
به اين شكل گرفته مى شود در كليپ برد قرار مى گيرد و در 
ادامه به سادگى قادر به كپى كردن اين تصوير در برنامه 
ديگرى خواهيد بود. اين كار با استفاده از تركيب كليد هاى 

Ctrl+V انجام مى شود.

به اشتراك گذارى ساده تر
تابع به اشتراك گذارى در ويندوز ١٠ به شما اجازه مى دهد 
محتواى خــود را از طريق برنامه هاى وينــدوزى كه از 
اين قابليت پشــتيبانى مى كنند به اشتراك قرار دهيد. به 
طور مثال، زمانى كــه روى دكمــه Share در مرورگر 
مايكروسافت اج را كليك مى كنيد، پانلى در سمت راست 
برنامه در اختيار شــما قرار مى گيرد، اين برنامه فهرستى 
از برنامه هــاى ويندوزى همچون برنامــه Mail را براى 
به اشــتراك گذارى محتوا در اختيار شــما قرار مى دهد. 
اين رابط كاربرى در به روزرســانى آتى پيشــرفت كرده 
اســت. به جاى آن كه پانلى درون برنامه ظاهر شده و به 
شما اجازه دهد از درون فهرستى از برنامه هاى ويندوزى 
يكى را براى به اشــتراك گذارى محتواى خود استفاده 
كنيد، يك ويژگى جديد به نام Near Share را در اختيار  
شــما قرار مى دهد كه به شــما اجازه مى دهد محتواى 
خود را با دستگاهى كه در نزديكى شــما قرار داشته و از 
بلوتوث يا واى فاى پشــتيبانى مى كند به اشــتراك قرار 

دهيد. 

صفحه لمسى مجازى
اين ابزار زمانى مفيد اســت كه يك تبلت ويندوز ١٠ را به 
يك دستگاه خارجى شــبيه به تلويزيون متصل مى كنيد. 
اگر اين گزينه را تنظيم كنيد، يكســرى قابليت هاى ويژه 
صفحه نمايش در اختيار شــما قرار مى گيــرد. در تنيجه 
زمانى كه تبلت خود را در اختيار داريد، از داشــتن ماوس 
و صفحه كليد بى نياز خواهيد شــد. در اين حالت يك پد 
لمســى مجازى در اختيار شــما قرار مى گيرد. اين پد به 
راحتى به شــما اجازه مى دهد همانند يك صفحه لمسى 

واقعى نشانگر ماوس را كنترل كنيد.

تبلت اپل مدل iPad Air 2 4G ظرفيت ٦٤ گيگابايت

رامين مشكاه
به روزرسانى بزرگ بعدى ويندوز كه Creators Update نام دارد، در ماه آوريل عرضه خواهد شد. اين به روزرسانى از چند 
جهت حائز اهميت است. اول آن كه تعدادى برنامه جديد در ارتباط با توليد محتوا (برنامه هاى جديد نقاشى و موزيك) در 
اختيار كاربران قرار مى دهد و دوم آن كه به كاربر اجازه مى دهد به روش هاى مختلفى با هسته مركزى سيستم عامل ارتباط 
برقرار كند. بر همين اساس در اين مقاله تعدادى از ويژگى هاى جالب توجهى را كه در بيلدهاى جارى مشاهده كرديم و 

انتظار مى رود در به روزرسانى بعدى شاهد حضور آن ها باشيم را مورد بررسى قرار داده ايم.
فعال شدن قفل خودكار زمانى كه از كامپيوتر دور مى شود

اين قابليت به ويژگى امنيتى ويندوز هلو افزوده خواهد شد. ويژگى فوق به طور خودكار زمانى كه كاربر از كامپيوتر مجهز 
به ويندوز ١٠ دور مى شود، فعال خواهد شد. كاربر از طريق تركيب كليدهاى ويندوز  L + قادر است به صفحه قفل وارد 
 Proximity شود. در حالى كه هنوز نام رسمى براى اين ويژگى ذكر نشده است، اما نام هاى پيشنهادى براى اين ويژگى
Lock،Dynamic Lock و Windows Goodbye هستند. مايكروســافت هنوز به طور دقيق اعالم نكرده است كه 

ويندوز ١٠ چگونه اطالع پيدا مى كند كه كاربر از سيستم خود دور شده است.  



بين الملل ٢٨٧٧دوشنبه  ٢٥  بهمن  ماه ١١

  باشگاه خبرنگاران جوان | رئيس شركت 
هواپيمايى ايرلند خــروج انگليس از اتحاديــه اروپا را 

احمقانه ترين تصميم مردم اين كشور توصيف كرد.
«مايكل اوليرى» مدير عامل شركت هواپيمايى ايرلند 
ضمن ابلهانه خواندن خروج انگليــس از اتحاديه اروپا 
(برگزيت) تأكيــد كرد اطمينان دارد كه دو ســال ديگر 
طرفداران برگزيت از تصميمى كه گرفته اند، پشــيمان 

خواهند شد.
مدير عامل «ريان اير» كه در حاشــيه نشست «ائتالف 
براى اروپا» A4E ســخن مى گفت، تأكيد كرد: «خارج 
كردن انگليس از اتحاديه اروپا احمقانه ترين تصميمى 
است كه انگليســى ها تا كنون گرفته اند. من همچنان 
معتقدم دو سال ديگر وقتى مردم انگليس به اين واقعيت 
پى ببرند كه مبتكران برگزيت به آنهــا دروغ گفته اند، 
نظرشان در اين رابطه تغيير خواهد كرد و در تصميمى كه 

گرفته اند تجديد نظر خواهند كرد.»
در همه پرسى تعيين سرنوشت انگليس در اتحاديه اروپا 
كه بيست و سوم ژوئن سال گذشــته برگزار شد، ٥١/٩ 
درصد انگليسى ها به خروج كشورشان از اتحاديه اروپا 
رأى دادند و ٤٨/١ درصد از آنها خواستار ماندن در اتحاديه 

اروپا شدند. 
اوليرى ادامه داد: « مقامات انگليســى حامى برگزيت 
درباره پيامدها و نتايج خروج انگليــس از اتحاديه اروپا 
به مردم دروغ گفته و به آنها اطمينان داده اند كه با خارج 
شدن انگليس از اتحاديه اروپا هيچ چيز تغيير نخواهد كرد. 

اين حرف ها چيزى جز اراجيف نيســت چرا كه برگزيت 
همه چيز را به شدت تغيير خواهد داد.»

پــس از چندين روز بحث و رايزنى فشــرده ســرانجام 
نمايندگان مجلس عوام انگليس چهارشــنبه شب هفته 
پيش با ٤٩٤ رأى موافق در برابر ١٢٢ رأى مخالف اليحه 
پيشنهادى دولت را براى آغاز رسمى روند برگزيت تصويب 
كردند. اين اليحه پس از تصويب در مجلس عوام انگليس 
بايد در مجلس سنا به رأى گذاشته و تصويب شود تا «ترزا 

مى» اجازه آغاز رسمى برگزيت را به دست آورد.
ابهاماتى كه بر روابط آتى انگليس با اتحاديه اروپا سنگينى 
مى كند از همين حاال بسيارى از شركت ها را به فكر خروج 
از اين كشور انداخته است. برخى از شركت هاى بزرگ فعال 
در انگليس از جمله شركت هاى هواپيمايى «ايزيجت» 
و «آى اى جى» كه شــركت مادر «بريتيــش ايرويز» 
محسوب مى شود و همچنين شبكه بنگاه هاى غيرمنقول 
«فاكســتونز» در لندن از پيامدهاى منفــى برگزيت بر 
عملكرد خود خبر داده و درباره تداوم اين وضعيت هشدار 
داده اند.دولت انگليس نيز كه نگــران پيامدهاى خروج 
از اتحاديه اروپا بر اقتصاد اين كشــور است، قصد دارد با 
اتخاذ برخى تدابير تشويق كننده از جمله كاهش ماليات، 
شركت ها به ادامه فعاليت در انگليس ترغيب كند. سران 
اتحاديه اروپا از سال گذشته تهديد كرده اند كه اگر انگليس 
پس از خروج از اين اتحاديه اصل آزادى تردد افراد را زير 
سئوال ببرد، دسترسى ترجيحى خود را به بازار واحد اروپا 

از دست خواهد داد. 

  آريا |  صدراعظم آلمــان، ضمن درخواســت 
از كشــورهاي عضو حــوزه پولي يورو، بــراي عمل به 
تعهداتشــان گفت كه واحد پولي يــورو همچنان بايد 

يكپارچه باقي بماند.
«آنگال مركل» صدراعظم آلمان گفت: «مواردي كه ما در 
موردشان به توافق رسيده ايم بايد توسط تمام كشورهاي 
عضو حوزه پولي يورو اجرا شود. اعضاى حوزه يورو بايد در 

كنار يكديگر باقي بمانند.»
اين در حالي بود كه «ولفگانگ شــويبله» وزير اقتصاد 
آلمان، پيش از اين اعالم كرده بود اگــر يونان نتواند به 
تعهداتش در قبال كمك مالــي اتحاديه اروپا عمل كند، 

ممكن است مجبور به خروج از حوزه پولي يورو شود.
  ARD شويبله در گفتگو با راديو و تلويزيون رسمي آلمان
گفت: «فشــار بر يوناني ها براي انجام اصالحات بايد به 
گونه اي انجام شــود كه آنها نيز بتوانند با ديگران رقابت 
كنند؛ در غير اينصورت نمي تواننــد در حوزه پولي يورو 

باقي بمانند.»
ميزان بدهي هاي يونان ٣٢١ ميليــارد يورو معادل ١٧٥ 

درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور برآورد شده است. 
حدود ٧٠ درصد بستانكاران اين كشور نهادهاي بين المللي 
و يا كشورهاي حوزه پولي يورو هستند. صندوق بين المللي 
پول ٣٢ ميليارد يورو، بانك مركزي اروپا ٢٧ ميليارد يورو، 
دولت هاي منطقــه پولي يورو جمعــاً ٥٣ ميليارد يورو و 
مكانيسم ثبات مالي اروپايي ١٤١ ميليارد و ٨٠٠ ميليون 
يورو از يونان طلب دارند. در كوتاه مدت يعني از سال ٢٠١٥ 
تا سال ٢٠١٧ يونان بايد حدود ٤٠ ميليارد يورو از بدهي 
هايش را به بانك مركزي اروپا، صندوق بين المللي پول و 

بانك هاي اين كشور پرداخت كند.
خطري كه اين كشور را تهديد مي كند خالي شدن صندوق 
دولت و كاهش شديد نقدينگي آن اســت. با وجود اين، 
نخست وزير يونان توقف دريافت كمك هاي مالي بين 
المللي را در دستور كار دولت قرار داده است. اتحاديه اروپا 
بايد چندين بار كمك مالي به اين كشور را تمديد كند. اين 
توافق ها هرچند، موقتاً مانع از خروج اين كشور از حوزه 
يورو خواهد شد؛ با اين حال سايه بحران همچنان بر فراز 

حوزه پولي يورو باقي خواهد ماند.

  تسنيم| دفتر معاون اول رياست جمهورى افغانســتان در واكنش به مطلب 
منتشر شده در روزنامه چاپ كابل اعالم كرد كه كودتاى سفيدى عليه ژنرال «دوستم» 

در دست اجراست.
پس از اينكه روزنامه  «٨ صبح» در يادداشــتى از احتمال جانشينى برخى افراد به جاى 
ژنرال دوستم خبر داده بود، حاال مسئول دفتر معاون اول رئيس جمهور افغانستان به اين 

اظهارات واكنش نشان داده است.
«عنايت ا... بابر فرهمند» با ارسال يادداشتى به اين روزنامه، مسئوالن آن را به تخريب و 

كودتاى سفيد عليه ترك تباران افغانستان متهم كرده است.
وى در اين يادداشت مى نويسد: «روزنامه  "٨ صبح" با انتشار اين مقاله، كودتاى سفيدى 
را عليه قوم ساكت و باشرف ترك تبار به راه انداخته است كه بر اساس آن تالش دارد تا 

دست به تجزيه و نفاق اين قوم بزند.»
روزنامه «٨ صبح»، ژنرال دوستم را در پى اتهام تجاوز بر «احمد ايشچى»، منزوى دانسته 
بود و گفته بود كه معاون اول «اشرف غنى» به اواخر عمر سياسى اش نزديك شده است.

اين روزنامه پيش بينى كرده بود كه ترك تباران افغانستان، يك جانشين را براى ژنرال 
دوستم براى احراز پست معاون اول رياست جمهورى معرفى خواهند كرد.

در اين گزارش از «اسدا... ولوالجى»، «ثريا دليل» و «شاكر كارگر» به عنوان جانشينان 

احتمالى ياد شده بود.
ثريا دليل كه در حال حاضر سفير افغانســتان در سوئيس است، پيش از اين سمت وزير 

بهداشت در دولت «حامد كرزى» را به عهده داشت.
اسدا... ولوالجى از شخصيت هاى فرهنگى و ميانه رو شناخته شده ازبك هاست و شاكر 

كارگر نيز نماينده دولت وحدت ملى در امور كشورهاى آسياى ميانه است.
 شاكر در دولت پيشين هم سمت وزارت انرژى و آب را بر عهده داشت و پس از آن نيز به 

مجلس راه يافت.

  مهر | پنج جزيره منطقه كوريل در مرز روسيه و 
ژاپن، با امضاى «ديميترى مدودف» نخست وزير روسيه، 

نامگذارى شدند.
اين جزاير به نمايندگان نظامى و دولتى اختصاص داشتند. 
قسمتى از اين جزاير براى وزير امور خارجه و سخنگوى 
وى در اتحاد جماهير شوروى سابق بوده و قسمت ديگر 
آن براى «ايگور فارخوتدينوف» يكى از فرمانداران زمان 

شوروى سابق بوده است.
همچنين قســمت هاى ديگر اين مجمع الجزاير، براى 

ديگر مسئولين شوروى سابق بوده است.
نامگــذارى اين منطقه طبق قانــون نامگذارى مناطق 
جغرافيايى كه قبًال در ســند مركز اطالعات نوشته شده 
است، انجام مى شود. شايان ذكر اســت كه اين فرآيند 

نامگذارى قرار بوده است از سال ٢٠١٠ انجام شود.

دولت پرو از جامعه بين الملل خواسته تا براى يافتن رئيس جمهورى پيشين 
اين كشور كه به رشوه خوارى متهم است، به آنها كمك كنند و اعالم كرده كه 

او احتماًال در آمريكاست و مى خواهد به اسرائيل فرار كند.
به گزارش خبر آنالين، «پدرو پابلو كوچينسكى» رئيس جمهورى پرو كه در 
دوران رياست جمهورى «الخاندرو تولدو» در سال هاى ٢٠٠١ تا ٢٠٠٦ نخست 
وزير و وزير اقتصاد بود، گفت از مقام ها در آمريكا و اسرائيل خواسته تا وى را 

بيابند و به پرو بازگردانند.
يك قاضى در پرو در حكمى اعالم كرد كه تولدو بايد براى اقداماتى كه مرتكب 
شده موقتاً زندانى شــود، تا بررســى ها درباره اتهامات مربوط به پولشويى و 

اختالس و رشوه عليه وى انجام شود.
دادستان ها تولدوى ٧٠ ساله را به دريافت ٢٠ ميليون دالر رشوه از يك كمپانى 

امالكى در برزيل متهم كرده اند.
سقوط تولدو كه زمانى قهرمان حامى دموكراسى و پيشرو در مقابله با فساد در 
پرو بود سئواالتى را درباره اين مسئله به وجود آورده كه شخص قدرتمند ديگر 
در پرو چه كسى خواهد بود كه اين كمپانى امالكى برزيلى دست رويش بگذارد.
پليس بين الملل نيز براى ١٩٠ كشور عضو، هشدار قرمز صادر كرده تا تولدو 

را بيابند و دستگير كنند.

وزارت كشور پرو براى افرادى كه اطالعاتى مفيد درباره فرد مذكور ارائه كنند، 
مبلغ ٣٠ هزار دالر جايزه در نظر گرفته است.

«كارلوس باسومبريو» وزير كشور پرو گفت: «هركس كه در سراسر جهان به ما 
كمك كند تا تولدو را دستگير كنيم اين جايزه را مى گيرد. ما به دنبال بازداشت 

اين فرد هستيم.»
تولدو درحالى روى كار آمد كه با فساد گسترده در دوران «آلبرتو فوجيمورى» 
ديكتاتورى سابق پرو به مخالفت پرداخت. فوجيمورى در حال حاضر در حال 
گذران ٢٥ سال محكوميت خود در زندان به اتهام فساد و نقض گسترده حقوق 

بشر است.
تولدو هنوز به جرمى محكوم نشده است. گفته مى شود كه وى يك هفته قبل 

در فرانسه بوده است.
«اريبرتو بنيتز» وكيل تولدو اين مســئله را كه موكلش در حال فرار اســت،  
رد كرد و به رويترز گفت كه منتظر نتايج بررســى مجــدد و فرجام خواهى

 است.
همسر تولدو يك شــهروند اسرائيلى است و دوســتى ديرينه اى با «يوسف 

ميمان» تاجر پرويى- اسرائيلى دارد.
 پرو با اسرائيل معاهده استرداد متهم ندارد اما با آمريكا دارد.

  ايسنا| «دونالد ترامپ» از «شينزو آبه» با آغوشى 
گرم و حرف هاى تحسين برانگيز استقبال كرد و اين نشان 
مى دهد كه او از لفاظى هاى تند ســابقش در قبال توكيو 

دست برداشته است.
دونالد ترامپ رئيس جمهورى آمريكا «دستان قدرتمند» 
مهمانش و «صميميت بسيار بسيار خوب» بين هر دوى 
آنها را تحسين كرد و در يك اقدام علنى به منظور نشان 
دادن نزديكى ديپلماتيك، تشريفات نظامى كاخ سفيد را 

در استقبال از شينزو آبه به كار گرفت.
ترامپ بعد از ديدار بــا آبه گفت: «وقتى مــن امروز در 
خودروام از او استقبال كردم عالوه بر اينكه با او دست دادم 
او را به آغوش كشــيدم كه اين نشان دهنده صميميتى 

است كه ما داريم.»
آبه و ترامپ در ابتدا در ضيافت ناهار در كاخ سفيد شركت 
كردند و بعد به يكى از تفرجگا ه هــاى ترامپ در ايالت 
فلوريدا رفتند تا مذاكرات بيشترى را انجام داده و در يك 

بازى گلف شركت كنند.
زمانى كه آنها به فرودگاه «پالم بيچ» وارد شدند ده ها تن از 
ساكنان اين منطقه براى استقبال از آنها در حاشيه جاده اى 
منتهى به ملك ترامپ صف كشيدند و پرچم هاى آمريكا 
را تكان دادند. بيش از اين «نوبوسوكا كيشى» نخست 
وزير اســبق ژاپن و پدربزرگ شينزو آبه در زمان رياست 
جمهورى «دوايت آيزنهاور» در اقدامى مشابه با او گلف 

بازى كرده بود.
دست دادن عجيب نخســت وزير ژاپن و دونالد ترامپ 
بسيار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. پيش از كنفرانس 
خبرى مشترك، رسانه ها تصاويرى از دست دادن عجيب 
 NBCاين دو مقام را منتشــر كردند به طورى كه شبكه
گزارش داد، اين دست دادن حدود ١٨ ثانيه طول كشيد 
بدون اينكه هيچيك بخواهند دست خود را كنار بكشند. 

اين شبكه اين دست دادن را چالشى خواند.

در كنفرانس خبرى مشترك، ميهمان ژاپنِى ترامپ تأكيد 
كرد، كشورش و آمريكا در راستاى تقويت ائتالف ميان 
دو كشور براى مقابله با اقدامات تحريك آميز كره شمالى 

همكارى خواهند كرد.
رهبر ژاپــن اين بار تالش دارد كه روابطى شــخصى با 
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا برقرار كند چرا كه در 
هفته هاى اخير روابط دو كشور با زير سئوال بردن تعهدات 
دفاعى آمريكا و ژاپن و كنار گذاشــتن توافقنامه تجارت 

آزاد ترانس پاسيفيك دچار تنش شده اين درحالى است 
كه كاخ سفيد پيشنهاد افزايش چشمگير تعرفه ماليات بر 
واردات از ژاپن را داد كه تأثيرى جدى بر توليدكنندگان 
ژاپنى خواهد داشت. آبه از پرداختن  به پرسش ها درباره 
اين توافق تجارى خوددارى كرد اما به تعريف و تمجيد 

از ترامپ پرداخت.
آبه خطاب به ترامپ گفت: «شما يك تاجر عالى هستيد.» 
او ترامپ را در خصوص همه چيز از بازى گلف گرفته تا 

اهميت سياسى اش تحسين كرد.
آبه همچنين در اين ديدار به ترامپ پيشنهاد ساخت خط 
راه آهن سريع الســير ميان كاخ ســفيد و برج ترامپ در 
نيويورك را براى طى اين مســافت در مدت يك ساعت 

از سوى ژاپن داد.
آبه در ســخنرانى در برابر اتاق بازرگانى آمريكا گفت كه 
روابط تجارى آمريكا و ژاپن با استناد به سود متقابل است و 

او خواهان ايجاد روابطى مطمئن با ترامپ است.
اين تالش هاى آبه ظاهــراً جــواب داد و ترامپ بعد از 
لفاظى هــاى ضد ژاپــن در زمان كمپيــن انتخاباتى از 
توافق هاى دفاعى پرسابقه آمريكا و ژاپن و همچنين از 

تجارت آزاد و عادالنه دو طرفه با ژاپن حمايت كرد.
ترامپ همچنين گفت: «ما به امنيت ژاپن متعهد هستيم.»

وى افزود: «پيوند ميان دو كشــور و دوستى ميان مردم 
دو كشور بسيار عميق اســت. اين دولت متعهد به حتى 
نزديك تر كردن اين روابط است.» ترامپ در يك بيانيه 
اطمينان داد آمريكا در صورتى كــه چين بخواهد براى 
تصاحب جزاير مورد مناقشــه با ژاپن اقدام كند از ژاپن 

دفاع خواهد كرد.
اين دو در بيانيه مشــتركى گفتند، مخالف هر گونه اقدام 
يك جانبه اى هستند كه باعث تضعيف مديريت ژاپن در 

اين جزاير شود. 
ترامپ همچنين از ژاپــن به علت ميزبانــى نيروهاى 
آمريكايى تشكر كرد و نسبت به همكارى در جهت تقويت 
منافع دو كشور و مبارزه با تهديدات موشكى و هسته اى 
كره شمالى ابراز اميدوارى كرد.رئيس جمهورى آمريكا 
اظهار داشت، روابط دوستانه ميان دو كشور و ملت بسيار 
عميق است و ائتالف بين آمريكا و ژاپن سنگ بناى صلح 
و امنيت در منطقه اقيانوس آرام است.ترامپ دفاع از خود 
عليه تهديد موشكى كره شمالى و تهديد هسته اى پيونگ 

يانگ بر منطقه را يك اولويت خواند.

  ايرنا |  نتايج يك بررسى نشــان مى دهد كه 
بيش از ٩٠ درصد از افراد متمول در چين و بســيارى 
از شهروندان ديگر كه زندگى معمولى دارند، به دليل 
شرايط اقتصادى خوب كشورشان تمايلى به مهاجرت 

ندارند.
  اين در شــرايطى اســت كه مهاجرت در ميان افراد 
مختلف از جمله اقشــار ثروتمند در چين در سال هاى 
گذشــته بســيار مورد توجه بود و آنان عالقه مند به 

زندگى و كسب و كار در كشورهاى ديگر بودند.
تازه ترين نظرسنجى كه در اين خصوص در كشور چين 
صورت گرفته، گوياى اين واقعيت است كه آنها به دليل 
خوشبين بودن به آينده اقتصادى كشور خود عالقه اى 

به ترك چين ندارند.
نتايج اين نظرســنجى كه به تازگى در تارنماى «يى 
سى» چين منتشر شده، نشان مى دهد كه در شش ماه 

گذشته بيش از ٥٠٠ نفر مورد نظرخواهى قرار گرفته اند 
و همه اين افراد كه بيش از ده ميليون يوان (نزديك به 
يك ميليون و ٤٠٠ هزار دالر) ثروت داشته اند، بر اين 

موضوع تأسكيد داشته اند.
١٣ سال اســت كه چنين نظرســنجى در ميان افراد 
ثروتمند چين انجام مى شــود اما براى اولين بار است 
كه بيــش از ٩٠ درصد گفته اند نگاهشــان به اقتصاد 
كشورشان خوشبينانه است و ٢٨ درصد تأكيد كرده اند 
نسبت به اقتصاد چين اعتماد كامل دارند و نمى خواهند 

از اين كشور مهاجرت كنند.
همين نظرسنجى نشــان مى دهد كه مردم عادى در 
چين هم ديگر عالقه كمترى به مهاجرت نسبت به سال 
هاى قبل دارند و ترجيح مى دهند در داخل چين كسب 

و كار داشته باشند.
در اين بين، بيش از ٣٠ درصد گفته اند كه اولين عرصه 

مورد نظر آنها براى ســرمايه گذارى اموال غيرمنقول 
است.

سرمايه گذاران چينى در نظرســنجى مذكور تصريح 
كرده اند كه عليرغم تالش هاى دولت براى جلوگيرى 
از افزايش بهاى اموال غيرمنقول در دو سال آينده باز 

هم قيمت ها باالتر خواهد رفت.
اداره ملى آمار چين در تازه ترين گزارش خود رشــد 
اقتصادى كشور در سال ٢٠١٦ ميالدى را ٦/٧ درصد 
عنوان كرده كه پايين ترين ميزان رشــد در ٢٦ سال 

گذشته بوده است.
با اين وصف دولت تأكيد مــى كند: برغم چالش هاى 
موجود و ركود اقتصادى در كشور، اين رشد از بسيارى 
كشورهاى ديگر باالتر بوده و به دليل اوضاع اقتصادى 
مطلوب، چين كماكان يكــى از بازارهاى مورد عالقه 

سرمايه گذاران خارجى است.

رئيس جمهور آمريكا با آغوشى گرم از آبه استقبال كرد؛

 تعهد ترامپ به تأمين امنيت ژاپن
برگزيت

احمقانه ترين تصميم مردم انگليس بود

درخواست پرو از جامعه جهانى

مردم چين تمايلى به 
مهاجرت ندارند

مركل: حوزه پولي يورو بايد يكپارچه

 باقي بماند

كودتاى سفيد در افغانستان

روسيه جزاير «كوريل» را نامگذارى كرد

 شــبكه NBC به نقل از يك منبع آگاه در دولت 
آمريكا اعالم كرد  پــس از روى كار آمدن «دونالد 
ترامپ»، احتمال دارد «ادوارد اســنودن» كارمنِد 
ســابق ســازمان اطالعات آمريكا، به واشنگتن 
تحويل داده شود. ادوارد اسنودن، به سبب افشاى 
جزئيات برنامه هاى سرى جاسوسى دولت آمريكا 
معروف است.به گزارش جام جم آنالين،پيش از 
اين، «مايكل موريل» معاون سابق رئيس سازمان 
سيا گفته بود كه مسكو مى تواند با تسليم اسنودن 
به آمريكا، به دونالد ترامپ «هديه» دهد اما «ماريا 
زاخارووا» سخنگوى رسمى وزارت خارجه روسيه 
تأكيد كرده بود مدت اقامت اســنودن در روسيه 

تمديد شده است.

روسيه اسنودن را به آمريكا 
تحويل مى دهد؟



١٢حوادث ٢٨٧٧دوشنبه  ٢٥  بهمن  ماه 

چهل تكه

يك گداى فلسطينى از كرانه باخترى به پليس    جام نيوز |
اطالع داد كه ٢٠٠ هزار دالر از خانه اش به سرقت رفته است. زن 
گداى فلسطينى با گزارش اين سرقت، نيروهاى پليس را شگفت 
زده كرد. «لؤى زريقات» سخنگوى پليس گفت: «نيروهاى پليس 
ابتدا سخنان وى را باور نكردند اما با دستگيرى دو دزد و اعتراف آنها 
به سرقت از منزل حقيرانه اين زن در نزديكى رام ا... در كرانه باخترى، 
صحت ادعايش ثابت شد.»وى افزود: «هر دو سارق به سرقت اين 
مبلغ اذعان كردند و باقيمانده مبلغ را نزد آنها يافتيم در حالى كه مقدار 

زيادى از آن را خرج كرده بودند.»
اين گداى ٤٠ ساله از سال ها پيش به تكديگرى عادت كرده بود.

حضور موجــودى كوچك در    باشگاه خبرنگاران جوان |
تصويرى كه توسط يك مهندس عمران به اسم «جرمن پريرا» در يكى از 
پارك هاى جنگلى سانتياگوى شيلى گرفته شد، توجه بسيارى از رسانه ها 
را به سوى خود جلب كرده اســت. عالقه  مندان به موضوع بيگانگان 
فضايى ادعا مى كنند كه اين تصوير به طور واضح يك موجود شبيه انسان 
را نشان مى دهدكه پشت سر دو پليس اسب سوار در حال گذر از خيابان 
است.آقاى پريرا مى گويد: «با خودم فكر كردم كه شايد بد نباشد از يك 

گروه پليس هاى اسب سوار عكس بگيرم.» 
 وى هنگام عكســبردارى لنز دوربين را روى ســرعت پايين تنظيم و 
دوربين را روى ١٠x زوم كرده بوده كه باعث شــده تصوير كمى مبهم 

و تار ثبت شود.

«حوا سلبيك» زن ٨٠ ساله اهل بوسنى     افكارنيوز |
مى گويد با زبانش قادر اســت بيمارى هاى چشــمى افراد را 

درمان كند.
حوا با ليســيدن مردمك چشــم بيماران و خــارج كردن فلز، 
شيشــه و گرد و خاك اين كار را انجام مى دهــد. وى قبل از 
شــروع درمان، زبانش را با الكل ضدعفونى مى كند. اين زن 
كه در بوسنى به «ننه حوا» شهرت دارد ادعا مى كند تنها كسى 
در جهان است كه قادر اســت با زبانش بيمارى هاى چشمى را 

درمان كند.
بنا به ادعاى حوا، وى تاكنون توانســته حــدود پنج هزار تن از 

مليت هاى مختلف جهان از آمريكا تا استراليا را درمان كند.

سرقت ٢٠٠ هزار دالر از 
گداى فلسطينى

موجودى فضايى
 در شيلى 

شفا دادن با 
ليس زدن مردمك چشم 030201

فرمانده انتظامى استان بوشــهر گفت: فردى كه با 
تيراندازى در يك مراســم عروسى باعث فوت پسر 
بچه هشت ساله اى شده بود شناسايى و دستگير شد. 
به گزارش مهر، سردار حيدر عباس زاده اظهار داشت: 
در ساعت ١٨ پنج شنبه بيســت و يكم بهمن ماه ٩٥ 
در يك مراسم عروسى در روستاى شاهيجان بخش 
كلمه شهرستان دشتســتان بر اثر تيراندازى سهوى 
فردى٧٠ ســاله به هويت «م.ت»،  كودك هشــت 
ساله اى به نام «پويا» مجروح شد و قبل از رسيدن به 

درمانگاه فوت كرد. 
وى اضافه كرد: بالفاصله با حضور عوامل پليس عامل 
تيراندازى شناسايى و دستگير شد و سالح به كار رفته 

در اين تيراندازى از وى كشف شد.

 تابناك| «قصور» يعنــى چه؟ آنگونــه كه در 
فرهنگ لغــت معين آمده، قصور بــه معانى «كوتاهى 
كردن، از كارى بازايستادن» است اما ظاهراً معنى اين 
كلمه در تركيب «قصور پزشــكى» چيز ديگرى است. 
مثل حكايت اين پرونده كه در آن دســت نوزادى فلج 
شده ولى تنها پاى قصورى ١٧ درصدى در ميان است!

حكايت پرونده هاى گشــوده شده با نام قصور پزشكى 
در كشــورمان آنقدر زياد و دردناك است كه بعيد است 
هر كداممان چند نمونه از آنها را در پيرامونمان ســراغ 
نداشته باشيم؛ حكايت هايى رنج آور كه گاه رنج هاى 

مادام العمرى را براى برخى به همراه مى آورند.
مثل اين كودك يكساله مريوانى كه ظاهراً قرار است بر 
اثر يك قصور پزشكى كه در نخستين دقايق پا گذاشتن 
وى به اين دنيــا رقم خورده، عمــرى را بدون يكى از 
دســت هايش ســر كند. از اين روى كه موقع زايمان 
گردنش دچار كشــيدگى شــده و بر اثر اين كشيدگى، 

عصب يكى از دست هايش آسيب ديده است.
حقيقتى تلخ كه به مانند اغلب پرونده هاى مشابه، ابتدا 
با انكار كادر درمانى مواجه شده و اين توجيه براى دست 
به سر كردن والدين، پس از پى بردن به وجود اشكالى 
در حركت دست نوزادشان بيان شده است: «بعد از چند 

روز چون نرم است بهبود پيدا مى كند.»
البته اين اتفــاق رخ نــداد و بهبودى حاصل نشــد تا 
«شــارو» پيش از آنكه يك ســالگى را تجربه كند، به 
تيغ جراحى سپرده شــود. با اين اميد كه از كار افتادگى 
و كوتاهى دست وى برطرف شده و نوزادى كه تمامى 
طول دوران باردارى را در ســالمت كامل گذرانده و تا

لحظه زايمان هيچ مشكلى نداشــت، به زندگى عادى 
بازگردد.

متأســفانه عمل جراحى نيز جواب نداد تــا پدر و مادر 
شارو  بيش از پيش از يادآورى گذشــته رنج بكشند. از 
به ياد آوردن مراجعاتشان به پزشك در دوران باردارى 
و توصيه اى كه براى زايمان به روش رستمينه (همان 
ســزارين) دريافت كرده بودند، چون نوزادشــان وزن 
زيادى داشت و پزشــكان احتمال مى دادند در زايمان 

طبيعى نوزاد يا مادر دچار مشكالتى شوند.
«صنعان» پدر اين نوزاد در اين باره مى گويد: «خودمان 
نيز در هنگام مراجعه گفتيم كه وزن نوزاد باالست و بهتر 

است به شيوه سزارين متولد بشود اما به جاى پرداختن 
به اين مهم، گفتند "ما دكتريم يا شما؟" و چنين كارى 
الزم نيست؛ براى زايمان طبيعى مشكلى وجود ندارد.»

بدين ترتيــب از همان ماه هاى ابتدايــى پس از تولد، 
پرونده اى با شــكايت اين خانواده گشوده مى شود كه 
موضوع آن، كوتاهى كادر بيمارســتان در حين انجام 
وظيفه است. قصورى كه رهاورد آن براى شارو، دستى 
از كار افتاده براى تمامى عمر و براى خانواده وى، رنجى 
بى پايان اســت و بى انصافى است با قصورهايى شبيه 
تجويز يك داروى اشــتباهـ  كه آن هم مى تواند فاجعه 

بار باشدـ  قياس شود.
بدين ترتيب انتظار مى رود كه نتيجه شكايت، حكمى 
سخت باشد اما اينگونه نيست. پدر شــارو در اين باره 
مى گويد: «شــكايت مــا از پزشــك و كادر مرتبط و 
پيگيرى هــا از طريق مراجع مرتبط بــه ويژه از طريق 
سازمان نظام پزشكى و تحقيق پزشكى قانونى پيگيرى 
شد و بر اساس رأى صادره هيئت بدوى انتظامى نظام 

پزشكى شهرستان مريوان، حكم به قصور پزشكى اما با 
١٧درصد قصور دادند.»

او مى افزايد: «من كارگر هستم و براى بهبودى پسرم 
تالش كردم و طبق اسنادى كه توسط پزشكى قانونى 
ارائه شــده، با وجود انجام عمل جراحى شبكه بازويى 
دست راســت فرزندم، بهبودى حاصل نشده و احتمال 
نقص عضو و يا فلجى دســت راســتش وجــود دارد؛ 
بنابراين، بــه رأى صادره اعتراض كــرده و همچنان 
درخواست پيگيرى دارم و اگر ١٧ درصد قصور پزشكى 
سبب آسيب براى دست اين كودك معصوم شده، مابقى 
قصور بر عهده كيست و اين مشكل را چه كسى ايجاد 

كرده است؟»
اين پدر رنجور در ادامــه با تأكيد بر اينكه چه كســى 
بايد جوابگو باشــد، مى گويد: «در اين مدت شكايت و

پيگيرى هاى را ما هيچ مســئولى رســيدگى نكرده، 
پس به كجا بايد مراجعه كنم تــا بتوانم درمان فرزندم 
را ادامه بدهم چون هزينه جراحى در بيمارســتان هاى 

پيشــرفته تهران باالســت و بنده توان پرداخت آن را 
ندارم. آخرين حكم صادره نظام پزشكى١٧درصد قصور 
پزشكى اعالم شده اما پسر من دستش٧٠ درصد بيشتر 
كار نمى كند و جالب اســت كه دكتر بــراى ١٧درصد
 [محكوميــت] هم اعتراض داده و همچنين پزشــك 
قانونى سنندج اعالم كرده ٤٠درصد دست كودك فلج 

شده است.»
پرسش هايى بى پاسخ كه در پايان به گاليه هايى رنج 
آور ختم مى شوند؛ جايى كه اين پدر، مستأصل از پاسخ 
گرفتن و احقاق حق فرزند خردســالش، دســت يارى 
به ســمت مســئوالن دراز مى كند و از آنها مى خواهد، 
دســتكم براى بهبــود فرزندش كــه در قصورى ١٧ 
درصدى احتمال از دســت رفتن يك دستش را دارد، 
پا پيش بگذارند: «انتظار دارم بــه مطالبه من و فرزندم 
توجه كنند و اجازه ندهند حــق كودكى معصوم ناديده 
گرفته شــود و براى بهبودى فرزندم مــا را همراهى و 

همكارى كنند.»

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان از 
كشف ٨٥كيلوگرم ترياك در بازرسي از يك دستگاه 
خودروي پژو پارس و دستگيري يك قاچاقچي مواد 

مخدر خبر داد.
سرهنگ جهانگير كريمي در گفتگو با پايگاه خبري 
پليس اظهار داشت: مأموران پاسگاه چوپانان نايين به 
همراه عوامل ايستگاه ايست و بازرسي خور و بيابانك 
حين كنترل خودروهاي عبوري در سه راهي اردكان 
به يك دستگاه خودروى پژو پارس مشكوك شده و 

آن را متوقف كردند.
وي افزود: مأموران در بازرســي از اين خودرو مقدار 
٨٥كيلوگرم مواد مخــدر از نوع تريــاك كه در زير 

صندلي ها جاسازي شده بودند كشف كردند.
اين مقام مســئول درادامه بيان داشت: در اين رابطه 
راننده كه يكي از قاچاقچيــان حرفه اي مواد مخدر 
است،  دستگير و به همراه پرونده جهت سير مراحل 

قانوني تحويل مراجع قضائي شد.

پيشرفت هايى كه در حوزه فناورى ها صورت گرفت به 
همان اندازه كه فرصت هاى ارزشــمندى را براى بشر 
ايجاد كرد به همان نسبت آســيب ها و خطراتى را نيز 

متوجه انسان ها كرده است. 
سرهنگ ستار خســروي رئيس آگاهي استان  اصفهان 
در گفتگو با پايگاه خبري پليس اظهار داشــت: يكى از 
جرائم نوظهور كه امروزه شاهد وقوع فراوان آن هستيم 
كالهبردارى تلفنى يا كارت به كارت است، در اين نوع 
جرم، مجرمين با استفاده از تلفن همراه با تماس تلفنى 

با افراد مختلف در كشــور از جمله شهروندان در استان 
اصفهان به آنها اعالم مى كنند كه شما در قرعه كشى 
اپراتور تلفن همراه يا راديويي برنده شديد و الزم است 
براى دريافت جايزه به نزديك ترين دستگاه عابر بانك 

مراجعه كنيد.
وى گفت: با مراجعه فرد به عابــر بانك، تماس مجدد 
برقرار شــده و با راهنمايــى فرد كالهبــردار كه البته 
بيشتر به آنها ســارق مى توانيم اطالق كنيم عمليات 
بانكــى انجام مى شــود و با اســتفاده از يــك ترفند 
خاص، كل موجودى حســاب فرد را تخليه كرده و به 
حساب هاى جعلى كه از قبل در بانك ها افتتاح كردند 
منتقل مى كنند و در همان روز و به فاصله چند ساعت 
موجودى را از طريق دســتگاه هــاى pos يا همان 
كارتخوان هاى فروشــگاهى خريد طــال و فرش و... 

برداشت و يا تبديل به ارز مى كنند.
اين مقام انتظامى با اشاره به اينكه اين مجرمان با افراد 
طبقه باالي جامعه نيز تماس حاصل كرده و به عناوين 
مختلف آنها را به عابر بانك كشــانده و با دسترسى به 
اطالعات حســاب آنها، موجــودى را تخليه كرده و به 
ســرقت مى برند، ادامه داد: ارائه اطالعات حســاب و 
رمز اول و دوم و تاريخ اعتبــار كارت از طريق تلفن يا 
پيامك مى تواند تبعات سنگينى را براى مالك حساب 

ايجاد كند.
رئيس پليــس آگاهى اســتان اصفهــان در پايان به 

همشهريان توصيه كرد: ساده ترين راه كالهبردارى از 
كارت شما، دسترسى به اطالعات حساب شماست، پس 
به هيچ عنوان اطالعات حساب، شماره و رمز كارت خود 

را در اختيار افراد غريبه قرار ندهيد. 
همچنين به هيچ عنــوان كارت خود را بــه اين افراد 
نســپاريد، از نگهدارى رمز عبور به همراه كارت عابر 
خوددارى كنيد تا در صورت مفقودى يا ربوده شــدن 
كارت با حســاب خالى خــود مواجه نشــويد، هرگز 
قبض رســيد خود را در خيابان رهــا نكنيد زيرا ممكن 
اســت اطالعات حســاب شــما لو رفته و يا در اختيار 
ســارقان حاضر در اطراف دســتگاه هــاى خودپرداز 
قرار گيــرد، به هيــچ عنــوان كارت بانكــى خود را 
حتى بــدون رمــز در اختيــار افــراد ناشــناس قرار 
ندهيد زيــرا كپى بــردارى از اطالعات مغناطيســى 
آن امكانپذيــر اســت. يكــى از ترفندهــاى قديمى 
ســارقان تعويض كارت شــما با يــك كارت تقلبى 

است. 
سرقت با اين ترفند، بيشتر در مورد افرادى كه اطالعات 
كافى از نحوه كار كردن با دستگاه خودپرداز را ندارند، 
اتفاق مى افتد و ســارق با حضور در صف و پيشــنهاد 
كمك به اين افــراد، به محض دريافــت كارت، آن را 
با كارت ديگرى تعويض مى كنــد و چندين بار رمز را 
مى زند و بعد از آن كارت ديگرى را به مشترى تحويل 

مى دهد و مى رود.

  الف| دامادى كه هشــت ماه پس از ازدواج، با 
خانواده همسرش دچار اختالف شده بود در جنايتى 
هولناك مادر و برادر همسرش را به قتل رساند. عصر 
چهارشنبه هفته گذشته ســر و صدايي كه از يكي از 
ساختمان هاي منطقه گلشهر جنوبي بندرعباس به 
گوش مي رســيد خبر از حادثه اي تلخ مي داد. صدا از 
خانه زني شنيده مي شد كه همراه با پسرش زندگي 

مي كرد.
همسايه ها ماجرا را به پليس خبر دادند و وقتي مأموران 
كالنتري به محل حادثه رسيدند داماد خانواده در حال 

خروج از آنجا بود.
اما مأموران مانع او شدند و وقتي داخل خانه رفتند با 
صحنه هولناكي روبه رو شــدند. صاحبخانه همراه با 
پسرش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بودند و 
تنها مظنون اين جنايت كسي نبود جز داماد خانواده. 
كمتر از ده دقيقه از اين جنايت مي گذشت كه قاضي 
محسن مينا بازپرس جنايي بندرعباس به محل جنايت 

رسيد و بررسي ها در اين باره آغاز شد.
بازپرس جنايــي بندر عباس در جريــان تحقيقات، 
چاقويي را كه هنوز خون آلود بود در كابينت آشپزخانه 
كشف كرد. متهم چاقو را شســته بود تا هيچ اثري از 
خود باقي نگذارد كه كشف آن باعث شد او به جنايت 
اعتراف كند. متهــم در اعترافاتش گفــت: «من و 

همسرم هشت  ماه قبل ازدواج كرديم.
او مدت ها در كلن آلمان زندگي مي كرد و وقتي به بندر 

آمد با يكديگر آشنا شديم و ازدواج كرديم.» 
 وي ادامه داد: «من مدتــي قبل  دو ميليون تومان به 
مادرزنم قرض داده بودم اما او حاضر نبود پولم را پس 
دهد. به همين دليل به خانه اش آمــدم تا در اين باره 
صحبت كنيم اما برادرزنم كــه كارمند بانك بود هم 
در آنجا حضور داشت. چون عصباني شده بودم اول 
با برادرزنم درگير شــدم و با چاقويي كه از آشپزخانه 
برداشته بودم او را به قتل رســاندم. همان موقع بود 
كه مادرزنم شــروع به داد و فرياد كرد و مجبور شدم 
او را هم به قتل برســانم. در ادامه چاقو را شســتم و 
مي خواستم فرار كنم كه مأموران دستگيرم كردند.» 

به گفته بازپرس مينا، متهم در بازداشت به سر مي برد 
و تحقيقات در اين باره در جريان است.

به گزارش ميزان، اوايل بهمن ماه امسال مردى جوان با 
حضور در پليس فتاى استان خراسان رضوى، از زنى به 
اتهام اخاذى شكايت كرد. شاكى به افسر تحقيق گفت: 
«چندى پيش به طور اتفاقى با زنى در يك گروه تلگرامى 
آشنا شدم و ارتباط مان با هم شكل گرفت. مدتى بعد به 
او عالقه مند شده و زمانى كه متوجه شدم او نيز به من 
عالقه پيدا كرده، عكس هاى خصوصــى ام را برايش 
ارسال كردم. قرار بود بعد از مالقات با خانواده اش، همراه 

خانواده ام به خواستگارى اش بروم.»
مرد جوان ادامــه داد: «همــان روزى كه قــرار بود با
خانواده اش مالقات كنم، پيام هاى تهديدآميزى برايم 
در تلگرام فرســتاد و گفت اگر مبلغ دو ميليون تومان به 
او نپردازم، عكس هاى خصوصــى ام را در گروه هاى 
تلگرامى و ديگر شبكه هاى اجتماعى منتشر مى كند و 
آبرويم را مى برد. اين زن با اين ترفند چند بار از من اخاذى 
كرد و اكنون هم از من ٢٠ ميليون تومان پول مى خواهد.» 
همزمان با تشكيل پرونده قضائى، تحقيقات پليسى براى 
شناسايى و بازداشت زن اخاذ ادامه داشت تا اينكه مردان 
ديگرى هم با حضور در پليس فتا، شكايت هايى را از زنى 

اخاذ، مطرح كردند.
در اين مرحله از تحقيقات معلوم شــد كه اين افراد نيز 

در گروه هاى تلگرامى و ديگر شــبكه هاى اجتماعى با 
زن هايى آشنا شده و قصد ازدواج با آنها را داشته اند، غافل 
از اينكه اين زنان پس از دريافت عكس هاى خصوصى 

شان، دست به اخاذى زده اند.
مأموران در ادامه تحقيقات از شــاكيان متوجه شــدند 
شــاكيان مرد كه به بهانه ازدواج فريــب خورده و مورد 
اخاذى هاى ميليونى قرار گرفته اند، در دام دو زن شياد 
گرفتارشده اند. جستجوها براى شناســايى اين دو زن 
ادامه داشت تا اينكه مأموران مخفيگاه اين دو را در يكى از
محله هاى شهر مشهد به دســت آوردند و با هماهنگى 

قضائى آنها را بازداشت كردند.
يكى از متهمان به افسر تحقيق گفت: «من و همدستم با 
قرار دادن عكس هاى زيباى ديگران روى پروفايلمان، در 
گروه هاى تلگرامى و ديگر شبكه هاى اجتماعى، مردان را 
شناسايى كرده و با آنها ارتباط برقرار مى كرديم و باورشان 

مى شد كه ما قصد ازدواج داريم.»
وى افــزود: «در ادامه عكس هاى خصوصــى آنها را 
به دســت مى آورديم و با فريبكارى و تهديد به انتشار 
عكس ها در شبكه هاى اجتماعى، به طور سريالى مبالغى 
ميليونى اخاذى و ســپس ارتباطمان را در شبكه هاى 

اجتماعى با آنها قطع مى كرديم.»

اخاذى هاى سياه عروس هاى قالبى از مردان دم بخت

كالهبردارى
بعد از 
عمليات بانكى

داماد عصبـــــانى
خون به پا كرد

بازداشت عامل قتل 
كودك ٨ساله در عروسى

كشف ٨٥ كيلوگرم ترياك 
از خودروي پژو پارس

پزشك تنها ١٧ درصد قصور كرده...!
دست نوزادم را فلج كردند و مى گويند



آگهى ٢٨٧٧دوشنبه  ٢٥  بهمن  ماه ١٣

 برابرآراءصادره هيئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد 
تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرزگرديده است. لذا مشخصات 

متقاضيان وامالك موردتقاضا به شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت 
به فاصله ١٥ روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور 

سندمالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسليم 
وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،دادخواست 

خودرابه مرجع قضايى تقديم نمايند
١-  رأى شــماره ٩٠٧٥مورخه ١٣٩٥/٧/٢٦ خانم محترم آقانورى كوپائى به شناسنامه شماره ١٠٢ كدملى 
٥٦٥٩٣٤٩١٨٨ صادره كوهپايه فرزند نادعلى درشش دانگ يك باب خانه به مساحت ٢١٠مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٢-  رأى شــماره ٩٢٩١مورخــه ١٣٩٥/٨/٢ آقــاى فــرزاد منظرى به شناســنامه شــماره ٥٢٨كدملى 
٥٩٢٩٥٢٥٦٢٥صــادره خرم آبادفرزند براگجردرششــدانگ يك باب خانه به مســاحت ٢٢٦/٢٥مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دربخش ١٢ثبت اصفهان 
٣-  رأى شماره ١١٠٣٢مورخه ١٣٩٥/٩/١٤آقاى محمد نورى جالل آبادى به شناسنامه شماره ١١٨١٣كدملى 
١٠٩٢٢٠٢٧٢٢صادره نجف آباد فرزند حيدر درششدانگ يكباب خانه به مساحت ١٠٣/٣٣مترمربع قسمتى 

ازپالك ٧٤٩اصلى واقع درقطعه ٤بخش ١١ثبت اصفهان 
٤-  رأى شــماره ١١٨٢٣مورخه ١٣٩٥/٩/٣٠ آقاى رســول جاللى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
١٠٢٣٧كدملى ١٠٩٢١٨٦٩٥٦صادره نجف آباد فرزند مصطفى درصدو پنجاه وهشــت يكصدوهفتادونهم 
دانگ مشاع ازششدانگ يك بابخانه به مساحت ١٦٠/٥٣ مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٤٥٦اصلى واقع 

درقطعه ٧بخش ١١ثبت اصفهان 
٥- رأى شــماره ١١٨٢٤مورخــه ١٣٩٥/٩/٣٠ خانم محبوبه مهديه  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
١٤٧٨١كدملى ١٠٩٢٢٣٢١٩٢صادره نجف آباد فرزند براتعلى  دردو وبيست ويك يكصدوهفتادونهم  دانگ 
مشاع ازششدانگ يك بابخانه به مساحت ١٦٠/٥٣ مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٤٥٦اصلى واقع درقطعه 

٧بخش ١١ثبت اصفهان 
٦- رأى شماره ١١٨٢٢مورخه ١٣٩٥/٩/٣٠  آقاى عباس جاللى نجف آبادى به شناسنامه شماره ١٣٤٦كدملى 
١٠٩٢٠٩٨٠٠٣صادره نجف آباد فرزند مصطفى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ يك بابخانه به مساحت 

١٦٠/٥٣ مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٤٥٦اصلى واقع  درقطعه ٧بخش ١١ثبت اصفهان 
٧-  رأى شــماره ١١٣٤٠مورخه ١٣٩٥/٩/٢٠ آقاى ســيف اله منصورى به شناســنامه شــماره ٧كدملى 
٤٦٢٢٩٥٤٨١٨صادره سامان فرزند فرج اله درششدانگ يكباب مغازه به مساحت ١٨/٩٤مترمربع قسمتى 

ازپالك ٨٧اصلى واقع دربخش ١٢ثبت اصفهان 
٨- رأى شــماره ١١٣٣٥مورخه ١٣٩٥/٩/٢٠ خانم صديقه حبيب الهى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
٢٤٦٢٩كدملى ١٠٩٠٢٤٤٢١٥صادره نجف آباد فرزند باقر درســه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه به 

مساحت ١٨٠/١٣ مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٩٢٩/٣ واقع درقطعه ٧بخش ١١ثبت اصفهان 
٩- رأى شماره ١١٣٣٨مورخه ١٣٩٥/٩/٢٠ آقاى على برخوردار نجف آبادى به شناسنامه شماره ٢٨٥كدملى 
١٠٩١٤٧٤٦٥٦صادره نجف آباد فرزند مهدى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه به مساحت ١٨٠/١٣ 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٩٢٩/٣ واقع درقطعه ٧بخش ١١ثبت اصفهان 
١٠- رأى شــماره ١١٦٦٩مورخه ١٣٩٥/٩/٢٨آقاى على عيدى وندى به شناســنامه شــماره ٤٢كدملى 
٦٦٣٩٩٢٩٠٦٦صادره انديكا فرزند حمزه على درششــدانگ يك باب خانه به مســاحت ١٠٩/٧٠ مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره ٦اصلى واقع دربخش ١٢ثبت اصفهان 
١١- رأى شــماره ١٠٧٠١مورخه ١٣٩٥/٩/٧ خانم طاهره انتشــارى به شناســنامه شــماره ٥٣٢كدملى 
١٠٩٠٨٧٤٥٤٥صادره نجف آباد فرزند يوســف درششــدانگ يكبــاب مغازه وطبقه فوقانى به مســاحت 
٢٤/٩٩مترمربع كه ٢٢/٠٨ازپالك شــماره ٦٢اصلى و٢/٩١مترمربع ازپالك ١٨٦٧واقع درقطعه ١٠بخش 

١١ثبت اصفهان 
١٢- رأى شــماره ١٠٦٧٨مورخه ١٣٩٥/٩/٦ خانم طاهره انتشــارى به شناســنامه شــماره ٥٣٢كدملى 
١٠٩٠٨٧٤٥٤٥صادره نجف آباد فرزند يوســف درششــدانگ يكبــاب مغازه وطبقه فوقانى به مســاحت 
٢٧/٣١مترمربع كه ١٧/١٨ مترمربع آن ازپالك شــماره ٦٢ ومقدار١٠/١٣ مترمربــع ازپالك ١٨٦٧واقع 

درقطعه ١٠بخش ١١ثبت اصفهان 
١٣- رأى شماره ١١٣٤٣مورخه ١٣٩٥/٩/٢٠ خانم احترام پزشكى نجف آبادى به شناسنامه شماره ١٢٩كدملى 
١٠٩١٠٠٦٧٧٦صادره نجف آباد فرزند يداهللا درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ يكباب خانه به مساحت 

٢٩٧مترمربع قسمتى ازپالك ٢٣٥/١واقع درقطعه ٣بخش ١١ثبت اصفهان 
١٤- رأى شــماره ١١٣٤٢مورخه ١٣٩٥/٩/٢٠ آقاى حســينعلى صالحى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
٧١٠كدملى ١٠٩٠٩٠٢٦٥٤صادره نجف آباد فرزند غالمحسين  درسه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه 

به مساحت ٢٩٧مترمربع قسمتى ازپالك ٢٣٥/١واقع درقطعه ٣بخش ١١ثبت اصفهان 
١٥- رأى شــماره ١١٨٨٦مورخه ١٣٩٥/١٠/٢خانم ســميه كاظمى به شناسنامه شــماره ١٣٦٣كدملى 
١٠٩١٣٠٣٧٢١صادره نجف آباد فرزند اسداله درششدانگ يك باب خانه به مساحت ١٣٤/٢٩مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ١٢٧اصلى واقع درقطعه ١٠بخش ١١ثبت اصفهان 
١٦- رأى شــماره ١١٨٨٩مورخــه ١٣٩٥/١٠/٢ خانم مريم بارانى به شناســنامه شــماره ٣٧٤٥كدملى 
١٠٩١٤٣٠١٠١صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ يك باب خانه به مساحت ٢١٥/٢١مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٣٦٨/١واقع درقطعه ٣بخش ١١ثبت اصفهان 
١٧- رأى شماره ١١٨٨٨مورخه ١٣٩٥/١٠/٢ آقاى حبيب اله جمشــيديان قلعه شاهى به شناسنامه شماره 
٤٥كدملى ١٠٩١٦٤٩٣٣٢صادره نجف آباد فرزند غالمحســين درششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 
١٦٧/٨٥مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٣٢٠٧فرعى از٣٩١اصلى واقع دربخش ٩ حوزه ثبت ملك اصفهان 
١٨- رأى شــماره ١٠٧٥٣مورخه ١٣٩٥/٩/٧ آقاى مجتبى مصطفائى به شناسنامه شماره ٢٣١٧١كدملى 
١٠٩٠٢٢٩٦٣١صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ يكباب خانه به مساحت ٢٣٩/٥مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٤٤٤اصلى واقع درقطعه ٣ بخش ١١حوزه ثبت اصفهان 
١٩- رأى شماره ١١٩٩٣مورخه ١٣٩٥/١٠/٤ آقاى وحيد ملكى نجف آبادى به شناسنامه شماره ١٠٢٧كدملى 
١٠٩١٦٠٢٤٤١صادره نجف آباد فرزند ســعيد درششدانگ يك باب منزل مســكونى نيمه سازبه مساحت 

١٦٦/٦٢مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٨٣٦اصلى واقع درقطعه ٣بخش ١١ثبت اصفهان 
٢٠- رأى شــماره ١٠٧٥٠مورخه١٣٩٥/٩/٧ آقاى حســين حاجى عرب ازان آخارى به شناســنامه شماره 
١٢كدملى ٥٧٥٩٧١٣١١٦صادره چادگان فرزند امراله درششدانگ يكباب خانه به مساحت ٢٠٢/٣٩ مترمربع 

قسمتى ازپالك ٦اصلى واقع دربخش ١٢ثبت اصفهان 
٢١- رأى شماره ١٠٧٥٦مورخه ١٣٩٥/٩/٧آقاى احمد حشمتى نجف آبادى به شناسنامه شماره ١٦ كدملى 
١٠٩١٢١٢٩٣٧صادره نجف آباد فرزند حشمت اله درششدانگ يكباب خانه به مساحت ١١٢مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٢٢٣اصلى واقع درقطعه ٤بخش ١١ثبت اصفهان 
٢٢- رأى شــماره ١٠٧٥٥مورخه ١٣٩٥/٩/٧ خانم پروانه حشــمتى به شناسنامه شــماره ١١٥١كدملى 
١٠٩٠٩٢٠٢٤٥صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ يكباب خانه به مساحت ٢٢٤/٠٨مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٢٢٤اصلى واقع درقطعه ٤بخش ١١ثبت اصفهان 
٢٣- رأى شــماره ١١٠٢٢مورخــه ١٣٩٥/٩/١٤ آقــاى رضا ظفرى به شناســنامه شــماره ٣٧٩كدملى 
١١٢٩٣٧٠٣٤٨صادره فريدونشهر فرزند ميرزاحسين درششدانگ يكباب خانه به مساحت ١٦٧/٣٣مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره ٦اصلى واقع دربخش١٢حوزه ثبت اصفهان 
٢٤- رأى شماره ١٠٨٢٨مورخه ١٣٩٥/٩/٩ آقاى جعفرعربيان نجف آبادى به شناسنامه شماره ٢٣١٦٤كدملى 
١٠٩٠٢٢٩٥٦٩صادره نجف آباد فرزند عبدالحسين درششــدانگ يك باب خانه به مساحت ١٠٩مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره ٩٦٦واقع درقطعه ٣بخش١١ثبت اصفهان 
٢٥- رأى شماره ١٠٨٠٠مورخه ١٣٩٥/٩/٩ آقاى مجيد شريفى نجف آبادى به شناسنامه شماره ٥٠٩كدملى 
١٠٩١٠٩٨٣١١صادره نجف آباد فرزند حيدرعلى درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ يكباب خانه به مساحت 
٢٣٥/١٤مترمربع كه ١٠٢/٦٢ مترمربع ازپالك ١٢١٦/٩و١٣٢/٥٢مترمربع ازپالك ١٢١٦/١٠واقع درقطعه 

١٠بخش١١ثبت اصفهان 
٢٦- رأى شــماره ١٠٨٠٥مورخه ١٣٩٥/٩/٩خانم رضوان پيرپيران به شناســنامه شماره ٢٧١٤٠كدملى 
١٠٩٠٢٦٩٤٠٤صــادره نجف آباد فرزند عباس در٢دانگ مشــاع ازششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 
٢٣٥/١٤مترمربع كه ١٠٢/٦٢مترمربع ازپالك ١٢١٦/٩و١٣٢/٥٢مترمربع ازپالك ١٢١٦/١٠واقع درقطعه 

١٠٠بخش ١١ثبت اصفهان 
٢٧- رأى شــماره ١٠٩٩٣مورخــه ١٣٩٥/٩/١٤ آقاى حميد عابدى به شناســنامه شــماره ٥٥٣كدملى 
٤٧٢٣٤٤٨٢٠٩صادره كويت فرزند على درششــدانگ يكباب خانه به مســاحت ١٣٥/٤٠مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٩٧٦/١اصلى واقع درقطعه ٧بخش ١١ثبت اصفهان 
٢٨- رأى شماره ١٠٧٨٢مورخه ١٣٩٥/٩/٩ خانم زهرا حيدرپور نجف آبادى به شناسنامه شماره ٢٩٠٥٥كدملى 
١٠٩٠٢٨٨٦٢١صادره نجف آباد فرزند حسنعلى دردو دانگ مشاع ازششــدانگ يك باب خانه به مساحت 

١٢٦/٠٣مترمربع قسمتى ازپالك شماره ١٠٥٣/١واقع درقطعه ٣بخش ١١ثبت اصفهان 
٢٩- رأى شــماره ١٠٧٧٥مورخه ١٣٩٥/٩/٩ آقاى محمد گلى نجف  آبادى به شناسنامه شماره ٢٣كدملى 
١٠٩١٥٣٦٤١٤صادره نجف آباد فرزند حسين  درچهار دانگ مشــاع ازششدانگ يك باب خانه به مساحت 

١٢٦/٠٣مترمربع قسمتى ازپالك شماره ١٠٥٣/١واقع درقطعه ٣بخش ١١ثبت اصفهان 
٣٠- رأى شــماره ١١٠٢٦مورخه ١٣٩٥/٩/١٤ آقاى جاسم عيدى وندى به شناســنامه شماره ٢٦كدملى 
٥٥٥٩٩٥٤١٧٩صادره بازفت فرزند شعبان درششــدانگ يكباب خانه به مساحت ٢٢٨/٨٥مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٣١- رأى شماره ١٠٧٩٤مورخه ١٣٩٥/٩/٩ آقاى مهدى فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره ٧٥٥كدملى 
١٠٩٠٨٧٦٧٧٧صادره نجف آباد فرزند ابراهيم درششــدانگ يك باب خانه به مســاحت ١٣٩/١١مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره ٩٢٩/٣واقع درقطعه ٧بخش ١١ثبت اصفهان 
٣٢- رأى شماره ١٠٨١١مورخه ١٣٩٥/٩/٩ آقاى مهدى فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره ٧٥٥كدملى 
١٠٩٠٨٧٦٧٧٧صادره نجف آباد فرزند ابراهيم درســه دانگ مشاع ازششــدانگ يك باب خانه به مساحت 

١٩٢/٨٥ مترمربع قسمتى ازپالك شماره ١٠٣٣واقع درقطعه ١٠بخش ١١ثبت اصفهان 
٣٣- رأى شماره ١٠٨١٧مورخه ١٣٩٥/٩/٩ خانم اكرم چوپان نژاد  نجف آبادى به شناسنامه شماره ١٤٠كدملى 
١٠٩١٥٩٣٥٦٦صادره نجف آباد فرزند ابوالفضل درســه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه به مساحت 

١٩٢/٨٥ مترمربع قسمتى ازپالك شماره ١٠٣٣واقع درقطعه ١٠بخش ١١ثبت اصفهان 
٣٤- رأى شــماره ١٠٨٤٦مورخه ١٣٩٥/٩/٩ خانم عظيمه يكتايى به شناسنامه شــماره ٢٩٠٧١ كدملى 
١٠٩٠٢٨٨٧٨٦صادره نجف آباد فرزند على محمد درســه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه به مساحت 

١٦١/٥٥ مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٥٧٠اصلى واقع درقطعه ١٠بخش ١١ثبت اصفهان 
٣٥- رأى شــماره ١٠٨٤٨مورخــه ١٣٩٥/٩/٩ آقاى مصطفى فخارى به شناســنامه شــماره  ٣ كدملى 
٥٤٩٩٥٦٧٠٣٤صادره نجف آباد فرزند بهمن  درسه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه به مساحت ١٦١/٥٥ 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٥٧٠اصلى واقع درقطعه ١٠بخش ١١ثبت اصفهان 
٣٦- رأى شــماره ١١٠٢٧مورخــه ١٣٩٥/٩/١٤ آقــاى علــى زمانى به شناســنامه شــماره ٦٤كدملى 
١٠٩١٧٠٤٣١٧صادره نجف آباد فرزند رحيم درقسمتى ازسه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب خانه به مساحت 

١٦٠مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٣٩١/٣٠٢٤واقع درگلدشت بخش ٩ ثبت اصفهان 
٣٧- رأى شــماره ١١٠٣٠مورخه ١٣٩٥/٩/١٤ خانم عزت ميرزايى ديزيچه  به شناسنامه شماره ١٤كدملى 
٥٤١٩٥٧٠٣٣٥صادره مباركه  فرزند رحمت اله درســه دانگ مشاع ازششــدانگ يكباب خانه به مساحت 

١٦٠مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٣٩١/٣٠٢٤واقع درگلدشت بخش ٩ ثبت اصفهان 
٣٨- رأى شــماره ١٠٧١٠مورخــه ١٣٩٥/٩/٧ آقاى خدايــار صالحى به شناســنامه شــماره ٤كدملى 
٥٧٥٩٨٦٤٠٢٥صادره فريدونشــهر فرزند امامداد درششــدانگ يكباب خانه به مساحت ٣٠٤/٠٥مترمربع 

قسمتى ازپالك ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٣٩- رأى  شــماره ١٠٧٥٩مورخــه ١٩٥/٩/٧ آقــاى ابراهيــم نادرى به شناســناه شــماره ١٢كدملى 
٥٤٩٩٦٩٣٤٢٠صادره تيران وكرون فرزند رجبعلى درششــدانگ يكباب خانه به مســاحت ١٣٨مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٤٠- رأى شــماره ١١٧٦٥مورخه ١٣٩٥/٩/٣٠ آقاى عباســعلى جابرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
٢١٠كدملى ١٠٩٠٨٩٧٦٥٠صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه به 
مساحت ١٣٠/٢٠مترمربع قسمتى ازپالك شماره ١فرعى از٤٧١اصلى واقع درقطعه ٦بخش ١١ثبت اصفهان 
٤١- رأى شماره ١١٧٦٣مورخه ١٣٩٥/٩/٣٠ خانم شهين  جابرى نجف آبادى به شناسنامه شماره ٦١٢كدملى 
١٩١٤٦٨٦٤٨صادره نجف آباد فرزند حسينقلى  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ يك باب خانه به مساحت 

١٣٠/٢٠مترمربع قسمتى ازپالك شماره ١فرعى از٤٧١اصلى واقع درقطعه ٦بخش ١١ثبت اصفهان 
٤٢- رأى شماره ١٠٩٤٢مورخه ١٣٩٥/٩/١٣ خانم رضوان موسوى دره بيدى به شناسنامه شماره ٩٤ كدملى 
١٠٩١٠٤٤٩٥٣ صادره نجف آباد فرزند سيد ولى اله درششدانگ يكباب خانه به  مساحت ١٤٠/١٣مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره ١٩١ اصلى واقع درقطعه ١١بخش ١١ثبت اصفهان 
٤٣- رأى شــماره ١٠٧١٦مورخه ١٣٩٥/٩/٧ آقاى محمد كيماســى به شناســنامه شــماره ٢٣٥كدملى 
١١٢٩٢٨١٦٠٤صادره فريدونشهر فرزند نوروزعلى درششدانگ يكباب خانه به مساحت ٢٥٢/٣٣ مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٤٤- رأى شــماره ١١٨٣٢مورخه ١٣٩٥/١٠/١آقاى رســول صالحى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
٢٤٣٥كدملــى ١٠٩١٢١٠٩٤٢صادره نجــف آباد فرزند محمد درششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 

١٤٤/٣٧مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٤١٢اصلى واقع درقطعه ١٠بخش ١١ثبت اصفهان 
٤٥- رأى شــماره ٦٣٥٢مورخــه ١٣٩٥/٥/٣١آقــاى مرتضى الهى به شناســنامه شــماره ١٨٤كدملى 
١٠٩١٥٨٣٩٥١صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ يكباب خانه به مســاحت ١٢١/٢٩ مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٤٦- رأى شــماره ١١٦٣٤مورخه ١٣٩٥/٩/٢٥ خانم اعظم مختارپور نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
٢٢٠٤كدملى ١٠٩١٢٣٤٨١٧صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درســه دانگ مشــاع ازششدانگ يك باب 

خانه به مساحت ١٤٢/٢٠ مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٩٢٩/٤ واقع درقطعه ٧ بخش ١١ثبت اصفهان 
٤٧- رأى شــماره ١١٦٣٢مورخــه ١٣٩٥/٩/٢٥ آقاى اكبرفالحيان  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
٢٥٢٢٨كدملى ١٠٩٠٢٥٠٢٠٧صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب 

خانه به مساحت ١٤٢/٢٠ مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٩٢٩/٤ واقع درقطعه ٧ بخش ١١ثبت اصفهان 
٤٨- رأى شــماره ١٠٨٣٦مورخه ١٣٩٥/٩/٩ آقاى محمد على فكورى به شناسنامه شماره ٢٢٧١كدملى 
١٠٩٠٣٥٥٦٧١صادره نجف آباد فرزند على محمد درششــدانگ يكباب مغازه به مساحت ٥٠/٢٥مترمربع 

قسمتى ازپالك ٦/٤١٩اصلى واقع دربخش ١٢ثبت اصفهان 
٤٩- رأى شماره ١١٦٥١مورخه ١٣٩٥/٩/٢٨ خانم زهرا حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره ١٤٠٩كدملى 
١٠٩١٢٢٦٨٦٥صادره نجف آباد فرزند عبدالرحيم دردو ويك چهارم دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه به 

مساحت ١٧١/٢٣ مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٩٢٩/٢واقع درقطعه ٧بخش١١ثبت اصفهان 
٥٠- رأى شــماره ١١٦٤٩مورخه ١٣٩٥/٩/٢٨ آقاى رضا خســروان  به شناســنامه شــماره ٨٨٠كدملى 
١٠٩١١٢٢٧٦٨صادره نجف آباد فرزند حسن درسه وســه چهارم دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه به 

مساحت ١٧١/٢٣ مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٩٢٩/٢واقع درقطعه ٧بخش١١ثبت اصفهان 
٥١- رأى شــماره ١١٨٢١مورخــه ١٣٩٥/٩/٣٠ خانم ســميه گچى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
٣٠٩٩٠كدملى ١٠٩٠٣٠٧٩٧٧صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 

١٠٨/٨٧مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٣٧٥اصلى واقع درقطعه ٧بخش ١١ثبت اصفهان 
٥٢- رأى شــماره ٦٣٢٠مورخه ١٣٩٥/٥/٣١ خانم كبوترخورشــيدى به شناسنامه شــماره ١٢٦٠كدملى 
٤١٧١١١٩٠٩١صادره اليگودرزفرزند فتح اله درششدانگ يك باب خانه به مساحت ٢٨٤/٣٧مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٥٣- رأى شماره ١١٣٤٤مورخه ١٣٩٥/٩/٢٠ خانم فاطمه بهادر نجف آبادى به شناسنامه شماره ٦٨٩كدملى 
١٠٩١٥٠٠٥٤١صادره نجف آبادفرزند مانده على درششــدانگ يكباب خانه به مساحت ١٢٧/٨٤مترمربع 

قسمتى ازپالك ١٠٢٩واقع درقطعه ٣بخش ١١ثبت اصفهان 
٥٤- رأى شــماره ١٠٧٤٢مورخه ١٣٩٥/٩/٧آقاى ايرج قربانى شورابى به شناســنامه شماره ٢٠٧كدملى 
٤٦٢٢٧٦٤٩٣٨صادره سامان فرزند حسن درششــدانگ يكباب خانه به مساحت ٣٩٦/٠٤مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٥٥- رأى شــماره ١١٤٦٧مورخــه ١٣٩٥/٩/٢٣ آقاى حميد حقيقى به شناســنامه شــماره ٣٥١٠كدملى 
١٠٩١٣٨٥٧٨٥صادره نجف آباد فرزند مجيد در٣/٥ دانگ مشــاع ازششــدانگ يك باب خانه به مساحت 

١٥٦/٠٢مترمربع قسمتى ازپالك شماره ١٥٣٦اصلى واقع درقطعه ١بخش ١١ثبت اصفهان 
٥٦- رأى شماره ١١٤٧٠مورخه ١٣٩٥/٩/٢٣ خانم اعظم فاضل نجف آبادى  به شناسنامه شماره ٦٠٣٧كدملى 
١٠٩٢٢٨٩٢٩١صادره نجف آباد فرزند حيدرعلى در٢/٥ دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه به مساحت 

١٥٦/٠٢مترمربع قسمتى ازپالك شماره ١٥٣٦اصلى واقع درقطعه ١بخش ١١ثبت اصفهان 
٥٧- رأى شــماره ١١٨٩٠مورخه ١٣٩٥/١٠/٢ آقاى محمد تقى جهانيان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
٥٦٣كدملى ١٠٩١٠٧٨٨١٥صادره نجف آباد فرزند اســمعيل درسه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب مغازه 
ومسكونى فوقانى به مساحت ٥٤/٨٨مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دربخش ١٢ثبت اصفهان 
٥٨- رأى شماره ١١٨٩١مورخه ١٣٩٥/١٠/٢خانم پريا نمازيان نجف آبادى به شناسنامه شماره ٤٤٧كدملى 
١٠٩١٥٢١٧٩٤صادره نجف آباد فرزند محمود درســه دانگ مشاع ازششــدانگ يك باب مغازه ومسكونى 
فوقانى به مساحت ٥٤/٨٨مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دربخش ١٢حوزه ثبت ملك اصفهان 
٥٩- رأى شماره ١٠٧٣١مورخه ١٣٩٥/٩/٧ آقا سيد حكمت رضوى جبارى به شناسنامه شماره ٢٤٤٦كدملى 
٠٠٣٥٤٩٢٨٥٦صادره تهران فرزند سيد جبار درششدانگ يكباب خانه به مساحت ٢٠٨/٣٠مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره ٨٨٢و٨٨٣اصلى بوده كه پس ازتجميع واستاندارد سازى به پالك ٨٨٣/٣٠تبديل شده است  

واقع در قطعه ٤بخش ١١ثبت اصفهان 
٦٠- رأى شــماره ٧٨٨٨مورخــه١٣٩٥/٧/١ خانم ســكينه نظرپور به شناســنامه شــماره ٢٥٠٦كدملى 
١٨١٨٩٥٠٢٧٨صادره آبادان فرزند شيرعلى نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت ١٣٨/١١مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دربخش ١٢ حوزه ثبت ملك اصفهان 
٦١- رأى شماره ٦٣٣٩مورخه ١٣٩٥/٥/٣١آقاى رحم خدا صداقت زاده به شناسنامه شماره ٣٣٧٨٠كدملى 
٤١٣٠٣٣٥١٤٦صادره بروجرد فرزند ملك درششــدانگ يكباب خانه به مساحت ٢١٠/٦٧مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٦٢- رأى شــماره ١١٤٣٨مورخــه ١٣٩٥/٩/٢٢ آقــاى ياور احمدى به شناســنامه شــماره ٣٧٤كدملى 
١١٢٨٩٣٥٧٧٥صادره فريدونشهر فرزند محمد درششدانگ يكباب مغازه به مساحت ٣٧/٨٢مترمربع قسمتى 

ازپالك ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٦٣- رأى شــماره ١٠٨٦٠مورخه ١٣٩٥/٩/٩آقــاى حيوتقلى مومنى به شناســنامه شــماره ٦٥كدملى 
١١٢٩٤٥٧٦٦٤صادره فريدونشــهر فرزند عليقلى درششــدانگ يكباب خانه به مساحت ٣٠٢/٧٩مترمربع 

قسمتى ازپالك ٣٩١/٣٣٥٥واقع دربخش ٩ثبت اصفهان 
٦٤- رأى شــماره ١٠٨٥٨مورخــه ١٣٩٥/٩/٩آقاى خدارحم مومنى به شناســنامه شــماره ٣٢٧كدملى 
١١٢٩٤١٥٦٤٣صادره فريدونشهر فرزند حيوتقلى درششدانگ يكباب خانه به مساحت ١٥٠مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٣٩١/٣٥٠واقع دربخش ٩ثبت اصفهان 
٦٥- رأى شــماره ٤٩٠٢مورخــه ١٣٩٥/٤/٣٠آقاى على بك بشــكار به شناســنامه شــماره ١٣كدملى 
١١٢٩٢٩٢٨١٩صادره فريدونشهر فرزند مسيح درششدانگ يكباب خانه به مساحت ١٥١/٨٧مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٦٦- رأى شماره ٧٨٤٦مورخه ١٣٩٥/٦/٣١ آقاى عباسعلى عباسى دره بيدى به شناسنامه شماره ٢كدملى 
٥٤٩٩٦١٢٧٩١صادره تيران وكرون فرزند غالمحسين درششدانگ يكباب خانه به مساحت ١٧٩/٨٠مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٦٧- رأى شماره ٢٤٠٢مورخه ١٣٩٥/٢/٢٦آقاى محمدرضا شابندرى قوچانى به شناسنامه شماره ٢٧٦كدملى 
٤٦٢٠٩٤٤١٥٧صادره شهركرد فرزند فريدون درششدانگ يكباب خانه به مساحت ٢٨٣/٩٤مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٦٨- رأى شــماره ١١٦٥٣مورخــه ١٣٩٥/٩/٢٨ خانم محبوبه تركى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
١٦٠٧كدملى ١٠٩١١٨٢٩٨١صادره نجف آباد فرزند نعمت اهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه 

به مساحت ١٩٢مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٤٢٨/٤ واقع درقطعه ١٠بخش ١١ثبت اصفهان 
٦٩- رأى شــماره ١١٦٦١مورخه ١٣٩٥/٩/٢٨ آقاى محمد نيك روش  به شناســنامه شماره ١٣٦كدملى 
١٠٩١٥٣٦٠٤١صادره نجف آباد فرزند يداله درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ يك باب خانه به مساحت 

١٩٢مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٤٢٨/٤ واقع درقطعه ١٠بخش ١١ثبت اصفهان 
٧٠- رأى شــماره ٨٩٩٩مورخــه ١٣٩٥/٧/٢٥آقاى جــالل رضوانى به شناســنامه شــماره ١٥كدملى  
٦٢١٩٧٧٧٥٣٠صادره فريدن فرزند حسين درششدانگ يك باب مغازه وزمين متصله به مساحت١٣٤/٥٤ 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان 
٧١- رأى شماره ١٠٧٥٤مورخه ١٣٩٥/٩/٧ آقاى حســين رضوانى افوسى به شناسنامه شماره ٥٢٤كدملى 
٦٢١٩٢٦٧٤٣٥صادره فريدن فرزند على خان درششــدانگ يكباب خانه به مساحت ٢٤٨مترمربع قسمتى 
ازپالك ٨٧اصلى واقع دريزدانشهر بخش ١٢ثبت اصفهان م الف: ٣٢٧٩ تاريخ انتشار نوبت اول: ٩٥/١١/١٠ 

تاريخ انتشار نوبت دوم: ٩٥/١١/٢٥ زمانى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/١١/٢٢٣ 
مزايده

در پرونده ٩٤٠٣٩٦ و به موجب نيابت مورخه ٩٥/١١/١٣ صادره از اجراى احكام شــعبه ششم دادگسترى 
اصفهان محكوم عليه محمد كريمى به پرداخت تعداد ٢٩٧ ســكه بهار آزادى بابت اصل خواســته در حق 
محكوم له سهيال جمشيدى و مبلغ ٢/٥٥٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه اجراء محكوم گرديده است كه محكوم له 
درقبال خواســته اقدام به توقيف اموال محكوم عليه كه به شرح زير توسط كارشناس خبره كارشناسى شده 
است نموده اســت. صورت اموال مورد مزايده: ملك مورد ارزيابى به نشانى شاهين شهر حاجى آباد خيابان 
شاهد طرح تفكيكى نسيم پنج، قطعه زمينى با موقعيت شمالى و كاربرى مسكونى است كه داراى عرصه به 
مساحت ١٨٠ متر مربع بوده و فاقد اعيانى و مستحدثات است. بر اساس مفاد پرونده ثبتى مربوطه حدود اربعه 
اين ملك عبارت است از: شماال بطول ٩ متر به پالك ٤٥٤٣٦ فرعى، شرقا بطول ٢٠ متر به پالك ٤٥٤٥٠ 
فرعى جنوبا بطول ٩ متر بــه خيابان ده مترى و غربا بطول ٢٠ متر به پــالك ٤٥٤٥٢ فرعى از ٣٠١ اصلى. 
مطابق سند مالكيت مربوطه به شماره چاپى ٤٤٧٧٣٢ سرى سال ششدانگ اين ملك در تملك آقاى اصغر 
كريمى بوده و مشخصات ثبتى آن بدين قرار است. شماره ملك ٣٠١/٤٥٤٥١ ، مورد ثبت شماره ١١٤٨٧٤ ، 
صفحه ٣١٤ دفتر ٥٣٠ بخش ١٦ ثبت اصفهان لذا با موارد پيش گفته، تحقيق و بررسى انجام شده موقعيت و 
محل ملك و نيز در نظر گرفتن جميع جهات موثر در قضيه، ارزش ششدانگ ملك مورد نظر در زمان مبادرت 
به كارشناسى مبلغ ٧٤٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال (معادل هفتاد و چهار ميليون و پانصد هزار تومان) ارزيابى و اعالم 
مى گردد. با توجه به اينكه نظريه كارشناسى به محكوم عليه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده 
است اين اجراء قصد فروش ١٨ حبه از ٧٢ حبه از شش دانگ پالك ثبتى مذكور (سهم االرث محكوم عليه) 
را دارد. زمان برگزارى مزايده: ٩٥/١٢/٢٢ از ساعت ٩ الى ١٠ صبح محل برگزارى مزايده:اجراى احكام شعبه 
سوم دادگاه شاهين شــهر.محل بازديد از اموال توقيفى: با هماهنگى اين اجرا. مزايده از قيمت كارشناسى 
شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد دهد فروخته خواهد شد.برنده مزايده ميبايست١٠ درصد از 
ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واريز و تا يك ماه فرصت دارد 
مابقى ثمن معامله را به حساب سپرده واريز نمايد واال ضمن ابطال مزايده١٠ درصد اوليه پس از كسر هزينه 
هاى مزايده به صندوق دولت واريز مى گردد.كسانى كه مايل به شــركت در مزايده مى باشند مى بايست 
حداكثر پنج روز قبل از مزايــده به دايره اجراى احكام مدنى مراجعه تا ترتيب بازديد آنها از اموال داده شــود 
ودر روز انجام مزايده درخواســت كتبى به همراه قيمت پيشنهادى را به دايره اجراى احكام مدنى تحويل، تا 
در مزايده شركت داده شوند.م الف: ١٩٠٢ اجراى احكام مدنى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهين شهرو ميمه /١١/١٠١٣ 
حصر وراثت

فاطمه بيگم ملك زاده شوشــترى بشناسنامه شــماره ٣٦٣ باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشماره ٧٠٥/٩٥ تقديم اين شــورا نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان 
محمدحسين محمديان بشناسنامه شماره ٩١٦٨ در تاريخ ٩٥/٩/٢٥ درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از : ١- فاطمه بيگم ملك زاده شوشترى فرزند رحمان شماره شناسنامه ٣٦٣ نسبت با متوفى (همسر) 
٢- الهام محمديان فرزند محمدحسين شماره شناسنامه ١٨٩٣ نسبت با متوفى (فرزند) ٣- ابراهيم محمديان 
فرزند محمدحسين شماره شناســنامه ١١٠٨٩ نســبت با متوفى (فرزند) اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسى اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد گرديد. م  الف: ١٨٩٥ شعبه اول 

حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان شاهين شهر و ميمه (مجتمع شماره يك)/١١/١٠١٤
ابالغ راي

شماره پرونده: ٣٧٥/٩٥ ش ٩ ح شماره دادنامه: ٧٠٧- ٩٥/٩/٢٩ خواهان: زهرا دريس فرزند حميد به نشانى: 
شاهين شــهر گلديس فاز ٥ مجتمع خوارزمى B٥ واحد ٤، خوانده: غزال خيرآبادى فرزند عباس به نشانى: 
مجهول المكان، خواسته: تقاضاى مطالبه مبلغ ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به استناد يك فقره سفته و تأخير تأديه 
و هزينه دادرسى. گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از 
انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه نهم بتصدى امضاءكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات 
پرونده و تبادل نظر ختم رسيدگي اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به صدور راي مينمايد. راي قاضى شورا: در 
خصوص دادخواســت زهرا دريس به طرفيت غزال خيرآبادى به خواسته مطالبه مبلغ ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
بابت اصل خواسته به استناد يك فقره سفته به شماره ٤٠٨٥٣٥ به مبلغ ياد شده، نظر به اينكه مستندات ياد 
شده بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان خواسته داللت دارد و نامبرده با ابالغ اخطاريه و ضمايم آن در جلسه شورا 
حضور نيافته و دليلى بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ابراز نداشته، شورا با استصحاب بقاى دين، استحقاق 
خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخيص داده، مستنداً به مواد ١٩٨ قانون آيين دادرسى مدنى و ماده ٣٠٩ 
ناظر به مواد ٢٤٥ و ٢٤٧ و ٢٤٩ قانون تجارت، رأى بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر مى نمايد. و مستنداً به قاعده تسبيب و مواد ٥١٥ و ٥١٩ قانون آيين 
داردسى مدنى به پرداخت مبلغ ١/٢٧٥/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و  خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
لغايت  اجراى حكم در حق خواهان صادر مى نمايد. رأى صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل رسيدگى در محاكم حقوقى شهرستان شاهين شهر 
مى باشد. م الف: ١٩٠٠  اسالميان قاضى شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان شاهين شهر و ميمه 

(مجتمع شماره يك)/١١/١٠١٥

ابالغ راي
شماره پرونده: ١٢٣٦/٩٤ ش ٤ ح شماره دادنامه: ١٠٥٠ تاريخ رسيدگى: ٩٥/٠٩/١٧ مرجع رسيدگى: شعبه 
دهم شوراى حل اختالف شاهين شهر، خواهان: منصور نوروزى- اصفهان خ چمران كوچه ١٥ خرداد كوچه 
شــهيد كيانى پ ٣٤ با وكالت ســلمان نصرالهى بروجنى، خوانده: اكرم زنده  دل خ عطار فرعى ١٤ پ ١٠= 
نرگس افيونى و كمال افيونى قيم و سرپرست نرگس افيونى- خديجه عطارپور همگى به آدرس خوانده رديف 
اول، خواسته: مطالبه ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت سه فقره ســفته به شماره ٣٨٣٦٣٦ و ٩٥٣٥١٤ و ٩٥٣٥١٥ 
با احتساب خسارات و هزينه دادرسى و حق الوكاله. گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت 
خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالســه فوق و اجراى تشريفات قانونى در وقت 
مقرر حوزه به تصدى امضاءكنندگان زير تشــكيل اســت و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل 
نظر ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى 
خواهان منصور نوروزى- اصفهان خ چمران كوچه ١٥ خرداد كوچه شــهيد كيانى پ ٣٤ با وكالت سلمان 
نصرالهى بروجنى بطرفيت خوانده اكرم زنده  دل خ عطار فرعى ١٤ پ ١٠= نرگس افيونى و كمال افيونى قيم 
و سرپرست نرگس افيونى- خديجه عطارپور همگى به آدرس خوانده رديف اول به خواسته مطالبه مطالبه 
٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت سه فقره سفته به شــماره ٣٨٣٦٣٦ و ٩٥٣٥١٤ و ٩٥٣٥١٥ با احتساب خسارات و 
هزينه دادرسى و حق الوكاله خواهان به اســتناد سه فقره ســفته كه مرحوم جمال افيونى اكبرى متعهد به 
پرداخت مبلغ آن شده اســت خواهان دعوى خود را مطرح نموده لذا نظر به دادخواست خواهان و مستندات 
تقديمى شامل سه فقره سفته و استعالم از اداره ثبت احوال مبنى بر مشخصات وراث مرحوم جمال  افيونى 
اكبرى و همچنين استرداد دادخواست نسبت به خواندگان رديف دوم و سوم (نرگس افيونى و كمال افيونى 
قيم نرگس افيونى) توســط خواهان و اينكه خواندگان در جلسه شورا حاضر نشده و دليلى بر برائت ذمه خود 
به شــورا اقامه نكرده است كه همگى حكايت از اشتغال ذمه خواندگان نســبت به خواهان مى نمايد دعوى 
خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد ١٩٨-٥١٩- ٥٢٢ قانون آئين دادرسى مدني و مواد ٣٠٧ و ٣٠٩ 
قانون تجارت حكم به محكوميت خواندگان رديف اول و چهارم (اكرم زنده دل و خديجه عطارپور) بصورت 
تضامنى به پرداخت مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ٨٠٠/٠٠٠ ريال هزينه 
دادرسي و پرداخت خسارت تاخير تاديه وفق شــاخص اعالمى بانك مركزى با محاسبه دايره اجرا از تاريخ 
تقديم دادخواست لغايت زمان پرداخت و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعالم ميدارد 
رأي صادره نســبت به خوانده رديف چهارم حضورى و ظرف ٢٠ روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر و نسبت 
به خوانده رديف اول غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه سپس ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى شاهين شهر ميباشد. و نسبت به الباقى خواندگان با توجه به استرداد 
دادخواست توسط وكيل مســتنداً به ماده ١٠٧ بند ب شــورا قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم ميدارد. 
م الف: ١٨٧٧ طباطبايى قاضى شــعبه چهارم حقوقي شــوراي حل اختالف شهرستان شاهين شهر و ميمه 

(مجتمع شماره يك)/١١/١٠١٦
ابالغ راي

شماره پرونده: ٣٠١/٩٥ ش ٤ ح شماره دادنامه: ٤٣٩- ٩٥/٤/٣٠ تاريخ رسيدگى: ٩٥/٤/٢٦ مرجع رسيدگى: 
شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهين شهر، خواهان: آقاى نادعلى پروانه جزى فرزند عباسعلى نشانى گز 
بلوار امام نمايشگاه اتومبيل قائم با وكالت آقاى محمود رضا بهشتى فرزند ذبيح اله خوانده: آقاى عزت رستمى 
شاپورآبادى فرزند عبدالغفار به نشانى مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ ١٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت يك 
فقره چك شماره ٧٣١٣١٧ عهده بانك ملى با احتســاب كليه خسارات وارده قانونى و هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع 
به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و اجراى تشــريفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءكنندگان 
زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير 
مبادرت به صدور راي مينمايد: راي قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى نادعلى پروانه جزى فرزند 
عباسعلى نشــانى گز بلوار امام نمايشــگاه اتومبيل قائم با وكالت آقاى محمود رضا بهشتى فرزند ذبيح اله 
بطرفيت خوانده آقاى عزت رستمى شــاپورآبادى فرزند عبدالغفار به نشانى مجهول المكان، خواسته مطالبه 
مبلغ ١٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت يكفقره چك شــماره ٧٣١٣١٧ عهده بانك ملى با احتساب كليه خسارات 
وارده قانونى و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل خواهان به استناد يك فقره چك كه از ناحيه بانك برگشت 
شده مطالبه مبلغ ١٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال را تقديم نموده نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقديمى شامل 
چك برگشت شده از ناحيه بانك و اينكه خوانده صادر كننده چكها بوده و در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت 
به دعوى خواهان ايراد و دفاعى را بعمل نياورده و دليلى بر برائت خود به شــورا اقامه نكرده است كه همگى 
حكايت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نمايد دعوى خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد 
١٩٨- ٥١٩- ٥٢٢ قانون آئين دادرسى مدنى و مواد ٣١٠ و ٣١٣  قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ ١٧٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه وفق شاخص اعالمى بانك مركزى با محاســبه دايره اجرا از تاريخ صدور چك ٩١/٧/٢٠ لغايت 
زمان پرداخت در حق خواهان را صادر و اعالم ميدارد. راي صادره غيابي ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در اين شورا و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى شاهين  شهر ميباشد.م الف: 
١٨٨٩ طباطبايى قاضى شعبه چهارم حقوقي شــوراي حل اختالف شهرستان شاهين شهر و ميمه (مجتمع 

شماره يك)/١١/١٠١٩
ابالغ راي

شماره پرونده: ٤٦/٩٥ شماره دادنامه: ٣٤٥- ٩٥/٧/٢٨ تاريخ رسيدگى: ٩٥/٧/٥ مرجع رسيدگى: شعبه ششم 
شوراى حل اختالف شاهين شهر، خواهان: عباس احمدى كتايونچه ف قاسم بوكالت محمودرضا بهشتى به 
نشانى: شاهين شهر چهارراه عطار اول ژاندارمرى پ ٦ جنوبى مجتمع راد واحد يك، خوانده: كيميا رحيمى 
ف عبدالرحيم به نشانى: مجهول المكان، خواســته: مطالبه مبلغ يكصد و بيست و يك ميليون ريال باستناد 
دو فقره چك بشــماره هاى ٦٠٢٩١٠ سررسيد ٩٤/٤/٢٠ و ٦٠٢٩٤٥ سررســيد ٩٤/٥/٢٠ عهده بانك ملى 
بانضمام هزينه دادرسى و خسارت تأخير تأديه و حق الوكاله وكيل. گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق بطرفيت خوانده تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شــورا و ثبت به كالسه فوق و اجراى تشريفات 
قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءكنندگان زير تشكيل اســت و با توجه به محتويات پرونده پس 
از شور و تبادل نظر ختم رسيدگي را اعالم و بشــرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد: راي قاضى شورا: در 
خصوص دعوى خواهان: عباس احمدى كتايونچه ف قاســم بوكالت محمودرضا بهشتى بطرفيت خوانده 
كيميا رحيمى ف عبدالرحيم به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و بيست و يك ميليون ريال بابت چكهاى شماره 
٦٠٢٩١٠ سررســيد ٩٤/٤/٢٠ و ٦٠٢٩٤٥ سررســيد ٩٤/٥/٢٠ عهده بانك ملى بانضمام هزينه دادرسى و 
خسارت تأخير تأديه و حق الوكاله وكيل نظر به دادخواست خواهان و مستندات تقديمى شامل دو برگ چك 
برگشت شده توســط بانك كه همگى حكايت از اشتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان مى نمايد و خوانده 
نســبت به دعوى خواهان ايرادى نكرده و دليلى بر برائت خود اقامه ننموده اســت لذا شورا دعوى خواهان 
را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد ١٩٨-٥١٩- ٥٢٢ قانون آيين دادرســى مدني و مواد ٣١٠ و ٣١٣ قانون 
تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و بيست و يك ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ دو ميليون و سيصد و نود هزار ريال هزينه دادرســي و حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
وفق شــاخص اعالمى بانك مركزى با محاسبه دايره اجرا از تاريخ سررســيد هر يك از چكها لغايت زمان 
پرداخت در حــق خواهان را صادر و اعالم ميــدارد. راي صادره غيابي ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در اين شورا و ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى شاهين شهر ميباشد. 
م الف: ١٨٩٠ طباطبايى قاضى شــعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف شهرســتان شاهين شهر و ميمه 

(مجتمع شماره يك)/١١/١٠٢٠
حصر وراثت

على عبدالهى بشناسنامه شماره ٢١٩٤ باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره ٧٠٣/٩٥ تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان عباس عبداللهى مورچه خورتى 
بشناسنامه شماره ١٦٦٥ در تاريخ ٩٥/١١/٥ درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: ١- على 
عبداللهى فرزند عباس شماره شناسنامه ٢١٩٤ نســبت با متوفى (فرزند) ٢- عفت ابراهيمى مورچه خورتى 
فرزند عباس شماره شناسنامه ١٨٠١ نسبت با متوفى (همسر) ٣- مهرى عبداللهى مورچه خورتى فرزند عباس 
شماره شناسنامه ٣٠ نســبت با متوفى (فرزند) ٤- مهين عبداللهى فرزند عباس شماره شناسنامه ٧ نسبت با 
متوفى (فرزند) ٥- فاطمه عبداللهى مورچه خورتى فرزند عباس شماره شناسنامه ١٧ نسبت با متوفى (فرزند) 
٦- زهرا عبداللهى مورچه خورتى فرزند عباس شماره شناسنامه ٣٠٤١ نسبت با متوفى (فرزند) . اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسى اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد گرديد. م  الف: 
١٨٩٤ شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان شاهين شهر و ميمه (مجتمع شماره يك)/١١/١٠٢١

اجراييه
شماره: ٩٥٠٣٨١ -١٣٩٥/١٠/٢ به موجب راي شماره ١١٣٥ تاريخ ٩٥/٧/١٢ حوزه ١٢ شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه جعفر گريوانى به نشاني مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  ٨٦٠٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر 
آگهى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست ٩٥/٣/١٦ لغايت تاريخ اجراى حكم در حق محكوم له 
حميد بختيارى فرزند فرج اله به نشانى اصفهان رهنان خ شهداى بابا صفرى (زاجان) بن بست محبت منزل  
فرج اله بختيارى و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شــد محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند 
و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥٠٧٨ شعبه ١٢ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو) /١١/٦٨١

ابالغ وقت رسيدگي

شماره ابالغيه: ٩٥١٠١٠٠٣٥٣٦٠٤٩٤٩ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٠٣٦٥٣٠٠١٢٤ 
شــماره بايگاني شــعبه: ٩٥١٣٢١ آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض 
وجود كيفرخواســت) محاكم كيفــرى دو دادگســترى شهرســتان اصفهان به 
موجب كيفرخواســت در پرونده كالســه ٩٥٠٩٩٨٠٣٦٥٣٠٠١٢٤ براى ســعاد 
موســوى به اتهام كالهبردارى تقاضاى كيفــر نموده كه رســيدگى به موضوع 
به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه ١٣٩٦/٠١/١٦ ســاعت ٨:٣٠ 
تعيين گرديده اســت. با عنايــت به مجهول المــكان بودن و عدم دسترســى به 
متهم و در اجراى مقــررات مــواد ١١٥ و ١٨٠ قانون آئين دادرســى دادگاههاى 
عمومــى و انقــالب در امور كيفــرى مراتب يك نوبت منتشــر تــا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتســابى در وقــت مقــرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى اســت در 
صورت عدم حضــور، مطابق مقررات رســيدگى غيابــى به عمــل خواهد آمد. 
م الف: ٣٥١٥٤ شعبه ١١٠ دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (١١٠ جزايى سابق) مجتمع 

شهيد بهشتى/١١/٦٤٥

ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغيه: ٩٥١٠١٠٠٣٥٣٦٠٤٨٥١ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٠٣٦٥٨٠٠٦٩٤ 
شماره بايگاني شعبه: ٩٥١٢٧٧ محاكم كيفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان 
به موجب كيفرخواست در پرونده كالســه ٩٥٠٩٩٨٠٣٦٥٨٠٠٦٩٤ براى فاطمه 
موذنى به اتهام تهديد و ضرب و جرح عمدى و توهين به اشخاص عادى تقاضاى 
كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 
١٣٩٦/١/١٤ ساعت ٨:٣٠ تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن 
و عدم دسترسى به متهم ودر اجراى مقررات مواد ١١٥و١٨٠ قانون آئين دادرسي 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفري مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف: ٣٥١٥٣ 
شــعبه ١١٠ دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان(١١٠ جزايى ســابق) (مجتمع شهيد 

بهشتى) /٦٤٦ /١١

ابالغ وقت رسيدگي

شماره ابالغيه: ٩٥١٠١٠٠٣٥٣٦٠٥١٨٠ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٩٥٠٠٤٣٤ 
شــماره بايگاني شــعبه: ٩٥١٣٥٤ آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض 
وجود كيفرخواســت) محاكــم كيفرى دو دادگســترى شهرســتان اصفهان به 
موجب كيفرخواســت در پرونــده كالســه ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٩٥٠٠٤٣٤ براى مريم 
آژ و حســين كبيرى به اتهام كالهبــردارى تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى 
به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخــه ١٣٩٦/٠١/٢٣ 
ســاعت ٨:٣٠ تعيين گرديده اســت. با عنايت به مجهول المكان بــودن و عدم 
دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مــواد ١١٥ و ١٨٠ قانون آئين دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى اســت 
در صورت عدم حضــور، مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمــل خواهد آمد. 
م الف: ٣٥١٥٢ شــعبه ١١٠ دادگاه كيفرى دو شــهر اصفهان (١١٠ جزايى سابق) 

مجتمع شهيد بهشتى/١١/٦٤٧

ابالغ وقت رسيدگى 

شماره ابالغيه: ٩٥١٠١٠٠٣٥٣٦٠٤٩١٠ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٠٣٦٠٢٠١٣٧٢ 
شماره بايگاني شعبه: ٩٥١٢٩٩ محاكم كيفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان 
به موجب كيفرخواست در پرونده كالســه ٩٥٠٩٩٨٠٣٦٠٢٠١٣٧٢ براى سعادت 
اســالمى فارســانى به اتهام فروش مال غير تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه ١٣٩٦/١/١٥ ساعت ٨:٣٠ 
تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم ودر 
اجراى مقررات مواد ١١٥و١٨٠ قانون آيين دادرسي دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور كيفري مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف: ٣٥١٥٥ شعبه ١١٠ دادگاه كيفرى دو شهر 

اصفهان(١١٠ جزايى سابق) (مجتمع شهيد بهشتى) /١١/٦٤٨

ابالغ راي

شماره دادنامه: ٩٥٠٩٩٧٠٣٥٤٤٠٢٠٩٢شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٠٣٥٨٦٠٠٠٧٦ 
شماره بايگانى شعبه: ٩٥١١٦٨ شــكات: ١- آقاى مجيد سلطانى فرزند مرتضى 
به نشــانى: اصفهان- اصفهان ســه راه سيمين ك ســيد عظيم ك جواهرى بن 
گلزار پ ٤٦،  ٢- آقاى حميد خســرويان فرزند حســن به نشــانى: اصفهان- خ 
رودكى- ك شــب بيدار- ك آزمون- بن فرشــيد- پ ١٧٣، متهمين: ١- آقاى 
حسين هاشمى فرزند شكرا... ٢- آقاى محســن هاشمى فرزند شكرا... همگى به 
نشانى: اصفهان- اصفهان، (مجهول المكان) اتهام ها : ١- مشاركت در ايراد صدمه 
بدنى عمدى ٢- تهديد- توهين- قدرت نمايى با چاقو. به تاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٥ در 
وقت فوق العاده پرونده كالسه ٩٥١٠٨٦ ك ١١٨ تحت نظر است دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر 
شرف و وجدان مبادرت بصدور راى مى نمايد. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى 
حسين هاشمى فرزند شكراله متهم به جرح با چاقو نسبت به شاكى حميد خسرويان 
فرزند حســن (هم جنبه خصوصى و هم جنبه عمومى) و ايراد جرح با چاقو نسبت 
به شاكى مجيد سلطانى (جنبه عمومى بزه) و اتهام محسن هاشمى فرزند شكراله 
داير بر ايراد صدمه بدنى ساده نســبت به شاكى حميد خسرويان، دادگاه با توجه به 
شكايت شاكى خصوصى، گواهى هاى پزشكى قانونى كه حكايت از ورود صدمات 
متعدد در شكات داشته كه تعدادى از صدمات وارده را ناشى از اصابت جسم برنده 
اعالم نموده، گواهى گواه و گزارش مرجع انتظامى، كيفرخواســت صادره از ناحيه 
دادسراى عمومى و انقالب اصفهان و عدم حضور متهمان و على رغم ابالغ و عدم 
دفاع از كيفرخواست صادره بزه هاى انتسابى نامبردگان محرز و مسلم بوده مستنداً 
به تبصره ماده ٦١٤ قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات مصوب ١٣٧٥ و مواد 
٧٠٩/٧١٠/٧١٤/٤٤٩/٥٥٩/١٣٤/ متهم رديف اول را به پرداخت يك درصد ديه 
كامل بابت بريدگى داميه كمر همچنين متهم مذكور و متهم رديف دوم را به بالسويه 
به پرداخت ١- سه درصد ديه كامل بابت سه عدد خراشيدگى قدام سر؛ فرق سر؛ الله 
گوش چپ ٢- سه هزارم ديه كامل بابت كبودى قدام سر ٣- يك درصد ديه كامل 
بابت خراشيدگى حارصه پشت دست راست و چپ در حق شاكى حميد خسرويان 
فرزند حسن كه مهلت پرداخت ديات مذكور تاريخ جنايت به مدت يك سال قمرى 
بوده همچنين متهم رديف اول را بابت ارتــكاب دو فقره جرح با چاقو به تحمل دو 
فقره حبس يكســال محكوم مى نمايد كه در مورد مجازات تعزيرى صرفاً يكى از 
مجازاتهاى بعنوان اشد اجرا مى گردد. رأى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز 
از تاريخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاء آن ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 
٣٥١١٢ نظرى سفتجانى رئيس شعبه ١١٨ دادگاه كيفرى دو مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان (١١٨ جزايى سابق)/١١/٦٦٧

ابالغ 

شماره ابالغنامه: ٩٥١٠١٠٣٧٦٠٢٠٦٣٨٣ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٧٦٠٢٠٠٣١٧ 
شماره بايگاني شعبه: ٩٥١٢٠٩ مشخصات ابالغ شونده حقيقي: عليرضا مجيدى 
فرزند محمود كدملى: ٠٠٥٩٥١٤١٠٨ به نشانى: مجهول المكان، مدارك پيوست: 
در خصوص تجديدنظرخواهى آقاى بسم اله طاهرى بطرفيت شما نسبت به دادنامه 
شماره ٩٥*٢٠١٨ صادره از اين شعبه، به پيوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجديدنظرخواهى به شما ابالغ ميشود. مقتضى است حسب ماده ٣٤٦ قانون آئين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف 
ده روز پس از رؤيت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد. 
واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارسال ميگردد. م الف: ١٨٨١ شعبه ١٠٢ 

دادگاه كيفرى دو شهر شاهين شهر (١٠٢ جزايى سابق)/١١/١٠٢٥

ابالغ 

شماره ابالغنامه: ٩٥١٠١٠٣٧٦٠٢٠٦٣٨٤ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٧٦٠٢٠٠٣١٨ 
شماره بايگاني شعبه: ٩٥١٢١٠ مشخصات ابالغ شونده حقيقي: عليرضا مجيدى 
فرزند محمود كدملى: ٠٠٥٩٥١٤١٠٨ به نشانى: مجهول المكان، مدارك پيوست: 
در خصوص تجديدنظرخواهى پمرگل طاهرى بطرفيت شــما نسبت به دادنامه 
شماره ٢٠١٩-٩٥٠ صادره از اين شعبه، به پيوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجديدنظرخواهى به شما ابالغ ميشود. مقتضى است حسب ماده ٣٤٦ قانون آئين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف 
ده روز پس از رؤيت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد. 
واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارسال ميگردد. م الف: ١٨٨٢ شعبه ١٠٢ 

دادگاه كيفرى دو شهر شاهين شهر (١٠٢ جزايى سابق)/١١/١٠٢٦



١٤آگهى ٢٨٧٧دوشنبه  ٢٥  بهمن  ماه 

آگهى موضوع ماده ٣ قانون و ماده ١٣ آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هياتهاى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد ثبتى 
منطقه شمال اصفهان تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضيان  محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان 
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهى ميشود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم  و پس از اخذ رسيد.ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايد. بديهى است در صورت  انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند مالكيت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
١- راى شــماره  ١٦١٤٢ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ١٣٩٥/٠٩/٢٢    خانم زهرا محمدي جزي به شناسنامه 
شماره ٧٣٩ كدملي ١٢٨٦٨٦٠٥٧١ صادره اصفهان فرزند عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  
به مساحت ١٢٢,٧٥   مترمربع پالك شــماره -  فرعي از ١٣٧٩٢ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود 

متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٢- راى شــماره  ١٦١٣٩ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠ مورخ  ٢٢ /١٣٩٥/٠٩ آقاي علي بخش ســليماني به شناسنامه 
شماره ١٨ كدملي ٦٣٣٩٦٢٩٣٦٩ صادره شهركرد فرزند مرتضي در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه  
به مساحت ١٢٢,٧٥   مترمربع پالك شــماره -  فرعي از ١٣٧٩٢ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود 

متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٣- راى شماره  ١٦٨٦٢ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ٠٢ /١٣٩٥/١٠ آقاي  محمد سعيد رستم شيرازي به شناسنامه 
شماره ١٢٩٢ كدملي ١٢٨٥٦٧١٥٤٦ صادره اصفهان فرزند علي در يك ونيم دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب 
مغازه  به مساحت  ٦٩,٧٩  مترمربع پالك شماره ١١١٧  فرعي از٤٥٢  اصلي واقع در بخش ١٦  ثبت اصفهان كه به 
موجب سند ٣٤٧٣٣ – ١٣٣٥/٠٤/٠٢ دفتر ٩  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك ٤٥٢,١١١٧ به نام اكبر و چهار دانگ 
مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شيرازى هر كدام يك دانگ مشاع انتقال قطعى 
شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره ١٤٣٠ – ١٣٨٦/٠٤/٠٢ شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت 
كرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شيرازى و يك همسر 
به نام سرور كريم زاده اصفهانى و به موجب گواهى ٥٥٤ – ١٣٧٢/٠٨/٢٨ شعبه ٤ دادگاه عمومى اصفهان محمود 
فوت كرده ورثه وى عبارتند از يك پسر به نام رحيم و دو دختر به نام  مينا و نسرين رستم شيرازى و يك همسر به نام 
رفعت پلنگى اصفهانى و يك مادر به نام رباب بيگم رستم شيرازى و به موجب گواهى ٥١٢ – ١٣٧٤/٠٥/٠٨ شعبه 
٢٠ دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت كرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – ميرزا ابوالقاسم – محمد – على و 
حسين فرزندان پسر و بيگم – اقدس و مليحه سه فرزند دختر رستم شيرازى و طى سند ١٩٤٧٠٠ – ١٣٧٧/١١/٠٨ 
دفتر ٧٧ اصفهان از طرف نامبردگان اخير مقدار ٢ حبه مشاع از ١٢ حبه مشاع به رحيم و مينا و نسرين رستم شيرازى 
و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنيه اعيانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بين تقسيم 
گاراژ و مغازه ها نهايتا با راى داورى مورخ ١٣٩٣/٠٥/٢٩ شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه 
تاييد شده و نامه شماره ٠٠٨٨٠ – ١٣٩٣/١١/٠٧  شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض 
نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملك مورد درخواست ( مغازه شماره ٤ ) در سهم مالكين چهاردانگ 
مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شيرازى ) قرار گرفته سپس به موجب 
چهار قولنامه مورخ ٩٣/١٢/٢٥ وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود 
را به على حسن آجيلى و على رستم شيرازى سهم خود را به محمدسعيد رستم شيرازى و محمد رستم شيرازى 
سهم خود را به مهران رستم شيرازى واگذار نموده اند و ايشان درخواست سند مالكيت مفروزى بالسويه هر كدام 
يك و نيم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود كه امضاء آنها در دفترخانه ٤٣٩ اصفهان 

گواهى شده آن را تاييد نموده اند
٤- راى شــماره  ١٦٨٦٣ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ٠٢ /١٣٩٥/١٠ آقاي منصور صادقي ورنوســفادراني به 
شناسنامه شــماره ٦٧ كدملي ١١٤٠٩٥٨٥٨٥ صادره خمينى شــهر فرزند عزيزاله در يك ونيم دانگ مشاع از 
ششدانگ  يك باب مغازه  به مساحت  ٦٩,٧٩  مترمربع پالك شماره ١١١٧  فرعي از٤٥٢  اصلي واقع در بخش ١٦  
ثبت اصفهان كه به موجب سند ٣٤٧٣٣ – ١٣٣٥/٠٤/٠٢ دفتر ٩  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك ٤٥٢,١١١٧ به 
نام اكبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شيرازى هر كدام يك دانگ 
مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره ١٤٣٠ – ١٣٨٦/٠٤/٠٢ شعبه اول حصروراثت 
اصفهان احمد فوت كرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم 
شيرازى و يك همسر به نام سرور كريم زاده اصفهانى و به موجب گواهى ٥٥٤ – ١٣٧٢/٠٨/٢٨ شعبه ٤ دادگاه 
عمومى اصفهان محمود فوت كرده ورثه وى عبارتند از يك پسر به نام رحيم و دو دختر به نام  مينا و نسرين رستم 
شيرازى و يك همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و يك مادر به نام رباب بيگم رستم شيرازى و به موجب گواهى 
٥١٢ – ١٣٧٤/٠٥/٠٨ شعبه ٢٠ دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت كرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – ميرزا 
ابوالقاسم – محمد – على و حسين فرزندان پسر و بيگم – اقدس و مليحه سه فرزند دختر رستم شيرازى و طى سند 
١٩٤٧٠٠ – ١٣٧٧/١١/٠٨ دفتر ٧٧ اصفهان از طرف نامبردگان اخير مقدار ٢ حبه مشاع از ١٢ حبه مشاع به رحيم 
و مينا و نسرين رستم شيرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنيه اعيانى طبق قانون ارث انتقال شده و با 
توجه به اختالف بين تقسيم گاراژ و مغازه ها نهايتا با راى داورى مورخ ١٣٩٣/٠٥/٢٩ شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان منضم به نقشه تاييد شده و نامه شماره ٠٠٨٨٠ – ١٣٩٣/١١/٠٧  شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملك مورد درخواست ( مغازه شماره ٤ ) در 
سهم مالكين چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شيرازى ) قرار 
گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ ٩٣/١٢/٢٥ وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى 
و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجيلى و على رستم شيرازى سهم خود را به محمدسعيد رستم شيرازى و 
محمد رستم شيرازى سهم خود را به مهران رستم شيرازى واگذار نموده اند و ايشان درخواست سند مالكيت مفروزى 
بالسويه هر كدام يك و نيم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود كه امضاء آنها در دفترخانه 

٤٣٩ اصفهان گواهى شده آن را تاييد نموده اند
٥- راى شماره  ١٦٨٦٠ ١٣٩٥٤٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ٠٢ /١٣٩٥/١٠ آقاي  علي حسن آجيلي به شناسنامه شماره 
٣٩١ كدملي ١٢٨٥٣٩٦٥٦١ صادره اصفهان فرزند يحيي در يك ونيم دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب مغازه  به 
مساحت  ٦٩,٧٩  مترمربع پالك شماره ١١١٧  فرعي از٤٥٢  اصلي واقع در بخش ١٦  ثبت اصفهان كه به موجب 
سند ٣٤٧٣٣ – ١٣٣٥/٠٤/٠٢ دفتر ٩  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك ٤٥٢,١١١٧ به نام اكبر و چهار دانگ مشاع 
به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شيرازى هر كدام يك دانگ مشاع انتقال قطعى شده 
سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره ١٤٣٠ – ١٣٨٦/٠٤/٠٢ شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت 
كرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شيرازى و يك همسر 
به نام سرور كريم زاده اصفهانى و به موجب گواهى ٥٥٤ – ١٣٧٢/٠٨/٢٨ شعبه ٤ دادگاه عمومى اصفهان محمود 
فوت كرده ورثه وى عبارتند از يك پسر به نام رحيم و دو دختر به نام  مينا و نسرين رستم شيرازى و يك همسر به نام 
رفعت پلنگى اصفهانى و يك مادر به نام رباب بيگم رستم شيرازى و به موجب گواهى ٥١٢ – ١٣٧٤/٠٥/٠٨ شعبه 
٢٠ دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت كرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – ميرزا ابوالقاسم – محمد – على و 
حسين فرزندان پسر و بيگم – اقدس و مليحه سه فرزند دختر رستم شيرازى و طى سند ١٩٤٧٠٠ – ١٣٧٧/١١/٠٨ 
دفتر ٧٧ اصفهان از طرف نامبردگان اخير مقدار ٢ حبه مشاع از ١٢ حبه مشاع به رحيم و مينا و نسرين رستم شيرازى 
و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنيه اعيانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بين تقسيم 
گاراژ و مغازه ها نهايتا با راى داورى مورخ ١٣٩٣/٠٥/٢٩ شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه 
تاييد شده و نامه شماره ٠٠٨٨٠ – ١٣٩٣/١١/٠٧  شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض 
نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملك مورد درخواست ( مغازه شماره ٤ ) در سهم مالكين چهاردانگ 
مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شيرازى ) قرار گرفته سپس به موجب 
چهار قولنامه مورخ ٩٣/١٢/٢٥ وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود 
را به على حسن آجيلى و على رستم شيرازى سهم خود را به محمدسعيد رستم شيرازى و محمد رستم شيرازى 
سهم خود را به مهران رستم شيرازى واگذار نموده اند و ايشان درخواست سند مالكيت مفروزى بالسويه هر كدام 
يك و نيم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود كه امضاء آنها در دفترخانه ٤٣٩ اصفهان 

گواهى شده آن را تاييد نموده اند 
٦- راى شــماره  ١٦٨٦١ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ٠٢ /١٣٩٥/١٠ آقاي   مهران رستم شيرازي به شناسنامه 
شماره ٤٨٠٥٨ كدملي ١٢٨٠٩٠٦١٦٢ صادره اصفهان فرزند محمد در يك ونيم دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب 
مغازه  به مساحت  ٦٩,٧٩  مترمربع پالك شماره ١١١٧  فرعي از٤٥٢  اصلي واقع در بخش ١٦  ثبت اصفهان كه به 
موجب سند ٣٤٧٣٣ – ١٣٣٥/٠٤/٠٢ دفتر ٩  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك ٤٥٢,١١١٧ به نام اكبر و چهار دانگ 
مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شيرازى هر كدام يك دانگ مشاع انتقال قطعى 
شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره ١٤٣٠ – ١٣٨٦/٠٤/٠٢ شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت 
كرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شيرازى و يك همسر 
به نام سرور كريم زاده اصفهانى و به موجب گواهى ٥٥٤ – ١٣٧٢/٠٨/٢٨ شعبه ٤ دادگاه عمومى اصفهان محمود 
فوت كرده ورثه وى عبارتند از يك پسر به نام رحيم و دو دختر به نام  مينا و نسرين رستم شيرازى و يك همسر به نام 
رفعت پلنگى اصفهانى و يك مادر به نام رباب بيگم رستم شيرازى و به موجب گواهى ٥١٢ – ١٣٧٤/٠٥/٠٨ شعبه 
٢٠ دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت كرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – ميرزا ابوالقاسم – محمد – على و 
حسين فرزندان پسر و بيگم – اقدس و مليحه سه فرزند دختر رستم شيرازى و طى سند ١٩٤٧٠٠ – ١٣٧٧/١١/٠٨ 
دفتر ٧٧ اصفهان از طرف نامبردگان اخير مقدار ٢ حبه مشاع از ١٢ حبه مشاع به رحيم و مينا و نسرين رستم شيرازى 
و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنيه اعيانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بين تقسيم 
گاراژ و مغازه ها نهايتا با راى داورى مورخ ١٣٩٣/٠٥/٢٩ شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه 
تاييد شده و نامه شماره ٠٠٨٨٠ – ١٣٩٣/١١/٠٧  شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض 
نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملك مورد درخواست ( مغازه شماره ٤ ) در سهم مالكين چهاردانگ 
مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شيرازى ) قرار گرفته سپس به موجب 
چهار قولنامه مورخ ٩٣/١٢/٢٥ وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود 
را به على حسن آجيلى و على رستم شيرازى سهم خود را به محمدسعيد رستم شيرازى و محمد رستم شيرازى 
سهم خود را به مهران رستم شيرازى واگذار نموده اند و ايشان درخواست سند مالكيت مفروزى بالسويه هر كدام 
يك و نيم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود كه امضاء آنها در دفترخانه ٤٣٩ اصفهان 

گواهى شده آن را تاييد نموده اند 
٧- راى شماره  ٠٥٩٧٥ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠ مورخ ١٣٩٥/٠٣/٢٣  آقاي مرتضي قاضي حبيب آبادي به شناسنامه 
شماره ١٦٣ كدملي ٦٦٠٩٧٨٣٣١٤ صادره اصفهان فرزند حسن در  چهار دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  
به مساحت     ٧٥,٤٢    مترمربع پالك شــماره  ١٥٠٨٢  اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى 

مالك رسمى مى باشد    
٨- راى شــماره   ٠٥٩٧٦ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠مورخ   ١٣٩٥/٠٣/٢٣ خانم فاطمه محسني به شناسنامه شماره 
١٦٦ كدملي ٦٦٠٩٧٨٣٣٤٩ صادره دولت آباد فرزند عباس در  دو دانگ مشــاع از ششدانگ  يك باب خانه  به 
مساحت     ٧٥,٤٢    مترمربع پالك شماره    ١٥٠٨٢      اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك 

رسمى مى باشد    
٩- راى شماره  ١٣٢٦٤ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٨/١٠   اقاى  مجيد طباطبائى فرد به شناسنامه شماره  
٥٦٤  كدملي  ١٢٨٥٦٧٨٤١٩   صادره اصفهان  فرزند  سيدحسن  نسبت به ششدانگ يكبابخانه  به مساحت ٩٣,٤٥  
مترمربع قسمتى از پالك شماره  ٣٠٣ فرعى از ١٤٩١٥  اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالك رسمى  آقاى عباسعلى يسارى
١٠- راى شماره  ١٤١٠٣ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٨/٢٠  اقاى مهدى يزدى كجانى  به شناسنامه 
شماره  ٢٠  كدملي ١٢٤٩٧٠٧٨٧٠  صادره اردستان  فرزند محمدتقى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
ساختمان به مساحت ٢٧٥,١٠  مترمربع از پالك شماره ٤٨٠ فرعى از ١٥١٧٧ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان 

كه خود متقاضى مالك رسمى مى باشد    
١١- راي شــماره ١٤١٠٢ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠  مورخ   ١٣٩٥/٠٨/٢٠   خانم مه ناز باقرى كجانى  به شناسنامه 
شماره  ٤٦١٢  كدملي ٠٠٥٢٩٧٦٣٩٤  صادره تهران  فرزند حسين نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
ساختمان به مساحت ٢٧٥,١٠  مترمربع از پالك شماره ٤٨٠ فرعى از ١٥١٧٧ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان 

كه خود متقاضى مالك رسمى مى باشد    
١٢- راى شماره  ١٥٩٨٨ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٩/٢٠   اقاى جواد اميريان دشتكى  به شناسنامه 
شــماره ١٦٤٤  كدملي ١٢٨٥٩٥٦٤٨٦  صادره اصفهان  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان به 
مســاحت ١٦١,٢٠  مترمربع از پالك شــماره ٤ فرعى از ١٤٠٣٩ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود 

متقاضى مالك رسمى مى باشد    
١٣- راى شماره  ١٢٤٣٦ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٧/٢٨    آقاي عباس جعفرزاده به شناسنامه شماره 
١٦٦٩ كدملي ١٢٨٨٣٦٤٦٤٤ صادره  اصفهان فرزند محمد در دو   دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب  ساختمان   
به مساحت       ٤١,٤٥   مترمربع پالك شماره   ٧٢      فرعي از         ١٤٨٧٤     اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان 

خريدارى مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مالك رسمى  آقاى آقا ميرزا حسينى دولت آبادى
١٤- راى شماره ١٢٤٣٧ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٧/٢٨    آقاي محمد جعفرزاده به شناسنامه شماره 
١١٩١ كدملي ٥٠٥٩٥٥٨٧٧٠ صادره ورزقان  فرزند كمال در   ٤  دانگ مشــاع از ششدانگ  يك باب  ساختمان   
به مساحت       ٤١,٤٥   مترمربع پالك شماره   ٧٢      فرعي از         ١٤٨٧٤     اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان 

خريدارى مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مالك رسمى  آقاى آقا ميرزا حسينى دولت آبادى
١٥- راى شماره  ٠٦٢٢٩ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ٠٣/٢٦/ ١٣٩٥ آقاي مهدي صالح پور به شناسنامه شماره 
١١٢٣٢ كدملي ١٢٨٢٨٩٦٧١٧ صادره  اصفهان  فرزند محمد علي در ٢ سهم مشاع از ٧ سهم    ششدانگ  يك 
باب  گاراژ با قيد فوق  به مساحت    ١١١٢,٢٣   مترمربع پالك شماره      ٥٦٠    فرعي از    ٤٥٢   اصلي واقع در بخش 
١٦ ثبت اصفهان كه از طرف محمد على صالح پور بموجب ســند   ١٤٥٥٧٣   مورخ    ١٣٨٩/٠٦/١٦ دفتر اسناد 

رسمى شماره   ٦٤   اصفهان به متقاضى انتقال با قيد به اينكه منافع مادام الحيات در اختيار فروشنده مى باشد و 
پس از فوت تابع عين خواهد بود

 ١٦- راى شماره  ٠٦٢٣٠ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ٠٣/٢٦/ ١٣٩٥ آقاي محمود صالح پور به شناسنامه شماره 
٤٧٥٢٠ كدملي ١٢٨٠٩٠٠٧٧٦ صادره اصفهان فرزند محمد علي در  ٢ سهم مشاع از ٧ سهم    ششدانگ  يك 
باب  گاراژ با قيد فوق  به مساحت    ١١١٢,٢٣       مترمربع پالك شماره  ٥٦٠  فرعي از     ٤٥٢   اصلي واقع دربخش 
١٦ ثبت اصفهان كه از طرف محمد على صالح پور بموجب ســند   ١٤٥٥٧٣   مورخ    ١٣٨٩/٠٦/١٦ دفتر اسناد 
رسمى شماره   ٦٤   اصفهان به متقاضى انتقال با قيد به اينكه منافع مادام الحيات در اختيار فروشنده مى باشد و 

پس از فوت تابع عين خواهد بود
١٧- راى شــماره ٠٦٢٣١  ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ٠٣/٢٦/ ١٣٩٥آقاي احمد رضا صالح پور به شناسنامه 
شماره ٤٧٥١٩ كدملي ١٢٨٠٩٠٠٧٦٨ صادره اصفهان  فرزند محمد علي در  ٢ سهم مشاع از ٧ سهم    ششدانگ  
يك باب  گاراژ با قيد فوق  به مساحت    ١١١٢,٢٣       مترمربع پالك شماره      ٥٦٠  فرعي از    ٤٥٢      اصلي واقع 
دربخش ١٦ ثبت اصفهان كه از طرف محمد على صالح پور بموجب سند   ١٤٥٥٧٣   مورخ    ١٣٨٩/٠٦/١٦ دفتر 
اسناد رسمى شماره   ٦٤   اصفهان به متقاضى انتقال با قيد به اينكه منافع مادام الحيات در اختيار فروشنده مى باشد 

و پس از فوت تابع عين خواهد بود
١٨- راى شماره  ٠٦٢٣٢ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ٠٣/٢٦/ ١٣٩٥خانم افسانه صالح پور به شناسنامه شماره 
٥٣٤٢ كدملي ١٢٨٣٥٤٦٤٦٩ صادره اصفهان  فرزند محمد علي در ١ سهم مشاع از ٧ سهم   ششدانگ  يك باب  
گاراژ با قيد فوق  به مساحت    ١١١٢,٢٣  مترمربع پالك شماره ٥٦٠    فرعي از     ٤٥٢    اصلي واقع دربخش ١٦ 
ثبت اصفهان كه از طرف محمد على صالح پور بموجب سند   ١٤٥٥٧٣   مورخ    ١٣٨٩/٠٦/١٦ دفتر اسناد رسمى 
شماره   ٦٤   اصفهان به متقاضى انتقال با قيد به اينكه منافع مادام الحيات در اختيار فروشنده مى باشد و پس از 

فوت تابع عين خواهد بود
١٩- راى شــماره  ١٥٨٠٧ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ٠٩/١٧/ ١٣٩٥  خانم افسانه فرخى فريد  به شناسنامه 
شماره ٩٧٢٢  كدملي ٠٠٣٧٠٦٥٠٧٦  صادره تهران  فرزند ناصر  نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه  
به مساحت ٢٤٠,٩٣  مترمربع از پالك شماره ١٢ فرعى از ١٥١٧٧ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود 

متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٢٠- راى شماره ١٥٨٠٦ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ٠٩/١٧/ ١٣٩٥   اقاى رسول حميدى اصفهانى  به شناسنامه 
شماره ٢٠٩٢  كدملي ١٢٨٦٦٦٨٧١٩  صادره اصفهان  فرزند حسن  نســبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
يكبابخانه  به مساحت ٢٤٠,٩٣  مترمربع از پالك شماره ١٢ فرعى از ١٥١٧٧ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان 

كه خود متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٢١- راى شماره ١٢٠٤٨ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ٠٧/١٩/ ١٣٩٥   خانم ناهيد محمودي خويگاني به شناسنامه 
شماره ٢١٩٠ كدملي ١٢٨٧٢٤٨٥١٩ صادره اصفهان فرزند شهريار در ششــدانگ  يك باب خانه  به مساحت  
١٩١,٧٠  مترمربع پالك شماره  - فرعي از ١٥١٧٨ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك 

رسمى مى باشد    
٢٢- راى شماره ١٦٠٦٦ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠    مورخ   ١٣٩٥/٠٩/٢١    آقاي  عبداله رحيمي به شناسنامه شماره 
١٦٢٩ كدملي ٤٦٨٩٤٨١٠٥٩ صادره اردل فرزند حسن در ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت  ١٤٦,٤٠  مترمربع 
پالك شماره  - فرعي از ١٣٩٠٠ اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالك رسمى  آقاى شهردارى اصفهان
٢٣- راى شماره ١٦٠٧٦ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠  مورخ   ١٣٩٥/٠٩/٢١ خانم زهرا ايزدي يزدان آبادي به شناسنامه 
شماره ٢٨٩٢ كدملي ١٢٨٧١٤٤٩٥٠ صادره اصفهان فرزند حسين در  ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت  ٩٨,٧٠  
مترمربع پالك شماره  - فرعي از  ١٥١٦٩ اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالك رسمى  حسام پهلوانى نژاد
٢٤- راى شماره  ١٦٥٦٤ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ١٣٩٥/٠٩/٢٩ اقاى محمدرضا شريف نائينى  به شناسنامه 
شماره ٣٤٦  كدملي ١٢٦١٧٣٠١٣٥  صادره كاشان فرزند ميرزا ابوالحســن  نسبت به ششدانگ يكبابخانه به 
مساحت ٨١,٥٨  مترمربع از پالك شماره ١٥١٤٥ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك 

رسمى مى باشد    
٢٥- راى شماره   ١٤٢٠٢ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٨/٢٢  اقاى مرتضى نوروزى   به شناسنامه شماره 
٢٠٢ كدملي ١٢٨٤٥٥٧٦٣٤  صادره اصفهان  فرزند عبدالكريم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه 
به مساحت  ١٠٤,٣٤  مترمربع از پالك شماره ١٣٩٠٠  اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى  محمدزارعى شمس ابادى
٢٦- راى شماره ١٤٢٠١ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ٢٢ /١٣٩٥/٠٨  خانم زهره نصوحيان   به شناسنامه شماره 
٥٦٨١١ كدملي ١٢٨١٦٦٥١٤٢  صادره اصفهان  فرزند غالمعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه 
به مساحت  ١٠٤,٣٤  مترمربع از پالك شماره ١٣٩٠٠  اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى  محمدزارعى شمس ابادى
٢٧- راى شــماره  ١٥٧٥٦ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٦ /١٣٩٥/٠٩  آقاي علي اصغر مالئي نيســياني به 
شناسنامه شماره ٧٧ كدملي ١١٨٩٨١٤٥٦٠ صادره اردستان فرزند عباســعلي درششدانگ  يك باب مغازه  به 
مساحت  ١٤,١٠  مترمربع پالك شماره  - فرعي از ١٣٦٧٠ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى 

مالك رسمى مى باشد    
٢٨- راى شــماره ١٥٤٠٥ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٩/١٣ اقاى مصطفــى داورى دولت ابادى  به 
شناسنامه شماره  ٦٦٤٤  كدملي  ٦٦٠٩١٣٦٥٢١  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ يكباب 
ساختمان به مساحت ٨٩,٢٩  مترمربع از پالك شــماره ١٣٩٠٠ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود 

متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٢٩- راي شماره  ١٥٣٤٦ ١٣٩٤٦٠٣٠٢٠٢٦٠٠   مورخ  ١٣٩٥/٠٩/١٣ خانم صديقه قربانى سينى   به شناسنامه 
شماره  ٩  كدملي  ٥١١٠٥٠٦٠٥١  صادره شاهين شهر  فرزند رمضان  نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان  به 
مساحت ٥٣,٣٥  مترمربع از پالك شماره ١٥١٧٨ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك 

رسمى مى باشد    
٣٠- راى شماره  ١٦٥١٨ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٩/٢٨  اقاى مصطفى آقابزرگى به شناسنامه شماره 
٢٤٤  كدملي ١٣٧٦٣٥٧٠٨٩  صادره تبريز  فرزند حسين  نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان تجارى ادارى به 
مساحت ١٩٤,٤٧  مترمربع از پالك شماره ٧٨٩و٧٣٥٧ فرعى از ٩٩ اصلي واقع در بخش ١٦  ثبت اصفهان كه خود 

متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٣١- راى شماره  ١٣٣٨٩ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ١٣٩٥/٠٨/١١  خانم بتول رضائى نيسيانى  به شناسنامه 
شماره  ٢٠٥٣  كدملي  ١١٨٩٢٢٨٦٧١  صادره اردستان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت  
١٢٤,٨٢  مترمربع از پالك شماره  ٢٠٧ فرعى از ١٤٩١٦   اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى 

مالك رسمى مى باشد    
٣٢- راى شــماره  ٠٤٠٤٠ ١٣٩٤٦٠٣٠٢٠٢٦٠  مورخ   ١٣٩٤/٠٣/١٢   آقاي احمد كوهي جفداني به شناسنامه 
شماره ٦٠٦٦ كدملي ١٢٩٢٩٥٤٢٦٤ صادره اصفهان فرزند ذوالفقار نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 
٧٥,٥٤ مترمربع قسمتى از  پالك شماره ٢٠٨ فرعي از١٤٩١٥ اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى حيدر كيان زاد 
٣٣- راى شماره  ١٣٥٢٢ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ٠٨/١٣/ ١٣٩٥ اقاى عبدالحسين بهارلوئى به شناسنامه 
شماره  ٢٥  كدملي  ٦٢١٩٧٩٣٦٥١  صادره  فريدن  فرزند  حسين  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  يكبابخانه  
به مساحت  ٨٩,٢٠  مترمربع از پالك شماره ٣٧ فرعى از ١٥١٧٩  اصلي واقع  در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى 

مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى قربانعلى قربانى استوارچى
٣٤- راى شماره ١٣٥٢٣ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠  مورخ  ٠٨/١٣/ ١٣٩٥  خانم گلتاج بهارلو به شناسنامه شماره  ١٠  
كدملي  ٦٢١٩٨٠٥٣٠٥  صادره  بوئين مياندشت  فرزند  مختار  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ  يكبابخانه  
به مساحت  ٢٠/٨٩  مترمربع از پالك شماره ٣٧ فرعى از ١٥١٧٩  اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى 

مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى قربانعلى قربانى استوارچى
٣٥- راى شماره  ١٥٧٩٥ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠  مورخ ١٣٩٥/٠٩/١٧   اقاى محمدمهدى صالحى سليمان آبادى   
به شناسنامه شماره ١٧٢  كدملي  ١١٨٩١٤٦٥٤١ صادره اردستان  فرزند شعبانعلى نسبت به ٤١,٨٦ سهم مشاع 
از ٢٥٦,٨٠ سهم ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى  به مساحت ٢٥١,١٠ مترمربع از پالك شماره ٦٧٨  فرعى 

از١٤٩١٥  اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٣٦- راى شماره  ١٥٧٩٠ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٩/١٧   اقاى رضا هاشمى برزآبادى   به شناسنامه 
شماره ٤٥  كدملي  ٥٦٥٩٥٦٤٠٤٦ صادره اصفهان  فرزند عباس نسبت به ٣٤,٧٥ سهم مشاع از ٢٥٦,٨٠ سهم 
ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى  به مساحت ٢٥١,١٠ مترمربع از پالك شماره ٦٧٨  فرعى از١٤٩١٥  اصلي 

واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٣٧- راى شماره ١٥٧٩١ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٩/١٧   خانم مريم خودسيانى   به شناسنامه شماره 
٣٨١١  كدملي  ١٢٨٨٢٨٦٦٤٣ صادره اصفهان  فرزند قنبرعلى نســبت به ٤٦,٩٦ سهم مشاع از ٢٥٦,٨٠ سهم 
ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى  به مساحت ٢٥١,١٠ مترمربع از پالك شماره ٦٧٨  فرعى از١٤٩١٥  اصلي 

واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٣٨- راى شماره  ١٥٧٩٢ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ١٣٩٥/٠٩/١٧    اقاى رسول زارعى سودانى   به شناسنامه 
شماره ٤٦  كدملي  ١٢٩١٣٩٩٥٥٠ صادره اصفهان  فرزند رضا نســبت به ٣٩,١٩ سهم مشاع از ٢٥٦,٨٠ سهم 
ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى  به مساحت ٢٥١,١٠ مترمربع از پالك شماره ٦٧٨  فرعى از١٤٩١٥  اصلي 

واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٣٩- راى شماره  ١٥٧٩٣ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٩/١٧   خانم آسيه خطائى محمدآبادى   به شناسنامه 
شماره ٥١٩٠٠  كدملي  ١٢٨٠٤٠٩١٦٩ صادره اصفهان  فرزند على نسبت به ٤٦,٩٩ سهم مشاع از ٢٥٦,٨٠ سهم 
ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى  به مساحت ٢٥١,١٠ مترمربع از پالك شماره ٦٧٨  فرعى از١٤٩١٥  اصلي 

واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٤٠- راى شماره ١٥٧٩٤ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٩/١٧    خانم صفورا فداكار   به شناسنامه شماره 
٤٦٦٦  كدملي  ١٢٩٢٥٧٥١٣١ صادره اصفهان  فرزند محسن نســبت به ٤٧,٠٥ سهم مشاع از ٢٥٦,٨٠ سهم 
ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى  به مساحت ٢٥١,١٠ مترمربع از پالك شماره ٦٧٨  فرعى از١٤٩١٥  اصلي 

واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٤١- راى شماره ١٧٥٤٩ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/١٠/٠٩   خانم عفت مكاري دليگاني به شناسنامه 
شماره ١٨ كدملي ٥١١٠٤٣٣٥١٨ صادره برخوار فرزند عابدين در  ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت  ١٣٩,١٠  
مترمربع پالك شماره-  فرعي از ١٣٩٠٠ اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالك رسمى آقاى حاج ميرزا حسين صرامى
٤٢- راى شــماره ١٦٩٥٦ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٠/٠٤/ ١٣٩٥  آقاي علي موالئي شهني به شناسنامه 
شماره ٣٥٠ كدملي ٦٦٣٩٤١٦٣٩٥ صادره انديكا فرزند هيبت اله در ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت  ١٧٥,١٢  
مترمربع پالك شماره -  فرعي از ١٣٩٠٠ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك رسمى 

مى باشد    
٤٣- راى شماره  ١٣٣٩٣ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ٠٨/١١/ ١٣٩٥  خانم زهره شهبازي دستگردي به شناسنامه 
شماره ٨٢٠ كدملي ١٢٨٥٧١١٩٦٣ صادره اصفهان فرزند مرتضي در  ششدانگ  يك باب كارگاه به مساحت ٧٥  
مترمربع پالك شماره  ٢٦٨ فرعي از ٤٥٢ اصلي واقع در بخش ١٦ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالك رسمى آقاى حسين غالمى دهنوى
٤٤- راى شماره  ١٣٦٨٥ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ٠٨/١٦/ ١٣٩٥  آقاي عبدالرضا يوسفيان جزي به شناسنامه 
شماره ٢٥ كدملي ٥١١٠٤٨٥٩٤١ صادره حوزه ١٨ اصفهان فرزند ابراهيم در ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت  
١٠٣,٣  مترمربع پالك شماره ٨١  فرعي از ١٤٩١٥ اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالك رسمى مرحوم ابراهيم يوسفيان جزى
٤٥- راى شماره  ١٦٨٥١ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ١٠/٠٢/ ١٣٩٥  آقاي محمد سعيد رستم شيرازي به شناسنامه 
شماره ١٢٩٢ كدملي ١٢٨٥٦٧١٥٤٦ صادره اصفهان فرزند علي در يك و نيم دانگ مشاع از  ششدانگ  يك باب 
مغازه  به مساحت   ٣٢,٨١ مترمربع پالك شماره ١١١٧  فرعي از٤٥٢  اصلي واقع در بخش ١٦ ثبت اصفهان كه به 
موجب سند ٣٤٧٣٣ – ١٣٣٥/٠٤/٠٢ دفتر ٩  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك ٤٥٢,١١١٧ به نام اكبر و چهار دانگ 
مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شيرازى هر كدام يك دانگ مشاع انتقال قطعى 
شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره ١٤٣٠ – ١٣٨٦/٠٤/٠٢ شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت 
كرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شيرازى و يك همسر 
به نام سرور كريم زاده اصفهانى و به موجب گواهى ٥٥٤ – ١٣٧٢/٨/٢٨ شعبه ٤ دادگاه عمومى اصفهان محمود 
فوت كرده ورثه وى عبارتند از يك پسر به نام رحيم و دو دختر به نام  مينا و نسرين رستم شيرازى و يك همسر به نام 
رفعت پلنگى اصفهانى و يك مادر به نام رباب بيگم رستم شيرازى و به موجب گواهى ٥١٢ – ١٣٧٤/٠٥/٠٨ شعبه 
٢٠ دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت كرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – ميرزا ابوالقاسم – محمد – على و 
حسين فرزندان پسر و بيگم – اقدس و مليحه سه فرزند دختر رستم شيرازى و طى سند ١٩٤٧٠٠ – ١٣٧٧/١١/٠٨ 
دفتر ٧٧ اصفهان از طرف نامبردگان اخير مقدار ٢ حبه مشاع از ١٢ حبه مشاع به رحيم و مينا و نسرين رستم شيرازى 
و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنيه اعيانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بين تقسيم 
گاراژ و مغازه ها نهايتا با راى داورى مورخ  ١٣٩٣/٥/٢٩شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تاييد 
شده و نامه شماره ٠٠٨٨٠ –  ١٣٩٣/١١/٠٧  شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت 
به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملك مورد درخواست ( مغازه شماره ١٧ ) در سهم مالكين چهاردانگ 
مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شيرازى ) قرار گرفته سپس به موجب 
چهار قولنامه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢٥ وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم 
خود را به على حسن آجيلى و على رستم شيرازى سهم خود را به محمدسعيد رستم شيرازى و محمد رستم شيرازى 
سهم خود را به مهران رستم شيرازى واگذار نموده اند و ايشان درخواست سند مالكيت مفروزى بالسويه هر كدام 

يك و نيم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود كه امضاء آنها در دفترخانه ٤٣٩ اصفهان 
گواهى شده آن را تاييد نموده اند

٤٦- راى شــماره  ١٦٨٥٠ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٠/٠٢/ ١٣٩٥  آقاي منصور صادقي ورنوسفادراني به 
شناسنامه شــماره ٦٧ كدملي ١١٤٠٩٥٨٥٨٥ صادره خمينى شــهر  فرزند عزيزاله در يك و نيم دانگ مشاع از  
ششدانگ  يك باب مغازه  به مساحت   ٣٢,٨١ مترمربع پالك شماره ١١١٧  فرعي از٤٥٢  اصلي واقع در بخش ١٦ 
ثبت اصفهان كه به موجب سند ٣٤٧٣٣ – ١٣٣٥/٠٤/٠٢ دفتر ٩  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك ٤٥٢,١١١٧ به 
نام اكبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شيرازى هر كدام يك دانگ 
مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره ١٤٣٠ – ١٣٨٦/٠٤/٠٢ شعبه اول حصروراثت 
اصفهان احمد فوت كرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم 
شيرازى و يك همسر به نام ســرور كريم زاده اصفهانى و به موجب گواهى ٥٥٤ – ١٣٧٢/٨/٢٨ شعبه ٤ دادگاه 
عمومى اصفهان محمود فوت كرده ورثه وى عبارتند از يك پسر به نام رحيم و دو دختر به نام  مينا و نسرين رستم 
شيرازى و يك همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و يك مادر به نام رباب بيگم رستم شيرازى و به موجب گواهى 
٥١٢ – ١٣٧٤/٠٥/٠٨ شعبه ٢٠ دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت كرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – ميرزا 
ابوالقاسم – محمد – على و حسين فرزندان پسر و بيگم – اقدس و مليحه سه فرزند دختر رستم شيرازى و طى سند 
١٩٤٧٠٠ – ١٣٧٧/١١/٠٨ دفتر ٧٧ اصفهان از طرف نامبردگان اخير مقدار ٢ حبه مشاع از ١٢ حبه مشاع به رحيم 
و مينا و نسرين رستم شيرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنيه اعيانى طبق قانون ارث انتقال شده و با 
توجه به اختالف بين تقسيم گاراژ و مغازه ها نهايتا با راى داورى مورخ  ١٣٩٣/٥/٢٩شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان منضم به نقشه تاييد شده و نامه شماره ٠٠٨٨٠ –  ١٣٩٣/١١/٠٧  شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملك مورد درخواست ( مغازه شماره ١٧ ) در 
سهم مالكين چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شيرازى ) قرار 
گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢٥ وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى 
و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجيلى و على رستم شيرازى سهم خود را به محمدسعيد رستم شيرازى و 
محمد رستم شيرازى سهم خود را به مهران رستم شيرازى واگذار نموده اند و ايشان درخواست سند مالكيت مفروزى 
بالسويه هر كدام يك و نيم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود كه امضاء آنها در دفترخانه 

٤٣٩ اصفهان گواهى شده آن را تاييد نموده اند
٤٧- راى شماره ١٦٨٤٩ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ١٠/٠٢/ ١٣٩٥  آقاي   مهران رستم شيرازي به شناسنامه 
شماره ٤٨٠٥٨ كدملي ١٢٨٠٩٠٦١٦٢ صادره اصفهان فرزند محمد در يك و نيم دانگ مشاع از  ششدانگ  يك باب 
مغازه  به مساحت   ٣٢,٨١ مترمربع پالك شماره ١١١٧  فرعي از٤٥٢  اصلي واقع دربخش ١٦ ثبت اصفهان كه به 
موجب سند ٣٤٧٣٣ – ١٣٣٥/٠٤/٠٢ دفتر ٩  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك ٤٥٢,١١١٧ به نام اكبر و چهار دانگ 
مشاع به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شيرازى هر كدام يك دانگ مشاع انتقال قطعى 
شده سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره ١٤٣٠ – ١٣٨٦/٠٤/٠٢ شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت 
كرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شيرازى و يك همسر 
به نام سرور كريم زاده اصفهانى و به موجب گواهى ٥٥٤ – ١٣٧٢/٨/٢٨ شعبه ٤ دادگاه عمومى اصفهان محمود 
فوت كرده ورثه وى عبارتند از يك پسر به نام رحيم و دو دختر به نام  مينا و نسرين رستم شيرازى و يك همسر به نام 
رفعت پلنگى اصفهانى و يك مادر به نام رباب بيگم رستم شيرازى و به موجب گواهى ٥١٢ – ١٣٧٤/٠٥/٠٨ شعبه 
٢٠ دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت كرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – ميرزا ابوالقاسم – محمد – على و 
حسين فرزندان پسر و بيگم – اقدس و مليحه سه فرزند دختر رستم شيرازى و طى سند ١٩٤٧٠٠ – ١٣٧٧/١١/٠٨ 
دفتر ٧٧ اصفهان از طرف نامبردگان اخير مقدار ٢ حبه مشاع از ١٢ حبه مشاع به رحيم و مينا و نسرين رستم شيرازى 
و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنيه اعيانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بين تقسيم 
گاراژ و مغازه ها نهايتا با راى داورى مورخ  ١٣٩٣/٥/٢٩شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تاييد 
شده و نامه شماره ٠٠٨٨٠ –  ١٣٩٣/١١/٠٧  شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت 
به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملك مورد درخواست ( مغازه شماره ١٧ ) در سهم مالكين چهاردانگ 
مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شيرازى ) قرار گرفته سپس به موجب 
چهار قولنامه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢٥ وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم 
خود را به على حسن آجيلى و على رستم شيرازى سهم خود را به محمدسعيد رستم شيرازى و محمد رستم شيرازى 
سهم خود را به مهران رستم شيرازى واگذار نموده اند و ايشان درخواست سند مالكيت مفروزى بالسويه هر كدام 
يك و نيم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود كه امضاء آنها در دفترخانه ٤٣٩ اصفهان 

گواهى شده آن را تاييد نموده اند
٤٨- راى شماره ١٦٨٣٦ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٠/٠٢/ ١٣٩٥  آقاي  علي حسن آجيلي به شناسنامه شماره 
٣٩١ كدملي ١٢٨٥٣٩٦٥٦١ صادره  اصفهان فرزند يحيي در يك و نيم دانگ مشاع از  ششدانگ  يك باب مغازه  
به مساحت   ٣٢,٨١ مترمربع پالك شماره ١١١٧  فرعي از٤٥٢  اصلي واقع دربخش ١٦ ثبت اصفهان كه به موجب 
سند ٣٤٧٣٣ – ١٣٣٥/٠٤/٠٢ دفتر ٩  اصفهان دو دانگ مشاع از پالك ٤٥٢,١١١٧ به نام اكبر و چهار دانگ مشاع 
به نام احمد – على – محمود و محمد شهرت همگى رستم شيرازى هر كدام يك دانگ مشاع انتقال قطعى شده 
سپس به موجب گواهى حصروراثت شماره ١٤٣٠ – ١٣٨٦/٠٤/٠٢ شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت 
كرده وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شيرازى و يك همسر 
به نام سرور كريم زاده اصفهانى و به موجب گواهى ٥٥٤ – ١٣٧٢/٨/٢٨ شعبه ٤ دادگاه عمومى اصفهان محمود 
فوت كرده ورثه وى عبارتند از يك پسر به نام رحيم و دو دختر به نام  مينا و نسرين رستم شيرازى و يك همسر به نام 
رفعت پلنگى اصفهانى و يك مادر به نام رباب بيگم رستم شيرازى و به موجب گواهى ٥١٢ – ١٣٧٤/٠٥/٠٨ شعبه 
٢٠ دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت كرده ورثه وى عبارتند از احمد – حسن – ميرزا ابوالقاسم – محمد – على و 
حسين فرزندان پسر و بيگم – اقدس و مليحه سه فرزند دختر رستم شيرازى و طى سند ١٩٤٧٠٠ – ١٣٧٧/١١/٠٨ 
دفتر ٧٧ اصفهان از طرف نامبردگان اخير مقدار ٢ حبه مشاع از ١٢ حبه مشاع به رحيم و مينا و نسرين رستم شيرازى 
و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنيه اعيانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بين تقسيم 
گاراژ و مغازه ها نهايتا با راى داورى مورخ  ١٣٩٣/٥/٢٩شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تاييد 
شده و نامه شماره ٠٠٨٨٠ –  ١٣٩٣/١١/٠٧  شعبه ٨ دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت 
به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملك مورد درخواست ( مغازه شماره ١٧ ) در سهم مالكين چهاردانگ 
مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت همگى رستم شيرازى ) قرار گرفته سپس به موجب 
چهار قولنامه مورخ ١٣٩٣/١٢/٢٥ وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم 
خود را به على حسن آجيلى و على رستم شيرازى سهم خود را به محمدسعيد رستم شيرازى و محمد رستم شيرازى 
سهم خود را به مهران رستم شيرازى واگذار نموده اند و ايشان درخواست سند مالكيت مفروزى بالسويه هر كدام 
يك و نيم دانگ مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود كه امضاء آنها در دفترخانه ٤٣٩ اصفهان 

گواهى شده آن را تاييد نموده اند
٤٩- راى شــماره  ١٩١١٤ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٠/٣٠/ ١٣٩٥   خانم شــهربانو حيدري به شناسنامه 
شماره ٢٥٢٤ كدملي ١٢٠٩٥٤٦٧٠١ صادره سميرم فرزند سيف علي در  ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت 
١٩٣,٣٠مترمربع پالك شماره -  فرعي از ١٥١٨٩ اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى حاج حسن صدرى 
٥٠- راى شماره ١١٧٤٩ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٧/١٠   آقاي محمدعلي اعظمي به شناسنامه شماره 
٢ كدملي ١٢١٩٦٢٥٢٣١ صادره گلپايگان فرزند حبيب اله در  ســه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب   خانه به 
مساحت   ٣٥/١٨٢      مترمربع پالك شماره   ١٣٩٠٠     اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى مرتضى صدرى
٥١- راى شماره   ١١٧٤٨ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٧/١٠    خانم طوبي اعظمي به شناسنامه شماره ١٦ 
كدملي ١٢١٩٨٤١١٠٢ صادره گلپايگان فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب   خانه به مساحت   
١٨٢,٣٥      مترمربع پالك شماره   ١٣٩٠٠  اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالك رسمى آقاى مرتضى صدرى
٥٢- راى شماره  ١٧٨٤٧ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/١٠/١٤   خانم عزت خانم هوشنگي طامه به شناسنامه 
شــماره ٤ كدملي ١٢٩١٣٥٠٥٦١ صادره اصفهان فرزند علي در  ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت ١٨٨,١٥   
مترمربع پالك شماره ١٢٦  فرعي از ١٤٠٣٩ اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالك رسمى آقاى حسن آقا هوشنگى
٥٣- راى شــماره  ١٢٣٧٨ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٧/٢٧  خانم اعظم جوكار به شناسنامه شماره 
١٢٢١ كدملي ١٢٨٣٥٥٩٧٣٠ صادره اصفهان فرزند فرج اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به 
مساحت ١٤١,١٠   مترمربع پالك شماره -  فرعي از١٥٠٠٠  اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى 

مالك رسمى مى باشد    
٥٤- راى شماره ١٢٣٧٩ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٧/٢٧   آقاي  محمد شفيعي علويجه به شناسنامه 
شماره ١٧٩٥ كدملي ١٢٨٦٨٧١١٠٧ صادره اصفهان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  
به مساحت ١٤١,١٠   مترمربع پالك شــماره -  فرعي از١٥٠٠٠  اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود 

متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٥٥- راى شــماره  ٠٨٨٨٨ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٥/٢١ آقاي عليرضا جمشيديان به شناسنامه 
شماره ٦٣٦ كدملي ١٢٨٤٥٣٨٠٤٤ صادره اصفهان فرزند حسنعلي در  ششدانگ  يك باب ساختمان  به مساحت   
١٥٣ مترمربع پالك شــماره -  فرعي از ١٥١٨٢ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك 

رسمى مى باشد    
٥٦- راى شــماره ١١٨٠٣ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ ١٣٩٥/٠٧/١١ آقاي امراله خرمي بروزادي به شناسنامه 
شماره ١٨٥ كدملي ٥٤١٨٧٣١٣٨٦ صادره  مباركه  فرزند حسن در  ششدانگ  يك باب   خانه به مساحت   ٥٠,٨٨      
مترمربع پالك شماره   ١٥١٧٨    اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالك رسمى آقاى ابوالقاسم اميديان سوارباغى     
٥٧- راى شماره  ١٥١٥٣ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ ١٣٩٥/٠٩/٠٧  خانم عفت محمدي به شناسنامه شماره ٩٠ 
كدملي ١٢٨٣٩٧٣٧٣١ صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت  ١٤١,٣٠  مترمربع 
پالك شماره  ٣٤٣ فرعي از ١٤٩١٥ اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالك رسمى آقاى رمضانعلى يخچالى
٥٨– راى شــماره   ١٦٥٤٧ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٩/٢٩   خانم صديقه گل زرد شيخ حسينى  به 
شناسنامه شــماره ٦٥  كدملي ١٢٨٧٧٢٠٧٠٦  صادره اصفهان فرزند محمود  نسبت به ششدانگ يكبابخانه به 
مساحت ٢١٨,٧٥  مترمربع از پالك شماره ١٣٩٠٠ اصلي واقع در  بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك 

رسمى مى باشد    
٥٩- راى شماره  ١٦٥٠٣ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٩/٢٨  آقاي  نيازعلي مرداني به شناسنامه شماره 
٣ كدملي ٦٣٣٩٥٨٨٨٨٣ صادره شهركرد فرزند آقاعلي درسه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت  
٢١٢,٤٥  مترمربع پالك شماره  - فرعي از١٥١٨٩  اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على كمالى دولت آبادى
٦٠- راى شماره  ١٦٥٠٢ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٩/٢٨  خانم سكينه توكلي قلعه تكي به شناسنامه 
شماره ١٨ كدملي ٦٣٣٩٦٠٦٤٧٤ صادره شهركرد فرزند سيف اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  يك باب خانه  به 
مساحت  ٢١٢,٤٥  مترمربع پالك شماره  - فرعي از١٥١٨٩  اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى على كمالى دولت آبادى
٦١- راى شماره ١٢٨٢٩ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٨/٠٥  آقاي   ناصر روزبهاني به شناسنامه شماره 
٢٥٥ كدملي ٦٢١٩٥٥٥٦٠٠ صادره فريدن فرزند ماشااله در ششدانگ  يك باب خانه  به مساحت  ١٧٠,٤٥  مترمربع 
پالك شماره ٨٦  فرعي از ١٤٤٥٧ اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالك رسمى آقاى حسين شكرانى
٦٢- راى شماره  ١٢٣٠٩ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ   ١٣٩٥/٠٧/٢٦  آقاي حسين رمضاني به شناسنامه شماره 
٣ كدملي ١٢٤٩٧٥٣٠٤١ صادره اردستان  فرزند علي در يك و نيم دانگ مشاع از  ششدانگ  يك باب  ساختمان   
به مساحت    ٢٧٨,٤٥     مترمربع پالك شماره    ١٣٩٠٠    اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى 

مالك رسمى مى باشد    
٦٣- راى شــماره  ١٢٣٠٨ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ  ١٣٩٥/٠٧/٢٦  آقاي مهدي صادقي زفره به شناسنامه 
شماره ٢٧١ كدملي ١٢٩٠٤٢٢٦٠٥ صادره  اصفهان فرزند محمدرضا در ٣  دانگ مشاع از  ششدانگ  يك باب  
ساختمان   به مساحت    ٢٧٨,٤٥     مترمربع پالك شماره    ١٣٩٠٠    اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود 

متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٦٤- راى شماره   ١٢٣١٠ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ ١٣٩٥/٠٧/٢٦   آقاي حسين سواري جمالوئي به شناسنامه 
شماره ٥٤١ كدملي ٥٧٥٩١٤٦٤٩١ صادره  فريدن فرزند اميرقلي در يك و نيم دانگ مشاع از  ششدانگ  يك باب  
ساختمان   به مساحت    ٢٧٨,٤٥     مترمربع پالك شماره    ١٣٩٠٠    اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود 

متقاضى مالك رسمى مى باشد    
٦٥- راى شماره   ٣٠٠٥٣ ١٣٩٤٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ ١٣٩٤/٠٨/٢٨ آقاي عليرضا آقايي به شناسنامه شماره ٣٤ 
كدملي ٥٧٥٩٦٢٢٤٧١ صادره چادگان فرزند گل محمد نسبت به ششدانگ يكبابخانه به مساحت ١٥٦,٦٥ مترمربع 
قسمتى از پالك شماره ١٥١٨٢ اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالك رسمى آقاى رمضان صديقى مورنانى
٦٦- راى شماره   ١٥٧٩٧ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ ١٣٩٥/٠٩/١٧   خانم اقدس شيروانى جزى  به شناسنامه 
شماره ٩٨  كدملي ٥١١٠٤٠٥١٨٢  صادره برخوار  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ يكبابخانه  به مساحت ١٩٣,٧٥  
مترمربع از پالك شماره ٤٨ فرعى از ١٤٩١٥ اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك رسمى 

مى باشد    
٦٧-راى شــماره   ٠٩٢٩٤ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ ١٣٩٥/٠٥/٢٩   خانم اعظم حاجي ميرزائي سرشبادراني 
به شناسنامه شماره ٦٧ كدملي ١٢٩١٧٣١٧٤١ صادره  اصفهان فرزند عبدالرسول در  ششدانگ  يك باب  خانه 

به مساحت    ١١٠     مترمربع پالك شماره   ١٥١٧٨    اصلي واقع در بخش ٥  ثبت اصفهان كه خود متقاضى مالك 
رسمى مى باشد    

٦٨- راى شــماره   ١٣٥٤٠ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ ١٣٩٥/٠٨/١٣     اقاى عباس تاجى   به شناسنامه شماره  
٢٢٣١  كدملي  ١٢٨٩٤٢٣٨٧٣   صادره  اصفهان  فرزند  غالمرضا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه  
به مساحت  ١٦٣  مترمربع از پالك شماره  ١٤٩٨١  اصلي واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان خريدارى مبايعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى محمدحسن باالئى خوابجانى
٦٩-  راى شماره   ١٣٥٣٩ ١٣٩٥٦٠٣٠٢٠٢٦٠   مورخ ١٣٩٥/٠٨/١٣     خانم زهرا نريمانى زمان آبادى  به شناسنامه 
شــماره  ١٣٧٠  كدملي  ١٢٨٦٩٧٣١٧١   صادره  اصفهان  فرزند  رضا  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 

يكبابخانه  به مساحت  ١٦٣  مترمربع از پالك شماره  ١٤٩٨١  اصلي واقع در محمدحسن باالئى خوابجانى
م الف: ٣٦٦٣٣ تاريخ انتشار نوبت ٩٥/١١/٢٥ تاريخ انتشار نوبت  ٩٥/١٢/١٠ ايروانى رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان/١١/١٠٥٢
مزايده

در پرونده ٩٥٠١٧٣ ح ٤ و به موجب اجرائيه ٩٥١٠٤٢٣٧٥٩٥٠٠٢٣٠ مورخ ١٣٩٥/٨/٢ صادره از شــعبه چهارم 
حقوقى دادگسترى شاهين شهر محكوم عليه ١- كامران حيدرى گرم دره به پرداخت ٢/٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت 
اصل خواسته در حق محكوم له آقاى ارشيا پرويزى و مبلغ ١٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه اجراء محكوم گرديده 
است  كه محكوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقيف اموال محكوم عليه كه به شرح زير توسط كارشناس خبره 
كارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزايده: الف) پالك ثبتى ٤٠٦/٢٨٣٤٢ : ملك مورد ارزيابى 
عبارت است از يك واحد تجارى (مغازه) با مساحت ٥٦,٦٦ متر مربع كه در طبقه همكف( ضلع شمال شرقى) مجتمع 
توحيد قرار گرفته است. اين مغازه داراى موقعيت دو نبش بوده و در حال حاضر بعنوان سوپر ماركت در دست بهره 
بردارى مى باشد سازه اين ملك از نوع بتونى با سقف تيرچه بلوك نماى بيرونى آن سنگى، پوشش ديوارهاى داخلى 
سنگ و سراميك و كف سازى آن از نوع سراميكى است.پوشش سقف اين مغازه از نوع سقف كاذب تايل گچى بوده 
و اضالع شرقى و شمالى آن از جنس شيشه سكوريت با درب كركره اى برقى مى باشد. در گوشه اين مغازه يك باب 
آبدارخانه با پوشش بدنه و كف سراميك و كابينت هاى mdf وجود دارد. سيستم گرمايش و سرمايش اين ملك از 
نوع اسپليت است. اين مغازه داراى انشعابات آب و برق بوده ولى فاقد اشتراك گاز است. اين مغازه داراى يك باب 
پاركينگ در طبقه همكف مجتمع توحيد مى باشد بر اساس مفاد سند مالكيت مربوطه به شماره چاپى ٦٠٦٥٠٣ 
سرى د/٩١ ششدانگ عرصه و اعيان اين ملك در تملك آقاى كامران حيدرى گرم دره بوده و مشخصات ثبتى آن 
بدين قرار است: شماره ملك ٤٠٦/٢٨٣٤٢ ، شماره ثبت ملك ١٦٤٧٣٩ ، صفحه ٧٣ ، دفتر ٧٢٧ بخش ثبتى شانزده 
اصفهان لذا با توجه به موارد پيش گفته، تحقيق و بررسى بعمل آمده موقعيت محل، قدمت و نوع كاربرى ملك و 
نيز در نظر گرفتن جميع جهات موثر در قضيه ارزش ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى ٤٠٦/٢٨٣٤٢ با احتساب 
قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات، در زمان مبادرت به كارشناسى مبلغ ٥/٢١٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال( 
معادل پانصد و بيست و يك ميليون و چهارصد هزار تومان) ارزيابى و تقويم مى گردد.  ب) پالك ثبتى ٤٠٦/٢٨٣٤٨ 
: ملك مورد ارزيابى عبارت است از يكدستگاه آپارتمان با كاربرى خدماتى (دفتركار) كه در طبقه سوم ( ضلع جنوب) 
مجتمع توحيد قرار گرفته است اين واحد با مســاحت ٦١,١٧ متر مربع داراى ٢ اتاق كار، سالن انتظار، آبدارخانه، 
سرويس بهداشتى و نيز يك قطعه پاركينگ است. سازه اين ملك از نوع بتونى با سقف تيرچه بلوك نماى بيرونى 
آن سنگى، پوشش ديوارهاى داخلى تركيب سنگ كاغذ ديوارى و رنگ بوده كف سازى آن از نوع سراميكى است 
سقف ها كناف كارى شده و اتاق ها داراى كمد mdf مى باشند آبدارخانه داراى پوشش بدنه كف و از نوع سراميك 
بوده و كابينت هاى آن mdf است. دربهاى داخلى چوبى پنجره ها آهنى و درب ورودى از نوع چوبى با حفاظ فلزى 
آكاردئونى مى باشد سيستم گرمايش اين واحد از نوع گرمايش مركزى با رادياتور بوده و سيستم سرمايش آن كولر 
گازى است. اين ملك داراى انشعابات آب و گاز مشترك و برق مستقل بوده و بر اساس مفاد سند مالكيت مربوطه 
به شماره چاپى ١٧٣٤٦٤ سرى الف/٩١ ششدانگ عرصه و اعيان اين ملك داراى تملك آقاى كامران حيدرى گرم 
دره بوده و مشخصات ثبتى آن بدين قرار است: شماره ملك: ٤٠٦/٢٨٣٤٨ ، شماره ثبت ملك ١٦٢٧٢١ ، صفحه ٤٦ 
، دفتر ٧٢٧ بخش ثبتى شانزده اصفهان لذا با توجه به موارد پيش گفته، تحقيق و بررسى بعمل آمده موقعيت محل 
قدمت و نوع كاربرى ملك و نيز در نظر گرفتن جميع جهات موثر در قضيه ارزش ششدانگ پالك ثبتى ٤٠٦/٢٨٣٤٨ 
با احتساب قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات، در زمان مبادرت به كارشناسى مبلغ ١/٦٢٧/٥٠٠/٠٠٠ 
ريال( معادل يكصد و شصت و دو ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان) ارزيابى و تقويم مى گردد. ج ) پالك ثبتى 
٤٠٦/٢٩٧٦٦ : ملك مورد ارزيابى عبارت است از يكدستگاه آپارتمان با كاربرى خدماتى (دفتركار) كه در طبقه 
چهارم ( سمت جنوب) ساختمان توحيد قرار گرفته است اين واحد با مساحت ٦١,١٧ متر مربع داراى ٢ اتاق كار، 
سالن انتظار، آبدارخانه، سرويس بهداشتى و نيز يك قطعه پاركينگ است. سازه اين ملك از نوع بتونى با سقف تيرچه 
بلوك نماى بيرونى آن سنگى، پوشش ديوارهاى داخلى تركيب سنگ كاغذ ديوارى و رنگ بوده كف سازى آن از 
نوع سراميكى است سقف ها كناف كارى شده و اتاق ها داراى كمد mdf مى باشند آبدارخانه داراى پوشش بدنه 
كف و از نوع سراميك بوده و كابينت هاى آن mdf است. دربهاى داخلى چوبى پنجره ها آهنى و درب ورودى از 
نوع چوبى با حفاظ فلزى آكاردئونى مى باشد سيستم گرمايش اين واحد از نوع گرمايش مركزى با رادياتور بوده و 
سيستم سرمايش آن كولر گازى است اين ملك داراى انشعابات آب و گاز مشترك و برق مستقل بوده و بر اساس 
مفاد سند مالكيت مربوطه به شماره چاپى ٠٠٠٠٣٧ سرى پ/٩٠ ششدانگ عرصه و اعيان اين ملك داراى تملك 
آقاى كامران حيدرى گرم دره بوده و مشخصات ثبتى آن بدين قرار است: شماره ملك: ٤٠٦/٢٩٧٦٦ ، شماره ثبت 
ملك ١٦٤٧٤١ ، صفحه ٧٦ ، دفتر ٧٢٧ بخش ثبتى شانزده اصفهان لذا با توجه به موارد پيش گفته، تحقيق و بررسى 
بعمل آمده موقعيت محل قدمت و نوع كاربرى ملك و نيز در نظر گرفتن جميع جهات موثر در قضيه ارزش ششدانگ 
ملك مورد نظر با احتساب قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات، در زمان مبادرت به كارشناسى مبلغ 
١/٥٦٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال( معادل يكصد و پنجاه و شــش ميليون و هفتصد هزار تومان) زمان برگزارى مزايده: 
يكشنبه ١٣٩٥/١٢/٨ ساعت ٨ صبح محل برگزارى مزايده: شعبه چهارم دادگاه حقوقى شاهين شهر محل بازديد از 
اموال توقيفى: شاهين شهر خيابان دهخدا نبش فرعى هفت غربى سابق ساختمان تجارى ادارى موسوم به توحيد 
ساختمان ٥ طبقه ١- نام و نام خانوادگى صاحب ملك: كامران حيدرى ٢- محل وقوع ملك: شاهين شهر خيابان 
دهخدا نبش فرعى هفت غربى سابق ساختمان تجارى ادارى موسوم به توحيد ساختمان ٥ طبقه ٣- ملك ثبت شده 
٤- ملك ٤٠٦/٢٨٣٤٢ مغازه بوده و در اجاره مى باشد. ٥- ملك مفروز مى باشد. ٦- اشخاص ثالث نسبت به ملك 
حقوق دارند.  پالك ٤٠٦/٢٨٣٤٢ به موجب دستور شماره ٩٤٠١٦٣ مورخ ٩٤/٧/١٥ صادره از اجراى احكام حقوقى 
شعبه يك شاهين شهر به مبلغ ١/٧١٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال به نفع آقاى مهدى ايزدپناه بازداشت و نيز به موجب دستور 
شماره ٩٤٠٥٧١ مورخ ٩٤/٧/٢١ صادره از شعبه دوم اجراى احكام دادگاه حقوقى شاهين شهر سند رهنى ١٠٦٢٥٨ 
مورخ ٩٤/٤/٢١ دفتر اسناد رسمى شماره ١٠٤ شاهين شهر به مبلغ ٢/٥٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال به نفع بانك صادرات 
به مدت ١٢ ماه توقيف و در رهن مى باشد.  با توجه به اينكه نظريه كارشناسى به محكوم عليه ابالغ و در مهلت مقرر 
مصون از اعتراض مانده است اين اجراء قصد فروش اموال از طريق مزايده را دارد. مزايده از قيمت كارشناسى شروع 
و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزايده ميبايست ١٠ درصد از ثمن معامله را 
في المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واريز و تا يك ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله 
را به حساب سپرده واريز نمايد واال ضمن ابطال مزايده ١٠ درصد اوليه پس از كسر هزينه هاى مزايده به صندوق 
دولت واريز مى گردد. كسانى كه مايل به شركت در مزايده مى باشند مى  بايست حداكثر پنج روز قبل از مزايده به 
دايره اجراى احكام مدنى مراجعه تا ترتيب بازديد آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزايده درخواست كتبى خود به 
همراه قيمت پيشنهادى را به دايره اجراى احكام مدنى تحويل، تا در مزايده شركت داده شوند. م الف: ١٩٠٩  اجراي 

احكام مدنى شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقي شاهين شهر و ميمه/١١/١٠٥١
ابالغ وقت رسيدگى

شماره: ٤٨٩/٩٥ ش ح ٣- ٩٥/١١/١٩ خواهان محمد حرى نجف آبادى دادخواستى به خواسته الزام خوانده حسن 
زاغه مطالبه به طرفيت خوانده حسن زاغه به شوراى حل اختالف شعبه سوم خ گلبهار غربى شهرستان نجف آباد 
تسليم نموده كه پس از ارجاع به شــماره ٤٨٩/٩٥ ثبت گرديده و راى صادر گرديده به تاريخ ٩٥/١٢/٢٥ تعيين 
گرديده عليهذا چون خوانده مجهول المكان داراى آدرس و نشانى معينى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور 
رئيس شورا برابر ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يكبار در روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود 
و به خوانده اخطار مى گردد كه از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در جلسه دادرسى تعيين شده حضور يابد بديهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسيدگى نموده و تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نياز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط يك نوبت درج خواهد شد. م الف: ٣٤٥٣ شعبه سوم حقوقى شورا ى حل اختالف شهرستان نجف آباد 

(مجتمع شماره يك)/١١/١٠٥٨
اجراييه

شماره: ٢٤٢/٩٥ -٩٥/١١/١٤ به موجب راي شماره ٩٥٩ تاريخ ٩٥/٦/٤ حوزه ٣٢ شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه م ه بى بى ارباب زهى به نشاني مجهول المكان محكوم است به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى خودرو پژو ٤٠٥ به شــماره انتظامى ٦٥٥ د ١٦ ايران ٨٥ به نام خواهان 
عباس بغدانى به نشانى اصفهان خ سجاد خ ش خليلى كوچه ميرزايى و پرداخت R ١/٧٢٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه 
دادرسى در حق خواهان با احتساب پرداخت نيم عشر دولتى. ماده ٣٤ قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف: ٣٥٨٧٥ شعبه ٣٢ حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره يك) /١١/٣٤٣
ابالغ راى

شماره دادنامه: ٨٢٧  شماره پرونده: ٦٠٨/٩٥ خواهان آقاى محمد اسدى فرزند عيسى به نشانى شاهين شهر كوى 
مهديه موتور خانه ٣ پ ٥٤٠٤  خوانده: ١- آقاى مهدى احمدى فرزند قهار به نشــانى مجهول المكان ٢- خانم 
اعظم خسروى فرزند جعفر به نشانى مجهول المكان خواسته: الزام گردشكار: با عنايت به اوراق و محتويات پرونده 
و اظهارات طرفين و نيز نظريه اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال مبادرت 
به صدور راى مى نمايد. قرار شورا در خصوص دادخواست آقاى محمد اسدى فرزند عيسى ٢به طرفيت ١- آقاى 
مهدى احمدى فرزند قهار ٢- خانم اعظم خسروى فرزند جعفر به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمى انتقال و سند خودرو به شماره انتظامى ٣٥٩ د ٤٧ ايران ٤٣ و شماره جديد آن ٦٨٤ ص ٦٤ ايران ١٩ 
نظر به اينكه با توجه به استعالم به عمل آمده از پليس راهور خواهان به عنوان مالك اعالم گرديده است و از طرفى 
رابطه بيع فى ما بين خواندگان مشخص نمى باشد و هيچگونه سند و مدركى كه مشخص نمايد چند مورد بيع انجام 
گرفته و تسلسل ايادى مشخص نمى باشد لذا شورا با عنايت به محتويات پرونده و خواسته خواهان مستندا به ماده ٢ 
قانون آئين دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى خواهان را صادر و اعالم مى دارد قرار صادره ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى شاهين شهر است. م الف: ١٨٨٨ فتحى 

فر قاضى شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهين شهر و ميمه(مجتمع شماره يك)/١١/١٠٢٢ 
حصر وراثت

فرشــته هارونى جمالويى بشناسنامه شماره ٦٣٤٣ باســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشماره ٥٠٧/٩٥ تقديم اين شورا نموده چنين اشــعار داشته است كه شادروان عبداله هارونى 
جمالويى بشناســنامه شــماره ٦ در تاريخ ٩٥/٤/٢٠ درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از :  
١- بى بى ماه اســتكى فرزند سيف ا... شماره شناســنامه ١١٢٧ نسبت با متوفى (همســر) ٢- پروانه هارونى 
جمالويى فرزند ا... يار شماره شناسنامه ١٣٤٩ نســبت با متوفى (فرزند)٣- رضا هارونى جمالويى فرزند عبدا... 
شماره شناســنامه ٤١٠٨ نســبت با متوفى (فرزند) ٤- كبرى هارونى جمالويى فرزند عبدا... شماره شناسنامه 
٤٠٢ نسبت با متوفى (فرزند) ٥- ســهيال هارونى جمالويى فرزند عبدا... شماره شناسنامه ٧٧٣ نسبت با متوفى 
(فرزند) ٦- فرشــته هارونى جمالويى فرزند عبدا... شماره شناسنامه ٦٣٤٣ نســبت با متوفى (فرزند) ٧- آزاده 
هارونى جمالويى فرزند عبدا... شماره شناسنامه ٧١٦ نسبت با متوفى (فرزند) ٨- هاجر هارونى جمالويى فرزند 
عبدا... شماره شناسنامه ٦٠٧ نسبت با متوفى (فرزند) ٩- رحمان هارونى جمالويى فرزند عبدا... شماره شناسنامه 
١١٥٣ نسبت با متوفى (فرزند) ١٠- ســحر هارونى جمالويى فرزند عبدا... شــماره شناسنامه ١٢٧٠٠٩٨٠٥٤ 
نسبت با متوفى (فرزند) اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسى اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهي صادر خواهد گرديد. م  الف: ١٨٨٦ شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان شاهين شهر و ميمه

 (مجتمع شماره يك)/١١/١٠٢٣
حصر وراثت

سيد حميد احمدى شيخ شبانى بشناســنامه شماره ٥ باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى بشــماره ٦٩٧/٩٥ تقديم اين شــورا نموده چنين اشعار داشته است كه شــادروان ماه بيگم 
كاظمى شيخ شبانى بشناسنامه شــماره ١٣٢٦ در تاريخ ١٣٩٥/٨/١٨ درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: ١- ســيد پرويز احمدى شيخ شــبانى فرزند ســيد عبدا... شماره شناســنامه ٨٨٧ نسبت با متوفى 
(فرزند) ٢- ســيد عزيز احمدى فرزند سيد عبدا... شــماره شناسنامه ١١٨٨ نســبت با متوفى (فرزند) ٣- سيد 
نوروز على احمدى فرزند سيد عبدا... شماره شناسنامه ١٦٤٧ نســبت با متوفى (فرزند) ٤- سيد حميد احمدى 
شيخ شبانى فرزند سيد عبدا... شماره شناســنامه ٥ نسبت با متوفى (فرزند) ٥- نســرين احمدى شيخ شبانى 
فرزند ســيد عبدا... شماره شناسنامه ٢٣٥ نســبت با متوفى (فرزند) ٦- ســيد مجيد احمدى فرزند سيد عبدا... 
شماره شناسنامه ١٨٧٤ نسبت با متوفى (فرزند) ٧- سيد محسن احمدى شيخ شبانى فرزند سيد عبدا... شماره 
شناسنامه ١١٤٧ نســبت با متوفى (فرزند) ٨- پروين احمدى شيخ شبانى فرزند ســيد عبدا... شماره شناسنامه 
٤٢١ نسبت با متوفى (فرزند) ٩- پروانه احمدى شيخ شبانى فرزند ســيد عبدا... شماره شناسنامه ٤٢٢ نسبت با 
متوفى (فرزند) اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسى 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 
گواهي صادر خواهد گرديد. م  الف: ١٨٩٩ شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان شاهين شهر و ميمه 

(مجتمع شماره يك)/١١/١٠٢٤



سالمت ٢٨٧٧دوشنبه  ٢٥  بهمن  ماه ١٥

سكســكه ممكن اســت در بدتريــن زمان ممكــن، ماننــد زمانى كه بــراى يك
 مصاحبــه شــغلى جديــد آماده مــى شــويد يــا در حــال تماشــاى صحنه اى 
دراماتيك در ســالن ســينما هســتيد يا بــه ديــدار دوســتى قديمى رفتــه ايد، 

رخ دهد.
اگرچه ممكن است راهكارهايى مانند تنفس عميق در يك كيسه كاغذى يا درخواست 
از يك دوست براى وارد كردن شوك به شــما را مد نظر قرار دهيد، اما راه حلى بسيار 

ساده براى مقابله با سكسكه وجود دارد.

چه كارى بايد انجام دهيد؟
بنشينيد و روى زمانى كه قرار است سكسكه بعدى رخ دهد، تمركز كنيد. تمام تالش 

خود را به كار بگيريد تا سكسكه بعدى را پيش بينى كنيد. چشم هاى خود را ببنديد... 
همچنان درباره سكســكه بعدى فكر كنيد... و درباره آن فكــر كنيد... درباره آن فكر 
كنيد... و سپس؟ تســكينى آرامش بخش و شــيرين رخ مى دهد. ديگر سكسكه اى 

وجود ندارد.

دليل مؤثر بودن اين كار چيست؟
شما اساساً حواسپرتى مورد نياز و البته مؤثرى را ايجاد مى كنيد كه موجب از بين رفتن 

سريع سكسكه مى شود.
در نگاه نخست عجيب و غير قابل توضيح به نظر مى رسد، اما گويا اين روش به خوبى 

كار مى كند.

بيمارى هاى خورنده گوشــت انســان، آمريكا را هدف 
قرار داده اند. بر اســاس گزارش «اسپوتنيك»، پزشكان 
آمريكايى در رابطه با شيوع و ظهور بيمارى هاى عجيب و 

غريب پوستى در اين كشور هشدار مى دهند.
در جديدترين شــماره مجله پزشــكى كــه به مبحث 
بيمارى هاى عفونى بالينى مى پردازد، پزشــكان آمريكا 
نسبت به ظهور و گسترش بيمارى  هاى عفونى كه موجب 
ريزش گوشــت(خورده شدگى) بدن انســان مى شوند 

هشدار دادند.
«ليشمانياز» بيمارى است كه در پى تك ياخته انگل هاى 
طبقه «ليشــمانياز» به وجود مى آيــد و از طريق نيش 
نمونه هاى خاصى از پشه خاكى گسترش مى يابند. طبق 
اين گزارش، اين بيمارى به ســه صــورت عمده ظاهر 
ـ مخاطى يا احشايى. مى شود، ليشمانياز پوستى، پوستىـ 

نوع پوستى اين بيمارى نشانگانى همچون زخم پوست 
ـ مخاطى اين بيمارى زخم  دارد؛ نشانگان نوع پوستىـ 

پوست، دهان، و بينى هستند.
«ليشمانياز» احشــايى در آغاز نشانگانى همچون زخم 
پوســت دارد و سپس نشــانگانى همچون تب، كاهش 
گلبول قرمز و بزرگ شدن طحال و كبد بروز پيدا مى كنند.

به نوشته اين پزشكان اين عفونت پوستى از نوع عفونت 
انگلى در آمريكا ظهور كرده كه ظاهراً از عراق و افغانستان 
به آمريكا آمده و باعث مى شــود بدن انسان به معناى 

واقعى كلمه از درون دچار پوسيدگى شود و از هم بپاشد.
گذشــته از حضور پرســنل نظامى آمريــكا در عراق و 
افغانستان، «ليشمانياز» عفونتى است كه به طور فزاينده 
ارتباط مشتركى با «اكوتوريست» دارد و سفر هايى كه به 
مركز و جنوب آمريكا اتفاق مى افتد و كثرت موارد ابتال به 

بيمارى مؤيد اين مطلب است.
«نائومى آرونســون» از مركز پزشــكى ملى نظامى در 
«بتسدا» كه يكى از نويسندگان پيشرو در پژوهش حاضر 
است، مى گويد:«فرم هاى پوستى و مخاطى از عفونت، 

ايجاد جاى زخم جدى و ليشــمانياز احشــايى مى تواند 
كشنده باشند.»

اين در حالى اســت كه پيام هايى درباره «بيمارى هاى 
مرمــوز» در حال گســترش در مناطق تحت ســلطه 
تروريســت هاى داعش شــنيده مى شــود كه به گفته 
شاهدان، اين عفونت ناشى از فاسد شدن مردمى است كه 
توسط داعش كشته مى شوند و چون اين گروه تروريستى 
اعتقادى به دفن اجســاد ندارد و جنازه ها را در خيابان ها 
رها مى كند، زمينه گسترش باكترى را از طريق مگس و 

پشه و ديگر حشرات فراهم مى سازد.
به تازگى چند مورد از اينگونــه عفونت ها در تگزاس و 
اوكالهما گزارش شده اســت و از آنجا كه مگس و پشه 
حامل «ليشمانياز» هســتند مشخص است كه بيمارى 
بومى خود آمريكا نيســت و عفونت از خارج از كشــور 

منتقل مى شود.

بروز سردرد تنها به دليل بيمارى يا خستگى نيست بلكه 
برخى عادت هاى اشتباه روزانه هم مى تواند باعث بروز 

سردرد از خفيف تا شديد در افراد شود.
كارشناســان در جديدترين پژوهش هــاى خود برخى 
كارهاى عادى و روزانه كه باعث بروز سردرد در افراد مى 
شود را شناسايى كرده اند و توصيه مى كنند افراد به ويژه 
خانم ها كه سردرد در آنها شــايع تر است توجه خاصى 
براى جلوگيرى از بروز سردرد به اين داليل داشته باشند.

از جمله مواردى كه باعث بروز سردرد مى شود حمل كيف 
سنگين دستى توسط خانم هاست، معموًال خانم ها وسايل 
مختلفى را با خود حمل مى كنند و دانشجويان اين روزها 
انواع كتاب، تبلت و لپ تاپ هاى سنگين را با خود حمل 
مى كنند كه فشارى مضاعف به كمر و گردن آنها مى آورد 
و مى تواند باعث بروز ســر درد به دليل فشار به اعصاب 

ستون فقرات و گردن شود.
كارشناسان توصيه مى كنند خانم ها از حمل وسايل غير 
ضرورى توسط كيف خوددارى كنند و اگر مجبور به حمل 
وسايل سنگين هستند در فواصل كوتاه كيف خود را زمين 

بگذارند تا كمر آنها استراحت كند.
همچنين كيف دستى را به تناوب بر روى هر دو شانه خود 
بياندازند و بهتر اســت براى حمل وسايل از كوله پشتى 

استفاده كنند تا فشار كمترى به كمر آنها وارد بيايد.
از جمله ديگر مــواردى كه باعث ســردرد در خانم ها 
مى شود استفاده بيش از حد از انواع داروهاى مسكن براى 
رفع سردرد و دردهاى عضالنى است كه باعث مى شود 
بدن آنها نسبت به داروها مقاوم شود و نيز سردرد به دليل 

التهاب عروق مغزى رخ دهد.
يكى ديگر از مواردى كه باعث سردرد در خانم ها مى شود 

نشستن بيش از حد پشت ميز و كار با دستگاه هاى تلفن 
همراه، كامپيوتر و لپ تاپ است كه به دليل نياز به تمركز 
باالى چشم و بى تحركى سر و عضالت گردن مى تواند 
باعث فشار به اعصاب بينايى و عصب هاى مغزى و بروز 
سردرد در آنها شــود. بهترين راه براى جلوگيرى از بروز 
سردرد در اين مواقع داشــتن تحرك و پرهيز از نشستن 

براى مدت زمان طوالنى است.
برخى ورزش ها از جمله ورزش با دمبل حتى دمبل هاى 
سبك نيز مى توانند باعث فشار به اعصاب ماهيچه اى و 
بروز سردرد شوند. اگر هنگام دمبل زدن يا كمى پس از آن 
دچار سردرد مى شويد از انجام اين ورزش خوددارى كنيد.
با رعايت اين موارد ساده مى توانيد بدون احساس سردرد 
به فعاليت هاى روزانه خود برسيد و جسمى سالم داشته 

باشيد.

يك فيزيوتراپيســت گفت: با شكستن قولنج مفاصل 
فرد قطعاً به آرتروز مبتال نمى شود اما تداوم در اين كار 
تشديد ساييدگى در افراد مبتال به آرتروز را در پى دارد.  

محمد اكبرى اظهار داشت: در اصل مفاصل بدن قولنج 
نمى كنند و صداى ناشى از كشيدن و خم كردن مفاصل 
كه اصطالحًا به آن پاپينگ مى گويند، در اثر تجمع گاز 

بين مفاصل ايجاد مى شود.
وى افزود: پاپينگ يا همان صداى مفاصل در اثر فشار 
وارده به كپســول هاى مفصلى و ايجاد فشار منفى به 
داخل اين كپسول ها و تبديل شــدن بخشى از مايع 

مفصلى به گاز به وجود مى آيد.
اين متخصص فيزيوتراپى عنوان كرد: اين كار (كشيدن 
و يا خم كردن مفاصل) تأثيرى در رفع خستگى ندارد 
و الزم اســت از تكرار اين كار پرهيز شود، زيرا تداوم 
در انجام اين كار سبب شــل شدن كپسول مفصلى و 
نهايتاً كم ثباتى مفصل مى شــود، اما نمى توان گفت 
قطعاً شكستن انگشتان خطرناك بوده و يا سبب بروز 

آرتروز مى شود.

اكبرى بيان كــرد: افرادى كه دچار آرتروز هســتند و 
به ندرت ورزش مى كننــد، مفاصل مقاومى ندارند كه 
در بدن آنها استخوان ســازى جديد صورت گرفته و 
مداومت در كشــيدن و خم كردن مفاصل بدن امكان 
ايجاد آسيب هاى شديد و شكســتگى را در اين افراد 

افزايش مى دهد.وى تأكيد كرد: افرادى كه براى رفع 
خستگى مفاصل خود را جابه جا مى كنند بايد بدانند اين 
كار تأثيرى در رفع خستگى ندارد و اين افراد مى توانند 
كارهايى مانند ورزش هاى دست و پا را جايگزين آن 

كنند.

محققان دستورالعمل هاى مختلفى را براى حفظ سالمت دستگاه 
گوارش ارائه مى كنند. از جمله اين موارد هفت عملى است كه نبايد 

بعد از غذا خوردن انجام داد.

١.مصرف سيگار

 نتايج آزمايش ها وتحقيقات ثابت كرده است، مصرف سيگار پس از 
صرف غذا مساوى است با مصرف ده نخ سيگاردر زمان هاى ديگر و 

اين يعنى احتمال بيشتربروز سرطان.

٢.مصرف ميوه بعد از غذا

 نبايد بالفاصله بعداز صرف غذا، ميوه مصرف كرد. هنگامى كه ميوه 
با غذا مصرف شود، با مواد غذايى ديگر در معده مى ماند  و نمى تواند 
به  موقع به روده برســد و از اين رودر معده فاسد مى شود. توصيه 

مى شود يك ساعت بعد از غذا يا قبل از غذا، ميوه مصرف شود.

٣. خوردن چاى

برگ هاى چاى اسيد فراوانى دارد كه پروتئين موجود در مواد غذايى 
مصرفى را سفت و درنتيجه هضم آن را دشوار مى كند. به گزارش 

هلث نيوز، چاى را يك ساعت پس از غذا ميل كنيد.

  ٤.خوابيدن

خوابيدن بالفاصله بعد از صرف غذا مشكل ســاز است زيرا مواد 

غذايى كه مصرف كرديد به درستى هضم نمى شود و اين موضوع 
مى تواند به اختالل عملكرد معده و عفونت  در روده منجر شود.

٥.حمام كردن

 حمام كردن بالفاصله پس از صرف غذا باعث افزايش جريان خون 
به دست ها ، پاها و بدن مى شــود و درنتيجه ميزان خون رسانى در 
اطراف شكم كاهش مى يابد و اين امر باعث ضعيف شدن سيستم 

گوارش مى شود.

٦.شل كردن كمربند

با شل كردن كمربند، فرد مى تواند غذاى بيشترى بخورد.

٧.راه رفتن

 پياده روى بعد از غذا به ريفالكس و سوءهاضمه منجر مى شود.

ميوه هاى ضد ويـروس 
بهتر است درفصل سرما خودتان را تقويت كنيد تا در مقابل بيمارى ها به خصوص سرماخوردگى و آنفلوآنزا مقاوم شويد. 
البته بهتر است به جاى اينكه خودتان را با خوردن مولتى ويتامين هاى صنعتى و تقويت كننده هاى شيميايى تقويت 
كنيد، سراغ ميوه ها برويد كه همه نوع ويتامين و امالح معدنى مورد نياز بدن تان را داراست؛ خواص درمانى ميوه ها را 

نبايد دستكم گرفت.
بهتر است به اطالعات تغذيه اى برخى ميوه ها كه در پاييز و زمستان بيشتر در دســترس هستند، نگاهى بياندازيد و 

خودتان را ضد ويروس كنيد!

سيب

ترش و شيرين، سبز و زرد و قرمز؛ هر كدامش عطر 
و بويى دارد و البته كه مصرف روزانه يك عدد سيب 
بيمارى را از شــما دور مى كند. اين ميوه سرشــار از 
پروتئين، كليسم، فســفر، آهن و انواع ويتامين هاى 

B٣، B٢، A ،B١ و ويتامين C است.
براى خوردن سيب بهتر است بى خيال پوست كندنش 
شويد كه بيشــتر ويتامين هاى آن را با پوستش دور 
خواهيد ريخت!اگر شب ها يك عدد سيب ميل كنيد، 
نه تنها غذايتان بهتر و راحت تر هضم مى شود، بلكه 

خواب شبانه بسيار آرامى را هم تجربه خواهيد كرد.

كيوى

كيوى سرشار از ويتامين C است. مقدار پتاسيم آن از 
نظر وزنى تا حدى كمتر از موز است. همچنين داراى 
ويتامين هاى A، E، كلســيم، آهن و اسيد فوليك 
اســت. كيوى داراى مقدار زيادى آنزيم حل كننده 
پتاسيم به نام پاپايين اســت كه از نظر تجارى براى 
نرم كردن گوشت هم مفيد است؛ بنابراين اگر غذايى 
پرگوشت و سنگين ميل كرديد، مى توانيد با خوردن 
يك عدد كيوى، هضم آن را براى معده آسان تر كنيد!

يادتان باشــد كيوى مقدار زيادى اگزاالت دارد كه 
اين ماده باعث تشكيل سنگ در كليه و كيسه صفرا 
مى شود. بنابراين اگر مستعد ســنگ كليه و سنگ 
صفرا هستيد، بهتر است چشــم تان را روى خواص 

اين ميوه ببنديد!

نارنگى

اين ميوه به دليل ويتامين A فراوانى كه دارد، براى 
پيشگيرى از سرطان مفيد است. البته نارنگى براى 
افراد چاق و همچنين براى كسانى كه ترس از چاق 
شدن دارند،  دوست خوبى است. همچنين در مواقع 
ســرماخوردگى نبايد از اين ميوه غافل شد كه منبع 
غنى ويتامين C اســت و براى كاهش تب مى تواند 

مفيد باشد.

پرتقال

براى استفاده بيشتر از مواد غذايى پرتقال بهتر است 
كه پوست زرد رنگش را بگيريد و با پوست سفيد و 
پره هاى داخلش آن را بخوريــد چون مواد معدنى 
زيادى در پوست ســفيد آن وجود دارد كه اثر اسيد 

موجود در پرتقال را خنثى مى كند .
پرتقال گرچه اسيدى است ولى خاصيت قليايى به 
بدن مى دهد و براى كسانى كه گوشت زياد مصرف 
مى كنند و بدنشان اسيدى شده، مفيد است .از پرتقال 

براى كم كردن وزن مى توانيد استفاده كنيد .

خرمالو

متأسفانه اين روزها به دليل تغيير سبك زندگى افراد 
و عادات ناســالم غذايى، انواع بيمارى ها افزايش 
يافته اســت. افراد به دليل كم تحركــى، افراط در 
مصرف گوشت هاى فرآورى شده و نخوردن ميوه ها 
و ســبزيجات دچار بيمارى هاى كليوى، كبدى و 

حتى نقرس مى شوند.
اگر شما هم در ميان اين بيماران قرار داريد، خوردن 
خرمالو را فراموش نكنيد. البته خرمالو حاوى مقدار 
زيادى پكتين (يكى از فيبرهاى محلول در آب) هم 
هست كه باعث كاهش چربى خون مى شود. پس 

خوردن اين ميوه پر خاصيت را فراموش نكنيد.

موز

مى دانستيد موز يكى از قديمى ترين گياهان كشت 
شده در دنياست؟! در واقع موز يك گياه شبه درخت 
اســت كه مى تواند به ارتفاع ٩ متر هم برســد. با 
مصرف يك موز متوسط ١١درصد نياز روزانه افراد 

بزرگسال به پتاسيم تأمين مى شود.
يك موز در روز به بهبود مشكالت عصبى و حتى 
فراموشــى ســالمندان كمك كرده و از يبوست 
پيشــگيرى مى كند؛ البته يادتان نرود كه به اندازه 

كافى آب بنوشيد.

بعد از غذا خوردن اين ٧ كار را انجام ندهيد 

ظهور يك بيمارى جديد در آمريكا 

زامبى ها وارد مى شوند!

آيا باورهاى رايج در مورد شكستن قولنج حقيقت دارد؟

 ارتباط عجيب بين كيف دستى زنانه با سردرد

خانم ها از حمل 
وسايل غير ضرورى 
توسط كيف خوددارى 
كنند و اگر مجبور به 
حمل وسايل سنگين 
هستند در فواصل 
كوتاه كيف خود را 
زمين بگذارند تا كمر 
آنها استراحت كند

يك راه حل بسيار ساده براى توقف سكسكه 
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