
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه 4  اسفند  ماه 1395 / 22  فوریه  2017 /  24  جمادى االولى 1438
سال سیزدهم / شماره 2885  /16  صفحه  / 1000 تومان

گره کور آیین نامه هاى
 وزارت ارشاد

ظاهراً معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد، اشتهاى سیرى 
ناپذیرى در زمینه تهیه و صدور آیین نامه و بخشــنامه 
دارد که هــر روز، در زمینه اى خاص به ایــن امر اقدام 

مى کند.
یک روز براى طرح توزیع و اشــتراك بخشــنامه صادر 
مى کند. یک روز براى ارائه آگهى بــه مطبوعات. روز 
دیگر هم براى بیمه خبرنگاران و خانه مطبوعات و اعالم 

وصول نشریات و رتبه بندى رسانه ها و قس علیهذا.
گویى در تمام ســال هایى که جناب معاون مطبوعاتى 
مترصد رســیدن به جایگاه وزارتى بوده اند، چیزهایى 

به ذهن مبارکشــان خطور کرده و قصــد دارند تا تمام
 اندیشه هاى ســال هاى دور و نزدیک را جامه تحقق 
بپوشانند. غافل از اینکه در البه الى این تفکرات انبوه که 
در خوانش اولیه، بسیار نوین و پویا به نظر مى آیند، زوایاى 
مبهم و پیچیده اى وجود دارد که در مسیر عملیاتى شدن، 
دست اندازهاى بسیارى را ایجاد مى کنند و بى تردید پاى 
لنگ رســانه ها  را و خبرنگارانى که زخم دوران کهن را 
به دل و جان دارند، با آســیب و لطمات هنگفتى مواجه 

مى کنند.
 ادامه در صفحه2 

ایرج ناظمى

اخطار به مؤسسات مالى غیرمجاز در اصفهان
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دست دوم هاى اروپایى در راه ایران5 مصوبه براى رفع مشکالت پلى اکریل
تنها تولیدکننده اکریلیک کشور با دو هزار کارگر به دلیل سوء مدیریت، 
واگذارى هاى غلط و کمبود نقدینگى چند ماهى است که با تعطیلى خط 

تولید روبه رو شده است.
 احیاى واحدهاى تولیدى و رفع مشـکالت پیـش روى تولیدکنندگان 
را باید یکى از اولویت هاى اصلى دولت و وزارت صنعت در سال جارى 

عنوان کرد.

مدت زمانى است که قرار است ماشین هاى تولید داخل پوست اندازى کنند 
که به یکى از اصلى ترین دالیل رکود بازار خودرو تبدیل شده است چرا که 
مصرف کننده از چهره هاى تکرارى خانواده پژو 405 و 206 و پراید خسته 
شــده و منتظر ورود خودروهاى جدید رنو و پژو به خط تولیدهاى سایپا و 
ایران خودرو هستند.هر چقدر درجه کیفى آپشن هاى خودرو باالتر باشد، از 

تکنولوژى پیشرفته ترى  ...

اختالف بین تهیه کنندگان 
برنامه مهران مدیرى

سه شنبه هفته گذشته حمید رحیمى نادى یکى از 
تهیه کنندگان «دورهمى» اعالم کرد این برنامه 
با اندکى تغییرات در نوروز 96 به روى آنتن خواهد 
رفت. اما با گذشت کمتر از یک هفته از انتشار این 
خبر، هاشــم رضایت دیگر تهیــه کننده برنامه 

«دورهمى» گفته که...

صدا و سیما 
با سینما 

خصومت دارد

مذاکره مستقیم با 
آمریکا از اختیارات 

رهبرى است
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 گفتم که
 آن تصمیم
 خنده دار
 بود
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مصیبت درگذشت والده بزرگوار جناب عالى را از صمیم قلب، به 
شما، همسر مهربان و خانواده گرانقدر معلم تسلیت عرض مى نماییم 
و از خداوند رحمان براى آن مرحومه رحمت الهى و براى بازماندگان 

صبر جزیل آرزو داریم.

دکتر فاطمه ناظمیان                                                                                                                                        دکتر حسین جاویدى

جناب آقاى دکتر مهدى معلم  

 چاپ اول     آگهى مزایده (نوبت دوم)

  موضوع مزایده: فروش اموال و لوازم مستعمل و اسقاطى موجود در انبار مرکزى شهردارى نجف آباد 
از قبیل: ضایعات فلزى، پالستیکى، الستیکى و دیگر اقالم طبق لیست موجود در مدارك مزایده با 

برآورد تقریبى کل به مبلغ 924/100/000 ریال. 
از متقاضیان شرکت در این مزایده دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 
تا پایان وقت ادارى روز چهار شنبه مورخ 95/12/18 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 
و پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز  شنبه مورخ 95/12/21 به دبیرخانه محرمانه شهردارى 
نجف آباد تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده میبایستى مبلغ سپرده شرکت در مزایده را مطابق 
لیست سپرده مزایده که در مدارك مزایده موجود مى باشد، بصورت ضمانت نامه معتبر بانکى و یا واریز 
 به حساب شماره 0104544150002 سپرده شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مرکزى نجف آباد به 
همراه پیشنهاد خود ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

مسعود منتظرى- شهردار نجف آباد
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رئیس سازمان سینمایى با انتقاد از نحوه برخورد صداوسیما 
با سینما از مجلس خواســت در این خصوص ورود کند تا 

مطالبات و وظایف طرفین شفاف سازى شود.
به گزارش ایلنا، حجت ا... ایوبى  درخصوص ضرورت ایجاد 
راهکارى براى بهتر شدن رابطه صداوسیما با سینماگران 
و تبلیغ فیلم هاى ســینمایى از طریق رسانه ملى، گفت: از 
نمایندگان مجلس انتظار مى رود در این خصوص به سازمان 
سینمایى و سینماگران یارى رسانند؛ درواقع این موضوع 
یکى از اصلى ترین مطالبات سینماگران از مجلس محسوب 
مى شــود چراکه حدود چهار ســال به زبان هاى مختلف 
-مکتوب و شفاهى- با مسئوالن رسانه ملى درخصوص 

تبلیغ مناسب فیلم هاى سینمایى مکاتبه کرده ایم اما هنوز 
نتیجه اى حاصل نشده است.

رئیس سازمان سینمایى  با ابراز امیدوارى از اینکه سینما و 
تلویزیون با هدف پیشرفت امور فرهنگى در کنار هم قرار 
گیرند با تأســف از اینکه تاکنون چنین اتفاقى نیافتاده، به 
سایت خانه ملت گفت: متأســفانه خصومت رسانه ملى با 
سینما در برخى از برنامه هاى تلویزیونى در ایام جشنواره 
بیشتر نمایان شد و موجبات ناراحتى هنرمندان را فراهم کرد. 
وى افزود: امیدواریم رسانه ملى ایران نیز مانند همتایان خود 
در کشورهاى صاحب سینما به تعهدات خود در قبال سینما 

عمل کند البته باید «منشورى» در این باره امضا شود.

معاون اسبق شورایعالى امنیت ملى تأکید کرد: ایران و 
آمریکا در دوران بعد از انقــالب در مقاطع مختلف و به 

طور متعدد مذاکره داشته اند.
سیدحســین موســویان در گفتگو با ایلنا یادآور شد: در 
مورد مذاکرات هســته اى هم که ابتدا در دوره ریاست 
جمهورى آقاى احمدى نژاد بود، آقاى جلیلى با «ویلیام 
برنز» معــاون وزیر امور خارجه آمریــکا در ژنو مذاکره 
مســتقیم را انجام داد. مجدداً در دوره آقاى احمدى نژاد 
بود که معاونان وزیران امور خارجه دو کشــور در عمان 
مذاکرات مســتقیم را انجام دادنــد و در ادامه آن هم 
در دوره جناب روحانى، آقاى ظریــف و «جان کرى» 

وزراى خارجه دو کشــور، همــان مذاکــرات را ادامه 
دادند.

موســویان با بیان اینکه تمــام مذاکره ها بــا آمریکا با 
صالح دید و اذن مقام معظم رهبرى صورت گرفته است، 
ابراز داشت: مذاکره مستقیم با آمریکا از جمله اختیارات 
مقام معظم رهبرى اســت. هر وقت ایشان الزم بدانند 
اجازه مذاکره مى دهند و وقتى هم معظم له اجازه دادند، 
همه به ویژه والیتمداران باید این مذاکره را به نفع کشور 
تلقى کنند. چون حوادث آتى هــم غیرقابل پیش  بینى 
است و ممکن است ایشان بازهم در مقطعى با یک مورد 

مذاکره موافقت کنند.

صدا و سیما 
با سینما خصومت دارد

مذاکره مستقیم با آمریکا از 
اختیارات رهبرى است

صدور قرار مجرمیت 
پزشک تبریزى 

  ایرنا | رئیس کل دادگسترى آذربایجان شرقى 
از صدور قرار مجرمیت براى پزشک تبریزى خبر داد.

حجت االسالم و المسـلمین حکمتعلى مظفرى در این 
خصوص گفـت: دادسـرا در حال تنظیم کیفرخواسـت 
براى ارسـال پرونده بـه دادگاه اسـت. بیـش از این نیز 
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه اى 
سخنگوى قوه قضائیه اعالم کرده بود: پزشک تبریزى 
صراحتاً اعتراف نموده که غـذا، نذرى نبوده و خودش از 
رستوران تهیه کرده است و فعًال به اتهام قتل بازداشت 

مى باشد.

اظهارات گستاخانه مقام ترك
سـخنگوى وزارت امـور خارجه     افکار نیوز |
ترکیه مدعى شـد، ایران بـه جـاى وارد آوردن اتهام به 
منتقدان خود بهتر است در سیاست هاى منطقه اى خود 

تجدید نظر کند.
«حسین مفتى اوغلو» در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به 
اظهارات بهرام قاسمى همتاى ایرانى خود، در اظهاراتى 
گستاخانه ادعا کرد «ایران که در بحران هاى منطقه اى 
حتى از به کارگیرى پناهندگان به کشورش در جنگ نیز 
ابایى ندارد، قابل قبول نیسـت که بخواهد کشـورهاى 

دیگر را عامل بى ثباتى و تشنج در منطقه بداند».
مفتى اوغلو با اشاره به اظهارات قاسمى که سیاست هاى

 ایـران در منطقـه را شـایان تقدیـر و عادالنه دانسـته 
بود، گفـت: «این اظهارات بـا شـکایات و نگرانى هاى 
سازمان هاى بین المللى مانند سـازمان ملل و سازمان 
همکارى هاى اسالمى که سیاست هاى ایران در منطقه 

را نگران کننده مى دانند، کامًال منافات دارد.»

امیدوارى بقایى به 
تأیید صالحیتش

   خبر آنالین | معـاون اجرایـى دولـت دهم در 
یادداشتى در کانال تلگرامى خود از مطرح شدن احتمال 
ردصالحیتش انتقاد کرده و از کسـانى که این موضوع 
را مطرح مى کننـد با عنوان «افراد وابسـته بـه جناح به 

اصطالح اصالح طلب» یاد کرده است.
حمید بقایى نوشت: «بعضی سران و افراد وابسته به جناح 
به اصطالح اصالح طلب(!) در رسانه ها گفته اند: "بقایى 
آمده که رد صالحیت شـود. وى با توجه به محکومیتى 
که دارد قطعاً رد صالحیت خواهد شد!" این قبیل سخنان 
برگرفته از علم غیب آقایان، امري طبیعی است. چرا که 
آنها توان پیروزي در سـر صندوق هاي رأي را نداشته و 
بدین گونه دل به حذف رقیب خوش کرده اند. تا بتوانند 
خود را پیروز میدان جا بزنند! ملت بزرگ ایران! مستحضر 
باشید که بنده هیچ مشکلی ندارم و کاري هم نکرده ام 

که نگران رد صالحیت شوراي محترم نگهبان باشم.»

 
ضیافت شام ناطق تکذیب شد

دفتر حجت االسـالم والمسلمین على     تابناك|
اکبر ناطق نورى خبر برخى رسـانه ها مبنى بر برگزارى 
ضیافت شـام از سـوى ناطق نورى بـراى اصولگرایان 
و اصالح طلبان به مناسـبت سـوگوارى رحلت آیت ا... 
هاشمى رفسنجانى را تکذیب کرد. در اخبار منتشره نام 
افرادى همچون حمیدرضا جالیى پور و مرتضى حاجى 
به عنـوان دعوت شـدگان در این ضیافت مطرح شـده 
بود که این افـراد از برگزارى چنین مراسـمى اظهار بى 
اطالعى کردند و گفتند که دعوتى صورت نگرفته است.

 «S300» ارزش قرارداد
چقدر است؟

  آفتاب| «سـرگئى جنـروف» رئیـس شـرکت 
«روس تک» با اعالم این خبر که ارزش قرارداد فروش 
سامانه «S300» به ایران حدود یک میلیارد دالر است، 
گفت: تاکنون هیچ گونه قرارداد فروش سـالح دیگرى 
 «S300»  به ایران در دسـتور کار قرار نـدارد. قـرارداد
میان روسـیه و ایران که در سـال 2007 حاصل شد، در 
سال 2010 به دستور «والدیمیر پوتین» رئیس جمهور 
روسیه به حالت تعلیق در آمد.  این قرارداد در ماه نوامبر از 
سرگرفته شد و در ماه اکتبر روسیه اعالم کرد که سامانه  

«S300» را به طور کامل به ایران تحویل داده است.

توئیتر

...ادامه از صفحه اول
جالب آن است که در این مســیر، مشکالت ایجاد شده 
از آن همه آیین نامه و بخشــنامه و دستورالعمل، فغان 
ارباب جراید و اصحاب مطبوعات را به همراه داشته است 
ولى گویى در کالبد کســى که تراوش دهنده تمام این 
ایده هاســت، گوش شــنوایى وجود ندارد و خضوع و 

خشوعى که حرف منتقد را هم بشنود، ولو عمل نکند.
در این میان نکته اساســى آن اســت که ظاهراً براى 
بخشــنامه هاى صادره هم پایانى وجود ندارد و هر روز 
بند و ماده و تبصره هاى فراوانى است که فى المجلس 
به آنها افزوده مى شود و نشــانگر آن است که ایده هاى 
اولیه بدون جامع نگرى و بررسى زوایاى گوناگون صادر 
شده اند که هر روز دستخوش تغییر و دگرگونى مى شوند.
در این زمینه مى تــوان به طرح رتبه بندى رســانه ها، 
اساسنامه خانه مطبوعات یا طرح اشتراك نشریات اشاره 
کرد که با گــذرى به کانال تلگرامى مربوطه یا ســایت 
معاونت مطبوعاتى، ناپختگى اولیه و متغیر بودن روزانه 
دستورالعمل ها را به وضوح مى توان رصد کرد. حال آنکه 
تغییر و تحول هم معنا و هویتــى دارند که ظاهراً در این 

معاونت وزارت ارشاد بى شخصیت شده اند.
متأسفانه به وضوح شاهدیم که آیین نامه هاى مختلف، به 
جاى آنکه گره از پاى رسانه ها و خبرنگاران باز کنند، هر 
روز مفصل تر شده و خود به گره کورى تبدیل شده اند که 
براى باز شدن شان، قاعدتاً به یک معاون مطبوعاتى دیگر 

نیاز است که چند روز دیگر بیاید و همه چیز را ملغى کند.
آیین نامه هاى وزارت ارشــاد در ظاهر امر بسیار خوب و 
جامع هستند اما در مرحله اجرا هنوز نتوانسته اند مدینه 
فاضله اى را که در ذهن صادر کنندگانش ثبت شده، به 
عیان نشان دهند و این تردید ایجاد شده است که اصًال 
قرار نیست اتفاقى رخ بدهد وگرنه تاکنون، چیزى در حد 

یک سراب، از آن هویدا مى شد.
یک روز بیمه خبرنگاران اسیر آیین نامه و ماده و تبصره 
شد. روز بعد آیین نامه ها به رتبه بندى رسانه ها یورش 
بردند. چندى بعد قانون تشکیل ســازمان نظام رسانه 
منتشر شــد و حاال هم بحث تغییر اساسنامه خانه هاى 

مطبوعات به میان آمده است.
بعد از این همه، باید تنها یک سئوال پرسید که: «جناب 

معاون وزیر، آخرش که چى؟»
واقعًا قرار اســت بعد از این چه اتفاقى بیافتد؟ فرض بر 
اینکه تمام منویات معاونت مطبوعاتى وزارت ارشــاد به 
تصویب و اجماع رسید. آیا زمانى هم براى احیاى ساختار 
رسانه اى کشور و تأمین معاش و امنیت شغلى خبرنگاران 

در نظر گرفته شده است؟
علیرغم انتقادات بســیارى که به دوران «احمدى نژاد» 
وارد است ولى حداقل در حوزه مطبوعات، سالى سیصد 
چهارصد هزار تومان به عنوان هدیــه روز خبرنگار، به 
اهالى رسانه ها پرداخت مى شــد و موضوع بیمه تأمین 

اجتماعى آنان نیز به ســاده ترین حالت ممکن، شکل 
اجرایى گرفته بود. 

ولى اکنون پس از گذشت چهار سال تدبیر، نه تنها از آن 
شندرغاز سالیانه خبرى نیســت، بلکه بیمه خبرنگاران 
نیز به چنان کالف ســردرگمى تبدیل شده که عوارض 
نامطلوب آن، تنها در یک نمونه، تعارض میان خبرنگاران 

و مدیران رسانه ها را در پى داشته است.
حال حتى اگر این امید وجود داشت که معاونت مطبوعاتى 
وزارت ارشــاد، چهار ســال را وقف صــدور آیین نامه 
کرده است و در چهار سال بعد، ســاختار ایده پرداز تمام 
دســتورالعمل هاى جارى و آتى، به عملیاتى ســاختن 
آمال و آرزوهاى قشر رســانه اى کشور خواهد پرداخت، 

باز جاى امیدوارى بود. ولى نکته اســفناك در این است 
که از ماه ها پیش و از زمان استعفاى وزیر سابق فرهنگ 
و ارشاد اسالمى، زمزمه هجرت سال آینده جناب معاون 
مطبوعاتى به یکى از کشورهاى اروپایى، به عنوان رایزن 
فرهنگى در میان اصحاب رسانه در جریان است و همین 
موضوع تنها یک نکته را به اذهان متبادر مى کند و آن هم 
اینکه تمام بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آیین نامه ها 
و اساسنامه ها و ماده و تبصره ها، صرفًا براى گذر ایام به 
طریق آسان و همچنین مشغول سازى افکار مطبوعاتى 
بوده است. چراکه سیســتم فعلى وزارت ارشاد، در حوزه 
رسانه ها و خبرنگاران، اگر چیزى در چنته داشت، تاکنون 

حداقل بخشى از آن را نشان داده بود.

گره کور آیین نامه هاى وزارت ارشاد

«العرب» نوشت: امیرکویت با هدف مذاکره در مورد نتایج 
سفر روحانى به کویت و عمان، روز دوشنبه به مسقط رفت.

به گزارش انتخاب، این روزنامه آورده اســت: برخى منابع 
بر این باورند سفر روحانى و رویکرد او براى آشتى با اعراب 
خلیج فارس در پى حضور «دونالــد ترامپ»  و تهدیدات 
او صورت گرفته و برخى دیگــر معتقدند رئیس جمهور با 
سخنان خود در کنار امیر کویت به دنبال ایجاد اختالف بین 

کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس است.
به گفته منابع آگاه، ظاهراً عربستان سعودى از رویکرد کویت 
در قبال ایران خشمگین است. سعودى ها به شدت گفتگو 
با ایران را رد مى کنند اما در مقابل کویتى ها اعتقاد دارند 
که هیچ مانعى براى پاســخ دادن به سخنانى که از سوى 
مسئوالن ایرانى بیان مى شود با سخنان دیگر وجود ندارد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شــنبه 
کشورهاى حاشــیه خلیج فارس را به همکارى با ایران به 

منظور برطرف کردن «عوامل نگرانى» و خشونت در منطقه 
ترغیب کرده بود.

ظریف خطاب به شــرکت کنندگان در کنفرانس امنیتى 
مونیخ گفت: «درباره گفتگوى منطقــه اى انتظاراتم کم 
است. روى خلیج فارس تمرکز مى کنم. ما به اندازه کافى 
در منطقه مشــکالت داریم از این رو خواستار آغاز گفتگو 
با کشــورهایى هســتیم که آنها را برادران مسلمان خود 
مى دانیم.» چند موضوع موجب شده است تنش بر فضاى 
روابط کشورهاى حاشیه خلیج فارس و ایران حاکم باشد. 
برجسته ترین این موضوعات، موضوع هسته اى ایران است 
که ریاض آن را تهدید کننده امنیت منطقه مى داند و نیز 
موضوعات یمن، سوریه و عراق که عربستان، ایران را به 
حمایت از «بشار اسد» در سوریه و ائتالف حوثى ها و رئیس 
جمهور پیشین «على عبدا... صالح» در یمن و شبه نظامیان 

در عراق متهم مى کند.

  آریا | اسرائیل، عربســتان و ترکیه با تکیه بر دولت 
ترامپ سخنان تندي علیه ایران سر می دهند. 

«هبه ا... بیطار» گزارشــگر شبکه تلویزیونی «المیادین» 
گزارش داد: ســفیر ترکیه در تهران به ســاختمان وزارت 
خارجه ایران آمد، این بار حضــور «رضا هاکان تکین» در 
وزارت خارجه یک دیدار معمولی نبود بلکه وزارت خارجه 
ایران او را احضار کرده بود تا اعتراض شدید اللحن خود را 
به وي ابالغ کند. این اعتراض تند ایران بخاطر اظهارات 
مسئوالن ترکیه اي در بحرین و نشســت امنیت مونیخ 

صورت می گیرد.
 «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در ســفر به 
بحرین ایران را متهم به تالش براي تقسیم عراق و سوریه 
کرده بود و «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه نیز 
در نشست امنیتی مونیخ، ایران را متهم به ایجاد بی ثباتی 

در منطقه کرده بود.
 در پاسخ به این اظهارات، بهرام قاسمی سخنگوي وزارت 

خارجه ایران گفت صبر ایران حدي دارد. این سخن قاسمی 
تنها به اظهارات مقامات ترکیه اي مربوط نمی شد بلکه یک 
روي آن با مسئوالن سعودي نیز بود. این سخن قاسمی در 
پاسخ به اظهارات «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان 
بود که در نشســت مونیخ، ایران را مورد حمله قرار داد و 
تهران را متهم به حمایت از تروریســم و مداخله در امور 
دیگر کشورها کرد و راه را بر درخواست همتاي ایرانی اش 

براي گفتگو بست.
 «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ اســرائیل نیز در نشست 
امنیتی مونیخ از فرصتى در اختیار او گذاشــته شــد براي 
متهم کردن ایران به برهم زد ن امنیت کشورهاي منطقه 

خاورمیانه، استفاده کرد. 
طی روزهاي گذشته اظهارات مسئوالن ترکیه، اسرائیل و 
عربستان بسیار شبیه هم بوده است. اي بسا ورود «دونالد 
ترامپ» به کاخ ســفید و اظهارات وي علیه تهران دلیل 

رویکردها و اظهارات مشابه آنکارا، ریاض و تل آویو است.

در اتاق هــاى تصمیــم گیــرى     نامه نیوز |
فوق محرمانــه تصمیمات مهمى گرفته شــده اســت؛ 
حرف هایى زده شــده که البته از مدت ها قبل در مورد آن 
بررســى هایى صورت گرفته بود. از قرار معلوم تحوالت 
جدید و بررســى هاى تازه در مــورد وضعیت گزینه هاى 
مختلــف اصولگرایان، تصمیم ســازان را بــه این نتیجه 
رسانده که با افرادى مانند محمدباقر قالیباف و سعید جلیلى 

نمى توان به شکست حسن روحانى امیدوار بود.
سایر چهره هاى اصولگرا از جمله مهرداد بذرپاش و یا پرویز 
فتاح هم آنچنان ناآشــنا و گمنام هستند که براى ساختن 
کاراکتر یک گزینه متوازن براى کاندیداتورى و جلب اعتماد 
بدنه به سمت آنها دیگر زمان چندانى نمانده و ریسک بر سر 
آنها نیز نادرست است. پس آنها باید به گزینه هایى فکر مى 
کردند که ویژگى هاى منفى محمدباقر قالیباف و ســعید 
جلیلى را نداشته باشند و البته مانند مصادیق درجه 2 و 3 آنها 

گمنام هم نباشد. 
حاال گزینه جدید باید چه خصوصیتى داشــته باشد؟ یک 
مزیت حسن روحانى، روحانى بودن اوست. او تنها کاندیداى 
روحانى انتخابات سال 92 بود. یک فاکتور که براى انتخابات 
مى تواند نتیجه مثبتى داشته باشد. پس چنین پتانسیلى نباید 
نادیده گرفته شود. از سوى دیگر نامزد مورد نظر نباید آنچنان 
خط کشى هاى سخت با اصالح طلبان و اعتدالگرایان داشته 

باشد. بهتر است او فردى باشد که سابقه جدال هاى آنچنانى 
با این دو جریان نداشته باشد تا نوعى تحریک پذیرى را در 
جریان مقابل ایجاد نکرده و بدنه خاکســترى از این لحاظ 
برانگیخته نشــود. او نباید دو قطبى هایى مانند جلیلى و 
قالیباف درست کند. دو قطبى هایى که قبًال جامعه در مورد 

آنها رأى خود را داده است.
سابقه حضور در انتخابات را با نتیجه شکست نداشته باشد. 
در واقع یک چهره سفید باشد. او باید این خاصیت را داشته 
باشد که زمینه دو قطبى سازى هاى سرنوشت ساز را به 
حسن روحانى و تیم انتخاباتى او ندهد. مخالفان جدى در 
جناح اصولگرا نداشته باشد و شخصیت هاى این جناح را 

به نامزدى تحریک نکند.
این فرد چه کسى باشد بهتر است؟ برخى معتقدند این فرد 
کسى نیست جز سید ابراهیم رئیسى. درباره او از این پس 
بیشتر خواهیم شــنید. به نظر مى رسد او همان مصداق 
نهایى است که شــاید قرار نبوده به این زودى ها معرفى 
شود. نکته ماجرا هم این است که این پایدارى ها هستند 
که زودتر از موعد مقرر از این نامزد رونمایى کرده اند. دلیل 
این کارشان چه بوده هنوز معلوم نیست ؛ آیا بناى سوزاندن 
او را داشته اند یا اینکه خواسته اند او را نامزد و پیشنهاد خود 
معرفى کرده و با این پیش دستى سهمى در انتخابات آینده 

داشته باشند؟

سورپرایز زمستانى اصولگرایان؛

عبور از قالیباف و رسیدن به ابراهیم رئیسى
سفر امیر کویت به عمان و 

مذاکره در مورد آشتى اعراب با ایران 

پشت پرده حمالت هماهنگ عربستان و ترکیه 
و رژیم صهیونیستی به ایران

وزیر اطالعــات دولت 
دربــاره  ســازندگى 
ارزیابى خــود از حضور 
مــردم در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست 
جمهــورى و پنجمین 
انتخابــات  دوره 
شوراهاى شهر و روستا 

گفت: انتخابات حداکثرى خواهیم داشت.
على فالحیان در گفتگو با خبرآنالین در پاسخ به 
این سئوال که برخى با بیان هشــدار درباره خطر 
وقوع فتنه اى دیگر، مى خواهند فضاى انتخابات 
آینده را امنیتى جلوه دهند، نظر شما چیست؟ اظهار 

داشت: خیر اصًال اینطور نیست، فتنه تمام شد.
وزیــر اطالعات دولت ســازندگى دربــاره تعداد 
کاندیداها و تالش جناح ها براى رقابت سیاســى 
پیش رو یادآور شد: هر جناحى که با یک نامزد بیاید 
پیروز مى شود. وى درباره میزان مقبولیت روحانى 
در جامعه بیان داشت: در افکارســنجى ها باال و 
پایین مى شود ولى تا به حال وضعش بهتر از سایر 
شخصیت هایى اســت که در مظان کاندیداتورى 
هستند. این فعال سیاســى در پاسخ به این سئوال 
که آیا روحانى رقیب جدى در انتخابات ریاســت 
جمهورى خواهد داشــت؟ گفت: معلوم نیســت 
بستگى به این دو ماه دارد که آیا کار بزرگى انجام 
مى دهد یا خیر. فالحیان در پاســخ به این سئوال 
که خودتان براى انتخابات ریاست جمهورى سال 
96 نامزد مى شوید؟ اظهار داشت : خیر، این مسئله 

دیگر براى ما تمام شد.

فالحیان: وضعیت روحانى 
بهتر از دیگر کاندیداهاست

شــبکه خبرى «الجزیره» با انتشار گزارشى اشاره 
مى کند که « دونالد ترامپ» مى خواهد به ســوى 
جنگ با ایران پیش رود اما ایرانى ها مى توانند او را از 
این کار باز دارند یا دستکم عدم مشروعیت اقدام او 

را با تالش هاى خود نشان دهند. 
به گزارش آفتاب، «الجزیره» افزوده است: ترامپ 
ممکن اســت بخواهد با جنگ با ایران توجه افکار 
عمومى آمریکایى ها را از مشکالت داخلى منحرف 
کند و با ایجاد وضعیت اضطرارى کارى کند که هیچ 
نوع انتقادى و مخالفت مدنى اى نتواند مطرح شود 
و هر کس که کوچک تریــن اعتراضى کند با اتهام 
خیانت به کشور مواجه شود. اما ایرانیان مى توانند ده 
کار را انجام دهند تا پیشدستى کنند و از وقوع جنگ 

فاجعه بار جلوگیرى کنند: 
نخست آنکه ایرانیان بر روى ملت و نه دولت تأکید 
کنند. دولت ها در حال خصومت با یکدیگر هستند اما 
ملت ها مى توانند با یکدیگر تشریک مساعى داشته 
باشند. دوم کسانى که در میان نیروهاى اپوزیسیون 
مخالف نظام ایران هستند و افراد خائنى مى باشند که 
تقاضاى تغییر رژیم را دارند تقبیح کنند.  نکته سوم 
آنکه باید صداى مخالفان داخلى مشروع در ایران 
بود که مخالف دخالت خارجى در امور داخلى ایران 
هستند. آنان عالوه بر آنکه جنگ را محکوم مى کنند 
خواستار گسترش آزادى هاى مدنى در داخل ایران 
هستند. نکته چهارم آنکه نشــان دهیم رژیم هاى 
روى کار آمده پس از حمله آمریکا و متحدانش لزومًا 

دموکراتیک نبوده اند. 
نکته پنجــم آنکه اقــدام اصغر فرهــادى و ترانه 
علیدوستى در اعتراض به ممنوعیت ورود مسلمانان 
به خاك آمریکا و تحریم مراسم اسکار اقدامى مثبت 
و نمادین بود. این موضــوع مى تواند باعث ایجاد 
اجماع در میان روشــنفکران و هنرمندان ایرانى و 

غیر ایرانى براى محکوم کردن جنگ شود. 
ششم آنکه ایرانیان شاغل در آمریکا در حرفه هاى 
مختلف باید سرمایه اجتماعى خود را به کار گرفته 
و با ســناتورها و نمایندگان آمریکایى در مخالفت 
با تحریم هاى بیشــتر و جنگ طلبى علیه آمریکا 

اقدام کنند. 

6 کار براى جلوگیرى از 
جنگ ایران با آمریکا 
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ســخنگوى نیروى انتظامى از رصد فضــاى مجازى و 
حقیقى در آستانه چهارشنبه پایانى سال براى برخورد با 

هرگونه حرکات مخاطره آمیز در این شب خبر داد.
سردار سعید منتظرالمهدى اظهار داشــت: رعایت این 
امر از ســوى مردم و پرهیز از حرکات خطرآفرین در این 
شب توســط بخش اعظم جامعه، گواهى بر بلوغ فکرى 

مردم است.
وى افــزود: معتقدیم که تخلیه هیجانــى مثبت جوانان 
هیچ منعى ندارد اما قطعًا پلیس بر حَســب وظیفه ذاتى و 
قانونى خود از هرگونه حرکــت مخاطره آمیز ممانعت به 

عمل خواهد آورد.

ســخنگوى نیروى انتظامى خاطرنشان کرد: ما از مدتى 
پیش رصدهاى خود را در این بخش تشــدید کرده ایم و 
خوشــبختانه در فضاى مجازى و فضاى حقیقى کنترل 

و نظارت داریم.
سردار منتظرالمهدى از کشفیات قابل توجه مواد محترقه 

از معدود افراد سودجو خبر داد.
وى  با بیان اینکه پلیس بــا عرضه کنندگان محصوالت 
خطرآفرین و غیرمجاز نیز برخــورد مى کند، گفت: تا به 
حال نیز علیرغم آنکه حدود چند هفته تا مراسم چهارشنبه 
سورى مانده، کشفیات زیادى داشته ایم که همین موضوع 

حاکى از جدیت پلیس در برخورد با این موضوع است.

معاون عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر  از انتقال 112 مصدوم و خانم باردار گرفتار در برف و 

کوالك به مراکز درمانى خبر داد.
شــاهین فتحى در مصاحبه با مهر گفت: از 23 بهمن تا 
ساعت 6 بامداد سوم اسفند سال جارى، 26 استان تحت 

تأثیر برف و کوالك قرار داشته اند.
وى با اعالم اینکه عملیات امدادرســانى در 315 شهر، 
روســتا و محور برفگیر انجام شده است، افزود: 41 هزار 
و 800 نفر امدادرسانى شده اند و 9هزاروصد نفر اسکان 

اضطرارى یافته اند.
فتحى از انتقال 69 نفر به مراکز درمانى در این مدت خبر 

داد و گفت: در همین مدت، 43 خانم باردار نیز به مراکز 
درمانى منتقل شده اند.

وى از ارائــه خدمات ســرپایى بــه 82 نفر خبــر داد و 
افزود: در همین مــدت، 9 نفر از ریــزش بهمن نجات 
یافتــه انــد و دو نفر نیــز بر اثــر ســقوط بهمن فوت 

شده اند.
معاون عملیات ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر به رهاسازى چهار هزار و 112 دستگاه خودرو از برف 
و کوالك اشــاره کرد و گفت: در این مدت، امدادرسانى 
توسط ســه هزار و 342 نفر در قالب 802 تیم عملیاتى 

انجام شده است.

نجات 112 مصدوم و 
زن باردار گرفتار در برف

برخورد با حرکات خطرناك 
در چهارشنبه پایان سال

اهواز تایمز 
رسـانه آمریکایـى «نیویـورك تایمـز» در رابطـه با 
وضعیت گـرد و خاك در اهـواز و اعتراضـات مردمى 
گزارشـى منتشـر کرد، در بخش هایى از این گزارش 

آمده است:
ساکنان اهواز پنج روزى اسـت که در شهر خود براى 
اعتراض بـه طوفان هـاى گـرد و خاك بـه اعتراض 
پرداخته اند، اطراف اهـواز مرکز تولید نفـت در ایران 
است و با لغو شـدن تحریم ها دولت ایران امیدوار بود 
با سرمایه گذارى هاى خارجى مسائل اکولوژیکى این 

منطقه هم حل شوند.
همچنین در کنار آثار کوتاه مدت طوفان گرد و خاك، 
این شهر با چالش هاى بلند مدت محیط زیستى روبه 
رو اسـت؛ اهواز توسط مراکز پتروشـیمى احاطه شده 
است که مقدار زیادى مواد آلوده کننده تولید مى کنند، 
یک خشکسالى 15 ساله در کنار برنامه ریزى ضعیف 
براى سدسازى، منجر به خشکى تاالب ها و افزایش 

گرد و خاك شده است.
تلویزیـون رسـمى ایـران بـراى اینکه دولت حسـن 
روحانى را تحت فشار بگذارد، تظاهرات را در روزهاى 
اول نشـان داد. حتى یک خبرنگار رسمى خبر خود را 
با گذاشت یک ماسـک بیان کرد. اما اکنون خبرى از 

پوشش خبرى این اعتراض ها نیست.

فقر سیستان 
میراث رژیم پهلوى 

فرمانـده کل سـپاه پاسـداران بـا بیـان اینکـه فقر و 
محرومیت سیستان و بلوچستان میراث رژیم پهلوى 
اسـت،گفت: امروز در پـى تالش هایى کـه در حدود 
هشت سال اخیر در سیستان و بلوچستان انجام شده 
و همچنین در پى همـکارى مردمى، امنیت خوبى در 
این استان برقرار شده اما پایدار کردن آن نیازمند ادامه 

نهضت محرومیت زدایى است.
به گـزارش آفتاب، سرلشـکر محمدعلـى جعفرى به 
پروژه احداث مسکن براى مددجویان محروم کمیته 
امداد در جنوب شرق کشور اشاره داشت و تصریح کرد: 
این حرکـت آغاز اقدامى بسـیار بزرگ اسـت که باید 
سال ها ادامه پیدا کند تا ما شاهد کاهش محرومیت ها 

در این خطه از کشور باشیم.
وى افزود: از مردمى که امروز ایـن خانه ها را تحویل 
مى گیرند درخواست داریم همه ما را دعا کنند تا بتوانیم 
با قوت به خدمت رسانى و محرومیت زدا یى در کشور 

بپردازیم.

مردان بیشتر از زنان 
مدیـرکل دفتر سـالمت جمعیت، خانـواده و مدارس 
وزارت بهداشت گفت: طبق بررسى هاى انجام شده 
در ایران، میزان حـوادث ترافیکى بـراى مردان، پنج 
برابر، اعتیاد حدود  ده برابر و سـقوط سه برابر، بیشتر 

از زنان است.
محمد اسـماعیل مطلق افزود: همچنین میزان حوادث 
ناشـى از نیـروى مکانیکى جانـدار یـا بى جـان، قتل، 
خشونت، بیمارى هاى مزمن انسدادى ریه، بیمارى هاى 
قلبى، خودکشى، آسم، بیمارى هاى روانى، سوختگى و 

ایدز براى مردان بیشتر از زنان است.
وى گفت: بررسـى هاى سـال 89 نیز نشان مى دهد 
مردان72/3درصـد بیشـتر از زنان دچـار مصدومیت 
مى شوند. سن امید به زندگى در زنان ایرانى 74 سال 

اما براى مردان ایرانى،72/8سال است.

برج هاى تهران بدتر از 
موشک هاى صدام است 

عضو شـوراى شـهر تهـران دیروز پـس از اسـتماع 
گزارش دبیـر دبیران شـورایارى منطقه یـک با بیان 
اینکـه برج هایى که در منطقه یک سـاخته شـده اند، 
بدتر از موشـک هاى 9 مترى صدام حسین است که 
در زمـان جنگ بر پیکر شـهر مى خـورد، با اشـاره به 
وضعیت نامناسـب برج سـازى در منطقه یک گفت: 
خاطرات و طبیعت شهر را حراج کردیم و این حراج به 

چه قیمت است؟
احمد مسـجدجامعى با بیان اینکه شـمیران به دلیل 
کوه هایـش معروف بـود، گفت: متأسـفانه این روزها 
کارهاى عجیب و غریبى در منطقه یک انجام مى شود 

به گونه اى که خود شهردارى نیز مستأ صل مى شود.

چرك نویس

همیشه واژه سیل با خرابى، آسیب زدن و ویرانى عجین شده اما در «جویم» شهرستان 
الرستان استان فارس این بار قضیه کمى فرق مى کند. در سیالب هاى چند روز اخیر، این 
بار سیل و باران کارکرد فرهنگى پیدا کرده اند و کتیبه هاى تاریخى مدفون در الیه هاى 

زیرین زمین را نمایان ساختند.
در این خصوص مدیر پایگاه میراث فرهنگى الر به مهر گفت: طى چند روز اخیر یکسرى 
کتیبه بر اثر سیل از زیر زمین نمایان شد که بخشى از آنها، سنگ قبرهایى متعلق به دوران 

اسالمى بوده اند.
خشــایار شــیبانى افزود: به محض اطالع از این رویــداد، پایگاه حفاظــت به همراه 
پاســگاه انتظامى به منطقه مراجعــه و کتیبه ها و ســنگ قبرها را به پاســگاه منتقل 

کردند.
وى با اشاره به اینکه به نظر مى رسد محلى که کتیبه ها در آن کشف شده قبرستان تاریخى 
بوده باشد، افزود: مأموران یگان حفاظت میراث در منطقه حاضر شده و از محوطه مراقبت 

مى کنند تا کارشناسان براى بررسى هاى بیشتر به «جویم» اعزام شوند.
مدیر پایگاه میراث فرهنگى الر با اشاره به پیشــینه تاریخى منطقه نیز بیان کرد: مردم 
«جویم» از قرن سوم هجرى مسلمان شدند به همین خاطرآثار دوران اسالمى به وفور 

در منطقه وجود دارد.
شیبانى قدمت آثار کشف شده را مربوط به قرن 7 یعنى 700 سال پیش دانست و افزود: در 
شهر «جویم» و در نزدیکى این منطقه دو امامزاده به نام هاى «ابى احمد» و «شاه منصور»  

وجود دارد که نشان دهنده احتمال وجود قبرستان در منطقه است.

«مســائل این روزهاى خوزســتان و قطــع آب و برق 
و وســایل ارتباطــى در هواى ســرد نمونــه دیگرى 
از مشــکالت دلخراش و بســیار ســخت مردم است؛ 
مســئوالن وظیفه دارند که به این مشکالت رسیدگى 
کنند و اگر کسى به فکر مردم باشد، نمى تواند در مقابل 
مسائل دشوار خوزستان راحت بماند و این وظیفه قطعى، 
فورى و همیشــگى حکومت هاســت که به فکر مردم 

باشند.»
به گزارش تابناك، در پــى تداوم اوضــاع بحرانى در 
خوزســتان و مشــکالتى که به تنگى نفس طوالنى 
مدت و کهنه ایشــان افزوده شــده و مردمان این دیار 
را به شــدت آزرده خاطر نموده، رهبر انقالب در جلسه 
درس خارج فقه خود خواستار رسیدگى فورى مسئوالن 
به ایــن وضع دلخــراش شــدند و گفتنــد: «باید این 
ســختى ها را در زندگى مردم لمس و براى عالج آنها 
فکر، کار، تالش، همــدردى و همدلى کرد.» وضعیتى 
که به تعبیر رهبرى، رســیدگى به آن، وظیفه مسئوالن 
اســت و مى بایســت به قید فوریت هم صورت بگیرد، 
با این مالحظه که «درســت اســت برخى مسائل به 
چاره اندیشــى هاى بلندمدت احتیاج دارد اما این حرف 
که وضعیت فعلى نتیجه به فکر نبودن گذشتگان است، 
کافى نیســت و مشــکلى را حل نمى کند و چند صباح 
دیگر نیز دیگران همین قضاوت را دربــاره ما خواهند 
کرد که چرا براى عالج مشــکل مــردم کارى انجام

 نشد».
بدین ترتیب مشخص مى شود که اولویت، رفع مشکالت 
به وجود آمده اســت نه کوتاهى ها و قصورهاى صورت 
گرفته در گذشته. رویکردى که برخى در روزهاى اخیر 
در پیش گرفته بودند. درست مشابه وضعیتى که در بروز 
بحران هاى دیگر روى  مى دهد و سوگیرى هاى سیاسى 

و جدال هاى جناحین حاضــر و غایب در عرصه قدرت، 
مانع از رسیدگى به مشکالت مى شود.

اتفاقى تکرارى که البته حائز اهمیت هم هست اما قرار 
گرفتن آن در اولویت نخست، مانع از دیدن رنج مردم و 
تالش براى رفع و رجوع آنها مى شود، حال آنکه بى لمس 
ســختى هایى که مردم به آنها مبتال هستند، نمى توان 
براى عالج ایشان فکر، کار، تالش، همدردى و همدلى 
کرد. رویکردى که البته مورد توجه دولتمردان هم بوده 

اما تا کنون به نتیجه اى امیدبخش منجر نشده است.

این را مى شــود از حضور پررنگ وزرا و دولتمردان در 
خوزستان پس از مشکالت بروز کرده دریافت که البته 
نتیجه قابل عرضى به دنبال نداشته است. به گونه اى که 
نماینده مردم دزفول در مجلس شوراى اسالمى درباره 
آن مى گوید: «در هفته گذشته حداقل ده وزیر دولت به 
این استان سفر کرده اند اما دریغ از یک مصوبه مناسب 
براى مبارزه با ریزگردها. وزارت نیرو نیز در دو دهه اخیر با 
اعمال سیاست هاى غلط در حوزه آبى سبب انتقال آب از 
سرشاخه هاى دز و کارون شده است. امسال نیز با کمبود 

یک میلیارد مترمکعب آب مواجهیم.»
این در حالى اســت که پس از بحرانى شــدن اوضاع 
خوزســتان و در پى تداوم این وضع در استان براى چند 
روز، بسیارى توقع داشتند دولتمردان توجه بیشترى به 
این خطه معطوف داشته و حتى با انتقال نشست هیئت 
دولت به این استان و اتخاذ تصمیمات ویژه، به سرعت 
براى رفع مشکالت به وجود آمده در کوتاه مدت و بلند 
مدت اقدام نمایند. رؤ یایى که هنوز تحقق نیافته و معلوم 

نیست چه زمانى جامه عمل بپوشد.

در پى تذکر رهبر انقالب به مسئوالن؛

راهکار برون رفت خوزستان از 
«وضع دلخراش» چه زمانى ارائه مى شود؟

هشدار درباره عوارض ریوى 
خانه تکانى هاى نوروزى 

یک ایرانى به عنــوان صد خلبان برتــر پاراگالیدر و 
پاراموتــور دنیا مــدال جهانــى فــرود «دقت روى 
دریاچه یــخ» زیر دمــاى منفى 22 درجه را کســب 

کرد.
به گزارش تسنیم، علیرضا عمیدى که در مسابقات فرود 
دقت (هدف زنى) با پاراگالیدر در کشور لیتوانى شرکت 
کرده بود، بعد از ده مرحله پرواز در شرایط سخت و سرد 
در دماى منفى 18 تا 22 درجه توانست مقام پنجم در 
رده انفرادى و مقام سوم جهانى را در رده تیمى کسب 

کند و مدال برنز به گردن خود بیاویزد.

این ورزشکار ایرانى که با حمایت سازمان منظقه آزاد 
قشم در این رقابت ها شرکت کرده بود، سهمیه شرکت 
در مسابقات جهانى دسته اول FAI CAT 1 کالسیک 
پاراموتور ســال 2017 و مســابقات جهانى دسته اول
 FAI - CAT 1 پاراگالیــدر ســال 2017 را نیز از آن 
خود کــرد. الزم به ذکر اســت طى مذاکــرات انجام 
شــده فدراســیون ورزش هاى جهانى FAI مبنى بر 
اجراى مســابقات پاراگالیــدر و چتربازى در رشــته 
فرود دقت در المپیک نیز شــرکت داده شــود که این 
موضوع مهــم در هیئــت المپیک در حال بررســى

 است.
گفتنى است علیرضا عمیدى نخســتین و تنها ایرانى 
است که در مسابقات جهانى FAI داراى چندین مدال 
طال، نقره، برنز اســت و همچنین تنها ایرانى است که 
حکم رسمى و داورى در مسابقات بین المللى آمریکا و 
چندین مسابقه FAI را دارد و در برترین و بزرگ ترین 

تیم هاى جهانى به رقابت مى پردازد. 
همچنین وى در لیست فدراســیون جهانى FAI جزو 
صد  خلبان برتر پاراگالیدر و پاراموتور دنیا به حســاب 

مى آید.

یک ایرانى در جمع 100 خلبان برتر پاراگالیدر دنیا

بارندگى هاى جدید از آخر هفته

بارش هاى اخیر ربطى به سیالب، تاریخ را از خاك بیرون کشید
پدیده «ال نینو» ندارد

رئیس اداره بیمارى هاى مزمن تنفسى وزارت بهداشت 
گفت: در حال حاضــر چهار بیمارى غیــر واگیر اصلى 
که بیشــترین بار بیمارى را به خود اختصاص داده اند 
عبارتنــد از بیمارى هاى قلبى و عروقى، ســرطان ها، 
دیابت و بیمارى هاى مزمن تنفســى،که در این میان، 
بیمارى هاى مزمن تنفسى رتبه چهارم مرگ و میر را در 
دنیا به خود اختصاص داده اند و متأسفانه پیش بینى شده 
اســت که طى یک دهه آینده این بیمارى در رتبه سوم 

مرگ و میر قرار خواهد گرفت.
مهدى نجمى در گفتگو با جام جم آنالین بیان کرد: بر 
اساس مطالعه اى که در سال 1394 در خصوص شیوع 
بیمارى آســم در  دوگروه کودك و نوجوان و بالغین در 
جمعیت شــهرى و روستایى سراسر کشــور بر اساس 
الگوى بین المللى صورت گرفت شیوع این بیمارى در 
بالغین حدود 9درصد و در جمعیت کودکان و نوجوانان 

حدود 10 درصد تخمین زده شده است.
وى در ادامه افزود: این آمار نســبت به دهه گذشــته 
افزایش داشته اســت و به طور طبیعى در کالنشهرها 
به دلیل آلودگى هــوا و زندگى شهرنشــینى این آمار 
نسبت به شــهرهاى کوچک بیشتر اســت. براساس 
این مطالعه شیوع عالئم آســم در شهر اهواز حدود 18 
درصد برآورد شــد که تقریبًا دو برابر متوسط کشورى

 است.
نجمى تصریح کرد: آلودگى هوا یکى از عوامل خطر تمام 
بیمارى هاى غیرواگیر است و امیدواریم در سال هاى 
آینده با استانداردســازى خودروها و سوخت مورد نیاز 
آنها و مشارکت مردم در استفاده از وسایل حمل و نقل 
عمومى که نیاز به عزم ملى دارد، شاهد کاهش آلودگى 

هوا در کالنشهرها و تهران باشیم.
به گفته وى، با نزدیک شدن به ایام نوروز و سنت خانه 
تکانى در ایرانى ها و مصرف شوینده هاى قوى در این 
روزها براى پاك کردن منزل باید توصیه کرد، افرادى 
که دچار آسم هســتند از مواجهه با شــوینده ها پرهیز 
کنند ضمن آنکه ســایر افراد توجه داشــته باشند که از 
شوینده هاى استاندارد استفاده کنند و از مخلوط کردن 
شوینده هاى مختلف باهم و به ویژه آب داغ اجتناب کنند 
چرا که بخارات و گازى که از این مواد تولید مى شود به 

ریه هاى افراد آسیب وارد مى کند.

مدیر کل پیش بینى سازمان هواشناسى گفت: پیش بینى 
مى کنیم هواى کشور وارد پدیده «النینا» شود.

احد وظیفه در خصوص شایعات مطرح شده درباره اینکه 
وقوع پدیده «ال نینو» بعد از یکسال وقفه این روزها رخ 
داده است، اظهار داشت: این موضوع به هیچ وجه صحت 
ندارد و سال گذشــته این پدیده پایان یافت. وى افزود: 
بارش هاى اخیر بر اساس تغییر و تحوالت جوى است و 

ربطى به پدیده «ال نینو» ندارد.
مدیر کل پیش بینى سازمان هواشناسى ادامه داد: پیش 
بینى مى کنیم وارد پدیده «النینا» شــویم اما این پیش 

بینى در حال حاضر ضعیف است.
وظیفه در پایان گفت: اخیراً در کشور بارش باران خوبى 
را شاهد هستیم که باعث شده میانگین بارش در برخى 

استان ها از نرم سالیانه فراتر رود.

بارش باران در جنوب کشور تا یک شنبه
در همین حــال کارشــناس ســازمان هواشناســى 

گفت: بــارش هــا از روز چهارشــنبه (امــروز) تا روز 
یک شــنبه آینده در اســتان هاى جنوبى کشور ادامه

 دارد.
مرتضى ضرابى در گفتگو با میزان،اظهار داشت: تا آخر 
هفته هواى کالنشهرها با توجه به عدم بارش و افزایش 

دما با آلودگى روبه رو است. 
وى ادامه داد: از غروب چهارشــنبه بــا ورود موج جدید 
بارشى به جنوب کشور بار دیگر شاهد بارش خوب باران 
در استان هاى بوشهر، جنوب خوزستان، جنوب اصفهان، 
فارس، هرمزگان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان و 
خراسان جنوبى خواهیم بود. بیشترین بارش ها در استان 

فارس پیش بینى مى شود. 
کارشناس سازمان هواشناسى با بیان اینکه این موج تا 
روز یک شنبه در مناطق جنوبى فعال است،تأکید کرد: از 
روز دوشنبه هفته آینده موج جدید بارشى از غرب کشور 
وارد شده و تعداد زیادى از اســتان ها را تحت تأ ثیر قرار 

مى دهد. 

کشف کتیبه هاى 700 ساله در الر
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 انجام چکاپ رایگان پروستات 
در 3 بیمارستان اصفهان

عضو هیئـت مدیـره انجمن ارولـوژى ایـران گفت: 
چـکاپ رایـگان پروسـتات بـه مـدت سـه روز در 
بیمارسـتان هاى الزهرا(س)، خورشـید و اردیبهشت 
اصفهان بـه مناسـبت هفته سـالمت مـردان انجام 

مى گیرد.
محمـد یزدانـى اظهـار داشـت: از پنج شـنبه همین 
هفته به مدت سـه روز چـکاپ رایگان پروسـتات در 
بیمارسـتان هاى الزهرا(س)، خورشـید و اردیبهشت 
بـراى افرادى که بـراى اولین بـار مراجعـه مى کنند، 

انجام مى شود.
عضو هیئت مدیـره انجمن ارولـوژى ایران با اشـاره 
به شعار امسـال عنوان کرد: شعار امسـال «نابارورى 
بیمارى یک فرد نیسـت، بیمارى یک خانواده است» 
انتخاب شـده؛ گرچه هفته سـالمت مردان اسـت اما 
سالمت سینه در زنان خیلى ناامید کننده است و باید 

توجه ویژه اى به آن شود.

36 سازه نورى در  کاشان 
اجرا مى شود

سرپرسـت منطقه یک شـهردارى کاشـان گفت: به 
همت سـازمان زیباسـازى و با هزینه اى بالغ بر 750 
میلیون ریال36 سازه نورى طرح الله در بلوار فاطمیه 

اجرا مى شود.
مرتضـى والـى زاده با بیـان اینکـه طرح سـازه هاى 
نورانـى ایـن بلـوار گل اللـه اسـت، تصریـح کـرد: 
طرح سازه هاى نورانى این بلوار نمادى از مقام واالى 
شـهادت اسـت و با اندازه 2/5 در1/2متر توسط یک 
شـرکت دانش بنیان و جوانان خالق سـاخته شده و 
همچنین امکان تنظیمات کانفیـگ و نحوه نوردهى 
دلخواه و بنا به مناسـبت هاى مختلف ملى مذهبى از 
طریق سیستم اندروید موبایل و به صورت دستى دار 

است.

36 واحد  فروش پوشاك 
نامتعارف در اصفهان پلمب شد

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان از پلمب 
36 واحـد صنفى فـروش پوشـاك، تریکـو و خرازى 
در راسـتاى طرح مقابله با فروش پوشـاك نامتعارف 

خبر داد.
سرهنگ اکبر عاصمى اظهار داشت: در راستاى ارتقاى 
امنیـت اجتماعى، طـرح بازدیـد و کنتـرل واحدهاى 
صنفى پوشـاك، تریکو و خـرازى در شـهر اصفهان 
توسـط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومى پلیس 

امنیت عمومى اجرا شد.
وى اظهـار داشـت: در این طـرح از هـزار و 55 واحد 
صنفى فروش پوشـاك، تریکو و خرازى بازدید شـد 
که در نتیجـه آن 36 واحد صنفى متخلف شناسـایى 
و نسـبت به پلمـب آنهـا بـا هماهنگى مقـام قضائى 

اقدام شد.

 نهال رایگان به شهروندان 
اصفهانى اهدا مى شود 

مدیرعامل سـازمان پارکها و فضاى سـبز شهردارى 
اصفهان اعالم کرد: شـهروندان بـراى دریافت نهال 
رایگان تا 13 اسفندماه فرصت دارند در سایت سازمان 
پارکهـا بـه نشـانى isfahan.ir/parkha ثبـت نـام 

کنند.
احمد سـلیمانى پور اظهارداشـت: به مناسـبت هفته 
درختـکارى نهـال رایـگان بیـن شـهروندان توزیع 

مى شود.
وى ادامـه داد: دارنـدگان منـازل مسـکونى ویالیى 
مى توانند تا دو نهال ثبت نـام کنند، البته این فرصت 
براى آپارتمان نشین ها فراهم شده که تا پنج نهال نیز 

ثبت نام داشته باشند.
سـلیمانى پور تصریح کرد: شـهروندانى که در سایت 
سـازمان پارکهـا و فضاى سـبز شـهردارى اصفهان 
براى دریافـت نهـال رایگان ثبـت نام کرده باشـند، 
مى توانند از 15 تا 22 اسـفندماه نهـال هاى انتخابى 
خود را با مراجعه به فرهنگسراى منطقه محل سکونت 

خود دریافت کنند.

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان از راه 
اندازى خانه امن براى ارائــه خدمات تخصصى به زنان 

خشونت دیده در شهر اصفهان خبرداد.
مرضیه فرشاد افزود: در این مرکز که با همکارى بخش 
غیردولتى دایر شده است، زنان در معرض خشونت یا از 
خانه رانده شده، پذیرش و زیر پوشش خدمات تخصصى 

قرار مى گیرند. 
وى اظهار داشت: تا پیش از این، زنان خشونت دیده به 
طور موقت در مرکزى با عنوان مرکز مداخله، نگهدارى و 
حمایت مى شدند اما با راه اندازى مرکز خانه امن این زنان 
عالوه بر دریافت خدمات تخصصى تا زمانى که فضاى 

خانه براى آنها امن شــود مى توانند در این مرکز اقامت 
داشته باشند . 

فرشــاد، درخصوص خدمات تخصصى قابــل ارائه در 
خانه امن نیز گفت: عالوه بر خدمات ذکرشــده خدمات 
سرپایى نیز شامل خدمات مددکارى اجتماعى، خدمات 
روانشناســى، خدمات بهداشــتى و درمانــى، حقوقى، 
فرهنگى، آموزشى و اشــتغال به مراجعه کنندگان ارائه 
مى شود.  وى، اطالع رســانى و آگاه سازى عمومى در 
رابطه با خشــونت علیه زنان، مداخله در مشــکل فرد 
خشونت دیده به منظور ارتقاى سطح دانش و آگاهى آنها 

و خانواده هایشان  را از اهداف این مرکز ذکر کرد.

برنامه بسیج ســالمت نوروزى با مشــارکت بازرسان 
بهداشت محیط در استان اصفهان آغاز شد.

مدیر گروه بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: در این طرح که تا نیمه فروردین سال آینده ادامه 
دارد بازرسان بهداشت محیط از ساعات ابتدایى صبح تا 
ســاعت23، مراکز مختلف تهیه و توزیع مواد غذایى و 

اماکن عمومى را بازرسى مى کنند.
مهدى رفیعى افزود: در این طرح بازرسان، مراکز و اماکن 
حســاس تهیه و توزیع مواد غذایى از جمله رستوران ها، 
شیرینى و آجیل فروشى ها، مراکز بین راهى، فست فودها، 
همچنین اماکن عمومى شــامل هتل ها، مهمانسراها، 

پایانه هاى مســافربرى، فروشــگاه هاى بزرگ غذایى 
و نمایشــگاه هاى فصلى عرضه مــواد غذایى را پایش 

مى کنند.
وى با اشــاره به اینکه این مراکز از نظر بهداشت فردى، 
مواد غذایى، ســاختمان و وسایل کار بازرسى مى شوند، 
افزود: این طرح به منظور حفظ و ارتقاى سالمت جامعه 
و مســافران نوروزى، ایمنى آب و مواد غذایى در سطح 

عرضه و کاهش و کنترل بیمارى ها اجرا مى شود.
به گفته رفیعى در صورت مشاهده تخلف در این مراکز 
 ابتدا اخطار صادر و در صورت اهمال و اصالح نشــدن 

موارد، واحد پلمب مى شود.

زنان خشونت دیده، خدمات 
تخصصى دریافت مى کنند

آغاز طرح بسیج سالمت 
نوروزى در نصف جهان

رئیس اداره منابع طبیعــى و آبخیزدارى آران و بیدگل 
گفت: 34 پرونده در رابطه با قطع درختان تاغ در آران و 
بیدگل تشکیل و 49 نفر در این رابطه دستگیر شده اند.
رضا شــفیعى در گفتگو با مهر با اشــاره به اینکه  هم 
اکنون آران و بیدگل با 120 هزار هکتار جنگل دست 
کاشت، 6 درصد سهم کشور و رتبه نخست را در زمینه 
جنگل هاى دســت کاشــت دارد، اظهار داشــت: به 
دلیل وزش بادهاى شدید، وقوع گرد و غبار و حرکت 
ماسه هاى روان عملیات تثبیت شن و کاشت نهال از 
سال 1349 در آران و بیدگل به همت مردم و مسئوالن 

آغاز شده و کانون هاى بحرانى فرسایش بادى در این 
شهرستان تحت کنترل است.

وى با اشاره به اینکه آران و بیدگل از نقاطى در کشور 
است که همواره در معرض حرکت ماسه هاى روان در 
کانون هاى بحرانى خود قرار دارد، تصریح کرد: قطع 
درختان تاغ و تبدیل آنها به زغــال از جمله مهمترین 
معضالت در حفظ و نگهدارى پوشش گیاهى منطقه 

است.
رئیس اداره منابع طبیعــى و آبخیزدارى آران و بیدگل 
در ادامه از کشــف و تخریب 34 کوره غیر مجاز زغال 

از ابتداى ســال جارى تاکنون خبر داد و افزود: در این 
رابطه هم 11 فقره پرونده قضائى تشکیل شده است و 

متخلفین تحویل مراجع ذیربط شده اند.
وى اظهــار داشــت: همچنیــن در 15 ماه گذشــته 
حدود ســه هــزار و 257 اصلــه درخت تاغ توســط 
قاچاقچیان چــوب در این شهرســتان قطع شــده

 است.
شفیعى تصریح کرد: 34 فقره پرونده در رابطه با قطع 
این تعداد درختان تشکیل شده اســت که با این آمار 
شهرســتان آران و بیدگل رتبه اول استان اصفهان در 

تشــکیل پرونده ها در زمینه قطــع درختان را به خود 
اختصاص داده است.

وى از دســتگیرى 49 نفر در رابطه بــا این پرونده ها 
خبرداد و افزود: 21 وســیله نقلیه هــم در این رابطه 

توقیف شده است.
رئیس اداره منابع طبیعــى و آبخیزدارى آران و بیدگل 
تأکید کرد: اداره منابع طبیعى آران و بیدگل تمام تالش 
و مراقبت هاى خود را بــراى حفاظت از عرصه هاى 
منابع طبیعى شهرستان به کار گرفته است و توانسته 
هزینه هاى قطع درختان را براى قاچاقچیان چوب باال 

ببرد.
وى قاچــاق چــوب و زغــال را عامــل تخریــب 
جنگل هاى دست کاشــت شهرستان دانست و تأکید 
کرد: ســودجویان براى رسیدن به ســودهاى کالن 
و بازار ســیاه پر رونق زغال اقدام بــه قطع درختان و 

زغال گیرى مى کنند.
شــفیعى تصریح کرد: حفظ و نگهدارى جنگل هاى 
دست کاشت بیابانى به دلیل کویرى بودن و همچنین 
هجوم شن هاى روان در منطقه آران و بیدگل اهمیت 

زیادى دارد.

دستگیرى 49 نفر در رابطه با پرونده هاى قاچاق چوب

نابودى محیط زیست 
براى تهیه زغال!

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
گفت: ازابتداى امسال تا پایان بهمن 347 نفر در استان 
اصفهان بر اثر استنشاق گاز منواکسیدکربن، مسموم 
شــدند که از این تعداد، 22 نفر جان خود را از دســت 

دادند.
به گــزارش روابــط عمومــى مدیریت حــوادث و 
فوریت هاى پزشکى اســتان اصفهان، غفور راستین 
اظهار داشــت: از ابتداى امســال تا پایان بهمن ماه، 
347 مورد مسمومیت با منواکسیدکربن به واحدهاى 
اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان گزارش شد 
که از این تعداد، 325 نفر به صورت ســرپایى توسط 
تکنسین هاى فوریت هاى پزشــکى در محل حادثه، 
درمان و یا به بیمارســتان منتقل شدند و 22 نفر جان 

خود را از دست دادند.

وى افزود: در این مدت، بیشــترین موارد مسمومیت 
بــا CO مربوط به شــهر اصفهــان بــا 121 مورد، 
40 مــورد لنجــان و 36 مــورد خمینى شــهر بود؛ 

همچنیــن شهرســتان هاى گلپایــگان و ناییــن به 
ترتیب بــا 3 و یــک مــورد مســمومیت، کمترین 
ا بــه خــود اختصــاص  رد گازگرفتگــى ر مــوا

دادند.
مدیر حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
تصریح کرد: از مجموع مسموم شدگان با CO در 11 
ماه امسال، 47 درصد زن، 41 درصد مرد و 12 درصد 
کودك بودند؛ همچنین 38 درصد از این افراد، زیر 20 
سال، 16 درصد 21 تا 30 ســال، 23 درصد 31 تا 40 

سال و 23 درصد بیش از 40 سال داشتند.
در سال گذشته تعداد مســمومیت با منواکسیدکربن 
در اســتان اصفهان، 288 مورد بود که 29 نفر از آنها 
جان باختند؛ از مجموع این تعداد، 138 مورد مربوط به 

شهرستان اصفهان بوده است.

قاتل خاموش، جان 22 اصفهانى را در سال جارى گرفت

مشاوران و پیمانکاران شــرکت آب و فاضالب روستایى 
اســتان اصفهان با ایمنى در حوادث و انواع بیمه نامه ها 

آشنا شدند.
رئیس اداره بحران، ایمنى، بهداشــت و محیط زیســت  
شرکت آبفار استان اصفهان در این خصوص گفت: مقوله 
ایمنى و بهداشت در تمامى سطوح کارى یک مجموعه 
جزو مباحث اصولى و بنیادى تلقى مى شود و این مسئله 
در شرکت هاى آب و فاضالب به دلیل نوع کار و فعالیت 

اهمیتى مضاعف پیدا کرده است.
وى افزود: رعایت نکات و موارد ایمنــى باعث تقویت و 
سالمت نیروى انسانى است که مهمترین رکن هر سازمان 

و نهادى محسوب مى شود .
حســین محمدیان با اشــاره به اجراى دقیــق قوانین و 
دستورالعمل هاى ایمنى و بهداشت (HSE) در شرکت آب 
و فاضالب روستایى استان اصفهان، اظهار داشت: مدیریت 

این شــرکت رعایت ضوابط ایمنى، دســتورالعمل ها و 
آیین نامه هاى مصوب،توسعه و تعمیم آموزش هاى فراگیر 
و تجزیه و تحلیل حوادث کار را بسیار بااهمیت مى داند و 
به همین دلیل است که با وجود حجم عظیمى از عملیات 
اجرایى پروژه ها توسط نیروهاى انسانى و استفاده از انواع 
ماشین آالت، در مدت 30 ماهه اخیر هیچ گونه حادثه اى 
رخ نداده اســت. محمدیان ادامه داد: به منظور آشــنایى 
مشاوران و پیمانکاران شرکت آبفار اســتان با ایمنى در 
حوادث، کارگاه آموزشى با حضور آقاى حاجى رستم  رئیس 

بازرسى کار استان اصفهان برگزار شد.
وى افزود: در این دوره، مباحثى در خصوص مســئولیت 
پذیرى حوادث در سطح پیمانکاران و کارگران زیرمجموعه، 
دسته بندى حوادث ناشى از کار، بررسى فلوچارت حادثه، 
قوانین تأمین اجتماعى و قانون مجازات اســالمى ارائه 

شد.

30 ماه بدون حوادث کارى در 
شرکت آب و فاضالب روستایى 

بیستمین نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان از 5 تا 9 اسفند 
ماه در محل نمایشگاه هاى استان واقع در پل شهرستان 

برگزار خواهد شد.
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان، 74 مشــارکت کننده این نمایشگاه در 
9000 مترمربع فضاى نمایشــگاهى به ارائه نمونه هاى 

جدید محصوالت و خدمات خود مى پردازند. 
در این دوره نمایندگان اســتان هــاى اصفهان، تهران، 
خراسان رضوى، آذربایجان شرقى، قم و البرز و همچنین 
نمایندگان فروش محصوالت کشورهاى آلمان، ژاپن، 
آمریکا، فرانسه، انگلســتان، کره جنوبى و ترکیه حضور 

یافته اند.
انواع لوازم خانگى، یخچال و فریزر، اجاق گاز، بلور و چینى، 

لوازم برقى خانگى، بخارى، تلویزیون، کولر گازى و چرخ 
خیاطى از جمله اقالمى است که در این نمایشگاه عرضه 
مى شود و بازدیدکنندگان مى توانند طى ساعات 16 تا 22 

به بازدید از آن بپردازند.
افزایش 30 درصدى متراژ از ویژگى هاى بیستمین دوره 

نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان است.  
دوو، اســنوا، امرســان، گلدیران، آلتون، الکترواستیل، 
مادیران، شــهاب، پیلوت، چینى زریــن، توس چینى، 
آرکوپال، بوش، بکو، ســونى، آرچلیک، جنرال استیل، 
مولینکس، مورفى ریچارد، بلومبرگ، ایستکول، کاخلر، 
کارشر، کیپ، ژانومه و مارشــال، نمونه برندهاى داخلى 
و خارجى هســتند که محصوالت آنها در این نمایشگاه 

عرضه خواهد شد.

دور بیستم نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان 
از فردا

نرم افزار سراسرى رتبه بندى رستوران ها در اصفهان راه اندازى شد.
معاون اجرایى مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: با نصب این نرم افزار در گوشــى هاى اندروید، کاربران مى توانند تمامى اطالعات مربوط به 

رتبه بندى و وضعیت بهداشتى رستوران ها را دریافت کنند.
غالمرضا بهرامى با بیان اینکه بیشتر رستوران هاى کشور از طریق این نرم افزار قابل رؤیت هستند، افزود: اطالعات بهداشتى در حدود سه هزار 
رستوران استان در این نرم افزار ثبت شده است. وى با اشاره به اینکه، با بازرسى کارشناسان اداره بهداشت از این واحد هاى صنفى، تمامى اطالعات 

مربوط به رستوران ها به روز رسانى مى شود، گفت: نصب و استفاده مردم ازاین نرم افزار، رقابت کیفى رستوران ها را باال مى برد.
بهرامى افزود: اطالعات رستوران هتل ها، رستوران هاى سنتى، سلف سرویس، سفره خانه ها و چلوکبابى ها در نرم افزار رتبه بندى ثبت شده است. 
وى با اشاره به اینکه این نرم افزار در ایام نوروز راهنماى مسافران است گفت: شهروندان و مسافران اصفهانى مى توانند از طریق مراجعه به پایگاه 

معاونت بهداشت ى به نشانى mui.ac.ir ،این نرم افزار را دریافت کنند.

رتبه بندى 
رستوران ها 
در اصفهان 

کاشان در زمره 5 کاندیداى 
نهایى پایتخت کتاب  

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان کاشان 
از قرار گرفتن نام این شهرستان در میان پنج کاندیداى 

نهایى جشنواره پایتخت کتاب ایران خبر داد. 
مصطفى جوادى مقدم اظهار داشت: از میان 103 شهر 
شرکت کننده در ســومین دوره از جشنواره «انتخاب 
پایتخت کتاب ایران» 20 شهر از جمله کاشان براى 
راهیابى به مرحله نیمه نهایى معرفى شدند و در نهایت 
این شهرستان در زمره یکى از پنج کاندیداى نهایى 

کسب این عنوان قرار گرفت.
وى  افزود: کاشــان با ارائه 60 طرح در سومین دوره 
از طرح پایتخت کتاب ایران شرکت کرد که تشکیل 
باشگاه کتابخوانى کودك و نوجوان، صبحگاه کتاب، 
زنگ کتاب پدر و مادر و اهداى 50 میلیون ریال کتاب 

به کتابخانه هاى مدارس از جمله آنها بوده است.

رئیس پیش بینى اداره کل هواشناســى استان اصفهان 
گفت: بارش ها بــا توجه به کاهــش بارندگى ها در فصل 
پاییز به خصوص در نواحى مرکزى و جنوب شرق جبران 

کننده نیست.
حسن خدابخش اظهارداشت: ســال گذشته بارش هاى 
پاییز نسبتًا خوب بود ولى بارش هاى زمستان خوب نبود و 
دچار مشکل شدیم ولى امسال طبق پیش بینى هایى که 
صورت گرفت، گفته شد بارش پاییزي مطلوب نیست اما 

بارش هاى زمستانی نسبت به سال گذشته بهتر است. 
وى گفت: بارش هاي ماه آینده نرمال خواهد بود. در نواحى 
شمال، غرب و جنوبى اســتان امکان دارد بارش ها کمى 
بیش از حد نرمال باشــد اما در مناطــق مرکزي و جنوب 

شرقی میزان بارش کمتر از حد نرمال است.

رئیس پیش بینى اداره کل هواشناســى استان اصفهان 
گفت: در بارش سال زراعى، فعًال در مناطق غربى در حد 
نرمال و کمى بیش از نرمال بارش داشته ایم اما بارش ها با 
توجه به کاهش بارندگى هاى در فصل پاییز به خصوص در 

نواحى مرکزى و جنوب شرق جبران کننده نیست.
خدابخش بیشترین بارش ها را به صورت معمول در مناطق 
غربى اســتان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم بیشترین 
بارش در این نقاط انجام شــود و بارش هاى سال زراعى 
که از پاییز تا پاییز سال بعد محاسبه مى شود، نسبتًا خوب 

بوده است.
 وى اظهار داشــت: بارش ها در مناطق غربى نسبتًا خوب 
بوده ولى در مناطق مرکز و جنوب شــرق استان بارش ها 

هنوز با میانگین نرمال تفاوت دارد.

کمبود بارش  در استان اصفهان جبران نشد
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کارگر ذوب آهن 
جان خود را از دست داد

یکى از کارگران بخش کک سازى کارخانه ذوب آهن 
اصفهان صبح دیروز بر اثر برخورد با تجهیزات جان 

خود را از دست داد.
 على حسین غریبى سرپرســت ارتباطات و اطالع 
رسانى شرکت ســهامى ذوب آهن درباره این حادثه 
در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: صبح روز سه شنبه 
یکى از کارگران بخش تولیدات کک و مواد شیمیایى 
کارخانه ذوب آهن بر اثر برخورد با تجهیزات جان خود 

را از دست داد.
این کارگر 35 ساله که «حامد محمدى» نام داشت 
و متأهل بود  بر اثر برخورد با تجهیزات کک سازى و 

مواد شیمیایى جان باخت.

ارسال کمک هاى امدادى به 
مناطق سیل زده جنوب کشور

مدیرعامل جمعیـت هالل احمـر اسـتان اصفهان از 
ارسـال کمک هاى امدادى به اسـتان هـاى فارس و 

بوشهر خبر داد.
محسـن مؤمنى با اشـاره به سـامانه بارشـى اخیر که 
سراسـر کشـور به ویژه اسـتان هاى جنوبـى را متأثر 
کرد و باعث سـیل و آبگرفتگى منـازل و معابر در این 
مناطق شد، گفت: جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
اقدام به ارسال تعداد هزار تخته چادر از مرکز استان و 
هزار و 500 تخته پتو از شهرسـتان کاشـان به استان 

فارس کرد.
وى با اشـاره به اعـالم نیاز از سـوى سـازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر کشور، اظهار داشت: هزار 
و 500 تخته موکت نیز به اسـتان خوزسـتان ارسـال 

شد.
مؤمنى با بیـان اینکه جهت اعـزام نیـرو و تجهیزات 
امدادى بـه مناطق سـیل زده آمادگـى الزم را داریم، 
افزود: طى تماس با مراکز کنترل و هماهنگى عملیات 
اضطرارى استان هاى فارس و بوشـهر، در خصوص 
همکارى و پشتیبانى عملیات امداد و نجات در این دو 

استان اعالم آمادگى شد. 

اولین اردوى «مادر وکودك» 
فردا برگزار مى شود

اولین اردوى «مادر و کودك» با محوریت بازى، پنجم 
اسـفندماه از سـوى جزیره بـازى سـازمان فرهنگى-

تفریحى شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى- تفریحى 
شهردارى اصفهان، سرپرست جزیره بازى با بیان این 
مطلب گفت: با توجه به اینکه بازى زبان گفتگو با کودك 
است جزیره بازى اولین اردوى «مادر و کودك» را ویژه 
شـهروندان مادر و کودك طراحى کـرده که گل بازى، 
نقاشى، کاردستى، ماسـه بازى و انواع بازى ها از جمله 
بخش هاى این برنامه است. امینه جاللى اظهار داشت: 
مادران به همراه کودکان خود در رده سنى پنج تا 12سال 
مى توانند در اولین اردوى «مادر و کودك» که از سوى 
جزیره بازى سـازمان فرهنگى- تفریحى شـهردارى 
اصفهان برنامه ریزى شده شرکت کنند. وى افزود: این 
برنامه روز پنج شنبه 5 اسفندماه از ساعت 9 تا 12 ظهر در 

محل جزیره بازى برگزار مى شود.

 اجراى نمایش 
«این باد موافق نیست»

نمایش «این باد موافق نیست» به کارگردانى کوروش 
شمس تا 15 اسفندماه در تاالر هنر سازمان فرهنگى- 

تفریحى شهردارى اصفهان اجرا مى شود.
این نمایش بـه موضوع روابـط دو جوان و خانـواده آنها 
در جنوب مربوط مى شـود که دیدن آن بـراى افراد زیر 
14 سال توصیه نشـده و قصه از جایى شـروع مى شود 
که پسر و دخترى جوان در آستانه ازدواج درگیر مشکلى 
به نام زار مى شوند و چون پسر،مرد دریاست ابتدا زارى 
مى گیرد و سـپس دختر که به حریم او وارد مى شود زار 
گرفته و در ادامه ماجراهایى اتفاق مى افتد. این نمایش 
هر روز به غیر از ششم اسفندماه از ساعت 18و 20 دقیقه 
در سـالن کوچک تاالر هنـر واقـع در میدان اللـه اجرا 
مى شود که عالقه مندان براى تهیه بلیت مى توانند به 

سایت partakticket.com مراجعه کنند.

خبر

معاون فرهنگى و اجتماعى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم 
ویژه بزرگساالن در سراسر استان اصفهان در سال آینده 

برگزار مى شود.
حجت االسالم و المسلمین حسن امیرى اظهار داشت: 
این دوره از مسابقات در رشته هاى حفظ پنج جزء، حفظ 
ده جزء، حفظ 20 جزء، حفظ کل قرآن کریم، معارف قرآن 

کریم،  قرائت تحقیق و قرائت ترتیل برگزار مى شود.
معاون فرهنگى و اجتماعــى اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان ادامه داد: امســال این دوره از 
مســابقات همراه بــا جشــنواره تنغیمى اســالمى در 

رشته هاى دعاخوانى، همسرایى و همخوانى قرآن کریم 
براى خواهران و برادران و در رشــته هاى اذان، مقطع 
خوانى گروهى قرآن کریم، انشــاد انفرادى، آثار کوتاه 
رسانه اى، همسرایى دو یا چند زبانه ویژه برادران برگزار 

مى شود.
حجت االسالم و المســلمین حســن امیرى در ادامه 
خاطرنشــان کرد: ثبت نام این دوره از مسابقات قرآنى 
تا 20 فروردین ماه 1396 ادامــه دارد که عالقه مندان 
مى توانند براى ثبت نام بــه ادارات اوقاف و امور خیریه 
سراسر استان مراجعه و یا از طریق سایت رسمى مسابقات 

قرآن به نشانى quraniran.ir  ثبت نام کنند.

سخنگوى شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات در استان 
اصفهان گفت: هر حزب اصالح طلب مى تواند پنج کاندیداى 
مورد نظر خود را به هیئت رئیسه ســتاد اجرایى انتخابات 

اصالح طلبان در استان معرفى کند.
حیدر علــى حجتــى در گفتگو با ایســنا درباره لیســت 
اصالح طلبان براى انتخابات شــوراهاى شــهر اصفهان، 
اظهار داشت: هم اکنون احزاب مختلف اصالح طلب در حال 
معرفى کردن نیروهاى مورد نظر خود براى انتخابات شوراى 
اسالمى شهر هستند. هر حزب مى تواند پنج کاندیداى مورد 
نظر خود را به هیئت رئیسه ســتاد اجرایى انتخابات اصالح 
طلبان در استان معرفى کند. وى افزود: ستاد اجرایى انتخابات 

اصالح طلبان استان اصفهان که از ماه قبل آغاز به کار کرد 
شامل یک هیئت رئیسه است. بنابراین احزاب اصالح طلب 
در حال معرفى کاندیداهاى احتمالى خود هستند. هر حزبى 
مى تواند پنج نفر از کاندیداهاى خــود را به هیئت اجرایى 
معرفى کند و هیئت اجرایى با تعیین شاخص هایى که مد نظر 
دارد کاندیداها را مورد ارزیابى قرار مى دهد. سخنگوى شوراى 
هماهنگى جبهه اصالحات در استان اصفهان تصریح کرد: 
هرکدام از کاندیداها به بیان دیدگاه هاى خود در خصوص 
مدیریت شهرى مى پردازند و بعد رزومه کارى خود را ارائه 
مى دهند و در نهایت شــوراى هماهنگى جبهه اصالحات 

است که لیست نهایى را تأیید مى کند.

لیست انتخاباتى اصالح طلبان 
در حال تکمیل است

آغاز ثبت نام 
مسابقات سراسرى قرآن کریم 

تنهـا تولیدکننـده اکریلیک کشـور بـا دو هـزار کارگر 
به دلیـل سـوء مدیریـت، واگذارى هاى غلـط و کمبود 
نقدینگى چند ماهى است که با تعطیلى خط تولید روبه 

رو شده است.
به گـزارش تسـنیم، احیاى واحدهـاى تولیـدى و رفع 
مشـکالت پیـش روى تولیدکننـدگان را بایـد یکى از 
اولویت هاى اصلى دولت و وزارت صنعت در سال جارى 
عنوان کرد. بـراى تحقق ایـن موضوع بعد از جلسـات 
متعدد، ارائه تسـهیالت 16 هـزار میلیاردى بـه توافق 
دسـتگاه هاى متولى رسـید و قرار شـد بـراى کمک به 
تولید این تسـهیالت در اختیار واحدهاى واجد شـرایط 

قرار گیرد.
اگر از  مشـکالت تولیدکننـدگان و گذشـتن از مراحل 
مختلف براى دریافت این تسـهیالت بگذریم در میان 
واحدهاى تولید کشور کارخانجات بزرگ و قدیمى وجود 
دارند که براى احیـا و چرخیدن چرخ هایشـان نیازمند 
تدبیر جدى از سـوى دولت هسـتند اما متأسـفانه هنوز 

براى کمک به این واحدها سیاست جدى به کار گرفته 
نشـده اسـت. برخى از این کارخانجات قدیمـى امروز 
به دلیل کمبـود نقدینگى، واگذارى هـاى غیر منطقى 
و سـوء مدیریت ها در شرایط نامناسـبى قرار دارند البته 
تعدادى کـه امکان توسـعه محصول و رفع مشـکالت 
خود را نداشـتند همانند«ارج» مجبور به تعطیلى شدند 
اما مابقى هم به صورت نیمه جان به فعالیت مى پردازند 
و هنوز به امیـد کمک دولت براى رفع مشـکالت خود 

هستند.
چند روز گذشته سهل آبادى رئیس خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران اعالم کرد که با بهره 22 درصدى هیچ 
گره اى از بخـش تولید باز نخواهد شـد. ما قصد سـیاه 
نمایى نداریم اما وضعیت رکود بازار اصًال خوب نیست 
و واحدها نمى توانند در این شرایط به فعالیت اقتصادى 
بپردازنـد و مجبور به تعطیلى هسـتند به عنـوان نمونه 
کارخانه «پلى اکریل اصفهان» با دو هزار کارگر در حال 

تعطیل شدن است.

مجیـد نامـى عضـو هیئـت مدیـره اتحادیـه تولیـد و 
صادرات نسـاجى و پوشـاك ایـران در رابطـه با دالیل 
تعطیلى ایـن کارخانه کـه تنهـا تولیدکننـده اکریلیک 
کشـور به شـمار مى آید، مى گوید:کارخانـه پلى اکریل 
با عمـرى بیش از 40 سـال حـدود 25 درصـد از الیاف 
مـورد نیـاز صنعـت تریکـو، فـرش ماشـینى  و پتـوى 
کشـور را تأمین مى کـرد امـا متأسـفانه به دلیل سـوء 
مدیریـت، واگذارى هـاى غلط و کمبـود نقدینگى چند 
ماهى اسـت کـه بـا تعطیلى خـط تولیـد روبه رو شـده 

است.
وى با بیـان اینکه ایـن کارخانـه حتى الیاف پلى اسـتر 
کارخانجات ریسـندگى کشـور را هم تأمیـن مى کرد، 
افـزود: تولیدات این واحـد تولیدى مرغوبیت مناسـبى 
داشت و قابل رقابت با محصوالت وارداتى بود اما امروز 
تولیدکنندگان مجبورند با تعطیلـى آن، مواد اولیه مورد 
نیاز خود را از محل واردات، آن هم با صرف هزینه هاى 

زیاد تأمین کنند.

این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجى 
و پوشاك ایران اضافه کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان 
نساجى کشـور از تعطیلى این کارخانه نگران و متأسف 
هسـتند زیرا این واحد تولیدى نقش بسـزایى در تأمین 

مواد اولیه صنعت نساجى کشور داشته است.

تصویب هاى مهم
در همین حال استاندار اصفهان گفت: پنج مصوبه براى 

رفع مشکالت شرکت پلى اکریل به تصویب رسید.
رسول زرگرپور در نشست مشـترك هیئت اجرایى پلى 
اکریل و هیئت حمایت از صنایع استان، افزود: مدیریت 
اسـتان، محکم پاى حمایت از پلى اکریل ایسـتاده و از 
هر اقدامى بـراى حل مشـکل این مجموعـه فروگذار 

نخواهد کرد.
وى بـا بیـان اینکه بـراى حـل مشـکل این شـرکت، 
کمیته اى سـه نفـره از یکسـال پیـش در اسـتاندارى 
تشـکیل شـد، گفـت: از یکسـال پیـش تاکنـون 

پیگیرى هاى مسـتمرى در این زمینه انجام شده و هم 
اکنون نیز دولت روى این موضوع حساس است.

اسـتاندار اصفهـان بـا بیـان اینکـه دالالن واردکننده 
اجنـاس و برخـى تولیدکننـدگان داخلـى، مخالـف راه 
اندازى پلى اکریل هسـتند، گفت: با وجـود این، دولت 
تمام عزم خود را براى سـرپا نگه داشـتن پلى اکریل به 
کار گرفته و تاکنون نیز دو بـار در هیئت دولت در مورد 

این شرکت بحث و گفتگو شده است.
زرگرپور با بیان اینکه اولین 20 میلیارد تومان تسهیالت 
درنظر گرفته شـده براى پلى اکریل واریز شـده است، 
گفت: 20 میلیارد دوم هم بـا پیگیرى هاى زیاد در حال 

وصول است.
وى با بیـان اینکه فرماندار مبارکه بـه طور جدى پیگیر 
مسـائل این مجموعه اسـت، گفت: پیگیرى ها در این 
زمینـه باید ادامه پیـدا کند و بـا توجه به اینکه شـورا به 
عنوان واسـط بین مدیریت اسـتان و کارگران تشکیل 
شده است، باید جایگاه آن در بین کارگران نیز ارتقایابد.

چرا پلى اکریل 40 ساله اصفهان تعطیل شد؟

5 مصوبه 
براى رفـع مشکالت 

پلى اکریل

معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان اصفهان گفت: مؤسســه هاى مالى و اعتبارى 

غیرمجاز در استان شناسایى مى شوند.
به گزارش روابط عمومى دادگســترى کل اســتان 
اصفهــان، محمدرضــا قنبرى درجلســه بررســى 
راهکارهــاى پیشــگیرانه محدود ســازى فعالیت 
مؤسسه هاى مالى و اعتبارى غیرمجاز ، اظهار داشت: 
این نشست با هدف بهبودسازى و مطلوب کردن هر 

گونه فعالیت این گونه مؤسسات برگزار شده است.
وى افزود: انجام کار کارشناسى و تعامل با دستگاه هاى 
اجرایى مربوطه براى احصاى راهکارهاى پیشگیرانه 
براى محدود ســازى فعالیت مؤسســه هاى مالى و 
اعتبارى غیر مجازدر سطح استان از دیگر اهداف این 

نشست است.
معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان اصفهان افزود: شناسایى مؤسسه هاى مالى و 
اعتبارى غیر مجاز در سطح استان از مصوبات قبلى این 
نشست بود که این اقدام از سوى مرجع مربوطه صورت 
پذیرفت. وى خاطرنشان کرد: در این نشست هر یک 
از نمایندگان دستگاه هاى ذیصالح حاضر در جلسه به 
ارائه نظرهاى کارشناســى خود پرداخته و درنهایت با 
جمع بندى نهایى مقدمات عملیاتى شدن مصوبات از 

سوى دستگاه ها اتخاذ خواهد شد.
اخطار و دستور به مؤسسات مالى و اعتبارى غیرمجاز 
براى پیگیرى و طى مراحل اخــذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیصالح براى ادامه فعالیت قانونمند از مصوبات 

این جلسه بود.

اخطار به مؤسسات مالى 
غیرمجاز در اصفهان 

دستور پرداخت سریع مابه التفاوت افزایش تسهیالت مسکن 
مهر به منظور تسریع در تکمیل طرح هاى نیمه تمام به همه 

شعبه هاى بانک مسکن استان اصفهان صادر شد.
در پى تصمیم شوراى پول و اعتبار و ابالغ آن توسط بانک 
مرکزى درباره افزایش ســقف تسهیالت فردى طرح هاى 
فروش اقساطى نشده مسکن مهر تا مبلغ 400 میلیون ریال، 
دستور همراهى، پشتیبانى و پرداخت ســریع مابه التفاوت 
افزایش تسهیالت مســکن مهر به کلیه شعبه هاى تحت 

پوشش صادر شده است.
مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان در این باره گفت: در 
پى تأکید و وعده رئیس جمهورى مبنى بر اتمام طرح هاى 
مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم، کلیه شعب بانک مسکن در 
پى آن هستند تا با ساده سازى مسیر پرداخت تسهیالت متمم 
مسکن مهر (تسهیالت ده میلیون تومانى که به سقف 30 
میلیون تومانى تسهیالت قبلى مسکن مهر افزوده شده است)، 
هر چه سریع تر نیاز مالى طرح هاى نیمه تمام برطرف شود 
تا امکان افتتاح، بهره بردارى و استفاده از واحدهاى مسکونى 

مهر براى متقاضیان واجد شرایط در استان فراهم آید.
مهدى بلوچى افزود: به منظور تسهیل و تسریع در روند تکمیل 
طرح هاى نیمه تمام، تقلیل در آورده هاى نقدى و ایجاد انگیزه 
الزم، ضوابط اعطاى مابه التفاوت تسهیالت مسکن مهر با 

جزئیات مبسوط به کلیه شعب استان ابالغ شده است.
وى ادامه داد: متقاضیان و واجدان شرایط مى توانند با در دست 
داشتن معرفینامه از نهادهاى مربوطه همچون اداره کل راه 
و شهرسازى، بنیاد مسکن انقالب اسالمى و شرکت هاى 
عمران شــهرهاى جدید براى بهره مندى از این فرصت به 
مدیریت بانک مسکن استان اصفهان جهت معرفى به شعب 

تابعه مراجعه کنند.
بلوچى، اولویت بانک مسکن را حمایت مالى از طرح هاى نیمه 
تمام مسکن مهر در راستاى تحقق اهداف دولت اعالم کرد 
و روان سازى و پیگیرى مناسب در راستاى اجراى به موقع و 
صحیح فرآیند پرداخت تسهیالت مسکن مهر با سقف جدید 
را از کلیه شعبه هاى این بانک در استان اصفهان خواستار شد.

پرداخت مابه التفاوت تسهیالت مسکن مهر 
به شعب بانک مسکن  

,,

در پى تصمیم شوراى 
پول و اعتبار و ابالغ آن 
توسط بانک مرکزى درباره 
افزایش سقف تسهیالت 
فردى طرح هاى فروش 
اقساطى نشده مسکن مهر 
تا مبلغ 400 میلیون ریال، 
دستور همراهى، پشتیبانى 
و پرداخت سریع مابه 
التفاوت افزایش تسهیالت 
مسکن مهر به کلیه 
شعبه هاى تحت پوشش 
صادر شده است

مدیرعامل سـازمان میادین میوه و تره بار و سـاماندهى 
مشاغل شهرى شهردارى اصفهان، ساماندهى مشاغل 
شهرى را در وضعیت زندگى شهرى بسیار مؤثر توصیف 
و عنوان کـرد: 170 هـزار واحد صنفى در سـطح شـهر 
داریم که به ازاى هر 12 نفر یک واحد مى شود، میانگین 
کشـورى این آمار 25 تا 30 نفر اسـت و در کشـورهاى 
پیشـرفته براى هر 500 نفر یـک واحد صنفـى فعالیت 
مى کند کـه اتفـاق از آشـفتگى، آلودگـى، راه سـازى و 

مشکالت شهرى حکایت دارد.
به گزارش فارس، اصغر کشاورز اضافه کرد: پس از ورود 
به این بحث متوجه شدیم مشکالت قانونى وجود دارد؛ 
پس از جلسـات متعدد با تمامى دستگاه هاى مرتبط سه 

آیین نامه تدوین شده است.
کشـاورز با بیان اینکه در سـه نقطه شـهرك امیرکبیر، 
نیک اندیش و قصر صنعت مشاغل ساماندهى شده اند، 
اظهار داشـت: آیین نامه دیگرى که به تصویب شـورا و 
فرماندارى رسید، مشـوق هاى فروش است که با توجه 
به این آیین نامه هر کدام از مشاغل مزاحم تعطیل کنند 
مى توانند با پرداخت 20 درصد نقدى و مابقى اقساط 60 
ماهه، دفتر جدید در محل تعیین شده را خریدارى کنند.

وى با اشـاره بـه چنـد اقـدام انجـام شـده در خصوص 
ساماندهى مشـاغل تصریح کرد: زمینى به مساحت 16 
هزار متر مربع در خیابان سـروش ویژه نمایشگاه موتور 
و دوچرخه در نظر گرفته شـده که تا ابتداى سـال آینده 

کلنگزنى خواهد شـد و طبق برآوردها حدود صد میلیارد 
تومان هزینه ساخت آن است.

کشاورز ادامه داد: عمده فروشان خشکبار که در محدوده 
خیابان ولیعصر(عج) فعالیت دارند به دلیل ورود و خروج 
ماشـین هاى حمل بار مشـکالتى براى تردد در خیابان 
ایجاد کرده اند، با جلساتى که برگزار شده محلى در ضلع 
شرقى میدان تره بار با مساحت 14 هکتار در نظر گرفته 
شده که عملیات اجرایى آن نیز آغاز شده و امیدواریم فاز 

اول آن تا سال آینده به بهره بردارى برسد.
وى افـزود: در صنایـع مبـل در مرحلـه تنظیم قـرارداد 
هسـتیم که این صنعت در زمینى به مساحت 24 هکتار 
در کنار شـهرك امیرکبیر منتقل شـود، شـهرك طال را 
از سـال هاى قبـل در شـهرك امیرکبیر در نظـر گرفته 
شـد، حتـى چنـد مـورد تحویل شـد امـا دیگـر فعاالن 
نیامده انـد، محـل جدیـد بعـد از شـهرك جـى در نظـر 
گرفته شـده و توسـط خود اتحادیه صنف در حال انجام 

است.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان خاطر نشان کرد: باالى 20 هزار نفر 
در شاپور جدید شاغل هستند و اگر در گذشته این مکان 
اختصاص داده نشده بود امروز چهره شهر شکل دیگرى 
بود؛ این موضوع نشان از اهمیت ساماندهى مشاغل دارد 
که امیدواریم با مشارکت تمام دسـتگاه هاى مرتبط هر 

چه زودتر بتوانیم اقدامات اثرگذارى انجام دهیم.

آمار عجیب از نابسامانى مشاغل شهرى در 
اصفهان
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پر شدن 30درصد ظرفیت 
قطارهاى نوروزى

معاون مسـافرى راه آهن از پر شـدن 30درصد ظرفیت  
صندلى  قطارها براى سـفرهاى نوروزى خبرداد و گفت: 
بلیت مسیرهاى کمربندى مشهد در بسیارى از ایام پیک 

سفر، 100 درصد فروخته شده است.
میرحسن موسـوى با اشـاره به آخرین وضعیت فروش 
بلیت هاى نوروزى راه آهـن اظهار داشـت: از زمان آغاز 
پیش فروش بلیت هاى نوروزى در تاریـخ 17، 18 و  19 
بهمن، بلیت مسیرهاى کمربندى مشهد در بسیارى از ایام 
پیک سفر، به طور 100 درصد فروخته شده اما همچنان در 
بسیارى از مسیرها براى برخى روزها، بلیت موجود است؛ 
بنابراین متقاضیان مى توانند با مراجعه به مراکز فروش و 

یا به صورت آنالین براى خرید بلیت اقدام کنند.

 سس  هم وارد کردیم!
در اولین سـال اجراى برجام، 622 تن انواع سـس براى 

چاشنى مواد غذایى  و آبگوشت وارد کشور شده است.
بر اساس آمار گمرك، کشورهاى اسـپانیا، هلند، آلمان، 
تایلند، ایتالیا، ترکیه، عمان، مجارستان، مالزى، آفریقاى 
جنوبى و امارات کشورهاى صادرکننده سس به ایران در 
ده ماهه سـال 95 بوده اند. ارزش سـس هاى وارداتى به 
کشـور در سـال جارى 22 میلیارد و 236 میلیون و 992 
هزار و 970ریال اعالم شـده است. هلند، آلمان، تایلند و 
ایتالیا به ترتیب بیشترین حجم صادرات این فرآورده ها را 

به ایران به خود اختصاص داده اند.

تبانى کارخانه ها براى 
گرانى آهن

رئیس اتحادیه فروشـندگان آهن با اعـالم اینکه قیمت 
آهن با تصمیم دسـته جمعى کارخانه ها 50 تا 60 تومان 
افزایش پیدا کرده اسـت گفت: در این شرایط خریداران 

براى برگشت قیمت ها دست از خرید کشیده اند.
محمد آزاد اظهار داشـت: کارخانجات بـه بهانه افزایش 
قیمت مواد اولیه با توافق جمعى تصمیم گرفته اند قیمت 

آهن را 50  تا 60 تومان افزایش دهند.
وى با بیان اینکه خریداران با مشاهده این افزایش قیمت 
دست از خرید کشـیده اند افزود: اگر خریداران این اقدام 
خود را ادامه دهند بـه یقین کارخانجات مجبورند قیمت 

ها را کاهش دهند.
 رئیس اتحادیه فروشـندگان آهن تصریح کرد: در حال 
حاضر هر کیلو میلگرد هزار و 510 تومان و تیرآهن  هزار 
و 750 تومان به فروش مى رسد؛ درحالى که قیمت قبلى 
میلگرد هزار و 450 تومان و تیـر آهن هزار و 710 تومان 
بود. آزاد با بیان اینکه افزایش قیمت، آن هم در شـرایط 
رکود منافعى را عاید تولیـد کنندگان نخواهد کرد گفت: 
هم اکنون  تقاضا به انـدازه کافى در بازار آهن کم اسـت 
و کارخانجات با افزایش قیمت به هیچ عنوان نمى توانند 

جبران هزینه هاى مواد اولیه را داشته باشند.

مرغ 7500 تومانى گران نیست 
در حالى که طى ماه هاى اخیر قیمت گوشـت مرغ رو به 
افزایش بوده و بازار پرنوسانى را تجربه کرده است، رئیس 
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى مى گوید گوشت 

مرغ در بازار گران نیست .
محمد یوسفى با بیان اینکه یکى از دالیل نوسان قیمت 
گوشت مرغ طى ماه هاى گذشته، افزایش قیمت جوجه 
یـک روزه دو هـزار و 500تومان به ازاى هـر قطعه بوده 
است، افزود: ممکن اسـت در نقاطى قیمت گوشت مرغ 
کیلویى هشت هزار تومان شده باشد و نوسان را در بازار 
رقم زده باشـد اما از مردم تقاضا مى کنیـم به جاى خرید 
گوشت مرغ از گرانفروشان، این محصول پروتئینى مورد 
نیاز خود را از مراکز عرضه مستقیم یا عمده فروشندگانى 
که این محصول را به قیمت مناسب عرضه مى کنند، تهیه 
کنند. رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتى با بیان 
اینکه قیمت منطقى براى هر کیلوگرم گوشت مرغ هفت 
هزار و 500تومان اسـت، ادامه داد: هیچ مشـکلى براى 
تأمین گوشت مرغ مورد نیاز شب عید مردم وجود ندارد، 
چراکه تولید به اندازه کافى انجام شـده و ذخایر شرکت 
پشتیبانى امور دام نیز به قدرى است که به راحتى مى تواند 
بازار را کنترل کند. اما همه باید بدانند که اگر این محصول 
به قیمت مناسب و منطقى عرضه نشود مرغداران زیان 
مى بیننـد و نهایتـًا مصرف کننـدگان نیـز از آن متضرر 

مى شوند و نتیجه آن نوسان در بازار خواهد بود.

رئیــس کل بیمه مرکزى گفــت: قانــون جدید بیمه 
شــخص ثالث، مانع از زندانى شــدن مقصران حوادث 
رانندگى مى شود و از این پس، نرخ بیمه شخص ثالث 

عادالنه تر خواهد بود.
عبدالناصر همتى یکــى از کمبودهاى جدى در صنعت 
بیمه را قانون قدیمى بیمه شــخص ثالث دانســت و 
افزود: این بیمه، مشــکالت زیادى به همراه داشت اما 
خوشبختانه در سال 1395 اصالحات الزم در این قانون 
اعمال و قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد. وى 
در خصوص مزایاى قانون جدید بیمه شخص ثالث اظهار 
داشت: با اجراى این قانون، کسانى که در حادثه رانندگى 

آسیب مى بینند، به حق و حقوق خود در کوتاه ترین زمان 
ممکن مى رسند و مقصران حادثه نیز چنانچه عمدى در 
کار آنان نباشد یا از سایر قوانین و مقررات تخطى نکرده 
باشند، برى الذمه محسوب مى شــوند و تمامى تکلیف 
بیمه اى آنان بر عهده شــرکت هاى بیمه خواهد بود. در 
واقع با اجراى این قانون، هیــچ مقصر حادثه اى زندان 

نمى رود.
وى خاطرنشان کرد: در این قانون، ضمانت هاى اجرایى 
الزم و کافى دیده شده و بسیارى از ابهامات و خأل هاى 
متعدد قانونى آن در موضوعات حقوق و تعهدات بیمه گر 

و بیمه گذار برطرف شده  است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشــت گوسفندى دلیل 
افزایش هزار تومانى قیمت گوشت قرمز را کمبود دام در 

بازار و محدودیت در واردات آن دانست.
على اصغر ملکى با اعالم افزایــش 500 تا هزار تومانى 
قیمت گوشت در هرکیلو اظهار داشت: باتوجه به نزدیکى 
به ایام پایانى ســال و افزایش تقاضا بــراى خرید انواع 
گوشت، در پى کمبود دام در میادین، قیمت ها تا حدودى 

افزایش داشته است. 
 وى افــزود: با این افزایــش قیمت، هرکیلو گوشــت 
گوســفندى با قیمت 35 هزار و 500 تومان تا 36 هزار و 

500 تومان به واحدهاى صنفى عرضه مى شود.  

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندى در توضیح 
دلیل افزایش دوباره قیمت گوشــت قرمز در بازار گفت: 
باتوجه به افزایش تقاضا و کمبــود دام در میادین هنوز 
واردات گوشت گرم به کشــور عملیاتى نشده و مشکل 

نوسان قیمت ادامه دار شده است. 
 ملکى با بیان اینکه عملیاتى شدن واردات گوشت قرمز 
نیاز به برنامه ریزى و کمک مســئوالن دارد خاطرنشان 
کرد: درحال حاضر که تقاضا براى خرید گوشت افزایش 
پیدا کرده و با نزدیک شدن به سال جدید بیشتر مى شود، 
وزارت جهاد کشاورزى و ستاد تنظیم بازار باید دست به 
کار شوند تا تأمین مایحتاج مردم با مشکل مواجه نشود. 

مقصران حوادث رانندگى دیگر 
زندانى نمى شوند

اوج گیرى دوباره قیمت 
گوشت قرمز در بازار

یکى از سئواالت اساسى که به طور حتم ذهن بسیارى از 
افراد را در چند ســال اخیر درگیر کرده است، چرایى وقوع 
برخى مخاطرات طبیعى از جمله بارش هاى شدید، سیل 
آسا، یخبندان ها و طوفان ها در برخى مناطق کشورمان آن 

هم در شرایط خشکسالى است.
در حالى که بسیارى از مردم مناطق کشورمان به تدریج 
عادت کرده بودند که دیگر نباید در پاییز و زمستان منتظر 
بارش برف و باران آنچنانى باشــند، به یکباره بسیارى از 
نقاط کشور حتى مناطق بیابانى شاهد بارش هاى سیل آسا 
و طوفان هاى سهمگین شده اند، بارش هایى که چندسالى 

مى شود به خاطره ها پیوسته بود.
به راستى دلیل این به هم ریختگى آب و هوایى چیست؟ آیا 
این بارش هاى ناگهانى، نوسان هاى آب و هوایى و وقوع 
پدیده گرد وغبار نشان دهنده تغییر اقلیم در کشورمان یا 
منطقه است؟ آیا کشورمان همچنان دچار پدیده خشکسالى 
است؟ وضعیت آب و هوایى ایران در دهه هاى آتى چگونه 

است؟  
سرپرست پژوهشــکده سازمان هواشناســى کشور در 
گفتگو با ایرنا با بیــان اینکه تغییر اقلیم نشــان دهنده 
تغییــرات غیر عــادى در اقلیم درون اتمســفر زمین و 
پیامدهاى ناشــى از آن در قســمت هاى مختلف کره 
زمین مى باشــد و بحثى کالن و پیچیده اســت، افزود: 
تغییر اقلیــم یــا تغییــرات آب و هوایى به هــر تغییر 
مشــخص در الگوهاى مــورد انتظار بــراى وضعیت 
میانگین آب و هوایى اطالق مى شــود که در طوالنى 
مدت براى منطقه اى خاص یــا تمامى کره زمین اتفاق 

بیافتد.
رنجبر اظهار داشــت: تغییــر اقلیم مى توانــد در قالب 
رخدادهاى مخاطره آمیز جو کره بــروز کند. همچنین 
باید ویژگى تغییرپذیرى اقلیم را در نظر داشــته باشیم؛ 
به عنوان مثال امکان دارد یک دوره پنج یا حتى ده ساله 
خشکسالى و یا یکسال ترسالى و یا یکسال خشکسالى 

پیش آید و مجدداً شرایط به وضع قبل بازگردد.
وى بــا بیان اینکــه تغییر اقلیــم به واســطه دو عامل 
طبیعى و همچنیــن انســانى اتفاق مى افتــد، گفت: 
عوامل طبیعى مانند آتشفشــان ها که مــى تواند یک 
مقــدار زمین را خنک کنــد یا مانند فعالیــت لکه هاى 
خورشــیدى یا انحراف محور مدارى اســت که زمین 
در مســیر آن به دور خورشــید مى چرخــد؛ این قبیل 
تغییرات اقلیمى نیازمند دوره هــاى طوالنى مدت چند 
صد ساله یا هزار ساله اســت که اغلب باعث سرمایش 
مى شوند. سرپرست پژوهشــکده سازمان هواشناسى با 
بیان اینکه فعالیت هاى انســان ها دومین عامل مهمى 
است که مى تواند پیامدهاى تغییر اقلیم را به دنبال داشته 
باشد و بیشتر دانشــمندان و صاحبنظران روى آن تأکید 
دارند، افزود: فعالیت هاى کشــاورزى و صنعتى و تغییر 
کاربرى زمین که انتشــار گازهاى گلخانه اى را در پى 

داشته، از جمله این فعالیت هاست. 

 میانگین اقلیمى کشورمان تغییر چندانى 
نخواهد داشت

سرپرست پژوهشکده ســازمان هواشناسى در عین حال 
گفت: البته تغییر اقلیم که براى کشــورمان مطرح است، 
متأثر از مناطق جنب حاره و طوفان هایى است که عرصه 
میانى جغرافیایى و کره زمین را تحت تأثیر قرار مى دهند و 
بخش عمده کشور ما در حقیقت از دو سیستم هواشناسى 

تأثیر مى گیرد. 
وى ادامه داد: آنچه امروزه در ایران و ســایر کشورها زیاد 
شده اســت، رخ دادن مخاطرات حدى و به عبارت دیگر، 
پدیده هایى همچون گرماى بسیار شدید و یا سرماى بسیار 
شدید است، پدیده هایى که از نظر شدت داراى بیشترین 

بیشینه هستند. 
رنجبر افزود: طى سال هاى اخیر، با پدیده هایى جوى مواجه 
بوده ایم که بیشترین شدت را داشته اند مانند طوفان تهران، 

بارش ایالم یا طوفان ها و بارش هاى اخیر جنوب کشور که 
بسیار کم سابقه است.

وى ادامه داد: صاحبنظران و دانشمندان معتقدند که ویژگى 
اقلیمى آینده ما، رخ دادن همین پدیده هاى حدى است، 
به طورى که شاید میانگین اقلیمى ( در یک دوره 30 ساله) 
برخى از کّمیت هاى ما تغییر نکنــد اما پدیده هاى حدى 

مى تواند از نظر تعداد و بسامد بسیار گسترده باشد.
سرپرست پژوهشکده ســازمان هواشناسى افزود: بر این 
اساس، ممکن است در آینده یک دوره خشکسالى شدید 
یا یک دوره ترسالى همراه با طوفان هاى بسیار گسترده 
و بارش هاى شدید یا ســرماى یخبندان داشته باشیم که 
قبًال سابقه نداشته باشــد. وى ادامه داد: همچنین ممکن 
است براساس مفهوم تغییر اقلیم، در میانگین دماى کشور 
یک مقدار افزایش نشان دهد و یا در کل، با وجود کاهش 
دوره هاى سرما، شاهد سرما و یخبندان هاى شدید باشیم.

رنجبر با تأکید بر اینکه ارتباط مستقیمى بین تغییر اقلیم و 
مخاطرات جوى وجود دارد، افزود: این مخاطرات نزدیک 
به 90 درصد مخاطرات طبیعى را شامل مى شود چرا که جدا 
از زلزله و رانش، سایر مخاطرات طبیعى منشأ آب و هوایى 
دارند. سرپرست پژوهشکده هواشناسى ادامه داد: در نتیجه 
اگر سیستم اقلیمى زمین با تغییرات همراه باشد، مخاطرات 
جوى نیز تغییر خواهد کرد.وى افــزود: در نتیجه، با وجود 
اینکه دوره هاى خشکسالى طوالنى مدتى داشته ایم اما 
امروز شاهد پدیده ها و مخاطراتى نیز مشابه طوفان تهران، 
گرد و غبارهاى شدید جنوب غرب کشور و طوفان هاى گرد 
و خاك و بارش هاى شدید در استان هاى جنوبى و بارش 

شدید برف و یخ زدگى در برخى مناطق کشور، هستیم.

 دهه هاى آینده همچنان خشک و بى آب
دکتر رنجبر همچنین با بیــان اینکه در حال حاضر بحث 

گرمایش جهانى مطرح اســت، گفت: تحت این شرایط، 
پدیده ها و مخاطرات جوى نیز از نظر بســامد و شــدت 
متفــاوت خواهد بود، بــه طورى که هرچند در گذشــته 
بارش هایى را داشته ایم اما با این شدت و تداوم، کم سابقه 

و چه بسا بى سابقه باشد.
سرپرست پژوهشکده سازمان هواشناسى گفت: مطالعات 
پژوهشکده هواشناسى در خصوص وضعیت چند دهه آینده 
در بخش عمده اى از منطقه مدیترانه، غرب آسیا و منطقه 
خاورمیانه بر اساس میزان انتشار گازهاى گلخانه اى نشان 
مى دهد که گرایش این مناطق به سمت خشکى بیشتر با 

بارش هاى کمتر است.
وى افــزود: بارش هــاى کشــورمان نیز بــه نوعى به 
عرض هاى شمالى تر یعنى سمت روسیه منتقل مى شود، 
بنابراین براســاس این مدل ها، بخش عمده اى از ایران 
گرایش به خشــکى پیدا مى کند، هرچند با تغییرپذیرى 
اقلیمى نیز مواجه هستیم و ممکن است دو تا سه سال پرآب 

نیز داشته باشیم. 
سرپرست پژوهشکده سازمان هواشناسى گفت: میانگین 
بارشى کشور ما در دهه هاى آتى گرایش به کم شدن دارد، 
از طرفى نیز افزایش دما تبخیر بیشــتر را به دنبال دارد و 
بارش هاى شدید و رگبارى نیز اثر و کارآیى الزم را به دنبال 

نخواهد داشت.

سرپرست پژوهشکده هواشناسى: 

با وجود بارش ها، خشکسالى 
همچنان باقى خواهد ماند

,,
آنچه امروزه در 
ایران و سایر 
کشورها زیاد شده 
است، رخ دادن 
مخاطرات حدى و 
به عبارت دیگر، 
پدیده هایى همچون 
گرماى بسیار شدید 
و یا سرماى بسیار 
شدید است، 
پدیده هایى که از 
نظر شدت داراى 
بیشترین بیشینه 
هستند

مدت زمانى است که قرار اســت ماشین هاى تولید داخل 
پوست اندازى کنند که به یکى از اصلى ترین دالیل رکود 
بازار خودرو تبدیل شــده اســت چرا که مصرف کننده از 
چهره هاى تکرارى خانواده پژو 405 و 206 و پراید خسته 
شــده و منتظر ورود خودروهاى جدید رنــو و پژو به خط 

تولیدهاى سایپا و ایران خودرو هستند.
هر چقدر درجه کیفى آپشــن هاى خودرو باالتر باشد، از 
تکنولوژى پیشرفته ترى نیز برخوردار خواهد شد و تولید آن 
 Hi-Tech نیاز به فناورى هاى جدید و قطعات به اصطالح
دارد. قطعاتى که از مغز متفکر خــودرو اعم از کامپیوتر یا 
ECU یا بُردهاى خاص قسمت هاى مختلف خودرو گرفته 
تا نسل جدید نیرو محرکه و سیستم انتقال قدرت شامل آن 
مى شوند. اما طبق قرارداد امضا شده خودروساز خارجى باید 
تولید بخشى از لوازم خودروهایى که به ایران مى آیند را به 

داخل کشور بسپارد.
قناعتى مدیر کل خودرو و نیروى محرکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در این زمینه مى گوید: «این مســئله را ما 
حتى در قراردادهاى خودروسازان با خودروسازهاى خارجى 
دیدیم که موظف هستند با حداقلى که ما در نظر گرفتیم 
براى اســتفاده در توان داخلى که حدود 40 درصد است 
پروژه شان را از آن طریق شروع کنند و به بیش از 70 تا 80 

درصد تا پایان پروژه برسند.»
اخیراً با امضــاى تمدید تحریم هاى آمریــکا علیه ایران، 
صحبت هایى در خصوص تمایل نداشتن خودروساز هاى 
اروپایى براى انتقال تکنولوژى خودروها به ایران شــنیده 

شده است. 
گاهى هم گفته مى شــود هیچ کوزه گرى به این آسانى ها 
فوت کوزه گرى را انتقال نمى دهد. این ضرب المثل در مورد 
خودروهاى روز دنیا صدق مى کند و به این مدل از خودروها 

که تازه قرار است سال دیگر وارد خط تولید داخلى کشور 
شوند، نمى شود برچسب خودروى روز دنیا را زد.

تیمورتاج کارشناس خودرو در این زمینه مى گوید:«وقتى 
که ورژن سیستم شان عوض مى شــود، وقتى که سوئیچ 
مى کنند روى یک تکنولوژى با فناورى بهتر، موقعى که 
فناورى قدیمى را دیگر مورد استفاده قرار نمى دهد، آن را 
متأسفانه به ایران مى دهند. در قراردادهاى جدید این اتفاق 
مى افتد و ما نباید انتظار داشته باشــیم که دانش به روز را 

داشته باشیم.»
طبق قراردادهاى خودروســازهاى داخلى با پــژو و رنو ، 
خودروهاى جدید باید به مرور زمان تا 70 درصد قطعاتشان 
بومى سازى بشود. حاال اگر این هماهنگى بین قطعه سازان 
خودروسازان و شرکت هاى خارجى اتفاق نیافتد یعنى باز هم 
چرخ خودروها باید به شرط واردات قطعات خارجى بچرخد.
 بیگ لو دبیر انجمن ســازندگان قطعات خــودرو در این 
خصوص مى گوید: «بحثى که داریم این است که خودمان 
هم از روز اول مى دانســتیم که 40 درصد قابل دستیابى

 است. منتهى خب نشانه اى هم که براى پژو و رنو تعیین 
شده، عدد باالترى اســت، باید ظرف دو سه سال حدود 
70 درصد برسند. بحث این است که اگر ما متوجه شویم 
قطعه اى در ایران است که سازنده داخلى با تکنولوژى خوب، 
قیمت مناسب و کیفیت مناسب مى سازد ولى خودروساز 
خارجى از به کارگیرى آن اجتناب کند، ما موضوع را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارجاع خواهیم داد و مطمئن باشید 
انجمن با تمام توان پشت سازنده خواهد بود تا جلوى واردات 

آن قطعه و خروج ارز را بگیرد.»
بسیارى از خودروســازهایى که در گذشته با ایران قرارداد 
داشتند در زمان تحریم ها پشــت صنعت تولید خودروى 
کشور را خالى کردند حاال که باز هم پایشان به بازار ایران 
رسیده باید دید آیا واقعاً خودروسازان و شرکت هاى قطعه ساز 
مجال ایــن را پیدا مى کنند که بومى ســازى قطعات این 
خودروها را از سطح تایر و گلگیر و صندلى به تولید قطعات 
پیشــرفته و اصلى خودرو مانند موتــور آن ارتقا دهند یا 

خیر؟

تعبیر نشدن خواب انتقال فناورى در قراردادهاى جدید خودرو

 دست دوم هاى اروپایى در راه ایران

با تصویــب شــورایعالى اجــراى اصل 44 ســازمان 
خصوصى ســازى مکلف شــد تا زمان آزادسازى سهام 
عدالت، سود این سهام را از شــرکت هاى سرمایه پذیر 
وصول و متناســب با میزان ســهام قابل تخصیص به 
هر فرد نســبت به پرداخت ســود به مشــمولین اقدام 

کند.
معــاون اول رئیــس جمهور با ابــراز تأســف از اینکه 
سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسى آنطور که باید 

در کشور اجرا نشده اســت تصریح کرد: زمانى که این 
سیاست ها از سوى مقام معظم رهبرى ابالغ شد، انتظار 
مى رفت که تحولى جدى در اقتصاد کشور ایجاد شود اما 
متأســفانه تاکنون نحوه اجراى این سیاست ها رضایت 

بخش نبوده است.
وى همچنیــن بر ضــرورت آســیب شناســى دقیق 
براى شناســایى نواقص و ایرادات پیــش روى اجراى 
سیاســت هاى کلى اصل 44 قانون اساسى تأکید کرد 
و اظهار داشــت: وزارت امور اقتصادى و دارایى باید به 
عنوان دبیر شورایعالى اجراى این سیاست ها، جلساتى 
را با صاحبنظران و کارشناســان برگزار و این موضوع را 

آسیب شناسى کنند.
وى ادامه داد: باید مشــکالتى پیــش روى خصوصى 
ســازى، توانمندســازى بخش خصوصى و موانع ورود 
بخش خصوصــى به اقتصاد شناســایى و مشــخص 
شــود که چه مقــررات و قوانینى باید اصالح شــود تا 
سیاست هاى کلى اصل 44 قانون اساسى به نحو مطلوب 

در کشور اجرا شود.

قائم مقام معاون بازرگانى و صنایع وزارت جهاد کشاورزى 
اعالم کرد: در اجــراى مصوبه کارگروه تنظیــم بازار برنج 
باکیفیت، شکر، کره، گوشت قرمز و مرغ با نرخ هاى مصوب 
در فروشگاه هاى زنجیره اى و تعاونى هاى مصرف کارمندى 

و کارگرى عرضه مى شود.
مهدى کاظم نژاد افزود: به منظور رفاه مصرف کنندگان، برنج 
درجه یک هندى با قیمت هر کیلوگرم 38 هزار ریال، برنج 
اروگوئه اى با نرخ هر کیلوگرم 26 هزار ریال و سایر ارقام برنج 
با بهاى هر کیلوگرم 20 هزار ریال بدون محدودیت عرضه 
مى شــود. قائم مقام معاون بازرگانى و صنایع وزارت جهاد 

کشاورزى درباره شکر گفت: هر کیلوگرم شکر سفید تصفیه 
شده درجه یک تحویل در کارخانه 25 هزار و 200 ریال و در 
بسته هاى 900 گرمى با قیمت 29 هزار و 500 ریال و یک 
کیلوگرمى با بهاى 32 هزار ریال بــراى مصرف کننده در 
شبکه هاى توزیع و فروشگاه هاى زنجیره اى عرضه مى شود. 
کاظم نژاد از عرضه کره در بســته هاى 50 و 100 گرمى به 
ترتیب با قیمت 15 هزار تا 29 هزار ریــال خبر داد و گفت: 
در اجراى مصوبه کارگروه تنظیم بازار، شــرکت بازرگانى 
دولتى موظف شده اســت پنج هزار تن کره براى توزیع در 

فروشگاه هاى زنجیره اى تأمین کند.

 دارندگان سهام عدالت سود مى گیرند

نرخ برنج، شکر، کره و گوشت  عید اعالم شد
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فرار رونالدو از ذوب آهن!
نام «رضا شکارى» این روزها در رسانه هاى روسى زیاد 
شنیده مى شـود. او که این روزها از ذوب آهن اصفهان 
فرارى شده و به روسـیه رفته، سال گذشـته به عنوان 
یکى از 50 بازیکـن با اسـتعداد جوان جهـان انتخاب 
شد و همین ها باعث شـد نام این بازیکن بیشتر از قبل 

شنیده شود.
سایت روسى اسپورت درباره پیوسـتن شکارى به این 
تیم نوشت: رضا شـکارى رونالدوى ایرانى است و کار 
انتقالش به روسـتوف 99 درصد نهایى شـده است. به 
زودى سـران روسـتوف قرارداد نهایى ایـن بازیکن را 
امضا خواهند کرد تا او به عضویت روستوف در آید. این 
بازیکن، آینده بسیار درخشانى پیش رو دارد و مى تواند 
سـال ها در تیم   ملى فوتبال ایران و باشـگاه روستوف 

تأثیرگذار باشد.

رد شایعه خداحافظى ویسى  
 پس از کسـب این نتایج و قرار گرفتن سپاهان در رتبه 
دهم جدول که با کم شدن شانس سهمیه آسیایى آنها 
همراه شده است، شایعاتى در مورد خداحافظى ویسى 
پس از دربى اصفهان به گوش مى رسید که مدیرعامل 
باشگاه سپاهان در گفتگویى به شبهات به وجود آمده 
این چنین پاسخ داده است:  اصًال چنین صحبتى نداشتیم 
و نمى دانم این شایعات از کجا مى آید. به هیچ وجه چنین 
بحثى نبوده و نه خود ویسـى آن را مطرح کرده و نه ما 
تصمیم گرفتیم. در این مورد هیچ تصمیمى گرفته نشده 
که به طور مثال اگر سپاهان ببازد ویسى برود یا سپاهان 
ببرد، ویسـى بماند؛ هنوز در مورد این موارد صحبت یا 

تصمیم گیرى نشده است. 

 حاال آنتى پرسپولیسى!
مهرداد محمدي یک نمونه نادر در تاریخ فوتبال ایران 
اسـت. او و برادرش در حالی که بازیکن راه آهن بودند، 
خیلی غلیظ و صادقانه از عالقه شان به پرسپولیس حرف 
زدند و اینکه تا همین چند سال پیش روي سکو به عشق 
این تیم فریاد می زدند. بعد از آن میالد راهی روسیه شد 
و مهرداد هم بعد از پا پیش نگذاشتن پرسپولیس، سر از 
سـپاهان در آورد. در بازي اخیر پرسپولیس و سپاهان، 
شـاید هیچ بازیکنی به انـدازه مهرداد محمـدي براي 
امتیازگیري از پرسپولیس انگیزه نداشت. او یک پنالتی 
گرفت و بعد از گل هم شادي انفرادي مفصلی انجام داد. 
محمدي پارسال هم در بازي پایانى پرسپولیس به این 
تیم گل زده بود که البته خیلی هم خوب و شرافتمندانه 

است.

یک ماه دورى!
اشکان دژآگه که نیم فصل بدى را در قطر گذرانده بود، 
براى ادامه فصل به بوندس لیگا و تیم سابقش برگشت 
تا روزهاى متفاوتى را تجربه کند و درخشـش گذشته 
برایش تکرار شـود اما بعد از تعلل قطرى هـا در صدور 
ITC او، این بار مصدومیت گریبان گیر ستاره ملى پوش 
وولفسبورگ شده است. باشگاه وولفسبورگ اعالم کرده 
اشکان دژآگه در تمرین این تیم دچار پارگى عضله ساق 
پا شده و بین سه تا چهار هفته دور از میادین خواهد بود.

  بازگشت گزارشگرى به دهه70
گـزارش بـازى اسـتقالل و االهلى یـک نکتـه ویژه 
داشـت. مزدك میرزایى گزارش این بازى را به کمک 
کارشـناس برنامه انجام مـى داد. امید روانخـواه که به 
عنوان کارشناس به تلویزیون آمده بود، نکات فنى اش را 
در زمان برگزارى بازى انتقال مى داد. اتفاقى که بیشتر در 
دهه هاى قبلى دیده مى شد. حاال بعد از گذشت سال ها 

مجدداً این مدل گزارش روى کار آمد.
امـا اینکـه کارشـناس برنامـه ماننـد قبـل در زمـان 
برگـزارى مسـابقه، تمرکـزش روى تماشـاى بـازى 
نیسـت کـه در بیـن نیمه حـرف بزنـد هم یـک دلیل 
مشـخص دارد. تمام زمان بین دو نیمه صرف تبلیغات 
سـامانه هاى پیامکـى مى شـود و آنتـن بـه مرتضـى 
حسینى اختصاص دارد. به همین دلیل مهمان برنامه 
براى بى دلیـل نبودن حضـورش در اسـتودیو، مجبور
 است که صحبت گزارشگر بازى را قطع کند و نکاتش 

را بگوید.

تایم اوت

کمیته انضباطى با درخواســت رئیس فدراسیون براى 
احکام قطعى کاپیتان هاى ســرخابى جلسه تجدید نظر 

خواهى ویژه برگزار کرد.
تجدید نظــر خواهى ویژه در فدراســیون فوتبال تنها با 
امضاى مهدى تاج رئیس فدراســیون فوتبال و توسط 
کمیته انضباطى انجام مى شود و این اتفاق در حالى رخ 
داده که فدراســیون فوتبال در احکام صادره خود  براى 
متخلفان دربى از جمله رحمتى و حسینى، از قطعى بودن 

احکام این بازیکنان صحبت کرده بود.
با وجود این اما حســن زاده رئیــس کمیته انضباطى در 
این باره گفــت: تجدید نظر خواهى ویژه باشــگاه هاى 

پرسپولیس و استقالل براى کاپیتان هاى تنبیه شده خود 
در شهرآورد 84، با حضور اعضاى انضباطى بررسى شد 

که رأى مقتضى صادر و به زودى ابالغ مى شود.
صحبت هاى حسن زاده نشــان مى دهد که مهدى تاج 
رئیس فدراســیون فوتبال با امضاى حکم تجدید نظر 
خواهى ویژه شخصاً در این پرونده ورود کرده و نکته ابهام 
بر انگیز در این پرونده به محرومیت سید جالل حسینى 
باز مى گردد. حسینى در دیدار برابر سپاهان شرکت نکرد 
و اگر کمیته انضباطى محرومیت ایــن بازیکن را مورد 
بخشش قرار دهد، مشخص نیست که حسینى و باشگاه 

پرسپولیس چه واکنشى به این موضوع خواهند داشت.

اگرچه بازیکنــان اســتقالل در برابــر االهلى همان 
ســتاره هاى جوان لیــگ برتــر نبودند و نتوانســتند 
نمایش هاى خوب چند هفته گذشــته را تکــرار کنند؛ 
در این میان اما نقــش بازیکنان میلیــاردى اماراتى ها 
در برد شیرین شــان، کمتر از اشــتباهات آبى ها نبود. 
«ریبریــو» و «دیــوپ»، دو بازیکنى کــه 13 میلیون 
دالر خــرج روى دســت اماراتى هــا گذاشــته اند، 
در اولیــن بازى لیــگ قهرمانــان آســیا ارزش هاى 
خود را نشــان دادنــد. ریبریــو برزیلــى روى ضربات 
ایســتگاهى اســتقاللى ها را بارهــا آزار داد و روى دو 
ضربه ایســتگاهى، دیوپ ســنگالى توانســت دروازه 

رحمتــى را بــاز کنــد. مهاجــم درخشــان االهلى 
بهتریــن بازیکن میدان هم شــد تا اماراتى ها نشــان 
دهند پولشــان را براى جــذب بازیکــن خارجى دور 
نریخته اند. اگرچه قیمت دیوپ و ریبریــو با توان مالى 
باشــگاه هاى ایرانى همخوانى ندارد اما اصرار مدیران 
باشگاه هاى ما به خرید بازیکنان ارزان قیمت و در عین 
حال بى کیفیت خارجــى، بى نهایــت غیرقابل درك و 
غیرقابل دفاع است. به خصوص که این بازیکنان -غیر از 
بازى هاى بى کیفیت و نیمکت نشینى- بعد از ترك کشور 
و شکایت به فیفا، تازه باشگاه ها را وارد مرحله اى جدید از 

بحران و خطر محکومیت مى کند.

تفاوت 13میلیون دالرى
 االهلى با استقالل

ورود تاج به پرونده 
کاپیتان هاى سرخابى

مرتضى رمضانى راد

صحبت هاى عادل فردوسى پور در برنامه 90 این هفته 
بار دیگــر روى اعصاب هواداران ســپاهان رفت تا آنها 

ناراحتى خود را از او در فضاى مجازى نشان دهند.
در بررســى صحنــه هــاى داورى دیدار ســپاهان- 
پرسپولیس، فردوسى پور با جمالت و اصرارهاى بیش از 
حد و مکرر خود به خداداد افشاریان کارشناس داورى این 
هفته برنامه، بار دیگر به سمت و سویى رفت که هواداران 
سپاهان او را متهم به ســپاهان ستیزى کنند و البته این 
بار خود  او با سخنانش ظاهراً بى میل نبود که مورد این 

اتهام قرار بگیرد.
در صحنه خطاى گلر سپاهان که افشاریان هم این خطا را 
پنالتى مى دانست، فردوسى پور هیچ اما و اگرى نیاورد و 
او هم همچون کارشناس تأیید کرد که گلر زردپوشان با 
کنار پا طارمى را زده در نهایت این صحنه با تأیید مشترك 

فردوسى پور و افشاریان همراه بود.
در صحنه خطاى پنالتى محمد انصارى بر روى مهرداد 
محمدى، فردوسى پور چند بار از کارشناس مى پرسد که 
گرفتن پنالتى سختگیرانه نبود که با پاسخ منفى افشاریان 

مواجه مى شود!
 همچنین در صحنه خطاى وحید امیرى، آقاى کارشناس 
اعتقاد دارد که بازیکن پرســپولیس بایــد فقط با کارت 
قرمز مواجه شود که این بار هم با مقاومت و اصرارهاى 
فردوسى پور مواجه مى شود که امیرى روى توپ رفته 

است که البته باز هم اصرارهایش بى نتیجه مى ماند!
اما در یکى از جنجالى ترین صحنه ها (اعالم خطاى حاج 
صفى و اخراج او  و گرفتن پنالتى دوم به نفع پرسپولیس) 
که سپاهانى ها آن را مضحک ترین تصمیم داور در این 
دیدار مى دانستند، فردوســى پور همه تالش خود را به 
کار بست که ثابت کند  اعالم پنالتى به نفع سرخپوشان 

درســت بود و چندین بار با  ادله مختلف سعى در اثبات 
سخن خود داشت.او با تصاویرى از زاویه هاى مختلف 
مرتبًا مى گفت که حاج صفى یک شیطنتى کرده است! 
این بار هم تالش هاى او بى نتیجه بود و افشاریان پنالتى 
را مردود  و آن را یکى دیگر از اشتباهات اکبریان داور در 

این دیدار دانست.
البته فردوســى پور از  این صحنه به راحتى عبور نکرد و 
دور دوم و ســوم تالش هاى خود را براى متقاعد کردن 
کارشناس برنامه به کار بست تا جایى که افشاریان گفت: 
«تا فردا هم این صحنه را نشان بدهید حرف من همانى 
است که گفتم. من با همه احترامى که براى شما و همه 
پرپسولیسى هاى عزیز(!) قائلم نظرم همان است و این 
این صحنه هــا و تصاویر مرا براى اعــالم پنالتى قانع

نمى کند.»
سخنان فردوسى پور و ثابت شدن اشتباهاتى بزرگ علیه 
سپاهان در ال کالســیکوى ایران، هواداران سپاهان را 
حســابى کالفه کرد و از همان دوشنبه شب تا دیروز در 
پســت هایى معنادار جمله کنایه آمیز افشاریان مبنى بر 
اینکه با احترام به شما و همه پرسپولیسى ها، حاج صفى 
خطایى را مرتکب نشد را منتشر کردند. آنها البته بار دیگر 
حمالت و انتقاداتى تند را هــم متوجه اکبریان داور این 
دیدار کردند و از او خواستند با این اشتباهات فاحش بهتر 

است هر چه زودتر از دنیاى داورى خداحافظى کند...
رابطه هواداران ســپاهان و عادل فردوسى پور در طول 
ســال هاى گذشــته در مقاطع متعددى شکرآب شده 
است. برخى جمالت  مجرى 90 در طول سال هاى اخیر 
حسابى هواداران این باشــگاه را عصبانى کرده و باعث 
شعارهاى تند آنها در ورزشگاه علیه برنامه 90 شده است.  
حتى موضوع تا جایى پیش رفته که عادل مجبور شــده 
در برنامه هاى آینده خود حسابى در مورد جمالت قبلى 

خود توضیح دهد و بگوید که سوءتفاهم رخ داده است.

در آخرین قهرمانى ســپاهان که با حسین فرکى در روز 
پیروزى زردپوشان بر سایپا به دست آمد، با توجه به اینکه 
فردوسى پور چند روز قبل از روز پایانى لیگ اعالم کرده 
بود که دیگر امســال نوبت به قهرمانى تراکتورسازى 
است، هواداران سپاهانى حسابى از خجالت او در آمدند 
و در شعارهایشان قهرمانى تیمشان را به فردوسى پور با 

شعارهایى خاص تسلیت گفتند!
در شماره هاى آتى در مورد اختالفات هواداران 

سپاهان و  مجرى 90 در طول هاى سال هاى 
اخیر بیشتر خواهیم نوشت.

 

نصف جهان  کاپیتان تیم فوتبال ســپاهان اصفهان 
بار دیگر تأکید کرد که تصمیمات داور دیدار تیمش با 

پرسپولیس خنده دار بوده است.
احسان حاج صفى در گفتگو با روزنامه نصف جهان، در 
این باره گفت: واقعاً متأسفم، در صحنه اى که  منجر به 
اخراج من شده بود واقعاً شوکه شده بودم و باور نمى 
کردم که داور اینقدر مفت و مجانى براى پرسپولیسى 
ها پنالتى بگیرد و هنوز هم که هنوز است متعجبم که 
چگونه با آن تصمیم غلط و ناجوانمردانه، شــرایط به 
شکلى همه جانبه علیه ما شد. وى ادامه داد: شما دیدید 
که  کارشناس برنامه 90 هم تأیید کرد که تصمیمات 
داور اشتباه بوده است، این تصمیم خنده دار باعث شد 
هم  سپاهان ده نفره شود و هم اینکه گل دوم را دریافت 
کند و از لحاظ روحى در شرایط بدى قرار بگیرد، ضمن 
اینکه با شاهکارهاى آقاى اکبریان(داور دیدار سپاهان- 
پرسپولیس) من حضور در دربى اصفهان را هم از دست 
دادم.حاج صفى با اشاره به اینکه مطمئن است که در 
آن صحنه مرتکب هیچ خطایى نشده، اظهار داشت: 
مهدى طارمى خود را به من زد و پنالتى گرفت و داور 
هم به راحتى این صحنه را خطا مى گیرد و یک تیم را 
قربانى مى کند. من قبًال گفته بودم که اعالم این خطا 
خنده دار است و برنامه 90 هم حرف هاى مرا تأیید کرد. 
شکل افتادن مهدى به نحوى بود که هر داورى متوجه 
شود که وى خود  را الکى بر زمین انداخته و هیچ اتفاقى 
نیافتاده است ولى به هر حال اکبریان دوست داشت که 

پنالتى اعالم کند.
کاپیتان ســپاهان در مورد دربى اصفهان هم گفت: 
متأســفم که در این دیدار حضور ندارم و البته غایبان 
دیگرى هم داریــم که کارمان را 
بــراى این بازى ســخت 
مى کند. تا به حال خیلى 
شــرمنده هــواداران 
شده ایم. امیدوارم در این 
بازى بتوانیم جبران کنیم  
تا هواداران مــان  اندکى، 
روزهاى تلخ گذشــته را 
فراموش کنند.

وینگو بگوویچ  توانست با گل گهر سیرجان مقابل 
فجر سپاسى یک بر صفر پیروز شــود و به صدر 
جدول لیگ یک صعود کند. به بهانه حضور این 
تیم در صــدر جدول و همچنیــن صحبت هاى 
زوران مامیچ سرمربى العین امارات که گفته بود از 
همکارانم در ایران اطالعات ذوب آهن را گرفته ام، 

گفتگویى با وى انجام شده که با هم  مى خوانیم.
مقابل فجر سپاسى ته جدولى یک برد خفیف به 

دست آوردید.
فجر تیم بسیار خوبى است، فیلم سه بازى این تیم 
را دیدم و به بازیکنانم هم گفتم جایگاه این تیم در 
ته جدول نیست. بازى را هم خوب شروع کردیم 
و در 15 دقیقــه اول3-2 موقعیــت خوب گلزنى 
داشتیم، اما ریتم بازى را از دست دادیم. نیمه دوم 
را هم خوب شروع کردیم و به گل هم رسیدیم. با 
شایستگى به پیروزى رسیدیم، فجر سپاسى تیمى 
است که مى تواند همه حریفان را به دردسر بیندازد.

حضور در صــدر جدول چطور 
است؟

قطعاً حضور در صدر جدول مى تواند از نظر روحى و 
روانى به بازیکنان ما کمک کند، اما باید قبول کرد 
که سپیدرود رشت و پارس جنوبى یک بازى از ما 
کمتر دارند و ممکن است امروز با بازى سپیدرود 
دوباره صدر جدول را از دست بدهیم. این تغییرات در 
باالى جدول در این هفته ها پیش مى آید و همه چیز 
موقتى است. بنابراین نباید به خاطر صدرنشینى در 

این مقطع لیگ، شاد شویم.
کدام تیم ها شــانس صعود به 

لیگ برتر را دارند؟
از ابتداى لیگ هم گفته بودم یک فصل ســخت 
و فرسایشى در پیش اســت، در حال حاضر 6 تیم 
مدعى صعود به لیگ برتر هستند و همه بازى ها 
حکم فینال را براى مدعیان دارد و هنوز مشخص 
نیست کدام دو تیم مى توانند به لیگ برتر صعود 

کنند.
سرمربى العین امارات  اعالم 
کرد از مربیــان هموطنش در 
ایران اطالعــات ذوب آهن را 
کسب کرده اســت. آیا شما به 
این سرمربى اطالعات دادید؟

نه، او با من تماس نگرفت و من هیچ اطالعاتى در 
این زمینه به او ندادم.

تبادل این اطالعات بین مربیان 
در فوتبال روز دنیا طبیعى است؟

معموًال همــه مربیان با هم در ارتباط هســتند و 
این اتفاق مطلب خاص و غیرطبیعى نیســت که 
بخواهید روى آن حساس شــوید. این اطالعات 
معمول فوتبال اســت که بین مربیــان ردوبدل 
مى شــود. ولى در مورد تیــم ذوب آهن اصفهان 
باید بگویم که من به هیچ وجه اطالعاتى راجع به 
این تیم را به سرمربى العین ندادم و اصال با مامیچ 

تماسى نداشته ام.

تیم جوان منصوریان براى کسب پیروزى برابر میلیاردهاى االهلى به شگفتى نیاز 
داشت اما با وجود این، باز هم نمایش قابل قبولى ارائه کردند. 

استقالل در اولین دیدار خود در دور گروهى لیگ قهرمانان آسیا در نمایشى قابل 
انتظار برابر االهلى شکست خورد. آبى پوشــان پس از شکست برابر استقالل 
خوزستان نزدیک به یک ماه بود که هیچ شکستى را در بازى هاى دشوار و پرتعداد 
تجربه نکرده بودند اما برابر االهلى در خارج از خانه شکست خوردند؛ شکستى که نباید 

آن را یک دلیل بزرگ غیر منتظره نامید.
تیم جوان منصوریان در دیدار با االهلى دو نیمه متفاوت داشت و تنها نزدیک به 30 دقیقه توانست 
فوتبال همیشگى اش را بازى کند. شاگردان جوان منصوریان براى پیدا کردن خودشان در زمین 
شیخ راشد نزدیک به 60 دقیقه زمان نیاز داشتند؛ زمانى که قطعاً براى بازیکنان با تجربه کمتر از 
20 دقیقه است و اگر استقالل منصوریان با ترکیبى از بازیکنان با تجربه به میدان مى رفت، خیلى 

زودتر مى توانست به جریان بازى بازگردد.
تیم جوان منصوریان در لیگ برتر یکه تازى مى کند؛ در هر بازى سه گل زده و طلسم نبردن 

پرسپولیس و ذوب آهن را بعد از پنج سال شکسته است. شمشیر بّران منصوریان در نیم فصل دوم 
به کمتر حریفى رحم کرده اما براى توصیف تقابل استقالل با االهلى، باید به نقل قول معروف 

غالمحسین پیروانى درباره تقابل با یک اسلحه اتوماتیک بازگشت.
جوانان منصوریان که کمتر تجربه بازى هاى به این دشوارى را در کارنامه خود داشتند، خیلى دیر 
به بازى برگشتند و اگر فوتبال تنها 30 دقیقه پایانى بازى بود، مى شد حتى در این بازى نیز به آنها 
نمره قبولى داد؛ به ویژه آنکه االهلى در این دیدار با همه ستاره هاى میلیاردى اش باز هم روى 

یک ضربه کرنر به برد رسید.
منصوریان قطعاًً در هدف گذارى خود براى صعود از این گروه در دیدار با االهلى بیش از یک امتیاز 
را نشان نکرده بود. سرمربى استقالل یک امتیاز مهم و روحیه ساز را از دست داد اما قطعاً تیم 
جوان او مى تواند با شکست التعاون در بازى هفته آینده به مسابقات بازگردد و با یک امتیاز کمتر از 
هدف گذارى ابتدایى، جشن بزرگ صعود برگزار کند. پس به نظر مى رسد باید براى نوشتن علیه 

منصوریان و تیم جوانش کمى صبر کرد و پس از بازى با التعاون درباره تجربه جوانگرایى 
در مسابقات آسیایى صحبت کرد. حاال وقت مؤاخذه و تنبیه جوانان آبى نیست.

توجه به عادل فردوسى پور
 کنایه جالب 

با احترام به شما 
و

 پرسپولیسى ها!

 کنایه جالب تو

بببببببببببببببببا اح
و
 پرسپ

,,

رابطه هواداران 
سپاهان و عادل 

فردوسى پور 
در طول 

سال هاى 
گذشته در مقاطع 
متعددى شکرآب 

شده است

حاج صفى در گفتگو با نصف جهان:

گفتم که آن تصمیم 
خنده دار بود

 وینگو بگوویچ:

اطالعات ذوب آهن را 
 به کسى ندادم

فردوسى پور مواجه م
است که البته باز هم اص
اما در یکى از جنجالى
صفى و اخراج او  و گر
که سپاهانى ها آن را
دیدار مى دانستند، فر
کار بستکه ثابت کن

تیم جوان منص
داشت اما با
استقاللد
انتظار براب
خخخخوزستان
تجربه نکرد
آن را یک دلیل بزرگ غی
تیم جوان منصوریان در
فوتبال همیشگى اش ر
0شیخ راشد نزدیک به60
20 دقیقه است و اگر است
زودتر مى توانست به جر
تیم جوان منصوریان د

 حاال وقت تنبیه جوانان آبى نیست

هرمانى ســپاهان که با حسین فرکى در روز 
پوشان بر سایپا به دست آمد، با توجه به اینکه 
چند روز قبل از روز پایانى لیگ اعالم کرده  ر
تراکتورسازى نوبت به قهرمانى امســال ر

ران سپاهانى حسابى از خجالت او در آمدند 
یشان قهرمانى تیمشان را به فردوسى پور با 

خاصتسلیت گفتند!
ى آتى در مورد اختالفات هواداران

0جرى90 در طول هاى سال هاى 
خواهیم نوشت.

متأســفم که درایندیدار حضور ندارم و البته غایبان
دیگرى هم داریــم که کارمان را 
بــراى این بازى ســخت 
مى کند. تا به حال خیلى 
شــرمنده هــواداران 
شده ایم. امیدوارم در این 
بازى بتوانیم جبران کنیم  
تا هواداران مــان  اندکى، 
روزهاى تلخ گذشــته را 
فراموش کنند.

هاست. شمشیر بّران منصوریان در نیم فصل دوم 
بل استقاللبا االهلى، باید به نقل قول معروف

توماتیک بازگشت.
 این دشوارى را در کارنامه خود داشتند، خیلى دیر 
نىبازى بود، مى شد حتى در این بازى نیز به آنها 
با همه ستاره هاى میلیاردى اش باز همروى ر

د از اینگروه در دیدار با االهلى بیش از یک امتیاز 
ازمهم و روحیه ساز را از دست داد اما قطعاً تیم 
هآینده به مسابقات بازگردد و با یک امتیاز کمتر از 
 کند. پس به نظرمى رسد باید براى نوشتن علیه 

 از بازى با التعاون درباره تجربه جوانگرایى 
خذهو تنبیه جوانان آبى نیست.

طه هواداران 
هان و عادل 

دوسى پور 
طول 

هاى  ل
شته در مقاطع
ددى شکرآب 

ه است



صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت

E-mail:     info@nesfejahan.net

دنیا و آخرت خدا را فرمانبردار اســت و سر رشــته هر دو به دست 
اوســت. آســمان ها و زمین ها کلیدهــاي خویش را به او ســپردند و 
درختان شــاداب و سرســبز، صبحگاهان و شــامگاهان در بـرابـــر 
خـدا سجـــده مـی کننـــد و از شـاخـــه هاي درختان، نورسرخ رنگی 
شــعله ور شــده، به فرمان او میوه هاي رسیده را به انســان ها تقدیم 

موال على (ع)می دارند. 

آگهى مزایده زمین (نوبت اول)  چاپ اول

 شهردارى مشکات در نظر دارد با استناد به مصوبه شوراى اسالمى شهر مشکات و براساس کد ردیف 702001 دفترچه بودجه 
سال 1395 شهردارى، تعدادى پالك هاى تجارى و مسکونى تحت تملک خود واقع در شهر مشکات را طى تشریفات مزایده 
عمومى به فروش برساند. لذا از متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده 

به شهردارى مشکات مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است: 

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز میباشد. 
2- هزینه کارشناسى اراضى و آگهى برعهده برندگان مزایده میباشد. 

3- شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهاد مختار است.
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. 

5- شماره هاى تماس: 7- 55683736- 031

روابط عمومى شهردارى مشکات

آگهى مزایده عمومى نوبت اول  چاپ اول

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20/1/86840 مورخ 95/11/25 جانشین محترم شوراى اسالمى شهر مجلسى، یک باب چایخانه 
و آالچیق واقع در بوستان ارم شهر مجلسى را با قیمت پایه کارشناسى جمعًا به مبلغ 93/600/000 ریال براى مدت یکسال شمسى از طریق مزایده 
عمومى به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت مى گردد، حداکثر ظرف مدت یک هفته از 

تاریخ انتشار آگهى، جهت اخذ اسناد مزایده به امور مالى و ادارى شهردارى مجلسى مراجعه نمایند. 
شرایط شرکت در مزایده: 

1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند. 
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 4/680/000 ریال معادل 5٪ کل مبلغ کارشناسى تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 

110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه مجلسى اقدام و یا ضمانت نامه بانکى معتبر ارائه نمایند. 
3- در صورتى که برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهردارى مجلسى ضبط خواهد شد. 

4- هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مزایده مى باشد. 
5- شهردارى در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى مجلسى به نشانىwww.Majlesicity.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852- 031 (امور مالى 
و ادارى شهردارى) تماس حاصل نمائید.  

نشانى: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسى- میدان کوثر- شهردارى مجلسى

روابط عمومى شهردارى مجلسى

خرید انواع:خرید انواع:
لوازم خانگى برقى ایرانى و لوازم خانگى برقى ایرانى و خارجىخارجى

سیستم هاى صوتى و تصویرىسیستم هاى صوتى و تصویرى
ظروف و لوازم آشپزخانه : ظروف و لوازم آشپزخانه : چینى.بلور. پالسکوچینى.بلور. پالسکو

انواع فرش.گلیم.موکت و ...انواع فرش.گلیم.موکت و ...
مبلمان و مبلمان و سرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرتسرویس چوب : استیل.راحتى .اسپرت

پرده و تزیینات داخلىپرده و تزیینات داخلى
آیینه آیینه و شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکسو شمعدان.لوستر و انواع کاالى لوکس

کاالى خواب : روتختى.کاالى خواب : روتختى.لحاف. تشک و ...لحاف. تشک و ...
انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق انواع کاال و تجهیزات ساختمانى : هود.اجاق گاز صفحه اى.گاز صفحه اى.

دوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختماندوربین هاى مداربسته . کاالى بهداشتى ساختمان
سیستمهاى سیستمهاى سرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتورسرمایشى و گرمایشى : انواع کولر. پکیج.رادیاتور

MDFMDF.خدمات ساختمانى: بازسازى.خدمات ساختمانى: بازسازى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى.تعمیرات.دکوراتیو. طراحى داخلى
انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.انواع سیستمهاى رایانه اى : کامپیوتر.لپ تاپ .موبایللپ تاپ .موبایل

انواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیلانواع موتورسیکلت . دوچرخه .تردمیل
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 اقساط بدون سود و کوتاه مدت   اقساط بدون سود و کوتاه مدت  
اقساط بلند مدت و وامى با کمترین سوداقساط بلند مدت و وامى با کمترین سود

ب  ذا فاوت و  ید  ب  

سیسمونى کاملسیسمونى کامل
 جهیزیه کامل جهیزیه کامل

   تلفن:    تلفن: 3220652532206525  __    3221083432210834__  0913325039809133250398

آگهى برگزارى مناقصه عمومى نوبت دوم

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

95 -4 -229
نگهدارى و بهره بردارى (اپراتورى) و تعمیرات مخازن 

و ایستگاه هاى پمپاژ هزارجریب، ارغوانیه، چشمه توتى، 
پیالف، گورت و سه راه سیان

4/750/582/660237/600/000جارى

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار:95/12/04

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/12/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/12/15

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

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
(داخلى 388)

«آگهى تجدید مزایده» نوبت اول

 شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 4/805 مورخ 95/09/21 شوراى اسالمى شهر فالورجان، 
سه واحد آپارتمان و 11 باب مغازه هاى واقع در پاساژ زاینده رود و شریعتى را با قیمت کارشناسى و شرایط ذیل به 

متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره  بهاء به مدت یکسال شمسى واگذار نماید.
1) شرکت کنندگان مى بایست جهت شرکت در مزایده مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب سیبا 0107030747001 

نزد بانک ملى شعبه فالورجان واریز نمایند. 
2) شرکت کنندگان مى بایســت جهت شــرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ اجاره بهاء ساالنه را به حساب شماره 
3100003444002 نزد بانک ملى فالورجان به نام سپرده شهردارى واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ارائه دهند.
3) متقاضیان مى بایست آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 95/12/17 

ارسال نمایند.
4) درخواست هاى واصله رأس ساعت 14:30 روز چهارشنبه 95/12/18 در محل شهردارى باز و قرائت مى گردد. 

5) برنده بابت رهن مورد اجاره مى بایست مبلغ 10/000/000 ریال به حساب سپرده شهردارى واریز نمایند که در پایان 
قرارداد قابل استرداد خواهد بود. 

6) به پیشنهاداتى که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش، ناخوانا و یا خالى از اعالم مبلغ باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. 

7) هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد. 
8) جهت اطالع از قیمت پایه و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید. 

امیر احمد زندآور- شهردار فالورجان

شماره 2692- 95 مورخه 1395/11/30
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سه شــنبه هفته گذشــته حمید رحیمى نادى یکى از 
تهیه کننــدگان «دورهمى» اعالم کــرد این برنامه با 
اندکى تغییرات در نوروز 96 به روى آنتن خواهد رفت. 
اما با گذشت کمتر از یک هفته از انتشار این خبر، هاشم 
رضایت دیگر تهیــه کننده برنامــه «دورهمى» گفته 
که همچنان مشــخص نیســت که این برنامه نوروز 
96 به روى آنتن خواهد رفت یا خیر. به نظر مى رســد 
«دورهمى» که پنج ماه از آخرین روز تصویربردارى آن 
مى گذرد، درگیر حاشیه هایى شده که ممکن است ادامه 

ساخت این مجموعه را با مشکل مواجه کند.
به گزارش «انتخاب»؛ پــس از 8 مهر ماه 95 که براى 
آخرین دوربین ها براى ضبط قســمت آخر سرى اول 
«دورهمى» روشن شد تا امروز تیم سازنده این مجموعه 

نتوانسته اند سرى جدید این مجموعه پرمخاطب را کلید 
بزنند. در ماه هاى گذشــته هم، تمامى قسمت هایى که 
از این مجموعه روى آنتن شــبکه نســیم رفته آنهایى 
بوده اند که پیــش از 8 مهر ماه کار ضبط شــان به پایان 
رســیده بود. ابتدا همه چیز در گروى تمام شدن ساخت 
فیلم «ســاعت 5 عصــر» اولیــن تجربــه کارگردانى 
مهران مدیرى در ســینما بود که مدام پروســه ساخت 
این مجموعه را به تعویــق مى انداخت. پــس از پایان 
فیلمبردارى «ساعت 5 عصر»، بسیارى گمان مى کردند 
فصل جدید برنامه «دورهمى» طبــق وعده هاى تهیه 
کنندگان براى پخش در نوروز 96 جلوى دوربین خواهد 

رفت.
هفته گذشته حمید رحیمى نادى یکى از تهیه کنندگان 
برنامه «دورهمى» با تأیید و تأکید پخش این مجموعه 
در ایام نوروز 96 اعالم کرد برخى از دکورهاى این برنامه 

تغییر خواهد کرد و بازیگران جدیدى هم به «دورهمى» 
اضافه خواهند شد. اما با گذشــت کمتر از یک هفته از 
اظهار نظر رحیمى نادى، هاشــم رضایــت دیگر تهیه 
کننده برنامه «دورهمى» در گفتگو با میزان اعالم کرده 
خبرى که رحیمى نادى هفته گذشته در مورد ضبط این 
برنامه اعالم کرده، غلط است و هنوز مشخص نیست 
که «دورهمى» نوروز امسال از شــبکه نسیم به روى 
آنتن خواهد رفت یا خیــر. رضایت گفته:«در خصوص 
حضور بازیگران در ســرى جدید برنامه «دورهمى» و 
موارد مربوط به پخش شدن یا پخش نشدن این برنامه 
نیز تا پایان هفته جارى تصمیم گیرى مى شــود.» این 
اظهار نظــرات متناقض در مورد ســاخت فصل جدید 
برنامه «دورهمى»، شائبه هایى که در مورد اختالفاتى 

بین گــروه تولید این برنامه وجود داشــت را تشــدید
مى کند.

این در حالى اســت که طبق شــنیده هاى آى سینما 
حتى لوکیشــن این برنامه که سوله اى واقع در پادگانى 
متعلق به ارتش اســت از تیم تولید گرفته شده و هنوز 
هم به آ ها پس داده نشــده، یک سرى شــایعات هم 
درباره عدم تسویه حســاب تهیه کنندگان با تیم تولید

وجود دارد که باعث شده فعًال کســى جواب مثبت به 
تهیه کنندگان براى ادامه مجموعه ندهد و یک مسئله 
مهم دیگر هم این اســت که یکى از تهیه کنندگان این 
برنامه یعنى رحیمى نــادى این روزها شــدیدا درگیر 
ساخت ســریال «خانه ما» به کارگردانى سامان مقدم 
است و بعید اســت بتواند همزمان دو پروژه پرفشار را 

هدایت کند.
از ســوى دیگر برنامه «دورهمى» در مدت زمانى که 

از شبکه نســیم روى آنتن رفت با حاشیه هاى بسیارى 
زیادى هم مواجه شــد به گونه اى که جــرح و تعدیل 
یا عدم پخــش گفتگوهایى ضبط شــده از چهره هایى 
چون امیر آقایــى، مجید مظفرى، فرمــان فتحعلیان، 
بهاره افشــارى و... و همچنین حذفیات بعضًا گسترده 
اجراهاى خــود مهران مدیــرى با انتقــادات فراوانى

 مواجه شد. 
 ماجــراى «بتمرگ خونــه ات» مهــران مدیرى هم 
که شــائبه هاى سیاســى فراوانى را به وجود آورد بر 
حاشیه هاى این برنامه اضافه کرد و با این تفاسیرچندان 
دور از ذهن هم نیست که تولیدکنندگان این مجموعه 
باتوجه به حواشى سرى اول با خود تلویزیون بر سر تولید 

این برنامه به مشکل خورده باشند.
اما دلیل ســومى هم این وســط مى تواند وجود داشته 
باشد، اگر کمى به گذشــته باز گردیم، مهران مدیرى 

زمانى که به برنامه «هفت» رفــت، اعالم کرد پس از 
پایان برنامه «دورهمى» دیگر پروژه اى براى تلویزیون 
جلوى دوربین نخواهد برد تا بیشتر وقت و انرژى خود 
را صرف ساخت فیلم هاى ســینمایى کند. حال ممکن 
است بعد از این همه گمانه زنى، مهران مدیرى که این 
روزها اولین فیلم ســینمایى خود را هم جلوى دوربین 
برده، مى خواهد روى حرفى که مــرداد ماه در برنامه 
بهروز افخمى مطرح کــرد، بماند و دیگر کارى را براى 

رسانه ملى نسازد.
حال با وجود این پرسش ها و احتماالت، عوامل و تهیه 
کنندگان برنامه «دورهمى» در آینده اى نه چندان دور
مــى بایســت پاســخ قانــع کننــده اى بــه ایــن

موضوع ها ارائه کنند تا تکلیف ســاخت یکى از معدود 
برنامه هاى پر مخاطب رســانه ملى روشن و مشخص 

شود.

 روى هـــوا!
هران مدیرى

دگان برنامه م
بین تهیه کنن

اختالف 

فیلم ســینمایى «ســیانور» از سه 
شنبه سوم اسفند ماه مهمان خانه ها

 شد.
به گزارش مهر، سعید خندق آبادى 
مدیــر عامــل موسســه هنرهاى 
تصویرى سوره درباره توزیع نسخه 
نمایــش خانگى فیلم ســینمایى 
«سیانور» در ســطح کشور گفت: 
«ســیانور» یک فیلــم انقالبى و 
سیاســى اســت که به برهه اى از 
تاریخ سیاســى ایران مى پردازد که 
در سینماى ایران کمتر مورد توجه 

قرار گرفته شده است.
وى توضیــح داد: نســخه نمایش 
خانگى فیلم ســینمایى «سیانور» 
به همراه فیلم کوتاه پشــت صحنه 
از روند ســاخت فیلــم و همینطور 
عکس هاى صحنه و پشت صحنه 

است.
در خالصه داســتان این فیلم آمده 
است: پایان یک سکوت طوالنى! 
امیر و هما پس از مدتى یکدیگر را 
مى یابنــد در حالى که یک انتخاب 
بیشــتر ندارند؛ ســیانور یا زندگى! 

و آنها زندگى را انتخاب مى کنند.

منصور لشــکرى قوچانى به تازگى در نامه اى از مسعود 
کیمیایى به شوراى عالى تهیه کنندگان شکایت کرده است.

در ایــن نامه آمــده: «اعضــاء محترم شــوراى عالى 
تهیه کنندگان؛با سالم و احترام، اینجانب از آقاى مسعود 
کیمیایى به دلیلى عدم رعایت قرارداد فى مابین شــاکى 
بوده و قبال به تاریخ 95/11/07 نامه اى براى دبیر محترم 
شوراى عالى تهیه کنندگان ارسال نموده ام. الزم به توضیح 
اســت که طى نامه هاى تاریخ 95/8/10- 95/8/22- 
95/9/22- 95/10/1- 95/10/7 و 95/10/20 و نیــز 
اظهارنامــه 95/11/14 هیئت داورى خانه ســینما را به 
عنوان داور مرضى الطرفین براســاس اساســنامه خانه 
سینما معرفى نموده ام و مستحضر هستید که نامه هاى 
ارسالى فاقد وجاهت قانونى بوده و اظهارنامه تأییدى بر 
مکاتبات فى مابین مطابق قانون خانه ســینما مى باشد 
و عالوه بر اینکه آقاى کیمیایى حکمیت خانه ســینما 
را نپذیرفته انــد، اعالم نموده اند کــه اینجانب به دادگاه 
شــکایت کرده ام». بخش دیگر این نامه به این شــرح 
است: «اینجانب مراتب ادارى و قانونى را پیگیرى کرده 
و خواهم کرد و قطعا اگر خانه ســینما حامى هنرمندان و 
هنربانان به عنوان داور توسط آقاى کیمیایى پذیرفته نشود، 
پرونده از خانه سینما خارج و پیرو اختالفات حقوقى به قوه 
قضائیه ارسال مى شود. اعتبار و میزان مشروعیت «خانه 
سینما» با عملکرد آقاى کیمیایى در حال خدشه دارشدن 

است و اینجانب حســن نیت خود را با 
پیگیرى قانونى توسط خانه سینما ثابت 

نموده ام. امیدوارم اعضاء محترم 
شوراى عالى تهیه کنندگان براى 

برون رفت از خالف هاى مکرر اســتاد 
کیمیایى که باعث متضرر 
شــدن بیشــتر و بیشتر 
اینجانب مى شود تدبیرى 
بیندیشــند و خواهشمند 

است ضمن بررسى قرارداد 
فى مابیــن اینجانب و آقاى 

مســعود کیمیایــى نظر 
قطعى خــود را اعالم 

فرمایید. »

«سیانور»
 وارد شبکه نمایش 

خانگى شد

تهیه کننده قاتل اهلى
 از کیمیایى شکایت کرد

آقاى کیمیایى درحالخدشه دارشدن ا» با عملکرد
 و اینجانب حســن نیت خود را با 
رىقانونى توسط خانه سینما ثابت 

ه ام. امیدوارم اعضاء محترم
ى عالى تهیه کنندگان براى

رفت از خالف هاى مکرر اســتاد 
یى که باعث متضرر 
ن بیشــتر و بیشتر 
نب مى شود تدبیرى 
شــند و خواهشمند 

 ضمن بررسى قرارداد 
بیــن اینجانب و آقاى
ـعود کیمیایــى نظر
را اعالم  ى خــود

ید. »
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طراحى پردازنده ها طراحى پردازنده ها 
بر اساس عملکرد بر اساس عملکرد 

مغز انسانمغز انسان

سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

انویدیا سریع ترین اَبررایانه 
هوش مصنوعى را مى سازد

کسب وکار انویدیا به شدت در حال حرکت به سمت 
هوش مصنوعى است و آخرین قرارداد همکارى آن ها 
در همین راستا به امضاء رســیده است. بزرگ ترین 
تولیدکننده پردازنده هاى گرافیکى؛ GPU هاى مورد 
نیاز «مؤسسه فناورى توکیو» را به  منظور استفاده در 

جدیدترین ابررایانه AI تأمین مى کند.
این ابررایانه؛ سریع ترین دستگاه در نوع خود در ژاپن 
خواهد بــود. پردازنده هاى گرافیکى انویدیا تســال 
P100 که از معمارى پردازشــى پاســکال استفاده 

مى کنند؛ قرار است در ســاخت کالسترى که از آن 
تحت عنوان TSUBAME3.0 یاد مى شــود؛ به کار 
TSUB- گرفته شوند. این کالستر جدید جایگزین
AME2.5 مى شود و قدرت و کارایى آن هم دو برابر 

 TSUBAME2.5 خواهد بود. البته قرار نیست دوران
به این زودى ها به پایان برســد چــون پرونده آن 
هم چنان باز اســت و قدرت آن به توان پردازشــى 

TSUBAME3.0 اضافه مى شود.

کالســتر جدید توانى برابر با 47 پتافالپ دارد و با 
اضافه شدن توان TSUBAME2.5؛ این قدرت به 
64.3 پتافالپ افزایش پیدا مى کند. اگر قصد دارید 

تا چیزى داشته باشــید که چنین توانى تولید کند به 
تعداد بســیار زیادى گوشــى آیفون نیاز دارید. ولى 
تعداد آن خیلى بیشتر از چیزى است که حتى بتوانید 

تصور کنید.

نرم افزار کامل قرآن مجید 
مخصوص اندروید !

 Quran Majeed for Muslim Islam کامــل ترین 

نرم افزار قرآن مجید براى دستگاه هاى اندرویدى است 
که توسط اســتودیوى Pakdata به صورت رایگان در 
پلى استور عرضه شده است. با داشتن این نرم افزار برروى 
گوشى و یا تبلت اندرویدیتان تمامى سوره هاى قرآن را 
در محیطى ساده و زیبا با خود همراه خواهید داشت و مى 
توانید تمامى آیه هاى سوره ها را با ترجمه هاى مختلف 
از جمله فارسى بخوانید! شــاید دوست داشته باشید به 
سوره هاى قرآن با صداى فوق العاده زیبا و آرامش بخش 
قاریان معروف چون عبدالباســط، سعد الغمدى، شیخ 
ایوب و … گوش دهید این امکان نیز در برنامه فراهم شده 
است! تفسیر و ترجمه کلى آیات نیز کمک زیادى به شما 

در فهم آیات قرآن خواهد نمود! 
برخى از ویژگى هاى این اَپ اندرویدى:

■ شامل تمامى سوره هاى قرآن مجید
■ امکان جست و جوى آسان آیات و سوره ها
■ تفسیر و ترجمه سوره ها در 45 زبان مختلف

■ کیفیت باال در نمایش آیات و سوره ها در انواع ابعاد
■ پشتیبانى از زبان فارسى در نمایش ترجمه آیات
■ امکان نشانه گذارى براى قرائت در زمان دیگر

■ برجسته کردن آیات قرآن در طول تالوت
■ پخش صوتى قرائت در پس زمینه در طول آماده به کار

گوگل در حال آزمایش 
تماس صوتى روى LTE است

ســرویس «پروژه فاى» از شرکت گوگل براى کسانى 
است که خوره دیتا هستند. ولى این پروژه در زمینه صوت 
عملکرد چندان قوى ندارد. کاربران باید به طور متناوب به 
Fi سوییچ کنند و این به معنى از دست دادن تماس هاى 

صوتى LTE است. ولى به نظر مى رسد که این مشکل هم 
حل شده است. گوگل در خبر تازه اى به مشترکان خود 
اعالم کرد که در حال آزمایش صــوت بر روى LTE با 
استفاده از زیرمجموعه اى از موجودى مشتریان است. 
T-Mo- به نظر مى رسد این قابلیت فعال فقط روى شبکه
bile کار مى کند. با این وجود؛ از جمله شرایطى که براى 

کاربر فراهم مى شود بهتر شدن کیفیت؛ باال رفتن سرعت 
دیتا و سریع تر شدن زمان برقرارى ارتباط است. 

گوگل در خصوص این که از چه زمانى تمام مشترکان 
مى توانند منتظر تماس LTE باشند چیزى عنوان نکرده 

است. 

امروزه شاهد رقابت فشرده جوامع در دســتیابى به فناورى هاى برتر به مثابه منبع اصلى قدرت مى باشیم. افراد تیزهوش و  
خالق و صاحبان اندیشه هاى نو با تفکر واگرا از سرمایه هاى هر جامعه و ملتى هستند. از این رو در دهه هاى اخیر مطالعات و 
تحقیقات در زمینه فناورى آموزشى و پرورش ذهن هاى خالق بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در چنین 
فضایى شرکت هوشمندافزار با سابقه فعالیت در زمینه اتوماسیون صنعتى و با هدف ارتقاء  سطح دانش و مهارت هاى عمومى 
و ترویج علم روباتیک قدم در عرصه آموزش ساخت و طراحى روبات در سطوح مختلف نهاده است. شرکت هوشمندافزار براى 
نیل به این هدف ضمن بررسى دقیق کیت ها و برنامه هاى آموزشى روباتیک موجود در جهان، اقدام به گزینش و جمع آورى 

مناسب ترین مجموعه ها در این زمینه نموده است.
برنامه هاى آموزشى این شرکت از پیش دبستانى شروع و تا دانشگاه ادامه دارد. مجموعه هاى مباحث پایه اى آموزش رباتیک 
با مجموعه هاى OLLO ، IDEAS و KAI آغاز مى گردد. برنامه آموزشــى این مجموعه توسط متخصصان کره اى براى 
دوره هاى مختلف تحصیلى طراحى شده است و با هدف بهره ورى هر چه بیشتر با هماهنگى و مشاوره متخصصان ایرانى 
http://www.pishrobot.com :با شرایط آموزشى موجود سازگار شده است.                                                                وب آدرس

 Denali Games بازى جدید و خارق العاده در سبک بازى هاى اکشن و ماشین سوارى از  Guns, Cars, Zombies 
براى اندروید است که به صورت رایگان در مارکت بزرگ گوگل منتشر شده است. 

در این بازى همانند بازى مطرح zombie highway شما در نقش راننده انواع ماشــین هاى ویرانگر قرار داده مى 
شوید که عالوه بر رانندگى باید با شلیک هاى پیاپى زامبى ها را از بین ببرید و در صورت تمایل آن ها را زیر بگیرید و 
زامبى ها را یکى پس از دیگرى سرنگون کنید! انواع ماشین هاى مختلف در بازى وجود دارند که مى توانید به دلخواه 
یکى از آن ها را انتخاب کرده و با سوار شدن بر آن ها، سالح اختصاصى تان را بر آن سوار کرده و در جاده اى بى پایان 
با ماموریت هاى چالش آور قرار بگیرید و انواع زامبى ها با قدرت هاى منحصر به فرد را بُکشــید و یکى از زیباترین 

بازى هاى ماشین سوارى و اکشن اندروید را تجربه کنید! 
بازى با نهایت گرافیک طراحى شــده اســت و در آن صحنــه هاى خیره کننــده، صداگذارى فــوق العاده، تنوع 
ماشــین ها و ســالح ها و همچنین گوناگونى محیط تجربه اى متفاوت از بازى هاى اکشــن را برایتان به ارمغان 

خواهند آورد!

معرفى محصول

به تازگى شاهد فاش سازى مشخصات فنى و جزئیات تبلت 
 Samsung Galaxy Tab) گلکسى تب اس 3 سامسونگ
S3) بودیم. این تبلت از محصوالتى است که سامسونگ 

قصد دارد آن را در کنگره جهانى موبایل 2017 معرفى کند.
طبق تازه ترین گزارش هاى ارائه شــده از ســوى سایت 
اندرویدهدالینز، تبلت گلکســى تب اس 3 سامســونگ 
به قلم استایلوس اختصاصى مجهز مى شــود. ظاهرا در 
دفترچه راهنماى این تبلت که بــه تازگى تصاویرى از آن 
منتشر شده به این موضوع و بهره مندى آن از قلم استایلوس 
اختصاصى اشاره شده اســت. با این حال به نظر نمى رسد 
که قلم اســتایلوس مورد نظر در بدنه تبلت گلکسى تب 
اس 3 سامسونگ جایى داشته باشد! انتظار داریم که این 
قلم اســتایلوس به عنوان لوازم جانبى اختصاصى تبلت 
گلکسى تب اس 3 سامسونگ عرضه شود و در بدنه تبلت 
مکانى براى استقرار آن تعبیه نشود. در دفترچه راهنمایى 
تبلت گلکسى تب اس 3 سامسونگ اشاره شده که دستگاه 

از چهار اسپیکر داخلى بهره مند مى شــود! دو عدد از این 
اســپیکرها در لبه فوقانى تبلت قرار دارند و دو عدد دیگر 
در لبه زیرى دستگاه تعبیه مى شوند. بنابراین یکى از نقاط 
قوت تبلت گلکسى تب اس 3 سامسونگ مربوط به قدرت 
پخش صوتى و اسپیکرهاى آن خواهد بود. عالوه بر این 
موضوعات، احتماال تبلت گلکسى تب اس 3 سامسونگ به 
اسکنر اثر انگشت هم مجهز مى شود که به طور یکپارچه در 
دکمه هوم (Home) دستگاه جاسازى خواهد شد. تجهیز 
این تبلت به کیبورد اختصاصــى و پورت اتصال یو اس بى 
نوع سى (USB Type C) هم از دیگر ویژگى هاى آن به 
شمار مى رود. طبق اطالعاتى که در دفترچه راهنماى تبلت 
گلکسى تب اس 3 سامسونگ وجود دارد، این محصول به 
دوربین سلفى و اصلى مجهز مى شود که هر یک از آن ها از 
چراغ فلش LED اختصاصى بهره مند هستند. سیستم عامل 
پیش فرض نصب و راه اندازى شده در این تبلت، اندروید 7 
نوقا خواهد بود و قابلیت هایى همچون قابلیت چند پنجره اى 

 (Pop-up View) و پاپ آپ ویــو (Multi- Window)
هم توسط تبلت گلکسى تب اس 3 سامسونگ پشتیبانى 
خواهند شد. همچنین در دفترچه راهنماى این محصول 
اشاره شده که دستگاه از تکنولوژى شارژ سریع 2.0 کوالکام 

(Quick Charge 2.0) پشتیبانى به عمل مى آورد.
همچنین گفته مى شود که گلکسى تب اس 3 سامسونگ 
 (AMOLED) به صفحه نمایشى 9.7 اینچى و از نوع آمولد
بهره مند مى شود. سیستم روى چیپ (SoC) اسنپدراگون 
820 در قلب این محصول مورد اســتفاده قرار مى گیرد و 
رم دستگاه ظرفیت احتمالى 4 گیگابایتى را ارائه مى کند. 
همچنین فضاى ذخیره ســازى پیش فرضــى که تبلت 
گلکسى تب اس 3 سامسونگ در اختیارتان قرار مى دهد، 
 SD 64 گیگابایت خواهد بود و دســتگاه از اتصال حافظه
پشتیبانى مى کند. متاسفانه در حال حاضر صحت هیچ یک 
از خبرها و مشخصات فنى نام برده شده به طور رسمى از 

سوى شرکت سامسونگ تایید نشده اند. 
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امکان دسترسى به تقویم 
اوت لوك با کمک بلندگوى اکو

از این پس کاربران اوت لوك، الیو و    ایتنا|
هات میل مى توانند بدون مشکل از طریق بلندگوى 
اکو به اطالعات خود و به خصوص داده هاى تقویم 

دیجیتالشان دسترسى داشته باشند.
شــرکت آمازون با به روزکردن بلندگوى هوشمند 
اکــوى خــود پشــتیبانى از حســاب هاى تقویم 
مایکروســافت را بــر روى ایــن بلندگــو ممکن 

کرد.
پیش از این بلندگوى اکو از تقویم گوگل پشتیبانى 
مى کرد، امــا از این پــس خدمات یاد شــده براى 
کاربران مایکروســافت هم در دسترس است، البته 
این ســرویس هنوز با خدمات اى کلود شرکت اپل 

سازگارى ندارد.
شرکت آمازون در ســال هاى اخیر سرمایه گذارى 
گسترده اى در زمینه ساخت بلندگوى هاى هوشمند 
به عمل آورده و تولیدات این شرکت از قابلیت هایى 
مانند خرید اینترنتى، مدیریت لوازم هوشمند خانگى، 

جستجوى اینترنتى و غیره برخوردارند.

روباتى که کودکان فلج مغزى 
را درمان مى کند

به تازگى رباتى ســاخته شــده که    فارس|
براى کمک به درمان کودکانــى که با بیمارى فلج 
مغزى دســت به گریبان هســتند، قابل اســتفاده 

است.
با توجــه به از کارافتــادن ماهیچه هــاى بدن این 
کودکان و ناتوانى هاى شدید آنها محققان دانشگاه 
جرجیا ربات کوچکى طراحى کرده اند که کودکان را 
تشویق به فعالیت بیشــتر کرده و به ورزش درمانى 

آنها کمک مى کند.
ربات یاد شده از طریق گفتگو با کودکان و تشویق 
آنها به فعالیت اجتماعى به حرکت و فعالیت بیشــتر 
آنها کمک مى کند و در محیط هاى خانگى نیز قابل 

استفاده است. 
پرفســور آینا هــوارد مجــرى اصلى ایــن طرح 
مى گوید درمــان کــودکان مبتال به فلــج مغزى 
که با مشــکالتى مانند اوتیســم، تومور مغزى و ... 
مواجه هســتند از طریق تحریک آنهــا به فعالیت 
و گفتگــو با اســتفاده از ربــات یاد شــده ممکن 

است.
ربات یاد شده عالوه بر خانه در محیط هاى درمانى 
و کلینیکى هم قابل استفاده است و با استفاده از آن 
مى توان عملکرد و وضعیت بیماران را زیر نظر گرفت 
و بازخوردهاى ناشى از فعالیت و تحرك آنان را نیز 

دریافت نمود.
این ربــات کــه داروین نــام دارد، بــا موفقیت بر 
روى تعدادى کــودك فلج مغزى آزمایش شــده 
و به تحــرکات فیزیکــى مختصر آنهــا انجامیده 

است.

کلیک

فناورانه
امروزه بشــریت در حال ورود به مرحله سوم است که 
در آن کامپیوترها کاهش ســایز بسیار بیشترى خواهند 
داشــت و قادرند ما را در انجام کارهــاى روزانه مانند 
رانندگى تا منزل یکى از دوســتان یــا برنامه یزى یک 
سفر تفریحى همراهى و کمک کنند. انجام این وظایف 
خیلى متفاوت هستند چون براى انجام آنها به کامپیوتر 
با قابلیت شناســایى الگوها نیاز اســت. براى افزایش 
سرعت پیشرفت در این دوره، شرکت IBM یک چیپ 
جدید بر اساس مدل مغز انسان با نام TrueNorth تولید 

کرده است.

طراحى بى نظیر مغز انسان
مغز بشر به آرامى کار مى کند، با ســرعتى حدود 200 
مایل بر ســاعت که در مقایسه با ســرعت محاسباتى 
چیپ هاى کامپیوترى که برابر با سرعت نور است، بسیار 
کم و غیرقابل مقایســه به نظر مى رســد. با این وجود، 
کارهایى که ابررایانه ها با مشــقت و سختى بسیار زیاد 
انجام مى دهند، کودکان خردسال آن را به راحتى هرچه 
تمام تر انجام مى دهند، مانند شناسایى چهره و یا گرفتن 

یک توپ.
دلیل این اتفاق این اســت کــه مغز انســان از لحاظ 
تکنولوژیکــى به شــدت مــوازى پــردازش مى کند. 
هرکدام از چند میلیارد نورون مغز انسان قادرند به طور 
جداگانه با یکى دیگر از نورون ها ارتباط مستقیم برقرار 
کند. همینطور که تجربه  بیشــترى کســب مى کنیم، 
سیناپس هاى مغزمان گسترش یافته و قدرت بیشترى 
به دست مى آورند که مغز را جهت دسته بندى اطالعات 
گوناگون در بخش هــاى مرتبط و ارائه پاســخ موثر و 

منطقى تر به آنها همراهى مى کنند.
این مراحل یادگیرى نام دارنــد و حقیقتى خارق العاده 
 Dharmendra ،محسوب مى شود. براى درك بهتر آن
Modha دانشمند محقق شرکت IBM شبیه سازى مغز 
انسان توســط ابرکامپیوترها را انجام داد. یافته هاى او 

بسیار تکان دهنده بود.

حتى با اســتفاده از 1.5 میلیون پردازشگر و 8 مگاوات 
برق که براى روشنایى 4هزار خانوار کافى است، سرعت 
ابر کامپوتر 1500 بار از ســرعت مغز انسان کمتر بود. 
Modha با انجام چند عملیات سریع، تخمین مى زند که 
مغز انسان حدود 1 میلیارد بار از کامپیوترهاى امروزى 

موثرتر عمل مى کند.
او به این نتیجه رسید که اگر کمى از تفاوت بین کارایى 
کامپیوترها و کارایى مغز انسان را کاهش دهد، مى تواند 
محصولى انقالبى تولیــد کند. بنابراین، او شــروع به 
طراحى یک نــوع چیپ با قابلیت هــاى کامال متفاوت 
نسبت به چیپ هایى که تا حاال دیده ایم، کرد. دستگاهى 
با قابلیت محاسبه با سرعت نوراما با طراحى برگرفته از 

مغز انسان.

تحولى شگرف در طراحى چیپ ها
این دانشــمند بــا اســتفاده از یافته هاى خــود، مدل 
طراحى شــده خود را به شــکل یک هســته ى شامل 
256 نورون و 65هزار سیناپس ساخت. اما تنها طراحى 
و ســاخت این چیپ متفاوت نبود. چیپ هاى مرســوم 
همگى از ترانزیســتورهاى کوچکى ســاخته شده اند 
که هرکدام به ماننــد ســوییچ هاى تولیدکننده 0 و 1 
عمل مى کنند. این ترانزیســتورها به نوبــت  در مدار 
منطقى Boolean جایگذارى مى شــوند و دستورات 
Not، OR ، AND را اجرا مى کنند. این کلمات دستور 
زبان کامپیوترها براى درك دنیاى اطراف محســوب 

مى شوند.
اما چیپ TrueNorth ساخته شــده توسط Modha به 
شکل کامال متفاوتى عمل مى کند. در این مدل هر یک 
از نورون ها زمانى که ســیگنال هاى دریافتى آن به حد 
خاصى مى رسد، روشن مى شود و سپس سیگنال ها را به 
یک نورون دیگر ارسال مى کند و تمامى سیگنال هاى 
متفاوت را با فاصله کم و به صورت یکپارچه در کنار هم 
جمع مى کند. این ویژگى باعــث کاهش مصرف برق 
شــده و به چیپ ها امکان انجام وظایف به شکل کامال 

هماهنگ با یکدیگر را مى دهد.

عصر جدید محاسبات
چیپ هاى نورومورفیک(TrueNorth)  ســه مشخصه 
اصلى دارند که آنها را به بخشــى مهــم از عصر جدید 
محاسبات کامپیوترى تبدیل مى کند.  اول، معمارى به 
کار رفته در آنها که این چیپ هــا را به گزینه اى ایده آل 
براى تشخیص الگوها از جمله تشخیص صدا و چهره، 
عکس بردارى هاى پزشکى و درك الگوى دیتاها که از 
طریق آن سیستم ها بتوانند مدارك جعلى یا فعالیت هاى 
مجرمین در شــبکه ها را تشخیص دهند، تبدیل خواهد 

کرد.
دوم اینکه این چیپ ها قابلیت تولید در سایزهاى مختلف 
را دارنــد و مى توان آنها را به صورت تک هســته اى یا 
در تعداد باال تولید کرد. بنابراین، هســته  نورومورفیک 
که تنها کمى از تار موى انســان پهن تر اســت، قابل 
بکارگیرى در سنســورها جهت پردازش دیتا در داخل  
منبع دریافت اطالعات است. Modha مى گوید: با این 
کار دیگر نیازى به انتقال دیتاها جهت انجام محاسبات 
بر روى آنها نخواهد بود و محاســبات در داخل دستگاه 

انجام مى گیرد.
اخیرا نیز شرکت IBM یک سرى 16 تایى از این چیپ ها 
را در البراتوار ملــى Lawrence Livermore نصب 
کرده اســت که شــامل 16میلیون نورون و 5 میلیارد 
سیناپس مى شــود و به منظور انجام شبیه سازى هاى 
پیشــرفته و برنامه هاى یادگیرى ماشینى مورد استفاده 
قرار مى گیرند. این ســرى چیپ ها کــه از جعبه  کفش 
کوچک تر هستند، مى توانند جایگزین ابرکامپوترهاى 

با قابلیت مشابه شوند.
در کل، چیپ هاى نورومورفیک هزاران بار از چیپ هاى 
معمول، موثرتر هســتند و تنها بخــش خیلى کوچکى 
از برق مــورد نیــاز چیپ هــاى امــروزى را مصرف 
مى کنند. بنابرایــن ربات ها مى توانند بــا ذخایر باترى 
کوچک تر انجــام وظیفه کنند و اســمارت فون هایمان 
نیز قادر خواهنــد بود وظایفى مانند تشــخیص صدا و 
مســیریابى را بــدون اتالف باتــرى برایمــان انجام 

دهند.

مسیرى براى تحول
نوآورى هیچگاه یک رخداد لحظــه اى نبوده و همواره 
نیازمند کشــف و بینش درونى، مهندســى راهکار ها و 
تحول صنعت مى شود. واضح است که Modha مرحله 
اول و دوم را با موفقیت پشــت سر گذاشــته اما مرحله 
آخر ممکن است ده ها سال طول بکشــد. از نظر مردم 
فنــاورى تــا زمانــى کــه در اختیــار لوله کش ها و 
مغــازه داران قــرار نگیــرد، فنــاورى محســوب

 نمى شود.
به همین دلیل Modha و شرکت IBM این چیپ هاى 
انقالبى خود را در اختیار محققــان قرار داده اند تا از آنها 
در برنامه هاى اجرایــى جدید خود اســتفاده کنند. در 
حال حاضــر 100 نمونه از این چیپ ها در موسســات 
آکادمیک و دولتى در حال اســتفاده هستند و در آینده 
نیز به تعــداد آنها افــزوده خواهد شــد. در حال حاضر 
شــرکت IBM براى افزایش درك افراد از کارایى این 
چیپ ها، کالس هاى عملى را براى مهندســان برگزار 

مى کند.
در ســال هاى آینــده IBM بــا مشــتریانى از جمله 
شرکت هاى فعال در بخش تحلیل داده ها همکارى هایى 
خواهد داشــت تا از ایــن طریــق برنامه هاى مختص 
چیــپ TrueNorth بیشــترى تولید کند. شــرکت با 
گسترش شبکه  مشــتریان خود مى تواند نسل جدیدى 
از محصــوالت على الخصــوص در بخــش رباتیک، 
عکسبردارى هاى پزشکى و خودروهاى تمام اتوماتیک 

تولید کند.
براى بقیه  افراد جامعــه، چیپ هاى نورومورفیک خیلى 
ملموس نخواهند بود و تنها عده  کمــى از افراد عادى 
فرصت مشــاهده و توانایى شناســایى این چیپ ها را 
خواهند داشت. اما تغییر در نحوه تعامل افراد با فناورى 
براى همه مردم ملموس خواهد بــود. در ضمن نحوه 
تفکر کامپیوترها نیز با شــباهت بیشــترى به انسان ها 
همراه خواهد بــود و البته در انجــام موثرتر وظایف و 
همکارى با دیگر دستگاه ها، ما را بیشتر از قبل همراهى 

خواهند کرد.

جزئیات تبلت گلکسى تب اس 3 سامسونگ فاش شد!

رامین مشکاه



آگهىآگهى 2885چهار شنبه  4  اسفند  ماه 1111

ابالغ وقت رسیدگى
شماره: 852/95 ش ح 3 -850/95 ش ح 3- 1395/11/26 خواهان علیمردان اله یارى دادخواستى به خواسته 
الزام خوانده به مطالبه به طرفیت خوانده امیرمحمدزاده به شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 852/95-850/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/30 
ساعت 5 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به 
تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار  مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3521 شعبه 

سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1258
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 1081/95 ش ح 2- 1395/11/27 خواهان امیرکاوه دادخواستى به خواسته الزام خوانده به مطالبه مبلغ 
191/700/000 ریال به طرفیت خوانده سجاد حسینى به شوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره  1081/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/27 ساعت 
8/30 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور 
یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود 
چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3518 شعبه دوم حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1259  
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 14/95 ش ح 8 - 1395/11/23 خواهان محمود جوشیار دادخواستى به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده ورثه مرحوم عباسعلى سلطانى 1-حســینعلى 2-على 3-رضا 4-نرگس 5-محمد 6-رقیه 7-زهرا 
همگى سلطانى به شوراى حل اختالف شعبه 12 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/14 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان 
ردیف اول و دوم اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج  خواهد شد. م الف: 3515 شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1260
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 603/95 ش ح 6- 1395/11/27 خواهان زهره لطفى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه 
به طرفیت خوانده روژان قربانى به شوراى حل اختالف شــعبه شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به شماره ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 96/01/21 ساعت 3/45 عصر تعیین گردیده علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائ م اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3516 شــعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/11/1261
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9510103730105142  شماره پرونده: 9509983730101012 شماره بایگانی شعبه: 951025 
خواهان روح اله سلحشورى دادخواستی به طرفیت خوانده آزاده نجفى پور به خواسته مطالبه خسارات دادرسى 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف آباد نموده که 
جهت رسیدگى به شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 
951025 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/1/14 و ساعت 9:30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده آزاده نجفى پور و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده آزاده نجفى پور پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3519 شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد/11/1262
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان محســن یوسفى دادخواستى به خواســته الزام خوانده به الزام به انتقال 
سندرسمى به طرفیت خوانده على مراد چگینى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم 
نموده که پس از ارجاع به شــماره 274/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/15 ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان 
به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3520 شعبه 

11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1263
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103731505549 شــماره پرونده: 9509983731500936 شماره بایگانى شعبه: 
950950 خواهان مجتبى سفرى على منصورى دادخواســتى به طرفیت خواندگان طاهره و عباس هردو 
منصورى به خواســته محکومیت تضامنى خوانده گان به پرداخت مبلغ یک میلیارد تقدیم دادگاه عمومى 
شهرستان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد واقع در 
نجف آباد ارجاع و به کالسه 950950 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/01/26 و ساعت 9 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر شوید. م الف: 3525 

شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/11/1264
ابالغ وقت رسیدگى

شماره نامه: 9510113730401500 شماره پرونده: 9509983730400961 شماره بایگانى شعبه: 950974 
خواهان مجتبى سفرى دادخواستى به طرفیت خوانده ابراهیم فخرى فرزند جعفر به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رسیدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگسترى شهرستان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 950974 ح/4 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگى آن 1396/02/16 و ساعت 9 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ابراهیم فخرى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امورمدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگا ه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 3526 شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) 

دادگسترى شهرستان نجف آباد/11/1265
فقدان سند مالکیت

شماره: 1395/12/335222 آقاى سید اسداله صادقى نجف آبادى فرزند سیدعلى به استناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت دودانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین شــماره 476 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که در صفحه 388 دفتر 70  
امالك ذیل ثبت 8466 بنام ســیدعلى صادقى فرزند میرزا صادق ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق سند 
انتقال 18659 مورخ 1332/12/02 دفترخانه 66 نجف آباد به اسداله صادقى نجف آبادى فرزند سیدعلى انتقال 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: جابجائى ازبین رفته است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به راائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 3528 زمان ى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان نجف آباد/11/1266
مزایده

در پرونده کالسه 950027  اجرایى و به موجب دادنامه شماره 1436-950 صادره از شعبه سوم محکوم علیه 
اجرایى آقاى عبداله صالحى فرزند محسن محکوم است به پرداخت 170 عدد سکه بهارآزادى بابت محکوم به 
و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ 200000 ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت 
که از طریق اجراى احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى پورقیصرى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. یک دستگاه سوارى پیکان به شماره انتظامى 
192 م 58 ایران 43 تیپ 1600 و داراى تودوزى فرسوده و الستیکها 30 درصد کارائى بارزش 25/000/000 
ریال ارزیابى و تعیین مى گردد. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال 
توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 95/12/23 ساعت 10 صبح در همان محل به 
فروش مى رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى ٪10 
آنرا فى المجلس به حساب 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن 
اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار مى گردد ضمناً خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ملک موردنظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3509  اجراى احکام 

شعبه سوم دادگاه حقوقى نجف آباد/11/1267
 ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 952903 ح/3- 1395/11/25 خانم زهرا مهدورى فرزند خیرگرد شــغل خاندار ساکن ویالشهر 
دادخواستى به خواســته طالق به طرفیت نظام ظهور ســلیمانى فرزند محمود فعًال مجهول المکان به این 
دادگاه تقدیم که به کالسه ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب فوق الذکر یک نوبت  در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار آگهى و به خوانده فوق الذکر اخطار 
میگردد پس از نشرآگهى ظرف مدت یکماه به دفتر شــعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
در جلسه دادرسى که براى روز دوشنبه مورخه 96/01/21 ساعت 9/30 تعیین شده حاضر شوند. در غیر این 
صورت دادگاه غیابًا به دعوى رســیدگى و تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 3512 شعبه 3 دادگاه 

عمومى نجف آباد/11/1268
ابالغ وقت رسیدگى 

شــماره: 195/95ش ح 11- 1395/11/24 خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه بــا وکالت مجتبى حقیقى 
دادخواستى به خواسته الزام خواندگان مطالبه به طرفیت خواندگان: 1- عبداله عسگرى 2- روح اله عسگرى 
3- امیر شفیعى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
195/95 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 96/01/19 ساعت 10/30 تعیین گردیده علیهذا چون خواندگان 
ردیف اول و دوم مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى 
مى شود و به خواندگان ردیف اول و دوم اخطار مى گردد که از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده 
حضور یابد بدیهى است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 3513 شعبه 11 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/11/1269 
حصر وراثت

محمدفتحى داراى شناســنامه شماره 148 به شرح دادخواست به کالســه 294/95 از این شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مریم حیدرى جوزدانى بشناســنامه 146 در 
تاریخ 1393/12/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به : 1- فاطمه فتحى ش ملى 1081175966، 2- عارفه فتحى ش ملى 1080782400 (فرزندان متوفى) 

3- محمدفتحى ش ش 148 (همسر متوفى) 4- شوکت حیدرى جوزدانى ش ش 9 (مادرمتوفى)  5- حسین 
حیدرى جوزدانى ش ش 28 (پدر متوفى).متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3517 شعبه 

14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1270
حصر وراثت

نجمه پوررحیم نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1352 به شرح دادخواســت به کالسه 290/95 از این 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا پوررحیم نجف آبادى 
بشناســنامه 21952 در تاریخ 1395/10/21 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- روح اله پوررحیم نجف آبادى ش ش 29910،  2- نجمه پوررحیم نجف آبادى 
ش ش 1352 (فرزندان متوفى) 3- زهرا سلیمان نژاد ش ش 1336 (همسر متوفى) 4- فاطمه بیگم رضائیان 
نجف آبادى ش ش 383 (مادر متوفى). متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 3523 شعبه 

14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1271
حصر وراثت

محمدرضا امینى کهریزسنگى داراى شناسنامه شماره 1202 به شرح دادخواست به کالسه 176/95 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرضا امینى کهریزسنگى 
بشناسنامه 57 در تاریخ 1393/11/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- عبدالعظیم امینى کهریزسنگى ش ش 25، 2- عبدالصمد امینى کهریزسنگى ش ش 
34، 3- محمود امینى کهریزسنگى ش ش 53 ، 4- عبداهللا امینى کهریزسنگى ش ش 112، 5- محمدرضا 
امینى کهریزسنگى ش ش 1202، 6- خدیجه امینى کهریزسنگى ش ش 24، 7- مریم امینى کهریزسنگى 
ش ش 7، 8- کوکب امینى کهریزسنگى ش ش 34، 9- زهرا امینى کهریزسنگى ش ش 51 (فرزندان متوفى) 
م توفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3527 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1272
حصر وراثت

على زینلى داراى شناسنامه شماره 1211 به شرح دادخواست به کالســه 229/95 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عفت غالمى قراتپه بشناسنامه 339 در تاریخ 
1395/10/14 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- رضوان زینلى ش ش 26346، 2- على زینلى ش ش 1211، 3- اعظم زینلى ش ش 598 ، 4- اکرم زینلى 
ش ش 404 (فرزندان متوفى) 5- غالمرضا زینلى ش ش 464 (همسرمتوفى). متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادر خواهد شد. م الف: 3531 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/11/1273 
حصر وراثت

بهرام جمشیدیان قلعه سفیدى داراى شناسنامه شماره 59 به شرح دادخواست به کالسه 285/95  از این شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اله جمشیدیان قلعه سفیدى 
بشناسنامه 822 در تاریخ 1393/01/14  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- رضا جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 18، 2- محمدرضا جمشیدیان قلعه سفیدى ش 
ش 31، 3- طیبه جمشیدیان ش ش 51 ، 4- بهرام جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 59 ، 5- عزت جمشیدیان 
قلعه سفیدى ش ش 123، 6- على جمشیدیان قلعه سفیدى ش ش 2، 7- کاظم جمشیدیان قلعه سفیدى ش 
ش 3512 (فرزندان متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادر خواهد شد. م الف: 3503 شعبه 14 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک )/11/1274
ابالغ راى 

شماره دادنامه: 9509973630101154 شــماره پرونده: 9409983630100531  شماره بایگانى شعبه: 
940604 پرونده کالسه 9409983630100531 شــعبه دادگاه عمومى حقوقى شهرستان تیران تصمیم 
نهایى شــماره 9509973630101154 خواهان: خانم فرحناز صاحبزاده فرزند حمید با وکالت خانم فهیمه 
خلیلى فرزند عزیزاله به نشانى نجف آباد خیابان امام پایین تر از چهارراه شهردارى نبش کوى شهامت کدپستى 
8517634744 دفتر وکالت آقاى ابراهیم ایمانیان پور خواندگان: 1- آقاى سجاد ایمان نژاد به نشانى مجهول 
المکان 2- شرکت تعاونى رویش داروى سبالن به نشانى اردبیل – خیابان سى مترى- کوچه طوى – کوى 
رحمانیه- پ 56 شرکت رویش داروى سبالن خواسته: مطالبه خسارت. گردشکار: دادگاه باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از ذات باریتعالى به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: درخصوص دادخواست خانم فرحناز صاحبزاده فرزند حمید با وکالت خانم فهیمه خلیلى به طرفیت 1- 
شرکت تعاونى رویش داروى سبالن و 2- آقاى سجادایمان نژاد مبنى بر مطالبه خسارت ناشى از عدم اجراى 
کامل قرارداد شماره 34829 الف مورخ 93/10/14 بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با این توضیح که 
خوانده ردیف اول با نمایندگى خوانده ردیف دوم در مقابل خواهان متعهد به تهیه نهال، نظارت و خرید محصول 
گل گاو زبان در سه هکتار اراضى واقع در تیران بوده که حسب نظریه کارشناس به علت عدم انجام تعهدات، 
موجب ورود خسارت به میزان 54550000 تومان به خواهان شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، 
مالحظه قرارداد و نظریه کارشناسى که مصون از اعتراض مانده و حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده 
دلیلى بر پرداخت دین یا برائت ذمه ارائه ننموده است لذا ادعاى خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و مستنداً به 
مواد 515 و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 54550000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 1500000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و ابطال تمبر و همچنین حق الوکاله طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزى از تاریخ تقدیم دادخواست 94/7/21 تا زمان وصول در حق 
خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 

و ظرف 20 روز از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
شماره دادنامه: 9509973630101274 خواهان: خانم فرحناز صاحبزاده فرزند حمید با وکالت خانم فهیمه 
خلیلى فرزند عزیزاله به نشانى نجف آباد خیابان امام پایین تر از چهارراه شهردارى نبش کوى شهامت کدپستى 
8517634744 دفتر وکالت آقاى ابراهیم ایمانیان پور خواندگان: 1- شرکت تعاونى رویش داروى سبالن به 
نشانى اردبیل- خیابان سى مترى کوچه طوى کوى رحمانیه پ 56 شرکت رویش داروى سبالن 2- آقاى 
سجاد ایمان نژاد به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارت تصمیم دادگاه: دادگاه باتوجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از ذات باریتعالى به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
تصحیحى: درخصوص دادنامه شماره 1154 مورخ 95/10/4 صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى تیران 
بدینوسیله کلمه «نهال» در سطح سوم را به کلمه «نهاده» و کلمه «ریال» در سطر هشتم را به کلمه «تومان» 
و کلمه خوانده را در ســطح هفتم به «خوانده ردیف اول» تبدیل و اصالح مى نماید. و عبارت ذیل را به آخر 
دادنامه ملحق مى نماید. و در خصوص خوانده ردیف دو، دادگاه دعوا را متوجه وى ندانسته و مستنداً به بند 4 
ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى، قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نماید. قرار صادره ظرف مهلت 20 روز قابل 
اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. راى تصحیحى صادره براساس اجازه حاصل از ماده 
309 قانون آئین دادرسى مدنى صادر شده و تسلیم رونوشت راى اصلى بدون رونوشت راى تصحیحى ممنوع 
است. م الف: 3522 محمدى جرقویه اى رئیس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان تیران /11/1276

اجراییه 
شماره: 747/95 ش ح- 95/11/17 به موجب راى شــماره 929 تاریخ 95/09/11 حوزه دوم شوراى حل 
اختالف نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه: اشکان جمالى به نشانى: مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 725/000 ریال هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 93/12/05 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ 2/350/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتى مى باشد. مشخصات محکوم له: 
مجتبى سفرى (با وکالت مجتبى حقیقى) به نشانى: نجف آباد- خ امام-  خ بوستان جنوبى- کوى شهید حبیب 
الهى- پالك 3. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند 
که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد،  صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 3524 شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/11/1277

حصر وراثت
رضا شکوهى پور داراي  شناســنامه شماره  40929 به شرح دادخواست به کالســه 6419/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضوان رضائى خوزانى به شناسنامه 
41983 در تاریخ 95/9/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1 – ریحانه شکوهى پور 635 (فرزند) 2- راهله شکوهى پور 559 (فرزند) 3- زهرا شکوهى پور 11077 
(فرزند) 4- رضا شکوهى پور 40929 (همسر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37179 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1278
حصر وراثت

حسین بخشائى داراي  شناسنامه شــماره  33261 به شرح دادخواست به کالســه 6415/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على بخشائى به شناسنامه 112 در تاریخ 
95/8/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 – حسین 
بخشائى 33261 (فرزند) 2- محسن بخشائى 38248 (فرزند) 3- مهدى بخشائى 3097 (فرزند) 4- مهرانگیز 
بخشائى قرق اقائى 35001 (فرزند) 5- مریم بخشائى قرق اقائى 619 (فرزند) 6- اقدس بخشائى قرق آبادى 
40 (همسر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37178 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1279
حصر وراثت

نسرین مهاجرانى داراي  شناسنامه شماره  269 به شرح دادخواست به کالسه 6414/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران عاصمى اصفهانى به شناسنامه 975 در تاریخ 
95/9/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 – مهرى 
مهاجرانى 683 (فرزند) 2- نســرین مهاجرانى 269 (فرزند) 3- ملیحه مهاجرانى 1276 (فرزند) 4- وجیهه 
مهاجرانى 201 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37177 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1280
حصر وراثت

مهدى یوسفى داراي  شناسنامه شماره  775 به شرح دادخواست به کالسه 6413/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه جعفرى کیچى به شناسنامه 441 در تاریخ 
93/11/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 – مهدى 
یوسفى کوپائى 775 (فرزند) 2- رضوان یوسفى کوپائى 1194 (فرزند) 3- زهره یوسفى کوپائى 1023 (فرزند) 
4- بهجت یوسفى کوپائى 1429 (فرزند) 5- میمنت یوسفى کوپائى 1714 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

37176 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1281
حصر وراثت

نسرین اشکبوس داراي  شناسنامه شماره  85 به شرح دادخواست به کالسه 6412/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدى ترابى نژاد به شناسنامه 42805 در تاریخ 
95/11/5  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 – امین ترابى 
نژاد 615 (فرزند) 2- عاطفه ترابى نژاد 8063 (فرزند) 3- فائزه ترابى نژاد 1272215814 (فرزند) 4- نسرین 
اشــکبوس 85 (همســر) 5- گلى نصرت غلیانى اصفهانى 22744 (مادر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37175 شعبه 

دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1282

حصر وراثت
محمدتقى دهقانى داراي  شناسنامه شماره  18853 به شرح دادخواســت به کالسه 6402/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت خلج دستجردى به شناسنامه 74 
در تاریخ 93/9/2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 – اکبر 
دهقانى دستجردى 18185 (فرزند) 2- محمدتقى دهقانى دســتجردى 18853 (فرزند) 3- جعفر دهقانى 
دستجردى 18186 (فرزند) 4- رضا دهقانى دستجردى 18184 (فرزند) 5- فاطمه دهقانى دستجردى 18183 
(فرزند) 6- شمسى دهقانى دستجردى 18187 (فرزند) 7- زهرا دهقانى دستجردى 845 (فرزند) و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 37183 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1283

حصر وراثت
جعفر کرمیان خوراسگانى داراي  شناسنامه شماره  26 به شرح دادخواست به کالسه 6403/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرشته کرمانى حبیب آبادى به شناسنامه 
2407 در تاریخ 95/6/28  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1 – نیلوفر کرمیان 1271504642 (فرزند) 2-گلنوش کرمیان خوراسگانى 1274601551 (فرزند) 3- جعفر 
کرمیان خوراسگانى26 (همســر) 4- اقدس کرمانى 1521 (مادر) 5- مصطفى چیت آبادى 47569 (پدر) 
6- نوشین کرمیان خوراسگانى 1272575829 (فرزند)  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37184 شعبه دهم حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1284
حصر وراثت

فرهاد سمنار داراي  شناسنامه شماره  2563 به شرح دادخواست به کالسه 6404/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفیه سنمار به شناسنامه     در تاریخ 95/11/1  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 – فرهاد سنمار 2563 
(فرزند) 2- فریبا سنمار 1444 (فرزند) 3- خاطره سنمار 19929 (فرزند) 4- فرناز لر آقابابائى 569 (فرزند) و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 37185 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/11/1285
حصر وراثت

اکبر شکرآمیز داراي  شناسنامه شماره  694 به شرح دادخواست به کالسه 6401/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیرحسین شکرآمیز به شناسنامه 6571 در تاریخ 
95/10/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 – زرى 
ملک احمدى الوى 42654 (مادر) 2- اکبر شکرآمیز 694 (پدر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37182 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1286
حصر وراثت

جمشید صالحى داراي  شناسنامه شماره  788 به شرح دادخواست به کالسه 6398/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسمعلى صالحى به شناسنامه 3 در تاریخ 95/2/5  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1 – جمشید صالحى 
788 (فرزند) 2- حمید صالحى 903 (فرزند) 3- سعید صالحى 4986 (فرزند) 4- امیر صالحى 2995 (فرزند) 
5- محمد صالحى 9489 (فرزند) 6- ناهید صالحى 1146 (فرزند) 7- لیال صالحى 2279 (فرزند) 8- سمانه 
صالحى 1309 (فرزند) 9- زهرا خالقى گنجقبادى 11 (همســر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37181 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1287
حصر وراثت

محمد علیدوستى داراي  شناسنامه شماره  260 به شرح دادخواست به کالسه 6418/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فیض اله علیدوستى به شناسنامه 45 در تاریخ 
80/4/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 – آیت ا... على 
دوستى 83 (فرزند) 2- محسن على دوستى 42 (فرزند) 3- مسلم على دوستى 4413 (فرزند) 4- عباس على 
دوستى 90 (فرزند) 5- محمد على دوستى 260 (فرزند) 6- زهرا على دوستى 4221 (فرزند) 7- گوهر حامدى 
155 (همسر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37180 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1288
حصر وراثت

زهره عقدائى داراي  شناسنامه شماره  30050 به شرح دادخواست به کالسه 6410/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ایران خانم وثوقى به شناسنامه 213 در تاریخ 
95/3/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 – محمدرضا 
عقدائى 27508 (فرزند) 2- زهرا عقدائى 27474 (فرزند) 3- زهره عقدائى 30050 (فرزند) 4- ناهید عقدائى 
31939 (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37191 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1289
حصر وراثت

آقاي على اصغر کریمى داراي  شناســنامه شماره  6 به شرح دادخواست به کالســه 6408/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان کریمى روانى به شناسنامه 
15 در تاریخ 95/10/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1 – محسن کریمى ردانى 486 (فرزند) 2- کریم کریمى ردانى 12 (فرزند) 3- حسین کریمى ردانى 9 (فرزند) 
4- على اصغر کریمى ردانى 6 (فرزند) 5- مهدى کریمى ردانى 1753 (فرزند) 6- زهرا کریمى ردانى 541 
(فرزند) 7- زهر کریمى ردانى 5 (فرزند) 8- فاطمه کریمى ردانى 15404 (فرزند) 9- زهره کریمى ردانى 477 
(فرزند) 10- صدیقه کوزه دانى ردانى 16 (همسر)  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37190 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1290
حصر وراثت

بدرى احمدزاده داراي  شناسنامه شــماره  25919 به شرح دادخواست به کالســه 6407/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مهدى دالل نژاد به شناســنامه 
25173 در تاریخ 95/6/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1 – محمد دالل نژاد 46795 (فرزند) 2- مهیار دالل نژاد 1243 (فرزند) 3- امیرحســین دالل نژاد 599 
(فرزند) 4- لیال دالل نژاد 52374 (فرزند) 5- الله دالل نــژاد 56632 (فرزند) 6- بدرى احمدزاده 25919 
(همسر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37189 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/11/1291
حصر وراثت

غالمرضا چراغچى داراي  شناسنامه شــماره  703 به شرح دادخواست به کالســه 6406/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على چراغچى به شناسنامه 43515 
در تاریخ 95/8/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1 – غالمرضا چراغچى 703 (فرزند) 2- محمد چراغچى 437768 (فرزند) 3- حمید چراغچى 1636 (فرزند) 
4- پروین چراغچى 36412 (فرزند) 5- شــمس الملوك جعفرآقائى 77 (همســر) و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

37188 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1292
حصر وراثت

زهرا نصراصفهانى داراي  شناسنامه شماره  88 به شرح دادخواست به کالسه 6405/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رعنا نصراصفهانى به شناسنامه 23 در تاریخ 
94/6/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 – محمدعلى 
نصراصفهانى 1471 (فرزند) 2- روح اله نصراصفهانى 160 (فرزند) 3- زهرا نصراصفهانى 88 (فرزند) 4- مریم 
نصراصفهانى 1328 (فرزند) 5- گوهر نصراصفهانى 32 (همسر) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37186 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1293
حصر وراثت

اکبر اکبرى داراي  شناســنامه شماره  52 به شرح دادخواست به کالســه 6397/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه حمزه ئى نیسیانى به شناسنامه 99 در تاریخ 
95/10/4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صفرعلى 
اکبرى نیسیانى 1032 (فرزند) 2- مجید اکبرى نیسیانى 20005 (فرزند) 3- اکبر اکبرى نیسیانى 52 (فرزند) 
4- حسین اکبرى نیسیانى 75 (فرزند) 5- عباسعلى اکبرى نیسیانى 74 (فرزند) 6- فاطمه اکبرى نیسیانى 
2007 (فرزند) 7- زهرا اکبرى نیسیانى 725  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37207 شعبه دهم حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1294
حصر وراثت

على افرازه داراي شناسنامه شماره 84 به شرح دادخواست به کالسه 6368/95  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر افرازه بشناسنامه 8 در تاریخ 94/4/6  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على افرازه 84 فرزند 2- محمد افرازه 
629 فرزند 3- محسن افرازه 804 فرزند 4- میثم افرازه 2526 فرزند 5- نگین افرازه 380 فرزند 6- صدیقه 
خان محمدى خشوئى 20 زوجه والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37208 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1295
حصر وراثت

فرنگیس نجارى داراي شناســنامه شماره 2167 به شــرح دادخواست به کالســه 6370/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور بکاء بشناسنامه 313 در تاریخ 
95/7/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على بکاء 
1273512308 فرزند 2- فرنگیس تجارى 2167 همسر 3- نرگس صادقى 95 مادر والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

37209 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1296
حصر وراثت

بدیع اله اعرابى داراي شناســنامه شــماره 8 به شــرح دادخواســت به کالســه 6371/95  از این شــورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان بیگم عســگرى ســیچانى 
بشناســنامه 377 در تاریــخ 92/8/10  اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت بــه: 1- محمدرضا اعرابــى 2144 فرزنــد 2- غالمرضا اعرابــى 336 فرزند 3- 
مرضیه اعرابــى 3161 فرزند 4- مریــم اعرابى 206 فرزنــد 5- بدیع اله اعرابى 8  همســر والغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هرکســی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 37210 شــعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1297

حصر وراثت
فتح اله بیگى داراي شناسنامه شماره 3370050714 به شــرح دادخواست به کالسه 6393/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فریده روحانى على آبادى بشناسنامه 
3 در تاریخ 95/10/19  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- سینا بیگى 3241356835 فرزند 2- زهرا بیگى 3240227037 فرزند 3- آزاده بیگى 294 فرزند 4- مریم 
بیگى 3454 فرزند 5- فتح ا... بیگى 33700507104 همســر والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37206 شعبه دهم 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/1298
حصر وراثت

امین الــه خدایــى داراي شناســنامه شــماره 7 به شــرح دادخواســت بــه کالســه 6396/95  از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان گلــرخ جالئى زفره ئى 
بشناســنامه 22 در تاریخ 95/9/28  اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- امین اله خدائى 7 همســر 2- مجید نــادرى 1052 فرزند والغیر. اینــک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهــی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی 
صــادر خواهد شــد. م الف: 37205 شــعبه دهــم حقوقی شــوراي حل اختــالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1299
حصر وراثت

مرتضى ملکوتى خواه داراي شناســنامه شماره 8 به شــرح دادخواست به کالســه 6341/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یداله ملکوتى خواه بشناســنامه 
1 در تاریــخ 95/5/19  اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- مرتضى ملکوتى خــواه 8 فرزند 2- رضا ملکوتى خــواه 3 فرزند 3- معصومــه ملکوتى خواه 
4253 فرزند 4- محبوبــه ملکوتى خواه 4350 فرزنــد 5- منور ملکوتى خواه 678 همســر والغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهــی می نماید تا هرکســی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 37203 شــعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1300
حصر وراثت

شیرویه خدادوســتان داراي شناسنامه شماره 25 به شــرح دادخواست به کالســه 6389/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خدیجه ســلطان خدادوســتان 
شــهرکى بشناســنامه 2081 در تاریخ 95/9/21  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- شیرویه خدادوســتان 25 فرزند 2- فرامرز خدادوستان شهرکى 108 فرزند 
3- جهان بخش خدادوستان شــهرکى 3556 فرزند 4- همایون خدادوستان شهرکى 105 فرزند 5- فروغ 
خدادوستان شهرکى 3567 فرزند 6- سوسن خدادوستان شهرکى 54 فرزند 7- سهیال خدادوستان شهرکى 
3601 فرزند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37204 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1302
حصر وراثت

فائزه الســادات داراي شناسنامه شــماره 1270827278 به شــرح دادخواست به کالســه 6387/95  از 
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســیدرحیم موسوى 
بشناســنامه 630 در تاریــخ 95/7/13  اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- ســید احمد موســوى 1933 فرزند 2- سید ولى اله موســوى 1277 فرزند 
3- فرزانه الســادات موســوى 56871 فرزند 4- فائــزه الســادات موســوى 1270827278 فرزند 5- 
فهیمه سادات موســوى 1438 فرزند 6- سرور موســوى قهفرخى 8267 همســر والغیر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهــی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال گواهی 
صــادر خواهد شــد. م الف: 37202 شــعبه دهــم حقوقی شــوراي حل اختــالف شهرســتان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1303
حصر وراثت

زهره پناهى درچه داراي شناسنامه شــماره 1433 به شرح دادخواست به کالســه 6385/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه مسیبى درچه بشناسنامه 1056 در 
تاریخ 95/9/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهره 
پناهى درچه 1433 فرزند 2- بتول پناهى 361 فرزند 3- حسینعلى پناهى 714 فرزند 4- ایران پناهى 1221 
فرزند 5- اصغر پناهى 1122 فرزند 6- احمد پناهى 1419 فرزند 7- مهدى پناهى 1058 فرزند والغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 37200 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1304

حصر وراثت
احمد شهریارى داراي شناسنامه شــماره 1034 به شــرح دادخواست به کالســه 6386/95  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه ایمانى فوالدى بشناسنامه 
29 در تاریــخ 95/6/15  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- رســول شــهریارى 1689 فرزند 2- احمد شــهریارى فوالدى 1034 فرزند 3- بهروز شهریارى 
فوالدى 623 فرزند 4- پروین شــهریارى فوالدى 493 فرزند 5- محمود شــهریارى فوالدى 24 همسر 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 37201 شعبه دهم حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1305
حصر وراثت

زهره پناهى داراي شناسنامه شماره 1433 به شرح دادخواست به کالسه 6384/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رحیم پناهى درچه بشناسنامه 2084 در تاریخ 
92/12/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهره پناهى 
درچه 1433 فرزند 2- بتول پناهى درچه 361 فرزند 3- حسینعلى پناهى 714 فرزند 4- ایران پناهى 1221 
فرزند 5- اصغر پناهى 1122 فرزند 6- احمد پناهى 1419 فرزند 7- مهــدى پناهى 1058 فرزند 8- رقیه 
مسیبى درچه 1056 همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 37199 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1306
حصر وراثت

فریبا موحدیان فرد داراي شناسنامه شــماره 1769 به شرح دادخواست به کالســه 6382/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عباس موحدیان فرد بشناسنامه 
369 در تاریخ 95/9/1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- امیرحسین موحدیان فرد 1270469630 فرزند 2- زهرا موحدیان فرد 991 فرزند 3- ندا موحدیان فرد 1117 
فرزند 4- فریبا موحدیان فرد 1769 فرزند 5- نصرت جزیان 3898 همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37198 شعبه 

دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/1307
حصر وراثت

محمد یعقوبى داراي شناســنامه شــماره 1526 به شرح دادخواســت به کالســه 6380/95  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان خیرا... یعقوبى دســتگردى 
بشناســنامه 1254 در تاریخ 94/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمد یعقوبى 1526 فرزنــد 2- لیال یعقوبى دســتگردى 78041 فرزند 3- اعظم 
یعقوبى دســتگردى 17256 فرزند 4- زهرا یعقوبى دســتگردى 4025 فرزند 5- زهره یعقوبى دستگردى 
986 فرزند والغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37197 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان

 (مجتمع شماره دو)/11/1308

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510100353507259 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980359301627 شماره بایگانی شــعبه: 951762 (مربوط به دادگاه با 
فرض وجود کیفرخواست) محاکم کیفرى دو دادگســترى شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست شماره 951762 در پرونده کالسه 951762 براى حسین 
مبینى ف رضا تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگى براى مورخه 96/01/27 ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 
180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل 
خواهد آمد. م الف: 37165 شعبه 109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى 

سابق)/11/1317

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510100353507258 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980363001261 شماره بایگانی شــعبه: 951498 (مربوط به دادگاه با 
فرض وجود کیفرخواست) محاکم کیفرى دو دادگسترى شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست شــماره 951498 در پرونده کالسه 951498 براى امسعود 
فروزنده ف ابراهیم تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رسیدگى براى مورخه 96/01/28 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 
و 180 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگى غیابى به عمل 
خواهد آمد. م الف: 37164 شعبه 109 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (109 جزایى 

سابق)/11/1318



1212آگهىآگهى 2885چهار شنبه  4  اسفند  ماه 

حصر وراثت
اکبر محمدیان داراي شناسنامه شماره 1000 به شرح دادخواست به کالسه 6381/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله محمدیان نیسیانى بشناسنامه 1081 
در تاریخ 95/8/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
ابراهیم مهدیان نیسیانى 53 فرزند 2- اکبر محمدیان نیسیانى 1000 فرزند 3- معصومه مهدیان نیسیانى 
27 فرزند 4- ربابه مهمدیان نیسیانى 85 فرزند 5- اشرف مهدیان نیسیانى 52 فرزند والغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 37196 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1309
حصر وراثت

نسرین بهنام داراي شناسنامه شماره  462 به شرح دادخواست به کالسه 6379/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان راه على بهنام بشناسنامه 262 در تاریخ 95/7/4  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاضل بهنام 263 
فرزند 2- ضرغام بهنام 264 فرزند 3- نسرین بهنام 462 فرزند 4- مینا بهنام 350 فرزند 5- مهناز بهنام 453 
فرزند 6- ماهتاب آرمان 92 همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37194 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1310
مزایده

شماره نامه: 9510116839101011 شــماره پرونده: 9309980352301096 شــماره بایگانى شعبه: 
940411  اجراى احکام شعبه 11 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 940411 
اجرایى 11 له خانم مهناز بدیعى اکبرى علیه آقاى مجید حاجى عبدالرحمانى به خواسته مطالبه مهریه 300 
عدد سکه تمام بهار آزادى مهریه و مبلغ 380/000 ریال هزینه نشر آگهى در حق محکوم له جلسه مزایده اى 
جهت فروش اموال زیر برگزار نماید. 1- 136 مترمربع مالکیــت مجید حاجى عبدالرحمانى از قطعه زمین 
کشاورزى به شماره ثبتى 12693 به مساحت 204 مترمربع که به موجب مبایعه نامه عادى مورخ 91/10/26  
آقاى حسین حاجى عبدالرحمانى قطعه زمین کشاورزى را از آقاى محمدرضا خندان خریدارى و در همین 
تاریخ ذیل مبایعه نامه مذکور مالکیت تمامى مورد معامله را به آقاى مجید حاجى عبدالرحمانى فرزند خود و 
خانم مهناز بدیعى خود واگذار نموده است و متعاقبا به موجب مبایعه نامه عادى 93/7/28 دو دانگ از زمین 
مذکور به مســاحت 68 مترمربع را به خانم بدیعى فروخته اســت و نهایتا چهار دانگ باقیمانده به مساحت 
136 مترمربع در مالکیت مجید حاجى الرحمانى قرار گرفته اســت زمین مذکور داراى کاربرى زراعى بوده 
در بافت مسکونى اطراف محاط گردیده اســت حدود اربعه ششدانگ قطعه زمین 204 مترمربعى به شماره 
ثبتى 12693 به شرح از شماًال به گذر 8 مترى بطول 9 متر و جنوبًا به زمین فروشنده بطول 8/5 متر و شرقًا 
به زمین فروشنده بطول 21 متر و غربًا به زمین فروشنده به طول 25/7 متر مى باشد حسب نظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى که این نظریه مصون از اعتراض باقى مانده است ارزش 204 متر 1/020/000/000 ریال 
و ارزش 136 مترمربع مالکیت آقاى مجید حاجى عبدالرحمانى مبلغ 680/000/000 ریال ارزیابى و برآورد 
مى گردد متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالك مذکور دیدن کرده و جهت شرکت 
در مزایده و خرید در تاریخ 95/12/24 ســاعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع 
اجراى احکام حقوقى، طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد 
بود که پیشــنهادکننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده 
دادگسترى واریز نماید. م الف: 37063  اجراى احکام شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان/11/1311

مزایده
اجراى احکام شــعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اى در خصوص کالسه 
اجرایى 940073 ج 15 له کتایون اقتصادى با وکالت محمدرضا صادقى علیه ســیمین گوهریان مبنى بر 
دستور فروش پالك ثبتى 219/79 بخش یک ثبت اصفهان در روز پنج شنبه تاریخ 95/12/26 ساعت 8/30 
صبح در محل این اجرا خیابان نیکبخت- 200 متر پائین تر از ساختمان مرکزى به سمت شیخ صدوق- جنب 
بیمه پارسیان- دوائر اجراى احکام حقوقى- طبقه 3- واحد 6 جهت فروش شش دانگ پالك ثبتى 219/79 
مفروز و مجزا شده از 170 بخش یک به نشانى میدان انقالب- چهارباغ عباسى- جنب مادى نیاصرم (شرقى) 
ساختمان نیاصرم- طبقه اول- واحد شمال غربى کدپستى 8144715158 که اکنون در تصرف برادر خوانده 
محسن گوهریان مى باشد با وصف کارشناسى زیر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا 
طالبین خرید مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانى مذکور مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نقدى ٪10 
قیمت پایه به حساب سپرده دادگسترى به شماره 217129021008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاى اجرائى برعهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف 
ملک بر اساس نظر کارشناس: محل مورد نظر به آدرس اصفهان- میدان انقالب- چهارباغ عباسى- مادى 
نیاصرم (شرقى) ساختمان نیاصرم- طبقه اول- واحد شمال غربى- کدپستى 8144715158 عبارت است 
از یک باب آپارتمان مسکونى که در یک مجتمع شامل هفت واحد مسکونى و چهار واحد تجارى قرار دارد و 
داراى سند مالکیت به شماره 219/79 و ثبت شده با شماره 99088 در صفحه 341 دفتر 261 با شماره چاپى 
91/529462/د به متراژ هشتاد و یک (81) مترمربع با قدرالسهم از مشاعات و پارکینگ 73 که سهم خواهان 
به مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ آن مى باشد. آپارتمان داراى قدمت حدود سى سال با اسکلت فلزى و 
طاق ضربى و نماى آجرى و پله ها از سنگ سیاه نجف آباد و سطوح داخلى اتاقها و هال گچ و رنگ و آشپزخانه 
و حمام و سرویس، کاشى و کف اتاقها موزائیک و بقیه کف ها سرامیک مى باشد همچنین کابینت آشپزخانه 
MDF و سیستم سرمایش کولر آبى و گرمایش گاز شهرى و داراى انشعاب آب و برق و گاز مى باشد. با توجه 
به مشخصات یاد شده و موقعیت محلى خوب ولى قدیمى بودن ساختمان و قرار گرفتن در مجموعه داراى 
تجارى و در نظر گرفتن سائر عوامل موثر در امر کارشناسى، ارزش شش دانگ آپارتمان فوق االشاره به مبلغ 
3/400/000/000 ریال معادل سیصد و چهل میلیون تومان ارزیابى مى گردد. م الف: 37080  اجراى احکام 

شعبه 15 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/11/1312
مزایده

اجراى احکام شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد درخصوص پرونده اجرایى 950350 ج 8 له خانم 
مهدیس معصومى زاده با وکالت آقاى مهدى سلیمى و ســعید افراز و علیه آقاى مجتبى امینى فرزند رضا 
به خواســته مطالبه مهریه در حق محکوم لها جلســه مزایده اى جهت فروش یک دستگاه اتومبیل پراید 
هاچ بک مشکى به شماره انتظامى 229ج15-ایران53 مدل 1389 و شــماره موتور 2913902 و شماره 
شاسى s 1442288206252 واقع در پارکینگ ارغوانیه به آدرس خوراســگان که از تاریخ 94/2/14  در 
پارکینگ متوقف مى باشد و باطرى از کار افتاده و باتوجه به مدل خودرو که بدنه و شیشه ها و صندلى ها و 
موتور و گیربکس ایراد ندارد و باتوجه به هزینه هایى اعم از باطرى و الستیک ها و بیمه نامه ثالث و هزینه 
پارکینگ طبق نظر کارشــناس معادل 110/000/000 ریال ارزیابى گردیده و مصون از هرگونه اعتراض 
مى باشد را برگزار نماید. متقاضیان مى توانند 5 روز قبل از مزایده در محل پارکینگ از اتومبیل فوق دیدن 
کرده و جهت خرید در تاریخ 95/12/26 ســاعت 9 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت مجتمع 
اجراى احکام حقوقى طبقه اول واحد یک حاضر شــوند. فروش از مبلغ ارزیابى شروع و برنده کسى خواهد 
بود که پیشــنهادکننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10٪ مبلغ تصویبى را فى المجلس به حساب سپرده 
دادگسترى به شماره 2171290210008 واریز نماید. م الف: 37142 اجراى احکام شعبه 8 دادگاه خانواده 

اصفهان/11/1313
ابالغ

شماره درخواســت: 9510466836800087 شــماره پرونده: 9509986836800970 شماره بایگانی 
شعبه: 951080 خواهان نرگس حسینى موســى آبادى فرزند ایرج دادخواستى با کالسه بایگانى 951080 
به طرفیت خوانده ولى لطفى زاده فرزند محمد به خواســته تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
که جهت رسیدگى به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده و به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و ظرف مهلت یک هفته نسبت به معرفى یک نفر از اقارب خود که متأهل 
بوده و حداقل سى سال داشته و آشنا به مسایل شرعى و خانوادگى و اجتماعى باشد بعنوان داور اقدام نماید. 

م الف: 37167 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع شهید قدوسى)/11/1314
ابالغ

شماره درخواســت: 9510466836800088 شــماره پرونده: 9509986836800902 شماره بایگانی 
شعبه: 951004 خواهان مریم سلطان زاده جزى فرزند ابراهیم دادخواستى با کالسه بایگانى 951004 به 
طرفیت خوانده محمد یوسفیان فرزند باقر به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان که جهت رسیدگى به شــعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه پرونده فوق 
ثبت گردیده و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید 
کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و ظرف مهلت یک هفته نسبت به 
معرفى یک نفر از اقارب خود که متأهل بوده و حداقل سى سال داشته و آشنا به مسایل شرعى و خانوادگى 
و اجتماعى باشــد بعنوان داور اقدام نماید. م الف: 37168 شــعبه 8 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان 

(مجتمع شهید قدوسى)/11/1315
ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 9510466836800086 شماره پرونده: 9509986836801499 شماره بایگانى شعبه: 
951672 خواهان: سیده زهرا شیخان فرزند سیدعباس دادخواستى به طرفیت خوانده على بختیارى فرزند 
قدیرعلى به خواسته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان که جهت 
رسیدگى به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه بایگانى پرونده 951672 ثبت گردیده و وقت 
رسیدگى آن مورخه 1396/02/31 ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 37166 شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

 (مجتمع شهید قدوسى)/11/1316
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغنامه: 9510100361710647 شــماره پرونده : 9509980361700967 شــماره بایگانی 
شعبه: 951136 خواهان على و عباس و فاطمه و توران و زهرا جمشــیدى آفارانى دادخواستی به طرفیت 
خواندگان خدارحم محمودپور و عزت اله بیگى  به خواسته تقابل در پرونده 950594ح28 به خواسته الزام 
خواندگان به انتقال رســمى پالك 14458/877 تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی(حقوقی) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستري کل اســتان اصفهان طبقه 2  اتاق شــماره 214 ارجاع و به 
کالسه 951136ح/28 ثبت گردیده که در جریان دادرسى وقت رســیدگى به تاریخ 1396/2/31 ساعت 
08:30 تعیین گردیده و به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خواندگان در تاریخ و زمان فوق در شعبه حاضر گردند. در صورت 
عدم حضور تصمیم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف: 37161 شــعبه 28  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان/11/1319
ابالغ راي

کالســه پرونده: 500/95 شــماره دادنامه: 604-1395/11/25 مرجع رسیدگى: شــوراى حل اختالف 
شعبه ششــم حقوقى شهرســتان مبارکه. خواهان: آقاى مرتضى موسوى، فرزند ســید صادق به آدرس 
فالورجان پیربکران خیابان پاوا منزل ســید محمد موســوى خوانده: آقاى حمزه اکبرى فخرآبادى فرزند 
حیدرقلى به آدرس: مجهول المکان. خواســته: مطالبه مبلغ یکصد و هشــتاد میلیــون ریال وجه دو فقره 
چک به شــماره هــاى 658662/47-1395/06/05 و 65866814-1395/07/05 بانک ملت و هزینه 
هاى دادرسى و خســارت تاخیرى. گردشــکار: خواهان دادخواســتى به طرفیت خوانده به خواسته فوق 
تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالســه فوق و بررسى تشــریفات قانونى در وقت 
فوق العاده / مقرر شــورا به تصدى امضاکننده ذیل تشکیل است، باتوجه به بررســى اوراق پرونده ضمن 
اعالم ختم رسیدگى، با استفاده از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شورا: 
درخصوص دعوى خواهان: آقاى مرتضى موســوى فرزند صادق به طرفیت خوانــده: آقاى حمزه اکبرى 
فخرآبادى فرزند حید قلى به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره 1395/06/05-658662/47 
و 65866814-1395/07/05 عهده حســاب جارى شــماره 4037387023 بانک ملت شعبه نیکبخت 
به مبلغ یکصد و هشــتاد میلیون ریال به انضمام خســارات دادرســى ازتوجه به دادخواســت تقدیمى و 
مســتندات وى از جمله چک و گواهى عــدم پرداخت صادره از ســوى بانک محال علیــه، نظر به وجود 
اصل چک دار ید خواهــان که داللت بر بقا و اشــتغال ذمه خوانــده دارد، باتوجه به عــدم دفاع موجهى

 از ناحیه خوانــده در قبال دعــوى مطروحه و اینکه خوانــده دلیلى بــر برائت ذمه خویش ارائــه و ابراز 
ننموده اســت لــذا شــورا دعــوى خواهــان را وارد تشــخیص و مســتنداً بــه اصل اســتصحاب و 
مــواد 313 و 314 از قانــون تجــارت و مــاده 198 و 519 و 522 از قانــون آییــن دادرســى مدنــى 
مصــوب 1379 و مــاده 2 قانــون چــک و استفســاریه مربــوط راى بــر محکومیــت خوانــده
 به پرداخت مبلغ جمعًا یکصد و هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ دومیلیون و چهارصد 
و ســى هزار ریال بابت هزینه دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهــان صادر و اعالم 
مى نماید. و همچنین خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ سررســید چــک 1395/6/5 و 1395/7/5 لغایت 
زمان اجراى حکم که توســط دایره اجراى احکام محاســبه مــى گردد نماید راى صــادره: 1- حضورى 
اســت و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظر خواهــى در محاکــم عمومى حقوقى 
شهرستان مبارکه مى باشد. 2- غیابى است و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان مبارکه مى باشد. 

م الف: 95/762  شعبه ششم حقوقى شوراى حق اختالف شهرستان مبارکه/11/1419
مزایده

شماره نامه: 9510113730601290 شماره پرونده: 9509983730200586 و 9509983730200585 
شــماره بایگانى شــعبه: 950369و 950365 در پرونده هاى کالســه 950369 و 950365 اجرایى و به 
موجب دادنامه هاى صادره از شــعبه دوم عمومى نجف آباد محکوم علیه اجرایى کارفرماى ریســندگى 
نور با مدیریت محمدفاضل محکوم اســت به پرداخت 78887979 ریال بابت محکــوم به و هزینه هاى 
دادرســى و غیره درحق محکوم لها 1- زهره قائدى 2- فاطمه قائدى و مبلغ 1/600/000 ریال نیم عشر 
دولتى د رحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى شهرســتان نجف آبــاد اموال ذیل توقیف و 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى اسداله غیور به شــرح ذیل ارزیابى گردیده است پارچه 
مخملى طلوع به مقدار یک هزار متر مربع از قرارمتــرى 80/000 ریال و جمعا به مبلغ 80/000/000 ریال 
ارزیابى گردید. که با توجــه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه کارشناســى، اموال 
توقیف شــده از طریق اجراى احکام حقوقى نجــف آباد در تاریخ 1395/12/17 صبــح و در محل اجراى 
احکام به فروش میرســد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناســى باالترین قیمت را انتخاب 
که بایســتى10٪ آن را فى المجلس به حساب ســپرده 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت 
مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کســر هزینه هاى اجرایى بنفع صندوق دولت 
ضبط و مزای ده مجددا تکــرار مى گردد ضمنًا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبــل از مزایده از مال/ اموال/ 
ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3530   اجراى احکام شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى

 نجف آباد/12/152
 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و 
امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى نسل فردا 
و نصف جهان چاپ اصفهان آگهى میشود و درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى نسبت به بندالف)بمدت دو ماه ونسبت به بندب)بمدت 
یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك  شــهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند وگواهى طرح دعوا را به اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- راى شماره 139460302008004277 – 94/4/13– محترم صدرى فرزند محمد اسمعیل ششدانگ 
یکباب مغازه با طبقه فوقانى و تحتانى آن مفروزى از پالك 1074 باقیمانده و 9868 و 13055 فرعى از 2 

اصلى فضل آباد به مساحت 205/97 مترمربع .
2- راى شماره 139460302008004435 – 94/4/16– محمد نادرى درشورى فرزند خوریار ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 468 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 185 مترمربع .
3- راى شماره 139460302008004469 – 94/4/16– آیت اله درخشانى فرزند غریب سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 618 فرعى از 32 اصلى دست قمشه 

به مساحت ششدانگ 116/25 مترمربع.
4- راى شماره 139460302008004470 – 94/4/16– عالم تاج درخشانى فرزند گودرز سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 618 فرعى از 32 اصلى دست قمشه 

به مساحت ششدانگ 116/25 مترمربع.
5- راى شماره 139460302008005956 – 94/5/29– عبدالرسول گالبى فرزند قاسم ششدانگ یکباب 

خانه قدیمى مفروزى از پالك 1715 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 153/14 مترمربع .
6- راى شماره 139460302008008234 – 94/8/13– ولى اله صالحیان شهرضا فرزند محمد سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 2934 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 250/63 مترمربع.
7- راى شــماره 139460302008008235 – 94/8/13– مهین محســن پور فرزند رمضان سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه ســه طبقه مفروزى از پالك 2934 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 250/63 مترمربع.
8- راى شماره 139460302008008236 – 94/8/13– عزت کمانى فرزند على 42 حبه و ده_یازدهم 
حبه مشاع از 72حبه  ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله مفروزى از پالك 115 فرعى از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت ششدانگ 402/76 مترمربع.
9- راى شماره 139460302008008237 – 94/8/13– مهین محسن پور شهرضا فرزند رمضان 29 حبه 
و یک_یازدهم حبه مشاع از 72حبه  ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله مفروزى از پالك 115 فرعى از 

2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 402/76 مترمربع.
10- راى شماره 139460302008009841 – 94/10/13– عبدالرســول صالحى فرزند نصراله چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1179 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

198/50 مترمربع.
11- راى شــماره 139460302008009842 – 94/10/13– عزت مختــارى فرزند عبدالعلى دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1179 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

198/50 مترمربع.
12- راى شــماره 139460302008011042 – 94/11/29– محمود نصیرپور فرزند عبدالرســول سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 501 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 225/50 مترمربع.
13- راى شماره 139460302008011043 – 94/11/29– فاطمه میر على ملک فرزند محمداسماعیل 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 501 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 225/50 مترمربع.
14- راى شماره 139560302008000104 – 95/1/17– محمد على فرجام فرزند غالمرضا ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 68 اصلى سید آباد به مساحت 70 مترمربع .
15- راى شماره139560302008003332 – 95/5/24– مجتبى آقاسى فرزند احمدرضا ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 473 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 154/65 مترمربع .
16- راى شماره 139560302008003391 – 95/5/27– حمیرا ارجمند فرزند خدارحم ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 517 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 225/32 مترمربع .
17- راى شماره 139560302008003968 – 95/6/27– رضوان رحمتى شهرضا فرزند محمد اسماعیل 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1193 و 1193/1 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 202/15 مترمربع.
18- راى شماره 139560302008003969 – 95/6/27– علیرضا شفیعى فرزند محمد صالح سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1193 و 1193/1 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 202/15 مترمربع .
19- راى شماره 139560302008004666 – 95/7/27– جهانگیر کیانى فرزند جمشید ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 743 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 189/80 مترمربع .
20- راى شماره 139560302008004669 – 95/7/27– جهانگیر کیانى فرزند جمشید ششدانگ:

الف) قسمتى از یکباب خانه نیمه تمام مفروزى از پالك 9 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 139/69 
مترمربع که بانضمام قسمتى از پالك 10 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را مى دهد.

ب) قســمتى از یک باب خانه نیمهتمام مفروزى از پالك 10 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مســاحت 
121/30 مترمربع که بانضمام قسمتى از پالك 9 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را مى دهد.

21- راى شماره 139560302008004850 – 95/8/10– مرتضى خســرو شهرضا فرزند عبدالرسول 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 419 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 121/62 مترمربع .

22- راى شــماره 139560302008004851 – 95/8/10– مصطفى خسرو شهرضا فرزند عبدالرسول 
به ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 419و12065 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

204 مترمربع .
23- راى شماره 139560302008004877 – 95/8/15– منیره على عابدى فرزند پرویز ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 641 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 93/50 مترمربع .
24- راى شماره 139560302008004910 – 95/8/19– عبدالرضا هاشمى چهارده چریک فرزند مسیح 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1717 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 224/68 مترمربع .
25- راى شماره 139560302008004974 – 95/8/25– محمد جواد کافى فرزند اکبر یک دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 68 اصلى سیدآباد به مساحت ششدانگ 121/65 مترمربع.
26- راى شماره 139560302008004975 – 95/8/25– مریم پارسائى فرزند رمضانعلى پنج دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از 68 اصلى سیدآباد به مساحت ششدانگ 121/65 مترمربع.
27- راى شماره 139560302008005104 – 95/8/29– على سبزوارى فرزند جمشید ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 55/70 مترمربع .
28- راى شماره 139560302008005106 – 95/8/29– على سبزوارى فرزند جمشید ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 51/47 مترمربع .
29- راى شماره 139560302008005108 – 95/8/29– شعله سبزوارى فرزند جمشید ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 58/16 مترمربع .
30- راى شــماره 139560302008005091 – 95/8/29– مهدیه منیرى فرد فرزند ابراهیم سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 486 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

102/63 مترمربع.
31- راى شــماره 139560302008005092 – 95/8/29– شهرام صهبا فرزند بهرام سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 486 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 102/63 

مترمربع.
32- راى شماره 139560302008005093 – 95/8/29– نصراله قاسمى فرزند رضا ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 1384 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 248/07 مترمربع 
33- راى شماره 139560302008005110 – 95/8/29– على سبزوارى فرزند جمشید ششدانگ یک 

واحد کارگاه مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 161/91 مترمربع .
34- راى شماره 139560302008005112 – 95/8/29– شهال باقرى فرزند رحمت اله ششدانگ یک 

واحدکارگاه مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 344/60 مترمربع .
35- راى شماره 139560302008005114 – 95/8/29– شیما سبزوارى فرزند جمشید ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 62/73 مترمربع .
36- راى شــماره 139560302008005348 – 95/9/17– بهمن مهدى پور فرزند زیادخان ششدانگ 
یکباب خانه مفروزى از پالك 14 فرعى از 171 اصلى مهدیه به مساحت 237/70 مترمربع در ازاء 237/70 

سهم مشاع از 13466 سهم ششدانگ پالك 14 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف ستوده بهرامى.
37- راى شماره 139560302008005413 – 95/9/22– عبدالکریم راستى فرزند على اکبر سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 170 فرعى که به شماره 2351 تبدیل شده و شماره 

1472 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 142/35 مترمربع.
38- راى شــماره 139560302008005414 – 95/9/22– مهتاب سبزوارى فرزند جعفرعلى سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 170 فرعى که به شماره 2351 تبدیل شده و شماره 

1472 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت ششدانگ 142/35 مترمربع.
39- راى شماره 139560302008005497 – 95/9/24– فرامرز شاه نظرى فرزند رضا ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 206 فرعى از 69 اصلى امالك شاهرضا به مساحت 361/74 مترمربع .
40- راى شــماره 139560302008005498 – 95/9/24– عصمت حاج شــریفى شاهرضائى فرزند 
علیرضا ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 206 فرعى از 69 اصلى امالك شــاهرضا به مساحت 

339/84 مترمربع .

41- راى شــماره 139560302008005512 – 95/9/25– آرزو طالبیان فرزند غالمرضا 20 حبه مشاع 
از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 3764 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 200/25 
مترمربع  که منافع و حق استفاده رایگان از آن و حق فسخ مورد راى، مادام الحیاه خانم پروانه گالبى فرزند 

رضا طبق مفاد صلح نامه رسمى مى باشد.
42- راى شماره 139560302008005514 – 95/9/25– على اکبر قبادپناه فرزند رضا ششدانگ یکباب 

خانه دوطبقه مفروزى از پالك 263 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 172 مترمربع .
43- راى شــماره 139560302008005517 – 95/9/25– احمدرضا صیادى فرزند زلفعلى چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14 و 1500 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 

124 مترمربع.
44- راى شــماره 139560302008005518 – 95/9/25– عفت صیادى فرزند جمشید دو دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 14 و 1500 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 

124 مترمربع.
45- راى شماره 139560302008005521 – 95/9/25– ناهید ملکیان فرزند محمدعلى سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 136فرعى که به شماره 2441 فرعى تبدیل شده است 

و816 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ 192/18 مترمربع.
46- راى شماره 139560302008005523 – 95/9/25– سید مرتضى چاوشى فرزند سید اصغر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 136فرعى که به شماره 2441 فرعى تبدیل شده 

است و816 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت ششدانگ 192/18 مترمربع.
47- راى شماره 139560302008005524 – 95/9/25– على اصغر یزدان پرست فرزند یداله ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 297 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 201/50 مترمربع .
48- راى شماره 139560302008005536 – 95/9/28– حسین ماهر فرزند حسن  ششدانگ یکباب خانه 

دوطبقه مفروزى از پالك 227/1 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 128 مترمربع .
49- راى شماره 139560302008005553 – 95/9/28– محمد حســین احمدى قراچه فرزند شهباز 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1597 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 263  مترمربع .
50- راى شماره 139560302008005569 – 95/9/29– بتول دهقان فرزند حسین ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزى از پالك 12068 و 13968 فرعى(که قبال 77 باقیمانده بوده است) از 2 اصلى فضل 

آباد به مساحت 180/20 مترمربع .
51- راى شماره 139560302008005582 – 95/9/30– طاهره عســگرى شهرضائى فرزند اکبر دو 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1734 و 1850 فرعى از 21 اصلى رشکنه 

به مساحت ششدانگ 262 مترمربع.
52- راى شــماره 139560302008005583 – 95/9/30– فریده فالح فرزند ابراهیم دو دانگ مشــاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1734 و 1850 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 

ششدانگ 262 مترمربع.
53- راى شماره 139560302008005584 – 95/9/30– مریم عظیمى فرزند محمد ربیع دو دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 1734 و 1850 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 

ششدانگ 262 مترمربع.
54- راى شــماره 139560302008005590 – 95/10/1– غالمحســین خوش نظــر فرزند عباس 
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 419 و 12065 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

120/47 مترمربع .
55- راى شــماره 139560302008005591 – 95/10/1– فضل اله خسرو شهرضا فرزند عبدالرسول 
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 419 و 12065 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

307/70 مترمربع .
56- راى شماره 139560302008005592 – 95/10/1– شکیبا توانا فرزند نظام ششدانگ یکباب خانه 

مفروزى از پالك 39 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 173/84 مترمربع .
57- راى شماره 139560302008005594 – 95/10/1– فرزانه صدرى فرزند مظفر دو دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1112 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 209/95 

مترمربع.
58- راى شــماره 139560302008005595 – 95/10/1– مهین سبزوارى فرزند قاسم دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1112 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 209/95 

مترمربع.
59- راى شــماره 139560302008005596 – 95/10/1– فهیمه صدرى فرزند مظفر دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1112 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 209/95 

مترمربع.
60- راى شــماره 139560302008005597 – 95/10/1– محســن ارجمندى فرزند حسن سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1005 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 

193/80 مترمربع.
61- راى شماره 139560302008005598 – 95/10/1– پریسا احمدیان فرزند نصراله سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1005 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت ششدانگ 193/80 

مترمربع.
62- راى شماره 139560302008005601 – 95/10/1– حرمت اله سلیمانى نژاد فرزند قدرت ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1761 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 146/41 مترمربع .
63- راى شــماره 139560302008005602 – 95/10/1– علیرضا خسرو شــهرضا فرزند عبدالرسول 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 419 و 12065 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 258/12 

مترمربع .
64- راى شماره 139560302008005606 – 95/10/1– فضل اله خورشید سوار فرزند حسین ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 2385 و 2384 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 195/20 مترمربع .

65- راى شماره 139560302008005616 – 95/10/2– علیرضا صدرى فرزند ذبیح اله سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 4440 فرعى از 1 اصلى ابنیه با حق العبور از راهرو اختصاصى 
شماره 4605 فرعى به مساحت ششــدانگ 16/36 مترمربع در ازاء تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف اویس توانا.
66- راى شماره 139560302008005617 – 95/10/2– فاطمه یوسفى فرزند محمد سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 4440 فرعى از 1 اصلى ابنیه با حق العبور از راهرو اختصاصى 
شماره 4605 فرعى به مساحت ششــدانگ 16/36 مترمربع در ازاء تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ 

انتقال عادى مع الواسطه از طرف اویس توانا.
67- راى شــماره 139560302008005618 – 95/10/2– احمدرضا صیادى فرزند جمشید ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 14 و 1500 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 180 مترمربع .
68- راى شــماره 139560302008005619 – 95/10/2– محمد امیرزاده هونجانى فرزند رســتمعلى 

ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1971 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 158/50 مترمربع .
69- راى شــماره 139560302008005620 – 95/10/2– طیبه نظریت فرزند على اکبر ششــدانگ 
یکباب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 1553/1 فرعى از 2  اصلى فضل آباد به مساحت 222/77 مترمربع .

70- راى شماره 139560302008005843 – 95/10/9– اصغر کسائى فرزند حسین به ششدانگ یکباب 
مغازه مفروزى از پالك 1287 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 30/60 مترمربع .

71- راى شــماره 139560302008005859 – 95/10/11– داود جمشیدى فرزند غالمرضا سه دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 394 و 1470 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت 

ششدانگ 282/15 مترمربع.
72- راى شــماره 139560302008005860 – 95/10/11– فیروزه طهرانى فرزند حبیب اله سه دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 394 و 1470 فرعى از 23 اصلى سودآباد به مساحت 

ششدانگ 282/15 مترمربع.
73- راى شماره 139560302008005872 – 95/10/11– محبوبه باقى فرزند عبدالحسین ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1115 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 209 مترمربع .
74- راى شــماره 139560302008005909 – 95/10/12– کاظم احمدى فرزند افراسیاب ششدانگ 
یکباب خانه سه طبقه تیمه تمام مفروزى از پالك 399 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 201/6 

مترمربع .
75- راى شــماره 139560302008005931 – 95/10/12– محمد صادق جبارپور شاهرضائى فرزند 
محمد على ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 277 الى 281 فرعى از 33 اصلى مهرقویه به مساحت 

408/55 مترمربع .
76- راى شماره139560302008005932 – 95/10/12– مریم دهقان پور فرزند حیدرعلى یازده حبه و 
هشتادوپنج-نودوهفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 950 فرعى از 3 اصلى 

موغان به مساحت ششدانگ 214 مترمربع.
77- راى شــماره 139560302008005933 – 95/10/12– طاهره رزى فرزند حســن شصت حبه و 
دوازده-نودوهفتم حبه مشــاع از72 حبه ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 950 فرعى از 3 اصلى 

موغان به مساحت ششدانگ 214 مترمربع.
78- راى شــماره 139560302008006000 – 95/10/14– محمد حسین رضائى فرزند محمد مهدى 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 13709 فرعى(که قبال1553/1 بوده) از 2 اصلى 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 153/45 مترمربع.
79- راى شماره 139560302008006002 – 95/10/14– مریم صالح پور فرزند محمدعلى سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 13709 فرعى(که قبال1553/1 بوده) از 2 اصلى فضل آباد 

به مساحت ششدانگ 153/45 مترمربع.
80- راى شــماره 139560302008006094 – 95/10/18– محسن ارجمندى فرزند حسن ششدانگ 

یکباب مغازه مفروزى از پالك 1215 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 38 مترمربع.
81-  راى شماره 139560302008006097 – 95/10/18– عنایت اله رسولى نسب فرزند ایاز ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 4426 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 101 مترمربع .
82- راى شماره 139560302008006098 – 95/10/18– مهناز رجائى فرزند عبدالعلى نیم دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانى آن به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1444 

فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 40/86 مترمربع.
83- راى شماره 139560302008006099 – 95/10/18– مهین رجائى فرزند عبدالعلى نیم دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانى آن به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1444 

فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 40/86 مترمربع.
84- راى شماره 139560302008006100 – 95/10/18– عبدالرسول رجائى فرزند عبدالعلى پنج دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه دو دهنه با طبقه فوقانى آن به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 

1444 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت ششدانگ 40/86 مترمربع.
85- راى شــماره 139560302008006126 – 95/10/18– صغرا صفرپور فرزند رضا دو دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 1254 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 

ششدانگ 227/40 مترمربع.
86- راى شــماره 139560302008006127 – 95/10/18– ابراهیم صفرپور شهرضا فرزند حسن دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 1254 فرعى از 3 اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 227/40 مترمربع.
87- راى شــماره 139560302008006130 – 95/10/18– کمیل صفرپور شهرضا فرزند ابراهیم دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزى از پالك 1254 فرعى از 3 اصلى موغان به 

مساحت ششدانگ 227/40 مترمربع.
88- راى شماره 139560302008006174 – 95/10/19– بتول تسلیم فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب 

مغازه مفروزى از پالك 417 فرعى از 23 اصلى سود آباد به مساحت 39/54 مترمربع .
89- راى شماره 139560302008006196 – 95/10/20– مهناز رجائى فرزند عبدالعلى سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب مغازه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1444 فرعى از 1 اصلى ابنیه به 

مساحت ششدانگ 21/06 مترمربع.
90- راى شماره 139560302008006197 – 95/10/20– مهین رجائى فرزند عبدالعلى سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب مغازه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1444 فرعى از 1 اصلى ابنیه به 

مساحت ششدانگ 21/06 مترمربع.
91- راى شماره 139560302008006237 – 95/10/20– اصغر عبدالى فرزند صفرعلى ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 399 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 198/60 مترمربع .
92- راى شماره 139560302008006269 – 95/10/22– شهین مرتضوى فرزند سراج الدین ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزى از پالك 793 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مســاحت 147/05 مترمربع ( با قید به 
اینکه منافع و حق فســخ این راى از پالك فوق در زمان حیات با مصالح آقاى سید على اکبر تقوى فرزند 

سید نعمت اله مى باشد).
93- راى شماره 139560302008006306 – 95/10/23– اکبر اسالمى فرزند محمدحسین ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزى از پالك 5 فرعى از 68/1 اصلى میر آباد(که به شــماره 225 اصلى تبدیل شــده) به 

مساحت 25/50 مترمربع .
94- راى شــماره 139560302008006307 – 95/10/23– احمدرضا قدیرى فرزند منصور ششدانگ 
یکباب مغازه با طبقات تحتانى و فوقانى مفــروزى از پالك 254 و 726 فرعــى از 33 اصلى مهرقویه به 

مساحت 138/64 مترمربع .
95- راى شماره 139560302008006309 – 95/10/23– فیروزه ترابى فرزند رحیم ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 110 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 235/20 مترمربع .
96- راى شماره 139560302008006315 – 95/10/23–حمزه موسوى فرزند غالمحسین سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 25 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت ششدانگ 

136/30 مترمربع.
97- راى شماره 139560302008006316 – 95/10/23–پروانه شیرالى آقامیرزاده فرزند غالمرضا سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 25 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 

ششدانگ 136/30 مترمربع.
98- راى شماره 139560302008006321 – 95/10/23– نسرین احمدیان شهرضائى فرزند رمضان 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 942 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 58/04 مترمربع .
99- راى شماره 139560302008006322 – 95/10/23– حسن سلطانى فرزند عبدالرسول ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 1718 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 263 مترمربع .
100- راى شــماره 139560302008006359 – 95/10/25– فردوس رجائى فرزند اسداله ششدانگ 

یکباب مغازه دو دهنه مفروزى از پالك 1444 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 38/66 مترمربع .
101- راى شــماره 139560302008006394 – 95/10/26– ایمان برهان فرزند ابراهیم ششــدانگ 
قســمتى از یکباب خانه مفروزى از پالك 4155 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 58/15 مترمربع که 

بانضمام ششدانگ پالکهاى 3373 و 4432 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
102- راى شماره 139560302008006395 – 95/10/26– اعظم کمانى فرزند محمد ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 1504 فرعى از 50 اصلى اله آباد به مساحت 176/65 مترمربع .
103- راى شماره 139560302008006398 – 95/10/26– محمود صفى فرزند حسین دو و نیم دانگ 

مشاع از  ششدانگ :
الف)قســمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 9378 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 58/08 متر 
مربع که بانضمام قسمتى از پالك 7493 فرعى (که به شماره 14602 تبدیل گردیده است) جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
ب) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 7493 فرعى (که به شــماره 14602 تبدیل گردیده است) 
از 2 اصلى فضل آباد به مســاحت 127/58 مترمربع که بانضمام قسمتى از پالك 9378 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
104- راى شــماره 139560302008006399 – 95/10/26– زهرا نیکو کار فرزند ذبیح اله نیم دانگ 

مشاع از  ششدانگ :
الف)قســمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 9378 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 58/08 متر 
مربع که بانضمام قسمتى از پالك 7493 فرعى (که به شماره 14602 تبدیل گردیده است) جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
ب) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 7493 فرعى (که به شــماره 14602 تبدیل گردیده است) 
از 2 اصلى فضل آباد به مســاحت 127/58 مترمربع که بانضمام قسمتى از پالك 9378 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
105- راى شماره 139560302008006400 – 95/10/26– پروانه مطهرى فرزند مسیح اله سه دانگ 

مشاع از  ششدانگ :
الف)قســمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 9378 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 58/08 متر 
مربع که بانضمام قسمتى از پالك 7493 فرعى (که به شماره 14602 تبدیل گردیده است) جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
ب) قسمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 7493 فرعى (که به شــماره 14602 تبدیل گردیده است) 
از 2 اصلى فضل آباد به مســاحت 127/58 مترمربع که بانضمام قسمتى از پالك 9378 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
106- راى شــماره 139560302008006409 – 95/10/26– حبیب اله قدیرى فرزند محمد حســن 
ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 299 فرعى از 33 اصلى مهرقویه 

به مساحت 173 مترمربع .
107- راى شماره 139560302008006411 – 95/10/26– رحمت اله صاحبان فرزند مصطفى ششدانگ 
یکباب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى آن به مســاحت 51/15 متر مربع به انضمام سه دانگ مشاع از 
ششدانگ راه پله اشتراکى با مغازه مجاور جنوبى به مساحت ششدانگ 13/50 مفروزى از پالك 1631 فرعى 

(که به 13947 فرعى تبدیل شده از 2 اصلى فضل آباد.
108- راى شماره 139560302008006412 – 95/10/26– ابراهیم صاحبان فرزند مصطفى ششدانگ 
یکباب مغازه با ساختمان تحتانى و فوقانى آن به مســاحت 60/70 متر مربع به انضمام سه دانگ مشاع از 
ششدانگ راه پله اشتراکى با مغازه مجاور جنوبى به مساحت ششدانگ 13/50 مفروزى از پالك 1631 فرعى 

(که به 13947 فرعى تبدیل شده از 2 اصلى فضل آباد.
109- راى شماره 139560302008006414 – 95/10/26– زیور عمادى فرزند سید اسمعیل ششدانگ 
یکباب خانه و قطعه زمین محصور متصله مفروزى از پالك 3216 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

404/30 مترمربع .
110- راى شــماره 139560302008006435 – 95/10/26– محمد عابدى فرزند عباس ســه دانگ 
مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 14737 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 125/80 مترمربع.
111- راى شــماره 139560302008006436 – 95/10/26– الناز خجسته فرزند رحمت اله سه دانگ 
مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 14737 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 125/80 مترمربع.
112- راى شماره 139560302008006437 – 95/10/26– عباس عابدى فرزند نصراله ششدانگ یکباب 
مغازه مفروزى از پالك 2112و 2113و2114و 2115 فرعى از 3 اصلى موغان به مساحت 39/15 مترمربع .
113- راى شــماره 139560302008006466 – 95/10/28– ولــى الــه یوســفیان فرزنــد 
رضاقلــى ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یکبــاب خانــه مفــروزى از پــالك 31/2 فرعــى از 
23 اصلــى ســود آبــاد بــه مســاحت ششــدانگ 127/04 مترمربــع در ازاء یــک – دوم از 1/5 
قفیــز مشــاع از 15 قفیــز ششــدانگ پــالك 31/2 فرعــى انتقال عــادى مــع الواســطه از طرف

 قاسم یزدانى.
طالبیــان  معصومــه   –95 /10 /28  –  139560302008006467 شــماره  راى   -114
فرزند علیرضا ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یکبــاب خانــه مفــروزى از پــالك 31/2 فرعى 
از 23 اصلــى ســود آبــاد بــه مســاحت ششــدانگ 127/04 مترمربــع در ازاء یــک – دوم از 1/5 
قفیــز مشــاع از 15 قفیــز ششــدانگ پــالك 31/2 فرعــى انتقال عــادى مــع الواســطه از طرف 

قاسم یزدانى.
115- راى شــماره 139560302008006476 – 95/10/28– یاصر انصارى فرزند نقدعلى ششدانگ 

یکباب خانه مفروزى از پالك 513 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 202 مترمربع .
116- راى شــماره 139560302008006479 – 95/10/28– الهام تفنگ چى مهیارى فرزند رمضان 
ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 496 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مساحت 117/15 مترمربع 
درازاء 117/15 سهم مشاع از 14520 سهم ششدانگ پالك 496 فرعى انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

محمود فرهمند .
117- راى شــماره 139560302008006483 – 95/10/28– وحید پارسائى فرزند عبدالعلى ششدانگ 

یکباب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3247 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 247 مترمربع .
118- راى شماره 139560302008006498 – 95/10/29– فرشــاد رجائى فرزند عبدالعلى ششدانگ 
یکباب مغازه با طبقه تحتانى آن به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1444 فرعى از 1 اصلى ابنیه 

به مساحت 21/71 مترمربع .
119- راى شماره 139560302008006502 – 95/10/29– حسام یعقوبى فرزند رحمت اله ششدانگ 

یکباب خانه دوطبقه مفروزى از پالك 46 فرعى از 21 اصلى رشکنه به مساحت 110/02 مترمربع .
120- راى شماره 139560302008006509 – 95/10/29– محســن مصدق فرزند نصراله سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1506 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 

239 مترمربع.
121- راى شماره 139560302008006582 – 95/11/1– ملیحه طبیبیان فرزند رضا ششدانگ یکباب 
خانه نیمه تمام به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مفروزى از پالك 1068/1 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت 

220/07 مترمربع .
122- راى شــماره 139560302008006583 – 95/11/1– عبدالرضــا صدرى فرزند محمد حســن 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله مفروزى از پالك 1694 و 8853 الى 8863 فرعى از 2 اصلى فضل آباد 
به مساحت 312/70 مترمربع  در ازاء تمامت 254/17 سهم مشاع از 13008 سهم ششدانگ که تمامت 53/2 
سهم آن موضوع سند 202657 و تمامت 200/97 سهم مشاع دیگر آن انتقال عادى مع الواسطه از طرف داود 

محمودى.
123- راى شماره 139560302008006586 – 95/11/1– توران ادیبى فرزند رجبعلى ششدانگ یکباب 

خانه مفروزى از پالك 106 فرعى از 32 اصلى دست قمشه به مساحت 118/45 مترمربع .
124- راى شماره 139560302008006589 – 95/11/1– فتح اله ظهوریان فرزند نعمت اله ششدانگ 
یکباب انبار محل کارواش مفروزى از پــالك 186 فرعى از 100 اصلى فیض آباد به مســاحت 670/13 

مترمربع .
125- راى شماره 139560302008006591 – 95/11/1– عصمت کهنگى فرزند سید محمد ششدانگ :
الف) قســمتى از یک باب خانه مفروزى از پالك 1561 فرعى از 3 اصلى موغان به مســاخت 52/65 متر 
مربع که بانضمام  ششدانگ پالك 2946 فرعى و قسمتى از پالك 952 فرعى جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
ب) قســمتى از یک باب خانه مفــروزى از پــالك 952 فرعى به مســاحت 98 مترمربع کــه بانضمام 
ششــدانگ پالك 2946 فرعى و قســمتى از پالك 1561 فرعى جمعا تشــکیل یک بــاب خانه را داده

 است.
126- راى شماره 139560302008006608 – 95/11/2– سمیه مصدقى فرزند غفار سه دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 1506 فرعى از 2 اصلى فضل آباد به مساحت ششدانگ 239 

مترمربع.
127- راى شــماره 139560302008006853 – 95/11/11– اصلى ســلیمى فرزند رضا ششــدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفــروزى از پــالك 641 فرعى از 2 اصلى فضــل آباد به مســاحت 144/30 متر

مربع .
128- راى شماره 139560302008006913 – 95/11/16– فاطمه احمدى فرزند جهانگیر ششدانگ 
یکباب خانه نیمه تمام مفــروزى از پالك 1761 فرعــى از 2 اصلى فضل آباد به مســاحت 200/80 متر

مربع .
بندب)

1- راى شــماره  139460302008007107 –94/6/30 – اکبر امین بیطرف فرزند عزیزاله چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ قســمتى از یکباب مغازه مفروزى از پالك 3527 فرعى از 1 اصلى ابنیه که به انضمام 
قسمتى از پالك 3527/2 فرعى جمعا تشــکیل یک باب مغازه را داده است به مساحت ششدانگ 41/12 

مترمربع که در آگهى اولیه مساحت اشتباه قید گردیده که تجدید آگهى مى شود. 
2- راى شــماره  139460302008007108 –94/6/30 – زهــرا همــت فرزنــد اســداله دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ قســمتى از یکباب مغازه مفروزى از پــالك 3527 فرعى از 1 اصلــى ابنیه که به 
انضمام قســمتى از پالك 3527/2 فرعــى جمعا تشــکیل یک باب مغازه را داده اســت به مســاحت 
ششــدانگ 41/12 مترمربــع که در آگهــى اولیه مســاحت اشــتباه قید گردیــده که تجدیــد آگهى

 مى شود.
3- راى شماره 139560302008006592 – 95/11/1– اســمعیل طبیبیان فرزند ابراهیم چهار دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه مفروزى از پالك 1344/6 فرعى از 2 اصلى فضل آباد  به مســاحت 
ششــدانگ 19,35 مترمربع که در آگهى اولیه میزان ســهم اشــتباه قید گردیده که اینک تجدید آگهى

 مى شود.
م الف: 781 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/4 تاریخ انتشارنوبت دوم: 95/12/19 موسوى  رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالك شهرضا /12/199



آگهىآگهى 2885چهار شنبه  4  اسفند  ماه 1313

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در 
واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم  و پس از اخذ رســید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت 

به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره  19175 1395603020260   مورخ  1395/11/02 خانم شهین مباشري به شناسنامه 
شــماره 2379 کدملی 1159398119 صادره فریدن فرزند لطیف در  ششــدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   169,55 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در  بخش 5  ثبت اصفهان که 
مالک رسمى رضا زراعتى شمس آبادى بموجب سند 19904  مورخ 1340/1/08  دفتر 65  اصفهان 
بوده بموجب گواهى حصر وراثت شماره 2185 مورخ 1389/05/25 شوراى حل اختالف اصفهان فوت 
نموده ورثه وى عبارتند از دو دختر بنامهاى زهرا و اعظم و چهار پسر بنامهاى محسن و عباس و حسن 
و سعید شهرت همگى زراعتى شمس آبادى و یک نفر عیال دائمى بنام عذرى زراعتى شمس آبادى 
و بموجب تقسیم نامه عادى مورد درخواست در ســهم خانم اعظم قرار گرفته و مع الواسطه بموجب 

قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
2- راى شماره  16528 1395603020260 مورخ  28 /1395/09 اقاى احمد حقیقت  به شناسنامه 
شــماره 27210  کدملی 1281379786  صادره اصفهان  فرزند محمدباقر  نســبت به  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 71,82  مترمربع از پالك شماره 221 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبدالحسین مهاجرانى
3- راى شماره  15352 1395603020260   مورخ   13 /1395/09 اقاى سیدحسن منصورى حبیب 
ابادى به شناسنامه شماره  1920  کدملی  1286666996  صادره اصفهان  فرزند سیدعلى  نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 19,29  مترمربع از پالك شماره 69و79 فرعى از 15177 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى فضل 

اله پاك فر 
4- راى شــماره  18447 1395603020260   مــورخ   10/20/ 1395 و راى اصالحــى 
شــماره1391114402035004965 مورخ 1395/10/06 آقاي محمد حسین عبادي به شناسنامه 
شــماره 600 کدملی 1285628497 صادره اصفهان فرزند حسن نســبت به  ششدانگ یکبابخانه 
مســاحت 118,39 مترمربع پالك شــماره 413 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قربانعلى شاهى دلیگانى
5- راى شماره  08905 13954603020260   مورخ  1395/05/23   آقاي حیدرعلی قربانی سینى به 
شناسنامه شماره 24 کدملی 5110412405 صادره شاهین شهر فرزند حسین در ششدانگ  یک باب 
مغازه  به مساحت   41 مترمربع پالك شماره  37 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسماعیل گیاهى
6- راى شماره  16588 1395603020260   مورخ  29 /1395/09  اقاى رضا حق شناس آدرمنابادى 
به شناسنامه شــماره 7  کدملی 6609732663  صادره برخوار فرزند على اکبر  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 238,64  مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج کریم نیک سیر
7- راى شماره  16064 1395603020260 مورخ 1395/09/21  آقاي اصغر اختریان به شناسنامه 
شماره 2792 کدملی 1286706726 صادره اصفهان فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب ساختمان به مساحت  175,50  مترمربع پالك شماره 448  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
8- راى شماره   16063 1395603020260مورخ   1395/09/21 خانم مریم کیوان پور به شناسنامه 
شماره 1670 کدملی 1283566125 صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان به مساحت  175,50  مترمربع پالك شماره 448  فرعی از 14874 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
9- راى شــماره  15932 1395603020260   مورخ   1395/09/20   اقاى على همتى ثمرین  به 
شناسنامه شماره 219  کدملی 2649392398  صادره بندرانزلى  فرزند غیبعلى  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 78,50  مترمربع از پالك شماره 76 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسماعیل دهقانى قهجاورستانى

10- راى شــماره  14118 1395603020260   مورخ   1395/08/20  اقاى حسین پورعباس  به 
شناسنامه شــماره  45833  کدملی 1281555282  صادره اصفهان  فرزند کرم  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 130,80  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
11- راي شماره 16892 1395603020260  مورخ   1395/07/26    خانم شهال سقائیان اصفهانی 
به شناسنامه شماره 466 کدملی 1290968039 صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  123,65  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15014 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
12- راى شماره  16891 1395603020260   مورخ   1395/07/26   آقاي غالمرضا محمد نظر به 
شناسنامه شماره 1539 کدملی 1286811449 صادره اصفهان فرزند مصطفی در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  123,65  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15014 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
13- راى شماره  18130 1395603020260   مورخ   1395/10/16   خانم زهرا شفیعیان به شناسنامه 
شماره 118 کدملی 5110599351 صادره شاهین شهر فرزند حسین در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  94  مترمربع پالك شماره  - فرعی از  13733 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که  طبق 
سیستم جامع امالك مورد ثبت صفحه 298 دفتر 1 متمم امالك  مالک رسمى عباس روحانى بوده 
که بموجب قولنامه 1369/08/12 ملک مورد درخواست را به سید حسین زارعى واگذار نموده و طبق 
گواهى دفتر امالك بشــماره 12111 مورخ 1395/09/28 نامبرده فوت کرده و وراث وى عبارتند از 
اسداله -نصراله -حسن -حسین -عصمت (روحانى اصفهانى) که سهم نصراله در صفحه 298 دفتر 
1 متمم و سهام اسداله -حسن -حســین-عصمت در صفحات 461 الى 470 دفتر 894 ثبت و سند 
صادر شده است که مورد درخواست مع الواسطه بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از 

شهود آن را تایید نموده اند
14- راى شــماره 16523 1395603020260   مورخ   09/28/ 1395  اقــاى میرزاعلى فاتحى به 
شناسنامه شماره 109  کدملی 5469718393  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 175  مترمربع از پالك شماره 448 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
15- راى شــماره  13530 1395603020260   مورخ   08/13/ 1395 اقاى مرادعلى اله دادى به 
شناسنامه شماره  710  کدملی  1285593804   صادره  اصفهان  فرزند  امیرقلى  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  59,15  مترمربع از پالك شماره  504 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
 16- راى شــماره  15914 1395603020260   مورخ  09/20/ 1395   خانــم عفت حاج اکبرى 
حبیب آبادى  به شناســنامه شــماره  98  کدملی 6609765308 صادره دولت اباد  فرزند غالمرضا  
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 45/245  مترمربع از پالك شماره 343 فرعى از 14916  
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى 

سیدمحمودافضل 
17- راى شماره 13398  1395603020260   مورخ  08/11/ 1395  اقاى مرتضى دهقانى حبیب 
ابادى  به شناسنامه شماره  88  کدملی  6609721041  صادره دولت اباد  فرزند  على اکبر  نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  210,77  مترمربع از پالك شماره  613 فرعى از 15177  اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
18- راى شــماره  13231 139603020260   مورخ  08/13/ 1395    اقاى ســید روح اله حسینى  
به شناسنامه شــماره 76791  کدملی 1281865397  صادره اصفهان  فرزند سیدحسین  نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 108390  مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 15183 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى سیدحسین 

حسینى ادرمنابادى 
19- راى شــماره  18422 1395603020260   مورخ  10/20/ 1395  اقــاى قربانعلى بهمئى  به 
شناسنامه شماره 690  کدملی 5279423378  صادره اغاجارى  فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 201,70  مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
20- راى شماره 15937 1394603020260   مورخ  09/20/ 1394 اقاى جواد مرادمند  به شناسنامه 
شماره 718  کدملی 6609660719  صادره شاهین شــهرومیمه  فرزند منصور نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 137,42  مترمربع از پالك شــماره 72 فرعى از 14039 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
21- راى شــماره 12405 1395603020260   مــورخ   07/27/ 1395    اقاى حمیدرضا حیدرى 
دستجردى  به شناسنامه شماره 2720  کدملی 1287194850  صادره اصفهان  فرزند فرهاد  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104,23  مترمربع از پالك شماره 15082 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
22- راى شماره 16526 1395603020260    مورخ   1395/09/28   خانم لیال حیدرى دستجردى  
به شناسنامه شماره 1270779753  کدملی 1270779753  صادره اصفهان  فرزند فرهاد  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104,23  مترمربع از پالك شماره 15082 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
23- راى شماره 18339 1395603020260  مورخ   1395/10/20 آقاي  حسین بشیرزاده پراپري به 
شناسنامه شماره 338 کدملی 1699422508 صادره آذرشهر فرزند محمد در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  148,25  مترمربع پالك شماره -  فرعی از15167  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى براتعلى امین الرعایایى
24- راى شماره  07861 1395603020260   مورخ  1395/04/30 خانم اشرف سادات میرعالیی 
به شناسنامه شماره 379 کدملی 1282751336 صادره اصفهان فرزند سیدعباس در  ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت     111,97    مترمربع پالك شماره   133 فرعی از  15187   اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
25- راى شــماره   14555 1395603020260   مورخ   1395/08/25 آقاي  یوســف صفدري به 
شناســنامه شــماره 4020302510 کدملی 4020302510 صادره کبودرآهنگ فرزند عزیزاله در 
ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  144,80  مترمربع پالك شــماره 4  فرعی از 15182 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابراهیم 

زارعى خوابجانى
26- راى شماره 15918 1395603020260   مورخ  20 /1395/09  اقاى اکبر زراعتى شمس ابادى  
به شناسنامه شــماره 14  کدملی 1291231579  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه ومغازه متصله به مساحت 330,53  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
27- راى شــماره  19055 1395603020260   مورخ   29 /1395/10  اقــاى رمضان قربانى  به 
شناسنامه شماره 1428  کدملی 1287936237  صادره اصفهان  فرزند عباسعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 46,80  مترمربع از پالك شماره 97 فرعى که به 
شــماره 15765 فرعى از 99 اصلی تغییریافته واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى احمداقا بزرگى
28- راى شــماره 19056 1395603020260   مورخ   1395/10/29 اقاى حسین چائى چیان  به 
شناسنامه شماره 1839  کدملی 1287771361  صادره اصفهان  فرزند عبدالغفور نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 80/46  مترمربع از پالك شماره 97 فرعى که به 
شــماره 15765 فرعى از 99 اصلی تغییریافته واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى احمداقا بزرگى
29- راي شماره  15067 13946030202600   مورخ  1395/09/06 آقاي صادق حسین جان به 
شناسنامه شماره 1 کدملی 2411454090 صادره آباده  فرزند آقاي رضا در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  105,08  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13947 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید محمود موسوى مورنانى
30- راى شماره  17856 1395603020260   مورخ   1395/10/14   آقاي احمد محمدي مورنانی 
به شناسنامه شماره 20 کدملی 1291195270 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ  یک باب 
کارگاه  به مساحت 50 مترمربع پالك شماره 862  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
31- راى شــماره  14304 1395603020260   مورخ  1395/08/23  خانــم زهرا اللی دهقی به 
شناسنامه شماره 151 کدملی 1091981442 صادره نجف آباد فرزند کرمعلی در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  162,45  مترمربع پالك شماره   5 فرعی از 14916 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
32- راى شــماره  14306 1395603020260  مورخ   1395/08/23  آقــاي  عباس ابراهیمی به 
شناسنامه شماره 191 کدملی 1091906475 صادره نجف آباد فرزند قربانعلی در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  162,45  مترمربع پالك شماره   5 فرعی از 14916 اصلی واقع 

در  بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
33- راى شماره  18290 1395603020260   مورخ   10/20/ 1395 آقاي حسین حیدري ممدي به 
شناسنامه شماره 200 کدملی 1110838166 صادره فالورجان فرزند محمود در ششدانگ  یک باب 
ساختمان  به مساحت 147,62   مترمربع پالك شماره -  فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
34- راى شــماره 18739 1395603020260  مورخ  10/25/ 1395  آقاي سید محسن رحیمی به 
شناسنامه شماره 2882 کدملی 1091379491 صادره نجف آباد فرزند سید عبداله در ششدانگ  یک 
باب ساختمان  به مساحت  139,52  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس زارعى شمس آبادى

35- راى شــماره  16933 1395603020260  مــورخ 1395/10/04  آقــاي محمد صادقیان به 
شناسنامه شــماره 75 کدملی 1819483150 صادره آبادان فرزند غفار در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت 39,74   مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زراعتى شمس آبادى
36- راى شــماره  11297 1395603020260   مــورخ   1395/07/06   آقاي افشــین نیکائیلی 
به شناســنامه شــماره 661 کدملی 1818289016 صادره آبادان فرزند یداله در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 117,18   مترمربع پالك شماره 79  فرعی از 14915 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
37- راى شماره 11299 1395603020260   مورخ   1395/07/06   خانم ملوك عرب زاده قلع ریز 
به شناسنامه شماره 1449 کدملی 1287668089 صادره اصفهان فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 117,18   مترمربع پالك شماره 79  فرعی از 14915 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
38- راى شماره  17214 1395603020260   مورخ  1395/10/06  آقاي  سید محمد تقی جاللی 
به شناسنامه شــماره 1 کدملی 3257718233 صادره باختران فرزند ســید رضا در سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  187,08  مترمربع پالك شــماره 121  فرعی از14458 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى 
کیقانوش هایرپطیان بوده مشــمول مقررات اصالحات ارضى گردیده کــه بموجب نامه 255,314 
مورخ1381/02/09 اداره امور اراضى شهرستان اصفهان مقدارى از پالك به حیدر  ماهرانى واگذار 
شده است ومورد درخواست مع الواســطه  بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود 

آن را تایید نموده اند
39- راى شماره  17229 1395603020260   مورخ   1395/10/06  خانم کبري ساعد به شناسنامه 
شماره 12992 کدملی 2559029911 صادره نی ریز فرزند امیر  در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  187,08  مترمربع پالك شماره 121  فرعی از14458 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى کیقانوش هایرپطیان بوده 
مشمول مقررات اصالحات ارضى گردیده که بموجب نامه 255,314 مورخ1381/02/09 اداره امور 
اراضى شهرستان اصفهان مقدارى از پالك به حیدر  ماهرانى واگذار شده است ومورد درخواست مع 

الواسطه  بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
40- راى شماره 18214 1395603020260   مورخ   10/18/ 1395  آقاي  مهدي جباري باطانی 
به شناسنامه شــماره 68499 کدملی 1281781711 صادره اصفهان فرزند رجبعلی در  ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  73,36  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15156 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم  بتول شیرانى بید آبادى

41- راى شماره 19064 1395603020260   مورخ   10/29/ 1395  اقاى عبدالرسول کبیرى طادى  
به شناسنامه شماره 44  کدملی 1111363481  صادره فالورجان  فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 137,40  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس زارعى شمس ابادى
42- راى شــماره 08566 1395603020260   مورخ   05/11/ 1395  آقاي  ســید علی کرمانی 
القریشی به شناسنامه شماره 37845 کدملی 1280804068 صادره اصفهان فرزند سید حسین  در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 482,52 مترمربع پالك شماره 6 فرعی از 13929 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که مالک رسمى تاج ماه خانم  صبیه حاج نجف بموجب اظهارنامه ثبتى بوده 
که بموجب گواهى حصر وراثت 1888 مورخ 1374/12/08 شعبه 23 دادگاه عمومى اصفهان تاج ماه 
فوت کرده و ورثه وى عبارتند از 4 نفر پسر خواهر بنامهاى نجفعلى -حسن-رضاو حسین (شیرانى ) 
و بموجب گواهى حصر وراثت 3508 مورخ 1380/11/07 شعبه 5 دادگاه عمومى اصفهان نجف على 
فوت کرده احد از ورثه وى بنام مجتبى مورد تقاضا را بموجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى 

از شهود آن را تایید نموده اند
43- راى شــماره  18415 1395603020260   مورخ   10/20/ 1395  اقاى جالل میرزا باقریان 
حسین آبادى  به شناسنامه شماره 2419  کدملی 1289086788  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 79  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد صدرى
44- راى شــماره  16957 1395603020260   مــورخ  10/04/ 1395  آقاي روح اهللا معتمدي به 
شناسنامه شــماره 9 کدملی 1290021376 صادره اصفهان فرزند لطفعلی در  ششدانگ  یک باب 
کارگاه  به مساحت  76,54  مترمربع پالك شماره 268  فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
45- راى شــماره  15811 1395603020260   مورخ  09/17/ 1395  اقــاى مجید دلفروزى  به 
شناسنامه شــماره 2456  کدملی 1286618886  صادره اصفهان  فرزند جعفر  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 245  مترمربع از پالك شماره 4417 فرعى از 15187 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
46- راى شماره  18442 1395603020260   مورخ   10/20/ 1395    اقاى مجتبى سلیمانى دهنوى  
به شناسنامه شماره 551  کدملی 1293121908  صادره اصفهان فرزند حبیب اله  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 154,55  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان قاسمى دهنوى

47- راى شــماره 16003 1395603020260   مورخ  20 /1395/09 خانم بتول جبارى باطانى  به 
شناسنامه شماره 68500  کدملی 1281781703  صادره اصفهان  فرزند رجبعلى  نسبت به ششدانگ 
یکباب انبار به مساحت 21,14  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن جبارى
48- راى شــماره 17552 1395603020260   مورخ   09 /1395/10 آقاي عبدالعلی صالحی به 
شناسنامه شماره 1946 کدملی 1159323615 صادره فریدن فرزند محمود در  ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت   145,35 مترمربع پالك شماره   171 فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
49- راى شــماره  17249 1395603020260   مورخ   07 /1395/10  آقاي  قربانعلی ملک پور به 
شناسنامه شماره 893 کدملی 6339502970 صادره شــهرکرد فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  124,67  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
50- راى شــماره 17248 1395603020260   مورخ   07 /1395/10خانم زهرا دهقان یزدلی به 
شناسنامه شماره 1027 کدملی 6199367316 صادره کاشــان فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  124,67  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
51- راى شماره   18283 1395603020260   مورخ   1395/10/20   خانم محبوبه حق شناس به 
شناسنامه شماره 6767 کدملی 1293290327 صادره اصفهان فرزند فضل اله در ششدانگ  یک باب 
ساختمان  به مساحت  152  مترمربع پالك شماره  986 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
52- راى شماره  18109 1395603020260   مورخ   1395/10/16  خانم مرضیه اعظمی کتایونچه 
به شناسنامه شماره 12996 کدملی 1292522313 صادره اصفهان فرزند مهدي در  ششدانگ  یک 
باب مغازه  به مساحت  40,39  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 16  ثبت 
اصفهان که طبق سیســتم جامع امالك مورد ثبت صفحه 503 دفتر 56 امالك مالک رسمى على 
کبیرى سامانى بوده که مورد درخواست مع الواسطه بموجب قولنامه و تفویض وکالت 68423 مورخ 

1394/02/21 دفتر 89 اصفهان به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
53- راى شــماره  13531 1395603020260   مورخ   1395/08/13  آقــاي حیدر قره داغی به 
شناسنامه شماره 9 کدملی 5759768468 صادره فریدن فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  129,91  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13991 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین کاظم زاده
54- راى شماره 18353 1395603020260   مورخ   1395/10/20   آقاي  مرتضی هفت تن موخر 
به شناسنامه شماره 165 کدملی 2002412634 صادره دزفول فرزند شاه گل در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  140,44  مترمربع پالك شماره 107 و 108  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رحیم آقا بزرگى دلیگانى

55- راى شــماره  19066 1395603020260   مورخ   1395/10/29 اقاى محمد شیرانى شمس 
ابادى  به شناســنامه شــماره 609  کدملی 1285975537  صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12,50  مترمربع از پالك شماره 13688 فرعى از 14059 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اناهیتا انصارى
56- راى شــماره 19993 1395603020260   مــورخ 1395/11/16 آقاي  ســعید پهلوانى نژاد 
خوابجانی به شناسنامه شماره 963 کدملی 1287018041 صادره اصفهان فرزند مرتضی در ششدانگ  
یک باب مغازه  به مساحت 38,10   مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى پهلوانى نژاد
57- راى شماره  16920 1395603020260   مورخ 1395/10/04  آقاي  سیدعلی کرمانی القریشی 
به شناسنامه شماره 37845 کدملی 1280804068 صادره اصفهان فرزند سیدحسین نسبت به 94 
سهم مشاع از 219 سهم ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 218,53  مترمربع پالك شماره - فرعی 

از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
58– راى شــماره   16917 1395603020260   مورخ   1395/10/04 آقاي جواد شــیروانیان به 
شناسنامه شــماره 748 کدملی 1285557808 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم نسبت به 125 سهم 
مشاع از 219 سهم ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 218,53  مترمربع پالك شماره - فرعی از 

13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
59- راى شــماره  19165 1395603020260   مورخ   1395/11/02  آقاي غالمرضا شجاعی به 
شناسنامه شماره 1475 کدملی 5499141975 صادره تیران فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  202,29  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید عباس زارعى
60- راى شماره  08488 1395603020260   مورخ   1395/05/10  خانم اعظم بهمنی حیدرآبادي 
به شناســنامه شــماره 128 کدملی 5649718581 صادره حوزه 24 اصفهان فرزند اســماعیل در  
ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  72,74  مترمربع پالك شــماره   - فرعی از 15084 اصلى 
باقیمانده  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى 

محدثه یزدى
61- راى شــماره 17657 1395603020260   مورخ   1395/10/12  آقاي غالمعلی شانه ساز به 
شناسنامه شــماره 735 کدملی 1286246865 صادره اصفهان فرزند حبیب اله در  ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  80,91  مترمربع پالك شماره - فرعی از 13956 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسداله زراعتى شمس آبادى

62- راى شــماره  10356 1395603020260   مــورخ   1395/06/17 خانم عزت خطیبی فرد به 
شناسنامه شماره 25284 کدملی 1282180053 صادره اصفهان فرزند محمدعلی در  ششدانگ  یک 
باب   خانه به مساحت 63,65 مترمربع پالك شماره 14916 و 14916,5    اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
63- راى شــماره  18953 1395603020260   مورخ  1395/10/27  آقاي رســول خدابخش به 
شناسنامه شــماره 17021 کدملی 1283872927 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت   99,25 مترمربع پالك شــماره  394 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد کشاورز خوابجانى

64- راى شماره   17677 1395603020260   مورخ 1395/10/12 آقاي  محمد رضا کورنگی به 
شناسنامه شماره 1805 کدملی 1287871097 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  151,90  مترمربع پالك شماره  168 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اسماعیل والى سیچانى
65- راى شــماره    139560302026011805    مورخ     1395/7/11    آقاي محمد حق شناس به 
شناسنامه شماره 8 کدملی 6609591369 صادره برخوار  فرزند رضا در ششدانگ  یک باب   خانه به 
مساحت    138,08     مترمربع پالك شماره   4      فرعی از       15182       اصلی واقع در واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى   محمد پهلوانى خوابجونى

66- راى شماره    139560302026019096    مورخ     1395/10/29    آقاي حسنعلی حق شناس 
به شناسنامه شــماره 59139 کدملی 1281688282 صادره اصفهان فرزند تراب در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  169,20  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد توسلى
67- راى شماره    139560302026018413    مورخ     1395/10/20    اقاى احمدعلى اسماعیلى  به 
شناسنامه شماره 6  کدملی 6219839412  صادره فریدن  فرزند قربانعلى نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124  مترمربع از پالك شماره 117 فرعى از 14915 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
68- راى شــماره    139560302026018414    مورخ     1395/10/20    خانم زهرا توصیفیان  به 
شناسنامه شماره 1261  کدملی 1284751635  صادره اصفهان  فرزند عباسعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124  مترمربع از پالك شماره 117 فرعى از 14915 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
69-  راى شماره    139360302026018932    مورخ     1393/8/26    آقاي جواد فارسی به شناسنامه 
شماره 61160 کدملی 1281037389 صادره اصفهان  فرزند کاظم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 250,60  مترمربع پالك شماره 480 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
70- راى شماره    139360302026018933    مورخ   1393/8/26  آقاي حسن فارسی به شناسنامه 
شماره 61161 کدملی 1281037370 صادره اصفهان  فرزند کاظم در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 250,60  مترمربع پالك شماره 480 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
71- راى شماره    139560302026017068    مورخ     1395/10/6    آقاي  حسین صابر به شناسنامه 
شــماره 2125 کدملی 1286590787 صادره اصفهان فرزند عبدالخالق در ششــدانگ  یک باب 
ساختمان مسکونى تجارى  به مساحت  39,23  مترمربع پالك شماره 142  فرعی از 14039 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که  مالک رســمى طبق سیستم جامع امالك و گواهى 13910 مورخ  
1395/9/2   دفتر امالك آغا بیگم اصفهانیان  بــوده بموجب وکالتنامه 63964 مورخ  1360/2/16   
دفتر 86 به سید حسن شیخان شمس آبادى و مورد درخواست مع الواسطه بموجب قولنامه به متقاضى 

واگذار شده و نعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
72- راى شــماره    139560302026015796    مورخ     1395/9/17    آقاى على اصغر نظافتیان 
اصفهانى  به شناسنامه شماره 31427  کدملی 1282241826  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 119,26  مترمربع از پالك شماره 13900   اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
73- راى شــماره    139560302026013525    مورخ     1395/8/13    آقاى محمدعلى منصورى 
حبیب آبادى  به شناسنامه شماره  127  کدملی  6609765596   صادره  دولت آباد  فرزند غالمرضا  

نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت  130,50  مترمربع از پالك شماره  
15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

74- راى شماره    139560302026013526    مورخ      1395/8/13   خانم سکینه خاتون منصورى  
به شناسنامه شــماره  118 کدملی  6609774633   صادره  دولت آباد  فرزند عبدالعلى  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  130,50  مترمربع از پالك شماره  15178  اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
75- راى شماره    139560302026015938    مورخ      1395/9/20   آقاى جواد خیرى به شناسنامه 
شماره 1679  کدملی 1287132871  صادره اصفهان  فرزند یداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 151,26 مترمربع از پالك شماره 227 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
76- راى شــماره    139560302026018432    مورخ      1395/10/20   خانم محترم حق پرست 
نائینى  به شناسنامه شــماره 6699  کدملی 1188817078  صادره اردستان  فرزند حسین  نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130,35  مترمربع از پالك شماره 121 فرعى از 14915 اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
77- راى شــماره    139560302026018435    مورخ      1395/10/20   آقاى مصطفى زارعى  به 
شناسنامه شــماره 2603  کدملی 1286848636  صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 205,50  مترمربع از پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
-78 راى شــماره    139560302026018418    مورخ      1395/10/20   آقاى جعفر ابن النصیر  به 
شناسنامه شماره 756  کدملی 1286894301  صادره اصفهان  فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان تجارى  به مساحت 30,80  مترمربع از پالك شماره 587 فرعى از 14915 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
-79 راى شماره    139560302026018213    مورخ      1395/10/18   خانم مریم رحیم طوقی به 
شناسنامه شماره 32 کدملی 1291415335 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  83  مترمربع پالك شــماره   - فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
-80 راى شــماره    139560302026017551    مورخ      1395/10/9   آقــاي اصغر کتیرائی به 
شناسنامه شماره 182 کدملی 1291078037 صادره اصفهان فرزند رضا در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  78,96  مترمربع پالك شماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم  بیگم میرجمال
81- راى شــماره    139560302026016520    مورخ      1395/9/28   آقاى محمدرضا نصیرى 
جونقانى به شناسنامه شــماره 20  کدملی 4679523042  صادره فارســان  فرزند عباس  نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 110  مترمربع از پالك شماره 394 فرعى از 15177 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
82- راى شماره    139560302026015798    مورخ      1395/9/17   خانم معصومه اسماعیلى  به 
شناسنامه شــماره 35  کدملی 5499850755  صادره نجف آباد  فرزند رجبعلى  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 103,50  مترمربع از پالك شماره 15083 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
83- راى شــماره    139560302026018434    مــورخ      1395/10/20   آقاى محمد رفیعى  به 
شناسنامه شــماره 4  کدملی 1189690241  صادره اردســتان  فرزند نصراله  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 248,33  مترمربع از پالك شماره 110 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى محمد رحیم امین الرعایا
84- راى شماره    139560302026016002    مورخ      1395/9/20   آقاى محمدحسین بیاتى  به 
شناسنامه شماره 1203  کدملی 5759375334  صادره فریدن  فرزند غالمحسین  نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 17,05  مترمربع از پالك شماره 14017   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
85- راى شــماره    139560302026018436    مورخ      1395/10/20   اقاى حسن مومنى مزده  
به شناسنامه شماره 141  کدملی 1286620724  صادره اصفهان فرزند حسین  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 76,24  مترمربع از پالك شــماره 72 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
86- راى شماره    139560302026015783    مورخ      1395/9/17  اقاى سیدمحمد عبداللهى  به 
شناسنامه شماره  1712  کدملی  1159391386  صادره فریدن  فرزند هاجى اقا نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 180,70  مترمربع از پالك شماره 113 فرعى از 15187 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد(ضمن اینکه منافع وحق سکونت موردتقاضا 

مادام الحیات متعلق به خانم رضوان تاجى میباشد وپس ازفوت تابع عین خواهدبود)
87- راى شماره    139560302026018452    مورخ      1395/10/20   خانم آفاق خان آبادى قهى  
به شناسنامه شــماره 37  کدملی 5659666736  صادره کوهپایه  فرزند حیدر  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 144,95  مترمربع از پالك شماره 126 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
88- راى شماره    139560302026017548    مورخ      1395/10/9   آقاي حجت اله حیدري کمال 
آبادي به شناسنامه شماره 1421 کدملی 5649503451 صادره جرقویه علیا فرزند محمد در  ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  210,45  مترمربع پالك شماره433   فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
89- راى شــماره    139560302026014216    مورخ     1395/8/22    آقــاي مجید حقیقى   به 
شناسنامه شماره 1595 کدملی 1289417482  صادره اصفهان  فرزند رزاق نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  88,75  مترمربع از پالك شماره 630 فرعى از 452  اصلی واقع 

در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
90- راى شــماره    139560302026014215    مورخ     1395/8/22    آقاي مرتضى حقیقى   به 
شناسنامه شماره 1120 کدملی 1290961298  صادره اصفهان  فرزند رزاق نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  88,75  مترمربع از پالك شماره 630 فرعى از 452  اصلی واقع 

در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
91- راى شماره    139560302026009317    مورخ     1395/5/29    آقاي احمد کنعانی هرندي به 
شناسنامه شماره 1946 کدملی 1285097807 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در   یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   162,41      مترمربع پالك شماره      13900     اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
92- راى شماره    139560302026009316    مورخ     1395/5/29    آقاي علی اکبر کنعانی هرندي 
به شناسنامه شماره 47 کدملی 5659702491 صادره هرند فرزند اسمعیل در  یک و نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   162,41      مترمربع پالك شماره      13900          اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
93- راى شماره    139560302026009315    مورخ     1395/5/29    آقاي امیررضا کنعانی هرندي 
به شناسنامه شماره 1159 کدملی 1284997111 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در   یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت مساحت   162,41      مترمربع پالك شماره      13900          

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
94- راى شماره    139560302026009314    مورخ     1395/5/29    آقاي مرتضی کنعانی هرندي 
به شناسنامه شماره 1243 کدملی 1285952472 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در  یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   162,41      مترمربع پالك شماره      13900          اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
95- راى شــماره    139560302026018120    مــورخ     1395/10/16    آقــاي  محمــد 
رحیمــی جونقانی به شناســنامه شــماره 13 کدملــی 4679561319 صــادره فارســان فرزند 
امیدعلــی در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  250,70  مترمربع پالك شــماره 
480  فرعــی از15177  اصلی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان که خود متقاضى مالک رســمى

 میباشد
96- راى شــماره    139560302026018843    مــورخ     1395/10/26    آقــاي هوشــنگ 
شــمس قهفرخــی بــه شناســنامه شــماره 7 کدملــی 5419067226 صــادره مبارکــه 
فرزند خدامــراد در  ششــدانگ  یک باب ســاختمان  به مســاحت  264  مترمربع پالك شــماره 
23  فرعــی از 31 اصلــی واقع در بخــش 16 ثبــت اصفهان که خــود متقاضى مالک رســمى 

میباشد
97- راى شــماره    139560302026019091    مــورخ     1395/10/29    آقــاي آقــاي 
ســیف اله قره داغی به شناســنامه شــماره 22 کدملــی 5759702599 صادره چــادگان فرزند 
صفــر در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  99,96  مترمربــع پــالك شــماره 
2  فرعــی از15140 اصلــی واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان که خــود متقاضى مالک رســمى

 میباشد
98- راى شــماره    139560302026018951    مورخ     1395/10/27     خانم مهري مسائلی به 
شناسنامه شــماره 29992 کدملی 1282227467 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت   120,20 مترمربع پالك شماره 120  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى   حاج على هادى عابدینى

99- راى شــماره    139560302026015779    مورخ     1395/9/17    آقاي محمود روستائى  به 
شناسنامه شماره  2138  کدملی  0048695254  صادره تهران  فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 112,87  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى حاج فضل اله پاکفر وحاج 

نصراله امین الرعایائى
ادامه در صفحه 14
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ادامه از صفحه 13
100- راى شماره    13956030202601957    مورخ     1395/5/27    آقاي حسین قربانی سینی به 
شناسنامه شماره 2438 کدملی 1286999596 صادره اصفهان فرزند حیدر در  ششدانگ  یک باب  
خانه به مساحت     313,65    مترمربع پالك شماره    13752    اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
101- راى شــماره    139560302026015987    مــورخ     1395/9/20    آقاي کرمعلى بهرامى 
خوندابى  به شناسنامه شماره 78470  کدملی 1281879193  صادره اصفهان  فرزند اسداله  نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 138,22  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
102- راى شماره    139560302026016000    مورخ     1395/9/20    آقاي خانم ناهید پورقلندر  
به شناسنامه شماره 13  کدملی 1285764625  صادره اصفهان  فرزند تقى  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172,50  مترمربع از پالك شماره 26 فرعى از 15179 اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
103- راى شــماره    139560302026016001    مورخ     1395/9/20    آقاي غالمرضا یوسفى 
ارزنانى  به شناسنامه شماره 204  کدملی 1284015262  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172,50  مترمربع از پالك شماره 26 فرعى از 15179 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
104- راى شماره    139560302026015814    مورخ     1395/9/17    آقاي خانم ربابه حاج حیدرى 
ورنوسفادرانى  به شناسنامه شماره 181  کدملی 1141021315  صادره خمینى شهر  فرزند تقى نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 109,36  مترمربع از پالك شماره 13747 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
105- راى شماره    139560302026019065    مورخ     1395/10/29    آقاي  محمدعلى ابن قاسم  
به شناسنامه شماره 68  کدملی 1881460525  صادره شوشــتر  فرزند مهدى نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانى ان  به مساحت 195,45  مترمربع از پالك شماره 13900 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
106- راى شــماره    139560302026018737    مــورخ     1395/10/25    آقاي  علی رفیعی به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 6299766174 صادره بروجن فرزند قدمعلی در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  251,50  مترمربع پالك شماره 198  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى فتح اله زارعى
107- راى شماره    139560302026016694    مورخ     1395/9/30    آقاي محمدجعفر ابن عباس  
به شناسنامه شماره 206  کدملی 1881461904  صادره شوشــتر  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 32,70  مترمربع از پالك شــماره 13 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین هدایت کلیشادى

108- راى شــماره    139560302026015997    مــورخ     1395/9/20    آقاي قدمعلى پهلوانى 
قهجاورستانى  به شناسنامه شماره 12  کدملی 1291723617  صادره اصفهان  فرزند رمضان  نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 134,15  مترمربع از پالك شماره 9890 فرعى از 15177 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
109- راى شــماره    139560302026015962    مورخ     1395/9/20    آقاي مهدى اعتدالى  به 
شناسنامه شــماره 1580  کدملی 1288069480  صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 139,45 مترمربع از پالك شماره 13876 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى بانو بیگم اغا زارعى شمس ابادى
110- راى شــماره    139560302026018113    مورخ     1395/10/16    آقاي  مرتضی حیدري 
ســودجانی به شناســنامه شــماره 4414 کدملی 1293081302 صادره اصفهان فرزند عبداله در  
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  97,67  مترمربع پالك شماره 1  فرعی از13735 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
111- راى شماره    139560302026018724    مورخ     1395/10/25    آقاي خانم مهري رمضانی 
شمس آبادي به شناســنامه شــماره 2255 کدملی 1286701341 صادره اصفهان فرزند اکبر در 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  186,45  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
112- راى شماره  19058 1395603020260   مورخ  29 /5/10 139  اقاى ابراهیم بهرامى گهروئى  
به شناسنامه شماره 23  کدملی 1755353359  صادره اهواز  فرزند بندر  نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128,60  مترمربع از پالك شماره 253 فرعى از 14915 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم بتول محققیان 
113- راى شماره  19059 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 خانم توران شنبه زوردگانى  به 
شناسنامه شماره 22  کدملی 6339654088  صادره شهرکرد  فرزند نیازعلى  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128,60  مترمربع از پالك شماره 253 فرعى از 14915 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم بتول محققیان 
114- راى شــماره  18275 1395603020260   مورخ  19 /10/ 1395 خانــم معصومه زارعان 
آدرمنابادي به شناســنامه شــماره 58263 کدملی 1281681942 صادره اصفهان فرزند محمد در 
ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت   151,40 مترمربع پالك شماره 41  فرعی از14874 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
115- راى شماره  17673 1395603020260   مورخ  12 /10/  1395 آقاي سیدرضا درخشنده به 
شناسنامه شماره 224 کدملی 1911356003 صادره مسجد سلیمان فرزند سیدحسین در ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  90,47  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13939 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که مالک رسمى تاجماه خانم شــیرانى بوده که نامبرده فوت کرده احد از ورثه وى بنام 
حسن شیرانى مورد تقاضا را مع الواســطه بموجب قولنامه عادى به متقاضى واگذار شده و تعدادى از 

شهود آن را تایید نموده اند
116- راى شــماره  15885 1395603020260   مورخ  18 /09/ 1395 آقاي  کورش رفیعیان به 
شناسنامه شماره 1367 کدملی 1286785774 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت   72,80 مترمربع پالك شماره  173 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى تقى زاده
117- راى شماره  19163 1394603020260   مورخ  02 /11/ 1394  آقاي عباس امینی جونی به 
شناسنامه شماره 23 کدملی 1289994463 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  145,88  مترمربع پالك شماره 45  فرعی از 14458 اصلی که به شماره 14458,12634 
تغییر پیدا کرده است واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک 

رسمى آقاى باقر نادرى درباغشاهى
118- راى شــماره  19050 13954603020260   مــورخ  29 /10/ 1395 اقاى هادى معینى  به 
شناسنامه شماره 61  کدملی 6609673586  صادره برخوارومیمه  فرزند محمد نسبت به چهاردانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 167,20  مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 

16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم زاغى نژاد
119- راى شــماره  19051 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 اقــاى محمد معینى  به 
شناسنامه شماره 1  کدملی 6609537062  صادره برخوارومیمه  فرزند على نسبت به دودانگ مشاع 
ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 167,20  مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم زاغى نژاد
120- راى شــماره  18443 1395603020260   مورخ  20 /10/ 1395 اقاى محسن مهرپور  به 
شناسنامه شماره 5100082887  کدملی 5100082887  صادره اصفهان فرزند محمدحسین  نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 50,25  مترمربع از پالك شماره 827 فرعى از 452 اصلی واقع 

در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
121- راى شــماره  18426 1395603020260   مورخ  20 /10/ 1395  خانم فهیمه امیدیان  به 
شناسنامه شماره 2235  کدملی 1283614588  صادره اصفهان  فرزند حسنعلى  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 87,62  مترمربع از پالك شماره 118 فرعى 
از 15178 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک 

رسمى خانم ربابه امیدیان
122- راى شــماره  18218 1395603020260   مــورخ  18 /10/ 1395  خانم ســحر داوري به 
شناسنامه شماره 786 کدملی 1818302608 صادره آبادان فرزند علی در دو دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  193,95  مترمربع پالك شماره  269 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
123- راى شماره  18219 1395603020260   مورخ  018 /10/ 1395  خانم فخري داوري دولت 
آبادي به شناسنامه شماره 45 کدملی 6609512302 صادره دولت آباد فرزند حسن در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  193,95  مترمربع پالك شماره  269 فرعی از 15177 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
124- راى شــماره  18212 1395603020260   مورخ  18 /10/ 1395   خانم عصمت داوري به 
شناسنامه شــماره 3295 کدملی 3392037656 صادره بندر عباس فرزند علی در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  193,95  مترمربع پالك شماره  269 فرعی از 15177 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
125- راى شماره  14104 1395603020260   مورخ  20 /08/ 1395 اقاى سیداسماعیل مهدویان  
به شناسنامه شــماره  2298  کدملی 1817024302  صادره آبادان  فرزند سیداسداله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
126- راى شماره  14105 1395603020260   مورخ  20 /08/ 1395 خانم انوار ناقوش  به شناسنامه 
شماره  2471  کدملی 1090357680  صادره نجف اباد  فرزند محمدجواد نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
127- راى شــماره  15924 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395  اقاى مرتضى جمالى  به 
شناسنامه شماره 17  کدملی 1091880565  صادره نجف اباد  فرزند على جان  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 199,80  مترمربع از پالك شماره 112 فرعى از 14039 

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
128- راى شــماره  15926 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395  خانــم مهناز فخارى  به 
شناسنامه شماره 73  کدملی 6229874954  صادره میمه  فرزند حسین آقا  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199,80  مترمربع از پالك شماره 112 فرعى از 14039 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
129- راى شماره    139560302026018420    مورخ     1395/10/20    آقاي خانم سهیال عرب 
چم چنگى  به شناسنامه شماره 674  کدملی 1285976185  صادره اصفهان  فرزند بهرام نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 95,03  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى   محمد صدرى
130- راى شماره    139560302026018360    مورخ     1395/10/20    آقاي عنایت اله آزادي به 
شناسنامه شماره 1 کدملی 2411324537 صادره آباده فرزند داود در دو دانگ مشاع ازششدانگ  یک 
باب ساختمان تجارى  به مساحت 30,42   مترمربع پالك شماره  2081 فرعی از 14458 اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
131- راى شماره    139560302026018362    مورخ     1395/10/20    آقاي خانم سرور محمدیان 
جزي به شناسنامه شــماره 184 کدملی 5110422591 صادره برخوار فرزند سید اسماعیل در چهار 
دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان تجارى  به مساحت 30,42   مترمربع پالك شماره  2081 

فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
132- راى شماره    139560302026016531    مورخ     1395/9/28    آقاي حسن قادرى زفره ئى  
به شناسنامه شماره 10  کدملی 5659581390  صادره اصفهان  فرزند عباسعلى  نسبت به دویست 
سهم مشاع از 279 سهم ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 265,30  مترمربع از پالك شماره 111  

فرعى از 14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
133- راى شماره    139560302026016532    مورخ     1395/9/28    خانم ثریا پیرعلى زفره  به 
شناسنامه شــماره 68  کدملی 5659614396  صادره اصفهان  فرزند حیدرعلى  نسبت به هفتادونه 
سهم مشاع از279سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت 265,30  مترمربع از پالك شماره 111 فرعى 

از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
134- راى شــماره    139560302026018711    مورخ     1395/10/25    آقاي  عباس ضیائی به 
شناسنامه شــماره 853 کدملی 1287913776 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  241,50  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
135- راى شــماره    139560302026019036    مــورخ     1395/10/29    آقاي   محمد ربیعى 
خوندابى به شناسنامه شماره 1  کدملی 1092052879  صادره نجف اباد  فرزند عبدالخالق  نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
136- راى شــماره    139560302026013872    مورخ     1395/8/17    خانم اقدس ترکی حبیب 
آبادي به شناسنامه شماره 50 کدملی 6609818703 صادره حبیب آباد فرزند علی اکبر در  ششدانگ  
یک باب   خانه به مساحت  125,90         مترمربع پالك شماره      1   فرعی از       15183       اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى   عبدالحسین 

مهاجرانى  
137- راى شــماره    139560302026001100    مــورخ     1395/1/28    خانم فاطمه اعتمادي 
بروجنی به شناسنامه شماره 314 کدملی 4650351881 صادره بروجن فرزند رضاقلی در دودانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122,20 مترمربع پالك شماره 105 فرعی از14915 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى   محمد 

حسین نجفى زاده
138- راى شــماره    139560302026001099    مــورخ     1395/1/28    آقاي رمضانعلی براتی 
بروجنی به شناسنامه شماره 14 کدملی 4650314690 صادره بروجن فرزند علی اکبر در چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122,20 مترمربع پالك شماره 105 فرعی از14915 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى   محمد 

حسین نجفى زاده
139- راى شــماره    139560302026019028    مورخ     1395/10/28   اقاى سیدرضا حسینى 
خوابجانى  به شناسنامه شــماره 65701  کدملی 1281755109  صادره اصفهان  فرزند سیدحسن  
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 38,35  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدحسین 

مهورى
140- راى شماره    139560302026017853    مورخ     1395/10/14    آقاي سیدناصر ترفنج به 
شناسنامه شماره 28140 کدملی 1282208926 صادره اصفهان فرزند سیدحسن در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  170,97  مترمربع پالك شماره 33  فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبر بهلول   
141- راى شــماره    139560302026018968    مورخ     1395/10/28    آقاي مهدى خانى  به 
شناسنامه شماره 379  کدملی 1286598109  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 123,95  مترمربع از پالك شماره 1 فرعى از   15135    اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدباالئى
142-راى شــماره    139560302026018440    مــورخ     1395/10/20    آقــاي ســید جالل 
محمودآبادى  به شناسنامه شماره 23  کدملی 5110438811  صادره برخوار فرزند سیدمحمد  نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 365,85  مترمربع از پالك شماره 396 

فرعى از 411  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
143- راى شــماره    139560302026018438    مــورخ     1395/10/20    آقــاي ســید کمال 
محمودآبادى  به شناسنامه شماره 28  کدملی 5110453918  صادره برخوار فرزند سیدمحمد  نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 364,28  مترمربع از پالك شماره 396 

فرعى از 411   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
144- راى شــماره    139560302026018439    مورخ     1395/10/20    آقاي ســید اسماعیل 
محمودآبادى  به شناسنامه شماره 16  کدملی 5110477809  صادره اصفهان فرزند سیدمحمد  نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 365,20  مترمربع از پالك شماره 396 

فرعى از 411  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
145- راى شــماره    139560302026018844    مورخ     1395/10/26    آقاي ذبیح اله رفیعی به 
شناسنامه شماره 1514 کدملی 6219216202 صادره فریدن فرزند محمود در  ششدانگ یک باب 
ساختمان  به مساحت  251,90  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 309  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانمها صدیقه و فاطمه برندگى
146- راى شــماره    139560302026016587    مــورخ     1395/9/29    آقــاي اصغر احمدى 
فالورجانى به شناسنامه شماره 353  کدملی 1970363509  صادره مسجدسلیمان فرزند على  نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201,30  مترمربع از پالك شــماره 12 فرعى از 99 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاي رحیم اتشى

147- راى شــماره    139560302026015963    مــورخ     1395/9/20    آقاي روح اله بختیارى 
بابادگانى  به شناسنامه شماره 2  کدملی 1159857601  صادره فریدن  فرزند عبدالمناف نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101 مترمربع از پالك شماره 2 فرعى از 14458 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاي سیف اله امینى آزادانى

148- راى شماره    139560302026017553    مورخ     1395/10/9    آقاي مجید حسینی بهشتی 
به شناسنامه شماره 825 کدملی 1284563863 صادره اصفهان فرزند کمال در ششدانگ  یک باب 
مغازه  به مساحت 15   مترمربع پالك شماره 551  فرعی از 452  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاي على صمیمى
149- راى شــماره    139560302026012400    مورخ     1395/7/27    آقاي سید جواد ابوطالبی 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 442 کدملی 1286415772 صادره اصفهان  فرزند سیدرضا در 175 
سهم مشاع از 210 سهم  ششدانگ  یک باب  خانه به مساحت     211,50    مترمربع پالك شماره    92     

فرعی از       14039       اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
150- راى شماره    139560302026012398    مورخ     1395/7/27    خانم عفت فضیلی نژاد به 
شناسنامه شماره 40907 کدملی 1280834633 صادره اصفهان  فرزند عباس در  35  سهم مشاع از 
210 سهم  ششدانگ  یک باب  خانه به مســاحت     211,50    مترمربع پالك شماره    92     فرعی از       

14039       اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
151- راى شــماره  19052 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395  اقاى مرتضى ترابى مفرد 
جونقانى  به شناسنامه شماره 35  کدملی 4679509678  صادره فارسان  فرزند صفرعلى نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 170,10  مترمربع از پالك شماره 483 فرعى از 99 اصلی واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على بدخشان

152- راى شــماره  19073 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 اقاى اصغر ســلیمانى به 
شناســنامه شــماره 1121  کدملی 1286605539  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124,70  مترمربع از پالك شماره 84 فرعى از 14915 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى وراث 

رحیم امین الرعایا 
153- راى شماره  19071 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 خانم مهرى بهشتى پیکانى به 
شناسنامه شماره 4  کدملی 5649671664  صادره جرقویه  فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124,70  مترمربع از پالك شماره 84 فرعى از 14915 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى وراث رحیم امین الرعایا 
154- راى شــماره  16168 1395603020260   مورخ  22 /09/ 1395 آقاي اسماعیل گندم کار 
دلیگانی به شناسنامه شــماره 7 کدملی 5110438269 صادره  برخوارو میمه فرزند علی محمد در  
ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  29,40  مترمربع پالك شــماره  86 فرعی از99  اصلی واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى فاطمه گندمکار

155- راى شــماره  15934 1395603020260   مــورخ  20 /09/ 1395 خانم معصومه فقیهیان 
علویجه  به شناسنامه شماره 74  کدملی 1091929718  صادره نجف اباد  فرزند محمدتقى  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172,96  مترمربع از پالك شماره 62 فرعى از 
14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى على سلطانى افارانى
156- راى شــماره  15933 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395  اقاى محمدرضا احمدى 
بنى  به شناسنامه شــماره 2007  کدملی 1288073747  صادره اصفهان  فرزند عبدالخالق  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 172,96  مترمربع از پالك شماره 62 فرعى از 
14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى على سلطانى افارانى
157- راى شماره  16529 1395603020260   مورخ  28 /09/ 1395 اقاى مهدى یوسفیان جزى  
به شناسنامه شماره 7378  کدملی 5110083320  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 190  مترمربع از پالك شماره 31 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى اصفهان 
158- راى شماره  11799 1395603020260   مورخ  11 /07/ 1395  آقاي عبدالناصر شهریاري 
به شناسنامه شماره 3 کدملی 6219830636 صادره  فریدن فرزند حیدر علی در  ششدانگ  یک باب   
خانه به مساحت     137,15    مترمربع پالك شــماره  33   فرعی از   15179 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  حسین هادى عابدینى     
159- راى شــماره  15956 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 اقاى مهرداد رادمنش  به 
شناسنامه شماره 2537  کدملی 1819080609  صادره آبادان  فرزند کریم نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192,44 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
160- راى شماره  15958 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 خانم زهرا پیکان پورشهرضا به 
شناسنامه شماره 13  کدملی 6609573255  صادره دولت اباد  فرزند بهرام  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192,44 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
161- راى شماره  14566 1395603020260   مورخ  25 /08/ 1395  خانم مرضیه خالوئی اشنى به 
شناسنامه شماره 2766 کدملی 1286675456 صادره اصفهان فرزند محمد علی در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت 65,07 مترمربع پالك شماره  85 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
162- راى شماره  19030 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395  خانم صدیقه فدوى نیسیانى  
به شناسنامه شماره 45  کدملی 1189846454  صادره اردستان  فرزند ابوالقاسم  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 63,15  مترمربع از پالك شماره 36 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    

163- راى شماره  19029 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 اقاى حسین مرادمند خرزوقى  
به شناسنامه شــماره 27  کدملی 5110473285  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 174,30  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 14039 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
164- راى شــماره  13971 1395603020260   مورخ  18 /08/ 1395 آقــاي  علی مهدي نیا به 
شناسنامه شماره 65 کدملی 1091939454 صادره نجف آباد فرزند عباسعلی در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مســاحت  99,33  مترمربع پالك شــماره 4  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 
اصفهان که مالک رسمى محمد پهلوانى خوابجویى بموجب سند 7845  مورخ 11/12/1350  دفتر 
103  اصفهان بوده که بموجب گواهى حصر وراثت 5711 مورخ 1381/12/18 شعبه 5 دادگاه عمومى 
اصفهان فوت نموده ورثه وى عبارتند است از 7 فرزند و یک عیال بنامهاى قدیرعلى - حسین -مجید 
-حمید -على -طاهره -اکرم -بتول که مورد درخواست بعنوان سهم االرث على از محمد مع الواسطه 

به متقاضى واگذار شده است   و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
165- راى شماره  19027 1395603020260   مورخ  28 /10/ 1395 اقاى حسن قاسمى خوندابى  
به شناسنامه شماره 15  کدملی 1091931844  صادره نجف اباد  فرزند رحمت اله  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 120,50  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  محمدحسین مارانى
166- راى شــماره  03908 1395603020260   مورخ  30 /02/ 1395 آقاي احمد حاجی بنده به 
شناسنامه شماره 27 کدملی 6219782690 صادره بوئین  میاندشت فرزند محمدحسین در ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت     183,90    مترمربع پالك شماره    698  فرعی از  99    اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
167- راى شماره  19054 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 اقاى تورج مرتضائى پور  به 
شناسنامه شماره 1339  کدملی 6219457420  صادره فریدن  فرزند مجتبى نسبت به دودانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 253  مترمربع از پالك شماره 309  اصلی واقع در بخش 16 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  اصغر گازر
168- راى شــماره  19053 1394603020260   مــورخ  29 /10/ 1394 اقــاى ناصر مجدى  به 
شناسنامه شــماره 930  کدملی 6219453425  صادره بوئین میاندشــت  فرزند مسعود نسبت به 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت 253  مترمربع از پالك شماره 309  
اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  

اصغر گازر
169- راى شــماره  19102 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395 آقاي محسن محمدي به 
شناسنامه شماره 1408 کدملی 1285819845 صادره اصفهان فرزند محمد حسن در ششدانگ  یک 
باب مغازه  به مساحت  37  مترمربع پالك شــماره 1  فرعی از 15016 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  حسین پهلوان نژاد خوابجانى

170- راى شماره  14231 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395 آقاي ابوالقاسم شاهمرادي 
به شناسنامه شماره 24 کدملی 5759612514 صادره چادگان فرزند محمد در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 164,47  مترمربع پالك شماره  287 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
171- راى شماره  11837 1395603020260   مورخ  12 /07/ 1395 آقاي سلمان بلوري نژاد به 
شناسنامه شماره 1798 کدملی 1286060699 صادره اصفهان فرزند مرتضی در    ششدانگ  یک باب   
مغازه به مساحت   10,47      مترمربع پالك شماره   8      فرعی از   14916   اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  علیرضا قرآنى    
172- راى شــماره  11836 1395603020260   مورخ  12 /07/ 1395 آقاي محمود فضلعلیی به 
شناسنامه شماره 2144 کدملی 1819389936 صادره آبادان فرزند نصره اله درششدانگ  یک باب 
خانه به مســاحت   175,68  مترمربع پالك شــماره   13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  محمد زارعى شمس آبادى    
173- راى شماره    139560302026012477    مورخ     1395/7/28     خانم عزت ابراهیمی علون 
آبادي به شناسنامه شماره 274 کدملی 4723551409 صادره عراق فرزند رسول در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت   95 مترمربع پالك شــماره  17و18 فرعی از  14915 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى   کمال سهیلى اصفهانى

174- راى شماره    139560302026018087    مورخ     1395/10/16      خانم زهرا صادقی کتکی 
به شناسنامه شماره 5 کدملی 4621991663 صادره شهرکرد  فرزند حیدرعلی در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  120,88  مترمربع پالك شماره 87  فرعی از  14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى   نعمت اله عابدینى 
175- راى شماره    139560302026001560    مورخ     1395/2/1    خانم منیژه عبداللهی طادي 
به شناسنامه شماره 215 کدملی 1284630447 صادره اصفهان فرزند ناصر در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  93,96         مترمربع پالك شماره   13921        اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  تاجماه خانم شیرانى
176- راى شماره    139560302026015805    مورخ     1395/9/17    خانم کوکب هوشنگى طامه  
به شناسنامه شماره 7  کدملی 1291283315  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 24  مترمربع از پالك شماره 13900   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
177- راى شــماره    139560302026017681    مورخ     1395/10/12    آقاي  دالور بهمنی به 
شناسنامه شــماره 7 کدملی 5649686688 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  197,18  مترمربع پالك شــماره26 و 27   فرعی از15177  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
178- راى شماره    139560302026019031    مورخ     1395/10/29    خانم طاوس رائیجى  به 
شناسنامه شماره 893  کدملی 2180909519  صادره بهشهر  فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 168,06  مترمربع از پالك شــماره 26و 27   فرعى از 15177   اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
179- راى شــماره    139560302026016950    مورخ     1395/10/4    آقاي رســول شهابی به 
شناسنامه شماره 88 کدملی 4622449031  صادره  شهرکرد فرزند محمود در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  132,83  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
180- راى شماره    139560302026019022    مورخ     1395/10/28    آقاي اردشیر نجفى بابادى  
به شناسنامه شــماره 364  کدملی 5558844264  صادره کوهرنگ  فرزند غالمحسین  نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 122,15  مترمربع از پالك شماره 13845 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى  مرتضى ومحمدرضا وحسین 

ومهدى ورباب ونرجس همگى انگبینى
181- راى شماره    139560302026019017    مورخ     1395/10/28    آقاي محمد محمدزاده  به 
شناسنامه شــماره 64  کدملی 1284119904  صادره اصفهان  فرزند على اکبر  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 202,20  مترمربع از پالك شماره 12  فرعى از 15177   اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
182- راى شماره    139560302026019018    مورخ     1395/10/28    آقاي اصغر محمدزاده  به 
شناسنامه شماره 52428  کدملی 1281621358  صادره اصفهان  فرزند على اکبر  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 240,35  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
183- راى شــماره    139560302026015953    مورخ     1395/9/20    خانم کوکب هوشــنگى 
طامه به شناسنامه شماره 7  کدملی 1291283315  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 169,50 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
184- راى شــماره    139560302026015952    مورخ     1395/9/20    خانم کوکب هوشــنگى 
طامه به شناسنامه شماره 7  کدملی 1291283315  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 166,50 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
185- راى شــماره    139560302026017256    مــورخ     1395/10/7    خانم مریم نقی زاده به 
شناسنامه شماره 1753 کدملی 1284798763 صادره اصفهان فرزند غالمعلی در سه دانگ مشاع از  
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   89,75 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13443   اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
186- راى شماره    139560302026017255    مورخ     1395/10/7    آقاي محمدرضا دائی اکبري 
به شناسنامه شماره 5657 کدملی 0320060438 صادره کرج فرزند مصطفی در سه دانگ مشاع از  
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   89,75 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13443   اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
187- راى شماره    139560302026015347    مورخ     1395/9/13    آقاي محمد مهدى مقامى 
به شناسنامه شماره  150  کدملی  2410969917  صادره اباده  فرزند حسن  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 75,55  مترمربع از پالك شماره   13741   اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى سید محمود زارعى
188- راى شــماره    139560302026015348    مورخ     1395/9/13    خانم سمانه باستانى به 
شناسنامه شماره  2474  کدملی  2296255957  صادره شیراز  فرزند محمدباقر  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 75,55  مترمربع از پالك شماره   13741   اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى سید محمود زارعى
189- راى شماره    139560302026016249    مورخ     1395/9/24    آقاي محمد حسین خیري 
حبیب آبادي به شناسنامه شماره 1270165682 کدملی 1270165682 صادره اصفهان فرزند حسن 
در سه  دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 22,87   مترمربع پالك شماره  31 فرعی 
از 14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک 

رسمى رضا قلمزن
190- راى شماره    139560302026016251    مورخ     1395/9/24    آقاي  حسن خیري حبیب 
آبادي به شناسنامه شماره 51 کدملی 6609769443 صادره برخوار فرزند علی اکبر در سه  دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 22,87   مترمربع پالك شماره  31 فرعی از 14915   اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى رضا قلمزن
191- راى شــماره    139560302026015873    مــورخ     1395/9/18    آقاي مهدي نوربخش 
حبیب آبادي به شناسنامه شماره 1149 کدملی 1285142314 صادره اصفهان فرزند ابراهیم  در  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى - تجارى به مساحت 194,74   مترمربع پالك 
شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

192- راى شماره    139560302026015872    مورخ     1395/9/18    آقاي  محمدرضا نوربخش 
به شناســنامه شــماره 53350 کدملی 1280421266 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى - تجارى به مساحت 194,74   مترمربع پالك شماره 

-  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
193- راى شــماره    139560302026013784    مورخ     1395/8/16    آقاي حســین شجاعی 
جشوقانی به شناسنامه شماره 29 کدملی 5659501052 صادره کوهپایه فرزند ابراهیم در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 130,60 مترمربع پالك شماره  211 فرعی از 14916 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
194- راى شــماره    139560302026013783    مورخ     1395/8/16    آقاي خانم فضه شجاعی 

جشوقانی به شناسنامه شماره 16 کدملی 5659513689 صادره کوهپایه فرزند صفر علی در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 130,60 مترمربع پالك شماره  211 فرعی از 14916 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
195- راى شماره    139560302026013852    مورخ     1395/8/17    آقاي احمدقلی کریم زاده 
سورشجانی به شناسنامه شماره 100 کدملی 4622030888 صادره شــهرکرد فرزند مهدیقلی در  
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   231,10 مترمربع پالك شماره 123  فرعی از 14915   اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى على نقیان 

فشارکى
196- راى شماره    139560302026013270    مورخ     1395/8/10    آقاي  قدرت اله واحدى مارى  
به شناسنامه شماره  1  کدملی  1189700735   صادره اردستان  فرزند  رضا  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 122,90  مترمربع قسمتى از پالك شــماره  84 فرعى از 14915  اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى رضا واحدى مارى

197- راى شماره    139560302026017250    مورخ     1395/10/7    آقاي سید مسعود ذاکرفرد به 
شناسنامه شماره 1270897918 کدملی 1270897918 صادره اصفهان فرزند سید رضا در  ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت 161,10 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
198- راى شــماره    139560302026014192    مــورخ     1395/8/22    خانم زهرا واحدى   به 
شناســنامه شــماره 6 کدملی 1189862166  صادره اردستان  فرزند حســین  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  125,60  مترمربع از پالك شماره  92  فرعى از 14915   اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى ابراهیم طالکوب
199- راى شــماره    139560302026012049    مورخ     1395/7/19    آقــاي اکبر جبارزارع به 
شناسنامه شــماره 42186 کدملی 1280847433 صادره  اصفهان فرزند محمد در 4 دانگ مشاع از  
ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت  138,20       مترمربع پالك شماره   108      فرعی از      14458        
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى نعمت 

اله کرمانى  
200- راى شماره    139560302026012050    مورخ     1395/7/19    آقاي خانم رضوان مددکن 
به شناســنامه شــماره 45478 کدملی 1280341556 صادره اصفهان فرزند مرتضی در  2 دانگ 
مشاع از  ششدانگ  یک باب   خانه به مســاحت  138,20       مترمربع پالك شماره   108      فرعی از      
14458        اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک 

رسمى نعمت اله کرمانى  
201- راى شــماره  18967 1395603020260   مورخ  28 /10/ 1395  خانم پروین شــریفى  به 
شناســنامه شــماره 1026  کدملی 4030401317  صادره کبودرآهنگ  فرزند دوستعلى  نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170,30  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
202- راى شماره  15407 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 اقاى سیدمرتضى موسوى  
به شناسنامه شــماره  139  کدملی  5110443017  صادره برخوارومیمه  فرزند مصطفى  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 87  مترمربع از پالك شماره 119 فرعى از 
14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

حسین رجبى حسین ابادى
203- راى شماره  15406 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 اقاى اکبرسلطانیان خرزوقى  
به شناسنامه شــماره  101  کدملی  5110448205  صادره شاهین شهر  فرزند حسین  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 87  مترمربع از پالك شماره 119 فرعى از 
14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

حسین رجبى حسین ابادى
204- راى شــماره  18932 1395603020260   مــورخ  27 /10/ 1395 خانــم زینــت الــه 
دادي به شناســنامه شــماره 59108 کدملی 1281688592 صــادره اصفهان فرزنــد محمد در  
ششــدانگ  یک باب خانه  بــه مســاحت  200,70  مترمربع پالك شــماره -  فرعــی از13900  
اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى

 على امین الرعایائى
205- راى شــماره  19038 1395603020260   مــورخ  29 /10/ 1395 خانــم فاطمــه نصر 
اصفهانى  به شناسنامه شماره 1488  کدملی 1284816036  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به  
یکصدوهشتادسهم مشاع از سیصد وپنجاه ونه سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 361,25  مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 14457 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
206- راى شــماره  19039 1395603020260   مورخ  29 /10/ 1395  اقاى عباســعلى برهانى 
پور  به شناسنامه شــماره 545  کدملی 1285409124  صادره اصفهان  فرزند محمدرضا  نسبت به  
یکصدوهفتاد ونه سهم مشاع از سیصد وپنجاه ونه سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه 
اعیانى ان به مساحت 361,25  مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 14457 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
م الف: 37659 تاریخ انتشار نوبت   95/12/04 تاریخ انتشار نوبت 95/12/19 ایروانى رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان /12/198
احضار

شماره ابالغیه: 9510103640906351 شــماره پرونده: 8809983642200058 شماره بایگانی شعبه: 
900234 آگهى احضار متهم ناصر فتاحى دادگاه عمومى و انقالب شهرستان لنجان (زرین شهر) در پرونده 
کالسه 8809983642200058 براى اصغر معظم و على معظم و ناصر فتاحى و کریمان حدادى و علیرضا 
صفرى و صفرعلى فرامرزى و مجید سلیمى و علیرضا سلیمى و تورج سلیمى و جمشید سلیمى به اتهام ضرب 
و جرح عمدى و انتشار تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نســبتهاى توهین آمیز و ... و تهدید با چاقو و 
تهدید به قتل تقاضاى کیفر نموده که رسیدگى به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگى براى مورخه 
1395/12/10 ساعت 9:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسى به متهم 
و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفري مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگى غیابى به عمل خواهد آمد. م الف: 1113 شعبه 101 دادگاه 

کیفرى دو شهر لنجان (101 جزایى سابق)/12/220
مزایده

شماره آگهى: 139503902004000266 شــماره پرونده: 9100400200400523 آگهى مزایده اموال 
غیرمنقول (اسناد رهنى) آگهى مزایده پرونده هاى اجرایى به شــماره بایگانى: 9101372 و 9101374 و 
9101375 و 9101376 و 9101377 و 9101379 و 9101380 شش دانگ قطعه شماره 27 از محله کیهان 
پالك شماره 11987 فرعى از پالك 2267/67 به مساحت 440 مترمربع واقع در بخش 6 اصفهان به آدرس: 
بهارستان فاز یک بلوار فرشته فرعى فرشته 2 جنب مجتمع تجارى امام رضا کلینیک دندانپزشکى حضرت 
فاطمه زهرا (ع) پالك 27 که سند مالکیت آن در صفحه 137 دفتر 293 امالك ذیل ثبت 60906 و شماره 
چاپى 0159346/الف/87 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال به طور 22 متر پى است به گذر 10 مترى 
سواره شرقًا بطول 20 متر پى اســت به پى پالك 11988 فرعى جنوبًا بطول 22 متر پى است به پى پالك 
هاى تجمیعى 10637 و 10638 فرعى باقیمانده غربًا اول بطول 14 متر پى اســت به محوطه فضاى سبز 
دوم بطول 6 متر پى است به محوطه پارکینگ و حقوق ارتفاقى ندارد که طبق نظر کارشناسان رسمى پالك 
فوق عبارتست از یکدستگاه ساختمان ســه طبقه تحت نام کلینیک دندانپزشکى حضرت فاطمه زهرا (ع) 
محصور با دیوارهائى از سنگ و آجر 5 سانتى و نرده فلزى داراى 440 مترمربع عرصه (طبق صورتمجلس 
تفکیکى شــماره 1/25314 مورخ 1389/9/8 اداره ثبت اصفهان و نقشــه تفکیکى منضم به آن) و داراى 
حدود 950 مترمربع اعیانى (شامل قسمت رادیولوژى، پارکینگ و انبارى و موتورخانه، سرویس بهداشتى 
در طبقه زیرزمین، کلینیک و قسمت هاى درمانى در طبقات همکف و اول و خرپشته در پشت بام) مى باشد 
که با مصالح اسکلت بتنى، دیوارهائى از آجر که بعضًا با ســرب ایزوله شده، سقف تیرچه بلوك،کف فرش 
سنگ و سرامیک، سطوح داخلى اندود گچ و سفیدکارى و رنگ آمیزى شده و سنگ و سرامیک، نماى خارج 
آجر 5 سانتى و ســنگ، درب هاى داخلى چوبى که بعضًا ایزوله شده، پنجره هاى خارج آلومینیوم دوجداره، 
سیستم هاى گرمایش با شوفاژ و سرمایش با کولر و داراى سرویس بهداشتى و آبدارخانه اى با کابینت فلزى 
و همچنین داراى مشترکات آب و برق و گاز مى باشد، ملکى آقاى ســید اکبر امامى که طبق اسناد رهنى 
شماره 26599 مورخ 86/6/27، 27092 مورخ 86/8/12، 28255 مورخ 86/11/20، 30257 مورخ 87/8/7، 
31521 مورخ 88/3/27، 30932 مورخ 88/11/30 و 32835 مورخ 88/12/5 تنظیمى در دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 110 اصفهان در رهن بانک صادرات اصفهان واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار در 
حال حاضر داراى پوشش بیمه اى مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 95/12/23 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقى- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده 
مى شود. مزایده از مبلغ پایه 16/500/000/000 ریال (شانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمناً این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 95/12/04 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز 
بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طى یک فقره چک تضمین 
شده بانک ملى در وجه اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضاى کتبى 
و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان 
روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. م الف: 37612  اسدى رئیس اداره 

اجراى اسناد رسمى اصفهان/12/195
حصر وراثت

آقاى غالم جان حســنى داراى شناســنامه شــماره 012778469 به شــرح دادخواســت به کالســه 
215/95 ش ح 10 از ایــن شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که

 شادروان محمدتقى حسنى بشناسنامه شــماره فراگیر: 0041890595029000 در تاریخ 1395/06/04 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- طالبیگم حسنى به 
ش ش 0042610595008806 (مادر متوفى) 2- غالم جان حسنى به ش ش 012778469 (پدر متوفى) 
و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 3471 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک) /12/183
حصر وراثت

آقاى غالم جان حســنى داراى شناســنامه شــماره 012778469 به شــرح دادخواســت به کالســه 
216/95 ش ح 10 از ایــن دادگاه درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شادروان طالبیگم حسنى بشناسنامه شــماره فراگیر: 0042610595008806  در تاریخ 1395/06/05 
اقامتگاه دائمــى خود را بــدرود زندگى گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1- گل 
بانو حســنى به ش ش 01278675، 2- شــهربانو حســنى به ش ش 01278475 (دختــران متوفى) 
3- غالم جان حســنى به ش ش 01278469 (همســر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى 
ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى 
اعتراضــى دارد یا وصیتنامــه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم 
دار د واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 3470 شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان
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لرزش دست یکى از اولین نشانه هاى بیمارى پارکینسون 
است، اما علل دیگرى نیز در این امر دخیل اند.

به گفته نیکوالس مک فارلند، استاد مغز و اعصاب و رئیس 
بخش اختالالت حرکتى در دانشگاه فلوریدا، «علل بسیارى 
براى لرزش دســت ها وجود دارد که بیمارى پارکینسون 
تنها یکى از آنهاست.» در واقع، لرزش دست یکى از اولین 
نشانه هاى بیمارى پارکینسون است، اما علل دیگرى نیز در 
این امر دخیل اند. براى تشخیص بیمارى پارکینسون باید 
عالئم مشخصى غیر از لرزش در بیمار وجود داشته باشد. 
بیماران مختلف ممکن است عالئم متفاوتى داشته باشند 
که تشخیص شان براى پزشک دشوار باشد.این بیمارى که 
حدود 1 میلیون آمریکایى را درگیر خود کرده است، معموًال 
در افراد باالى 60 سال رخ مى دهد. پارکینسون یک بیمارى 
پیشرونده است که به تدریج باعث تجزیه سلول هاى عصبى 
مغز شــده و از تولید دوپامین هاى انتقال دهنده عصبى که 
براى تحقق عملکرد طبیعى مغز حیاتى هستند، جلوگیرى 
به عمل مى آورد.پزشک باید تمام عالئم شما را معاینه کند؛ 
البته این امکان وجود دارد که على رغم تمام عالئم فوق هم 

پارکینسون نداشته باشید.

عالئم شایع بیمارى پارکینسون
بى ثباتــى: افــراد مبتــال بــه بیمارى 

پارکینســون بى ثبات هســتند یا 
نمى توانند تعادل شان را حفظ 

کنند و تنها یک فشــار کوچک مى توانــد آنها را به زمین 
بیاندازد.

تغییر حالت گفتارى: افراد مبتال به بیمارى پارکینسون 
معموًال دچار تغییر لحن صدا مى شــوند. این تغییر به طور 
معمول با گذشت زمان کم رنگ شده و براى بیمار یکنواخت 
مى شود. حتى ممکن است خود بیمار متوجه تغییر لحن خود 
نشود. اما اگر از اعضاى خانواده یا دوستان بپرسید، به شما 

مى گویند که تغییر کرده اید.
تغییر شکل دست خط: آیا دســت خط تان کوچک 
و ناخوانا شــده است؟ ممکن اســت در حال مبتال شدن 
به مایکروگرافیا باشــید. با شــیوع این عارضه، حرکات 
دست آرام و کند مى شــود. همچنین ممکن است متوجه 
شوید که دســت خط تان دائم از خط بیرون زده و به مرور 

کوچک تر و کوچک تر و ناخواناتر شده است.
خرامان رفتن: اگر براى راه رفتن مشکل دارید یا خرامان 
راه مى روید، ممکن است پارکینسون داشته باشید. برخى 
از بیماران مشــکلى را تجربه مى کنند که پزشکان آن را 
«انجماد» مى نامند. انجماد وضعیتى است که در آن فرد در 
جاى خود خشک مى شود. در این شرایط، بیمار در حالتى 
فرو مى رود که دیگر قادر به حرکت نیست و حس مى کند 

نمى تواند قدم از قدم بردارد. در این حالت، براى آنکه بتوانید 
دوباره حرکت کنید به یک نشانه صوتى، المسه یا بصرى 

(مانند یک خط لیزرى) نیاز دارید.
عدم برخوردارى از حالت صورت: دوســتان و 
اعضاى خانواده معموًال اولین کسانى هستند که متوجه 
این نشانه مى شوند. مثًال ممکن است به شما گفته شود که 
همیشه چهره اى غمزده و افسرده دارید. این حالت به این 
دلیل رخ مى دهد که عضالت صورت کوچک از حرکت باز 
مى ایستند. در واقع، بسیارى از بیماران مبتال به پارکینسون 
به اشتباه افســره تشخیص داده شــده و در همین راستا 
تحت درمان قرار مى گیرند. البته، افسردگى و اضطراب با 
بیمارى پارکینسون ارتباط تنگاتنگى دارند. از این رو، باید 
کامًال جدى گرفته شده و سریعا تحت درمان قرار بگیرند. 
اما اگر صرفًا براى افســردگى تحت درمان قرار بگیرید، 
ممکن اســت از پتانســل الزم براى درمان پارکینسون 

بهره مند نشوید.
از دست دادن حس بویایى: اگر فکر مى کنید حس 
بویایى تان مثل قبل نیست و دیگر خوب عمل نمى کند، 
باید سریعا به پزشــک مراجعه کنید. این عالمت یکى از 
نشانه هایى است که باید به دقت مورد بررسى قرار بگیرد. 

البته این بدان معنا نیست که اگر حس بویایى تان را از دست 
دادید، پارکینسون گرفته اید. اما باید بدانید که تضعیف حس 

بویایى یک عامل خطر بزرگ است.
مشــکالت خواب: بســیارى از بیمــاران مبتال به 
پارکینسون با اختالالت خواب دست و پنجه نرم مى کنند. 
سندرم پاى بیقرار یکى از عوارض پارکینسون است که با 
درد و ناراحتى وصف ناپذیر و یا احساس بى قرارى در پاها 
همراه است. این احساس در حالت استراحت رخ مى دهد. 
مثًال وقتى مى خواهید به تختخواب بروید، با دردى مواجه 
مى شوید که خواب را از چشمان شما مى گیرد. همچنین 
برخى بیماران دچار کابوس مى شوند. در نتیجه، در حین 
خواب فریاد مى کشــند، لگد پراکنى کــرده یا به اطراف 

مشت مى زنند.

تشخیص درست
براى تشخیص بیمارى پارکینسون تست خون وجود ندارد. 
در حال حاضر، تنها آزمایش موجود براى تشخیص بیمارى 
پارکینسون یک نوع اسکن مغزى به نام دیتااسکن است.

دیتااسکنبر خالف سى تى اسکن یا آم آرآیکه ساختار دقیق 
مغز را نشــان مى دهند، به طور خاص به ارزیابى سیستم 
دوپامین مى پردازد. با اینکه دیتااســکن به تشــخیص 

ى  ر پارکینسون کمک مى کند، راه دقیقى بیمــا
براى تشخیص این بیمارى 

نیست.

یک متخصــص تغذیه با بیان اینکه شــیرهاى 
کارخانه اى قابل اعتمادتر هستند، گفت: توصیه 
مى شود مصرف کنندگان از شیرهاى پاستوریزه و 

استریلیزه  کارخانه اى استفاده کنند.
حسن فرهاد بیگى گفت: در حال حاضر شیرى که 
در کارخانه تولید مى شود به دو صورت پاستوریزه 
و استریلیزه ارائه شــده و به دست مصرف کننده 

مى رسد.
وى در توضیح شیر اســتریلیزه اظهار کرد: شیر 
پاســتوریزه تنها ســه روز ماندگارى داشــته و 
جوشانده نمى شود ولى شیر استریلیزه در حرارت 
بسیار باال جوشانده شده و در بسته هاى تتراپاك 

بسته بندى مى شود و کامال عارى از میکروب و 
داراى ماندگارى بسیار باال است.

وى تاکید کرد: هیچ نگهدارنده اى به این شیرها 
در کارخانه ها افزوده نمى شود و مردم مى توانند 

با اطمینان کامل این فرآورده ها را مصرف کنند.
بیگى بیان کرد: کارخانه ها در خرید شیر به چهار 
فاکتور مهم توجه کرده و با ســنجش میزان بار 
میکروبى، آنتوبیوتیک ها، افالتوکســین و اسپور 
قارچ در شــیر اقدام به خریــد آن مى کنند و اگر 
زمانى میزان این فاکتورها بیش از حد استاندارد 
بود، کارخانه ها از خریدن شیر امتناع کرده و این 
شیر برگشتى از طرف کارخانه ها در بازار آزاد و در 

لبنیاتى هاى سنتى به فروش مى رسد.
وى با بیــان اینکه احتمال افــزودن برخى مواد 
بــه منظــور افزایش ماندگارى شــیر توســط 
دامداران و لبنیات سنتى وجود دارد، گفت: یکى 
از افزودنى هایى که ممکن اســت به شــیر غیر 
پاستوریزه افزوده شــود، جوش شیرین است که 

با قلیایى کردن محیط، ماندگارى را باال مى برد.
وى تاکیــد کــرد: بایــد از دادن شــیرهاى 
غیرپاســتوریزه و محلى به کودکان امتناع شود، 
چرا که احتمال آلودگى این شــیرها در ســطح 
وســیع وجود دارد که حتى با جوشیدن نیز از بین 

نمى روند.

این نکتــه بســیار مهم اســت کــه در نظر داشــته 
باشیم ســرطان یک شــبه توســعه پیدا نمى کند. این 
خوراکى هاى ضد سرطان که در ادامه معرفى مى شوند 
در کنار تغییر شــیوه زندگى مى تواند خطــر ابتال به این 
بیمارى مهلک و پرهزینه را تا حد بســیار چشــمگیرى 
کاهش دهد.البته همواره باید در نظر داشــته باشید که 
ارتباط داشتن با پزشکتان و اطالع دادن هر گونه موضوع

نگران کننده اى به او بسیار مهم است.

 کلم بروکلى را آب پز کرده و مصرف نمایید
کلم بروکلى یکى از خوراکى هایى اســت که به عنوان 
« سوپر فود» شناخته مى شــود. اما در نظر داشته باشید 
نتایج حاصل از یک تحقیق که توسط محققان ایتالیایى 
انجام گرفت و در ســال 2008 منتشــر شــد نشان داد 
کلم بروکلى بخارپز شده شامل گلوکوزینوالت بیشترى 
نسبت به کلم بروکلى سرخ شده، آب پز و یا قرار داده شده 
در ماکرویو مى باشد. گلوکوزینوالت ترکیبات سالم موجود 

در سبزیجات مى باشد.

سیر مصرف کنید
این گیــاه تند حاوى ترکیبــات گوگرد آلیل اســت که 
مى تواند به طور طبیعى سیســتم ایمنى بدن را در برابر 
سرطان، تحریک کند و نیز مى تواند به طور بالقوه براى 
کمک به بدن دارند بــه منظور خالص شــدن از مواد 

شیمیایى سرطان زا و ســلول هاى سرطانى که دیر تر از 
سلول هاى عادى مى میرند، مورد استفاده قرار گیرد.

 مصرف نوشــیدنى هاى شــیرین شــده را 
متوقف کنید

نوشیدنى هاى شیرین شده با شکر نه تنها احتمال ابتال 
به چاقى و دیابت را افزایش مى دهنــد، بلکه خطر بروز 
سرطان آندومتر را در فرد افزایش مى دهند. نتایج حاصل 
از تحقیقات به دست آمده در دانشــگاه مینه سوتا نشان 
داده است زنانى که نوشابه هاى قندى را بیش از حد مجاز 
مصرف مى کنند، تا 87 درصد، احتمال بیشترى براى ابتال 
به سرطان آندومتر دارند، خصوصاً به خاطر اضافه وزنى که 

در نتیجه مصرف این نوع نوشابه ها پیدا مى کنند.

مصرف مواد قندى عالوه بر آنکه فرد را دچار معضل چاقى و بیمارى دیابت 
مى کنند، مضرات دیگرى نیز دارند. در این مطلب به شرح مضرات مصرف 

مواد قندى مى پردازیم.
مواد قندى عالوه بر آنکــه فرد را دچار معضل چاقــى و بیمارى دیابت 
مى کنند، رژیم غذایى مملو از مواد قندى با بروز مواردى از ناهنجارى ها 
در عملکرد مغز همچون کم شــدن قدرت حافظه و ضعف فعالیت هاى 

شناختى مرتبط است. 
کارشناسان سالمت با بیان اینکه تمامى انواع مواد قندى مضر نیستند، 
اظهار داشتند: بدن بیشــتر مواد غذایى دریافتى را به مواد قندى تبدیل 
مى کند. قند مفید یا گلوکز از مصرف کربوهیدرات ها تولید مى شود. در واقع 

گلوکز سوختى براى سلول هاى بدن به حساب مى آید.
دومین نوع مواد قندى فروکتوز است. فروکتوز دریافتى از طریق مصرف 

میوه ها و ســبزیجات ضررى نــدارد، اما مصرف آن از طریق عســل، 
نوشــیدنى هاى حاوى مواد قندى و هر نوع خوراکى فراورى شــده به 
سالمت ضرر مى رساند. فروکتوز در تحریک کردن هورمون هایى همچون 

انسولین که به احساس سیرى در فرد کمک مى کند، ناتوان است.
مواد قندى، همچون یک ماده اعتیاد آور عمــل مى کنند. تنها مصرف 
مقدار کمى از مواد قندى باعث مى شــود مغز ماده دوپامین ترشح کند، 
ماده شیمیایى طبیعى در مغز که موجب تحریک احساس گرسنگى در فرد 
مى شود. در یک بررسى مشخص شد افرادى که از مواد حاوى فروکتوز 
مصرف کرده اند در مقایسه با مصرف کنندگان خوراکى هاى حاوى گلوکز 

بیشتر دچار احساس گرسنگى و میل به خوردن مى شوند.
 همچنین مواد قندى باعث فرسوده شدن پوست مى شوند. وجود مقدار 
زیادى از مواد قندى موجب تجزیه کالژن و االستین در پوست مى شود. 

عالوه بر این به محض ظاهر شدن چین و چروك روى پوست، روشى براى 
درمان آسیب دیدگى وجود ندارد. تنها راه براى ترمیم چین و چروك ها به 

حداقل رساندن یا کنار گذاشتن مصرف مواد قندى است.
از دیگر مضرات مصرف مواد قندى از بین رفتن حســگرهاى پرخورى 
است. به گفته کارشناسان، مصرف بیش از حد مواد قندى مانع از فعالیت 
حسگرهاى پیش گیرنده از پرخورى مى شود. همچنین فاکتور نورون زایى 
مشتق شده از مغز به این عضو در ارتباط با یادگیرى و شکل گیرى حافظه 
جدید کمک مى کند. زمانیکه سطح این فاکتور پایین باشد مغز در یادگیرى 
مطالب جدید ناتوان مى شود. عالوه بر این حذف مواد قندى از رژیم غذایى 
با عالئم مشابه با ترك کردن مواد مخدر همراه است. اولین و مهمترین 
گام در از بین بردن وابســتگى به مواد قندى ایجاد تغییر قاطع در رژیم 

غذایى است.

چه در خانه و چه در محــل کار، میان وعده هاى 
مناسبى مانند میوه ها، خوراکى هاى گیاهى، ماست 
و از این دست مواد وجود دارند که مى توانیم از آنها 

استفاده کنیم.
خوردن میان وعده، بخشى از فرهنگ مردم سراسر 

دنیا و به ویژه کسانى است که شاغل هستند.
برخى از افراد هم در محل کارشان آنقدر سرشان 
شــلوغ اســت که نمى توانند به راحتى از پشت 
میزشان بلند شوند و خوراکى مختصر براى خود 

دست و پا کنند.
بدین ترتیب به ســراغ خوراکى هاى مضر مانند 
بیسکویت، کلوچه و شــیرینى هاى مختلف مى 

روند.
اما اگر مى خواهیم زندگى سالم و تندرستى داشته 
باشــیم، باید به نوع خوراك و تغذیــه مان توجه 

نشان دهیم.

پنیر رشته اى
این پنیر شامل پروتئین و چربى بوده و در حدود 50 

کالرى انرژى تولید مى کند.

تخم مرغ آبپز
یک عدد تخم مرغ آبپز حاوى 70 کالرى انرژى و 

همچنین 5 گرم پروتئین مى باشد.

کره بادام زمینى و سیب
این میان وعــده داراى ترکیــب جادویى فیبر، 

پروتئین و چربى مى باشد.

بادام
12 عدد بادام تقریبا معادل 28 گرم بوده و در حدود 
184 کالرى، انرژى تولید مى کند. بادام همچنین 

حاوى اسید چرب امگا 9 مى باشد.
در ضمن، ایــن چربى مفید در روغــن زیتون نیز 
یافت مى شود و نقش مهمى در سالمت و عملکرد 

مناسب قلب بازى مى کند.

سیب زمینى پخته به همراه تن ماهى
سیب زمینى هایى که که از قبل پخته شده اند را 
برش زده و در یخجال ســرد کنید. سپس، به آن 
ها تن ماهى اضافه کرده و به صورت ســاندویچ 

در بیاورید.

کرفس و حمص (نخود- ارده)
حمص شامل مواد مغذى زیاد و فیبرهاى مفیدى 
به نام لیگنان است که باعث بهبود عملکرد سیستم 
گردش خون شده و همچنین میزان جذب ویتامین 

A را افزایش مى دهند.

آووکادو
این میوه سرشــار از ویتامین، مواد معدنى و فیبر 
است. خون ساز بوده و ضعف عمومى و خستگى را 

برطرف مى کند.
از طرفى به علت اینکه شــکر و مواد نشاسته اى 
کمى دارد، براى کسانى که به بیمارى قند مبتال 

هستند، نیز مناسب است.

برش هایى از گوجه فرنگى، پنیر و روغن 
زیتون

این میان وعده خوشمزه، شامل چربى و پروتئین 
مى باشد.

همچنین گوجه فرنگى حاوى آنتى اکسیدان و ضد 
سرطان است. رویهم رفته این خوراکى یک میان 

وعده مناسب و کم کالرى را تشکیل مى دهد.

شکالت تلخ
شکالت تلخ 72 درصد به باال، میان وعده مناسبى 
است. این خوراکى فواید سالمتى بسیارى دارد و در 
عین حال حالت روحى تان را بهبود میس بخشد و 

فشار خون تان را پایین مى آورد.
براى اینکه وسوسه نشوید و بیش از حد شکالت 
بخورید، اندکى شــکالت با خود به محل کارتان 

ببرید.

ذرت بو داده
خوردن مواد غذایى سرشــار از پروتئین، در محل 
کار بسیار عالى است، زیرا به فرد احساس سیرى 

مى دهد.
ذرت بو داده نیز یکى از این نوع خوراکى هاست که 
مصرف آن در کنار میوه هایى مانند سیب، شما را 

سرحال نگه مى دارد.

میوه هاى خشک
همیشه انواع و اقسام میوه هاى خشک در منزل 

داشته باشید و با خود به محل کار ببرید.
حمل و مصرف این خوراکى ها راحت است و این 
مواد مغذى مى توانند، خستگى تان را تا حد زیادى 

برطرف کنند.

میان وعده هاىآیا لرزش دست به دلیل پارکینسون است؟
 سالم و مناسب را 

بشناسید 

,,

رزش دست 
یکى از اولین 

نشانه هاى بیمارى 
پارکینسون 

است، اما علل 
دیگرى نیز 
در این امر 

دخیل اند. براى 
تشخیص بیمارى 
پارکینسون باید 

عالئم مشخصى 
غیر از لرزش 

در بیمار وجود 
داشته باشد.
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خوراکى هایى براى پیشگیرى از سرطان

 به کودکان، شیر 
غیرپاستوریزه 
ندهید

مضرات مصرف مواد قندى براى پوست
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