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زنان عاشِق شکالت، بخوانند!اصفهانى ها از کدام پزشکان شکایت بیشترى دارند؟شرمندگى چه فایده اى داردتهدید جانى نخبه ایرانى توسط خودروسازان! بحث مى کنیم و با چوب همدیگر را مى زنیم  سالمتاستانورزش حوادث جهان نما

آلودگى هوا دوباره مدارس را  تعطیل کرد
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درگیرى مرگبار ساقى هاى 
گانگستر برسر محل فروش مواد

پاس به عقب هاى فاجعه بار!

مى خواستند ایران را  
ازجام جهانى حذف کنند
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مسجد جامع 
اصفهان، زیر 

ذره بین یونسکو 

9

مدیر پایگاه جهانى مسجد جامع اصفهان گفت: 
از یکسال پیش، مشاور سازمان یونسکو در حال 
مطالعه بر روى مسجد جامع و تحرکات پیرامون 

آن است.
حســین یزدان مهر اظهارداشــت: براى پایگاه 
جهانى مســجد جامع یــک میلیــارد تومان از 
اعتبــارات ملــى در نظــر گرفته شــده بود که 
خوشبختانه با استفاده از این اعتبار، شش پروژه 

مرمتى در مسجد جامع اجرایى شد.

3

4
وداع اصفهان با واعظ شهیروداع اصفهان با واعظ شهیر

پیکر حجت االسالم والمسلمین مهدى مظاهرى به خاك سپرده شدپیکر حجت االسالم والمسلمین مهدى مظاهرى به خاك سپرده شد

11

امروز اوج آلودگى در اصفهان است

همههمه
هاىىههاى ازدواج هاى 

سحر قریشى 
یکى از 

بازیگران 
جوانى است 
که پله هاى 

ترقى را خیلى زود 
و سریع طى کرد و به 
یک چهره محبوب 

و پرکار در عرصه 
بازیگرى تبدیل شد.

200 نفـر شادمان،16 هـزار نفر مغموم!
شهرآورد جذاب اصفهان که با استقبال تقریبًا خوب هواداران سپاهان همراه بود، با برد 

شاگردان قلعه نویى همراه بود تا این تیم صدرنشین نیم فصل دوم تا بدینجاى رقابت ها 
لقب بگیرد.

 در این مسابقه هر دو تیم به دنبال کسب پیروزى و 3 امتیاز مسابقه بودند؛ ولى این 
شاگردان امیرقلعه نویى بودند که در ابتدا موفق شدند...

5

زمان پخش سریال پرطرفدار «پایتخت 5»

انند! بخ زنانعاشقشکالت زن را همدیگ

4
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                لیگ ستارگان                لیگ ستارگان
 یا اروپا؟ یا اروپا؟

 نگاه نصف جهان به شهر آورد اصفهان

شهر
شاگر
لقب
 در ای
شاگر

شهردارى شــهرضا در نظر دارد به اســتناد مصوبه نهم جلســه  288 مورخ 95/12/23 شــوراى اسالمى شهر
 واگذارى مدیریت ، نگهدارى و استفاده از (رستوران و کافى شاپ روباز) مجموعه باغ موزه را از طریق مزایده عمومى به افراد یا 

شرکتهاى واجد شرایط و براى مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.   
   لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز همه روزه بجز ایام تعطیل  به شهردارى مراجعه و یا با 

تلفن 53241010 داخلى 116 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند.
بهاى فروش اسناد : 100,000 ریال به حساب شــماره 3100002911009 بانک ملى به نام شهردارى شهرضا که غیر قابل 

استرداد مى باشد . 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت 14:30 روز  سه شنبه مورخ 96/11/03 

تاریخ گشایش اسناد : ساعت 15:00روز چهارشنبه مورخ96/11/04 در محل شهردارى شهرضا 
محل تحویل اسناد : پس از تکمیل مدارك ، پاکت هاى خود را به  دبیرخانه محرمانه شهردارى شهرضا  تحویل و رسید 

دریافت نمایند .
 ضمناً سایر شرایط در اسناد مزایده موجود مى باشد .

شماره تماس : 53241010 -031 داخلى 116  

آگهى مزایده
 (مرحله دوم –  نوبت دوم) 

 رحیم جافرى – شهردار شهرضا 
www.shahreza.ir سایت اینترنتى شهردارى شهرضا

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 4464/ش مورخ 95/12/22 
شــوراى محترم اســالمى شــهر در نظر دارد عملیات اجرایى زیرسازى، 
جدول گذارى معابر سطح شهر را با اعتبار اولیه 3/400/000/000 ریال به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به حوزه معاونت عمران شــهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را 
حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/11/07 به دبیرخانه حراست 
شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار 

است. 

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول)

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم
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حضرت آیت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى با صدور پیامى درگذشت روحانى خدمتگزار و واعظ شهیر، حجت 
االسالم و المسلمین آقاى مهدى مظاهرى را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمى به شرح زیر است:

بسمه تعالى
درگذشت روحانى خدمتگزار و واعظ شهیر حجت االسالم و المسلمین آقاى حاج مهدى مظاهرى رحمه ا...علیه را به همه  
دوستداران و ارادتمندان و تربیت شدگان منابر مؤثر آن مرحوم و باالخص به خاندان مکرم و بازماندگان محترم ایشان 
تسلیت عرض مى کنم. زمزمه  معنوِى دعا و نیایش آن مرحوم در شب هاى جمعه و سحرهاى ماه مبارك رمضان طى 

سال هاى طوالنى در شمار یادگارهاى معنوى شهر عزیز اصفهان است و امید است همواره برقرار باشد.
سید على خامنه اى
22 دى ماه 1396

رئیس جمهور در پیامى درگذشت چهره ماندگار تبلیغ استان اصفهان، حجت االسالم والمسلمین مهدى مظاهرى را 
تسلیت گفت. 

به گزارش ایسنا، در متن پیام حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى از جمله آمده است: رحلت عالم پر تالش و چهره 
ماندگار تبلیغ استان اصفهان، حجت االسالم والمسلمین آقاى مهدى مظاهرى، موجب تأثر فراوان شد.

این روحانى خدوم، در طول عمر با برکت خود در کنار فعالیت هاى ارزنده آموزشى و تبلیغ معارف دینى و اهتمام خالصانه 
به ترویج آموزه هاى قرآنى و با انجام خدمات مختلف عام المنفعه، کارنامه پر بارى از عمل خیر برجاى گذاشت.

اینجانب این ضایعه را محضر علما و فضالى حوزه هاى علمیه، شاگردان و دوستداران، مردم شریف استان اصفهان و 
بیت مکرم آن عالم وارسته تسلیت مى گویم و از درگاه خداوند متعال براى ایشان علو درجات و همجوارى با ائمه اطهار(ع) 

و براى عموم بازماندگان صبر مسئلت دارم.

ارتزاق اختالسى!
شهرام جزایرى درباره اینکه بعد    خبرآنالین|
از ماجراهایى که برایش پیش آمد آیا در عالم سیاست 
سـرمایه گذارى مى کند یا نه گفت: هیچوقت چنین 
سـرمایه گذارى اى نکردم. خودتـان دارید مى بینید. 
آقاى احمدى نژاد که دولت عدالت محور و پاك را در 
دست داشـت، مقادیر معتنابهى از این مدل پول ها را 
به صراحت به دیگران پرداخت کرد. متهم سـه هزار 
میلیارد تومانى، مدیرعامل بـزرگ ترین بانک جهان 
اسـالم هم که دیگر در ایران نیست! مقادیر زیادى از 
آن پول را هم که به سیاسـیون پرداخت کردند. بیش 
از 50 نفر از آن اختالس ارتزاق کردند، از معاون وزیر 

گرفته تا ... 

زندگى کنید اما کم خرج
حجت االسالم محمدباقر فرزانه    خبرآنالین|
امام جمعه موقت مشـهد در خطبه هـاى نماز جمعه 
این شهرگفت: اسالم عنوان مى کند که نوعى زندگى 
را انتخاب کنید که مخـارج آن پایین باشـد و زندگى 
پرخرج را انتخاب نکنید؛ آخرت مکان اصلى و جایگاه 
اصلى انسان اسـت؛ وقتى مخارج زندگى سبک باشد 

خیلى راحت مى توان به مسائل اخروى فکر کرد.

آمار تازه از وقایع اخیر
  خبرآنالین| آیت ا... غیاث الدیـن طه محمدى 
امام جمعه همـدان در خطبه هاى نماز جمعه این شـهر 
گفت: حدود 60 دفتر امام جمعه در اغتشاشات مورد هجوم 
قرار گرفت و این نشـان مى دهـد که دشـمن از آنجا که 
ضربه خورده عصبانى است چنان که پیش تر هم منافقان 

چندین امام جمعه را در محراب به شهادت رساندند.

سهم هر ایرانى از پول نفت 
پیش بینى ها نشـان مى دهد درآمد    روز نو|
حاصل از صدور نفت و میعانات گازى از ایران در سال 
1397 به حـدود 53 میلیارد دالر بالغ مى شـود که در 
این میان سهم هر ایرانى از این درآمد 662 دالر و 50 

سنت خواهد بود.

این 700 نفر
بهرام پارسـایى رئیس کمیتـه اقتصادى    آنا|
کمیسیون اصل 90 مجلس، گفت: بیش از 85 درصد 
معوقات بانکـى 136 هزار میلیارد تومانى در دسـتان 
حدود 700 نفر است که اسامى آنها در کمیسیون اصل 

90 مجلس موجود است.

احتمال شکایت از الریجانى 
  تسنیم| حسـین مقصـودى نماینـده مردم 
سبزوار در مجلس با بیان اینکه براى پیگیرى مطالبات 
مردم از مؤسسـات مالى و اعتبارى راهى جز سـئوال 
از رئیس جمهـور براى نمایندگان باقى نمانده اسـت، 
گفت: حدود 185 نماینده از سـه فراکسـیون والیى، 
امید و مستقالن والیى طرح سئوال از رئیس جمهور را 
امضا کرده اند اما رئیس مجلس مانع به جریان افتادن 
این سـئوال شـده اسـت . اگر آقاى الریجانى مانع به 
جریان افتادن سئوال از رئیس جمهور شوند جمعى از 
نمایندگان تصمیم گرفته اند از وى به هیئت  نظارت بر 

رفتار نمایندگان شکایت کنند.

دردسر زنانه جدید!
پرونـده اى جدیـد از    جام جم آنالین |
ماجراجویـى هاى رئیـس جمهور آمریکا فاش شـده 
اسـت. روزنامه «وال اسـتریت» مى نویسـد: یکى از 
وکالى «دونالـد ترامـپ» به یک هنرپیشـه سـابق
 فیلم هاى مسـتهجن 130 هزار دالر حق السـکوت 
پرداخت کرده تا از گفتگو در مورد ارتباط جنسى خود 
با دونالد ترامـپ در ماه ژوئیه سـال 2006  خوددارى 
کند. این ماجرا در حالى فاش مى شود که پیش از این 
13 زن با متهم کردن ترامپ به فسـاد اخالقى از وى 
شـکایت کرده بودند اما هر یک از این شـکایت ها به 

گونه اى مختومه شده است.

خبرخوان

خبرگزارى تســنیم در میزگردى با حضور 
نخبــگان و مخترعان جــوان از دغدغه ها 
و گالیه مندى هاى این قشــر نســبت به 
عدم توجه و حمایت از نخبگان نوشــت. در 
این میز گرد سعیدى عضو بنیاد ملى نخبگان 
و یکى از مخترعان کشور به موضوع جالبى 

اشاره کرده که در ادامه مى خوانید:
ســه مورد از ابداعات بنده در زمینه خودرو 
اســت. براى جذب حمایت الزم بود که با 
مدیران خودروساز داخلى و مسئوالن سازمان 
گسترش و نوسازى صنایع ایران مذاکره کنم 
اما نتیجه صحبت هایمان این شد که اول از 
هر چیز به من گفتند بــا «جان خودت بازى 
نکن» زیرا به هیچ عنــوان نمى توانى وارد 
البى تأمین قطعات خودرو شوى و حتى اگر 
تمامى قطعات مورد نظرت را تولید هم کنى 
و آماده مونتاژ باشــد، باز هم نمى توانى وارد 
چرخه تولید خودرو شوى! بعداً به من گفتند 
که اختراعت را به خارجى ها بفروش و ما از 
آنها کپى مى کنیم و سپس از ما شکایت کن 
که اقدام به کپى اختراعت کرده ایم! در نهایت 
هم که تمامى درها روى من بسته شد، گفتند 

مى توانى بروى با قطعه ساز هماهنگ شوى 
شاید توانست کارى برایت انجام دهد اما قطعًا 
قطعه ســاز حافظ مالکیت فکرى و معنوى 
طرح نیست و هزینه واقعى آپشنى که توسط 

مخترع، ابداع شده را نخواهد پرداخت.
زمانى که وارد مذاکره با قطعه سازان شدم، 
کامًال زبان علمى را کنار گذاشــتم و با زبان 
داللى از طرح و ویژگى هاى آن، که در نهایت 
مى تواند براى آنها ســودآورى داشته باشد، 
گفتم. به آنها اینطور گفتم که اگر از محصول 
من استفاده مى کنند، مى توانند حتى تا سه 

میلیون تومان محصول نهایــى را گران تر 
بفروشند زیرا در حال حاضر سپر جلوى پیکان 
وانت را که تغییر دادند، یــک و نیم میلیون 
تومان به قیمت نهایى محصول افزودند. اتفاقًا 
جالب است بدانید بعد از کلى رایزنى و وصل 
شدن به یک قطعه ساز براى ارائه طرحم که در 
زمینه فرمان خودرو بود، این تولید کننده خیلى 
راحت گفت گمان مى کنــد من تولید کننده 
هستم در حالى که عین محصول را از چین 
وارد مى کنم اما از وام تولید بهره مند مى شوم 

و حتى نیازى به پرداخت مالیات ندارم!

عباس امیرى فر، مشاور نهاد و نزدیک ترین روحانى به احمدى نژاد در دوره ریاست 
جمهورى، در گفتگویى با انصاف نیوز از جمله درباره  انتســاب انتشار فیلم جلسه  

خبرگان 68 به احمدى نژاد و طرفدارانش توضیحاتى داده است.

برخى از تحلیلگران گمانه زنى کــرده و گفته اند که ممکن 
است پخش شدن فیلم اخیر از جلسه  خبرگان رهبرى در 
ســال 68 به احمدى نژاد و تیمش مربوط باشد، نظر شما 

چیست؟
من بعید مى دانم. باید این حرف ها مستند باشد. انتشار این فیلم به این شکل تقطیع 
شده، کار درســتى نبود؛ مذاکراتى که معموًال در خبرگان برگزار مى شود، مفصل 
است مثل جلســات غیر علنى مجلس. اینکه گزینشى، یک قسمتى از این فیلم را 

منتشر کنند آن هم در این مقطع حالت عادى ندارد.
شما حدسى در مورد منشأ انتشار این فیلم ندارید؟

 نمى دانم؛ ولى به هرحال کار خوبى انجام ندادند. ما نمى توانیم االن تا زمانى که یقین 
نداریم کسى را متهم کنیم، اصل این کار کار خوبى نبوده،حاال هرکسى که انجام 
داده. البته این اشکال به آقاى احمدى نژاد برمى گردد وقتى که اینها مى آیند و این 
کارهاى غیرعقالنى را انجام مى دهند، حاال یک وقتى خودش هم نه، طرفدارانشان 
انجــام مى دهند، خب طبیعى اســت که این باعث مى شــود کــه چنین اتهامى 
به اینهــا بزنند. خودشــان مقصرند. اگر ایــن آقایان سکوتشــان را، مثل همین 
چند روزى که ســاکتند، حفظ مى کردند خب باعث نمى شــد که این اختالفات

دامن زده شود.

شب میلیاردى
هشــتمین حــراج    اعتماد آنالین |
تهران با عنــوان حراج «هنــر معاصر ایران» 
جمعه شــب با فروش 120 اثــر از هنرمندان 
معاصر ایرانى برگزار شد و در نهایت با مجموع 
فــروش 14 میلیارد و 952 میلیــون تومان به 
کار خود پایان داد. گران ترین اثر این حراجى 
تابلوى «منیر فرمانفرماییان» بود که در نهایت 
با قیمت یک میلیــارد و 300 میلیون تومان به 

فروش رسید.

شهرهاى مهم هشتگى
  اعتماد آنالین | نــام تهــران بــه 
عنوان پایتخت بیشتر از همه شهرهاى ایران 
در اینستاگرام هشتگ شــده است و بعد از آن 
مشهد، اصفهان و شیراز از شهرهایى هستند که 
بیش از یک میلیون بار نام شــان با هشتگ در 

اینستاگرام آمده است.

چرا حاال؟
ســید حمایت میرزاده،    آفتاب نیوز |
ســخنگوى کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس درباره علت مطرح شدن عدم تدریس 
زبان انگلیســى در مــدارس ابتدایــى بیان 
کرد: این احتمــال وجود دارد که مســئوالن
آموزش و پرورش در بررسى هاى خود مشاهده  
کرده اند که برخــى از مدارس غیــر انتفاعى

پا را از گلیم فراتر گذاشــته و جداى از وظایف 
رسمى و دروس رســمى خود براساس چارت 
تعریف شــده اقدام به تدریس زبان انگلیسى 
کرده انــد و چون غیــر قانونى بــوده، چنین 

مسئله اى مطرح شده است.

و اینک، پسران فرارى! 
  باشگاه خبرنگاران جوان |

فرید، معاون امور اجتماعى سازمان بهزیستى 
کشور اظهار داشــت: بر اســاس آخرین آمار 
اورژانس اجتماعى ســازمان بهزیستى کشور، 
صد پسر در شش ماهه نخست سال 96 از خانه 

فرار کرده اند. 
حبیب ا... مســعودى تصریح کرد: بســیارى 
از پســران پس از فرار از خانه بــه دنبال کار 
مى روند و پس از آن خانواده ها نیز گزارشى در 
خصــوص فــرار فرزند پســر خــود از خانه 
بــه کالنترى هــا ارائــه نمى دهنــد و در 
نهایت آمار دختران فرارى بیشــتر مورد توجه 
قرار مى گیرد. پیش از این هم رئیس اورژانس 
اجتماعى کشــور گفته بود: آمار فرار دختران 
افزایش یافته است به طورى که در شش ماهه 
اول امسال بالغ بر سه هزار دختر از منزل فرار 

کرده اند.

تیراژ 
مطبوعات معتبر جهان 

تازه تریــن  اســاس  بــر    تابناك | 
آمــار، تیــراژ روزانــه «نیویــورك تایمز» 
به571هــزار و500 ســقوط کــرده و تیراژ 
بیش از نیم میلیونى این نشــریه در روزهاى 
یک شنبه به بیش از یک میلیون و رقم دقیق 
یک میلیون و87هزار و500 مى رسد. در مقابل، 
نیویورك تایمز همچون بســیارى از نشریات 
مدرن همزمــان با افــت تیراژ نســخه هاى 
کاغذى، تیراژ نســخه هاى الکترونیکى اش 
رو به فزونى گذاشــته و به بیش از دو میلیون 
و 500 هزار نسخه رســیده است. «واشنگتن 
پســت» نیز روزانه474 هزار و767 تیراژ دارد 
و این تیراژ در روز یک شنبه به838 هزار و14 
مى رسد. روزنامه انگلیسى «تایمز»446 هزار 
و164 تیراژ دارد و روزنامــه «دیلى تلگراف»

 در458 هزار و487 نســخه منتشــر مى شود. 
روزنامه فرانسوى «فیگارو» بر اساس آخرین 
آمارهاى موجود 313هزار و ده نســخه تیراژ 

دارد. 

تیم ملى فوتبال ایتالیا که موفق به کسب سهمیه حضور 
در جام جهانى 2018 روسیه نشده، در چند ماه گذشته به 
دنبال آن است تا تحت هر شرایطى بتواند مجوز حضور 
در معتبرتریــن رقابت هاى فوتبالى دنیا را کســب کند. 
ایتالیایى ها که تنها راه چاره براى رســیدن به روسیه را 
راه سیاسى مى دانند در حال حاضر دست روى تیم ملى 
فوتبال ما گذاشته اند و طى چند ماه گذشته به اساسنامه و 
دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال چند کشور دیگر 
هم ورود کردند و سعى دارند تا نظر مسئوالن فیفا را براى 

حذف این تیم ها از جام جهانى عوض کنند.
مهدى خبیرى، عضو سابق کمیته لیگ کنفدراسیون آسیا 
در مورد ادعاى ایتالیایى ها براى حذف تیم ملى فوتبال 
از جام جهانى روســیه به دلیل متناقض بودن اساسنامه 
فدراســیون با فیفا گفت: طى دوره هاى گذشته چندین 
بار اتفاق افتاد که فیفا کشــورهایى که اساسنامه آنها با 
قوانین فیفا متمایز بــود را تهدید به حذف از جام جهانى 
کرد اما تاکنون سابقه نداشته است کشورى به این دلیل از 
جام جهانى حذف شود. زمانى که تیم ملى در سال 2006 
قصد حضور در جام جهانى آلمان را داشت «جرج بوش» 
رئیس جمهور وقت آمریکا از «آنجال مرکل» درخواست 
کرده است که مانع حضور تیم ملى در جام جهانى شود 
و صدراعظم آلمان هم از رئیس وقت فیفا «سپ بالتر» 
درخواست حذف ایران از جام جهانى را کرده بود که فیفا با 

این مسئله مخالفت کرد. 
خبیرى افــزود: نمونه بــارز دیگر فشــار آمریکایى ها 
براى فوتبــال ایران در جام جهانــى 1994 بود که خود 
آمریکایى ها میزبان این مســابقات بودنــد و زمانى که 
محمد فنایى در بازى فینال میان برزیل و ایتالیا به عنوان 
داور انتخاب شد مسئوالن برگزارکننده بازى جلوى اسم 

فنایى نام ایران و پرچم کشورمان را درج نکردند و از فیفا 
خواستند اسم فنایى را براى قضاوت در دیدار پایانى خط 
بزند و داور دیگرى را جایگزین داور ایرانى کند که فیفا 
با این درخواست آمریکا هم مخالفت کرد و این کشور را 
مجبور کرد تا نام ایران و پرچم کشورمان را جلوى اسم 

فنایى قرار دهد.
کارشــناس فوتبال در رابطه با چاره اندیشى مسئوالن 
ورزش کشور براى حل این مســائل گفت: «مسئوالن 
ورزش ایران بایــد از همین االن فکر چــاره اى براى 
این معضل کننــد. طبق تصمیم جدید فیفا قرار اســت 

بازى هاى جام جهانى 40 تیمى برگزار شــد و افزایش 
تیم هاى شرکت کننده احتمال همگروهى ایران با رژیم 
صهیونیستى را زیاد مى کند. مسئوالن فدراسیون فوتبال 
و همچنین ورزش کشــور باید از همین حاال به فکر راه 

چاره در مورد حل این مسئله باشند.»

نمونه هاى بارز دخالت سیاست در ورزش

مى خواستند ایران را  ازجام جهانى حذف کنند

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پى درگذشت 
حجت االسالم والمسلمین مهدى مظاهرى

تسلیت رئیس جمهور در پى
 درگذشت حجت االسالم والمسلمین مهدى مظاهرى

حواشی اعتراضات دي 96 همچنان ادامه دارد. در همین 
راستا روز جمعه حجت االسالم کاظم صدیقى خطیب 
موقت نماز جمعه تهران در سخنانی با خطاب قراردادن 
معترضان روزهاي اخیر آنها را «آشغال» خواند.  صدیقى 
در سخنانش گفت: « مردم از حکومت حمایت مى کنند 
و صاحبش هستند و هر کجا احساس خطر کنند، سینه 
سپر و انقالب را قدم به قدم تصفیه کرده و آشغال ها را 
مى برند».  به گزارش آفتاب  نیوز این تشبیه واکنش هاى 
زیاد را برانگیخت و بیشتر از هر موضوع دیگري سبب 
شد تا مردم یاد خاطرات ســال 88 بیافتند؛ آن زمانی 
که احمدى نژاد مــردم مخالفش را خس و خاشــاك 
خواند و سبب شعله ور شدن آتش شــد. حتى عزت ا... 
ضرغامى، رئیس پیشین رســانه ملى هم به «آشغال» 
خواندن معترضان از سوى کاظم صدیقى در نماز جمعه 

اعتراض کرد.
اما اظهارات حجت االســالم صدیقى یک حامى هم 
دارد. حجت االسالم محمدتقى رهبر امام جمعه موقت 

اصفهان مى گوید حرف هایى کــه کاظم صدیقى زده 
بى ربط نیســت و منظورش با آشــوبگران بوده است. 
او در گفتگو بــا اعتمادآنالین اظهار داشــت: ما نباید 
فورى موضوعاتى که معلوم اســت گوینده منظورش 
چیست را تحریف کنیم. منظور آقاى صدیقى این است 
عده اى آمدند بین مردم آشــوب کنند اما مردم آمدند
آثار ایــن عــده خــاص را بردنــد و شســتند. این

فعال سیاســى اضافه کرد: دامن زدن به یک جمله در 
خطبه لطفى ندارد. منظور ایشــان ایــن بوده که ملت 
با حضور خــود عوامل بیگانه را که خس و خاشــاکند 

مى شوید.
امام جمعه موقت اصفهان خاطر نشــان کــرد: بنده 
به عنــوان یــک خطیــب جمعه مــى دانــم یکى 
مثل آقــاى صدیقى چیــزى نمى گوید کــه اهانت
به ملت باشد. این اهانت به اوباشــگران و اخاللگران 
و کســانى اســت که شــعار ضدنظام دادند که حرف 

بى ربطى هم نیست. 

واکنش ها به ادبیات تأمل برانگیز خطیب نماز جمعه تهران درباره اعتراض هاى اخیر

یادى از «خس و خاشاك»! 

تهدید جانى نخبه ایرانى توسط خودروسازان!انتشار فیلم خبرگان 68 کار احمدى نژاد بود؟

اسدا... قره خانى، سخنگوى کمیسیون انرژى مجلس ضمن 
انتقاد از ورود دیر هنگام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در 
مدیریت سانحه آتش سوزى نفتکش ایرانى، از دالیل بروز 
این حادثه سخن گفت. بخش هایى از اظهارات او را که به 

معرفى مقصران این حادثه پرداخته است بخوانید:
 این گمانه وجود دارد کــه دولت چین براى جلوگیرى از 
متحمل شدن هزینه هاى پاکسازى ســواحل و آب هاى 
سرزمینى خود و نیز عدم نفوذ محموله نفتى به مناطق ساحلى 
اهمال کارى کرد تا محموله در محل به طور کامل بسوزد و 

چیزى از آن باقى نماند.
  قبل از این حادثه ما شاهد عدم همکارى مقامات چین با 
ایران بوده ایم به گونه اى که در مباحث اقتصادى همچون 
انتقال ارز- گشایش ال سى شاهد کم کارى آنها هستیم. 
البته ما در قراردادهاى نفتى منطقه آزادگان هم با چینى ها 

به مشکل برخورده ایم و این موضوع هم بى تأثیر نیست.
 مسئول مافوق شرکت نفتکش ایران شخص وزیر تعاون، 
کار و امور اجتماعى است،حال سئوال اینجاست چرا ایشان 

باید پس از چهار روز بعد از آتش سوزى به حکم رئیس جمهور 
به موضوع ورود کنند. باید از روز اول وارد میدان مى شدند و 

مسئله امداد را شخصاً مدیریت مى کردند.
 سفیر جمهورى اسالمى هم در پکن کوتاهى داشته اند. ایشان 
هم با گذشت چند روز خود را به بندر شانگهاى رسانده و تازه با 
مقامات چینى براى مهار آتش کشتى و نجات پرسنل شروع به 
رایزنى کردند. چه بسا اگر از همان روز اول براى گسیل بالگرد و 
سایر تجهیزات امدادى به منطقه رایزنى مى شد؛ امیدوارى براى 

نجات سانحه دیدگان به مراتب بیشتر بود.

مقصران عقب افتادن در نجات دریانوردان ایرانى گرفتار در آتش

تعلل چینى ها عمدى بوده است
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در گفتگــوى آرش ظلى پــور بــا مریم 
امیرجاللى در برنامه «من و شما»، براى 
نخستین بار از یک رسانه رسمى، از اصغر 
فرهادى به عنوان نویسنده سریال «خانه 

به دوش» نام برده شد.
امیرجاللــى، در ابتداى برنامــه از على 
نصیریان به عنوان بهترین بازیگر سینما 
و تلویزیون ایران یاد کرد و با اشاره به اینکه 
این هنرمنِد پیشکسوت راهگشاى ورود او 
به عرصه بازیگرى بوده است، به شوخى 
گفت: «شاید به گوش آقاى نصیریان هم 
رسیده باشد، اما بارها گفته ام نمى دانم باید 
دعاگوى ایشان باشــم یا دلخور باشم که 

باعث شدند وارد حرفه بازیگرى شوم.»
او سپس در پاسخ به پرسش ظلى پور درباره 
رابطه اش با مرضیه برومنــد توضیح داد: 
«اگر مردم بگذارند، مــن رابطه خوبى با 
مرضیه برومند دارم. متأســفانه مدت ها 
قبل، پیِش خانم برومند رفته و به نقل از من 
گفته بودند که ایشان با وجود این همه ادعا، 
کارگردان خوبى هم نیست؛ درحالى که من 
هیچ وقت چنین حرفى نزده بودم. همینجا 
تأکید مى کنم خانم برومنــد کارگردانى 
باصداقت، خبره و دوست داشتنى هستند 
و من مدیون ایشــان هســتم و عاشقانه 

دوستش دارم.»
این بازیگــر در ادامه برنامــه، در توضیح 
اینکه چرا بیشتر در آثار کمدى و یک تیپ 
شــخصیتى خاص ظاهر مى شود، گفت: 
«من از سریال "خانه به دوش"(1383) به 
سینماى کمدى آمدم. بعد از آن هم همه 
کارگردانان مى خواســتند من را در نقش 
یک شــخصیت عصبى و داد و فریاد کن 

نشان دهند.»
امیرجاللى ادامه داد: «بعدش همین تیپ 
را "در متهم گریخت" (1384) و "ترش و 
شیرین" (1386) با کارگردانى رضا عطاران 
ادامه دادم که خیلى از کارها و صحبت هاى 

هر شخصیت، بداهه خودم بود. 
خیلى از میزانسن هاى 

ســه  این 

فیلم را خودمان گذاشــتیم. رضا عطاران 
دست من را باز مى گذاشت و این به طبیعى 
شــدن نقش و صحنه و دیالوگ ها کمک 

مى کرد.»
او با تأکید گفت: «من همین تیپ بازى را 
ادامه مى دهم، چون مى دانم مردم دوست 
دارند؛ همین جدیت و همین مدیر بودن و 
همیــن داد زدن را در فیلم هاى دیگرم به 
کار خواهم گرفت. وقتى مردم مى گویند ما 
امیرجاللى را با این کاراکتر دوست داریم، 
من حتمًا آن را ادامه مى دهم و حرف چند 
نفرى که از تکرار کردن این شــخصیت 

انتقاد مى کنند، برایم اهمیتى ندارد.»

در ادامه برنامه، وقتى از نویســنده سریال 
«خانه به دوش» یاد شد، با بحثى که بین 
امیرجاللــى و ظلى پور درگرفــت، براى 
نخستین بار در یک رســانه رسمى اعالم 
شد که اصغر فرهادى نویسنده این سریال 

موفق تلویزیونى بوده است.
مریم امیرجاللــى در این باره توضیح داد: 
«اصغر فرهادى نویسنده "خانه به دوش" 
بود و طرح ســریال "متهــم گریخت" را 
هم نوشت. اما در آن سال ها چون ایشان 
مى گفــت مى خواهد در ســینما کار کند، 

ترجیح داد نامش در تیتراژ نباشد.»
در ادامه این گفتگو، این بازیگر در واکنش 
به پرسشــى درباره ســن خود پاسخ داد: 
«به هیچکس ربطى ندارد من چند سالم 
هست؛ اصًال فکر کنید من 90 سالم هست. 
متأسفانه بسیارى سرشان تو کار این و آن 
هست و مثًال به من مى گویند خانم شما که 
سن و سالى دارید، چرا آرایش مى کنید که 

من در پاسخ مى گویم که به شما 
ربطى ندارد.»

تهیه کننده سینما و تلویزیون گفت: در سرى دوم سریال «روزهاى بى قرارى» پژمان بازغى و الهام حمیدى حضور ندارند، اما چند 
بازیگر مطرح به گروه اضافه خواهند شد.

امیرحسین شریفى در خصوص سریال «روزهاى بى قرارى» گفت: سرى دوم سریال «روزهاى بى قرارى» به قلم شعله شریعتى 
در حال نگارش است و تاکنون چندین قسمت از این سریال نوشته شده است. 

وى در خصوص بازیگران این سریال ادامه داد: در سرى دوم سریال «روزهاى بى قرارى» پژمان بازغى و 
الهام حمیدى حضور ندارند، اما بقیه بازیگران سرى اول سریال و بازیگران بومى استان تبریز حضور 

خواهند داشت؛ البته چند بازیگر مطرح به گروه اضافه خواهد شد.
شریفى عنوان کرد: از ابتداى اسفند ماه پیش تولید سریال «روزهاى بى قرارى»آغاز مى 
شود. به دلیل سکونت بازیگر نقش «سارا» در مشهد، ادامه قصه سریال از این شهر 

آغاز مى شود و  ادامه داستان را در تبریز تصویربردارى مى کنیم.
تهیه کننده این سریال بیان کرد: این سریال با مشارکت معاونت سیماى 
استان ها و مرکز صدا و سیماى تبریز ساخته خواهد شد. از آقاى دارابى 

معاون استان ها به دلیل پیگیرى ساخت ســرى دوم «روزهاى 
بى قرارى» تشکر مى کنم.

گفتنى است؛ فصل اول ســریال «روزهاى بى قرارى» در 23 قسمت 
40 دقیقه اى به سفارش معاونت سیماى استان ها سال گذشته از شبکه 
3 سیما پخش شد و این ســریال پربیننده ترین سریال شبکه در سال 

95 انتخاب شد.
بازیگرانى مثل ابوالفضل پورعرب، پژمــان بازغى، الهام حمیدى، 
کامران تفتى و ســارا صوفیانى در این مجموعه تلویزیونى ایفاى

 نقش کردند.

همه ازدواج هاى سحر قریشى
سحر قریشى یکى از بازیگران جوانى است که پله هاى ترقى را خیلى زود و سریع 

طى کرد و به یک چهره محبوب و پرکار در عرصه بازیگرى تبدیل شد.
قریشى متولد ششم دى ماه 1366 در شهر تهران است. در خانواده اى کم جمعیت 
بزرگ شده و تک دختر اســت. فقط یک برادر دارد به نام «سپهر قریشى» که 
رابطه خیلى عاطفى و خوبى با سحر دارد. سحر قریشى اکنون در اوج محبوبیت 
زندگى حرفه اى، مورد هجوم حواشى و شایعات قرار گرفته است. نکته جالب در 
بیوگرافى سحر قریشى این است که او اهل فوتبال است و طرفدار پر و پا قرص 

تیم استقالل است. برادرش سپهر هم طرفدار با تعصب استقالل تهران است.
سحر قریشى در ســال 1396 براى اولین بار بازى در تئاتر را تجربه کرد. او در 
نمایش «المبورگینى 2» به کارگردانى سیامک صفرى با گریمى متفاوت به روى 
صحنه رفته است. بازى سحر قریشى در این نمایش جنجال هاى زیادى ایجاد 

کرد که چرا از ستاره هاى سینما در تئاتر استفاده مى شود.
همسر اول سحر قریشــى، مهران اخوان ذاکرى بوده که مشوق او در بازیگرى 
بوده است و در مصاحبه پایانى خود درباره علت جدایى از سحر قریشى گفته بود: 
«سحر همیشه از من به عنوان مشــوق خود یاد کرده است و در مصاحبه هاى 
مختلف گفته است که اگر همسرم راضى نباشد دیگر بازیگرى نمى کنم و آن را 
کنار مى گذارم؛ یعنى بازیگرى اگر بخواهد به زندگى خصوصى ام لطمه بزند آن 
را کنار خواهم گذاشت.» وى در ادامه گفته بود: «من دیگر دوست ندارم سحر 
بازیگرى را ادامه دهد. وقتى سریال "دلنوازان" پخش شد سحر خیلى مشهور 
شــد و رفتارش کم کم تغییر کرد و در حال حاضر شــش ماهى مى شود که از 
همسرم هیچ خبرى ندارم. در دادگاه از او شکایت کردم تا جلوى کارش را بگیرم، 
اما چون خودم اجازه کار به او داده ام، تقاضایم براى ممنوع کار شدنش رد شد. 
من از نظر شرعى راضى نیستم همسرم این کار را ادامه دهد.» اخوان ذاکرى با 
اشاره به اینکه تقریبًا اکثر تهیه کنندگان با شنیدن عدم رضایت من از سحر در 
فیلم هایشان استفاده نکردند، گفته بود: «تهیه کننده سریال "دلنوازان" با من 
برخورد بدى کرد و از او براى سریالش استفاده کرد. سحر در مصاحبه هاى زیادى 
گفته است دیپلم دارد. شما به من بگویید دیپلم را از کدام دبیرستان گرفته است؟ 
تصمیم خود را گرفته ام و مى خواهم از او جدا شوم و طالقش مى دهم . حرفم را 
با این متن به پایان مى برم که پروانه ها فراموش مى کنند روزى کرم بوده اند!»

سحر قریشى، آذر 94 در برنامه «دید در شب» با اجراى رضا رشیدپور حضور پیدا 
کرد که با سئوال در مورد چگونگى طالقش روبه رو شد. او در این برنامه براى 
اولین بار در مورد طالقش به طور کامل صحبت کرد و ادعاهاى همسر سابقش 
را به طور کل رد کرد. قریشى گفت در 17 سالگى در سال 1384 عقد کردیم و 
اولین درخواست طالقم قبل از شروع بازیگرى و در سال 1385 بود. در آن زمان 
مادرم در انگلیس بود و پدرم هم در آمریکا زندگى مى کرد. بعد از بازیگر شدن 
و معروف شدنم خانواده همسر سابقم تلفنم را پاسخ مى دادند. خودشان را مدیر 
برنامه من معرفى مى کردند و چند تا پیشنهاد کار را هم رد کردند. بعد از آن چند 
مصاحبه عجیب و غریب کردند. هیچکس از خوشبختى فرار نمى کند و من واقعًا 

خوشبخت نبودم. زندگى من و همسر سابقم سه سال طول کشید.
سحر قریشى در برنامه «دید در شب» با سئوال خصوصى رضا رشیدپور در مورد 
اینکه با امید علومى چه نســبتى دارى مواجه شد. سحر قریشى گفت: «من در 
حال حاضر در شرایطى نیستم که بخواهم به تنهایى زندگى ام را ادامه دهم. از 
قبل امید را مى شناختم و االن به صورت محرم (صیغه محرمیت) براى آشنایى 
بیشتر با هم رابطه داریم که اگر ان شاء ا... تفاهم داشتیم در آینده ازدواج کنیم.»

اخیراً هم شایعه اى در مورد ازدواج این بازیگر مشهور و مهدى طارمى فوتبالیست 
سابق  تیم پرســپولیس به وقوع پیوسته که ســریعًا واکنش هر دو طرف را در 
برداشت. این شایعه با انتشار یک توییت در صفحه مهدى طارمى شکل گرفت. 
البته مهدى طارمى سریعاً آن را تکذیب کرد. وقتى خبرنگاران در مورد این شایعه 
با سحر قریشــى تماس گرفتند، وى جواب واضحى نداد و گفت: «این موضوع 

باعث مى شود مجدداً در مورد این شایعه مصاحبه اى انجام دهم.»

صیت عصبى و داد و فریاد کن
«

دامه داد: «بعدش همین تیپ 
ش "ت ("  گریخت" (1384

138) با کارگرد
ه خیلى از کاره
ت، بداهه خود

نسن هاى 

دارید، چرا آرایش مى کنید که  سن و سالى
من در پاسخ مى گویم که به شما 

ربطى ندارد.»

در سرى دوم سر
شد.

 «روزهاى بى قر
 قسمت از این س
امه داد: در سرى
ازیگران سرى
ا  مطرح به گروه

اى اسفند ماه پیش
 بازیگر نقش «
مه داستان را در
ه این سریال بیا
ن ها و مرکز صدا
ب عاون استان ها
بى قرارى» تشک
گفتنى است؛
40 دقیقه اى

3 سیما پخش
95 انتخاب
بازیگرانى م
کامران تفتى
 نقش کردند

البته مهدى طارمى سریعا آن را تکذیب کرد. وقتىخبرنگارا
با سحر قریشــى تماس گرفتند، وى جواب واضحى نداد و
باعث مى شود مجدداً در مورد این شایعه مصاحبه اى انجام

ترش و 1384) و
دانى رضا عطاران 
ها و صحبت هاى 

دم بود. 

تتههیه کننده سینما و تلویزیون گفت: د
بابابابازبازیگر مطرح به گروه اضافه خواهند ش
امامیرحسین شریفى در خصوص سریال
در حال نگارش است و تاکنون چندینق
وى درخصوص بازیگران این سریال ادا
الهام حمیدى حضور ندارند، اما بقیه با
خخواهند داشت؛ البته چند بازیگرم
شریفىعنوان کرد: از ابتدا
شود. به دلیل سکونت
آغاز مى شود و  ادام
هتهتهتهیهتهیه کنند
اااسسستان
مع

امیر مهدى ژوله به حضور نداشتن خود در سریال «دیوار به دیوار 2» اشاره کرد.
مدتى است تصویربردارى سرى دوم سریال «دیوار به دیوار» به کارگردانى سامان مقدم و تهیه 
کنندگى حمید رحیمى نادى با حضور بازیگران فصل قبل آغاز شــده است. در میان بازیگران 
فصل دوم  این سریال، نامى از امیرمهدى ژوله نیست و این بازیگر در فضاى مجازى دلیل این 

موضوع را اینگونه بیان کرد:
«لطفًا دیگه منو تو عکس ها و خبرهاى مجموعه "دیوار به دیوار 2" تگ نکنید که بیشتر از این 
دلم براى آدم هاى حسابى و دوست داشتنى این کار که سال گذشته تو سخت ترین روزهاى 
زندگیم تحمل کردن و کنارم بودن تنگ نشه؛ من به  دلیل اینکه براى  بازى در سریال نمایش 

خانگى "گلشیفته" قرارداد داشتم در  مجموعه "دیوار به دیوار 2" حضور ندارم و...» 
گفتنى اســت این احتمال وجود دارد از میان دو سریال «دیوار به دیوار2» و «آرماندو» یکى از 

آنها گزینه  شبکه 3 براى پخش در نوروز 97 باشد.
بازیگران این سریال عبارتند از: اشپیتیم آرفى، فرهاد آئیش، ویشکا آسایش، همایون ارشادى، 
یاسمینا باهر، رؤیا تیموریان، پژمان جمشیدى، گوهر خیراندیش، حسن زارعى، على شادمان، 
مجید شهریارى، آزاده صمدى، مهسا طهماســبى، جواد عسگرى، شمسى فضل اللهى، رضا 

ناجى، سام نورى، مهوش وقارى.

ن بازغى و الهام حمیدى حضور ندارند، اما چند 

روزهاى بى قرارى» به قلم شعله شریعتى 

وى و ى» پژمانبازغ
تان تبریز حضور

رارى»آغاز مى 
اینشهر یال از

معاونت سیماى
د. از آقاى دارابى 

ى دوم «روزهاى 

23 قسمت  3 بى قرارى» در
تان ها سال گذشته از شبکه
ترین سریال شبکه در سال 

ن بازغى، الهام حمیدى،
موعه تلویزیونى ایفاى

«روزهاى بى قرارى» 
بدون پژمان بازغى و الهام حمیدى

آنچه مریم امیرجاللى در «من و شما» گفت

فاش شدن راز اصغر فرهادى
 پس از سال ها

کارت دانشجویى متعلق به آقاى حمیدرضا ضیایى به شــماره ملى 1272242978 و شماره دانشجویى 
9614009 متعلق به مؤسســه آموزش عالى دانش پژوهان پیشرو مفقود گردیده از یابنده تقا ضا مى گردد 

کارت را به صندوق پستى به شماره 816551475 ارسال نماید. 

فقدان مداركفقدان مدارك

چرا ژوله چرا ژوله 
در سرى دومدر سرى دوم

 «دیوار به دیوار» نیست؟ «دیوار به دیوار» نیست؟
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گلزن ذوب آهنى ها مى گوید هدفش از اجراى شادى 
گل دوم ذوبى ها، هواداران تیم سپاهان نبود.

مرتضى تبریزى در دربى حساس اصفهان موفق شد 
روز پرفروغى را پشت سر بگذارد. او  در مورد این دیدار 
گفت: خداوند را شــکر مى کنم که توانستیم در این 
بازى حساس به پیروزى برســیم. تیم ما روند بسیار 
خوبى پیدا کرده و هم اکنون میل به بردن با حمایت 
مسئوالن باشــگاه و هواداران و خواست کادرفنى و 

بازیکنان شکل گرفته است.  
او ادامه داد: خیلى خوشــحالم کــه تالش هاى 
کادرفنى و بازیکنان نتیجه داده است و همانطور 
که مى بینید از 5 بازى اخیر توانستیم 13 امتیاز به 

دســت بیاوریم. امتیازاتى مهمى که جایگاه ما را در 
جدول رده بندى بهبود بخشید.

کاپیتان ذوبى ها ادامــه داد: البته ما باید همین روند 
را تا پایان فصل نیز حفظ کنیم. نباید فراموش کنیم 
ما بازى هاى حساسى پیش رو داریم و باید به دنبال 
ادامه روند موفقیت آمیز خود باشیم. ما باید بازى به 
بازى تا پایان فصل پیش برویــم و برابر حریفان به 

امتیازات الزم دست پیدا کنیم.
گلزن ذوبى ها در رابطه با درخشش خود در دیدار دربى 
اصفهان گفت: در این دیدار یک گل به ثمر رساندم 
و یک پاس گل نیز مهیا کردم. خداوند را شاکرم که 

توانستم عملکرد خوبى داشته باشم.
تبریزى در رابطه با شادى گل حاشیه ساز خود گفت: 
منظور مــن در اجراى آن شــادى گل به هیج وجه 
هواداران تیم بزرگ سپاهان نبود. ابدا قصد نداشتم با 

گلى که به ثمر رساندم حاشیه سازى کنم.

نصف جهان  سید حسین حسینى  توانست رکورد بسته 
نگه داشتن دروازه را در تاریخ فوتبال ایران بشکند. اما 
گلى که در دقیقه 85 خورد فرصت پیشرفت و بزرگ تر 
شدن رکورد را از او گرفت. نکته قابل توجه اما نقشى 
بود که پژمان منتظرى در این اتفاق ایفا کرد. او یک 
دقیقه قبل از این صحنه قصد داشت یک پاس رو به 
عقب به حســینى بدهد. اما پاس او بسیار بد بود و به 
حسینى نرسید و راهى کرنر شد. این اتفاق در حالى 
رخ داد که پژمان هم مى توانست کارى جز پاس دادن 
به حسینى بکند و هم مى توانست پاس بهترى به او 
بدهد. اما اشتباه بزرگى مرتکب شد و کرنر مهمى به 
سایپا داد. همین کرنر در نهایت منجر به گل سایپا شد 

و اجازه نداد حسینى رکورد بهترى بزند.
نکته جالب اینکه پژمان در بازى رفت مقابل همین 
سایپا هم اشتباه عجیبى مرتکب شده بود. در آن بازى 
هم او قصد داشت یک پاس رو به عقب به سید مهدى 
رحمتى بدهد که آنجا هم پاسش به رحمتى نرسید. 
عباس زاده زودتر به توپ رسید و رحمتى مجبور شد 
براى حفظ دروازه اش روى مهاجم سایپا خطا کند. در 
نهایت همین صحنه یک پنالتى و یک گل به سایپا 
داد. منتظرى در بازى  اخیر به عنوان بازیکن جانشین 
وارد زمین شد اما نمایش خوبى نداشت و این مى تواند 
زنگ خطر را بــراى مدافعى که مدعــى حضور در

 جام جهانى است به صدا در بیاورد.

دروازه بان باتجربه فوتبال ایران قصد دارد با درخشش 
در صنعت نفت بار دیگر پیراهن تیم ملى را برتن کند.

در فاصله چند ماه تا جام جهانى روسیه سوشا مکانى 
بار دیگر به فوتبال ایران برگشــته و پیراهن صنعت 
نفت آبادان را برتن کرده است. مکانى  براى اولین بار 
مقابل پارس جنوبى در ترکیب صنعت نفت به میدان 
رفت تا توانایى هاى فنى خود را بار دیگر نمایش دهد.
مکانى اگرچه در سال هاى گذشته حواشى داشته؛ اما 
چندین بار توسط کى روش به تیم ملى دعوت شده 
و در بازى هاى مقدماتى جام جهانى نیز یک مسابقه 

مقابل سوریه در سرمبان مالزى به میدان رفت.
با توجه به اینکه کى روش به مکانى در گذشته اعتقاد 
داشت، سوشا امیدوار است بتواند با حضور و عملکرد 
خوب در ترکیب صنعت نفت بار دیگر به اردوى تیم 
ملى دعوت شود و یکى از دروازه بان هاى حاضر در 

جام جهانى روسیه باشد. 

رشید مظاهرى با تمجید از عملکرد تیم سپاهان، معتقد است که عملکرد خوب دفاعى ذوب آهن سبب کسب این نتیجه شده 
است.مظاهرى در مورد نمایش خود  که با سیوهایى استثنایى همراه بود عنوان کرد: البته سیو استثنایى اى که شما 

مى گویید هم نبود؛ توپ وسط دروازه بود. خوب بود ولى فکر مى کنم این بازى تمرکز بیشترى نسبت به بازى هاى قبل 
داشتم و امیدوارم بتوانم این روند را ادامه دهم.بازیکن جنوبى ذوب آهن در ادامه با اشاره به گلى که از روى نقطه پنالتى از 

ساسان انصارى در دقایق پایانى دریافت کرد، افزود: گلى که خوردم هم تقدیم به پسر ساسان که تازه به دنیا آمده است.
وى در ادامه با اشاره به کیفیت ذوب آهن براى حضور در بازى هاى آسیایى اضافه کرد: امیدوارم نمایش خوبى داشته باشیم 

ولى امیرخان مى گوید با همین بازیکنان تا 4 تا باال مى رویم و حتما تجربه اش را دارد.

با هماهنگى و تعامل بین باشگاه پرسپولیس و سازمان نظام وظیفه، مشکل کارت پایان خدمت احمد نوراللهى حل شد و به زودى 
کارت پایان خدمت این بازیکن به دستش خواهد رسید. افشین پیروانى مدیر ورزشى تیم پرسپولیس در همین رابطه در روزهاى 
اخیر جلسات متعددى را با مسئوالن نظام وظیفه برگزار کرد و در نهایت این موضوع هم حل شد. نوراللهى بعد از چند روز غیبت،  
در تمرین پرسپولیس حاضر خواهد شد و به احتمال فراوان در بازى با گسترش فوالد براى پرسپولیس به زمین خواهد رفت. اگر 
این اتفاق بیفتد باید گفت پرسپولیس و برانکو بسیار خوش شانس هستند. چرا که کمال کامیابى نیا و محسن ربیع خواه هر دو 3 

اخطاره هستند و نمى توانند در مقابل گسترش فوالد بازى کنند. اما حاال حداقل نوراللهى مى تواند جاى کامیابى نیا را پر کند!

لیگ قهرمانان آسیا معتبرترین رقابت باشگاهى در قاره آسیا است 
اما اختالفات بین سه کشــور عربى که در راس آن عربستان قرار 
دارد باعث شده تا لیگ قهرمانان آسیا دستخوش تغییرات زیادى 
شود و حتى احتمال لغو آن هم مطرح شود. همه چیز از درخواست 
عربســتان براى بازى کردن با ایران در زمین بى طرف آغاز شد و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به راحتى مطیع سعودى ها شد و با این 

درخواست موافقت کرد.
اختالف سیاســى عربســتان و امارات با قطر نیز باعث شــد تا 
سعودى ها و البته اماراتى ها این بار درخواست بازى کردن با قطر 
در زمین بى طرف را هم بدهند با این تفاوت که قطرى ها مانند ایران 
حاضر نیستند که تن به چنین خواسته اى بدهند و اصرار دارند که 
تنها در خانه خود از تیم هاى عربستانى و اماراتى پذیرایى خواهند 

کرد.

با وجــود این کــه کنفدراســیون فوتبال آســیا با فرســتادن 
هیئتــى بلند پایــه به قطــر و عربســتان تــالش دارد تا بین 
این دو کشــور آشــتى برقرار کند و بــا این توجیه کــه فوتبال 
جداى از سیاســت اســت آنهــا را به بــازى کــردن در خانه
 همدیگر ملزم کند اما اماراتى ها و سعودى ها راه دیگرى را در پیش 

گرفته اند.
محمد الرمیثى، رئیس هیات ورزش امارات در این باره گفت :  هیچ 
کســى نمى تواند ما را به بازى کردن در کشورى که آن را دوست 
نداریم وادار کند. با وجود این که ما به رقابت در لیگ قهرمانان آسیا 
سخت نیاز داریم اما در قطر به میدان نمى رویم و کسى هم نمى تواند 
ما را مجبور به چنین کارى کند. حتى اگر قرار باشد که از این رقابت 
کنار گذاشته شویم و یا در قاره دیگرى رقابت کنیم بازهم به چنین 
خواسته اى تن در نمى دهیم یا بازى در زمین بى طرف و یا خداحافظ 

لیگ قهرمانان آسیا. 
عادل عــزت، رئیس فدراســیون فوتبال عربســتان هم چنین 
خواســته اى دارد. او گفــت:  بــه هیئــت کنفدراســیون 
فوتبال آســیا اعــالم کردیم کــه ســالمت بازیکنــان خود 
را بــه خطــر نمى اندازیم و اصــًال در قطــر بــازى نخواهیم 
کرد. قرار اســت که کنفدراسیون فوتبال آســیا در فوریه جواب
بدهد. اگر ما را به مجبور به بازى کــردن در قطر کنند ما انصراف 
خواهیم داد. انصراف 6 تیم اماراتى و عربستانى باعث خواهد شد تا 

لیگ قهرمانان هم لغو شود. 
این درخواست هاى عجیب امارات و عربستان، در حالى است که 
فدراسیون فوتبال قطر هم تأکید کرد که به هیچ وجه حاضر نیست 
در زمین بى طرف به مصاف عربستان و امارات برود و به این ترتیب 

احتمال لغو لیگ قهرمانان آسیا بسیار زیاد است.

روزنامه الوطن 
قطر بعد از حضور اشــکان دژاگه 

در کشور قطر از احتمال بازگشت کاپیتان تیم ملى 
ایران به لیگ ستارگان خبر داد.

اشکان دژاگه مدت زیادى است با هیچ تیم باشگاهى قرارداد 
نبسته و با توجه به اینکه او پاى ثابت اردوهاى تیم ملى فوتبال ایران 

است، خیلى ها نگران وضعیت این بازیکن هستند. دژاگه باتجربه که سابقه 
بازى در ولفســبورگ آلمان و فوالم انگلیس را در کارنامه دارد، بعد از بازگشت 

به تیم آلمانى از ابتداى فصل جارى با هیچ تیم باشگاهى قرارداد امضا نکرده است.
از سوى دیگر بسیارى بر این باور هستند که حضور دژاگه در فوتبال قطر و امضاى قرارداد 

با العربى باعث شد تا به مشکالت زیادى برخورد کند و نتواند دوران حرفه اى اش را آنطور 
که مى خواهد پیش ببرد. حاال در فاصله 5 ماه تا جام جهانى 2018 روســیه زمزمه هایى 

ه  ر بــا ر بازگشت دژاگه به فوتبال قطر پیش آمده است.د
ملى ایران در اینســتاگرام خود عکس هایى از بازى الســیلیه و العربى منتشر کرد تا کاپیتــان تیم 

قطر نمایان شود. از این رو شایعاتى درباره بازگشت وى به لیگ ستارگان به وجود حضورش در کشور 
چیزى را تایید نمى کند.آمــده که دژاگــه فعال 

به ســفر دژاگه به این کشــور گزارشــى را با تیتر «امکان بازگشت دژاگه به روزنامه الوطن قطر  با اشاره 
کرده است.لیگ ستارگان» منتشر 
اشکان دژاگه بازیکن تیم ملى ایران که سابقه بازى در العربى را دارد، بازى دو این روزنامه نوشــت:  
را در ورزشگاه از نزدیک تماشا کرد و به نظر مى رسد قصد دارد به فوتبال قطر تیم السیلیه و العربى 

برگردد. 
القطر مصاحبه کوتاهى نیز با کاپیتان تیم ملى ایران انجام داده؛ دژاگه گفته است:  
من در تعطیالت به سر مى برم و براى مسائل شخصى در قطر حضور دارم. حضورم در 
اینجا مربوط به این نیست که بخواهم با تیمى مذاکره کنم یا قراردادى به امضا برسانم. من 
پیشنهادى از تیم هاى قطرى ندارم؛ اما پیشنهادهایى از اروپا به خودم و مدیربرنامه هایم رسیده است. 
با این حال دوست دارم روزى دوباره به لیگ قطر برگردم؛ اما در حال حاضر چنین قصد و نیتى ندارم. 
دژاگه افزود:  فوتبال قطر در سال هاى گذشته پیشرفت خوبى کرده و همه چیز اینجا خوب است؛ 

اما پیشنهادهایى از اروپا دارم و ترجیح مى دهم فوتبالم را در یک کشور اروپایى دنبال کنم. 
با توجه به اینکه زمان زیادى تا جام جهانى 2018 باقى نمانده و بى تردید دژاگه براى 

حضور مقتدرانه در این تورنمنت نیاز به تمرین با یک تیم باشگاهى سطح باال 
دارد، به نظر مى رسد او هرچه سریع تر باید تیم جدیدش را انتخاب کند تا 

همچنان یکى از نفرات مورد اعتماد کارلوس کى روش باشد. 
از ســوى دیگر زمان زیادى تا پایان نقل و انتقاالت 

زمستانى باقى نمانده و باید دید در روزهاى 
آینده دژاگه با چه تیمى قرارداد 

امضا مى کند.

وپا؟
ا ار  

وپا؟
ن یا ار

ستارگا
گ                                                                                                                   ل

حتى با
10 میلیون یورو

ید هدفش از اجراى شادى
ن تیم سپاهان نبود.

حساس اصفهان موفقشد شد
گذارد. او  در مورد این دیدار 
ى کنم که توانستیم در این 
رســیم. تیم ما روند بسیار 
ون میل به بردن با حمایت 
داران و خواست کادرفنى و 

ت.  
حالم کــه تالش هاى 
ه داده است و همانطور 
3ر توانستیم13 امتیاز به 

مهمى که جایگاه ما را در 
شید.

اد: البته ما باید همین روند 
کنیم. نباید فراموش کنیم 
ش رو داریم و باید به دنبال 
خود باشیم. ما باید بازى به 
برویــم و برابر حریفان به 

نیم.
رخشش خود در دیدار دربى 
ار یک گل به ثمر رساندم 
ردم. خداوند را شاکرم که 

شته باشم.
 گل حاشیه ساز خود گفت: 
 شــادى گل به هیج وجه 
با نداشتم قصد ابدا ننبود.

روزنامه الوطن 
قطر بعد از حضور اشــکان دژاگه 

در کشور قطر از احتمال بازگشت کاپیتان تیم ملى 
داد. ایران به لیگ ستارگانخبر

اشکان دژاگه مدت زیادى است با هیچ تیم باشگاهى قرارداد 
نبسته و با توجه به اینکه او پاى ثابت اردوهاى تیم ملى فوتبال ایران 

است، خیلى ها نگران وضعیت این بازیکن هستند. دژاگه باتجربه که سابقه
بازى در ولفســبورگ آلمان و فوالم انگلیس را در کارنامه دارد، بعد از
به تیم آلمانى از ابتداى فصل جارى با هیچ تیم باشگاهى قرارداد امض
از سوى دیگر بسیارى بر این باور هستند که حضور دژاگه در فوتبال
با العربى باعث شد تا به مشکالت زیادى برخورد کند و نتواند دو
5که مى خواهد پیش ببرد. حاال در فاصله 5 ماه تا جام جهانى

ه  ر بــا ر بازگشت دژاگه به فوتبال قطر پیش آمده است.د
ملى ایران در اینســتاگرام خود عکس هایى از بازى السکاپیتــان تیم 

شایعاتىدرباره بازگشتحضورشدر کشور قطر نمایان شود. از این رو
چیزى را تایید نمى کند.آمــده که دژاگــه فعال 

تروزنامه الوطن قطر  با اشاره  به ســفر دژاگه به این کشــور گزارشــى را با
کرده است.لیگ ستارگان» منتشر 
باین روزنامه نوشــت:   اشکان دژاگه بازیکن تیم ملى ایران که سابقه
را در ورزشگاه از نزدیک تماشا کرد و به نظر مىتیم السیلیه و العربى 

برگردد. 
القطر مصاحبه کوتاهى نیز با کاپیتان تیم ملى ایران
من در تعطیالت به سر مى برم و براى مسائل شخصى
اینجا مربوط به این نیست که بخواهم با تیمى مذاکره کنم یا
پیشنهادى از تیم هاى قطرى ندارم؛ اما پیشنهادهایى از اروپا به خودم و
با این حال دوست دارم روزى دوباره به لیگ قطر برگردم؛ اما در حالح
دژاگه افزود:  فوتبال قطر در سال هاى گذشته پیشرفت خوبى کرد
اما پیشنهادهایى از اروپا دارم و ترجیح مى دهم فوتبالم را در یک
8با توجه به اینکه زمان زیادى تا جام جهانى 2018 باقى نما
حضور مقتدرانه در این تورنمنت نیاز به تمرین با یک تی

باید تیم جدیدش او هرچهسریع تر دارد، به نظر مىرسد
همچنان یکى از نفرات مورد اعتماد کارلوس کى ر

از ســوى دیگر زمان زیادى تا پایان نقل
زمستانى باقى نمانده و باید دید در روزه

آینده دژاگه با چه تیمى قرارداد 
امضا مى کند.

ااگگگگگاانن اارررر
اااتتت تتتتسس گگ لل

تبریزى: منظورم 
هواداران سپاهان 

نبودند

پاس به عقب هاى 
فاجعه بار!

امید سوشا به روسیه

ى نداشتم
و استثنای

سی
  نوراللهى آزاد شد!

هواداران تیم بزرگ سپاهان
گلى که به ثمر رساندم حاش

ن نبود. ابدا قصد نداشتم با 
شیه سازى کنم.

در روزى که پرســپولیس با گل دقیقه 90 على علیپور یک پیروزى باارزش دســت پیــدا کرد، کمال   
کامیابى نیا به دلیل اعتراض به داور بازى یک اخطار گرفت و 3اخطاره شد و بازى بعدى تیمش مقابل گسترش فوالد 

تبریز را از دست داد.
این براى چندمین بار است که کامیابى نیا با گرفتن اخطارهاى بیهوده و غیرضرورى، خودش را محروم مى کند و دست 
مربى تیم را در پوست گردو مى گذارد. او در بازى مشهد پس از خطایى که بازیکن حریف روى او مرتکب شد با اعتراض 
شدید به سمت داور رفت و برخورد بد او باعث شد تا داور یک کارت زرد به او بدهد. در این صحنه مشخص نبود کامیابى نیا 
به چه دلیل به داور معترض بود. داور خطاى بازیکن حریف را اعالم کرده بــود و نیازى به اعتراض آن هم با این لحن 
نبود. کمال با این اعتراض قصد داشت داور را به دادن کارت زرد به بازیکن حریف متقاعد کند اما تنها ثمره این حرکت، 
اخطار براى خود او و محرومیتش از بازى بعد بود. انگار کمال هنوز هم راه و رسم حرفه اى گرى را یاد نگرفته و همچنان 

با رفتارهاى آماتورگونه، به خود و تیمش آسیب مى زند.  
 

کاوه رضایى در این فصل با درخشش خود در شارلوا باعث شد که این تیم نتایج خوبى را در لیگ بلژیک به دست بیاورد. 
این درخشش سبب شده او پیشنهاداتى از سایر تیم هاى بلژیکى و حتى تیم هایى از دیگر کشورهاى اروپایى داشته 
باشد. اما مهدى بیات، مدیر ایرانى باشگاه شارلوا درباره بازیکن ایرانى خود گفت :  ما از حضور کاوه رضایى کامال رضایت 

حتى 10 میلیون یورو. داریم و باید اعالم کنم که به هیچ قیمت حاضر به فروش او نیســتیم، 
بازیکنان بزرگمان را رضایى عنصر بسیار مهمى در تیم ما محسوب مى شود و ما دوست داریم 
مى افتد. در ژانویه به نگه داریم تا به اهدافمان برســیم تا ببینیم تابستان آینده چه اتفاقى 

هیچ عنوان بازیکنى را نخواهیم فروخت. 
حذفى بلژیک هدف  ”ما امسال باید حتما جام بگیریم به همین خاطر این قهرمانى در جام 
کاملى نخست ما اســت. در لیگ هم باید نتایج خوبى کسب کنیم. رضایى  الگوى 

براى هر مهاجم محسوب مى شود. او مهاجمى سختکوش 
و باهوش است که شم باالیى براى گلزنى دارد و 

باعث موفقیت تیم شده است. ما مطمئنیم که 
او مى تواند در ادامه  فصل ما را به موفقیت 

نزدیک تر کند. 

 امارات و عربستان لیگ قهرمانان را فلج مى کنند؟

این کمال آماتــــــــــــــــــــور

روش باشد.
ت 
لوس کى ر

ل و انتقاالت
هاى 

ی ر یى ر و ور ز و ى یر ن زی ب ر رب و ر
0حتى 10 میلیون یورو.  قیمت حاضر به فروش او نیســتیم، 

بازیکنان بزرگمان را ا محسوب مى شود و ما دوست داریم
مى افتد. در ژانویه به  تا ببینیم تابستان آینده چه اتفاقى 

وخت. 
حذفى بلژیکهدف ه همینخاطر این قهرمانى در جام

کاملى د نتایج خوبى کسب کنیم. رضایى  الگوى 
شکوش و مهاجمى سخت

ى گلزنى دارد و
طمئنیم که 

وفقیت 
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مهاجم تیــم فوتبال ســپاهان گفــت: بایــد یک فکر 
اساســى شــود تا ســپاهان به جایگاه اصلى اش باز

گردد
مهدى شریفى در مورد شکست در شهرآورد اصفهان 
اظهار کرد: روى دو اشتباه بازیکنان خودمان گل 
خوردیم و اگر گل نمى خوردیم قطعاً گل مى زدیم. 
در تمام زمان بازى توپ روى دروازه ذوب آهن 

بود، اما متأسفانه باز هم بدشانسى آوردیم.
وى درباره ناکامى سپاهان و شعار تماشاگران 
بر علیه کرانچار افزود: مشــکل بازیکنان 
هســتند و وقتى توپ ها را گل نمى کنیم 
کادر فنى کارى از دســتش بر نمى آید. 

همه بد بودیم و شــرمنده هواداران شدیم. البته شرمندگى 
فایده ندارد و انشــاا... صبر تماشــاگران و تالش بازیکنان 
نتیجه دهد.مهاجم ســپاهان ادامه داد: هــر روز در جدول 
پایین تر مى آییم و این اصًال زیبنده نام سپاهان نیست. باید

 یک فکر اساسى شــود تا ســپاهان به جایگاه اصلى اش 
بازگردد.

شــریفى درباره عملکرد خــوب ســپاهان در نیم فصل 
دوم پیش از بازى بــا ذوب آهن گفــت: در نیم فصل دوم 
پنج امتیاز کســب کرده بودیم، اما حقیقت این اســت که 
عملکردمــان در کل خوب نبوده اســت چــون این همه 
بازیکن خــوب داریــم، اما نتایــج در خــور هوادارانمان

 نیست. 

شرمندگى چه فایده اى دارد سجاد به ذوب آهن سالم مى کند؟
نصف جهان جدایى مهاجم شماره 10 اســتقالل از این تیم قطعى شد و به احتمال زیاد او 

شاگرد امیرقلعه نویى مى شود.
سجاد شهباززاده بعد از بازى با سپاهان در هفته پانزدهم لیگ برتر هرگز نامش در لیست 18 نفره 
اســتقالل قرار نگرفت و به جز یک هفته اى که مصدوم بود، در سایر بازى ها مى توانست براى 
آبى ها به میدان برود. شهباززاده در شرایطى که بازیکنان ذخیره استقالل به مصاف تیم جوانان 
این باشگاه رفته است در بازى حضور ندارد تا مشخص شود جدایى اش از این تیم قطعى است. 

روبرو شده است و سجاد شهباززاده از شروع فصل تا حاال با مشکالت عجیبى 
شرایط خوبى مصدومیت هاى پى در پى باعث شــده این بازیکن با کیفیت 

در استقالل نداشته باشد.
البته شهباززاده هم اکنون از باشگاه هایى مثل تراکتورسازى 
و ذوب آهن پیشــنهادهاى جذابى دریافت کرده است و این 

بازیکن مى تواند با حضور در این تیم ها دوباره اوج بگیرد و به 
مهاجم آماده سال هاى گذشته تبدیل بشود. امیر قلعه نویى امیدوار 

است اصفهان مقصد بعدى این مهاجم باشد.

 ســپاهان گفــت: بایــد یک فکر 
ا ســپاهان به جایگاه اصلى اش باز

همه بد بودیم و شــرمنده هواداران شدیم. البته شرمندگى 
فایده ندارد و انشــاا... صبر تماشــاگران و تالش بازیکنان 
ل ا ا ا ا ا ا ن

شرمندگى چه فایده اى دارد سجاد به ذو
نصف جهان جدایى مهاجم شمار

شاگرد امیرقلعه نویى مى شود.
سجاد شهباززاده بعد از بازى با س

 نگاه نصف جهان به شهر آورد اصفهان نگاه نصف جهان به شهر آورد اصفهان

200200 نفـر شادمان، نفـر شادمان،1616 هـزار هـزار نفر  مغموم! نفر  مغموم!

الهه مهرى دهنوى
شهرآورد جذاب اصفهان که با استقبال تقریبا خوب هواداران 
سپاهان همراه بود، با برد شاگردان قلعه نویى همراه بود تا 
این تیم صدرنشــین نیم فصل دوم تا بدین جاى رقابت ها 

لقب بگیرد.
 در این مسابقه هر دو تیم به دنبال کسب پیروزى و سه امتیاز 
مسابقه بودند؛ ولى این شــاگردان امیرقلعه نویى بودند که 
در ابتدا موفق شــدند روى یک ضد حمله به گل اول بازى 
در دقیقه 12 توسط میالد فخرالدینى دست یابند. در ادامه 
سپاهانى ها براى اینکه بازى را به تساوى بکشانند تالش 
زیادى کردند؛ ولى توان الزم براى این کار را نداشــتند و در 
دقیقه 88 گل دوم را توســط تبریزى دریافت کردند تا تک 
گل ساسان انصارى که در وقت هاى اضافى و از روى نقطه 
پنالتى به دست آمد، دواى درد مشکالت سپاهان و کرانچار 
نباشد و آنها حاال با پیروزى نفت تهران و استقالل خوزستان 
شرایط به مراتب دشواترى را تجربه مى کنند. در سوى مقابل 
اما امیرقلعه نویى و شاگردانش با کسب سیزدهمین امتیاز در 
پنجمین مسابقه توانستند به رتبه چهارم جدول رده بندى 
برسند و براى مدعیان کســب سهمیه آسیایى خط و نشان 

بکشند.
 نیمه اول بازى با وجود اینکه ســپاهان در خلق موقعیت و 
مالکیت برترى  چشمیگرى داشت بازنده به رختکن رفت، 
امادر نیمه دوم با توجه به عطش سپاهان براى کسب پیروزى 
امیدوار به مشاهده یک بازى زیبا از سوى دو تیم بودیم؛ ولى 
روند بازى انطباقى با انتظارات ما نداشت. امیرقلعه نویى با 
سیســتمى تدافعى و براى حفظ نتیجه به میدان آمده بود و 
شاگردان کرانچار نیز توان ایجاد موقعیت هاى گلزنى نداشتند 
تا نیمه آرامى را برخالف پیش بینى شــاهد باشــیم و تک 
موقعیت ها نیز روى ضربات ایستگاهى به دست آمد. پیش از 
گل دوم ذوب آهن توسط تبریزى، مهدى شریفى مى توانست 
بازى را به تساوى بکشد؛ ولى این اتفاق رخ نداد و گل ساسان 
انصارى در دقایق پایانى نیز نتوانست مشکالت کرانچار و 
تیمش را حل کند تا ذوب آهن باخت دیدار رفت را به بهترین 
شکل در دیدار برگشت و در ورزشگاه نقش جهان جبران کند.
 خیلى ها اعتقاد دارند باخت سنگین ذوب آهن اصفهان برابر 
پرسپولیس در ورزشگاه آزادى شوك بزرگى بود که به این 
تیم اصفهانى وارد شد و آن ها را در شش مسابقه اخیر بدون 
باخت نگه داشته است.ذوبى ها از هفته چهاردهم دور رفت 
تا دیدار شهرآورد در شــش بازى طعم شکست را نچشیده 
و در نیم فصل دوم بیشــتر از بقیه تیم ها امتیاز جمع  کرده 
است. آن ها در این شش مســابقه فقط یک بار از اصفهان 

خارج شدند که آن بازى هم با برترى شاگردان قلعه نویى 
مقابل گســترش همراه بود.استقالل وینفرد 

شفر که تا هفته گذشــته صدرنشین 
جدول نیم فصل دوم بود، با قطع 

شــدن نوار گل نخوردن  
حسینى، جاى خود در 

لیگ رده چهــارم جدول  اصلى 
نیم فصــل دوم را به و رده اول جــدول 

کرد.ذوب آهــن تقدیــم 
 امیر قلعه نویى پس از این دیدار ضمن تمجید از معرفت 
و قدرشناسى هواداران ســپاهان که در ابتداى بازى او را 

به شدت تشویق کرده بودند، از شعارهاى آنها علیه زالتکو 
کرانچار انتقاد کرد.

بخشى از صحبت هاى ژنرال را با هم مرور مى کنیم:
■  واقعیت این است که بازى قشــنگى بود. فکر مى کنم 
بخاطر جوى که در ورزشــگاه بود این بازى را باید فوتبال 
عشق و معرفت بنامیم. اول بازى توسط تماشاگران حریف 
تشویق شدم و این موضوعى اســت که ما در فوتبال خود 
کم داریم. دردهاى زیادى دیدم، امــا  این دیدار روز افتخار 
فوتبال ایران بود. و امیدوارم این فضا همیشــه حاکم باشد.
■  در این بازى به دنبال تله گذارى بودیم و همین موضوع 
موجب شد سپاهان بیشتر مالک توپ باشد و البته فرصت 
چندانى نداشته باشد. روى تله گذارى به گل هم رسیدیم. بعید 
مى دانم گل فخرالدینى مشکلى داشته باشد، البته کارشناسان 
باید در این خصوص اظهار نظر کنند. ما فخرالدینى را یک 

پله جلوتر آوردیم تا به عنوان گوشــه راست بازى کند. 
چون مى دانستیم انصارى پشــت دفاع قرار مى گیرد 

که با استراتژى خاص خود توانستیم به هدف مان 
هم برســیم. نیمه دوم هــم تله گذارى 
کردیم و فرصت زیادى به حریف ندادیم.
■  مــن در کل دوران مربیگرى ام تنها 

دو سالى که راحت بودم زمان حضورم 
در ســپاهان بــود. خدا نگــذرد از 

آنهایــى که بهترین تیــم تاریخ 
ایران را به خاطــر منافع خود 

خراب کردند. اســتقالل 

سیزدهم و نهم جدول را من مربیگرى کردم و هدایت تیم 
ملى بدون فدراســیون هم براى من بود. دوســتان باید به 
ذوب آهن نگاه ملى داشته باشند و به این تیم کمک کنند.
■  تاکنون تنهــا 30 درصد به بازیکنان پرداخت شــده و 
هیچ پاداشــى هم دریافــت نکرده ایم. اگر پــول به تیم 
تزریق نشــود کوپن من و آذرى پیش بازیکنان مى سوزد. 
بازیکنان فقط کســى که پــول مى دهد و کســى که به 
آنها بازى مى دهد را مى شناســند. چیزى بــه بازى هاى 
آســیایى نمانده و همه بایــد به ذوب آهــن کمک کنند. 
فکر مى کنم نفــت تهــران 50 درصد دریافتى داشــته، 
ایــن در حالى اســت که ما فقــط 30 درصــد گرفته ایم.
■  همه جا برد و باخت اســت. حتى مورینیو هم از چلسى 
رفت؛ اما تماشاگران او را هو نکردند. مردم مطالبات زیادى در 
زمینه هاى اقتصادى و حتى ورزشى دارند؛ اما این مطالبات 
باید راهش تغییر کند. کرانچار مربى بزرگى بوده و سوابقش 
مشخص است و به نظرم احترامش باید حفظ شود. من قلبى 
او را دوست دارم؛ اما مردم هم باید حرف هاى خود را مطرح 
کنند. هواداران بدانند که کرانچار، قلعه نویى نیست که هر چه 

بخواهند به او بگویند. او مربى بزرگى است.
■  اگر چند تیم را نام ببریم کــه فوتبال زیبا بازى مى کنند 
یکى از آنها سپاهان است.  آنها در گردش توپ جزو تیم هاى 
اول ایران هســتند و نباید اصال به جایــگاه آنها در جدول 
رده بندى نگاه کــرد. در نیمه دوم ما به خوبــى روزنه ها را 
بستیم و رجب زاده هم با ورودش به میدان به خوبى تیم را 
رهبرى کرد. براى سپاهان و ذوب آهن در ادامه لیگ آرزوى 

موفقیت دارم.
زالتکو کرانچار هم پس از این بازى طبق معمول خیلى از 
دیدارهاى امسال اعالم کرد که از کیفیت بازى تیمش راضى 

بود اما از نتیجه خیر! او در  مورد شهرآورده اصفهان گفته:
■  از بازى راضى هستم. بازیکنان تالش کردند، اما از نتیجه 
راضى نیستم. به ذوب آهن تبریک مى گویم که از فرصت ها 
استفاده کرد. مى توانستیم مســاوى کنیم، اما از فرصت ها 

استفاده نکردیم. خودم هم ناراحت هستم. از تماشاگران 
که آمدند و دلگرمى دادند تشکر مى کنم، اما فوتبال این 
است و نمى توان پیش بینى کرد. برترى ما مشخص بود، 

اما نتیجه را نگرفتیم.
■  طبیعتا بحث شــانس را به این مســابقه 

نمى دانــم. در نیم فصل هم تعداد 
زیادى مسابقه بود که 

نس  شــا

نداشتیم. خیلى از مسابقاتى که مى توانستیم با نتیجه پرگل 
بازى را تمام کنیم یا شکست مى خوردیم یا اینکه نتیجه را 
واگذار مى کردیم.  تیم ما در حال شکل گرفتن است. ما تیم را 
به تازگى جوان کرده ایم و دیگر چیزى تغییر نخواهد کرد و ما با 
همین روش کارمان را ادامه مى دهیم تا به لحاظ نتیجه بتوانیم 
موفق شــویم. اگر بخواهیم پیروزى در هفته اول را بررسى 

کنیم باید بگویم مقابل پدیده در بهترین وضعیت بودیم.
■   وى در پاسخ به این سوال که از دقیقه 75 به بعد شعار حیا 
کن، رها کن روى سکوها شنیده مى شد فکر نمى کنید این 
اتفاقات روى روحیه بازیکنان تأثیر بگذارد گفت:  زمانى که 
در 15 دقیقه پایانى بازى هواداران عکس العمل نشان دادند 
ما یک شانس گل نشــان دادیم که گل نشد؛ متأسفانه بر 
اثر اشتباهات فردى و ســاده ما گل دریافت مى کنیم. بر اثر 
سهل انگارى پورقاز باعث شد که گل بخوریم و این موضوع 

باعث خشم هواداران تیم شد و این موضوع طبیعى است.
اما نگاهى داشــته باشــیم به موضوعات جالــب توجه و

 حاشیه هاى این شهرآورد:

ماهى  پرنده ناجى نشد!
 پیش از این دیدار نوشــته بودیم که شــهرآورد اصفهان 
میدان دوئل دو گلــر ملى پوش است.رشــید مظاهرى و 
ابراهیم عالمه در حالى که پیش از ایــن دو بار با هم روبرو 
شــده بودند براى ســومین بار با هم دیدار کردند. در حالى 
که دو رویارویى قبلى آنها به واســطه حضور در تیم هاى 
ملى ایران و سوریه و بازى هاى مقدماتى جام جهانى بود، 
این بار در اصفهان و در جریان دربى بزرگ این شــهر این 
دو دروازه بان ملى پوش و رقیب با یکدیگر روبرو شــدند.

عملکرد خوب ایــن دو دروازه بان در دیدارهاى قبلى باعث 
شد تا نبرد آنها یکى از جذابیت هاى دربى اصفهان باشد و 
در نهایت این گلر ذوبى ها بود که توانســت به عنوان برنده 
این دوئل از زمین خارج شود. مظاهرى که در

 بازى هاى لیگ هفدهم نیــز به مانند 
ســال هاى اخیر عملکــردى کم 
نوســان داشــت در ایــن بازى 
توانســت 90 دقیقه دروازه خود 

را بســته نگــه دارد؛ امــا در
 وقت هاى اضافه و در حالى 
که ثانیه هایى تا پایان 
بازى باقى مانده 
بود از روى 
نقطــه 

پنالتى دروازه خود را باز شــده دید. مظاهرى در این بازى 
در دو، ســه صحنه موفق شــد با واکنش هاى به موقع و 
فوق العاده خــود مانع باز شــدن دروازه ذوبى ها شــود.

در طرق مقابل عالمه که در فوتبال سوریه با لقب ماهى پرنده 
مورد خطاب قرار مى گیرد که در دو دیدار اخیر خود دروازه اش 
را بسته نگه داشته بود و با دو کلین شیت روند موفقیت آمیز 
خود در تیم ملى را این بار در باشگاه ادامه داد در دیدار حساس 
دربى دو بار اسیر بازیکنان حریف شد تا در نهایت طعم اولین 

شکست خود در لیگ برتر را بچشد.

میل تبریزى به فحش خوردن!
مرتضى تبریزى پس از گلزنى در دقایق پایانى دربى اصفهان 

دست به کار عجیبى زد.
مرتضــى تبریزى بــا ارســال یــک پــاس گل براى 
فخرالدینــى و به ثمــر رســاندن گل دوم بــازى، نقش 
اصلى را در پیروزى سبزپوشــان برابر شــاگردان زالتکو 
کرانچار در ورزشــگاه نقــش جهان ایفا کرد، اما شــادى 
گل عجیــب او ســبب ایجاد حواشــى پایان بازى شــد.

تبریزى که پس از گلزنى زیاد خوشحال به نظر نمى رسید، 
دستش را به نشانه ى سکوت روى صورتش گذاشت و به 
سمت سکوهاى تیم ســپاهان رفت؛ رفتارى که با واکنش 
حسین پاپى بازیکن کهنه کار سپاهان روبرو شد و درگیرى 
مختصرى میان این دو پس از گل دوم بازى شکل گرفت 
که البته با دخالت ســایر بازیکنان قائله ختم به خیر شــد ! 
با این کار فحش هاى بســیارى هم در ورزشــگاه  و هم 
در اینستاگرام به ســوى مرتضى تبریزى روانه شد و آنها 

ذوب آهنــى حســابى از خجالت ایــن مهاجم 
باعث هــا در آمدنــد. موضوعى که 

شــد تبریــزى اعــالم 
کند به هیچ وجه منظورش 
هواداران سپاهان نبوده 

است!

باز هم ساسان و پنالتى
ساسان انصارى براى چهارمین بار در لیگ هفدهم از روى 

نقطه پنالتى موفق به گلزنى شد.
داوران قضاوت کننده در 152 مسابقه سپرى شده از لیگ 

امســال 56 بار به نشــانه اعالم پنالتى در سوت هایشان 
دمیده اند؛ پنالتى هایى که 36 گل را براى تیم هاى مختلف 

به همراه داشته است.
ساسان انصارى مهاجم هفت گله  سپاهان، در بازى  مقابل 
ذوب آهن براى چهارمین بار در لیگ هفدهم از روى نقطه 
پنالتى گلزنى کرد و باالتر از ســایر پنالتى زنان امسال قرار 

گرفت.

کرار جاســم، حســین ابراهیمى، محمد قاضى و محمد 
ایران پوریان بازیکنانى هستند که هرکدام سه بار از روى نقطه 
پنالتى گلزنى کرده اند و تا قبل از بازى هاى  هفته  نوزدهم 

در صدر جدول پنالتى زنان شریک ساسان انصارى بودند.
نکته جالب اینست که تیم ســپاهان در 15 بازى نیم فصل 
اول فقط یک ضربه پنالتى کسب کرده بود، اما چهار بازى 
نیم فصل دوم با سه ضربه پنالتى براى این تیم همراه گردید 
تا انصارى با گل کردن این پنالتى ها صدرنشین جدول پنالتى 

زنان شود.
 نا امید تر از همیشــه ایــن هفتیمن باخت ســپاهان در 
فصل جارى بــود تا آنهــا با کســب 20 امتیــاز در رتبه 
دوازدهم باقــى بمانند و بــا توجه به پیروزى اســتقالل 
خوزســتان و نفــت تهران کــه   رقــم خورد، از ســوى 
تیــم هــاى رده انتهایى هم تحت فشــار قــرار بگیرند.
ادامه نتایج پرنوسان و ضعیف سپاهان نه تنها هواداران بلکه 
بازیکنان تیم را نیز ناامید کرده است. تصویر مغموم بازیکنان 
این تیم چه در زمین و چه روى نیمکت پس از سوت پایان 
بازى که در خبرگزارى ها منتشر شد، به وضوح گویاى شرایط 

موجود در پرافتخارترین تیم لیگ برتر ایران است.

اوضاع وخیم کرانچار 
زالتکو کرانچار سرمربى سپاهان  با نتیجه داربى در شرایط 
وخیمى به ســر مى برد و احتماال اگر هفته دیگر هم نتیجه 

نگیرددوباره در آستانه یک اخراج دیگر قراردارد.
این سرمربى مشــهور اهل کرواســى که بعد از برد 4 گله 
مقابل پدیده امیدهــا را بــه اردوى ســپاهان بازگرداند، 
از دو بــازى گذشــته یــک تســاوى و یک شکســت 
کســب کرده که این مســاله اعتراض شــدید هواداران 
ســپاهان را در پایــان شــهرآورد درپى داشــت اگرچه 
شــاگردان او در دربــى اصفهان بدشــانس هــم بودند.
کرانچار که بعد از اخراج از دیناموزاگرب به ایران آمد و جانشین 
عبداهللا ویسى به دلیل ســابقه خوبش در اصفهان چندان 
زیرفشار نبوده اما در نهایت براى بار دوم در دوران حضور در 
اصفهان با حیاکن رهاکن مواجه شده است. در مرتبه قبلى 
سپاهانى ها با اعتراض ادامه دار هوادارانشان حسین فرکى 
را جانشــین وى کردند که این مربى به طرز معجزه آسایى 
زردپوشــان را قهرمان لیگ کرد.هواداران سپاهان انتظار 
داشتند بعد از تقویت در نیم فصل تیم نتایج بهترى بگیرد که 

این اتفاق رخ نداده است.

سنگ تمام ســپاهانى ها براى 
ژنرال

ســپاهانى هــا از تجلیــل روز قبل 
شهرآورد در کنفرانس خبرى گرفته 
تا شعارهایى در تقدیر از قلعه نویى 
در ورزشــگاه نقش جهان حسابى 
براى ژنرال سنگ تمام گذاشتند. 
موضوعى که باعث شد سرمربى 
ذوب آهــن از آنها به عنــوان با 
فرهنگ ترین و بــا معرفت ترین 

هواداران یاد کند.

تفاوت تعداد هواداران
200 هوادار ذوب آهن و حدود 16 
هزار هوادار سپاهان در ورزشگاه 
نقش جهان فارغ از نتیجه اى که 
به دســت آمد باز هم محبوبیت 
فاحش ســپاهان در اصفهان به 
نسبت ذوب آهن را نشــان داد. 
موضوعى که هواداران ســپاهان 
آن را با شــعارهایى طنز در نقش 
جهان هم بیان کردند  و حتى  شعار 
 ذوب آهن به اصفهان خوش آمدى! 
را ســر دادند. به هر تقدیر فارغ از 
بینندگانى کــه از گیرنده ها این 
دیدار را مى دیدند نتایجه به 
گونه اى رقم خــورد که 
200 نفر شــادمان و 
16 هــزار هــم 

با اعصاب مغموم و 
خرد ورزشگاه 

نقش جهان را ترك 
کنند.

اگر چند تیم را نام 
ببریم که فوتبال 
زیبا بازى مى کنند 

یکى از آنها سپاهان 
است.  آنها در 

گردش توپ جزو 
تیم هاى اول ایران 

هستند و نباید اصال 
به جایگاه آنها در 

جدول رده بندى نگاه 
کرد

گردد
مهدى شریفىد
اظهار کرد: رو
خوردیم و اگر
در تمام زمان
بود، اما متأس
وى دربار
بر علیه
هســ
کادر

یک هفته اى که مصدوم بود، در سایر بازى ها مى توانست براى 
ه در شرایطىکه بازیکنانذخیره استقالل بهمصاف تیم جوانان
ضورندارد تا مشخص شود جدایى اش از این تیم قطعى است. 

روبرو شده است و ل تا حاال با مشکالت عجیبى 
شرایط خوبىث شــده اینبازیکن با کیفیت 

شگاه هایىمثل تراکتورسازى
ابى دریافت کرده است و این 

ن تیم ها دوباره اوج بگیرد و به 
دیل بشود. امیر قلعه نویى امیدوار 

مهاجم باشد.

مهاجم تیــم فوتبال
اساســى شــود تا

گ

وب آهن سالم مى کند؟
0ره10 اســتقالل ازاینتیمقطعى شد و به احتمال زیاد او

8سپاهان درهفته پانزدهم لیگ برتر هرگز نامشدر لیست 18 نفره 

دیم.
 تنها 

م 
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یــک متخصص طــب فیزیکى 
گفت: هر درد در مفصل نشان دهنده آرتروز 

نیست. دردهایى که با انجام فعالیت تشدید پیدا مى کند و 
همچنین درد هایى که با صدا در مفصل همراه هستند، از جمله دردهایى 

هستند که باید جدى گرفته شوند.
در افراد باالى 50 سال دیده منصور رایگانى بیان داشت: بیمارى آرتروز، بیمارى  اى است که معموًال 

مى شود. 
وى ادامه داد: آرتروز دو نوع اولیه و ثانویه دارد، 

نوع اولیه آن با افزایش ســن بروز مى کند و 
تقریبًا اکثر افراد به هر نحوى با شــدت و درجات 
متفاوت به آن مبتال مى شوند؛ نوع دوم آرتروز، 

به دنبال ضربه و آسیب به مفاصل رخ مى دهد.
وى ادامــه داد: آرتروز بیمارى  وابســته به عمر 
اســت بدین معنا که هرچه عمر یک فرد بیشــتر 
باشد، آرتروز در آن شدیدتر اســت. وى افزود:علت 
ایجاد ایــن عارضه، در اختالالتى  اســت که در ســطح 
سلول هاى تولید کننده غضروف بروز مى کند و نهایتاً منجر به این مى شود 
که سطح مفاصل که پوشیده از غضروف است، دچار ترك خوردگى و از 

بین رفتگى شده و در آخر تحلیل و تخریب مى شود. 
وى بیان داشت: همین موضوع باعث مى شود استخوان هاى اطراف 
رشد غیرمعمول داشته و مفصل تغییر شکل داده و دچار انحراف و 
انحنا شده و به دلیل استخوان سازى نا به جایى که رخ مى دهد، فشار 
مضاعفى را روى اعصاب نیز وارد مى کنند. وى اظهار داشت: مهمترین 
مفاصل در بدن که دچار آرتروز مى شوند مفاصل زانو، لگن، ستون فقرات 

و انگشتان دست است.
این متخصص، مهمترین عالمت آرتروز را درد و خشکى مفاصل دانست و 
گفت: از دیگر عالمت هاى شایع این بیمارى، محدودیت در حرکت است 

که بیشتر در مفصل زانو مشاهده مى شود.
رایگانى در خصوص عوامل تشدید کننده این عارضه گفت: فعالیت بیش از 
اندازه در سطوح ناهموار مانند سرباالیى و سر پایینى و همچنین تردد زیاد 

از پله ها، از جمله 
عواملى است که آرتروز فرد 

را شدت مى بخشد.
بــه گفتــه وى، آرتــروز در گــردن، کمر و ســتون 

فقــرات، خــود را به شــکل تنگــى کانــال کمر یــا گردن 
نشــان مى دهــد و عصــب هــاى گــردن، کمــر، پاها و 

دســت ها را درگیر مى کند که در این حالت وضعیت بیمار 
خطرناك مى شود چرا که ممکن است فرد توان حرکت خود 

را به کلى از دست بدهد. وى ادامه داد: بلند کردن اجسام سنگین یا خم و 
راست شــدن زیاد، در ابتالى افراد به تنگى کانال ستون فقرات و آرتروز 

گردن و کمر نقش دارد.
رایگانى خاطرنشان کرد: با ورزش هاى مناسب و تغذیه صحیح و اصولى، 
کاهــش وزن و کمتر کار کشــیدن از مفاصل مى توان از شــدت آرتروز 

جلوگیرى کرد.
این متخصص طب فیزیکى با اشاره به اینکه اســتفاده از وسایل کمکى 
همچون کفش هاى مناسب، انواع مچبند و زانوبندها و کمربندهاى طبى 
مى تواند کمکى براى بیمارانى با شــدت آرتروز کم(التهابى) باشد، اظهار 
داشت: در مراحلى که شدت بیمارى باالتر است، از روش هاى تزریقى داخل 
مفصل نیز استفاده مى شود که این روش انواع مختلف دارد و بر اساس نیاز 

بیمار و تجویز پزشک مورد استفاده قرار مى گیرد.

هستند که باید جدى گرفته شوند.
در افراد باالى 50 سال دیده منصور رایگانى بیان داشت: بیمارى آرتروز، بیمارى  اى است که معموًال

مى شود. 
وى ادامه داد: آرتروز دو نوع اولیه و ثا
نوع اولیه آن با افزایش
تقریبًا اکثر افراد به
متفاوت به آن مبت
آ به دنبال ضربه و
ادامــه داد: آر وى
اســت بدین معنا ک
باشد، آرتروز در آن شد
ایجاد ایــن عارضه، در اخت
سلول هاى تولید کننده غضروف بروز مى ک
که سطح مفاصل که پوشیده از غضروف
بین رفتگى شده و در آخر تحلیل و تخ
وى بیان داشت: همین موضوع باعث
رشد غیرمعمول داشته و مفصل تغیی
انحنا شده و به دلیل استخوان سازى نا
مضاعفى را روى اعصاب نیز وارد مى کنن
مفاصل در بدن که دچار آرتروز مى شوند م

انگشتاندست است. و
این متخصص، مهمترین عالمت آرتروز را
بیمار این گفت: از دیگر عالمت هاى شایع
که بیشتر در مفصل زانو مشاهده مى شود.

رایگانى درخصوص عوامل تشدید کننده این
س اندازه در سطوح ناهموار مانند سرباالیى و

شکالت داراى خواص مثبت بسیار زیادى است و در سالمت 
و بهبود خلق و خوى زنان تأثیر بسزایى دارد.

شــکالت دارى خواص بسیار 
زیادى است و از 

تأثیرات مثبت آن بر زنان نباید گذشت. در اینجا به معرفى خواص 
مثبت شکالت بر روى بدن زنان مى پردازیم.

از بین بردن عوارض باردارى به کمک شکالت
شــکالت از بروز عوارض پــس از باردارى جلوگیــرى مى کند 
و زنان باردارى که شــکالت را در برنامــه رژیم غذایى 
خود قرار مى دهند، نســبت به زنان دیگر 
کمتر در معرض خطرات و 

بیمارى هاى پس از باردارى قرار مى گیرند.

شکالت احتمال سکته مغزى را کاهش مى دهد
بنا بر تحقیقات، مصرف حداقل دو تکه شــکالت در هفته، خطر 
ابتال به ســکته مغزى در زنان را بسیار کاهش مى دهد. همچنین 
مصرف شکالت به وسیله زنان، از ایجاد لخته خون در اطراف مغز 
جلوگیرى مى کند البته میزان غلظت شــکالت و کاکائو را نباید 
نادیده گرفت، زیرا هرچه غلظت شکالت بیشتر باشد، تأثیر مثبت 

آن بیشتر مى شود.

خستگى را به کمک شکالت از خود دور 
کنید

خستگى و افسردگى و 

بداخالقى ها را مى توانید با تکه اى شکالت از بین ببرید؛ خوردن 
شکالت سبب مى شود تا هورمون شــادى و آرامش در خانم ها 
ترشح شود. بســیارى از روان شناســان توصیه مى کنند براى 
جلوگیرى از افســردگى و براى رفع خســتگى روزانه شکالت 

بخورید.

شکالت ویتامین هاى بدن را تأمین مى کند
شــکالت همانند بســیارى از مواد مغذى عمل مى کند، یعنى 
همان تأثیراتى را که یک توت دارد شــکالت هم دارد، شکالت 
تلخ حاوى منیزیم، اســید هاى چرب مفید، امگا 3 و امگا 6 است 

و مصرف شکالت این ویتامین هاى مفید بدن را تأمین مى کند.

شکالت به زنان باردار کمک مى کند
مصرف شکالت در زنان باردار احتمال به دنیا آمدن نوزاد ناقص 
را کاهش مى دهد و زنانى که شکالت مصرف مى کنند، 50 درصد 

کمتر از دیگر زنان به این عارضه دچار مى شوند .

تأثیر مثبت شکالت بر روى  قلب
شکالت تأثیر بسیار مثبتى را بر روى قلب و عروق مى گذارد و این 
سبب مى شــود تا احتمال بروز بیمارى هاى قلبى در زنان کاهش 
یابد.  البته توجه به این نکته ضرورى است که شکالت تلخ حاوى 

مواد مغذى ترى نسبت به شکالت شیرى است.

ك هستند؟
ر مفاصل خطرنا

م دردها د
کدا

ن
ر یــا گردن 
کمــر، پاها و 

ت بیمار

زنان عاشق ِ شکالت ، بخوانند!

یافته هاى جدید نشــان مى دهد مصرف هفته اى یکبار ماهى منجــر به خواب بهتر و 
افزایش IQ کودکان مى شود.

به گفته محققان، کودکانى که حداقل یکبار در هفته ماهى مى خورند داراى IQ باالترى 
هستند. نتایج نشان داد IQ این کودکان نسبت به کودکانى که کمتر ماهى خورده یا 
اصًال ماهى نمى خوردند، پنج نمره باالتر بود. همچنین این کودکان خواب بهترى هم 

داشتند.
به گفته محققان، فایده مصرف ماهى از لحاظ افزایش IQ و بهبود کیفیت خواب، ناشى 

از اسیدهاى چرب اُمگا3 موجود در بسیارى از انواع ماهى است.
محققان دریافتند کودکانى که حداقل هفته اى یکبار ماهى مى خوردند در مقایســه با 
کودکانى که به ندرت ماهى خورده یا اصًال ماهى نمى خوردند در آزمایش هوش 4/8نمره 

باالترى داشتند. همچنین مشخص شد این کودکان داراى خواب بهترى هم هستند.
ماهى منبع خوب پروتئین کم چرب و مملو از اسیدهاى چرب ضرورى امگا3 است.

به گفته محققان، این اسیدها به شــدت در مغز تجمع کرده و نقش مهمى در عملکرد 
نورولوژیکى ایفا مى کنند. این اسیدچرب براى مغز، چشــم و رشد نورولوژیکى جنین 
ضرورى است. همچنین براى سالمت چشم، قلب و مغز افراد بزرگسال هم ضرورى 

است و موجب کاهش التهاب سیستماتیک مى شود.

کـودکـان بـا خـوردن چه 
غذایى بـاهـوش تـر مى شـونـد؟ 

ابالغ راى
کالسه پرونده: 941357 شــماره دادنامه: 1554- 95/9/22 مرجع رسیدگى: شعبه پنجم شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: عباس مزروعى به نشانى اصفهان خیابان امام خمینى خیابان خلیفه سلطان خیابان شهدا مارچین کوى زعفرانیه 
مقابل مسجدقاسم خواندگان 1- مهدى رخ بر به نشانى خیابان امام خمینى خیابان خلیفه سلطانى روبروى تقاطع سوم جنب 
تعویض روغنى تک تاز صافکارى مهدى رخ بر 2- على شریفى دارانى به نشانى خیابان امام خمینى مقابل پمپ بنزین نقش 
جهان 12 مترى نامجو نجارى على شریفى 3- لیال خیراندیش نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمى 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى 
عباس مزروعى به طرفیت 1- مهدى رخ بر 2- على شریفى دارانى 3- لیال خیراندیش به خواسته الزام خواندگان به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه وانت پیکان به شماره انتظامى 213ق35- ایران 53 با احتساب کلیه 
خسارت و هزینه هاى دادرسى با عنایت به محتویات پرونده و استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى در خصوص آخرین 
مالک خودرو و مالحظه کپى مصدق تعویض پالك به نام خواهان و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مبنى بر اینکه 
خودرو با مشخصات مشروح در دادخواست را از خوانده ردیف اول خریدارى نموده و از کل ثمن معامله مبلغ 11/500/000 
ریال جهت انتقال سند نزد خویش نگه داشته که خوانده ردیف اول از خوانده ردیف دوم و خوانده ردیف دوم از خوانده ردیف 
سوم (مالک اصلى) وکالت داشته است و نظر به اینکه خودرو با مشخصات فوق الذکر در ید خواهان مى باشد و همچنین 
صدور بیمه نامه و کارت خودرو به نام خواهان و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگى و عدم ارائه الیحه دفاعیه و دفاع 
موثر در مقابل دعوى خواهان لذا شورا دعوى مطروحه را به نظر ثابت دانسته و به استناد مواد 198 قانون آیین دادرسى مدنى و 
10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم (خانم لیال خیراندیش) به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى خودرو وانت پیکان به شماره 213 ق 35 ایران 53 در ازاى پرداخت الباقى ثمن معامله 
به مبلغ 11/150/000 ریال به حساب خوانده ردیف اول به نام خواهان و پرداخت مبلغ 520/000  ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید و در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم به دلیل عدم توجه دعوى نسبت به ایشان به 
موجب بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مدت واخواهى ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32505 شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/715

ابالغ راى
کالسه پرونده: 960510 شماره دادنامه: 9609976794501146 تاریخ رسیدگى: 96/9/29 مرجع رسیدگى: شعبه 15 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر سیف الدین هومانى به نشانى نجف آباد، بلوار بهارستان، خ شهید فتاح المنان بن 
ش سلمان زاده پ 16 خوانده: مرتضى کوره پز میرى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 22/500/000 ریال 
موضوع خسارت ناشى از تصادف اتومبیل سوارى پژو پارس ش 447ن36- ایران 53 به انضمام هزینه دادرسى و کارشناسى 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى اصغر 
سیف الدین هومانى به طرفیت مرتضى کوره پز میرى به خواسته مطالبه مبلغ 22/500/000 ریال موضوع خسارت ناشى از 
تصادف اتومبیل سوارى پژو پارس به شماره شهربانى 447ن36- ایران 53 به انضمام هزینه دادرسى و کارشناسى با عنایت 
به اظهارات خواهان، کروکى و گزارش پلیس، نظریه کارشناس رسمى دادگسترى که مصون از اعتراض طرفین دعوى مى 
باشد و احراز مالکیت خواهان، شورا خواسته خواهان را صرف اً تا سقف مبلغ 8/500/000 ریال ثابت تشخیص و مستندا به مواد 
198- 519 ق.آ.د.م و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنى، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/900/000 ریال هزینه دادرسى و کارشناسى در حق خواهان صادر و اعالم و نسبت به مازاد خواسته 
با توجه به پاسخ استعالم واصله از شرکت بیمه آسیا و نظر به اینکه مشارالیه بخشى از خسارت وارده به مبلغ 11/500/000 
ریال را دریافت نموده مستنداً به ماده 197 ق.آ.د.م حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف مدت 20 روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32506 شعبه 15 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/716
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960239 شماره دادنامه: 9609976796301001- 96/4/27 تاریخ رسیدگى: 96/4/19 مرجع رسیدگى: 
شعبه 33 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آنوشاوان دادانیان به نشانى اصفهان حکیم نظامى نظر غربى نمازخانه 
استیفل اول بن شفق پالك 50 خوانده: فرود جهانى به نشــانى مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمى یک 
دستگاه اتومبیل زامیاد به شماره انتظامى 591ب85- ایران 29 به انضمام مطلق خسارات قانونى مقوم به 120/000/000 
ریال. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
آقاى آنوشاوان دادانیان به طرفیت آقاى فرود جهانى به خواسته الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه اتومبیل زامیاد به 
شماره انتظامى 591ب85- ایران 29 به انضمام مطلق خسارات قانونى مقوم به 120/000/000 ریال. با عنایت به محتویات 
پرونده و تصویر مبایعه نامه مورخ 93/6/1 و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه حضور نیافته و الیحه اى ارائه ننموده و پاسخ استعالم انجام شده از راهنمایى و رانندگى به شماره 1413/6/85591 
مورخ 96/3/2 لذا شورا با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خوانده به حضور در دفتر اسناد رســمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه اتومبیل زامیاد به شماره انتظامى 
591ب85- ایران 29 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 325/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و ظرف بیست روز پس از آن قابل
 تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى  اصفهان مى باشد. م الف: 32511 شعبه 33 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان /10/717
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960536 شــماره دادنامه: 9609976797201076- 96/9/25 مرجع رسیدگى: شعبه 42 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: علیرضا رادانان به نشانى اصفهان خیابان عالمه مجلسى پاساژ جعفرى پالك 4 خوانده: محمد 
فروتن به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى علیرضا رادانان به طرفیت آقاى محمد فروتن به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و چهل میلیون 
ریال وجه یک چک به شماره هاى 182458- 96/5/31 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا 
دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و هشتصد هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى تا اجراى کامل حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف (96/5/31) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى

 صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32516 شعبه 42 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /10/718

ابالغ اجراییه
شماره اجراییه: 9610420351400404 شماره پرونده: 9609980351400240 شماره بایگانى شعبه: 960277 به موجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970351400916 محکوم علیه منصور الماسى 
زفره به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 215/620/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/081/500 
ریال بابت هزینه دادرسى و هم چنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانکى 
از تاریخ واخواست (شماره 92858 به مبلغ 15/620/000 ریال مورخ 91/01/28، شماره 92857 به مبلغ 40/000/000 
ریال مورخ 91/02/27، شماره 92856 مورخ 91/02/30 به مبلغ 40/000/000 ریال، 92855 مورخ 91/02/30 به مبلغ 
40/000/000 ریال، شماره 92854 به مبلغ 40/000/000 ریال مورخ 91/02/07، شماره 92853 به مبلغ 40/000/000 
ریال مورخ 91/02/07 و چک شماره 931330 به مبلغ 67/392/000 ریال مورخ 91/02/04) تا زمان وصول در حق خواهان 
سیدعلى پورفر فرزند سیدرسول به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، چهارباغ باال، کوچه شهید 
پورمعراج، پالك 8 کدپستى: 8173674973 با ش م 1285177118 با تلفن همراه 09133003080 و پرداخت نیم عشر در 
حق صندوق دولت بابت هزینه عملیات اجرایى. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان 
نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار 
از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 32520 شماره 14 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/719
ابالغ

شماره دادنامه: 9609970351401246 شماره پرونده: 9509980351400811 شماره بایگانى شعبه: 950909 تصمیم 
نهایى شماره: 9609970351401246 خواهان: آقاى اصغر زعیم رحیم آبادى فرزند عزیزا... به نشانى اصفهان- خیابان 
کاوه- سه راه ملک شهر- خیابان گلستان- خیابان صفا- کوچه امازاده- بن بست سجاد- درب پنجم سمت راست منزل 
رضایى ك پ 8196947814 تلفن 09126014012 خواندگان: 1- آقاى محمد محمدى فرزند ابراهیم 2- آقاى على 
صالحى فرزند محمد 3- آقاى سیدعلى نوربخش فرزند محمود 4- آقاى مهدى دانشیار فرزند محمدحسین همگى به نشانى 
مجهول المکان خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمى ملک 2- مطالبه خسارت دادرسى گردشکار: دادگاه با بررسى 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست 
اصغر زعی م به طرفیت 1- محمد محمدى 2- على صالحى 3- مهدى دانشیار 4- سیدعلى نوربخش به خواسته الزام به انتقال 
و تنظیم سند رسمى در خصوص یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به متراژ 750 مترمربع از پالك ثبتى 
1-3647 واقع در اصفهان خیابان فردوسى، خیابان سید علیخان جنب مدرسه هدف پالك 210 بخش یک ثبت اصفهان 
به انضمام خسارات دادرسى، دادگاه با توجه به دادخواست خواهان رونوشت مصدق مبایعه نامه هاى کلیه طرفین نتیجه 
استعالم ثبت، عدم حضور خواندگان على رغم دعوت قبلى و عدم ارسال الیحه و سایر قراین موجود، دعوى خواهان را وارد، 
خواندگان ردیف سوم را به انتقال یک دانگ و خوانده ردیف چهارم را به انتقال نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى فوق 
به انضمام کلیه خسارات دادرسى در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه بوده و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 

اصفهان مى باشد. م الف: 32522 اقبالى بروجنى رئیس شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /10/720
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960533 شماره دادنامه: 9609976805201562- 96/9/14 خواهان: حسن دادخواه عسکرانى نشانى: 
اصفهان خ زینبیه دارك کوچه بى سیم رعد 5 پ 2 خوانده: عادله توکلى دستجردى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ 150/000/000 ریال بابت دو فقره چک به شماره هاى 973767- 973771 بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى حسن دادخواه عسکرانى به طرفیت عادله توکلى به خواسته مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال وجه چک به شماره ى 973771- 973767 به عهده ى بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونى 
با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 
519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/955/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خســارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(96/2/25- 96/3/25) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همین  مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 32531 شعبه 52 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /10/722
ابالغ رأى

کالسه پرونده 960218 شماره دادنامه: 9609976794203693- 96/8/25 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف 
خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى به نشانى اص- پل آذر ابتداى خ توحید پالك 3 وکیل: محبوبه السادات 
تدین فر به نشانى اص- خ نیکبخت غربى ساختمان ماکان واحد 45 خواندگان: ابوذر حبیبى خوزانى- فرید محققیان- مجتبى 
حبیبى خوزانى- احمد حبیبى خوزانى همگى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى 
بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى با وکالت محبوبه سادات تدین فر به طرفیت آقایان ابوذر حبیبى خوزانى- فرید 
محققیان- مجتبى حبیبى خوزانى- احمد حبیبى خوزانى به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه بخشى از چک 
به شماره 489286- 95/11/18 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، 
تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 
به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/655/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف (95/11/18) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 

حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32533 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/723
فقدان سند مالکیت

 شــماره: 1396/12/453668 چــون ابراهیــم شاهســوارى فرزند اســمعیل بموجب درخواســت وارده بشــماره 
9612091415654903 مورخه 96/10/03 باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى شدند که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 652 باقیمانده واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان که درصفحه 474 دفتر 213 امالك ذیل ثبت 47980 بنام عباسقلى آورگانى فرزند کریم بشماره سریال 521125 
صادر و تسلیم گردیده و بعد موجب انتقال قطعى شماره 71201 مورخه 61/05/07 دفترخانه 23 به وى انتقال شده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس 
مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/24، 7433/م الف- حسین 

زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد10/724
 فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/453554 چون حسن عباسیان نژاد فرزند محمد باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالك 1487/979واقع در قطعه 10 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 530 دفتر 419 ذیل ثبت 101331 سند مالکیت شماره 965282 بنام حسن 
عباسیان نژاد فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/10/24، 7448/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد10/753

 قرار تحریر ترکه
شماره: 496/96 ح4 درخصوص تحریر ترکه صادره با شماره دادنامه 614- 96/10/2 از شعبه چهارم شوراى حل اختالف 
زرین شهر با نام خواهان اسداله خدادادى و خواندگان: 1- رضا خدادادى 2- ولى اله خدادادى 3- على خدادادى 4- گوهر 
تاج خدادادى 5- فاطمه خدادادى 6- ربابه اسماعیلى 7- اکرم خدادادى. مقتضى است کلیه ورثه نامبرده شده و نمایندگان 
قانونى آنها و بستانکاران و مدیونین متوفى و کسان دیگرى که حقى بر متوفى دارند در روز چهارشنبه 96/11/25 ساعت 10 
صبح در محل شوراى حل اختالف شعبه چهارم زرین شهر براى تحریر ترکه اموال مرحوم حبیب اله خدادادى حاضر شوند. 

م الف: 1390 شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک)  /10/776
فقدان سند مالکیت

 شماره: 1396/12/453842 چون رضاخدائى فرزند ابوالقاسم بموجب وکالتنامه شماره 33010 مورخ 92/08/25 دفترخانه 72 
نجف آباد بوکالت از خانم فاطمه چترائى عزیزآبادى فرزند محمد باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 144/372 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 269 دفتر 632 امالك ذیل ثبت 142672 بنام شرکت یاس مدینه نور سهامى خاص و سند 
بشماره 167711 الف/90 صادر و تسلیم گردیده و بعد بموجب انتقال قطعى شماره 32845 مورخه 1392/07/30 دفترخانه 
72 به وى انتقال شده و معامله دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند 32846 مورخه 1392/07/25 دفترخانه 72 نزد بانک 
صادرات شعبه شریعتى نجف آباد به مبلغ 72/252/000 ریال به مدت 54 ماه در رهن است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. هزینه آگهى ا زمتقاضى وصول گردد.تاریخ انتشار 96/10/24، 7457/م الف- حسین زمانى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/10/777
ابالغ وقت دادرسى

 آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی کالسه پرونده96/447ش حل 9 وقت رسیدگى 96/11/25ساعت 17عصر  
خواهان علیرضازمانى نمایندگى بانک مهر اقتصاد به نمایندگى  باوکالت على جزینى خواندگان:قاسم مقصودى فرزندابراهیم 
امیررمضانى چم علیشاهى خواسته :مطالبه مبلغ 38/462/672ریال بابت بخشى ازیک فقره چک خواهان دادخواستى تسلیم 
دادگاههاى عمومى نموده که جهت رسیدگى به شعبه 9ارجاع گردیده ووقت رسیدگى تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبه تجویز ماده 73  ق.آ.د.م مراتب یک نوبت دریکى از جراید کثیراالنتشارمحلى 
آگهى مى گرددتا خوانده پس از تاریخ نشرآخرین آگهى ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى کامل 
خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقررباال جهت رسیدگی حضوربهمرساند م الف: 991 مدیر دفتر 

شعبه 9 شوراي حل اختالف فالورجان/ 10/778 
مزایده اموال منقول

اجراي احکام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 960290 ح 2 اجرائی موضوع علیه 
آقایان اسماعیل ومحسن کاشى فرزندان محمدعلى وله رجبعلى سلیمانى در تاریخ سه شنبه 1396/11/10به منظورفروش 
فروش یک دستگاه لودر کوماتسو600داراى شماره سریال Wa045p26052386 از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده 
در دفتر اجراي احکام حقوقی فالورجان اطاق 318 برگزار نماید .اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستري 
به مبلغ 5/000/000/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این 
اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا 
کلیه هزینه هاي مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 
ارزیابی شده را به حساب 2171290288005 ایداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع صندوق 

دولت ضبط میگردد . م الف: 990  اجراي احکام حقوقی دادگستري فالورجان/ 10/780 
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 739/94 شماره دادنامه: 526- 96/5/30 مرجع رسیدگى: شعبه 25 شوراى حل اختالف خواهان: لیال دیانى 
نشانى: اصفهان- چهارباغ باال- بن بست شاهد- مجتمع ماه طبقه اول منزل شخصى وکیل: کیوان مختاریان نشانى: 
اصفهان- خ شریعتى- چهارراه پلیس- ساختمان ماکان 3 طبقه 6 واحد 28 خوانده: 1- امیر معبودى 2- سعید معبودى 
3- حمید معبودى 4- نیلوفر معبودى 5- طاهره دیانى نشانى: مجهول المکان (ردیف 1 تا 4) ردیف 5: اصفهان- چهارباغ 
باال- روبروى مجتمع تجارى کوثر- بن بست شاهد- مجتمع مسکونى ماه طبقه اول گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى لیال دیانى دردشتى با وکالت کیوان مختاریان 
به طرفیت 1- امیر 2- سعید 3- حمید 4- نیلوفر شهرتین معبودى خدا همگى وراث مرحوم حمدا... و 5- طاهره دیانى به 
خواسته الزام به حضور در دفترخانه و انتقال رسمى تمامت سعید سهم مشاع از 11/700 سهم ششدانگ پالك 405/1902 

واقع در بخش 16 ثبت اصفهان بانضمام مطلق خسارات، بدین توضیح که حسب اوراق پرونده و مفاد دادخواست، خواهان 
مدعى است مورث خواندگان ردیف یک الى چهار یک قطعه زمین با مشخصات فوق را به موجب قولنامه مورخ 64/3/20 به 
خوانده ردیف پنجم طاهره دیانى فروخته و متعاقباً مشارالیه طبق مبایعه نامه مورخ 78/7/20 عیناً همین ملک با مشخصات 
یاد شده را به خواهان فروخته و ثمن آن را دریافت نموده است علیهذا شورا با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه قولنامه 
هاى مورخ 64/3/20 و 78/7/20 و احراز رابطه قراردادى فیمابین اصحاب دعوى و نیز پاسخ استعالم واصله از اداره ثبت اسناد 
و امالك اصفهان که حاکى از مالکیت مورث خواندگان ردیف یک الى چهار مى باشد و همچنین نظریه کارشناسى رسمى 
دادگسترى مضبوط در پرونده که مصون از اعتراض مانده خواسته خواهان را مقرون به صحت تلقى و مستنداً به مواد 10 و 220 
و 225 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 ق. آ د م حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول الى چهارم (همگى وراث حمدا... 
معبودى خدا) به حضور در دفترخانه و انتقال رسمى سع ید سهم مشاع از 11/700 سهم ششدانگ پالك 405/1902 واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان و نیز مبلغ 340/000 ریال هزینه دادرسى و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم و نسبت به خوانده ردیف پنجم با التفات به نداشتن مالکیت رسمى و عدم توجه دعوى نسبت به مشارالیه مستنداً 
به بند 4 ماده 84 ق. آدم قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم میگردد راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مدت مذکور ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى اصفهان 

میباشد. م الف: 32477 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/696
اخطار اجرایى

شماره: 330/95- 96/10/13 به موجب راى شماره 9609976796902165 تاریخ 96/6/12 حوزه 39 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه طهمورث محمدى بردبرى به نشانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 81/300/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه نشر آگهى تا اجراى کامل حکم و مبلغ یک میلیون و دویست 
و سى و چهار هزار ریال(1234000 ریال) هزینه دادرسى صادر و اعالم مى نماید و نیم عشر حق االجرا. دادنامه اصالحى بر 
مبناى تحویل پنجاه میلیون ریال وجه رهن به محکوم له على حمزه اى به نشانى میمه، روستاى ونداده  جنب دهدارى صادر 
گردیده است. ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاى 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 32508 شعبه 39 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/710
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960648 شماره دادنامه: 9609976797901441- 96/7/29 مرجع رسیدگى: شعبه 45 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: فرهاد حیدرى نشانى: اص- خ امیریه- خ هشتم 8 پارك 3 پ 11 خوانده: فیض اله کرمى کتکى نشانى: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ وجه چک به انضمام مطلق خسارات قانونى و دادرسى گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به 
صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى فرهاد حیدرى به طرفیت فیض اله کرمى کتکى به خواسته مطالبه 
مبلغ 4/300/000 ریال بابت وجه چک به شماره 001/1937828 به عهده بانک قرض الحسنه مهر شعبه شیخ طوسى به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به اوراق و محتویات پرونده و صدور گواهى عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه 
و با عنایت به وصف تجریدى بودن چک موصوف بقاى اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى شرکت ننموده هیچگونه 
الیحه دفاعیه اى مبنى بر عدم دین و برائت ذمه خود ارسال و ارائه ننموده، لذا شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تلقى 
و مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 4/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/083/750 ریال بابت هزینه دادرسى و 120000 ریال بابت هزینه 
نشر آگهى با احتساب اجراى احکام و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (92/11/11) لغایت تاریخ اجراى 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
مرجع و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32529 شعبه 

45 شوراى حل  اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/721
ابالغ

شماره دادنامه:9609973656500538 تاریخ تنظیم:96/10/11 شماره پرونده:9609983656500100 شماره بایگانی 
شــعبه:960489 دادنامه خواهان:آقاى مهدى مختارى باغکومه فرزندقاسمعلى به نشانى اصفهان فالورجان باغکومه 
جنب شهردارى خوانده:اقاى رضاشعبانى فرزنداســفندیار به نشانى اصفهان فالورجان محله جعفرابادك کشاورز منزل 
جنب داروخانه خواسته ها :1-تامین خواسته 2-مطالبه خسارات دادرسى3-مطالبه وجه بابت ...4-مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه5-اعسارازپرداخت هزینه دادرسى راي دادگاه در خصوص دادخواست آقاى مهدى مختارى فرزندقاسمعلى به طرفیت 
آقاى رضاشعبانى فرزند اسفندیار وبه خواسته صدورحکم براعسار از پرداخت هزینه دادرسى در مرحله بدوى درپرونده شماره 
960489شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان اعالم مى نماید بنا به محتویات پرونده خواهان باتقدیم 
دادخواست وبه انضمام استشهادیه پیوست ونیز بعداز حضور درجلسه رسیدگى دردادگاه اعالم داشته است که به جهت عدم 
توانایى مالى امکان پرداخت هزینه دادرسى دراین پرونده راندارد.خواهان شهود خویش را نیز به دادگاه معرفى دادگاه از شهود 
معرفى شده تحقیق واظهارات شهود حکایت از صحت ادعاى خواهان داردخوانده نیز درجلسه رسیدگى حاضر نشده والیحه 
دفاعیه نیز ارائه ننموده است دادگاه ازبررسى مجموعه اوراق ومحتویات پرونده واظهارات اصحاب دعوا وادله موجود در پرونده 
در مجموع خواسته خواهان را مطابق باواقع تشخیص داده ونهایتا بااستناد به مواد 504-508-513و514از قانون ایین دادرسى 
دادگاه عمومى وانقالب در امور مدنى مصوب 1379حکم براعسارومعافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسى را صادر 
واعالم مى نمایدهرگاه خواهان دردعواى اصلى محکوم له واقع شود واز اعسار خارج شود هزینه دادرسى از اودریافت میشود 
راي صادر شده ظرف مهلت بیست روزقابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان مى باشد  م الف: 1003  رئیس 

شعبه دوم  دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان/10/784 
احضار متهم 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 951217 دادیارى 1متهم1-اقاى خدادوســت خواجه لپرى فرزندندااقا 2-اصغررحیمى 
فرزندعلى 3-خدابخش شــیرانى فرزندبهمن به اتهام مشــارکت در کالهبردارى  موضوع شکایت اقاى حبیب کیانى 
فرزندعبداله مجهول المکان میباشد لذا در اجراي ماده 174قانون آیین دادرسی کیفري مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
هاي کثیر االنتشار درج وآگهی وبدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ آگهی جهت رسیدگی به اتهام 
خود در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب فالورجان حاضر واز خوددفاع نماید ودر صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م 

الف: 1006 دادیار شعبه اول دادسراى  عمومی وانقالب فالورجان 10/785 
ابالغ وقت رسیدگى

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی به سلمان بهرامى به والیت قهرى از آیسا بهرامى وشاهپوردهقانیان  
اقاي مظاهرحسنپور فرزندعلى دادخواستی بطرفیت اقاي سلمان بهرامى به والیت قهرى از آیسا بهرامى وشاهپوردهقانیان 
بخواسته انتقال سند که به این دادگاه ارجاع وبه کالسه 96/866 ثبت وبراي سه شنبه مورخ96/11/24 ساعت 5عصر وقت 
رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 
73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه با مراجعه به دبیر 
خانه دادگاه اعالم نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی اعالم 

خواهد نمود. م الف:  894 رییس شوراي حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان  10/779 
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زن شیادى که تحت عنوان خواستگار مرد 
در فضاى مجــازى از زنان کالهبردارى 
مى کرد، در تحقیقات پلیس شهرســتان 
آشــتیان  اســتان مرکزى شناسایى و 

دستگیر شد.
 فرمانده انتظامى شهرستان آشتیان گفت: 
چند روز قبل خانمى با در دســت داشتن 
مرجوعــه قضائى به پلیس شهرســتان 
مراجعه کرد و درخواســت پیگیرى یک 
مورد کالهبردارى و اخاذى از او در فضاى 

مجازى را خواستار شد.
ســرهنگ محمدعلى گــودرزى  اظهار 
داشــت: در تحقیقات انجام شده، شاکى 
پرونــده اظهار داشــت کــه مدتى قبل 
با خانمى آشنا شــدم و او جوانى را براى 
ازدواج به من معرفى کرد و شماره تلفنى 
از خواستگار مرد در اختیارم قرار داد. مدتى 
از طریق یکى از شــبکه هاى اجتماعى 
با هم در ارتبــاط بودیم تــا اینکه بعد از 
گذشت مدتى از آشــنایى، فرد خواستگار 
با عناوین مختلف، مبالغى وجه نقد از من 
دریافت کرد و االن مدتى است با توجه به 
اینکه تعدادى از تصاویر خصوصى ام در 
اختیارش است، قصد اخاذى از من را دارد.

به گفته ســرهنگ گــودرزى، بــا آغاز 
تحقیقــات تخصصى پلیس، ســرانجام 
فرد کالهبردار شناســایى و در منزلش 
دستگیر شد و مشــخص شد که این فرد 
همان خانمى اســت که شــماره تلفن 
فرد خواســتگار را در اختیار متهم پرونده 
قرارداده است و در این مدت تحت عنوان 
مرد خواستگار با شاکى پرونده در شبکه 
اجتماعى ارتباط داشــته و از این طریق 
از او کالهبــردارى و اخــاذى مى کرده 

است.
رئیس پلیس آشــتیان افزود: در مراحل 
بازجویى هاى تکمیلى، متهم دســتگیر 
شده به دو مورد دیگر کالهبردارى به این 
روش از زنان بــه مبلغ 200 میلیون ریال 

اعتراف کرد.

یک متهم سابقه دار با اشــاره به اینکه در 
دعواهاى طایفه اى همدیگــر را با چوب 
مى زنیــم، مى گویــد: «ایــن دعواها از 
گذشــته ها بین پدران ما بوده و نســل به 
نســل به ما ارث رسیده اســت و فردا هم 
که بچه هاى ما بزرگ شــوند، این مسائل 

ادامه دارد.»
در مرحله عملیات دســتگیرى مزاحمان، 
عامالن عربده کشى و قمه زنى، متعرضان 
به امــوال عمومى و شــرارت و عامالن 
درگیرى هاى گروهى با ســالح ســرد و 
گرم در عملیــات ویژه اى توســط پلیس 
اطالعات و امنیت پایتخت بعد از دو هفته 
کار اطالعاتى، 352 نفر دســتگیر شدند. 
یکى از متهمان دستگیر شــده، پسر 32 
ساله اى است که با هماهنگى پسرخاله اش 
از مقابل دادسراى انقالب با دستان بسته 
متوارى شده بود، اما چهار روز بعد در مرز 
ترکیه در حالى که قصد خروج غیرقانونى را 
داشت، بازداشت شد. این متهم سابقه دار 
که توســط پلیس امنیت دستگیر شده بود 
به ســئواالت خبرنگار ایلنا اینچنین پاسخ 

مى دهد:

چند سال دارى؟
32 سال

براى چى دستگیر شدى؟
دعوا و ضرب و شتم.

براى چى دعوا کردى و با 
چه کسى؟

دعواى طایفه اى است. از مدت  ها قبل بین 
خانواده هاى ما بر سرزمین و دیگر مسائل 
درگیرى وجود داشــته و االن هم درباره 
موضوعات مختلف این درگیرى ادامه دارد.

سابقه دارى؟
بله، یک بار...سه ماه زندان بودم.

تــا االن در درگیرى هاى 
طایفه اى تان کســى هم 

کشته شده؟
نه، یک بحث شروع مى شود و بعد درگیر 

مى شویم و با چوب همدیگر را مى زنیم.

شغلتان چیست؟
ساختمان سازیم.

متأهل هستى؟
نه.

چــرا مشــکل  طایفه  اى 
تان را حــل نمى کنید که 
همدیگر را با چوب نزنید؟

حل نمى شــود. این درگیرى ها از گذشته 
ادامه داشــته، یک روز دعــوا مى کنیم و 
روز بعد آشــتى مى کنیم و فــردا هم که 
بچه هاى ما بزرگ شوند، این مسائل ادامه 

دارد.
چرا پســرخاله ات را وارد 

این ماجرا کردى؟
او مهندس معمارى اســت مى خواست با 
من به خارج از کشور بیاید تا در آنجا ادامه 

تحصیل دهد.
کجا مى خواستى بروى؟

ترکیــه و از آنجا به هر جــاى دیگرى که 
بتوانم مى رفتم.

بــراى خــروج از مــرز 
هماهنگ کردى بودى؟

نه مى روى آنجا، ســه میلیون مى دهى و 
قاچاقچیان از مرز خارجت مى کنند.

 به دلیل مشکل عصبى گلویم را 
بریدم

متهم دیگرى به نــام «رضا» که به مدت 
هفت ســال اســت؛ ماهیانه توسط پلیس 
کنترل مى شــود به دلیــل حمله و ضرب 
و شتم یک روحانى دســتگیر شده است. 
این متهم نیــز در گفتگویى ســئواالت 
خبرنگار ایلنا را پاســخ داده کــه در ادامه 

مى خوانید.
مى گویند به دلیل درگیرى 
با یک روحانى دســتگیر 

شدى؟
من کســى را نزدم. االن هــم حاضرم با 

شاکى من را روبه رو کنند تا مشخص شود 
که من ضارب نبودم.

روى بدنــت رد زخم هاى 
بسیارى است. در درگیرى 
این زخم ها ایجاده شده؟

یکسرى زخم ها در دعوا و درگیرى بوده و 
هفت الى هشت زخم هم به علت خودزنى 

است.
چرا خودزنى؟

مشکل عصبى دارم.
زیر گلویت هــم رد چاقو 
اســت، در درگیرى چاقو 

خوردى؟
نه. خودم گلویم را بریدم.

دارو مصرف مى کنى؟
بله تحت نظر هستم.

شغلت چیست؟
موتورسیکلت مى فروشم.
سابقه دارى؟

بله، وقتى دعوا مى شود که نمى توان ایستاد 
و کتک خورد.

مواد هم مصرف مى کنى؟
نه.

افســر پرونده این متهم نیز اظهار داشت: 
یک روحانى به دلیل ضرب و شتم با چاقو از 
این آقا شکایت کرده و قرار است، بیایند و 
شکایت تکمیلى را انجام دهند، اما از آنجا 
که متهم این موضوع را منکر مى شود، آنها 
را با هم روبه رو مى کنیم تا مشخص شود 

ضارب همین فرد بوده است یا خیر.
او ادامه داد: این متهم به مدت هفت سال 
هر ماه بــه کالنترى مى آیــد و خودش را 
معرفى مى کند و خیلى منظم و دقیق است 
و تا االن هم مشکلى نداشته، اما چون این 
متهمان تحت کنترل هســتند به محض 
اینکه اخبارى مبنى بر شکایت از آنها به ما 
برسد، چون پاتوق هایشان را مى شناسیم 

فوراً دستگیرشان مى کنیم.

فرمانده نیروى انتظامى شهرســتان گنبدکاووس گفت: بــر اثر درگیرى بین 
قماربازان در مسابقات اسب دوانى گنبدکاووس استان گلستان دو مأمور نیروى 

انتظامى و چهار نفر از قماربازان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.
ســرهنگ محمود علیفر درباره درگیرى به وجود آمده در حاشــیه مســابقات

 اسب دوانى اظهار داشت: در هفته هفدهم مسابقات اسب دوانى گنبدکاووس بین 
قماربازان در مسابقات سوارکارى شهرستان گنبدکاووس درگیرى و اختالف به 
وجود آمد و چند نفر از قماربازان شهر تاتار و گنبدکاووس براى شرط بندى دچار 
اختالف مى شوند و با قمه و چماق و دیگر سالح سرد با هم درگیر مى شوند. وى 
افزود: مأموران نیروى انتظامى که در محل سوارکارى در جهت امنیت سوارکارى 
بودند براى برطرف کردن اختالف و جلوگیرى از درگیرى وارد محل مى شوند که 
متأسفانه یکى از این افراد با سالح شکارى خود دو نفر از مأموران نیروى انتظامى 

را از قسمت هاى دست، بازو و کتف مجروح مى کند.
فرمانده نیروى انتظامى شهرستان گنبدکاووس تأکید کرد: در این درگیرى چهار 
نفر از قماربازان نیز مجروح مى شــوند که به همراه دو مأمور نیروى انتظامى به 
بیمارستان منتقل و بسترى مى شوند. سرهنگ علیفر گفت: در حال حاضر حال 
عمومى مأموران و افراد مجروح شده دیگر خوب است و در این رابطه پنج نفر که 
در این درگیرى دخالت داشتند دستگیر و تحویل دستگاه قضائى شدند و تالش 
براى دستگیرى عامل اصلى شلیک کننده به مأ موران نیروى انتظامى ادامه دارد.

2 گروه افیونى بخاطر قلمــرو فروش مواد مخدر با هم 
درگیر شدند و پسر جوانى در این  ماجرا کشته شد. عامل 
اصلى این جنایت پس از پنج ماه عملیات پلیسى توسط 

کارآگاهان پلیس آگاهى شناسایى و دستگیر شد.
ساعت 23 و45 دقیقه روز 25 مردادماه سال جارى مرد 
جوانى با مراجعه به واحد گشت کالنترى 140 باغ فیض 
تهران به مأموران اعالم داشــت: «چند نفر از دوستان 
برادرم طى تماس تلفنى به من خبر دادند که برادرم در 
محدوده اشرفى اصفهانى، با ضربات چاقو مورد ضرب 
و شتم قرار گرفته و در حال حاضر برادرم در بیمارستان 

است.»
با حضور مأموران کالنترى 140 باغ فیض در بیمارستان 
به آنها اعالم شــد که مجروح صحنه درگیرى به نام 
«مجید» 24 ساله بر اثر اصابت ضربات جسم تیز فوت 
کرده است. با اعالم این خبر، پرونده مقدماتى با موضوع 
«قتل عمـــد» تشکیل شد و پرونده براى رسیدگى در 
اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.
پس از تشــکیل پرونده مقدماتى، برادر مقتول در اداره 
دهم پلیس آگاهى حاضر شــد و در اظهاراتش گفت: 
«حدود ساعت 8 شب برادرم به صورت تلفنى با شخص 
غریبه اى صحبت کرد و پس از آن با خودروى ســمند 
من، از خانه خارج شد؛ طى این مدت چند بار با گوشى 
تلفن همراه برادرم تماس داشــتیم، اما او پاسخگوى 
تماس هاى من و خانواده نبود تا اینکــه نهایتًا پس از 
گذشت چند ساعت، فرد ناشناسى جوابگوى تلفن همراه 
برادرم شد و اعالم داشت که او در خیابان اشرفى افتاده 
و چاقو خورده اســت؛ بنده بالفاصله خودم را به نشانى 
محل رساندم و برادرم را به بیمارستان رساندم اما پس 
از گذشت چند ســاعت به ما اعالم کردند که وى فوت 

کرده است.»

کارآگاهان اداره دهم ویژه قتــل پلیس آگاهى تهران 
بزرگ با بررسى اظهارات برادر مقتول و همچنین فاصله 
زمانى محل ســکونت خانواده مقتول با محل حادثه 
اطمینان پیدا کردند که بــرادر مقتول تمامى ماجراى 
شــب حادثه را براى آنها بیان نکرده است؛ لذا بار دیگر 
تحقیقات از برادر مقتول در دستور کار قرار گرفت و این 
بار کارآگاهان اطالع پیدا کردند که مقتول و برادرش 
در زمینه خریــد و فروش مواد مخــدر فعالیت دارند و 
شب جنایت نیز این دو با گروه دیگرى از فروشندگان 
موادمخدر بر ســر تصاحب محل خرید و فروش مواد 
درگیر شدند که نهایتًا مقتول توسط گروه رقیب به قتل 

رسیده است.
برادر مقتول در این باره گفت: «حدود یک هفته اى بود 
که من و برادرم در محدوده اتوبان اشــرفى اصفهانى 
مواد مى فروختیم. شب حادثه، حدوداً ساعت 10 شب 
بود که صداى ایست شنیدیم از ترس دستگیرى توسط 
مأموران به ســرعت از محل متوارى شدیم، اما پس از 
گذشت مدت کوتاهى، برادرم که به موضوع شک کرده 
بود مجدداً به محل برگشت و متوجه شدیم کسانى که 
ما تصور کرده بودیم مأمور هستند درواقع رقباى ما در 
فروش موادمخدر هستند؛ برادرم به یکى از آنها به نام 
«منوچهر»30 ساله نزدیک شــد و در ادامه با یکدیگر 
درگیر شــدند؛ منوچهر، چندین ضربه  چاقو به برادرم 
زد و به سرعت از محل فرار کرد؛ زمانى که برادرم را به 
بیمارستان رساندم، برادرم پس از گذشت چند ساعت و 

به علت شدت جراحات فوت کرد.»
برادر مقتــول در اظهاراتش عنوان کــرده بود که فرد 
دیگرى به نام «فرهاد» که او نیز در زمینه خرید و فروش 
موادمخــدر فعالیت دارد، در زمــان درگیرى به همراه 
منوچهر بوده اســت؛ فرهاد در منطقه قلعه حسن خان 
شناسایى و به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهى تهران 

بزرگ منتقل شد. فرهاد پس از اطالع از موضوع پرونده 
در اظهاراتش به کارآگاهان عنوان داشــت که شــب 
حادثه به همراه تعدادى از دوستانش در محدوده اتوبان 
[چمران] حضور داشته و به هیچ عنوان در درگیرى بین 

مجید و منوچهر دخالتى نداشته است.
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان ضمن شناسایى خودروى 
سوارى پراید متعلق به منوچهر و ثبت دستور توقیف آن 
در سیستم جامع پلیس، اقدام به شناسایى محل تردد 
منوچهر در شــهر قدس کردند؛ با اخذ نیابت قضائى به 
این شهرستان اعزام شدند و ســرانجام روز پنج شنبه 

21دى ماه سال جارى موفق شدند او را دستگیر کنند.
در زمان دستگیرى منوچهر، برادرش به نام «آرش» 19 
ساله و یکى از دوستانش به نام «صابر» 25 ساله سعى 
داشتند تا ضمن درگیرى با کارآگاهان مانع از دستگیرى 
منوچهر شوند که البته توسط کارآگاهان دستگیر و به 
همراه متهم اصلى پرونده به اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهى تهران بزرگ منتقل شدند.
منوچهر در اظهارات اولیه منکر هرگونه درگیرى و حتى 
داشتن آشنایى با مقتول و همچنین فعالیت غیرقانونى در 
زمینه خرید و فروش مواد مخدر شد، اما پس از مواجهه 
حضورى با برادر مقتول و ارائه مستندات انکارناپذیر در 
خصوص فعالیت در زمینــه خرید و فروش موادمخدر، 
نهایتاً به درگیرى منجر به جنایت و ارتکاب قتل با انگیزه 

تصاحب محل خرید و فروش موادمخدر اعتراف کرد.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنایى پلیس آگاهى تهران بــزرگ، با اعالم این خبر 
گفت: «متهمان پرونده با صدور قرار قانونى از ســوى 
بازپرس  پرونده در اختیــار اداره دهم قــرار گرفتند؛ 
همچنین تحقیقات تکمیلى براى شناسایى دیگر افراد 
حاضر در درگیرى منجر به قتل در دستور کار کارآگاهان 

قرار گرفته است.»

فرمانــده انتظامى خرمشــهر از شناســایى و 
دســتگیرى قاتلى که به دلیل سهل انگارى در 
استفاده از ســالح غیر مجاز، دوستش را به قتل 

رسانده بود، خبر داد.
ســرهنگ همت على ترکارانى گفــت: در پى 
اعالم وقوع قتل در یکى از محالت شهرستان 
خرمشهر، دستورات و راهکار هاى اجرایى براى 
کشف جرم به پلیس آگاهى ابالغ شد. وى افزود: 
با حضور مأموران پلیس در محل مشخص شد 
مقتول به علت اصابت گلوله جان خود را از دست 

داده است. با شناســایى هویت مقتول مشخص 
شد وى به همراه ســه نفر از دوستانش به قصد 
تفریح از خانه خارج شده است. با به دست آمدن 
این سرنخ بالفاصله سه دوست مقتول شناسایى 

و  در مخفیگاهشان دستگیر شدند. 
سرهنگ ترکارانى اظهار داشت: در بررسى هاى 
اولیه مشخص شد  هر سه متهم به اتفاق مقتول 
در یک خودروى ســوارى در حال طى مســیر

 بوده اند که یکى از متهمان به هویت «م-ص» 
درحالى که یک قبضه ســالح کمرى در دست 

داشــته و در حال بازى کردن با اسلحه بوده به 
سمت مقتول تیراندازى مى کند.

فرمانده انتظامى خرمشــهر با بیان اینکه متهم 
در تحقیقات پلیس به قتل ارتکابى اعتراف کرد، 
گفت: متهمان، مقتول را در محــل حادثه رها 
کرده و ســپس خــودروى وى را در منطقه اى 
دیگــر از حوالــى شهرســتان خرمشــهر رها 
مى کنن د. ســرهنگ ترکارانــى درخاتمه افزود: 
متهمان با تشــکیل پرونده راهى مرجع قضائى 

شدند.

برخورد پراید و پژو در محور کرمانشــاه- ســرپل 
ذهاب مجروحیت چهار سرنشین وســایل نقلیه را

 در پى داشــت. حال راننده هر دو وسیله نقلیه وخیم 
گزارش شده است.

درگیرى مرگبار ساقى هاى گانگستر برسر محل فروش مواد

تصادف خونین پراید و پژو در 
سرپل ذهاب 

بحث مى کنیم و 
با چوب همدیگر 
را مى زنیم

خواستگار کالهبردار  
 زن بود!

گفتگو با متهمى که مى گوید 
دعواى طایفه را به ارث برده

درگیرى مسلحانه در مسابقات اسب دوانى

قتل، پایان تفریح
 4 دوست
 با اسلحه کمرى
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بنده خدا باید از پروردگار خود پروا داشــته باشد، خود را پند 
دهد و توبه را پیش فرستد و بر شهوات غلبه کند، زیرا مرگ او 
پنهان و پوشیده است و آرزوها فریبنده اند و شیطان، همواره با 
اوست و گناهان را زینت جلوه مى دهد تا بر او تسلط یابد. انسان 
را در انتظار توبه نگه مى دارد که آن را تأخیر اندازد و تا زمان 

موال على (ع)فرا رسیدن مرگ از آن غفلت کند.

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب 
ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شــهردارى هایک قطعه زمین تفکیکى کام بخش واقع در بادرود خیابان 
نواب به مساحت 200 مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد 

حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 
خواهد شد.

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

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

آگهى مزایده نوبت اول

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ اول

شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهان) در نظر د ارد انجام خدمات ادارى، دفترى و مالى ساختمان هاى ستادى (گروه 1) مخابرات 
شهر اصفهان با برآورد 20/930/000/000 ریال (بیست میلیارد و نهصد و سى میلیون ریال) و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 699/000/000 

ریال را از طریق مناقصه یک مرحله اى به پیمانکار واگذار نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط که داراى گواهى صالحیت ایمنى کار و تأییدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعى در کد فعالیت مربوطه مى باشند دعوت به عمل مى آید. 
 TADAROKAT.TCE.IR از تاریخ 96/10/24 لغایت 96/11/4 جهت شرکت در مناقصه و خرید اینترنتى اسناد فوق الذکر به آدرس سایت

مراجعه نمایند. 
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید با شماره تلفن 36660141 و یا 36660059 تماس حاصل نمایید. 

متقاضیان بایستى در زمان مقرر پاکت هاى تکمیل شده را به همراه سایر مدارك الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 

توضیح اینکه:
1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد. 

2- سپرده شرکت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانکى و یا چک بانکى تضمینى باشد. 
3- ارجاع کار به شرکت هاى ایرانى و با مشارکت شرکت هاى ایرانى- خارجى صرفاً به شرط داشتن حداقل 51٪ سهم ارزشى کار براى طرف 

ایرانى میسر خواهد بود. 
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشایى مى شود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز الزم را کسب نمایند. 

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهى (جهت رفع ابهامات احتمالى شرکت کنندگان)، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد مناقصه 
قید خواهد شد. 

آگهى مناقصه

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان 

نوب ت اول

شهردارى در نطنز دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شــهر نطنز بهره بردارى از جایگاه سوخت CNG به نشانى 
میدان دفاع مقدس متعلق به شهردارى نطنز را از طریق مزایده عمومى به متقاضیان واجدالشرایط به صورت اجاره واگذار نماید.

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 96/11/11 به شهردارى 
نطنز مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى مزایده عمومى

على پیراینده- شهردار نطنز

نوبت اول 

شهردارى خوانسار به استناد ابالغ موافقت نامه شماره 1525308 مورخ 96/08/30 سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان در نظر 
دارد نسبت به انجام عملیات پل سازى و زیرسازى و آسفالت خیابان کنارگذر شرقى خوانسار به موجب دریافت اسناد خزانه اسالمى از 
محل تخصیص اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى با سررسید 98/08/20 و بدون تعدیل با اعتبار موافقت نامه به مبلغ 8/000/000/000 

ریال و مبلغ تخصیص یافته 2/347/000/000 ریال را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید.
شرایط: 

1- پیشنهاددهندگان مى بایست داراى صالحیت فنى رتبه بندى راه و ساختمان در رشته مرتبط باشند.
2- پیشنهاددهندگان مى بایست مبلغ 117/350/000 ریال به حساب 0105922986005 به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه واریز و یا 

ارائه ضمانت نامه بانکى با اعتبار 3 ماه به مبلغ مذکور در وجه شهردارى خوانسار اقدام نمایند.
3- پیشنهاددهندگان از تاریخ 96/10/21 لغایت پایان وقت ادارى 96/11/07 مدارك ذیل را در پاکت الك و مهر شده شامل: 

الف) محتوى برگ استعالم و ضمانتنامه پیمانکار.
ب) محتوى برگ پیشنهاد قیمت ها براساس شرایط عمومى پیمان و فهرست بها سال 96 همراه با آنالیز بهاى موارد فوق الذکر را تحویل 

دبیرخانه محرمانه شهردارى نمایند.
4- زمان بازگشایى پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخ 96/11/08 مى باشد.

5- متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات و مشخصات پروژه به دفتر فنى مراجعه و یا با تلفن 57770847 شهردارى تماس حاصل 
فرمایند.

6- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه تا مدت یک هفته از بازگشایى پاکت ها، شهردارى سپرده نفر اول را ضبط و از نفر 
دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

7- شهردارى در رد و یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

آگهى مناقصه
نوبت اول

شهردارى خوانسار

چاپ اول 

الف) مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب) موضوع مناقصه: بکارگیرى 4 دستگاه اتومبیل سوارى پژو یا سمند و سه دستگاه 
وانت نیسان (مدل 1393 به باال) با راننده در استان اصفهان براساس شرایط مندرج 

در اسناد مناقصه.
ج) سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 70/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکى 
(غیر از بانک ملت) یا چک بانکى در وجه مدیریت شــعب بانک ملت اصفهان و یا 
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استاناستان 09093135 سال چهاردهمیک شنبه  24 دى  ماه   1396

درمانگاه تأمین اجتماعى
 آران و بیدگل تکمیل شد

مدیر درمان تأمین اجتماعى منطقه کاشان از پایان 
عملیات اجرایى طرح احداث درمانگاه تأمین اجتماعى 

در آران و بیدگل خبر داد.
علیرضا افشار گفت: عملیات ســاخت این درمانگاه 
از ســال 1394 با زیر بناى دوهزار و 600 متر مربع 
در سه طبقه آغاز شــد که با اعتبار 160 میلیارد ریال 
به پایان رسیده اســت و دهه فجر امسال طى آیینى 
افتتاح خواهد شــد. وى افزود: این درمانگاه شــامل 
بخش هاى عمومى، تخصصى، فوریت هاى پزشکى، 
دندانپزشــکى، آزمایشــگاه و داروخانه است که با 
هدف ارائه خدمات مناسب تر به بیمه شدگان تأمین 
اجتماعى در آران و بیدگل کلنگ آن به زمین زده شد.

پاتوق فرهنگى سروش صحت 
در اصفهان

ســروش صحت از رایزنى با کمیســیون فرهنگى 
شوراى شهر اصفهان با هدف راه اندازى یک پاتوق 

فرهنگى در این شهر خبر داد.
سروش صحت، نویسنده، کارگردان و بازیگر سینما و 
تلویزیون اظهارداشت: طى دیدارى که با کمیسیون 
فرهنگى شوراى شهر اصفهان داشتم، پیشنهاد برپایى 
یک پاتوق فرهنگى در اصفهان که در حوزه ادبیات 
مکتوب، آثار نمایشى اعم از فیلم و تئاتر و همچنین 
هنرهاى تجسمى، موسیقى و اصفهان شناسى فعالیت 
داشته باشد را مطرح کردم و امکانات و توانایى هایى را 

که در اختیار داشتیم با آنان در میان گذاشتم.
وى افزود: این پاتوق مى تواند به صورت یک شــهر 
کتاب یا مجتمع فرهنگى برپا شــود تا بتوانیم در آن 
بیش از پیش از توانایى هاى هنرمندان، فرهیختگان و 

اساتید اصفهان و دیگر شهرها بهره ببریم. 
صحت پیرامون حضور خود در این پاتوق، گفت: قرار 
است که این کار توسط من انجام شود و امیدوارم که 
شــهردارى اصفهان با این طرح موافقت کند تا یک 
قدم فرهنگى خوب براى اصفهان که توانایى بسیارى 

در این زمینه دارد، برداشته باشیم.

مراکز ماساژ 
بازرسى ویژه مى شوند

سرپرســت دبیرى هیئت پزشــکى ورزشى استان 
اصفهان گفت: بــا توجه به افزایش مراکز ماســاژ و 
حساســیتى که بر روى این مراکز وجود دارد، مراکز 
ماســاژ و حرکات اصالحى به صورت ویژه بازرسى 
مى شوند تا میزان تخلفات و شــکایات از این مراکز 

کاهش یابد.
مهدى محمدى اظهارداشــت: بازرســى هایى که 
از مراکز و اماکن ورزشــى صورت مى گیرد در ســه 
مرحله اولیه، ثانویه و ادوارى اســت کــه در ابتداى 
سال، بازرسى هاى اولیه از تمام مراکزى که در سامانه 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان ثبت شده اند و یا 
باشــگاه هایى که درخواســت مجوز داده اند، انجام 
شده است.وى افزود: در بازرسى ثانویه باشگاه هایى 
که تذکر کتبى به آنها داده شده است، مورد بازرسى

 قرار مى گیرنــد و در صورت ادامــه نواقص برخورد 
جدى ترى با آنها خواهد شد.

مسجد جامع اصفهان
 زیر ذره بین یونسکو 

مدیر پایگاه جهانى مســجد جامع اصفهان گفت: از 
یکسال پیش، مشاور سازمان یونسکو در حال مطالعه 

بر روى مسجد جامع و تحرکات پیرامون آن است.
حســین یزدان مهراظهارداشت: براى پایگاه جهانى 
مسجد جامع یک میلیارد تومان از اعتبارات ملى در 
نظر گرفته شده بود که خوشبختانه با استفاده از این 
اعتبار، شش پروژه مرمتى در مسجد جامع اجرایى شد.

وى افزود: مرمت درهاى چوبى، مناره هاى مسجد، 
کاشیکارى ها و بدنه مسجد، اصالح سنگ فرش ها و 
آب روها، پاکسازى و الیروبى سقاخانه پشت مسجد، 
بررسى کانال رفع رطوبت پشت مسجد و همچنین 
گنبد تاج الملک، پاك سازى ســفره عمر در مدرسه 
مظفرى، از جمله مهمتریــن فعالیت هاى مرمتى در 

مسجد جامع اصفهان بوده است.

خبر

رئیس شــورایعالى بانوان اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشــاورزى اصفهان گفت: به دلیل اهمیت جایگاه زنان  و 
مطرح کردن میزان مشــارکت و اثرگذارى فعالیت آنها در 
جامعه، دومین همایش ملى جایگاه زنــان در کارآفرینى و 

توسعه پایدار 16 اسفند ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.
زهرا اخوان نســب تصریح کرد: ضرورت انتقال تجربیات 
بانوان، ارائه الگوهاى موفق بــه جوانان جامعه و همچنین 
ایجاد یک همگرایى و تعامل بیشتر بین بانوان کارآفرین، از 
دالیل ضرورت اجراى این همایش در اصفهان است. وى در 
خصوص اهداف این همایش، گفت: معرفى بانوان کارآفرین 
و تبادل تجربیات الگوهاى موفق سطح ملى و فراملى، ایجاد 

بستر مؤثر براى توســعه همکارى هاى اقتصادى بانوان، 
توسعه فرهنگ نقش آفرینى بانوان، مشارکت همه جانبه آنها 
در حوزه هاى مختلف از جمله نهاد خانواده و استفاده بهینه از 
توانمندى هاى آنها در راســتاى دستیابى به توسعه پایدار و 
ترغیب به ایجاد شبکه هاى ارتباطى و اطالعاتى بین خود 
بانوان کارآفرین و کمک به پیوند منطقى و متناسب میان 
دولت، بانک ها و سایر کارآفرینان از  جمله اهداف این همایش 
است. وى افزود: محورهاى این همایش موضوعات «زن، 
اقتصاد و توسعه پایدار»، «زن، سیاست، فرهنگ و اجتماع و 
توسعه پایدار» و «زن، محیط زیست و توسعه پایدار» درنظر 

گرفته شده است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
اصفهان گفت: مرحله اول موزه دفاع مقدس این استان 

در دهه فجر امسال افتتاح مى شود.
سردار مجتبى شــیروانیان افزود: به رغم نقش مؤثر و 
برجسته اســتان اصفهان در دوران دفاع مقدس، هنوز 
باغ مــوزه دفاع مقدس این اســتان راه اندازى نشــده 
اســت. وى خاطر  نشــان کرد: کلنگ این باغ موزه در 
ســال 76 به زمین زده شــد، ولى با تغییرات دولت ها، 
از نیمه دوم سال 89 کار ساخت وساز این موزه تعطیل

شد. 
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 

اصفهان اظهار داشت: در این مدت هیئت امناى این باغ 
موزه تشــکیل، فاز بندى مراحل مختلف در نظر گرفته 
شد و بر اساس بازبینى موزه هاى ســایر استان ها، در 
خصوص این موزه آسیب شناسى الزم صورت گرفت. 
وى ادامه داد: فعالیت ساخت و ساز این مجموعه از سال 

93 از سر گرفته شد.
سردار شیروانیان گفت: 90 درصد ساخت و ساز فاز اول 
این مجموعه به اتمام رسیده اســت که در سه مرحله، 
بخشــى از آن در دهه فجر امسال، بخش دیگر در سوم 
خرداد سال آینده و اتمام فاز اول، در هفته دفاع مقدس 

سال آینده به اتمام خواهد رسید.

افتتاح مرحله اول باغ موزه 
دفاع مقدس در دهه فجر امسال 

برگزارى همایش 
جایگاه زنان در کارآفرینى

سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: یک ســوم فضــاى آمــوزش و پرورش اســتان 
در حال فرســودگى و تخریب اســت و بــه  رغم کمک 
خیرین مدرسه ســاز اما هنوز یک ســوم مدارس در حال 
تخریب اســت و تعداد زیادى از مدارس ما، دو نوبته اداره 

مى شود.
محمدجواد احمدى با بیــان اینکه امروز ســند بنیادین 
تحول آموزش و پرورش، دســتور و نقشــه راه ماســت، 
اظهار داشــت: دســتورالعمل اجرایى مــا در آموزش و 
پــرورش ســند بنیادین تحــول در آمــوزش و پرورش 

است. 
وى با بیان اینکه آموزش و پرورش یک سازمان بى رقیب به 
لحاظ نقشى که در جامعه دارد، است، تصریح کرد: آموزش 
و پرورش استان اصفهان با 50 هزار نفر معلم شاغل، پنج 
هزار مدرسه در سراسر استان و ادارات مختلف آموزش و 
پرورش، گستره جغرافیایى خود را مشخص مى کند و همه 
صاحب نظران و همه صاحب اثران در جامعه، یک روزى 

در مدرسه بودند.
احمدى با بیان اینکه مدرسه با ظرفیت و زمینه تأثیرپذیرى 
عظیمى که دارد، در نقطه اى قرار دارد که هدف شبیخون 
فرهنگى نیز هست، مطرح کرد: آنهایى که تصور مى کنند 
آموزش و پرورش یک دستگاه مصرفى و هزینه اى است، 
داراى نگاه اشتباه هستند و اگر صرفاً دولتى اداره شود، دچار 
انحراف از مسیر خواهد شد، به ویژه اینکه منابع دولتى رو 

به کاهش است.
وى با بیان اینکه استان اصفهان جزو پنج استان برتر کشور 
در میان ادارات کل آموزش و پرورش است، یادآورى کرد: 
این موفقیت جز با تالش معلمان اصفهان حاصل نشــده 
است و وزیر آموزش و پرورش، رؤســاى ادارات و مدیر و 
ناظمان مدرسه، پشتیبان معلمان براى انجام وظیفه خود 

هستند.

19درصــد مــدارس اســتان، نیازمند 
مقاوم سازى

در همین حال، مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان گفت: حدود 19درصد فضاى کالس ها، بر 
اساس آیین نامه هاى موجود نیازمند مقاوم سازى، 14درصد 

تخریبى و بیش از 66 درصد مستحکم هستند.
محمد حسین ســجاد افزود: در حال حاضر شش هزار و 

269کالس نیازمند مقاوم سازى هستند.
وى ادامه داد: به طورکلى براى رفع مشــکالت مربوط به 
مدارس تخریبى، نیازمند مقاوم ســازى مدارس دونوبته 
هســتیم، ضمن اینکه مدارس اجاره اى استان هم به 14 

هزار و 468 کالس درس نیاز دارند.
وى گفت: در حال حاضر دستور تخلیه 64مدرسه تخریبى 
در استان اصفهان صادر شده  است که از این تعداد، براى 

38مدرسه دایر در استان با توجه به قدمت باالى ساختمان 
مدرسه و امکان ریزش ســقف، دستور تخلیه فورى صادر 
شده است و 13مدرسه هم فقط تا سال آینده مجوز موقت 

براى فعالیت دریافت کرده اند.
مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان با اشاره 
به اینکه پدیده فرونشست زمین در اطراف اصفهان در حال 
تشدید است، اظهار داشت: تخریب مدارس به علت وجود 

این پدیده در شــهرهاى حاشــیه زاینده رود زودتر اتفاق 
مــى افتد، بــه طورى کــه آمــار مــدارس تخریبى در 
شهرســتان هاى فالورجان، دامنه و پیربکران بیشــتر 

مشهود است.
وى گفت: هشــت طرح با زیربناى 9هزار و 31مترمربع و 
60کالس، جایگزین مدارس تخریبى شــده و در ســال 
تحصیلــى 97-96تحویل اداره کل آمــوزش و پرورش 

استان مى شود.

 رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: تئاتر شهر 
اصفهان براى بهره بردارى، منتظر اجراى تعهدات مسئوالن 

مصال در خصوص انتقال مالکیت سینما همایون است.
فتح  ا... معین با اشاره به اینکه هنوز مسئوالن مصال نسبت 
به واگذارى سینما همایون براى بهره بردارى از تئاتر شهر 
اصفهان اقدام نکرده اند، اظهارداشت: به درخواست استاندار 
سابق اصفهان، شوراى اسالمى شهر اصفهان در دوره چهارم 
مصوبه اى را در خصوص خرید مستغالت مصالدر خیابان 
چهارباغ و پرداخت هزینه آن توســط شهردارى براى بهره 

بردارى از مصال به تصویب رساند.
وى با بیان اینکه با گذشت حدود دو سال از این مصوبه، هنوز 
مسئوالن مصال نسبت به واگذارى چند باب مغازه و سینما 
همایون سابق اقدام نکرده اند، افزود: از این رو به دلیل اینکه 
مسئوالن مصال هنوز نتوانسته اند تکلیف دو باب از چندین 
مغازه در چهارباغ عباسى را تعیین تکلیف کنند، شهردارى 25 

میلیارد تومان این مصوبه را به مصال پرداخت نکرده است.
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با بیان اینکه شهردارى 
قرار است در محل سینما همایون سابق، مجتمع تجارى براى 
عرضه محصوالت فرهنگى و صنایع دستى و همچنین در 

بخش انتهایى آن، سالن تئاتر شهر را راه اندازى کند، تصریح 
کرد: اجراى این دو پروژه نیز در انتظار اجراى کامل تعهدات 
مســئوالن مصال در خصوص انتقال مالکیت این سینما و 

مغازه هاى موجود در این مجموعه است.
معین در خصوص کلنگزنى تئاتر شهر اصفهان طى چهار 
سال اخیر تصریح کرد: شهردار اسبق اصفهان چند ماه مانده 
به انتخابات شــوراى چهارم، محلى را در خیابان چهارباغ 
عباسى، کوچه کازرونى کلنگزنى کرد که این کلنگزنى بیشتر 
جنبه سیاسى و انتخاباتى داشت و بدون هیچگونه پشتوانه 

کارشناسانه انجام شد .

علیرضا خرمى،عضو شــوراى اســالمى کار شــرکت 
پلى اکریل ایران در ارتباط بــا راه اندازى خطوط تولید در 
این شــرکت گفت: پس از ماه ها وقفــه، در حال حاضر 
بخش«اکریلیک یک» در این واحد تولیدى فعال شده، 
اما هنوز بخشــى از کارگران «اکریلیک 2» به کارخانه 

بازنگشته اند.
وى با بیان اینکه قرار اســت نیمه بهمن مــاه، درحدود 
300نفر دیگر از کارگران به کار بازگردند، اظهار داشت: 
در حال حاضر 70 درصــد از کارگران این واحد تولیدى، 
پس از اینکه ماه ها مستمرى بیکارى گرفتند، به کارخانه 

بازگشته اند.
خرمى تأکید کرد: ما کارگــران پلى اکریل امیدواریم از 
ماه آینده، پلى اکریل به دوران اوج خود بازگردد و تولید با 
ظرفیت کامل از سر گرفته شــود. وى ادامه داد: در حال 
حاضر تسهیالت وعده داده شده به شرکت پرداخت شده 

و مشکلى براى خرید مواد اولیه و از سرگیرى تولیِد100 
درصدى وجود ندارد.

این فعال کارگرى ادامه داد: کارگران، 14 ماه اســت که 
دستمزد کامل دریافت نکرده اند و امیدواریم با ازسرگیرى 
تولید و بازگشت امور به روال سابق، هرچه زود تر مطالبات 

مزدى کارگران پرداخت شود.

نصف جهان شهرضا قدمت بســیار زیادى دارد و یکى از 
پتانسیل هاى مذهبى- گردشــگرى این شهر امامزاده 

شاهرضا(ع) است.
شهردار شهرضا با بیان این مطلب به نصف جهان گفت: 
شهرضا داراى جاذبه هاى گردشــگرى خوبى است از 
جمله بازار شهرضا که یکى از بهترین اماکن گردشگرى 
محسوب مى شود و همچنین کارخانه ریسندگى نوین 
که توسط شهردارى مرمت شده و بحث مالکیت آن در 
حال پیگیرى است. شهرضا در بحث توسعه گردشگرى 
داراى پتانسیل مذهبى امامزاده شاهرضا(ع)است که از 
نقاط مختلف ایران براى زیارت این امامزاده به شهرضا 
مى آیند. همچنیــن وجود پارك هاى زیبــا با امکانات 

مناسب در جذب گردشگر نقش مؤثرى داشته و دارد.
رحیم جافرى با بیان اینکه بودجه امسال شهردارى این 
شهر 46 میلیارد تومان بوده که بالغ بر 50 درصد آن محقق 
شده است، تصریح کرد: شهردارى با مشکالت اقتصادى 
از جمله افزایش هزینه هاى جارى روبه رو است و درآمد 
پایدارى هم نداریم که بتوانیم آنچه براى چشــم انداز 

شهردارى تبیین شده را  محققق کنیم. بنابراین تعدیل 
نیرو و واگذارى بخش خدمات شهرى به بخش خصوصى  
و صرفه جویى در مصارف را در برنامه خود قرار دادیم تا 
بتوانیم با مدیریت صحیح، پاســخگوى نیاز شهروندان 

وافزایش بودجه عمرانى نسبت به بودجه جارى باشیم.
جافــرى همچنین گفت: مهمترین دغدغــه اجرایى ما 
در بخش عمرانى، آزادســازى دو خیابان امام على(ع) و 
سردار کشورى با هدف تسهیل بار ترافیکى است. سال 

گذشــته  با انجام مطالعات ترافیکى این پروژه، طراحى 
الزم  آن انجام شد که طى آن دو مسیر اصلى به موازات 
خیابان محورى شهر که بیشتر اماکن تجارى و خدماتى 
شهر در آن مســتقر اســت را در اولویت قرار دهیم تا با 
بازشدن خیابان سردار کشورى بخش عمده اى از حجم 
ترافیکى به ســمت خیابان جدید حرکت کند. همچنین 
با آزادســازى خیابان امام على (ع)،  بخــش مهمى از 
وقت شــهروندان که در ترافیک، اتالف مى شود را حل 

مى کنیم.
شهردار شــهرضا آســفالت معابر شــهرى را یکى از

 زیرســاخت هاى حمل و نقل و عبور شهرى دانست و 
افزود: تاکنون بیشترین آسفالت را در حوزه بافت شهرى 
و معابراســتفاده کردیم که این موجــب رضایتمندى 

شهروندان بوده است.
جافرى از مسئوالن در خواست تفویض اختیار به مدیران 
شهرســتانى را کرد و گفت: انتظار مى رود مسئوالن با 
حذف بروکراسى ادارى و تفویض اختیار به مدیران شهرى 

در مرتفع سازى مشکالت نقش مؤثرى داشته باشند.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

یک سوم فضاى تحصیل، در حال تخریب است

در حال 
حاضر دستور تخلیه 
64مدرسه تخریبى 
در استان اصفهان 
صادر شده  است 
که از این تعداد، 
براى 38مدرسه 
دایر در استان با 

توجه به قدمت باالى 
ساختمان مدرسه و 
امکان ریزش سقف، 
دستور تخلیه فورى 
صادر شده است و 
13مدرسه هم فقط 
تا سال آینده مجوز 
موقت براى فعالیت 
دریافت کرده اند

ساسان اکبرزاده
مراسم گرامیداشت سالروز شهادت سرلشکر پاسدار شهید 
حاج احمد کاظمى و هفتمین روز شهادت پاسدار شهید 
سجاد شاهسنایى در خیمه حســینى گلستان شهداى 
اصفهان با حضــور فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) 
استان اصفهان، فرمانده انتظامى استان اصفهان، شهردار 
اصفهان و جمعى از خانواده هاى شــهدا و اقشار مختلف 

مردم برگزار شد.
جانشین سازمان بسیج مســتضعفین به عنوان مهمان 
ویژه، در این مراسم، با گرامیداشــت یاد و خاطره همه 
شهیدان گفت: در ناآرامى هاى اخیر در حالى که مطالباتى 
همچون گرانى، تورم، بیکارى و مشــکالت اجتماعى 
مطرح شــد، از آنان سوءاستفاده شــد و گروه هاى ضد 
انقالب و دشمنان قسم خورده انقالب و مردم، شعارهاى 

اجتماعى را سیاسى و هنجارشکنانه جلوه دادند.
سردار سرتیپ پاسدار على فضلى اظهار داشت: مردم و 
بسیجیان با سرعت نسبت به جداسازى افراد ضد انقالب 
و مردم اقدام کردند و در مقابل فتنه گران ایستادند. شهید 

و مجروح دادند ولى از باورهاى خود غفلت نکردند.
وى با بیان اینکه افرادى همچون شــهید شاهسنایى، 
شهادت را در آغوش گرفتند، تا دین خدا و حریم والیت 

شکسته نشود، به فرازهایى از سخنان رهبر معظم انقالب 
در 19 دى ماه سال جارى در دیدار با مردم قم اشاره کرد.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به شکست 
در عملیات کربالى 4 و پیــروزى رزمندگان در عملیات 
کربالى 5 هم اشاره کرد و افزود: زمانى که 31 سال پیش، 
فرزندان ما عملیات کربالى 5 را آغاز کردند قبل از آن در 
عملیات کربالى 4 شکست خورده بودیم و قریب ده هزار 
مصدوم شیمیایى، مجروح و شهید از یگان هاى مختلف 
تقدیم اسالم شده بود. ولى در جلسات مختلف با بررسى 
علل این شکست و بخاطر اینکه براى اداى دین و تکلیف 
در جبهه بودیم و پیروزى و شکســت را عمل به تکلیف 

مى دانستیم عملیات کربالى 5 را آغاز کردیم.
وى با بیان اینکه عملیات کربالى 5، بیست و هشت روز 
به طول انجامید گفت: یکــى از علل پیروزى رزمندگان 
اسالم در عملیات کربالى 5 که با فراز و نشیب هم همراه 
بود، قول به رزمندگان براى دیدار با امام راحل (ره) بود که 
به آنها انگیزه مضاعفى داده بود. این در حالى است که 85 
درصد  رزمندگان در عملیات کربالى 5 بسیجیان بودند. 

جانشین سازمان بسیج مستضعفین، اظهار امیدوارى کرد 
همه با هم در راستاى پیشــرفت کشور و انقالب تالش 

کنیم، تا شرمنده شهیدان نباشیم.

 شهردار شهرضا خبر داد:از مطالبات و مشکالت مردم سوءاستفاده شد

 50 درصد بودجه شهرضا محقق شده است

«تئاتر شهر» در انتظار سینما همایون

هنرمندان محله بختیارى نشین جوى آباد،بزرگ ترین 
تولید کننده «چوقا» در کشور هستند.

سرپرســت ادراه میراث فرهنگى صنایع دســتى و 
گردشگرى خمینى شهر گفت: 40 درصد لباس سنتى 

بختیارى ها در کشور، در جوى آباد تولید مى شود.
علیرضا حبیبى با اشــاره به اینکه ایــن لباس چوقا 
نام دارد، اظهار داشــت: اکنون هــزارکارگاه خانگى 
مشــغول تولید این لباس در این محله هستند. وى 
افزود: از این تعداد، 176 نفر به اداراه صنایع دســتى 
معرفى شده اند ونامشــان در ردیف هنرمندان ثبت

 شده است.
وى از پرداخت تســهیالت براى توسعه اشتغال این 
هنرمندان خبر داد و افزود: هر دست چوقا که در مدت 
یک یا دوماه بافته مى شود، بین 300 هزار تا بیش از 

یک میلیون تومان به فروش مى رسد. 

تولید لباس 
بختیارى هاى کشور

 در جوى آباد
مشکلى براى ازسرگیرى تولید100ِدرصدى

 در پلى اکریل  نیست
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 رئیس ســازمان نظام پزشــکى اســتان اصفهان گفت: 
خطاهاى پزشــکى در بخش زنان و زایمان در اســتان 

اصفهان افزایش یافته است.
عباسعلى جوادى در خصوص مقایسه آمارى تعداد قصور 
پزشکى در 9 ماهه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته اظهارداشت: مقایســه آمارى بیانگر عدم افزایش 
قصور پزشکى در استان اصفهان در سال جارى بوده است. 
وى با بیان اینکه شکایت از دندانپزشکان و جراحان زیبایى، 
بیشترین مورد شکایات بوده اســت، افزود: از آنجایى که 
مردم براى این نوع مراجعات هزینه بیشترى مى پردازند، 

توقع بیشترى نیز دارند. 

رئیس سازمان نظام پزشکى استان اصفهان در خصوص 
آمار باالى قصور پزشکى در بخش زنان و زایمان نیز گفت: 
براى افزایــش خطاها در این بخــش، دالیل مختلفى را 
مى توان نام برد که از جمله آنها اجبار پزشــکان به زایمان 
طبیعى است. جوادى با بیان اینکه در بسیارى از موارد خطا 
در بخش زنان و زایمان، عدم آمادگى الزم مادر باردار است، 
تصریح کرد: باید توجه داشت که در گذشته به دلیل تحرك 
بیشتر زنان، لگن آنها بزرگ تر و زایمان طبیعى راحت تر بود 
و این در حالى است که امروزه به دلیل عدم تحرك کافى 
مادران باردار، لگن آنها کوچــک تر بوده و زایمان طبیعى 

سخت تر است.

کارشناس مسئول دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعى 
اداره کل بهزیستى اســتان اصفهان گفت: 40 درصد از 
تماس هاى اورژانس اجتماعى استان اصفهان از سوى 

مردان است.
افسانه میرزاییان گروه هاى هدف اورژانس اجتماعى را، 
زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده، دختران 
فرارى، زوجینى که دچار اختالفات خانوادگى یا متقاضى 
طالق هستند و یا افرادى که دچار موارد کودك آزارى، 
همسرآزارى، سالمندآزارى و کســانى که با مشکالت 

اجتماعى سروکار دارند، اعالم کرد.
وى با تأکید بر این امر که زنان یا دختران در معرض آسیب 

یا خطر مى توانند در هر ساعتى از شبانه روز به این مرکز 
مراجعه کنند، اظهار داشــت: به دلیــل وجود یک مرکز 
کودکان خیابانى در اصفهان، این مرکز به مشــکالت 
پسران زیر 18 ســال هم رســیدگى کرده و آنها را هم 

پذیرش مى کند.
کارشناس مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى اداره 
کل بهزیستى استان اصفهان در خصوص نحوه پذیرش 
اورژانس اجتماعى تصریح کرد: پذیرش در این مراکز به 
دو صورت خودمعرف یا با دســتور مقام قضائى است که 
روش اول به صورت مراجعه شــخصى و روش دوم به 

صورت اجبارى است.

اصفهانى ها از کدام پزشکان 
شکایت بیشترى دارند؟ 

40درصد تماس با  اورژانس 
اجتماعى توسط مردان

انهدام باند سارقان باتري
 در خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از شناسایی و 
دستگیري اعضاي یک باند ســارق باتري خودروهاي 

سنگین خبر داد.
على جعفرى نژاد اظهارداشت: در پى وقوع چندین مورد 
سرقت باترى خودروهاى سنگین در سطح شهرستان و 
با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگى به پرونده در دستور 

کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: با تحقیقات تخصصى پلیس مشــخص شد 
بیشتر سرقت ها به یک روش و زمانى خاص انجام شده 
و غالباً باترى خودروهاى سنگین که بدون رعایت نکات 
ایمنى در کوچه ها و خیابان هاى خلوت و حاشــیه شهر 

پارك شده بود، مورد سرقت قرار گرفته اند.
فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شــهر ادامه داد: 
با اطالعات به دست آمده از ســارقان و اعالم به کلیه 
واحدهاى گشت پلیس، در نهایت مأموران کالنترى 14 
درچه موفق شدند سه متهم، همراه با یک دستگاه پراید 
را که در یکى از خیابان هاى شهر در حال سرقت باترى 
از یک خودروى سنگین بودند، شناسایى و دستگیر کنند.

نصب سامانه توزین حرکت 
خودروهاى بارى 

حســن رحمانى، معاون ایمنى،  فنى و بهره بردارى 
اداره کل راهــدارى وحمل  و  نقل جاده اى اســتان 
اصفهان از نصب ســومین ســامانه توزین در حین 

حرکت خودروهاى بارى در استان اصفهان خبر داد.

خبر

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

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1رأى شماره 7150مورخه 1396/7/30 آقاى حسنعلى قائدى باردئى به شناسنامه شماره 56 کدملى 4623095266 صادره 
شهرکرد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 220مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/851 واقع دربخش 

9 ثبت اصفهان –متقاضى طبق قولنامه عادى از آقاى صولت نورى فراموشجانى مالک رسمى خریدارى نموده است 
 2- رأى شماره 6048 مورخه 1396/6/21 آقاى احمد شاهپورى ارانى به شناسنامه شماره 34کدملى 5499471185صادره 
تیران وکرون فرزند على درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 220/43مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

411اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
3- رأى شــماره 6047 مورخــه 1396/6/21 خانــم ماه ســلطان ادریس ارانى  به شناســنامه شــماره 6 کدملى  
1829600621صادره خرمشهرفرزند حسین  دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 220/43مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 411اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شماره 7641 مورخه 1396/8/17 آقاى مسعود رجائى به شناسنامه شماره 342 کدملى 1091482829 صادره 
نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/98مترمربع قسمتى از پالك 1248 واقع درقطعه 10 

بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
5- رأى شــماره 23176مورخــه 1394/12/24 خانــم مریــم روح االمین به شناســنامه شــماره 2148کدملى 
1284961966صادره اصفهان فرزند سیدعباس درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/30 مترمربع 

پالك 620 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
6-رأى شــماره 23178مورخــه 1394/12/24 آقاى محمد کدخدائیان امنیه به شناســنامه شــماره  568کدملى  
1284865487صادره اصفهان فرزند عبداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/30 مترمربع پالك 

620 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
7-رأى شماره 6924 مورخه 1396/7/23 آقاى نصراله ابراهیمى به شناسنامه شماره 622 کدملى 1091468745 صادره 
نجف آباد فرزندروح اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/04مترمربع قسمتى ازپالك شماره 259 اصلى واقع 

درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8-رأى شماره 7929 مورخه 1396/8/30 خانم خدیجه فخرى به شناسنامه شماره 2493کدملى 5499076243 صادره 
تیران فرزند رضا درششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 228/71 مترمربع مربوط به پالك شماره 730اصلى 
واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان (که باششدانگ پالك 731/1 قطعه 5تشکیل یکباب خانه رامى دهد )- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
9-رأى شماره 7384 مورخه 1396/8/10آقاى فریدون هارونى به شناسنامه شماره 5 کدملى 5759835254صادره 
فریدن فرزند قیاقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 328/63مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع در 

بخش 12ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
10-رأى شــماره 7838 مورخــه 1396/8/25 آقاى اکبرعادل نیاء نجف آبادى به شناســنامه شــماره 226 کدملى 
1090997140صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 120 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 1221 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11-رأى شــماره 7839 مورخه 1396/8/25 خانم اعظم پورعبداله نجف  آبادى به شناســنامه شماره 1580 کدملى 
1090348762صادره نجف آباد فرزند فتح اله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 120 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 1221 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

12-رأى شماره 6858 مورخه 1396/7/22 آقاى محمد حجتى به شناسنامه شماره 131 کدملى 1091615845 صادره 
نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 241/62مترمربع که مقدار119/46 
مترمربع ان ازپالك شماره 1057اصلى ومقدار122/16مترمربع ان ازپالك 1101اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 6859 مورخه 1396/7/22 خانم مولود دیانى  به شناسنامه شماره 4896 کدملى 1092276866 صادره 
نجف آباد فرزند اصغر  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 241/62مترمربع که مقدار119/46 
مترمربع ان ازپالك شماره 1057اصلى ومقدار122/16مترمربع ان ازپالك 1101اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
14-رأى شــماره 6860 مورخــه 1396/7/22 خانم مریــم دیانى به شناســنامه شــماره 1080168011 کدملى 
1080168011 صادره نجف آباد فرزند اصغر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/04 مترمربع که 
مقدار122/04مترمربع ان ازپالك 1057ومقدار81مترمربع ان ازپالك 1101واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 6861 مورخه 1396/7/22 آقاى عباســعلى حجتى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 2911 کدملى 
1092257004 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/04 مترمربع 
که مقدار122/04مترمربع ان ازپالك 1057ومقدار81مترمربع ان ازپالك 1101واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
16- رأى شماره 7926 مورخه 1396/8/30 آقاى بهزاد بهارلوئى به شناسنامه شماره 1087 کدملى 1091177783صادره 
نجف آباد فرزند محمد حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 109/01 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1115 اصلى 

واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17-رأى شماره 7303مورخه 1396/8/6 آقاى مسعود براتیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 1318 کدملى 1091605386 
صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 114/79 مترمربع که 
مقدار85/31 مترمربع ان ازپالك 520ومقدار29/48 مترمربع آن ازپالك شماره 520/2 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
 18- رأى شماره 7304مورخه 1396/8/6 خانم عظیمه السادات کافیان موسوى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 9923 
کدملى 1092183809 صادره نجف آباد فرزند سیدجالل  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 114/79 
مترمربع که مقدار85/31 مترمربع ان ازپالك 520ومقدار29/48 مترمربع آن ازپالك شماره 520/2 واقع درقطعه 6 بخش 

11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19-   رأى  اصالحى شماره 7347 مورخه 1396/8/8 پیرورأى شماره 6601 مورخه 1396/7/13 آقاى محمد حکیمى 
نجف آبادى به شناســنامه شــماره 579 وکدملى 1091559325 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/71 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 855 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
20-   رأى اصالحى شماره 7348 مورخه 1396/8/8 پیرو رأى شماره 6602 مورخه 1396/7/13    خانم الهه رحیم نیا 
نجف آبادى  به شناسنامه شماره 228  وکدملى 1091576564 صادره نجف آباد فرزند محمد على  درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/71 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 855 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21-رأى شــماره 7905 مورخه 1396/8/30 آقاى غالمرضا احمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3236 کدملى 
1091425019صادره نجف آباد فرزند محمد على درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
140/90مترمربع قسمتى ازپالك شماره  436  اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
 22- رأى شماره 7906 مورخه 1396/8/30 خانم میتراکاظمى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080059504 کدملى 
1080059504صادره نجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/90مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره  436  اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
23-  رأى شــماره 7274 مورخــه 1396/8/4 آقاى بیژن عربیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1570کدملى 
1091305781صادره نجف آباد فرزند محسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 81/37 مترمربع قسمتى ازپالك 
شــماره 252 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى رجب على پورعزیزى بى 

واسطه وبه صورت عادى مى باشد 
24-رأى شــماره 7130 مورخه 1396/7/30 خانم بتول نورمحمد نجف آبادى به شناســنامه شــماره 687 کدملى 
1091012350 صادره نجف آباد فرزند قنبر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 89/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

1فرعى از108اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25-  رأى شماره 7176مورخه 1396/8/1 آقاى یوسف عاشورى به شناسنامه شماره 941 کدملى 5029627235 صادره 
فامنین فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 126 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 579 اصلى واقع درقطعه 
7 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى محمد حاجى صادقى ازوراث خانم گوهر احمدیان به صورت 

عادى وباواسطه مى باشد 
26-رأى شماره 7635 مورخحه  1396/8/17 آقاى محمد بهارلوئى به شناسنامه شماره 24 کدملى 4622826291 صادره 
شهرکرد فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 270/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از589 اصلى 

واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27-رأى شــماره 7279 مورخه 1396/8/4 خانم ســمیه خدادادى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 788 کدملى 
1092235760 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 176/55 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 525 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
28- رأى شــماره 7280 مورخه 1396/8/4 آقاى  مجید خدادادئى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 598 کدملى 
1091242410 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به  مساحت 176/55 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 525 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29-رأى شماره 6856 مورخه 1396/7/22 آقاى سید کمیل الدین نوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 123 کدملى 
1091291349 صادره نجف آباد فرزند سید محمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 148/77 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 84 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30-رأى شــماره 6925مورخــه 1396/7/23 آقــاى محمد على نوروزى ابادچى به شناســنامه شــماره 5 کدملى 
5759712871صادره چادگان فرزند براتعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/5مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

3 فرعى از5 اصلى واقع درقطعه 4بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
31-رأى شماره 6760 مورخه 1396/7/19 خانم مهرى پیرمرادیان به شناسنامه شماره 949 کدملى 0321326414 
صادره کرج فرزند محمد صادق درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 298/56 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 749 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى زهراپیرمرادیان بى واسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
32-رأى شماره 6761 مورخه 1396/7/19 آقاى مرتضى  پیرمرادیان به شناسنامه شماره 831 کدملى 1091003181 
صادره نجف آباد  فرزند اسداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 298/56 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 749 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى زهراپیرمرادیان بى واسطه وبه 

صورت عادى مى باشد 
33-رأى شــماره 7121 مورخه 1396/7/30 آقاى رســول امیرى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 1397 کدملى 
1091251916 صادره نجف آباد فرزند فتح اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 74/60 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 1 فرعى از61 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى محمود نوراهللا نجف آبادى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
34-رأى شــماره 7039 مورخه 1396/7/26 آقاى ســعید صالحى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 1076 کدملى 
1091602931 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/63 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35-رأى شــماره 7040 مورخه 1396/7/26 خانم معصومه جوشیرى به شناسنامه شــماره 1080000011 کدملى 
1080000011 صادره ازنجف آباد  فرزند حسینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 198/78 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

36-رأى شماره 7044 مورخه 1396/7/26 خانم فاطمه ســلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080400125 
کدملى 1080400125صادره ازنجف اباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/93 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
37-رأى شــماره 7045 مورخه 1396/7/26 آقاى محمد جوشــیرى به شناسنامه شــماره 1080347518 کدملى 
1080347518صادره از  اصفهان فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/93 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
38-رأى شــماره 7061 مورخه 1396/7/26 آقــاى یداله خانیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 583 کدملى 
1091011311صادره ازنجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/99 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39-رأى شــماره 6985 مورخه 1396/7/25خانم اکرم جوشــیرى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 228 کدملى 
1091085129 صادره ازنجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199/08 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 7 فرعى از274 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

40-رأى شماره 7041 مورخه 1396/7/26 خانم پروین مهربان به شناسنامه شماره 4 کدملى 5499355703 صادره از 
تیران فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/14 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از274 اصلى 

واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
41-رأى شماره 7690 مورخه 1396/8/21 آقاى سید یداهللا طباطبائى به شناسنامه شماره 23 کدملى 5499687471 
صادره تیران وکرون فرزند سید ابراهیم درششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 143/22 مترمربع مربوط به پالك 
شماره 3538 فرعى از87 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان (که باقسمتى ازپالك 87/8819 تشکیل یکباب خانه رامى 

دهد ) – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 

42-رأى شماره 7652 مورخه 1396/8/17 خانم عزت دانشگر به شناسنامه شماره 435 کدملى 1090744560 صادره 
نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 122/53 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 678 اصلى واقع درقطعه 

6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
43-رأى شــماره 7800 مورخه 1396/8/24 آقاى مجید هادیان قهدریجانى به شناســنامه شــماره 9495 کدملى 
1110258186 صادره فالورجان فرزند نعمت اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/25 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1144 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
44-رأى شــماره 6982 مورخه 1396/7/25 خانم صدیقه رحمتى ها نجف آبادى به شناســنامه شماره 717 کدملى 
1090973101 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 174/72 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 225 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى احمد حاج بابایى به 

صورت عادى وباواسطه مى باشد 
45-رأى شماره 7068 مورخه 1396/7/27 آقاى حمید زمانى به شناسنامه شماره 96 کدملى 1091315825 صادره 
نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 165/71 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 887 اصلى واقع 

درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46-رأى شماره 7282 مورخه 1396/8/4 خانم مهترفاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 1210 کدملى 1090835061 
صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 354 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

3 فرعى از881 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
47-رأى شــماره 7281 مورخه 1396/8/4 آقاى محمدتقى فاضل  نجف آبادى به شناســنامه شماره 515 کدملى 
1090776683 صادره نجف آباد فرزند یداله  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 354 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از881 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى به 

صورت قهرى موروثى مى باشد 
48-رأى شماره 7278 مورخه 1396/8/4 آقاى خسرو درخشا هوره ء به شناسنامه شماره 4 کدملى 4622834235 صادره 
شهرکرد فرزند رمضانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 

12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
49-رأى شماره 7689 مورخه 1396/8/21 خانم ستاره مهدوروارنائى به شناسنامه شماره 216 کدملى 1129451127 
صادره فریدونشهر فرزند اصالن درششدانگ یک باب مغازه و فوقانى مسکونى به مساحت 40/62 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 10139 فرعى از391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى به 

صورت قهرى موروثى وهمچنین به موجب سند انتقال قطعى مى باشد 
50-رأى شماره 8001 مورخه 1396/9/2 خانم طاهره توبئیها به شناسنامه شماره 983 کدملى 1090917562 صادره 
نجف آباد فرزند کاظم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 305 اصلى واقع 

درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
51-رأى شماره 7099 مورخه 1396/7/29آقاى رمضانعلى سلیمان نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 602کدملى 
1090828985 صادره نجف آباد فرزند نوروزعلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 300/18 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 526 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
52-رأى شماره 7100 مورخه 1396/7/29 خانم صدیقه ســلیمان نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 776کدملى 
1090876981 صادره نجف آباد فرزند هاجى محمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 300/18 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 526 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
53-رأى شــماره 5671 مورخه 1396/6/8 آقاى مجید  ســلیمان نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره  952کدملى 
1091112411 صادره نجف آباد فرزند رمضانعلى در چهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/73 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 423 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالکان رسمى وراث 

خانم آغا بیگم شریفى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
54-رأى شــماره 5682 مورخه1396/6/9 خانم محبوبه کاظمى نجف آبادى   به شناســنامه شماره  1000کدملى 
1091196591 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى  در دودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/73 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 423 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالکان رسمى وراث خانم آغا 

بیگم شریفى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
55-رأى شــماره 7650 مورخه 1396/8/17 آقاى علیرضا حســناتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2770 کدملى 
1091289735صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 83 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
56-رأى شــماره 7651 مورخه 1396/8/17 خانم سمیه حاجى صادقى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 797 کدملى 
1092092511صادره نجف آباد فرزند حسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 83 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
57-رأى شــماره 6862 مورخه 1396/7/22 آقاى مهدى مهدیه نجف آبادى به شناســنامه شــماره 831 کدملى 
1091532397 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/73 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 436 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
58-رأى شماره 7352 مورخه 1396/8/9 خانم احترام شاه بنده به شناسنامه شماره 267 کدملى 1090860757 صادره 
نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 45/27 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 329/8 اصلى واقع 

درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59-رأى شــماره 7123 مورخــه 1396/7/30 آقاى مجید رهبرى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 486 کدملى 
1091612171صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 164 مترمربع 

پالك شماره 2 فرعى از416 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60-رأى شماره 7124 مورخه 1396/7/30 خانم مرضیه طالب خواه  نجف آبادى به شناسنامه شماره 31927 کدملى 
1090317395صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 164 مترمربع 

پالك شماره 2 فرعى از416 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
61-رأى شماره 7406 مورخه 1396/8/10آقاى رمضانعلى بهارلوئى به شناسنامه شماره 12 کدملى 4622990423 
صادره شهرکرد فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 664/33 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 

واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
62-رأى شــماره 7285 مورخه 1396/8/6 آقاى محمد محمدى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1582 کدملى 
1091202419 صادره نجف آباد فرزند عزیزاهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 205/70 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 835/21 (که جهت استاندارد سازى پالك 835/10 لحاظ گردید )واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63-رأى شماره 7286 مورخه 1396/8/6 خانم سارا منصورى  به شناسنامه شماره 31961 کدملى 1090317735 صادره 
نجف آباد فرزند فرامرز  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 205/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
835/21 (که جهت استاندارد سازى پالك 835/10 لحاظ گردید )واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد

64-رأى شماره 7760 مورخه 1396/8/23 خانم ملوسى عیدى وندى به شناسنامه شماره 362 کدملى 5559439029 
صادره فارسان فرزند غالم آقا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 190 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 

واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
65-رأى شماره 7475 مورخه 1396/8/14 آقاى موسى ذبحى به شناسنامه شماره 482 کدملى 1092089357 صادره 
نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/41 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 582 اصلى واقع 

درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
66-رأى شماره 7634 مورخه 1396/8/17 آقاى ایرج اسدى به شناسنامه شماره 156 کدملى 1129295052 صادره 
فریدونشهر فرزند شکرخدا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/08 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 

واقع دربخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
67-رأى شــماره 7498 مورخه 1396/8/14 خانم پروین نجفیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1762 کدملى 
1090350589 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/30 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 499 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى جهان بابایى به صورت عادى 

وباواسطه مى باشد 
68-رأى شــماره 7385 مورخه 1396/8/10 آقاى مصطفى زارع نجف آبادى به شناســنامه شــماره 2625 کدملى 
1092254145 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/92 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 412 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى شــماره 7386 مورخه 1396/8/10 خانم طیبه آسیابانى  نجف آبادى به شناســنامه شماره 3280 کدملى 
1092260692 صادره نجف آباد فرزند اصغر  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 119/92 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 412 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
70-رأى شماره7223 مورخه 1396/8/4 آقاى حمید بهارلوئى به شناسنامه شماره 406 کدملى 1091572968 صادره 
نجف آباد  فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/18  مترمربع قسمتى ازپالك شماره 7 فرعى از330 

اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
71-رأى شماره 7383 مورخه 1396/8/10 آقاى محسن حجتى به شناسنامه شماره 2076 کدملى 1091233535 صادره 
نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/64 مترمربع که مقدار75/25 مترمربع آن ازپالك 765 
ومقدار45/39 مترمربع ان ازپالك 764واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
72-رأى شــماره 7302 مورخه 1396/8/6 خانم اشرف کرداریان نجف آبادى به شناســنامه شماره 23613 کدملى 
1090234058 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/57مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 683 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
73-رأى شــماره 8065 مورخه 1396/9/5 خانم مریم جمشیدیان قلعه سفیدى به شناســنامه شماره 100 کدملى 
1092311769 صادره نجف آباد فرزند غالمعباس درششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/22 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 533 فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
74-رأى شــماره 7120 مورخه 1396/7/30 خانم زهرا منتظرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 25522 کدملى 
1090253133 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درپنج ویک دوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 
25/89 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از983 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى طیبه یوسفى نجف آبادى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
75-رأى شــماره 7119 مورخه 1396/7/30 آقاى مصطفى علیان نجف  آبادى به شناســنامه شــماره 641 کدملى 
1091120374 صادره نجف آباد فرزند محمود  دریک دوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 25/89 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از983 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى طیبه یوسفى نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
76-رأى شــماره 6967 مورخه 1396/7/24 آقاى مصطفى علیان نجف  آبادى به شناســنامه شــماره 641 کدملى 
1091120374 صادره نجف آباد فرزند محمود  درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 114مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 1021 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى سید محمد آیت به صورت 

عادى وبى واسطه مى باشد 
77-رأى شماره 7423 مورخه 1396/8/11 آقاى حسن مهدوى به شناسنامه شماره 490 کدملى 1091217671 صادره 
نجف آباد فرزند رجبعلى درششدانگ یکباب مغازه وفوقانى مسکونى به مساحت 51/18 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

3024 فرعى از391 اصلى واقع در بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
78-رأى شــماره 7222 مورخــه 1396/8/4 خانم بتول صالحى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1273 کدملى 
1090964668 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ قسمتى ازیک باب خانه به مساحت 52/58 مترمربع برروى 
پالك شماره 173 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان (که باششدانگ پالك 173/1 واقع درقطعه 3 تشکیل 

یکباب خانه رامى دهد )انتقال ملک ازمالک رسمى حسینقلى طالبى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
79-رأى شماره 7718 مورخه 1396/8/22 خانم الهه کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 362 کدملى 1091190208 
صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یکباب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 62/84 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 280 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
80-رأى شماره 7308 مورخه 1396/8/6 خانم فریبا افشارى به شناسنامه شماره 366 کدملى 1091546843صادره نجف 
آباد فرزند اسداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/40 مترمربع قسمتى از پالك شماره 5/3  واقع 
در قطعه 4 بخش11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى عباس درخشان هوره به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
81-رأى شــماره 7307 مورخه 1396/8/6 آقاى محسن میرعباسى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 2668 کدملى 
1090359659صادره نجف آباد فرزند محمد على  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/40 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 5/3  واقع در قطعه 4 بخش11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى عباس 

درخشان هوره به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
82-رأى شــماره 7633 مورخــه 1396/8/17 خانم رضوان على بیگى بنى به شناســنامه شــماره 1726 کدملى 
1090350228 صادره نجف آباد فرزند عماد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/36 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 237 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
83-رأى شماره 7632 مورخه 1396/8/17 آقاى اسماعیل احسانى  به شناسنامه شماره 1494 کدملى 1818966808 
صادره آبادان  فرزند عبدالرضا  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/36 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 237 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
84-رأى شــماره 7276 مورخه 1396/8/4 خانم الهه مصطفى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 4595 کدملى 
1092130489 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ به استثناى بهاى یک هشتم  اعیانى یک 
باب خانه به مساحت 105/75 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 641 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى حسین حمیدى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
85-رأى شــماره 7275 مورخه 1396/8/4آقاى مهدى حاجى رجب نجف آبادى به شناسنامه شماره 1815 کدملى 
1092246045 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ به استثناى بهاى یک هشتم  اعیانى یک 
باب خانه به مساحت 105/75 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 641 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال 
ادامه در صفحه 11

استمرار شرایط پایدارى وضعیت جوى و سکون نسبى هوا 
طى امروز و فردا، سبب افزایش غلظت آالینده ها و ناسالم 
شدن هوا براى عموم در کالنشــهر اصفهان و شهرهاى 

صنعتى استان مى شود.
کارشناس مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان وضعیت جوى آسمان این اســتان را طى امروز و 

فردا، صاف تا قسمتى ابرى پیش بینى کرد.
حجت ا...على عســگریان افزود: دماى هوا یک تا 2درجه 
سانتیگراد افزایش خواهد داشت و پدیده خاصى در سطح 

استان پیش بینى نمى شود.
على عسگریان با بیان اینکه شاخص آلودگى هوا باالو براى 
عموم ناسالم است، گفت: شرایط فعلى براى تداوم آلودگى 
در اصفهان و سایر نقاط صنعتى و پرتراکم این استان فراهم 

است.
■■■  

در همین حال، مسئول اداره پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: بر اساس نقشــه هاى هواشناسى، 

پایدارى هوا و افزایش غلظت آالینده ها امروز وجود دارد.
حســن خدابخش افزود: کیفیت هوا طى روز یک شــنبه 
براى تمام افراد ناسالم خواهد بود، اما طى پیش بینى ها، از 
بعدازظهر و شامگاه یک شنبه(امشب) با ورود یک سامانه 

ناپایدار، وضعیت کیفى هوا بهتر خواهد شد.
وى ادامه داد: روز دوشــنبه(فردا) شرایط کیفیت هوا بهبود 
خواهد یافت و سیستم ناپایدارى وارد استان مى شود که به 
دلیل نبود رطوبت الزم، بارشى نخواهد داشت، اما به شکل 

وزش باد خود را نشان مى دهد.
■■■  

رئیس ستاد مدیریت بحران استان اصفهان همچنین  گفت: 

امروز در نواحى شش گانه اصفهان و 9 شهر این استان، همه 
مقاطع تحصیلى، مهدهاى کودك و مراکز روزانه بهزیستى 

تعطیل است.
منصور شیشــه فروش افزود: این مراکز عالوه بر اصفهان 
در شهرهاى شاهین شهر، مبارکه، فالورجان، زرین شهر، 

خمینى شهر، پیربکران، فوالدشهر، برخوار و نجف آباد نیز 
تعطیل اعالم شده است.

■■■  
کارشناس مسئول کیفیت هواى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان نیز گفت: امروز؛ اوج شرایط آالینده 

در اصفهان را خواهیم داشت.
محمود مــزارع تأکید کرد: شــرایط جــوى اصفهان در 
حال حاضر در شرایط ســکون قرار دارد و در این شرایط، 
اوج آلودگى هــوا را براى امروز شــهر اصفهان پیش بینى 

مى کنیم.

آلودگى هوا دوباره مدارس را  تعطیل کرد
نصف جهان کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان 
در حال برگزارى کالس هــاى تئورى و عملى منظمى 
براى نانوایان است که یکى از اولویت هاى این کمیسیون، 

آموزش مهارت مدیریت نانوایى است.
رئیس اتحادیه نانوایان شهرســتان اصفهان با اشاره به 
افزایش قیمت نان که اصلى ترین خواســته نانوایان نه 
اصفهان بلکه کل کشور است به نصف جهان گفت:  تمام 
تالش ما به صورت مکاتبه و مذاکره بر ســر قیمت نان 

است که با تصمیم مسئوالن، فعًال منتفى است.
محمود پهلوان زاده در خصوص مشکالت نانوایان بیان 
داشت: مهمترین مشکالت نانوایان شامل قیمت نان و 
تصمیمات یکجانبه  و غیر کارشناســانه دولت پیرامون 

میزان مصرف نمک و کیفیت آرد است.
رئیس اتحادیه نانوایان اصفهان اظهار داشــت: مذاکره 
با مسئوالن مربوطه براى ثبات بخشیدن به کیفیت آرد 
که یکى از اصلى ترین عوامل کیفیت نان است وتشویق 
نانوایان در اســتفاده از نیروى ماهر، یکى از پارامترهاى 

مهم براى بهبود کیفیت نان است. 
پهلــوان زاده با بیــان اینکــه در بحث کیفیــت نان، 
کالس هاى آموزش دوره اى  نیز براى باال بردن سطح 
اطالعات، آگاهى و مهارت فنى نانوایان برگزار مى شود، 
افزود: خوشــبختانه یکى از فعال ترین کمیسیون هاى 
اتحادیه، کمیسیون آموزش است که کالس هاى تئورى 
و عملى منظمى برگزار مى کند که یکى از این کالس ها 

مهارت مدیریت نانوایى است.
وى اذعان داشت: امروز باید گفت متأسفانه یا خوشبختانه 
در رکود اقتصادى موجود، شــغل نانوایــى مورد توجه 
اســت و علیرغم اشــباع بودن بازار، این شغل متقاضى 

زیاد دارد.

متقاضى شغل نانوایى  
زیاد شده است
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از فروش شیر خام 
در گلپایگان جلوگیرى شود

مدیر جهاد کشاورزى شهرســتان گلپایگان گفت: 
بــراى جلوگیرى از خام فروشــى شــیر، باید مراکز 
جمع آورى شــیر در ســطح شهرســتان گلپایگان 
مورد نظارت و بازرســى قــرار گیرند تــا از فروش 
شــیر خام و غیر پاســتوریزه به مــردم جلوگیرى 

شود.
حیدرعلى گل محمدى بــا تأکید بر ضرورت مصرف 
شیر به صورت پاستوریزه و با بیان اینکه مردم به دنبال 
تأمین شیر سالم و بهداشتى هســتند، افزود: مراکز 
جمع آورى شیر در سطح شهرســتان گلپایگان باید 
قبل از خام فروشى شیر به مردم، نسبت به پاستوریزه 

شدن شیر اقدام کنند.

افزایش 3000 تختِى 
ظرفیت اقامت گردشگران

معاون ســرمایه گذارى اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى وگردشــگرى استان اصفهان گفت: با 
توجه به مجوزهاى صادر شــده و تکمیل طرح هاى 
گردشــگرى بخش خصوصى، دو هزار و 920 تخت 
به ظرفیت اقامت گردشــگران در اســتان اصفهان 

افزوده شده است.
حمید امینى افزود: از این تعداد، دو هزار و 500 تخت 
مربوط به صدور مجــوز و تأســیس اقامتگاه هاى 
بومگردى، از مرکز تا دور افتاده ترین نقطه اســتان 

است.

خبر

مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان از رشد 145 
درصدى ارزش صادرات محصوالت این شرکت در 9 ماهه 

سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
صادقى با اشــاره به صادرات 810 هزار تن از محصوالت 
این شــرکت در ســال جارى تصریح کرد: میزان صادرات 
محصوالت ذوب آهن اصفهان در مقایســه با مدت مشابه 
سال گذشــته از نظر وزن، 84 درصد و از لحاظ ارزش مالى 
145 درصد افزایش یافته اســت. وى ازصــادرات اولین 
محموله میلگرد تولیدى این شرکت به انگلستان نیز خبر داد 
وگفت: این محموله شامل پنج هزار ُتن میلگرد به ارزش هر 
تن 505 دالر  است که از طریق بندرعباس به مقصد لندن 

بارگیرى شد.
صادقى اظهار داشت: پیش فروش این قرارداد دو ماه قبل 
به شرکت ذوب آهن اصفهان پرداخت شد و قرارداد دیگرى 
نیز با این شرکت انگلیسى منعقد شده است. وى اضافه کرد: 
براســاس قرارداد جدید تا چندماه آینــده دومین محموله 
میلگرد ذوب آهن اصفهان به وزن 10 هزار ُتن به انگستان 

صادر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان از چین، تایلند، 
برمه، اندونزى، ویتنام، پاکستان،  انگلستان، بلژیک، و هلند، 
به عنوان کشورهایى نامبرد که طى 9 ماه گذشته محصوالت 

فوالدى و فرعى ذوب آهن به آنها صادر شده است.

معاون ادارى و مالى شــهردارى اصفهــان گفت: اولویت 
بودجه 97 شهردارى، تأمین هزینه هاى جارى شهر از جمله 
هزینه هاى نگهدارى، فضاى سبز و خدمات شهرى و حقوق 

و دستمزد کارکنان است.
محمد نورصالحى اظهارداشت: بودجه سال جارى دو هزار 
و 650 میلیارد تومان بود که با توجه به رایزنى هاى صورت 
گرفته بین مدیران شهرى و شوراى اسالمى شهر، براى سال 
آینده شهردارى اصفهان، سه هزار میلیارد تومان پیش بینى 
شده است، اما هنوز این رقم نهایى نیست. وى با بیان اینکه 
رویکرد بودجه ریزى سال آینده بر مبناى برنامه راهبردى 
اصفهان 1400 است، ادامه داد: اولویت بودجه 97 را، تأمین 

هزینه هاى جــارى از جمله هزینه هاى نگهدارى شــهر، 
فضاى سبز و خدمات شهرى و حقوق و دستمزد کارکنان 

تشکیل مى دهد.
معاون ادارى و مالى شهردارى اصفهان عنوان کرد: در بودجه 
سال آینده، تکمیل پروژه هاى شاخص شهر از جمله مرکز 
همایش هاى بین المللى، میدان امام على(ع)، کنار گذر رینگ 
حفاظتى و خط یک مترو در اولویت قرار دارد. نورصالحى 
تصریح کرد: در بودجه سال آینده به تکمیل خط یک مترو و 
آغاز عملیات عمرانى خط دوم و سوم قطارشهرى اصفهان 
توجه خاصى شــده و عالوه بر آن، بــراى تقویت ناوگان 

اتوبوسرانى بودجه خوبى اختصاص پیدا کرده است.

پیش بینى بودجه 
300میلیاردى شهردارى

رشد 145درصدى ارزش 
صادرات محصوالت ذوب آهن 

ادامه از صفحه 10
ملک ازمالک رسمى حسین حمیدى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 

86-رأى شماره 7142 مورخه 1396/7/30 آقاى على اکبرى قهدریجانى به شناسنامه شماره 1100092404 کدملى 
1100092404صادره اصفهان فرزند عبداله درششدانگ یکباب گاودارى به مساحت 8260 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 395/14واقع دربخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
87-رأى شماره 6394 مورخه 1396/6/30 آقاى محمد على خلیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1080193626 
کدملى 1080193626 صادره نجف آباد فرزند یداله دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/5 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 192/2 واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
88-رأى شــماره 6396 مورخه 1396/6/30خانم جواهرامینى  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 2166 کدملى 
1090354622 صادره نجف آباد فرزند فتح اله  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/5 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 192/2 واقع درقطعه 11بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
89-رأى شماره 8229 مورخه 1396/9/11 آقاى حســن عباس پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 22604 کدملى 
1090223961 صادره نجف آباد فرزند على درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک بابخانه به مساحت 232 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 916 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
90-رأى شــماره 8230 مورخه 1396/9/11 خانم شهنازشهسوارى نجف  آبادى به شناســنامه شماره 42 کدملى 
1091472221 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک بابخانه به مساحت 232 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 916 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
91-رأى شــماره 8060 مورخه 1396/9/4 آقاى علیرضا کاظمى پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 2237 کدملى 
1091258805 صادره نجف آباد فرزند صادق درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/93 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 790 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

92-رأى شماره 8061 مورخه 1396/9/4 خانم هاجر مختارى  به شناسنامه شماره 229 کدملى 1091616833 صادره 
نجف آباد فرزند تقى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/93 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

790 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93-رأى شماره 8039 مورخه 1396/9/4آقاى محمد جعفرى به شناسنامه شماره 29 کدملى 5499879222 صادره 
نجف آباد فرزند امراله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/38 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 759 اصلى واقع 

درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
94-رأى شماره 8066 مورخه 1396/9/5 خانم مرضیه شاهپورى به شناسنامه شماره 28 کدملى 5499518823 صادره 
تیران وکرون فرزند رضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/39 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 444 اصلى واقع 

درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
95-رأى شــماره 8262مورخه 1396/9/12 خانم اعظم پورغالمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 30040 کدملى 
1090298463 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 273/76 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از734 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
96-رأى شماره 8259مورخه 1396/9/12 آقاى مهدى شکرانه به شناسنامه شماره 496 کدملى 1091098182 صادره 
نجف آباد فرزند نصراهللا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 273/76 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

2 فرعى از734 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
97-رأى شــماره 8064 مورخــه 1396/9/4خانم الهه ضیائى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 27649 کدملى 
1090274505 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب مغازه وفوقانى مسکونى به مساحت 135 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 489 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

98-رأى شماره 8148 مورخه 1396/9/8 آقاى سید محمد کافى موسوى نجف آبادى به شناسنامه شماره 473 کدملى 
1091453004 صادره نجف آباد فرزند سید اسداهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 90/20 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 403 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
99-رأى شماره 8000 مورخه 1396/9/2 آقاى فرامرز کریم خانى به شناسنامه شماره 11457 کدملى 1815556048 
صادره آبادان فرزند نصراله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 282/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى 1163 

اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
100-رأى شماره 6583 مورخه 1396/7/12 آقاى محمد هاشمى به شناسنامه شماره 481 کدملى 1091129411 صادره 
نجف آباد فرزند کریم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 160/16 مترمربع قسمتى ازپالك شماره481 واقع درقطعه  7 

بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
101-رأى شــماره 8129 مورخه 1396/9/7 آقاى سید احمد احمدى شیخ شــبانى به شناسنامه شماره 54 کدملى 
1091455902 صادره نجف آباد فرزند سید عیدى محمد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 262/38 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 109 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
102-رأى شــماره 8087 مورخه 1396/9/7 آقاى عباس روح اهللا نجف آبادى به شناســنامه شــماره 796 کدملى 
1090877188 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه  به مساحت 137/26 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1571 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
103-رأى شــماره 8078 مورخه 1396/9/7 آقاى عباس روح اهللا نجف آبادى به شناســنامه شــماره 796 کدملى 
1090877188 صادره ازنجف آباد فرزند محموددرششدانگ یکباب مغازه به مساحت 36/52 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1571 اصلى واقع  درقطعه 2 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
104-رأى شــماره 8242 مورخه 1396/9/11 آقاى عباس روح اهللا نجف آبادى به شناســنامه شماره 796 کدملى 
1090877188 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/08 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1 فرعى از391 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
105-رأى شــماره 5868 مورخه 1396/6/14 خانم زهرا رســتمى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 345 کدملى 
1091527539صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/20مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 115 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى طبق قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى 

مجید امینى نجف آبادى خریدارى نموده است  
106-رأى شــماره 5866 مورخه 1396/6/14 آقاى مجید امینى  نجف آبادى به شناســنامه شماره 23925 کدملى 
1090237170صادره نجف آباد فرزند فتح اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/20مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 115 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
107-رأى شماره 7322 مورخه 1396/8/6 خانم منیر زمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 65 کدملى 1092076727 
صادره نجف آباد فرزند یداله دریک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 171 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 402 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
108-رأى شماره 7323 مورخه 1396/8/6 خانم اکرم ادخ  به شناسنامه شماره 2380 کدملى 1091416443 صادره 
نجف آباد فرزند رضا  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 171 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 402 

اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
109-رأى شماره 7317 مورخه 1396/8/6 آقاى مســعود نظرعلیان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 616 کدملى 
1091268215 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل  دریک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 171 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 402 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 
مى باشد

110-رأى شــماره 7318 مورخه 1396/8/6 آقاى مهدى زمانیان  نجف آبادى به شناســنامه شماره 1817 کدملى 
1091308268 صادره نجف آباد فرزند یداله دریک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 171 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 402 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
111-رأى شــماره 8252 مورخه 1396/9/12 خانم شهال شــریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2963کدملى 
1090362609 صادره نجف آباد فرزند سید مرتضى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 169 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 354 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
112-رأى شــماره 8041 مورخه 1396/9/4 آقاى مهرداد کرداریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 24412 کدملى 
1090242042 صادره نجف آباد فرزند کریم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/75 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 445 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
113-رأى شماره 5742 مورخه 1396/6/12 خانم الهه حرى به شناسنامه شماره 284کدملى 1091626383 صادره 
نجف آبادفرزند مصطفى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

1فرعى از493 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
114-رأى شماره 5743 مورخه 1396/6/12 آقاى محمد قربانى  به شناسنامه شماره 265کدملى 1111202060 صادره 
فالورجان فرزند یداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

1فرعى از493 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
115-رأى شماره 7301 مورخه 1396/8/6 خانم فاطمه بیگم صافى به شناسنامه شماره 570 کدملى 1090777231 
صادره نجف آباد فرزند محمد رضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 70/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 300 
اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى شاهزاده بیگم پورمحمدى نجف آبادى به 

صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
116-رأى شماره 8173 مورخه 1396/9/9 آقاى پرویزپیرعلى به شناسنامه شماره 2204 کدملى 1818126885صادره 
آبادان فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 190/19 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6  اصلى واقع دربخش 

12 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
117-رأى شماره 7979 مورخه 1396/9/2 آقاى ستاراسدى به شناسنامه شماره 161کدملى 1129295109صادره 
فریدونشهر فرزند بختیاردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع 

دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
118-رأى شماره 8243 مورخه 1396/9/11 آقاى علیداد گشول به شناســنامه شماره 722 کدملى 1129170322 
صادره فریدونشهر فرزند جعفرقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 275 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 

واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
119-رأى شماره 8149 مورخه 1396/9/8 آقاى نبى اله نقى زاده به شناسنامه شماره 3624 کدملى 1970431733صادره 
مسجد سلیمان فرزند على صالح درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 

واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه و به صورت عادى مى باشد 
120-رأى شماره 8150 مورخه 1396/9/8 آقاى نبى اله نقى زاده به شناسنامه شماره 3624 کدملى 1970431733صادره 
مسجد سلیمان فرزند على صالح درششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 

واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه و به صورت عادى مى باشد 
121-رأى شماره 8265 مورخه 1396/9/12 آقاى رسول شهیدى به شناسنامه شماره 3016 کدملى 1091344051 
صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 108/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى 

واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
122-رأى شــماره 8040 مورخــه 1396/9/4 آقــاى مصطفــى غالمى به شناســنامه شــماره 9524 کدملى 
1092179811صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/15 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 322اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
123-رأى شــماره 7997 مورخه 1396/9/2 خانم نســرین آقائى ملک آبادى به شناســنامه شــماره 177 کدملى 
1829365932 صادره خرمشهر فرزند قربانعلى درششدانگ یک بابخانه به مساحت 150/30 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 741 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
124-رأى شماره 7980 مورخه 1396/9/2 آقاى سعید ربیعیان به شناسنامه شماره 687 کدملى 1091131473 صادره 
نجف آباد فرزند محمد کریم در1/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 214/77 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 14 فرعى از15 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
125-رأى شماره 7982 مورخه 1396/9/2 خانم فاطمه کریمى به  شناسنامه شماره 1430کدملى 1092098844 صادره 
نجف آباد فرزند اله یار در4/5 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 214/77 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

14 فرعى از15 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
126-رأى شماره 7930 مورخه 1396/8/30 آقاى سید عطاءاله شریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 102 کدملى 
1090781261 صادره نجف آباد فرزند سید محمود درقسمتى ازیکبابخانه که باقسمتى ازپالکهاى 945/3 و945/1 
تشکیل یکباب خانه راداده اند به مساحت 195/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 932 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت 
اصفهان – متقاضى طبق معاوضه  نامه عادى ازمالک رسمى خانم فاطمه حبیب الهى و آقاى کاظم طراوت نجف آبادى 

وخانم صغرى طراوت نجف آبادى خریدارى نموده است 
127-رأى شــماره 7354 مورخــه 1396/8/9 آقــاى روح اله مومــن زاده به شناســنامه شــماره  832   کدملى 
1091600491صادره نجف آباد فرزند باقر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/31 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 938اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
128-رأى شــماره 8174 مورخه 1396/9/9 آقاى حسن قاســمى اسفیدواجانى به شناسنامه شــماره 58 کدملى 
5499530203 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 175/60 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1 فرعى از835 اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
129-رأى شــماره 15028 مورخه 1395/12/10 خانم گلنارعبدالحســین زاده به شناســنامه شــماره 64 کدملى 
1129967141 صادره فریدونشهر فرزند عبدالحسین درششدانگ یک بابخانه به مساحت 196/25 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى آقاى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
130-رأى شماره 3474 مورخه 1396/4/8 آقاى نادرقاسمى به شناسنامه شماره 24572کدملى 1090243642 صادره 
نجف آباد فرزند حاجى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 60/35 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

86اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
131-رأى شــماره 3475 مورخه 1396/4/8 خانم فرشــته رحیمى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 26606کدملى 
1090264003 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 60/35 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 86اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
132-رأى اصالحى شــماره 8876 مورخــه 1396/9/30 پیرو رأى شــماره 14252 مورخــه 1395/11/24 خانم 
شهنازرضائیان که دررأى قبلى شماره قطعه اشتباها 4 قیدشده بود وصحیح آن قطعه 10 مى باشد ورأى صادره قبلى 

بارعایت اصالحات فوق قابل اجرامى باشد 
133-رأى شماره 7473 مورخه 1396/8/14 خانم مرضیه نوریان به شناسنامه شماره 1272 کدملى 1091249636 
صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 108/21 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 488 

اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
134-رأى شماره 6682 مورخه 1396/7/15 خانم ملیحه نوریان به شناسنامه شماره 530 کدملى 1091098522صادره 
نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 74/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 437 اصلى واقع 

درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
135-رأى شماره 7116 مورخه 1396/7/29 آقاى فضل اهللا شاه محمدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 417 کدملى 
1091528251صادره نجف آباد فرزند ناصر درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیک باب مغازه به مساحت 176/96 
مترمربع برروى پالك شماره 878/5 واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

136-رأى شماره 7115 مورخه 1396/7/29 آقاى محمد جعفر شاه  محمدیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 2158 
کدملى 1092106121صادره نجف آباد فرزند ناصر درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیک باب مغازه به مساحت 
176/96 مترمربع برروى پالك شماره 878/5 واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشارنوبت اول :1396/10/9 تاریخ انتشارنوبت دوم :1396/10/24  م الف: 7246حسین زمانى- رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 10/247
مزایده

شماره نامه: 9610113757501225 شــماره پرونده: 9609983757300020 اجراى احکام دادگاه عمومى بخش 
مهردشت درنظر دارد درخصوص پرونده کالسه 960031 و 960046 و 960143 له آقایان مرتضى خوندابى و کرمعلى 
آقامحمدى و مجید مومنى جلسه مزایده اى علیه شرکت آریا تابنده جم، برگزار نماید که مشخصات مال مورد مزایده 
حسب نظریه کارشناسى بشرح ذیل مى باشد: 1.پرکن صنعتى مایعات شیشه شور سه نارله مارك ماشین سازى پارك داما با 
مخزن پلى اتیلن به مبلغ شصت و پنج میلیون ریال 2.دستگاه چهارکاره (کپى و پرینتر و فاکس و اسکنر) مارك سامسونگ 
مدل 4623FH-scx به مبلغ هشت میلیون و پانصدهزار ریال برآورد مى گردد. جلسه مزایده در تاریخ 96/11/24 از 
ساعت 9الى11 صبح دردفتراجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى باشد که طالبین شرکت درمزایده 
مى توانند 5روز قبل از تاریخ مزایده به دفتراجراى احکام مراجعه تا دستوربازدید صادرگردد. ضمنا مزایده ازمبلغ ارزیابى 
شده شروع و برنده کسى است که ده درصد مبلغ ارزیابى را نقدا بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
توضیحاً کلیه هزینه هاى جانبى مربوط به مزایده بعهده برنده مزایده مى باشد. 7342/م الف،مدیراجراى احکام دادگاه 

عمومى بخش مهردشت/10/587
اخطار اجرایى

شماره: 122/96 ش 25 به موجب رأى شماره 9609976795500481 تاریخ 96/6/4 حوزه 25 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 1- آمنه رفسنجانى 2- امیر رفسنجانى نشانى: مجهول المکان 
محکوم اند به: به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت چک شماره 308194- 95/10/10 بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/850/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مذکور (95/10/10) 
طبق شاخص بانک مرکزى به عالوه نیم عشر دولتى در حق خواهان احمد زمانیان نجف آبادى فرزند محمد شغل: آزاد 
نشانى: اصفهان- خ باهنر- کوچه 8 کوى شهیدان شمس پ 5. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 استیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم 

نماید. م الف: 32464 شعبه 25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/690
ابالغ اجراییه

شماره اجرائیه: 9610426795300029 شماره پرونده: 9609986795300101 شماره بایگانى شعبه: 960103 بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096795300580 و شماره دادنامه مربوطه 9609976795300996 
محکوم علیه احمد حضرتى نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 6/130/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت تأخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک شماره 792127 مورخ 95/7/20 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان مرتضى عسکریان فرزند حسین نشانى: 
اصفهان- اتوبان چمران نبش اشراق شمالى تعمیرگاه پژو پراید عسکرى صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى 
ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود 
(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که 
باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 32465 شعبه 23 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/691
ابالغ

درخصوص پرونده کالسه 1570/95 خواهان نجف قلى خلیلى دادخواستى مبنى بر تجدیدنظر خواهى به طرفیت میالد 
آرمان تقدیم نموده است. وقت رسیدگى براى ساعت 10 تبادل لوایح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57- کدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان- شعبه 13 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. جهت تجدید نظر خواهى نجف قلى خلیلى 
نسبت به دادنامه 94300018- 96/1/9 چنانچه الیحه ایى دفاعیه دارید ظرف مدت 10 روز به این شعبه مراجعه نمایید. م 

الف: 32467 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/692
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961058 شماره دادنامه: 9609976793703346- 96/10/11 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: زهرا یزدانى کچویى فرزند علیرضا نشانى: اص- شهرك کوثر (خ امام خمینى) کوى بالل 
پ 19 خوانده: فرشته رستمى بروجنى فرزند قربانعلى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 49/000/000 ریال 
بابت دو فقره چک بشماره 21449699- 95/10/27 و 21449694- 95/12/27 به انضمام مطلق خسارات قانونى و 
بدواً صدور قرار تأمین خواسته وفق ماده 108 و 117 ق. آ. د. م و هزینه تأخیر در تأدیه از سررسید تا اجراى حکم با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى خانم زهرا یزدانى کچویى فرزند علیرضا به طرفیت خانم فرشته 
رستمى بروجنى فرزند قربانعلى به خواسته مطالبه مبلغ مجموعاً 49/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى 
21449699- 95/10/27 و 21449694- 95/12/27 به عهده بانک هر دو پست بانک ایران به انضمام مطلق خسارات 
قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه 
رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 1/882/500 ریال یک میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/10/27- 95/12/27) تا تاریخ 
اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى 

اصفهان مى باشد. م الف: 32470 شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/693
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961059 شماره دادنامه: 9609976793703347- 96/10/11 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: زهرا یزدانى کچویى نشانى: اصفهان- شهرك کوثر (خ امام خمینى) کوى بالل پ 19 خوانده: 
مجتبى قائد امینى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 16/000/000 ریال بابت سه فقره چک به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى خانم زهرا یزدانى کچویى فرزند 
علیرضا به طرفیت آقاى مجتبى قائد امینى فرزند آقایار به خواسته مطالبه مبلغ شانزده میلیون ریال 16/000/000 ریال 
وجه چک به شماره ى 533981- 95/12/2 و 533979- 95/10/2 و 533982- 96/1/8 به عهده بانک ملى به انضمام 
مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض 
نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ شانزده میلیون ریال 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و سیصد و سى هزار ریال 3/330/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
(95/12/2- 95/10/2- 96/1/8) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32471 شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/694
ابالغ اجراییه

شــماره اجرائیــه: 9610426795700069 شــماره پرونده: 9609986795700330 شــماره بایگانى شــعبه: 
960330 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610096795700160 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976795700763 محکوم علیه (خوانده مهدى کرمى فرد فرزند نورمراد نشانى: مجهول المکان)  محکوم 
است به حضور دردفتر اسناد رسمى و تنظیم و انتقال سند رسمى خودرو مورد دعوى 1- یک دستگاه هیوندا به شماره 
انتظامى 28- ایران 929 ل 29 مدل 2011 با شماره موتور 721477 و شمااره شاسى 069584 و محکومیت خوانده 
حمید پوالدوند فرزند احمد نشانى: مجهول المکان به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى یک دستگاه وانت 
کاپرا به شماره شهربانى 31- ایران 547 ب 32 مدل 1389 همچنین پرداخت مبلغ 108250 ریال هزینه دادرسى در 
حق محکوم له حمید جوانى جونى فرزند حسین نشانى: اصفهان- خ امام خمینى خ مشیرالدوله جنب مخابرات تعمیرگاه 
جوانان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى 
که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى 
مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون 
کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 32476 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/695
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 960120 شــماره دادنامه: 9609976795800469 مرجع رسیدگى: شعبه 28 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: رضا کاظمى جروکانى ف نعمت ا... نشانى: اصفهان خ صمدیه- کوچه فارابى پالك 10 خوانده: 
مهدى احمدى پور سرشکه ف رمضانعلى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست رضا کاظمى جروکانى به 
طرفیت مهدى احمدى پور سرشکه بخواسته مطالبه مبلغ 86/000/000 ریال وجه یک فقره سفته/ چک به شماره هاى 
9514/193629- 96/1/25 عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست 
تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده/ خواندگان با ابالغ قانونى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از 
اشتغال ذمه ى خوانده/ خواندگان به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 
519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده/ 
خواندگان به پرداخت مبلغ 86/000/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 3/250/000 به عنوان خسارت دادرسى 
و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 96/1/25 لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

32481 شعبه 28 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/697

استاندار اصفهان گفت: مردم استان اصفهان مطمئن 
باشند تا حصول نتیجه و عملى شدن تمامى قول ها و 
برطرف شدن مشکالت، لحظه اى دست از پیگیرى 
برنخواهم داشــت و در راه خدمت  به مردم خسته 

نخواهم شد.
محسن مهرعلیزاده اظهار داشت: خدا را سپاسگزارم 
که توفیق خدمت را به ما عطا فرموده و اینکه مردم، 
با همه مشکالت و به عنوان افراد عالقه مند به آینده 
کشور و دین حضور دارند، توفیق مضاعفى است. وى 
عنوان کرد: سیر مهاجرت  از روستاها به شهرها که در 
استان اصفهان آمار باالترى نسبت به دیگر استان ها 

دارد، باعث شده که بى برنامه شکل بگیرد.
استاندار اصفهان یادآور شد: مدیریت استان وظیفه 
دارد گره ها را از کار مردم باز کرده و مردم نیز تا جایى 
که امکان دارد در خصوص حفظ بهداشت و امنیت 

تالش کنند.

مراسم تشییع پیکر حجت االسالم و المسلمین شیخ مهدى مظاهرى دیروز با 
حضور استاندار اصفهان، تنى چند از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، جمعى 
از علما و طالب حوزه علمیه اصفهان و خیل عظیم مردم اصفهان در مسجد سید 

اصفهان انجام شد.
در ابتداى این مراسم، زیارت پر فیض عاشورا قرائت شد و پس از مد احى و سینه 
زنى، نماز میت توسط آیت ا... العظمى حســین مظاهرى، رئیس حوزه علمیه 

اصفهان اقامه شد.
پس از آن بخشى از صوت روضه خوانى مرحوم شیخ مهدى مظاهرى در مرثیه 
حضرت زهرا (س) پخش و پیکر آن مرحوم بر دســتان عزادار مردم اصفهان 

تشییع شد. 
پیکر حجت االسالم والمسلمین مظاهرى بعد از تشییع روى دستان مردم مؤمن 

اصفهان، در گلستان شهداى این شهر به خاك سپرده شد.
مراسم تشییع با حضور آیت ا...طباطبائى نژاد نماینده ولى فقیه در استان، آیت ا...
مهدوى عضو مجلس خبرگان رهبرى، استاندار، شهردار اصفهان و فرماندار، 
نمایندگان اصفهان در مجلس، مسئوالن نظامى و انتظامى، طالب و روحانیون 

و اقشار مختلف همراه بود.
در ابتداى این مراســم ختم قرآن همراه با قرائت زیارت عاشورا و روضه خوانى 
انجام شد و سپس پیکر مطهر آن مرحوم از مسجد سید اصفهان به سمت گلستان 

شهداى اصفهان تشییع شد.
همچنین جمعیت تشییع کننده پیکر مرحوم مظاهرى، پس از عبور از خیابان هاى 
مسجد سید و طیب، در خیابان باغ گلدسته و در مقابل پایگاه مقاومت بسیج امام 
صادق (ع) توقف کردند و به سوگوارى، عزادارى و مداحى پرداختند و طى این 
تشییع، لحظه به لحظه بر تعداد جمعیت تشییع کنندگان اضافه مى شد. سپس در 
ادامه مسیر با عبور از خیابان پاسداران، میدان فیض و میدان بسیج مستضعفین، 
پیکر این روحانى شهیر را در جوار مقبره شهید آیت ا...اشرفى اصفهانى به خاك 

سپردند.
مردم با شعارهاى«یا حسین(ع)»، «ال ا... اال ا...» و «ا...اکبر» به بدرقه این عالم 

تا گلستان شهدا پرداختند.

به مناسبت درگذشت حجت االسالم مهدى مظاهرى، دیروز مرکز مدیریت و 
مدارس حوزه علمیه اصفهان و دروس سطح عالى و خارج تعطیل بود.

گفتنى است؛ حجت االسالم والمســلمین مظاهرى در سال 1310 در اصفهان 
متولد و از سال 1320 در حوزه علمیه مشغول به تحصیل شد و در سال 1389 
به عنوان چهره ماندگار تبلیغ استان اصفهان معرفى شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

برگزارى دعاى ابوحمزه ثمالى در طول بیش از 60 سال، تأسیس دانشگاه قرآن 

و معارف اسالمى، تأسیس ستاد اقامه نماز اســتان اصفهان، رئیس و مؤسس 
دارالقرآن الکریم استان اصفهان، تالش براى تأسیس انجمن خیریه مددکارى 
امام زمان(عج) و مؤسســه خیریه ابا بصیر اصفهان، فعالیت هاى گوناگون در 
زمینه نشر و ترویج معارف دینى و مبارزه با رژیم طاغوت و تحمل زندان براى 
پیروزى انقالب اسالمى ازجمله فعالیت هاى این چهره ماندگار تبلیغ به شمار 

مى رود.

وداع اصفهان با واعظ شهیر استاندار اصفهان:

 تا عملى شدن تمام قول ها 
دست از پیگیرى 
برنمى داریم
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
وقتى حقابه کشاورزان داده نمى شود، باید خسارت ایجاد 
شده به آنها پرداخت شــود تا در منطقه شرق اصفهان که 
مردم به ســختى زندگى مى کنند، از مشکالت اقتصادى 

کاسته شود.
حمیدرضا فوالدگر افزود: مسئوالن باید جوابگوى مطالبات 
مردمى بوده و با تالش مضاعف در رفع آن کوشــا باشند. 
وى اظهارداشــت: شــرق اصفهان با توجه به مشکالت 
ایجاد شده، از دیگر قسمت هاى استان شرایط اقتصادى 
به مراتب بدترى را دارد که خویشتندارى مردم در حوادث 

اخیر ستودنى است. 

فوالدگر گفت: در 70 سال گذشــته پاییزى با این  مقدار 
بارش بى سابقه بوده و میزان آب پشت سد زاینده رود نیز 
به کمترین مقدار خود در50 سال گذشته رسیده است. وى 
خاطرنشان کرد: بدیهى است خشکسالى تنها عامل ایجاد 
شرایط موجود براى کشاورزان شــرق اصفهان نیست و 
عواملى چون طوالنى شدن انتقال آب، عدم مدیریت صحیح 
و الگوى مصرف و برداشت بى رویه نیز در این امر تأثیرگذار و 
دخیل است. فوالدگر افزود: با انتقال200 میلیون متر مکعب 
آب از تونل سوم کوهرنگ، اصالح رژیم حقوقى آب زاینده 
رود و جلوگیرى از برداشــت بى رویه، امید است بخشى از 

مشکل کشاورزان در سه چهار سال آینده بر طرف شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
هم اکنون 210 شوراى سازش در حوزه روابط کار استان 

فعال است.
محسن نیرومند افزود: موضوع سازش و دادرسى طرفین 

دعاوى درآموزه هاى دینى هم مشاهده مى شود.
وى اظهارداشت: موضوع داورى به جاى قانون خشک و 
رسمى از این امکان برخوردار است که با در نظر گرفتن همه 
جوانب و ابعاد ظاهر و پنهان، اختالفات طرفین را سازش 
داده و بیشترین رضایتمندى طرفین را به دست آورد، کما 
اینکه آراء سازشى در بســتر روابط کار و شوراهاى سازش 

همین کارکرد را دارند.

مدیرکل تعاون، کار، رفاه اجتماعى استان اصفهان افزود: با 
توجه به اینکه اعضاى شوراهاى سازش از میان افراد مطلع 
و آگاه به قوانین انتخاب مى شوند، این شوراها روند رسیدگى 
در مراجع حل اختالف را تسهیل مى کنند.وى خاطرنشان 
کرد: اعضاى شوراهاى سازش با شیوه کدخدامنشى، تالش 

مى کنند تا رضایت طرفین دعاوى را کسب کنند.
نیرومند گفت: داورى یــک حکمیت تخصصى و نزدیک 
ترین راه بــراى فصل خصومت طرفیــن دعوا در محیط 
تعاون است بنابراین ســرمایه گذارى در زمینه آموزش و 
داورى از اساســى ترین طرح هاى پیش روى اتاق تعاون 

مرکزى است.

وقتى حقابه داده نمى شود 
باید خسارت بدهند 

فعال بودن210شوراى سازش 
در حوزه روابط کار

میانگین سن مادر شدن
باالى 29 سال است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: میانگین 
سن مادران در استان اصفهان به 29/72 سال رسیده 
که نسبت به سال گذشته که 29/51 سال بوده، رشد 

داشته است.
حسین غفرانى اظهارداشــت: میانگین سن ازدواج 
دختران در همین مدت از 24 ســال در سال گذشته 
به 28 سال افزایش یافته است، این در حالى است که 
میانگین سن ازدواج پسران تغییرى نداشته و همچنان 

29 سال است.

بقاى واحدهاى تولیدى
 با تعامل با تأمین اجتماعى

  رئیس اتاق بازرگانى اصفهان بخشــش جرایم بیمه 
تامین اجتماعى را اقدام ارزشــمند از سوى سازمان 
تامین اجتماعى برشــمرد و گفت: در شــرایطى که 
کارفرماهــا با مشــکالت متعددى روبرو هســتند، 
این قبیل بخشــش نوعى تنفس بــراى آنان ایجاد 

مى کند.
عبدالوهاب سهل آبادى اظهارداشت: تعامل سازمان 
تامین اجتماعى بــا کارفرمایان در موضوع حق بیمه 
مى تواند به بقا و فعالیت واحدهاى تولیدى کمک کند.

وى اضافه کرد: کاهش تقاضا و انباشت عرضه از یک 
طرف و بدهى بانکى، مالیات و بیمه تامین اجتماعى 
و حقوق کارکنان از طرف دیگر فشار را بر کارفرماها 

بیشتر ساخته است.

خبر

ابالغ رأى
کالسه پرونده: 960396 شماره دادنامه: 9609976794203898- 96/9/22 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف 
خواهان: بانک ملت به مدیریت آقاى هادى اخالقى با نمایندگى آقاى هادى حطیم نشانى: اص- خ شیخ صدوق شمالى 
مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان وکیل: فهیمه عصاچى نشانى: اص- چهارراه پلیس ابتداى توحید جنوبى مجتمع 
تابان طبقه اول واحد 1 خواندگان: ناهید بصیرى- سید مقتدى میرنصیرى نشانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
6/362/409 ریال مستنداً به قرارداد و تعهدنامه داخلى به شماره 91212153372 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد 
تنظیمى روزانه مبلغ 2/570 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، 
قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى 
خواهان بانک ملت به مدیریت آقاى هادى اخالقى با نمایندگى آقاى هادى حطیم با وکالت خانم فهیمه عصاچى بطرفیت 
خواندگان ناهید بصیرى و سید مقتدى میرنصیرى بخواسته مطالبه مبلغ 6/362/409 ریال مستنداً به قرارداد و تعهدنامه 
داخلى به شماره 91212153372 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد تنظیمى روزانه مبلغ 2/570 ریال از تاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت اجراى حکم به انضمام هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و مدارك پیوستى و 
اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 96/9/7 بشرح دادخواست تقدیمى به استناد کپى مصدق قرارداد فى مابین و 
با توجه به استعالم بعمل آمده از بانک مربوطه و وصول پاسخ به شماره ثبت 9611398 مورخ 96/9/13 که اعالم داشته خوانده 
ردیف اول (خانم ناهید بصیرى) اقدام به اخذ تسهیالت نموده و خوانده ردیف دوم ضمانت پرداخت اقساط خوانده ردیف اول 
را نموده و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهى در جلسه رسیدگى حضور نیافته اند و هیچگونه دلیل 
و مدرك مستند و محکمه پسندى ابراز وارائه ننموده اند لذا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 
223 و 228 قانون مدنى و تبصره ذیل ماده 15 اصالحیه قانون عملیات بانکى بدون ربا و مواد 515 و 518 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 6/362/409 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 160/953 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/3/16 روزانه 2/570 ریال لغایت اجراى 
حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
و حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32483 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/698

ابالغ رأى
کالسه: 960183 شــماره دادنامه: 9609976794402615- 96/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه 14 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: بانک ملت به مدیریت هادى اخالقى نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- مدیریت شعب بانک 
ملت استان اصفهان وکیل: فهیمه عصاچى نشانى: اصفهان- چهارراه پلیس- ابتداى توحید جنوبى- مجتمع تابان- طبقه 
اول- واحد 1خواندگان: 1- مریم دهقانى قهنویه 2- رســول ندافى نشانى: هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
132/952/245 ریال طبق رسید عادى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى بانک ملت به 
مدیریت هادى اخالقى و با وکالت فهیمه عصاچ ى به طرفیت 1- مریم دهقانى قهنویه 2- رسول ندافى به خواسته مطالبه 
مبلغ 132/952/245 ریال طبق رسید عادى مورخ 93/11/18 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده 
و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده على رقم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت تضامنى مبلغ R 132/952/245 ریال بابت اصل خواسته و R 4/603/800 ریال بابت هزینه دادرسى 
و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله ى وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه طبق قرارداد تنظیمى روزانه مبلغ 
86/163 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32484 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/699
ابالغ اجراییه

شماره اجراییه: 9610426794300210 شماره پرونده: 9609986794300547 شماره بایگانى شعبه: 960548 به موجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794301089 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794301359 
محکوم علیه علیرضا صدرى به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 675/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت هزینه نشر آگهى با احتساب اجرا و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست (96/05/05) در حق خواهان اصغر قدمى زاده فرزند عباسعلى به نشانى استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر 
اصفهان خیابان جى ایستگاه سروستان صنایع حرارتى و برورتى آراد صادر بانضمام نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول یا غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو ب ا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 

محکومیت مالى 1394). م الف: 32486 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/700
ابالغ 

شماره دادنامه: 9609970367502104 شماره پرونده: 9609980359100006 شماره بایگانى شعبه: 961185 متهم: آقاى 
مسعود جمالى ریزى فرزند سعید به نشانى اصفهان دروازه تهران کوچه علیخانى جنب مغازه پ 85 اتهام ها: 1- نگهدارى 
5 سانت شیشه 2- نگهدارى 2/50 گرم هروئین گردشکار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتویات پرونده واستماع مدافعات 
متهم، ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام 
آقاى مسعود جمالى ریزى فرزند سعید متولد 1367 فاقد سابقه کیفرى دائر بر نگهدارى دو گرم و پنجاه سانت شیشه و هروئین 
با توجه به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامى، مفاد صورتجلسه کشف مواد، برگ توزین مواد توسط مامورین کاشف 
پس از اینکه مشارالیه با مشاهده مامورین اقدام به پرتاب نمودن بسته مواد مى نماید و با توجه به مفاد کیفرخواست صادره 
و اینکه نامبرده از طریق انتشار آگهى احضاریه در روزنامه کث یراالنتشار احضار و لکن ظرف مهلت مقرر قانونى در این شعبه 
حاضر نگردیده و دفاعى از خود به عمل نیاورده است و با توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا و سایر قراین و 
امارات موجود در پرونده بزه انتسابى را محرز و مسلم دانسته لذا مستند به مواد 1-8 از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و 
با رعایت تناسب نامبرده را به تحمل سه سال حبس تعزیرى و پرداخت دوازده میلیون ریال جزاى نقدى و تحمل سى و شش 

ضربه شالق تعزیرى محکوم مى نماید. مواد مکشوفه به نفع دولت ضبط گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان 

اصفهان مى باشد. م الف: 32487 شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان اصفهان /10/701
ابالغ 

شــماره دادنامه: 9609970367502075 شــماره پرونده: 9509980359000520 شــماره بایگانى شعبه: 961326 
پرونده کالسه 9509980359000520 شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان اصفهان تصمیم نهایى شماره 
9609970367502075 متهم: آقاى مصطفى محمودى به نشانى مجهول المکان اتهام ها: 1- در معرض فروش قراردادن 
2 گرم و 50 سانت هروئین 2- نگهدارى 80 سانت شیشه 3- نگهدارى 4/40 گرم هروئین گردشکار: دادگاه پس از بررسى 
اوراق و محتویات پرونده و استماع مدافعات متهم، ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. به تاریخ 96/10/2 در وقت فوق العاده جلسه شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمى اصفهان به تصدى 
امضاءکنندگان ذیل تشکیل است پرونده  کالسه 961326 ش4 تحت نظر است، با بررسى محتویات پرونده مالحظه مى 
گردد قاضى محترم اجراى احکام پرونده را در راستاى اعمال بند ب از ماده 10 قانون مجازات اسالمى به این شعبه ارسال 
نموده است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام 
آقاى مصطفى محمودى دائر بر در معرض فروش قراردادن و نگهدارى هفت گرم و هفتاد سانت شیشه و هروئین با توجه به 
محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامى و برگ توزین مواد- کشف چهار گرم و چهل سانت هروئین از متهم در طى چهار 
مرحله انجام معامله صورى و کشف سه گرم و سى سانت هروئین و شیشه در نزد متهم- مفاد کیفرخواست صادره و اینکه 
نامبرده در زمان کشف مواد متوارى مى گردد و على رغم احضاریه از طریق انتشار اوراق احضاریه در روزنامه کثیراالنتشار و 
ظرف مهلت مقرر قانونى در شعبه حاضر نگردیده و دفاعى از خود به عمل نیاورده است لذا بزه انتسابى را محرز و مسلم دانسته 
لذا مستنداً به مواد 1-8 از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت تناسب نامبرده را به تحمل 6 سال حبس  تعزیرى 
و پرداخت سى میلیون ریال جزاى نقدى و تحمل چهل ضربه شالق تعزیرى محکوم مى نماید. مواد مکشوفه به نفع دولت 
ضبط گردد. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از آن قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 32488 منصورى رئیس شعبه چهارم دادگاه 

انقالب اسالمى شهرستان اصفهان /10/702
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960220 شماره دادنامه: 9609976794203713- 96/8/25 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: محسن گلى به نشانى اصفهان خ جى چهارراه مسجدعلى خ شهداى ستار ك شهید على شفیعى پالك 41 
وکیل: هاجر قاسمى به نشانى اصفهان، فالورجان، شهر ابریشم، بلوار الغدیر، خ امام خمینى خ شهید باهنر بن سوم خواندگان: 
1- حبیب اله مهاجرى 2- على مهاجرى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 32/000/000 ریال بابت وجه دو 
فقره چک به انضمام هزینه دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست محسن گلى با وکالت هاجر قاسمى به طرفیت حبیب اله مهاجرى و على مهاجرى به خواسته مطالبه 
مبلغ 32/000/000 ریال وجه 2 فقره سفته به شماره هاى 1-24600473-94/4/28 و 2- 24600474- 94/5/28 به عهده 
بانک پست بانک به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى 
و اینکه خواندگان با ابالغ به نحو نشر آگهى وقت و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى 
خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را حکایت مى کند. 
على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309، 307، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ سى و دو میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 805/000 به عنوان خسارت دادرسى و هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل به پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ هاى فوق الذکر لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى و  حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32489 شعبه 12 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/703
ابالغ راى

کالسه پرونده: 19/960204 شــماره دادنامه: 9609976794900694- 96/10/10 مرجع رسیدگى: شعبه 19 خانواده 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مریم امامى کوپائى فرزند مهدى به نشانى اصفهان سپاهان شهر خوارزمى 2 کوچه 
فرشته پ 2 سمت راست کدپســتى 8179933675 خوانده: سعید زیارتى فرزند عبدالحسین به نشانى مجهول المکان 
خواسته: مطالبه نفقه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست خواهان مریم امامى کوپائى فرزند مهدى به طرفیت سعید زیارتى فرزند عبدالحسین به خواسته 
مطالبه نفقه خود و فرزند مشترك از تاریخ 95/3/28 و ضمناً درخواست ارجاع به شعبه 5 دادگاه خانواده با توجه به مفتوح بودن 
پرونده شماره 9509986836500817 به مبلغ 21/000/000 ریال با توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان 
و سند نکاحیه شماره 12248 مورخ 85/10/10 که در دفتر ازدواج شماره 121 اصفهان و احراز از رابطه زوجیت و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگى و عدم الیحه دفاعى و گزارش کارشناسى مورخ 96/7/3 که مصون از اعتراض مانده است لذا شورا 
دعوى مطروحه را ثابت دانسته مستنداً به ماده 1106 و 1107، 1206 قانون مدنى خوانده را به پرداخت مبلغ 55/815/000 
ریال بابت نفقه زوجه از تاریخ 95/3/28 لغایت 96/6/8 و از تاریخ 96/6/9 ماهیانه مبلغ 3/900/000 ریال بابت نفقه لغایت 
اجراى حکم و مبلغ 30/785/000 ریال بابت نفقه فرزند مشــترك به نام یانا زیارتى از تاریخ 95/7/1 لغایت 96/6/8 و از 
تاریخ 96/6/9 ماهیانه مبلغ 2/850/000 ریال به طور مستمر به انضمام هزینه دادرسى به مبلغ 1/179/000 ریال و هزینه 
کارشناسى به مبلغ 1/500/000 ریال در حق خواهان محکوم و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى ظرف بیست روز قابل 
اعتراض و تجدیدنظرخواهى در محاکم حقوقى خانواده اصفهان مى باشد. م الف: 32490 شعبه 19 خانواده  شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/704
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420351300366 شماره پرونده: 9609980351300279 شماره بایگانى شعبه: 960331 بموجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 9609970351301121 محکوم علیه علیرضا مدرس یزدى 
فرزند حسین نشانى: اصفهان- خ جى- جنب بانک مسکن ك شقایق ساختمان اسپادانا واحد 5 محکوم است به پرداخت 
مبلغ سیصد و پنجاه و چهار میلیون و نه صد و شصت هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ده میلیون و چهارصد و هفت هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ نه میلیون و هفتصد و نوزده هزار و چهل ریال بابت حق الوکاله وکیل محمد اسماعیلى بالنى 
فرزند حسین نشانى: اصفهان خیابان جى غربى ابتداى خیابان تاالر ساختمان ره آورد طبقه 3 و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
1396/3/29 تا زمان اجراى حکم ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه است. (حکم غیابى) . مشخصات 
محکوم له: شکوفه آژنده فرزند عبداله نشانى: استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شهر شاهین شهر- ملک 
الشعراى غربى ساختمان یاس 2 واحد 20. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 32535 شعبه 13 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/705
ابالغ اجراییه

شماره اجراییه: 9610426793800159 شماره پرونده: 9609986793800223 شماره بایگانى شعبه: 960223 به موجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096793801098 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976793803537 
محکوم علیهم 1- سرورالسادات زیتون نژاد موسویان 2- مریم رضائى کوارى هر دو به نشانى اصفهان مجهول المکان 
محکومند متضامناً به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/720/000 ریال هزینه دادرسى و 
120/000 ریال هزینه نشر آگهى و حق الوکاله وکیل محبوبه السادات تدین فر فرزند سیدرسول به نشانى اصفهان اصفهان، 
اصفهان، خ نیکبخت غربى ساختمان ماکان واحد 45 طبق تعرفه قانونى و نیم عشر حق االجرا بابت چک به شماره 1744041 
مورخ 1395/11/23 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: بانک مهر اقتصاد به نشانى اصفهان پل آذر ابتداى خیابان 
توحید پ 3. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى 
که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منو ط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 32499 شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /10/706
ابالغ راى

کالسه: 960618ش5 شماره دادنامه: 9609976793503609- 96/9/25 مرجع رسیدگى: شعبه 5 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: حمیدرضا اعترازیان به نشانى اصفهان خ نظر غربى، سه راه نظر بن میثم مجتمع مسکونى پیام کدپستى 
8175745135 خوانده: طیبه عظیمى زاده به نشانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى 
اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص 
دعوى آقاى حمیدرضا اعتزازیان به طرفیت خانم طیبه عظیمى زاده به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 977454 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/520/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/7/30) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف  مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32515 شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/707 
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960862 شماره دادنامه: 9609976793503604- 96/9/25 مرجع رسیدگى: شعبه 5 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: على یوسفى به نشانى: چمران کوچه منتظرالمهدى روبروى دبیرستان سالمى خوانده: فیروز بختیارى فرزند 
فالمرز به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند خودرو گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى على یوسفى فرزند منصور به طرفیت آقاى فیروز بختیارى 
فرزند فالمرز به خواسته الزام به انتقال سند رسمى یک دستگاه خودرو زانتیا به شماره انتظامى 323ب41- ایران 43 به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى، با توجه به محتویات پرونده کپى مصدق مبایعه نامه مورخ 96/3/22 و استعالم به عمل آمده از راهور 
در خصوص آخرین مالک خودرو و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى مبنى بر اینکه خودرو زانتیا با مشخصات فوق را طبق 
قولنامه پیوست پرونده خریدارى نمودم و لیکن خوانده تا کنون از انتقال سند خودرو استنکاف نموده است و همچنین عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگى با وصف ابالغ قانونى و عدم دفاع موثر در مقابل دعوى مطروحه لذا شورا با توجه به جمیع 
جهات پرونده دعوى خواهان را به نظر وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنى 
و 198 و 519 قانون آئ ین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال رسمى سند 
خودرو زانتیا به شماره انتظامى 323ب41- ایران 43 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/705/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و 
پس از اتمام مدت واخواهى ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

32514 شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/708
ابالغ راى

کالسه: 960367 شماره دادنامه: 9609976795001429- 96/9/29 مرجع رسیدگى: شعبه بیستم شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: جالل تیمورى به نشانى خ معراج ك کالنترى 17 روبروى مسجد امام حسین(ع) خوانده: مهدى مردانى 
به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى، جالل تیمورى به طرفیت مهدى مردانى به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 
ریال به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر پرداخت نظر به محتویات پرونده، اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى و مالحظه 
قرارداد اجاره فى مابین و اینکه خوانده علیرغم اطالع از جلسه دادرسى در شورا حاضر نگردیده و الیحه اى تقدیم ننموده و 
منکر اصالت مستندات ابرازى از ناحیه خواهان نشده و نیز دلیلى حاکى از عدم مدیونیت خویش به میزان خواسته ارائه نکرده از 
این حیث المجموع دعوى خواهان را ثابت و وارد تشخیص مستنداً  به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته به مبلغ 1/530/000 ریال هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر پرداخت از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/25 لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32512 شعبه 20 شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره یک) /10/709
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9610100361710668 شماره پرونده: 9609980361700006 شماره بایگانى شعبه: 960006 ابالغ 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به خانم مریم خوروش و مرضیه خوروش و مهران خوروش و بدر الملوك دالئلى 
و اکبر گل ســرخى اصفهانى و فاطمه درویش زاده و آرزو صفارى تجدیدنظرخواه آقاى على ادیب مجلسى دادخواست 
تجدیدنظرخواهى به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم مریم خوروش و مرضیه خوروش و مهران خوروش و بدرالملوك 
دالئلى و اکبر گل سرخى اصفهانى و فاطمه درویش زاده و آرزو صفارى نسبت به دادنامه شماره 960809 مورخ 96/5/26 در 
پرونده کالسه 960006 ح 28 شعبه 28 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا تجدیدنظرخوانده 
ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتباً به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاى 
مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد. م الف: 32523 شعبه 28 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان /10/711
ابالغ اجراییه

شماره اجراییه: 9610420351200397 شماره پرونده: 9209980351200394 شماره بایگانى شعبه: 920397 به موجب 
درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 9209970351201429 محکوم علیهم 1- شهناز مختارى به نشانى 
خانه اصفهان مجتمع تهران پ 140، 2- مهین ابراهیمى  3- عادل امین الرعایا 4- پیام بازیگران هر سه به نشانى مجهول 
المکان  ، محکومند به پرداخت مبلغ 87/402/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/020/000 ریال بابت مجموع خسارات 
دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانک 
مرکزى بر عهده اجراى احکا م مى باشد در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد ملکشاه تحت مدیریت غالمحسین تقى نتاج 
به نشانى اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان ساختمان مدیریت ضمناً پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق االجرا نیز 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 
(ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها 
و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 32525 شعبه 12 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /10/712
ابالغ راى

کالسه پرونده: 961023 شماره دادنامه: 9609976793703279- 96/9/30 مرجع رسیدگى: شعبه هفتم شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: سید امیرحسین مدرس صادقى فرزند سید محسن به نشانى: خ نیکبخت شرقى- روبروى بانک 
ملى- فروشگاه اسماعیلى  خوانده: حسن نواصرى فرزند رحیم به نشانى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل 
اختالف: در خصوص دعوى آقاى سیدامیرحسین مدرس صادقى به طرفیت آقاى حسن نواصرى به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 727766- 95/5/28 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه 
به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هشتصد و هفتاد و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (95/5/28) تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32501 شعبه 7 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /10/713
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960301 شماره دادنامه: 9609976793502078- 96/6/30 مرجع رسیدگى: شعبه 5 شوراى حل اختالف 
اصفهان خواهان: بانک قرض الحسنه رسالت سهامى عام به مدیریت محمدحسین حسین زاده به نشانى چهارباغ خواجو 
جنب خ منوچهرى نبش بن بست نظامى 24 ساختمان قرض الحسنه ط سوم وکیل: حسین محمدیان و زهرا کیانى به نشانى 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالى ساختمان بانک تجارت ارغوان ط 3 واحد 18 خواندگان: 1- مهدى عرشى  2- محمدحسین 
عباسى هر دو مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى بانک قرض الحسنه 
رسالت به مدیریت محمدحسین حسین زاده به طرفیت آقاى مهدى عرشى و محمدحسین عباسى به خواسته مطالبه مبلغ 
23/000/000 ریال وجه بخشى از چک به شماره 626240 به عهده بانک رفاه به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به 
دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 1/652/500 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف (95/6/17) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 32503 شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /10/714

از امروز شانزدهمین دوره این نمایشگاه کشاورزى در حالى 
برگزار مى شود که این نمایشگاه از تلفیق دو عنوان نمایشگاه 
کشاورزى اصفهان در سال هاى گذشته شکل گرفته و به 
همین دلیل، عنوان جامع را به خود اختصاص داده است. 30 
درصد از مشارکت کنندگان در بخش نهاده هاى کشاورزى، 
35 درصد در بخش آبیارى، 25 درصد در بخش ماشــین 
آالت و 10 درصد در بخش گلخانه و تجهیزات گلخانه اى 

حضور دارند.  
با توجه به تلفیق دو عنوان نمایشــگاه کشاورزى اصفهان، 
این نمایشــگاه به صورت کامًال تخصصى و با مشارکت 
حداکثرى شرکت هاى برتر در زمینه نهاده هاى کشاورزى، 
ماشین آالت و ادوات، آب، آبیارى نوین و تجهیزات مربوطه، 
تجهیزات گلخانه اى، ماشــین آالت فضاى سبز و باغبانى 
از اســتان هاى اصفهان، تهران، فارس، مازندران، سمنان، 
خراسان، آذربایجان غربى، آذربایجان شرقى، خوزستان و 

البرز برگزار خواهد شد.
همچنین شرکت هایى از دو کشور چین و آلمان در این دوره 
حضور یافته اند که در زمینه نهاده هاى کشاورزى فعالیت 
مى کنند. نمایندگان فروش محصوالت و خدمات کشورهاى 
ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، هلند، آلمان، ترکیه و فرانسه نیز در این 

رویداد حضور مى یابند.
تلفیق دو عنوان نمایشگاه کشــاورزى اصفهان در بخش 
تکنولوژى و تجهیزات و بخش صنعت کشــاورزى، عدم 
حضور فروشــندگان جزء و افزایش حضور تولیدکنندگان 
و همچنیــن رونمایى از چندین محصــول جدید، از جمله 

ویژگى هاى این دوره است.  
گفتنى است؛شانزدهمین نمایشگاه جامع کشاورزى اصفهان 
در چهار سالن نمایشگاهى به وسعت 9هزار و 200 مترمربع و 

از ساعت 15 تا 21 برپا مى شود.

رئیــس انجمن انبوه ســازان مســکن اصفهان گفــت: تا وقتــى نتوانیم 
اقتصاد مقاومتى به دور از نفت را در کشــور اســتوار کنیم، بــه طور متوالى 
وضعیت رکود و تورم در بخش هــاى مختلف، از جمله مســکن ادامه پیدا

 مى کند.
احمد توال با بیان اینکه مردم همچنان در انتظار ارزان تر شدن قیمت مسکن 
هســتند که این امر، به رکود بازار مسکن دامن زده اســت، اظهار داشت: با 
تدام این شرایط، مردم از خرید خوددارى مى کنند مگر نیاز مسکن به حالت 

انفجار برسد.
وى ادامه داد: از ســوى دیگر، قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلى 
بین دستمزد آنها و قیمت واحدهاى مسکونى وجود ندارد و به دلیل مشکالت 

موجود، سرمایه گذاران به بخش مسکن وارد نمى شوند.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا هنوز 
مشکل رکود بازار مسکن طى ســال هاى متوالى برطرف نشده است؟، بیان 
داشت: با وجود اشتغال زایى فراوان در این بخش، هنوز مسئوالن براى رونق 

آن چاره اى نیندیشیده اند.
وى با بیان اینکه حمایت از تولید داخلى در تمام ابعاد براى ایجاد ثروت است، 
گفت: رونق صنعت، کشاورزى، گردشگرى و سایر بخش ها مى تواند امکان 

درآمدزایى جامعه را افزایش دهد.
توال اظهــار داشــت: چنانچه نقدینگــى به شــکل پایدار و نه به شــکل 
تورمى و داللــى ایجاد شــود، مى تــوان بــه رونق بخش مســکن هم

 امیدوار بود.
وى با بیان اینکه ساخت و ساز خانه نیز در وضعیت راکد است و رونقى در این 
بخش مشــاهده نمى کنیم، افزود: در مجموع باید گفت چشم انداز خوبى در 

حوزه ساخت و ساز نداریم.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان با بیان اینکه اقتصاد بدون تقاضا 
هیچ توجیهى ندارد، بیان داشــت: هر چقدر هم کــه قیمت ها باال برود، اگر 

مشترى نباشد خانه ها روى دست ســازندگان مى ماند و سرمایه هاى کشور 
راکد مى شود.

وى گفت: تا وقتى نتوانیم اقتصاد مقاومتى را در کشور استوار کنیم، به طور 
متوالى وضعیت رکود و تورم در بخش هاى مختلف از جمله مســکن ادامه 

پیدا مى کند.

تــوال اظهــار داشــت: در حــال حاضــر ســرمایه هاى راکــد دســت 
مــردم کــه طــى ســال هاى گذشــته بــه صــورت عمــده در بخش 
مســکن ســرمایه گذارى مى شــد کاهــش یافته و این مســئله ســبب 
رکــود بــازار ســاخت و ســاز مســکن در کشــور و از جملــه اصفهان 

شده است.

از امروز؛ برگزارى مردم؛ عامل رکود دامنه دار مسکن
نمایشگاه کشاورزى
 با  140 مشارکت کننده

با تداوم این شرایط، مردم از خرید خوددارى مى کنند مگر نیاز مسکن به حالت انفجار برسد


