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استارت تمرینات زردهاکنترل بازار صنایع دستى از20 اسفندامروز «مادر» على حاتمى را از شبکه 4 ببینیدارسال جعبه سیاه به فرانسه ضرورت ندارد  ورزشاستانفرهنگ مرگ 2کودك هنگام کمک به پدر حوادث جهان نما

توزیع گل شب بوى 
خمینى شهر 

در سراسر کشور

کشف 60 هزار ترقه در اصفهـان
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اردوى کنـــکورى؛ 
15 میلیون تومان! 

نیمکت نشینى عجیب

سقوط مرموز زن جوان 
از طبقه یازدهم
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براى سپـاهان 
بسیج شدند

 براى 
ذوب آهن نه!

مدیر جهادکشاورزى شهرستان خمینى شهر گفت : در 
آستانه نوروز ، بیش از 11 میلیون گلدان گل شب بو در 

شهرستان خمینى شهر، قطب پرورش این نوع 
گل زینتى در کشور تولید شد.

سعید آذرى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از عملکرد 
کادر فنــى و بازیکنان تیمش تشــکر و قدردانى کرد. 
صحبت هاى آذرى در مورد پیروزى تیمش بر الوحده 

را با هم مى خوانیم:
 همانطور کــه مى دانید الوحده در ایــن بازى با تیم 
کاملش آمده بود و این در حالى است که در بازى هاى 

4قبل همیشه چند مصدوم داشت.

یک شنبه؛ جلسه مهم آبى به ریاست الریجانىیک شنبه؛ جلسه مهم آبى به ریاست الریجانى
پیگیرى وضعیت آب اصفهان از جایگاه هیئت رئیسه مجلسپیگیرى وضعیت آب اصفهان از جایگاه هیئت رئیسه مجلس
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سپاهان در حسرت 
میالد!

بعید است دوبارهبعید است دوباره
 با مهران مدیرى کار کنم

امارات منهدمــــه عربى!
حاال کامًال مشخص شده که کارشناس برجســته فوتبال امارات چرا  گفته بود که چهار سهمیه 
امارات براى لیگ قهرمانان آسیا زیادى است و بهتر است فقط العین در این رقابت ها حضور داشته 
باشد.پرسپولیس، الوصل را شکست داد، تراکتور سازى در شرایط بحرانى خود در امارات از الجزیره 
یک امتیاز گرفت، استقالل در شبى که مهمان العین بود بالهاى زیادى را بر سر یاران «عمورى» 

آورد و فقط داور این دیدار بود که اجازه نداد نماینده ایرانى پیروز این دیدار لقب بگیرد...
 4

آنها در حد ما نیستند

سالروز والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تبریک مى گوییم 

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان  از تدابیر امنیتى و ترافیکى در بعد از ظهر سه شنبه هفته آینده خبر داد
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مممرر ر ر

ا
حاال کامًال مشخص شد
امارات براى لیگ قهرمان
باشد.پرسپولیس، الوصل
یک امتیاز گرفت، استقال
آورد و فقط داور این دیدا

دابی ن  از  ه ن ا هر مى  ده ا رم
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رسپاهان در حسرت ر تپ ح سپاهاندرحسرتاهاند
یمیالد!الد!میالد!

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر ابریشم

ش و دا  ر ی  د آسما وز والدت  یدن سا ا ر
ا (س) ه ز ط ه  ه طا رت صد روت،  وت و  وی مل  با

.بارک باد

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى 
احداث اسکلت مجموعه آموزشى و پشتیبانىاحداث اسکلت مجموعه آموزشى و پشتیبانى
 مرکز قلب شهید چمران به روش سرجمع مرکز قلب شهید چمران به روش سرجمع  

متقاضیان شرکت در مناقصه مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به آدرس 
poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 

شرایط متقاضیان حقوقى: 
- تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکارى (رتبه بندى 5 ساختمان) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 

- ارائه تأیید صالحیت ایمنى کار از اداره کار الزامى مى باشد. 
- تصویر حداقل دو مورد گواهى حسن انجام کار از دستگاه هاى دولتى حداکثر تا 2 سال قبل به همراه تصویر قراردادهاى 

مربوطه 
- گواهى بازدید یکى از اعضاى هیأت مدیره از محل پروژه که به تأیید ناظر مقیم و مسئول امور عمومى واحد رسیده باشد. 

برآورد اولیه پروژه: 17/659/006/021 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 883/000/000 ریال به صورت فیش واریزى یا ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار سه ماه 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز پنج شنبه مورخ 1396/12/17 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1396/12/23

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان
م الف: 153931

@nesfejahannewspaper
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یک عضو هیئت رئیسه کمیســیون اصل 90 مجلس با 
اشاره به تصمیم گیرى عجوالنه سازمان هواپیمایى کشور 
براى فرستادن جعبه سیاه هواپیماى تهران-یاسوج به 
کشور فرانسه براى بازخوانى این جعبه سیاه تأکید کرد که 
این مسئله به هیچ عنوان ضرورت نداشته و افزود: به نظر 
مى رسد کسانى که به دنبال فرستادن جعبه سیاه هواپیماى 
تهران-یاسوج به فرانسه هســتند، مشخصًا دو هدف را 
دنبال مى کنند. اول سعى در خرید زمان دارند و در ثانى 
نگرانى ما خطرى است که ارسال این جعبه سیاه به کشور 

فرانسه و در طول مسیر این جعبه سیاه را تهدید مى کند.
بهرام پارسایى در گفتگو با ایلنا،  با اشاره به دالیلى متقن 

مبنى بر اینکه نیازى به ارســال جعبه ســیاه هواپیماى 
تهران-یاسوج به فرانسه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: 
نکته حائز اهمیت نخست این اســت که اساسًا خواندن 
جعبه سیاه در کشور امکانپذیر است و در مقاطع پیشین، 

بارها این مهم در کشورمان انجام شده است. 
او تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که جعبه سیاه 
هواپیماى تهران-یاســوج ضربه خاصى ندیده و در این 
شرایط  متوجه نمى شــویم که چرا هواپیمایى کشورى 
تا این حد در ارســال جعبه ســیاه به فرانسه عجله دارد. 
کدامیک از جعبه سیاه هاى قبلى را با این عجله و فوریت 

به خارج از کشور ارسال کردند؟

سخنگوى سازمان انتقال خون کشور، آمار و ارقام اهداى 
خون در 11 ماه گذشته را اعالم کرد.

بشیر حاجى بیگى گفت: طى این مدت دو میلیون و 533 
هزار و 99 نفر براى اهداى خون بــه مراکز انتقال خون 
سراسر کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد یک میلیون 
و 923 هــزار و 366 نفر موفق به اهداى خون شــده اند. 
همچنین از این تعداد 253 هزار و 418 واحد خون مربوط 

به اهداکنندگان بار اول بوده است.
وى افزود: در 11 ماهه گذشته استان هاى قزوین، گیالن 
و آذربایجان غربى بیشــترین میزان رشد اهداى خون در 

کشور را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند. 

حاجى بیگى گفت:  در 11 ماه گذشــته بانوان لرستانى در 
صدر اهداى خون بانوان در کشــور بــوده و نزدیک به 9 

درصد خون اهدا کرده اند.
سخنگوى سازمان انتقال خون کشور با بیان اینکه شاخص 
اهداى خون مستمر در کشور طى 11 ماهه گذشته امسال 
58 درصد بوده است، ادامه داد: اهداکنندگان استان سمنان 
با 79 درصد، استان یزد،  بوشــهر و خراسان شمالى با 70 
درصد بیشــترین میزان اهداى خون مستمر را در کشور 
داشته اند. همچنین در این مدت بیشترین میزان اهداى 
خون در کشــور مربوط به اســتان هاى تهران، فارس، 

خراسان رضوى و اصفهان بوده است.

ارسال جعبه سیاه به فرانسه 
ضرورت ندارد 

رکوردداران
 اهداى خـــون 

تهدید روحانى به استیضاح
احمـد سـالک، نماینـده    اعتماد آنالین |
اصفهـان در مجلس در تذکـر به رئیس جمهـور گفت: 
شما نمى توانید با حاشیه سازى هر هفته اى از وظایف و 
مأموریت هاى خود جدا شوید، اگر به این مسائل بپردازید 
چگونه به اشتغال، بیکارى، معیشـت مردم، عدم قدرت 
خرید و فساد ادارى پاسخ مى دهید؟ وى خطاب به رئیس 
جمهور افزود: این روند در شأن رئیس جمهور نیست اگر 
این روندى که در شرایط کنونى در پیش گرفته اید را تداوم 
بخشید ما را به این نتیجه مى رسانید که پاى استیضاح 

بایستیم و عدم کفایت سیاسى شما را رقم بزنیم.

وا... یوم ا... مى شود
حجـت االسـالم و المسـلمین    نامه نیوز |
سـیدمهدى طباطبایى اسـتاد اخالق گفـت: یک بچه 
وقتى مى گوید پدر پول بده، مـادر پول بده وقتى جوابى 
نمى شـنود، آنگاه پایش را به دیـوار و در مى زنـد. مردم 
مى گویند حقمان را مى خواهیم. حرف مردم را بشنویم 
و بـراى آنها تالش کنیـم. وا... اگر گفتگوى ملـى را راه 
نیاندازیم به فرموده امام(ره) یوم ا... دیگرى مى شود که 

دیگر نمى توان مانع آن شد.

غیرمجتهدها نظر ندهند
  مهر | آیـت ا... العظمى جعفر سـبحانى صبح 
چهارشنبه در درس خارج اصول خود که در مسجد اعظم 
قم برگزار شد، اظهار کرد: انسان اگر چیزى را بلد نیست 
نباید در مورد آن اظهار نظر کند. این مرجع تقلید اضافه 
کرد: همانطور که روحانیت در مسائل فیزیک و شیمى و 
علوم دیگر اظهار نظر نمى کند دیگران هم نباید در مورد 
حالل و حرام و مسائل دینى که در آن علم ندارند دخالت 
کنند. آیت ا... سـبحانى با تأکید بر اینکـه اظهار نظر در 
مورد حجاب نباید از سوى افراد غیرمجتهد باشد، اضافه 
کرد: چیـزى که حرام اسـت اجبارى بـودن و نبودن آن 

معنایى ندارد.

هم مسابقه، هم مرگ بر...
  عصر ایران| مصطفـى کواکبیـان، عضـو 
کمیسـیون امنیت ملى و سیاسـت خارجـى مجلس با 
اشاره به حاشـیه هاى ایجاد شـده در فدراسیون کشتى 
در مورد رقابت ایران و رژیم صهیونیسـتى گفت: ما باید 
این موضوع  که مسابقه دادن با یک فرد وابسته به رژیم 
صهیونیسـتى به معناى به رسمیت شـناختن اسرائیل 
نیسـت را در جامعـه جابیاندازیـم. آن وقـت مى توانیم 
مسـابقه هم بدهیم و مرگ بر اسـرائیل هـم بگوییم و 
اشکالى نیز ندارد. کواکبیان ادامه داد: در حال حاضر خود 
فلسطینى ها نیز با افراد تبعه اسرائیل در میادین ورزشى 

مسابقه مى دهند.

سومین استیضاح
طرح استیضاح وزیر کشاورزى در     خبر آنالین |
حالى دیروز در مجلس اعالم وصول شد که روز سه شنبه 
هم طرح استیضاح وزراى راه و کار اعالم وصول شده بود. 
دیروز  از تریبون علنى مجلس اعالم شد که محمود حجتى 
نیز باید ظرف ده روز در جلسات علنى مجلس براى برگزارى 
جلسه استیضاح حضور یابد. على مطهرى که ریاست جلسه 
را بر عهده داشت، گفت که جلسات هفته آینده مجلس به 
استیضاح سه وزیر اختصاص داده خواهد شد و ان شاء ا...که 

عیدى خوبى به دولت و ملت خواهیم داد.

چه کسى گفت سکوت کن
پـس از اینکـه معـاون اول    اعتماد آنالین |
رئیس جمهـورى گفـت از مقطعى بـه او توصیه شـده 
درباره عملکرد محمود احمدى نژاد سکوت کند، محمد 
عطریانفر، عضو شـوراى مرکزى حزب کارگـزاران در 
مصاحبه با روزنامه «اعتماد» گفته اسـت: «به سکوت 
واداشتن معاون اول و دولت، خارج از اراده اصالح طلبان 
و خارج از نیروهاى طرفدار دولت بوده اسـت. نهادهایى 
بوده اند که از سـر دلسـوزى تذکراتـى مى دادنـد و این 
تذکرات به رسمیت شناخته شد و معاون اول به آن توجه 
کرد. براى اینکه این سکوت پایدار بماند باید شانتاژچیان 

نیز سکوت کنند. »

خبرخوان
رفاه، ما و سوییس!

بر اساس    باشگاه خبرنگاران جوان |
طرح شمارى از نمایندگان مجلس، على ربیعى وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى قرار است استیضاح  شوند. 
در همین راستا، ربیعى بامداد دیروز از محل کار خود، 
تلخندى با مقدمه زیر را در کانال تلگرامى اش منتشر 
کرد: «شــنیده بودم: پرســیدند چرا سوییس وزیر 
دریانوردى دارد اما دریا ندارد، گفتند به همان دلیلى 

که ایران، وزیر رفاه دارد !»

هگمتانه آسفالت شد!
کارگران شــهردارى همدان از    تابناك |
صبح روز سه شنبه 15 اســفند دست به کار شده اند 
و از ابتداى جنوب غربى محوطه تاریخى هگمتانه، 
یعنى ورودِى گردشگران این محوطه  ارزشمند، در 
حال آسفالت بخشى از «هگمتانه» هستند تا راه را 
براى کاسب کاران مزاحم و آهن فروش هاى شهر 

همدان باز کنند!

مدارس تا 28 اسفند
باز است

معاون رسانه اى وزارت آموزش و    میزان |
پرورش در خصوص تعطیلى مدارس قبل از شروع 
ایام نوروز گفت: تا 28 اســفند ماه سال 1396 هیچ 
اعالم رســمى مبنى بر تعطیلى مدارس قبل از ایام 
نوروز از جانب وزارت آموزش و پرورش نخواهد شد. 
بنابر این اعالم اخبار ضد و نقیض مبنى بر تعطیلى 
مدارس از 21 اسفند ماه سال جارى کذب بوده و از 

جانب وزارت آموزش و پرورش رد مى شود.

خاویار، کیلویى10 میلیون! 
امســال تولید خاویار پرورشى به    ایسنا|
حدود پنج تن و صادراتش به حدود 1/2تن رســید. 
البته این محصول مصرفش در بازار داخلى داغ شده؛ 
به گونه اى که در ایران تا کیلویى ده میلیون تومان 
هم به فروش رفت اما در بازار خارجى با وجود افزایش 
مشــتریان و تقاضا براى خرید آن، تا کیلویى شش 
میلیون تومان صادر شد؛ لذا تولیدکنندگان به بازار 

داخلى تمایل بیشترى پیدا کرده اند!

نجومى بگیران «آزاد»
برخى    باشگاه خبرنگاران جوان | 
رسانه ها مدعى هســتند تعدادى از مدیران سابق 
دانشــگاه آزاد از رئیس تا معاونــان برنامه ریزى، 
سرپرســتى، فرهنگى، ادارى و مالى، آموزشى و ... 
دانشــگاه آزاد ماهیانه بین 18 تا 38 میلیون تومان 

حقوق دریافت مى کردند.

شهر دستفروش ها
یک عضو شــوراى شــهر    رویداد24|
پایتخت گفت: بنابر آمارهاى رسمى شش هزار نفر 
از ساکنان پایتخت دستفروشى را راهى براى امرار 

معاش انتخاب کرده اند.

افزایش صدقه بگیران
احمد علیرضا     خبرگزارى دانشجو |
بیگى نماینده مردم تبریز با اشاره به اظهارات اخیر 
فتاح رئیس کمیته امداد گفت: رئیس کمیته امداد 
در گزارش اخیر خود در جلسه فراکسیون نمایندگان 
والیى اعالم کــرد 50 درصد به آمــار مراجعین و 
متقاضیان تحت پوشــش کمیته امداد افزوده شده 

است.

ساعت کار دزدها
  میزان | سردار سعید منتظر المهدى معاون 
اجتماعى ناجا با بیان اینکه بیشترین سرقت ها بین 
ساعات 18 تا 21 رخ داده است، گفت: متأسفانه در 
ســال 96 با افزایش 2 درصدى سرقت هاى خرد و 

افزایش 3 درصدى سرقت از منزل مواجه بوده ایم. 

برخالف ادعاهاى مطرح شــده مبنى بر منتفى شدن 
ســئوال از رئیس جمهور، 83 نماینده هنوز بر امضاى 

خود در طرح سئوال از روحانى باقى هستند.
طرح سئوال از رئیس جمهور خرداد ماه در مجلس کلید 
خورد که در ابتدا 130 امضا داشت. این طرح در مجلس 
با فراز و نشیب هاى زیادى روبه رو شد. به طورى که 
با البى هاى معاون پارلمانــى وزارتخانه ها و معاون 
پارلمانى رئیس جمهور تعدادى از نمایندگان امضاى 
خود را پس گرفتند. در حال حاضر این طرح 83 امضا 
دارد و هنوز از حد نصاب قانونى نیافتاده است. چراکه 
براى طرح سئوال از رئیس جمهور تنها به امضاى 74 
نماینده نیاز است. در لیســت اسامى نمایندگانى که بر 
امضاى خود باقى ماندند نمایندگانى از استان اصفهان 

هم به چشم مى خورند که اسامى آنها به شرح زیر است:
محمد جواد ابطحى نماینده خمینى شــهر، ابوالفضل 
ابوترابى نماینده نجف آباد، اکبر ترکى نماینده فریدن، 
حســینعلى حاجى دلیگانى نماینده شــاهین شهر و 
برخوار و میمه، سید جواد ساداتى نژاد نماینده کاشان،

 احمــد ســالک نماینــده اصفهــان، ســید صادق 
طباطبایى نژاد نماینده اردســتان، حمیدرضا فوالدگر
نماینــده اصفهــان، ســید ناصر موســوى الرگانى
 نماینده فالورجان و على بختیارى نماینده  گلپایگان.

با توجه به اینکه استان اصفهان 19 نماینده در مجلس 
دارد، این تعداد از نمایندگانى که هنوز پاى ســئوال از 
رئیس جمهور مانده اند تقریباً معادل نیمى از نمایندگان 

استان اصفهان هستند.

این بار مافیاى کنکور، ماهرانه دســت گذاشــته روى نوروز. نوروز اگر براى خیلى ها مصادف است با کسالت 
و خانه نشینى اما براى این مافیا مساوى است با کسب و کار. اسم این کســب و کار را گذاشته اند اردو؛ اردوى 

نوروزى،  یک دورهمى ده روزه براى تقویت بنیه علمى داوطلبان کنکور.
روزنامه «جام جم» با این مقدمه در تماس با تعدادى از این مؤسســاتى که این اردوهــا را برگزار مى کنند به 
رقم هایى عجیب و بسته هاى گوناگون خدمات نوروزى رسید. اردوهایى که صبحانه و ناهار و شام همراه میان 
وعده و عصرانه به داوطلبان مى دهند قیمتشــان از یک میلیون و450 هزارتومان شروع مى شود و تا حدود دو 
میلیون تومان مى رود. بعضى مؤسسات نیز فقط صبحانه و ناهار مى دهند که بین 900 هزار تا یک میلیون تومان 
متغیر است اما مؤسساتى که پذیرایى ندارند کمترینشــان بابت اردوى ده روزه نوروز750 هزارتومان شهریه 
مى گیرند که ممکن است تا یک میلیون تومان نیز برسد و این هزینه ها براى چند مرحله آزمون و برگزارى روزانه 

کالس هاى جمع بندى، نکته و تست است.
شهریه هاى معدودى از این آموزشگاه ها نجومى است. یکى شان براى اردوى ده روزه عید 15 میلیون تومان 
شهریه مى گرفت که به گفته خودشان بهاى حضور طراح کنکور است.  یک حضور که لزومًا حاضران در اردو 
را روى صندلى بهترین دانشگاه ها نمى نشاند، ولى آنقدر پرسود است که مى تواند حساب بانکى یک آموزشگاه 

و طراح را پر کند.

 تلگرام روز دوشــنبه براى مدتــى دچار اختالل 
شــد؛ اتفاقى که در یک ماه براى دومین بار رخ 
مى داد؛ براى چنــد ثانیه واى فــاى و دیتایى به 
تلگرام وصل نمى شــود، اما مابقى فعالیت هاى

 اینترنتى مشــکلى ندارنــد، با روشــن کردن 
فیلترشکن هم تلگرام همچنان باز نمى شود؛ خبر 
در رســانه ها از توییتر تلگرام مى آید که اختالل 
سراسرى در این پیام رسان ایجاد شده و کاربران 

را به صبورى دعوت مى کند. بعــد از چند دقیقه 
توییتر تلگرام نوید رفع اختالل را مى دهد و همه 
چیز به حالت عادى برمى گردد. اما این ســئوال 
هم مطرح شــد که در این چند دقیقه که تلگرام 
قطع بــود، کســب وکارها چــه انــدازه نگران
 شــدند و فعالیت هاى عادى مردم چقدر مختل 

شد؟
اگر چه اکنون پیام رسان تلگرام با بیشترین تعداد 

کاربر در ایران، از نظر فنى و کاربرى دچار مشکل 
نیست، اما بهتر است پیش از اینکه از طرف داخل 
دسترســى به تلگرام محدود شــود، این شرکت 
براى مدت طوالنى دچار اختالل سراسرى شود 
و یا هر اتفاق دیگرى که ممکن است کار را براى 
کســانى که به تلگرام وابسته هســتند سخت 
کند، فکرى جدى براى ایــن انحصار تلگرامى

 کرد.

فرج علیپور که امسال به عنوان چهره ماندگار موسیقى 
نواحى کشورمان مورد تقدیر قرار گرفت، پنج سال است 
به علت یک پیام تبریک در صداوسیما ممنوع التصویر 

و صداست.
علیپور، خواننــده و نوازنده کمانچه لرى که نشــان 
درجه یک هنرى دارد و در جشــنواره موسیقى فجر 
امسال براى یک عمر فعالیت هنرى مورد تقدیر قرار 
گرفت، گفت: ما حدود پنج سال قبل در آلمان کنسرتى
 داشــتیم. شــب عید بود. بعد از اجــراى برنامه در 
رســتوران نشســته بودیم که یک نفر با دوربین آمد
 و مثل خیلى هاى دیگر از ما خواســت عید را تبریک 

بگوییم و ما هم یــک تبریک ســاده گفتیم. همین 
تبریک را بــه همراه فیلمــى که از کنســرت ما در 
برلیــن گرفته بودند، در شــبکه «مــن و تو» پخش 
کردنــد. ما بعدهــا توضیــح دادیم کــه خداوکیلى 
نمى دانســتیم دوربین به دســت ها از طــرف کجا 
آمده اند و ما اصًال کار سیاســى نمى کنیــم و از این 
چیزها هــم اصًال ســر در نمى آوریم. گفتیــم کار ما 
موسیقى است و از بچگى هم فقط این کار را کرده ایم. 
مسئوالن هم دیدند گفته هاى ما حقیقت دارد؛ اجازه 
دادند کنسرت هاى مان بدون هیچ مشکل مانند قبل 

در داخل کشور برگزار شد.

حجت االســالم و المســلمین مجتبى ذوالنور یکى از 
ســه نماینده قم در مجلس اســت و رئیس فراکسیون 
روحانیت. اما نفــوذ سیاســى او در بخش هایى خاص 
از حاکمیت، مربوط بــه امروز و دیروز نیســت. پایگاه 
اطالع رســانى «عصر مــا» با ایــن نماینــده متنفذ 
مجلــس گفتگوى مفصلــى درباره وقایع ســال 88 و 
گفتگوهــاى اخیــرش با یکى از ســران فتنــه انجام 
داده کــه بخشــى از اظهــارات او را در ایــن گفتگو 

مى خوانید:
 من منتقد احمدى نژادم اما نمى شود بگویید چرا در قد 
و قواره ریاست جمهورى نیست! مگر قالیباف که کاندیدا 
شد، چه کاره بوده اســت؟ آقاى غرضى چه کاره بوده 
است؟ آقاى احمدى نژاد از ابتداى انقالب استاندار بوده و 
بعد هم که شهردار تهران بوده که جایگاه مدیریتى اش 
قطعًا از یک وزارتخانه باالتر اســت. چون احمدى نژاد 
قدش کوتاه بوده است، چون لباسش چروك است، چون 

اصالح نکرده، پس چرا تأییدش کردند؟
 آقاى روحانى که در مصاحبه اش گفته کسانى که دولت 
را نقد مى کنند از کم عقلى شان است، این آدم عقل دارد. 
اگر من بودم که مى گفتم قبل از تأیید شــوراى نگهبان 
باید یک کمیته روانشناسى تشکیل شود و اینها را از نظر 
روانى تأیید کند. چرا نمى گویید چرا شــوراى نگهبان 

روحانى را تأیید کرد؟
 چرا خروجى شعور سیاسى مردم را قبول ندارید؟ چرا از 
مردم به عنوان ابزار استفاده مى کنید؟ هرجا شما را تأیید 
کنند، تأیید مى کنید و هرجا شما را تأیید نکنند، توهین 
مى کنید آنچنان که زمانى آقــاى ابطحى گفتند فالن 
شخصیت، به فالن استان رفت و مردم گله وار آمدند! چرا 
هرجا یک شخصیتى خالف نظر شما از کسى استقبال 
کنند، مى شوند گله و گوسفند، اگر دولت منتخبتان را نقد 
کنند، کم عقل و بى عقل هســتند، ولى هرجا مردم ابزار 
تحقق اهداف شما باشند، مى شــوند مردم، جمهوریت 

نظام، مشروعیت نظام و میزان رأى ملت است و فالن. 
چرا استاندارد دوگانه دارید؟ من احمدى نژاد را بارها نقد 
کرده ام و او را یک ضدانقالب تمام عیار مى دانم اما اگر 
همین احمدى نژاد چارچوب را رعایت کرد، قابل احترام 

است.
 تشــخیص اینکه آیا احمدى نژاد یک رجل سیاسى 
است با من و شما نیست. نمى شود 80 میلیون نفر بگویند 

فالنى رجل سیاسى است یا خیر. قانون باید تعیین کند 
چه کسى رجل سیاسى است یا نیســت. اگر قرار باشد 
شما بگویید شــوراى نگهبان درمورد تأیید احمدى نژاد 
اشتباه کرد، یک نفر دیگر هم مى گوید شوراى نگهبان 
دربــاره خاتمى اشــتباه کرد. بــه هرحــال باید یکجا
فصل الخطاب باشد و آن قانون اســت. با یک بام و دو 

هوا نمى شود.

 سال88 یک فتنه هشــت ماهه در کشــور رخ داده 
و زلــف رســانه هاى بیگانه بــا زلف فتنه گــران گره 
خورده و تحریم هایى انجام شــد که به دنبال کدهایى

 بود که از داخل دادنــد و گفتند مــا از درون مى زنیم، 
شــما از بیرون ُدِز تحریم هــا را زیاد کنید. پســرهاى 
آقاى هاشــمى پیــام دادند و  گفتند فشــار را بیشــتر 

کنید. 

اظهارات جدید ذوالنور درباره وقایع سال88 

پسرهاى آقاى هاشمى به خارج پیام مى دادند

50 درصد نمایندگان اصفهان در مجلس اردوى کنکورى؛ 15 میلیون تومان! 
از رئیس جمهور سئوال دارند

چهره ماندگار ممنوع التصویر! 

رى دچار مشکل
ه از طرف داخل 
ـود، این شرکت 
ل سراسرى شود 
ست کار را براى

هســتند سخت 
حصار تلگرامى

بدون تلگرام چه باید کرد؟



فرهنگفرهنگ 03033179 سال چهاردهمپنج شنبه  17 اسفند  ماه   1396

رگیر کارگردانى سریال «ماماهوت» 
ما و تلویزیون درباره دلیل کم کارى هاى اخیر خود در عرصه بازیگرى گفت: به مدت سه سال د

رزیتا غفارى، بازیگر سین

ز آن استقبال کردند و همین باعث شد کمى از بازیگرى فاصله بگیرم.
 خوشبختانه از شبکه 2 سیما پخش شد و مردم ا

بودم که

کنندگى على مهام و کارگردانى 
کید کرد: قرار بود در سریال «بازى نقاب ها» به تهیه 

وى درباره غیبت خود در سریالى که حضورش در آن قطعى شده بود تأ

 برایم اتفاق افتاده از جمله بیمارى مادرم نتوانستم در «بازى نقاب ها» 
سیروس حسن پور بازى کنم اما به دالیل شخصى و گرفتارى هایى که این روزها

و آثار دیگر بازى کنم.

 عنوان تهیه کننده و کارگردان 
وى با اشاره به عالقه شدید خود براى حضور در سریال «بازى نقاب ها» اضافه کرد: به شدت دوست داشتم با على مهام به

وارم باز هم شرایطى اینچنین پیش بیاید. 
 دوربین این سریال بروم اما امید

محترمشان همکارى داشته باشم اما قسمت نشد که جلوى

 خاطرنشان کرد: پیشنهاداتى براى بازى به من شده است اما در حد و اندازه اى نبودند که قبول کنم در 
بازیگر «شب آفتابى» درباره دیگر فعالیت هاى خود

ودم کمى از سینما دور افتاده ام. 
ود را دارد و چون من اهل این بازى ها نب

ى کنم. سینما هم که مارپیچ است و رابطه هاى خاص خ
این آثار باز

خشایار الوند نویسنده اى که ســال ها در گروه مهران 
مدیرى حضور داشت مدتى کوتاه پیش از اکران «ساعت 
5عصر» نخستین تجربه سینمایى مدیرى به گالیه از 
حذف نامش از اقالم تبلیغاتى فیلم پرداخته بود. الوند که 
نوروز امسال، هم «پایتخت5» و هم «دیوار به دیوار2» 
را روى آنتن خواهد داشــت در گفتگویى با «تسنیم» 
خوشــحالى خود را نســبت به حذف نامش از «ساعت 

5عصر» بیان کرده است.
خشایار الوند نویسنده ســریال «پایتخت5» در رابطه 
با وضعیت ساخت نسخه ســینمایى «پایتخت» 

بیان کرد: در ابتدا باید بگویم 
ســاخت فیلم ســینمایى 
«پایتخت» توافقى اســت 
که باید میان تهیه کننده و 
مدیران صداوسیما حاصل 
شــود و من به عنوان 
نویسنده نمى توانم 
دربــاره ســاخت 
ســینمایى  نسخه 
«پایتخــت» صحبت 
کنم ولى طرح سینمایى 
که براى «پایتخت» 
درنظــر گرفتــه 

بودیم به داستان سریال«پایتخت5» تبدیل شد، هرچند 
هنوز چند طرح و داســتان براى ساخت فیلم سینمایى و 
حتى فصل هاى دیگر«پایتخت» در دست داریم که باید 

ببینیم در آینده چه پیش خواهد آمد.
وى در پاســخ به اینکه آیا ســریال «پایتخت» قابلیت 
تبدیل به سریال 90 قسمتى را دارد یا خیر، گفت: اعتقاد 
دارم «پایتخت» فقط براى عید مناسب است، پخش این 
سریال در ماه رمضان هم به اندازه پخش آن در ایام نوروز 
مورد اســتقبال قرار نگرفت، اصًال داستان «پایتخت» 

ظرفیت تبدیل به ساخت سریال 90 قسمتى را ندارد.

این نویسنده در ارتباط با حواشى که پیرامون عدم درج 
نام وى به عنوان فیلمنامه نویس فیلم سینمایى «ساعت 
5 عصر» ایجاد شده بود، گفت: در حال حاضر از حذف 
نام خودم به عنوان نویســنده این اثر ســینمایى خیلى 
خوشحال هســتم و مهران مدیرى هم کامًال حق دارد 
که نام خودش را به عنوان نویســنده «ساعت 5عصر» 
قید کند زیرا وقتى این فیلم را تماشا کردم، متوجه شدم 
از فیلمنامه اى که براى «ســاعت 5 عصر» نوشته بودم 
تنها ایده و طرح اصلى آن باقى مانده است، موقعیت ها 
و دیالوگ ها به طور کلى تغییر پیدا کرده بود در مجموع 
از حذف نام خودم به عنوان نویسنده «ساعت 5 عصر» 

خوشحال هستم.
الوند در همین راســتا اضافه کرد: خیلى جالب اســت 

که از ابتداى پیش تولید «ســاعت 5 عصر» تا شــروع 
فیلمبردارى اســم تمام عوامل را کامل مى نوشــتند و 
اعالم مى کردند اما نه اسم خشــایار الوند را به عنوان 
نویسنده اعالم مى کردند نه اسم مهران مدیرى را، البته 
در مجموع همانطور که اعالم کردم از حذف نام خودم به 
عنوان نویسنده «ساعت 5 عصر»خیلى خوشحال هستم 

ولى دیدن این اتفاق ها برایم عجیب بود.
وى در ادامه گالیه هاى خود از مهران مدیرى، تصریح 
کرد: چرا برادران قاسم خانى و من که همگى جزو گروه 
نویســندگان آثار مدیرى بودیم در اکــران خصوصى 
«ساعت 5 عصر»که به قول دوستان بزرگ ترین اکران 
خصوصى سینماى ایران بود حضور نداشتیم و تنها امیر 
مهدى ژوله در آن مراســم بود؟ عــدم حضور پیمان و 
محراب قاسم خانى و من حتمًا دالیلى دارد که بخشى از 

آن کامًال روشن است.
نویسنده ســریال «على البدل» در پاســخ به اینکه آیا 
در صورت پیشــنهاد همکارى مجدد از ســمت مهران 
مدیرى با وى همکارى خواهد کرد یا خیر، گفت: من و 
مهران مدیرى 20 سال است که رفیق هستیم و با اینکه 
مدتى اســت با یکدیگر صحبت نکردیم هر کجا که با 
ایشان مواجه شوم حتمًا به گرمى با این دوست و همکار 
قدیمى برخورد خواهم کــرد ولى در حال حاضر مهران 
مدیرى مشغول ساخت برنامه «دورهمى» است و افراد 
دیگرى در کنار وى قرار دارند. من هم مســیر خودم را 
خواهم رفت از این رو خیلى بعید است که دیگر با مدیرى 

همکارى کنم.
خشایار الوند در ارتباط با فعالیت هاى آینده خود، تصریح 
کرد: قبل از اینکه سفارش ســاخت «دیوار به دیوار 2» 
ارائه شود قرار بود با محسن تنابنده نگارش یک سریال 
را براى ماه رمضان ســال آینده آغــاز کنیم که با توجه 
به حضور مــن در«دیوار به دیــوار 2» و درگیرى هاى 
شخصى محسن تنابنده نوشتن سناریو آن متوقف شد، 
البته شــاید بعد از تعطیالت نوروز ســال آینده، نوشتن
 ســناریو این ســریال را به کارگردانى محسن تنابنده 

شروع کردیم.

نهمین قسمت از برنامه تلویزیونى« 360 درجه» سراغ قدرت خرید خانواده هاى ایرانى رفته است 
تا توانایى خرید کاالها و خدمات نوروزى را بررسى کند. چند سالى است که فرهنگسازى براى 
خرید کاالى ایرانى با جدیت انجام مى شود،«360 درجه» تمایل خانواده ها به خرید کاالى ایرانى 

را ارزیابى مى کند. 
روزهاى پایانى سال 1396 به سرعت مى گذرد. فروشــگاه هاى بهاره با تخفیف هاى بزرگ باز 
شده اند و به استقبال سال نو رفته اند. بازارها هم مثل همیشه در روزهاى پایانى اسفند شلوغ و پر 
رفت و آمد هستند. این روزها تراکنش مالى کســبه هم باالتر رفته است. سال نو با حس و حال 
جدیدش خیلى ها را سر حال آورده اما براى برخى دیگر فقط حسرت خرید نوروزى مانده است. 

قدرت خرید خانواده  ایرانى چه تفاوتى کرده است؟ در میان هیاهوى بازار، سهم 
تولیدکننده ایرانى هم فرقى کرده است؟

«360 درجه» مجموعه مستندهاى اجتماعى، فرهنگى 
و سیاسى است که با توجه به اتفاقات و سوژه هاى مهم 
جامعه در طول یک هفته تهیه و تولید مى شود. به روز 
و به لحظه بودن موضوعات از ویژگى هاى اصلى این 

برنامه تلویزیونى است.
«360 درجه» بــا تهیه کنندگــى و کارگردانى 
محمدهادى نعمت اللهى، جمعه هر هفته ساعت 
21و30دقیقه از شــبکه مستند پخش مى شود. 
شنبه ها ساعت 14و30دقیقه نیز بازپخش این 

برنامه تلویزیونى روى آنتن مى رود.

بهزاد فراهانى، کارگردان تئاتر قصد دارد در ســال 97 و بعد از 40 ســال، اولین 
کارگردانى سینمایى خود را تجربه کند.

بهزاد فراهانى، کارگردان تئاتر و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون  با بیان اینکه قصد 
دارد کارگردانى سینما را تجربه کند، یادآور شد: 40 سال است که مى خواهم فیلم 
بسازم ولى شرایط براى این امر مهیا نشده است. سال هاست که آرزوى کارگردانى 

سینما را دارم ولى مى خواهم بعد از 40 سال این آرزوى خود را محقق کنم.
این هنرمند با اشاره به اینکه تهیه کننده مشخص و کارهاى مدنظر براى جذب 
سرمایه گذار براى تولید فیلم سینمایى اش انجام شده است، اظهار کرد: تنها نیاز ما 
صدور مجوز ساخت این فیلم سینمایى است که در صورت صادر شدن، از بهار 97 

کار تولید و ساخت فیلم را شروع مى کنیم.
فراهانى با اشاره به موضوع اجتماعى فیلم 

سینمایى مدنظر درباره لوکیشن مناسب 
براى ســاخت این اثر، بیــان کرد: 
لوکیشــن این فیلم خارج از تهران 

و در محیطى روستایى خواهد بود.

ابراهیم شفیعى، بازیگر و دوبلور سینما و تلویزیون دربار«افسانه هزارپایان» گفت: 15 قسمت از «افسانه 
هزارپایان» پیش از این از تلویزیون پخش شد اما فصل دوم که در حال فیلمبردارى است از 15 فروردین ماه 
از شبکه نسیم پخش مى شود. وى در همین راستا افزود: ضبط فصل دوم «افسانه هزارپایان» همچنان ادامه 

دارد و به احتمال زیاد ضبط آن به سال جدید موکول خواهد شد.
این بازیگر درباره تعداد قسمت هاى «افسانه هزارپایان» بیان کرد: این سریال سه فصل و 52 قسمت دارد 

که ما در حال حاضر  ضبط 52 قسمت را پشت سر مى گذاریم. 
وى درباره پخش زودهنگام «افسانه هزارپایان» توضیح داد: قرار اولیه بر این بود که سریال دیرتر از این موعد 
پخش شود اما عجله در پخش زودهنگام سبب شد نواقص در تیتراژ، موسیقى متن و برخى جهات دیگر در 

قسمت هاى ابتدایى پخش شده وجود داشته باشد.
بازیگر «خنده بازار» درباره استقبال مردم از سریال «افسانه هزارپایان» اظهار کرد: مردم استقبال بسیار 
خوبى از «افسانه هزارپایان» کرده اند به نحوى که در خیابان و مکان هاى مختلف از من مى پرسند که فصل 
دوم آن کى شروع مى شود؟ ما از سریال خوشمان آمده است. این نشان از نگاه ریزبین مردم و توجهشان به 

سریال ها و هنرمندانشان است.
وى به نوع طنز «افسانه هزارپایان» اشاره و تصریح کرد: در تلویزیون تا امروز کمتر چنین اثرى داشته ایم. 
«افسانه هزارپایان»  طنزى متفاوت و جدید است که مردم در روزهاى ابتدایى با چنین طنزى ناآشنا بودند و 
شاید بعد از شش قسمت سریال برایشان قابل درك و باورپذیر شد. معتقدم که در فصل جدید ارتباط بهترى 

بین سریال «افسانه هزارپایان» و مخاطبان شکل خواهد گرفت و سر و صداى زیادى به پا خواهد شد.
بازیگر «محله گل و بلبل» درباره کارگردانى شهاب عباسى و فضاى تولید «افسانه هزارپایان» خاطرنشان 
کرد: شهاب عباسى به عنوان کارگردان و گروه تولید 24 ساعته کار مى کنند تا اثرى مناسب و جذاب به 

مخاطب عرضه شود.

فیلم سینمایى «مادر» ساخته على حاتمى، امروز پنج شنبه 17 اسفند ساعت 20و30دقیقه در قالب 
برنامه «گیشه» پخش مى شود و داستان مادر پیرى است که در خانه سالمندان به سر مى برد.

او که بعد از سال ها تالش و تحمل مشکالت بسیار و بزرگ کردن فرزندانش، اکنون در آستانه مرگ 
قرار گرفته، از فرزندانش مى خواهد او را به خانه قدیمى شان ببرند و خودشان نیز در این روزهاى پایانى 
در آنجا جمع شوند.فرزندان او هر یک مسیرى را در زندگى شان در پیش گرفته و به راه خود رفته اند. 

بیمارى مادر و سپس مرگش بعد از کش و قوس هایى آنها را به یکدیگر نزدیک مى کند. 
در این فیلم 108 دقیقه اى که سال 1368 ساخته شده، رقیه چهره آزاد، محمدعلى کشاورز، فریماه 

جبلى، زنده یــاد حمیده فرجامى، اکبر عبدى، امین تارخ، جمشید هاشم پور، حمید 
خیرآبــادى، محبوبه بیات و اکــرم محمدى بازى 

کرده اند.

بعید است دوباره با مهران مدیرى کار کنم
خشایار الوند:

خشایار الوند نویسنده ســریال «پایتخ
با وضعیت ساخت نسخه ســینم

بیان کرد: د
ســاخت
«پایتخت
که باید می
مدیران ص
شــو
نوی
در
نس
«پایت

ولى کنم
ب که
د

و
م
با
این

4شنبه ها ساعت 14و30دقیقه نیز بازپخش
برنامه تلویزیونى روى آنتن مى رود.

بیمارى مادر و سپس مرگش بعد از کش و قوس هایى آنها را به یکدیگر نزدیک مى کند. 
8 دقیقه اى که سال 1368 ساخته شده، رقیه چهره آزاد، محمدعلى کشاورز، فریماه  8در این فیلم 108

امین تارخ، جمشید هاشم پور، حمید جبلى، زنده یــاد حمیده فرجامى، اکبر عبدى،
خیرآبــادى، محبوبه بیات و اکــرم محمدى بازى 

کرده اند.

آثارى که پیشنهاد مى شوند در حد من نیستند

فصل دوم «افسانه هزارپایان»
 سر و صداى زیادى به پا خواهد کرد 

امروز «مادر» على حاتمى را
از شبکه 4 ببینید

اولین تجربه کارگردانى
 بازیگر مشهور بعد از 40 سال

رزیتا غفارى: 

 گذار براى تولید فیلم سینمایى اش انجام شده است، اظهار کرد: تنها نیاز ما 
97 از بهار 7مجوز ساخت این فیلم سینمایىاست که در صورت صادر شدن،

د و ساخت فیلمرا شروعمى کنیم.
ى با اشاره به موضوع اجتماعى فیلم 

ى مدنظر درباره لوکیشن مناسب 
ــاخت این اثر، بیــان کرد: 
ـن این فیلم خارج از تهران
حیطى روستایى خواهد بود.

حس و حال 
خرید نوروزى مانده است. 

هوى بازار، سهم 

ى
مهم 
 بهروز 
صلى این 

گردانى
 ساعت 
ى شود. 
شاین

دخل و خرج خانواده ایرانى
 در «360 درجه» محاسبه مى شود



0404ورزشورزش 3179 سال چهاردهمپنج شنبه  17 اسفند  ماه   1396

حاال کامًال مشخص شده که کارشناس برجسته 
فوتبال امارات چرا  گفته بود که چهار ســهمیه 
امارات براى لیگ قهرمانان آســیا زیادى است 
و بهتر اســت فقط العین در این رقابت ها حضور 

داشته باشد.
پرسپولیس، الوصل را شکست داد، تراکتور سازى 
در شرایط بحرانى خود در امارات از الجزیره یک 
امتیاز گرفت، استقالل در شبى که مهمان العین 
بود بالهاى زیادى را بر سر یاران «عمورى» آورد 
و فقط داور این دیدار بــود که اجازه نداد نماینده 
ایرانى پیروز این دیدار لقب بگیرد و ذوب آهن هم 
الوحده را در اصفهان قلع و قمع کرد. دو گل زد و 

چندین گل نزد!
این مقدمــه اى بود براى اینکه نگاهى داشــته 
باشیم به پیروزى شــیرین طوفان سبز اصفهان 
بر الوحــده، نماینده امارات متحــده عربى! که 
شاید بهتر باشید نامى که در تیتر آورده ایم را از 
حاال حداقل براى فوتبال باشــگاهى این کشور 

به کار ببریم!
  ذوب آهن براى اینکه شانس صعود به عنوان تیم 
صدرنشین را حفظ کند در حالى به دیدار الوحده 
رفت که اماراتى ها بعد از باخت در دو مسابقه اول 
به نیت کسب امتیاز به اصفهان آمده بودند. بازى 
چه در نیمه نخســت و چه در نیمه دوم کامًال در 
اختیار ذوب آهن بود و شــاگردان امیر قلعه نویى 
عالوه بر زدن دو گل در چند مرحله هم فرصت 
باز کردن دروازه حریف خودشــان را داشتند که 
این توپ ها با بى دقتى ذوبى ها به ثمر ننشست. 
در نهایت ذوب آهن با کسب این برد، 6 امتیازى 
شد تا همچنان امید خودش براى صعود به مرحله 
بعد مسابقات را حفظ کند. ســتاره ذوب آهن در 
این بازى مرتضى تبریزى بود که دو گل به ثمر 
رساند تا شانس آقاى گلى در مسابقات این فصل 
را هم داشته باشد و اگر بتواند در بازى برگشت در 
مقابل الوحده هم این کیفیت را نشان دهد امکان 

افزایش تعداد گل هاى زده خودش را دارد.
 ذوب آهن با این برد بیش از هر زمانى شــرایط 
الوحده را بحرانى تر کرد. آنها شروع بسیار بدى 
در رقابت ها داشتند و با دریافت پنج گل مقابل 
لوکوموتیو ســنگین ترین شکســت هفته اول 
رقابت ها را به نام خود ثبت کردند. در ادامه هم 
آنها عملکرد بدى داشــتند و دو شکست را برابر 
الدحیل و ذوب آهن در فوالدشهر تجربه کردند 
تا بدون امتیاز و با تفاضل گل 8- در قعر جدول 

گروه دوم حضور داشته باشند.
آنطور که رســانه ها نوشــته اند،این نمایش ها 

واکنش ســایت فوتبال امارات را به 
همره داشــت و به انتقــاد از این 
شکست الوحده پرداخت و نوشت: 
الوحده کماکان رکورد خود را در 
بازى هاى خــارج از خانه اش در 

لیگ قهرمانان آسیا افزایش مى دهد زیرا در دیدار 
با ذوب آهن در این بازى ها به عدد 17 رسید ولى 
بدون برد اســت. الوحده از 17 بازى 12 بازى را 

باخته و پنج بازى را مساوى کرده است. 
اما دیدار ذوب آهن- الوحده حضور یک چهره نام 
آشنا در فوالدشهر اصفهان را به 
همراه داشت؛  «اسماعیل 
مطــر»، قدیمى تریــن 
بازیکــن این تیــم که 
اسطوره فوتبال امارات 
نیز محســوب مى شود و 
در دیدار  مقابل 

ذوب آهن به میدان رفــت، یک فصل قبل و در 
جدال مقابل پرســپولیس با حضور کوتاه مدت 
خــود توانســت نقــش پررنگــى در گل هاى 
تیمش ایفا کنــد. امــا او این بــار در اصفهان 
و در شــرایطى که یکســال پیرتر از گذشــته 
شــده، کم اثرتر از همیشه ظاهر شــد تا تیمش

 دســت خالى اصفهان را ترك کنــد. او یکى از 
چهره هاى مطــرح فوتبال در جهــان عرب به 

شمار مى رود.
به گــزارش نصف جهان،یکــى از نقاط تاریک 
دیدار ذوب آهن- الوحده در روزى که ذوب آهن 
جهش خوبى براى صعود داشــت، حضور اندك 
هواداران اصفهانى بود و ظاهــراً هر چقدر هم 
از آنها در قالب فراخوان هاى مختلف خواســته 
مى شود تا در دیدارهاى آسیایى این تیم جلوى 

رقبا آبرودارى کنند هیچ فایده اى ندارد! 
اولین دیــدار خانگــى ذوب آهــن در مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آســیا برابــر لوکوموتیو 
تاشــکند در شرایطى برگزار شــد که طبق آمار 
AFC فقــط 1764 نفر از این مســابقه دیدن 
کردند و با توجه به حساســیت مراحل گروهى 
و اینکه سبزپوشــان فقط یک بــازى دیگر در 
خانه پیش رو دارند، تالش باشــگاه ذوب آهن و
رســانه هــاى اصفهــان ایــن بــود کــه با 
فراخوان هایى که منتشــر کردنــد، هواداران 
بیشترى را براى دیدار برابر الوحده به ورزشگاه 
بیاورند که این پروژه هــا موفق نبود و باز هم 
تعداد کمى از هــواداران اصفهانى به میدان 
آمدند. سرمربى الوحده که روز قبل از این دیدار 
گفته بود ایرانى ها تماشاگران پر شورى دارند 
و ما قطعًا در فوالدشــهر هواداران زیادى را 
خواهیم دید، در روز بــازى فهمیده بود که 
در کنار همه قدرت ها و شایستگى هایى 
که ســبزهاى اصفهان دارد و او آنها 
را آنالیز کرده است، درباره موضوع 
هوادار در مــورد ذوبى ها اشــتباه 

کرده بود!

آنها در حد ما نیستند

امارات منهدمــــه عربى! 
الهه مهرى دهنوى

 
ذوب آهن با کسب 

این برد، 6 امتیازى شد تا 
همچنان امید خودش براى 

صعود به مرحله بعد مسابقات 
را حفظ کند

ا حضور

ر سازى 
یره یک 
ن العین 
ى» آورد

نماینده 
هن هم 
گل زد و 

اشــته 
صفهان 
ربى! که 
یم را از 
ن کشور 

وان تیم 
 الوحده 
بقه اول 
د. بازى

کامًال در 
عه نویى 
 فرصت 
شتند که 
شست. 
متیازى 
ه مرحله 
آهن در 
ل به ثمر 
ن فصل 
شت در

د امکان 

ادامه هم رقابتها را به نام خود ثبت کردند. در
آنها عملکرد بدى داشــتند و دو شکست را برابر 
تجربه کردند  الدحیل و ذوب آهن در فوالدشهر
8تا بدون امتیاز و با تفاضل گل 8- در قعر جدول 

گروه دوم حضور داشته باشند.
آنطور که رســانه ها نوشــته اند،این نمایش ها 

واکنش ســایت فوتبال امارات را به 
همره داشــت و به انتقــاد از این 
شکست الوحده پرداخت و نوشت: 
الوحده کماکان رکورد خود را در 
بازى هاى خــارج از خانه اش در 

آشنا در فوالدشهر اصفهان را به
همراه داشت؛  «اسماعیل 
مطــر»، قدیمى تریــن

بازیکــن این تیــم که 
اسطوره فوتبال امارات
نیز محســوب مى شود و

در دیدار  مقابل 

شــده، کم اثرت
 دســت خالى
چهره هاى مط
شمار مى رود.

به گــزارش نص
دیدار ذوب آهن
جهش خوبى بر
هواداران اصف
قالب آنها در از
مى شود تا در
رقبا آبرودارى
اولین دیــدار
گروهى لیگ ق
تاشــکند در ش
AFC فقــط
کردند و با توج
و اینکه سبزپو
خانه پیش رو د
رســانه هــاى
فراخوان هایى
بیشترى را برا
بیاورند که ای
تعداد کمى
آمدند. سرمر
گفته بود ایر
و ما قطعًا د
خواهیم د
در کنار
که
را
هو
کر

مسابقات  صعود به مرحله بعد
را حفظ کند

هافبک ذوبى ها مى گوید هر مربى به دلیل فشار بازى و دیدنش نقاط ضعف و قوت با بازیکنان خود صحبت مى کند و به همین دلیل حرف هاى او و سرمربى ذوبى ها نیز تنها به دلیل شرایط 
بازى بود.

بختیار رحمانى در مورد دیدار ذوب آهن- الوحده گفت: خداراشکر توانستیم با ارائه یک بازى خوب به پیروزى برسیم. هفته قبل بازى هاى پرفشارى داشتیم؛ اما با کمک هواداران و برنامه هاى 
کادرفنى توانستیم به برد برسیم. البته ما مى توانستیم در این دیدار با گل هاى بیشترى به پیروزى برسیم، اما این اتفاق نیافتاد.

او درباره صحبت هاى قلعه نویى با وى در بین دو نیمه گفت: به هرحال صحبت هاى مربى و بازیکن عادى است و به دلیل فشار بازى ممکن است توصیه هایى انجام شود. آقاى قلعه نویى هم 
پس از دیدن بازى توصیه هایى داشتند که به بنده ارائه دادند. آقاى قلعه نویى هر چه بگوید درست است. او جاى پدر ماست و ما وظیفه داریم بازى خوبى ارائه دهیم. در صحنه اى من توپ را 

رها کردم تا به سید برسد؛ اما او هم رفته بود و در نتیجه توپ از دستمان در رفت.
هافبک ذوبى ها درباره از دست رفتن موقعیت هاى این تیم و احتمال گلزنى حریف گفت: به هرحال فوتبال همین است، آنها هم بازیکنان خوبى دارند؛ اما درکل ما توانستیم با ارائه بازى بهتر 

دروازه خود را بسته نگه داریم و در نهایت به پیروزى برسیم.

نصف جهان  میالد فخرالدینى در ابتداى 
فصل یکى از گزینه هاى خرید سپاهان 
بود که به لحاظ مالــى و عدم انعطاف 
مدیران وقت سپاهان این انتقال انجام 

نشــد تا هم ســپاهان در این 
فصل از جناح 

راست بارها ضربه 
بخورد و هم اینکه میالد نیم فصل 
به ذوب آهن بیاید و حسابى بدرخشد

فخرالدینــى در ادامــه بازى هــاى 
درخشــان خود، مقابل الوحده امارات  
هم خوش درخشــید و یکى از بهترین 
بازیکن هاى قلعه نویى در این مسابقه 

بود.
یکى از بازیکنان برتــر ذوبى ها در این 
میدان، میــالد فخرالدینى بــود و کنار 

تبریزى در این مســابقه خوش درخشید. 
این بازیکــن مقابــل الوحــده نفوذهاى 

بســیار خوبى کرد و هم تیمى هــاى خود را در 
موقعیت گلزنى قرار مى داد. فخرالدینى در یکى از 

نفوذهاى خود، بختیار رحمانى را با دروازه بان اماراتى 
تک به تک کرد که ضربه این بازیکن با تیرك 

دروازه برخورد داشــت. در ادامــه خود این 
بازیکن شــوتى را روانه دروازه الوحده کرد 
و این موقعیت هم به شــکل خطرناکى از 
دست رفت. یکى از نکات مثبت فخرالدینى 
بازگشت سریع این بازیکن به خط دفاع 
بود و جاى خالــى خود را بــه خوبى پر 
مى کرد تــا تیمش به یک برد شــیرین 

دست یابد.
به گزارش نصف جهان، سپاهانى که در این فصل پول هاى زیادى را خرج 

خارجى هاى بى کیفیت کرد، اگر بــراى خرید میالد فخرالدینى و مبلغ قرارداد 
او در ابتداى فصل کمى انعطاف نشــان مى داد این فصل اینقدر از جناح راست 
آزار نمى دید. قطعًا زردها با نمایش این روزهاى میالد، حسرت عدم توافق با او 

را مى خورند.

بعد مسابقات را حفظ کن
این بازى مرتضى تبریز

رساند تا شانسآقاى گلى
ب هم داشته باشد و اگر را
مقابل الوحده هم این کی

نصف جهان  میالد فخرالدینى در ابتداى 
فصل یکى از گزینه هاى خرید سپاهان 
بود که به لحاظ مالــى و عدم انعطاف 
مدیران وقت سپاهان این انتقال انجام 

نشــد تا هم ســپاهان در این 
فصل از جناح 

راست بارها ضربه
بخورد و هم اینکه میالد نیم فصل 
بهذوبآهن بیاید وحسابى بدرخشد

فخرالدینــى در ادامــه بازى هــاى 
درخشــان خود، مقابل الوحده امارات  
هم خوش درخشــید و یکى از بهترین 
قلعه نویى در این مسابقه  بازیکنهاى

بود.
یکى از بازیکنان برتــر ذوبى ها در این 
میدان، میــالد فخرالدینى بــود و کنار

تبریزىدر این مســابقه خوشدرخشید. 
این بازیکــن مقابــل الوحــده نفوذهاى 

بســیار خوبى کرد و هم تیمى هــاى خود را در 
مى داد. فخرالدینى در یکى از موقعیت گلزنى قرار

نفوذهاى خود، بختیار رحمانى را با دروازه بان اماراتى 
تک به تک کرد که ضربه این بازیکن با تیرك 

دروازه برخورد داشــت. در ادامــه خود این 
بازیکن شــوتى را روانه دروازه الوحده کرد 
و این موقعیت هم به شــکل خطرناکى از 
دست رفت. یکى از نکات مثبت فخرالدینى
بازگشت سریع این بازیکن به خط دفاع 
بود و جاى خالــى خود را بــه خوبى پر 
مى کرد تــا تیمش به یک برد شــیرین 

دست یابد.
به گزارش نصف جهان، سپاهانى که در این فصل پول هاى زیادى را خرج 

خارجى هاى بى کیفیت کرد، اگر بــراى خرید میالد فخرالدینى و مبلغ قرارداد 
او در ابتداى فصل کمى انعطاف نشــان مى داد این فصل اینقدر از جناح راست 
توافق با او نمایش این روزهاى میالد، حسرتعدم نمىدید. قطعًا زردها با آزار

را مى خورند.

سپاهان در حسرت میالد!

هر چه امیر خان 
بگوید درست است

استارت تمرینات زردها
نصف جهان دور جدید تمرینات ســپاهان از دیروز در دو نوبت صبح 

وعصر برگزار شد.
دور جدید تمرینات تیم فوتبال ســپاهان پس از یک استراحت چهار 
روزه از صبح روز چهارشــنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با انجام 
حرکات تکنیکى وتاکتیکى درزمین چمن باغ فردوس زیر نظر منصور 

ابراهیم زاده ودستیارانش انجام شد.
برهمین اساس طالیى پوشان سپاهان تمرینات خود را طى روزهاى 
بعد به همین صورت ادامه خواهند داد و روز یک شنبه براى برگزارى 

اردوى تدارکاتى عازم بوشهر مى شوند.
شایان ذکر است تمرین تیم فوتبال سپاهان روز جمعه تعطیل است 

وطالیى پوشان به استراحت مى پردازند.

دور رفت مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در گروه چهارم به 
پایان رسید. در این گروه که بعد از قرعه کشى مسابقات، به 
گروه مرگ معروف شد، تیم فوتبال استقالل با 5 امتیاز به 

عنوان صدرنشین به کار خود پایان داد.
استقالل تهران در دیدار با الهالل به یک پیروزى باارزش 
دست پیدا کرد و در دو دیدار خارج از خانه برابر تیم هاى 
العین و الریان به تســاوى 2 بر 2 دســت یافت. کسب 5 
امتیاز از سوى شاگردان شفر در کنار تساوى هاى پى در 
پى در دیگر بازى ها باعث شد تا آبى پوشان در شرایطى 

صدرنشینى را تجربه کنند که تنها 5 امتیاز دارند.
الریان قطر و العین امارات هر دو با 3 امتیاز در رده هاى دوم 
و سوم قرار دارند و تیم قطرى تنها به دلیل گل زده بیشتر 
در رده دوم قرار گرفته است. الهالل نماینده عربستان که 
در فصل گذشته به عنوان نایب قهرمانى دست پیدا کرده 

بود، با 2 امتیاز در این گروه قعرنشین است.
هر چهار تیم امید زیادى دارند تا در دور برگشت بتوانند در 
جمع تیم هاى صعود کننده به مرحله بعدى مسابقات قرار 
گیرند. با این حال استقالل تهران با توجه به برگزارى دو 

بازى در ورزشگاه آزادى و استفاده از امتیاز میزبانى بیش 
از سایر تیم ها براى صدرنشینى و صعود از گروه خودشان 
شــانس دارد. مطمئناً دور برگشت این مسابقات در گروه 
چهارم بسیار فشرده تر و جذاب تر پیگیرى خواهد شد و 
هر چهار تیم با انگیزه بیشترى براى کسب امتیازات وارد 
مسابقه مى شوند. دور برگشت مسابقات از هفته آینده و در 
روز دوشنبه در شهرهاى تهران و دوحه آغاز مى شود و دو 
تیم استقالل و الریان به ترتیب از العین امارات و الهالل 

عربستان میزبانى خواهند کرد.

گروهى که خوفناك تر شد

خط دفاعى ذوب آهن بعد از هماهنگ شــدن خالد شفیعى شرایط بهترى نسبت به 
گذشته پیدا کرده است.

ذوب آهن در ابتداى فصل جارى چند مدافع وسط خوب مثل وحید محمدزاده و محمد 
نژادمهدى را در اختیار داشــت. امیرقلعه نویى اما با توجه به حضور تیمش در لیگ 
قهرمانان آسیا تصمیم به تقویت خط دفاعى گرفت و خالد شفیعى مدافع باتجربه را 

از اف سى سئول کره جنوبى به خدمت گرفت.
شفیعى اگرچه در بازى هاى نخست خیلى با سایر بازیکنان ذوب آهن هماهنگ نبود 
اما رفته رفته با رسیدن به شرایط مطلوب توانسته یکى از مهره هاى کلیدى تیمش 
شود. او در قلب خط دفاع ذوب آهن این روزها نمایش خوبى دارد و توانسته نظم را 

به خط دفاعى ذوب آهن برگرداند.
شــفیعى در بازى اخیــر ذوب آهن در لیگ قهرمانــان مقابل الوحــده نیز نمایش 
مطلوبى ارائه کــرد و نتیجه این عملکــرد خوب خط دفاع ذوب آهــن پایان بازى 
بدون گل خورده بود. دقیقًا اتفاقى که در دیدار با پارس جنوبى جم افتاد. او در بازى

 مقابــل الوحــده حمــالت محــدود ایــن تیــم را بــا کمــک یــار دفاعــى 
خــود خنثــى کــرد تــا صحنــه  خطرناکــى بــر روى دروازه تیمــش ایجاد

 نشود.
خالــد شــفیعى انگیــزه زیــادى دارد تــا بتوانــد در لیســت «کارلــوس کى 
روش» بــراى حضــور در جــام جهانــى 2018 قــرار بگیــرد و بــراى ایــن 
منظــور نهایــت تالشــش را بــراى موفقیــت در ترکیــب ذوب آهــن انجام

مى دهد. 

نظم دفاعى با خالد

 استقالل توانست با یک بازى اســتثنایى، العین را در خانه و با درخشــش «مامه تیام» متوقف کند. داور 
مالزیایى که براى هر چیزى ســاخته شــده اســت جز فوتبال، با تصمیم  هایى که لکه اى سیاه در تاریخ 
لیگ قهرمانان آسیا و بر پیشانى دست اندرکاران آن خواهد شــد، نتیجه بازى را تغییر داد و مانع شد تا 

پیروزى هاى شیرین شاگردان «وینفرد شفر» در برابر تیم هاى بزرگ ادامه پیدا کند.
در میان این پیروزى ها و روند رو به رشــد یاران شــفر، در هفته هاى قبل صحبت هاى بى اساس و 
خنده دارى مطرح مى شد که قصد داشتند این بردها را کم اهمیت جلوه دهند و باخت تیم ها را به عوامل 

بى اساس ربط دهند.
عده اى برد مقابل الهالل را به نبود دو بازیکن ربط مى دادند و عده اى دیگر برد پرســپولیس را به اشتباهات 
«برانکو ایوانکوویچ» و تنها چیزى که در میان یادداشت ها به ندرت دیده مى شد و یا به عمد فراموش شده 
بود، قدرت و بار فنى مربى آلمانى بود. العین با تیم کامل وارد میدان شــد و با ســورپرایز واقعى استقالل 
روبه رو شدند؛ نه سورپرایزهایى که مطرح شدن شان فقط خارج از میدان و در کنفرانس هاى مطبوعاتى 

است.
بهانه هــاى پوچ و عوامانــه را روى کاغذ بنویســید، مچاله کنید و ســپس در نزدیک ترین ســطل 
آشــغال بیاندازید. حاال همه باید برابــر فوتبال ناب اســتقالل و پردازنده اى کــه روى آن جمله 

Made in Germany حک شده است، تعظیم کنند. آنان که سطح بینایى شان همچون داور 
مالزیایى بازى با العین اســت، باید قبول کنند استقالل اکنون به قدرت بزرگى در فوتبال ایران و 

آسیا تبدیل شده است. آن هم به لطف شفر.

 Made in Germany!
مامه تیام» متوقف کند. داور 

هایى که لکه اى سیاه در تاریخ 
زى را تغییر داد و مانع شد تا

 پیدا کند.
صحبت هاى بى اساس و
ت تیم ها را به عوامل

یس را به اشتباهات 
عمد فراموش شده 
ز واقعى استقالل 
هاى مطبوعاتى 

رین ســطل 
ى آن جمله 

چون داور 
ل ایران و 

Mad
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ســعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن از 
عملکــرد کادر فنى و بازیکنان تیمش تشــکر و 
قدردانى کرد. صحبت هاى آذرى در مورد پیروزى 

تیمش بر الوحده را با هم مى خوانیم:
 همانطور کــه مى دانید الوحــده در این بازى با 
تیم کاملش آمده بود و این در حالى اســت که در 

بازى هاى قبل همیشه چند مصدوم داشت.
بسیار خوب بازى کردیم و موقعیت هاى دیگرى 
هم داشتیم و مى توانســتیم اختالف گل را بیشتر 
کنیم. از نحــوه بازى بچه ها و اینکــه 6 امتیازى 
شدیم بسیار خوشــحال و راضى هستم. جا دارد 
از قلعه نویى و همکارانشان تشکر کنم که الوحده 
را خیلى خوب آنالیز کرده بودند و تیم در این بازى 

عملکرد خوبى داشت.
 این توان را داریم که از گروهمــان باال بیاییم 
اما همانطور که مى دانیــد براى مراحل بعد تیم ها 
قدرتمند تر مى شوند و قطعاً بچه ها باید این نکته را 
در نظر داشته باشند که در مرحله حذفى کار سختى 
خواهیم داشت. امیدوارم دو بازى مرحله پلى آف را 
با پیروزى پشت سر بگذاریم و بعد از آن به بودجه، 
امکانات و ابزار بیشترى نیاز داریم. شاید قلعه نویى 
بخواهد تیمش را تقویت کنــد. باید به این دقت 
داشته باشیم که در بین تیم هاى ایرانى هیچکدام 

ابزار اینکه قهرمان آسیا شوند را ندارند.
 در مورد تمدید با قلعه نویى صحبت هایى انجام 
داده ایم. همه باید بدانند اگر ذوب آهن مى خواهد 
موفق باشد باید ثبات داشته باشد. مربى و بازیکنش 
باید ثبات داشته باشد و همچنین بودجه ارتقا پیدا 
کند. قلعه نویى به اصفهان آمده و مى بینید که تیم 
موفق است. در لیگ برتر در رده دوم هستیم و در 
آسیا هم فعًال دوم هستیم. این نوید روزهاى خوب 

را به ما مى دهد.  
 قرارداد بازیکنانمان امسال تمام مى شود و ممکن 
اســت نتوانیم آنها را نگه داریم. تیــم به بودجه و 
امکانات بیشترى احتیاج دارد. ما به قدرت مى گوییم 
که در آسیا ارزان ترین تیم ایرانى هستیم در عین 
حال عملکردمان هم بد نبوده اســت. باید قبول 
کنیم که همه ابزارها در فوتبال ایران در اختیار یکى 
دو باشگاه است اما ذوب آهن مظلومانه دارد کارش 

را ادامه مى دهد. خواهش مى کنم از مالکان باشگاه 
که کمک کنند؛ آذرى کارمند باشگاه است و در این 
مدت مربى، کارمند و مدیر بوده و یک روزى هم از 
باشگاه مى رود اما تیم براى سهامداران و هواداران 

است که باید از آن حمایت شود. 
 بچه هاى ما فقط 30 درصد گرفته اند و نه تنها 
در فوتبال بلکه در بقیه رشته ها و کارمندان باشگاه 
حجب و حیاى زیــادى دارند. بچه هایمان مظلوم 
واقع شــدند اما دارند با قدرت به کارشــان ادامه 

مى دهند.
 کنفدراسیون فوتبال آســیا براى اولین بازى ما 
مقابل تیم هندى تشــکر کرد. ما ورزشگاهى که 
آماده کردیم در روزهاى آخر با بارش شدید برف 
همراه شــده بود اما دیدید که مسابقه را به خوبى 

برگزار کردیم واقعًا داریم با دســت خالى مبارزه 
مى کنیم. تاکنون پیمانکار پروژه ریالى پول نگرفته 
و فقط به اعتبار کارخانه کار کرده است. ان شاءا...
اتفاقات به نوعى رقم بخورد که تیم حفظ شود چون 
آبروى شهر در میان است. مشکلى براى سپاهان 
به وجود آمد و کل مجموعه استان به کار افتادند 
و بسیج شــدند تا مشــکلش را حل کنند اما االن 
هیچکس نمى گوید کــه ذوب آهن در چه وضعى 
است. شــهردار اصفهان یکبار پایش را به اینجا 
(ورزشگاه فوالد شهر) نگذاشــته است. این تیم 
ذوب آهن اصفهان و ایران است. اعتقاد دارم قبل 
از اینکه اتفاق بدى بیافتد به تیم کمک کنند چون 
تبدیل شدن به یک تیم ضعیف کار سختى نیست.

 باید ببینیــم در عرصه بین المللــى «کارلوس 

کى روش» یــا «برانکوایوانکوویچ» و قلعه نویى 
چه مى گوینــد. واقعًا ورزشــمان به پیشــرفت 
نیاز دارد، از تأسیســات گرفته تا ســاخت و ساز. 
تنها چیزى کــه ورزش مــا را باال نگه داشــته 
تاکنــون غیرت ایرانى اســت. بروید بــه قطر و 
امــارات و ببینید که چــه امکاناتــى دارند و چه 
برنامه ریزى انجام مى دهنــد. ورزش یک بحث

 راهبردى و برنامه ریزى شــده احتیاج دارد البته 
حضور سلطانى فر این نوید را مى دهد که روزهاى 
خوب را داشته باشــیم. االن در ورزشمان با بحث 
کشــتى روبه رو هســتیم و یا بقیه مشکالت که 
باید همگى مدیریت شــود در فوتبــال هم نباید 
همه ضعفمان را در پشــت صعود به جام جهانى 

پنهان کنیم.

سعید آذرى:

براى سپاهان بسیج شدند، براى ذوب آهن نه!

در مورد 
تمدید با قلعه نویى 

صحبت هایى انجام داده ایم. 
همه باید بدانند اگر ذوب آهن 

مى خواهد موفق باشد باید 
بثبات داشته باشد

نصف جهان  قاسم حدادى فر، بازیکن ارزشمند ذوب آهن در دیدارهاى ابتدایى لیگ 
هفدهم برابر سیاه جامگان با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبى روبه رو شد ولى زودتر 
از چیزى که انتظار مى رفت به ترکیب اصلى تیم بازگشت تا با توجه به اعتقادى که 
امیرقلعه نویى به بازى او دارد، یکى از نفرات اصلى او در میان میدان و کنترل کننده 

نبض بازى براى او باشد.
حدادى فر نیز با نمایش هایى که در لیگ به خصوص در نیم فصل دوم ارائه داد، 
جواب اعتماد سرمربى ذوب آهن را داد و در لیگ قهرمانان آسیا نیز با تجربه خود به 

خوبى کمک حال قلعه نویى و هم تیمى هاى خود بوده است.
کاپیتان ذوب آهن در مقابــل الوحده، 78 دقیقه در ترکیــب ذوب آهن بود و 55 
پاس براى هم تیمى هاى خود ارســال کــرد که یکى از آنها بــه زیبایى هر چه 
تمام تر براى فخرالدینى ارســال شد؛ اما مدافع راســت ذوبى ها بدشانسى آورد 
تا حدادى فــر در پایان بازى هم به این موضوع اشــاره کند که مى توانســتند با 

گل هاى بیشترى از زمین مسابقه خارج شوند.
در مجموع ذوب آهن در شرایطى موفق به کسب یک پیروزى ارزشمند برابر الوحده 

شد که نقش قاسم حدادى فر در این 3 امتیاز انکارناپذیر بود.
 

قاسم، کمک حال ژنرال!

آماده کردیم در روزهاى آخر با بارش شدید برف
همراه شــده بود اما دیدید که مسابقه را به خوبى 

تبدیل شدن به یک تیم ضعیف کار سختى نی
 باید ببینیــم در عرصه بین المللــى «کار

نیمکت نشینى عجیب
نصف جهان اکبر ایمانى کــه با حرف و حدیث هاى 

زیادى در نیم فصل دوم به ذوب آهن پیوســته 
بود این روزهــا کمتر در ترکیــب این تیم 

قرار مى گیــرد. او  در بازى مقابل الوحده 
امــارات، 90 دقیقه نیمکت نشــین 

بود. این در حالى اســت که ایمانى 
یکى از بازیکنان مــورد عالقه 
«کارلوس کى روش» اســت و 

در چنــد اردوى اخیر تیم 
ملى ایران حضور داشــته 
است. به نظر مى رسد عدم 

حضور ملى پوشان 
در  ذوب آهــن 

تمرینات ریکاورى 
آخــر هفته ملى پوشــان 

باعث دلخــورى کادر فنى 
تیم ملى شــده و احتماًال 

هم  قلعه نویى 

براى اینکه کى روش دیگر 
ایمانى را به تیم ملى دعوت نکند، او 
را نیمکت نشین کرده است. این البته ادعاى سایت آى 
اسپورت است و باید دید در روزهاى آینده واکنش وى به این 

نیمکت نشینى چه خواهد بود.

 روزنامه «پیروزى» که مدتى است تصمیم گرفته 
در رقابت هاى آسیایى نگاهى ایرانى داشته باشد، 
در دومین اقدام عجیب و البته جالب توجه خود از 

داور مالزیایى دیدار استقالل- العین انتقاد کرد.
 همانطــور که شــاید دیــدار دو تیــم را دیده 
باشید،اســتقالل با اشــتباه مشــخص داورى 
نتوانســت یک پیروزى مهم دیگر در این فصل 

را جشن بگیرد.
زمانى که بازى با نتیجه یک بر یک در جریان بود، 
داور یک خطاى پنالتى عجیب گرفت در حالى که 
فرشید اسماعیلى دست هایش را باال برده بود و 
پایش هم اصًال با بازیکن حریف برخورد نکرد. 
در این صحنه حسینى موفق شد با یک دبل سیو 

تیمش را در بازى نگه دارد.
اما در دقیقه 87 استقالل گل دوم را زد تا ظاهراً 
بهانه اى به دســت داور بدهد که پنالتى عجیب 
دوم را هــم اعالم کنــد، در ایــن صحنه «بن 
یعقوب» بــدون اینکه منتظــرى برخوردى با 
بازیکن حریف داشته باشد خطاى پنالتى اعالم 
کرد تا این بار «احمد خلیل» دروازه اســتقالل 

را باز کند.
استقالل در بازى که با یک نمایش حساب شده 
مى توانست 3 امتیاز بازى را بگیرد، روى اشتباه 
مسلم داورى به تســاوى رضایت داد تا انتقام از 
العین به بازى برگشت موکول شود. در این بین 
روزنامه «پیروزى» که پیش تر از استقالل بابت  
برد الهالل تمجید کرده بود، حاال هم در مطلبى 
به داور مالزیایى که به نوعى قاتل اســتقالل در 

امارات بود حمله کرده است.

  «پیروزى» 
حامى استقالل!

 سعید نظرى

وقتى خبر پیشنهاد دیناموزاگرب به صادق محرمى 
در رسانه ها منتشر شــد مدافع راست پرسپولیس 
اعالم کرد که تمام فکر و ذکرش پرسپولیس است و 
برنامه اى براى جدایى از این تیم ندارد به خصوص 
آنکه قرمزها نمى تواننــد بازیکن جدیدى بگیرند. 
موضوعى که مورد توجه روزنامه طرفدار باشــگاه 
هم قرار گرفت اما به نظر مى رسد که محرمى بدش

 نمى آید از پرسپولیس جدا شود و بازى در تیمى دیگر 
را تجربه کند. آنطور که خبرآنالین نوشته، محرمى از 
قطر پیشنهاد جدى دارد و گویا تصمیم گرفته فصل 
آینده براى ادامه بازى به این کشور برود و آنجا کارش 
را ادامه دهد. این مسئله هم «برانکوایوانکوییچ» را 
دلخور کرده است چراکه توقع داشت محرمى بماند و 

قراردادش را تمدید کند.

پیش از آغاز بازى استقالل با العین، مدیران ورزشــگاه مقابل هواداران ایرانى که 
قصد داشتند با پرچم ایران وارد شوند را مى گرفتند و پس از گرفتن پرچم آنها وارد 
ورزشگاه مى شــدند. عالوه بر اینکه اجازه ندادند تماشاگران استقالل پرچم هاى 
ایران را وارد ورزشگاه کنند، بوق هاى لیدرهاى استقالل را 
هم گرفتند، این در حالى بود که هواداران اماراتى لوازم ایجاد 
صداى کرکننده زیادى را به ورزشگاه آورده بودند که به نوعى 

نشان دهنده رفتار دوگانه اماراتى ها بود.

مهاجم سنگالى استقالل سطح و کیفیت بسیار باالیى از خود نشان داده است.
استقالل در آخرین ساعات نقل و انتقاالت «مامى تیام» را به تیم خود اضافه کرد و این بازیکن نشان داده که ارزش صبر استقاللى ها را داشت.

تیام بعــد از حضــور در اســتقالل هفته بــه هفتــه بهتر از قبــل شــده و حاال بــراى دومیــن مرتبــه موفق به ثبــت دبــل در ترکیب اســتقالل
 مى شود.

اولین دبل این بازیکن در دیدار با فوالد رقم خورد و تیام با دو گل و یک پاس گل روز بســیار درخشانى را پشت سر گذاشت. تیام اما در دیدار با العین نمایشى 
فراتر از فوتبال ایران داشــت و بارها خط دفاعى العیــن را به زحمت انداخت و در نهایت بــا دو ضربه زیبا  و دقیق، گلزنى کرد تا دومین دبل خود را جشــن 

بگیرد.
این بازیکن مى تواند در ادامه مســابقات لیگ قهرمانان آســیا، اســتقالل را به موفقیت هاى بزرگ نزدیک کند و چهره اى درخشــان در ترکیب آبى ها

 باشد.

دومین دبل 
تیـــام  

به شرط جام جهانى

 در شرایطى که هنوز تکلیف ادامه همکارى «کارلوس کى روش» با تیم ملى بعد از جام 
جهانى مشخص نیست شــایعات زیادى درباره توافق سرمربى تیم ملى با فدراسیون 
فوتبال ازبکستان به گوش مى رسد. شایعه اى که تا امروز نه کى روش آن را رد کرده نه 
مسئوالن فدراسیون فوتبال و جالب اینکه مهدى تاج و همکارانش هم در ظاهر برنامه اى 
براى ادامه همکارى با مستر سى کیو ندارند. این وسط روزنامه «شهروند» به نکته عجیبى 
درباره این ماجرا اشاره کرده و نوشته: « به نظر مى رسد منتظر هستند تا ببینند نتایجى که 
تیم کى روش در جام جهانى کسب خواهد کرد به چه شکل خواهد بود تا بعد از آن درباره 

ادامه همکارى با سرمربى تیم ملى تصمیم گیرى کنند.»

قطر به جاى کرواسى رفتار زشت میزبان اماراتى
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 رهاســازى بچه ماهیان گرمابى در استخرهاى ذخیره آب 
کشاورزى استان اصفهان آغاز شد. 

مدیرشیالت وامورآبزیان ســازمان جهادکشاورزى استان 
اصفهان پیش بینى کرد تا دو ماه آینده درحدود یک میلیون 
قطعه بچه ماهى از گونه کپور معمولى و آمور در حدود 700 
استخر ذخیره آب کشاورزى این استان در شهرستان هاى 

اقلیم گرم رهاسازى شود. 
مجتبى فوقى گفت: پیش بینى مى شود از این استخرهاى 
ذخیره آب کشاورزى در شهرستان هاى اقلیم گرم ، همچون 
اصفهان، نجف آباد، لنجان، مبارکه، کاشان، نطنز و نجف آباد 
حدود 900 تن ماهى گرمابى برداشت شود. وى  برداشت 75 

درصد از این تعداد ماهیان پروش داده شده در استخرهاى 
کشاورزى این اســتان را در آبان وآذر سال آینده بیان کرد و 
افزود: همچنین زمان برداشت بقیه ماهیان گرمابى در سال 
98 اســت. فوقى، تحقق اقتصاد مقاومتى، استفاده بهینه از 
منابع آبى کشاورزى ، فعالیت دومنظوره استخرهاى ذخیره آب 
کشاورزى براى پرورش ماهى و آبیارى مزارع و باغ ،  همچنین 
بهبود کّمى وکیفى محصوالت و تقویت اقتصاد روستایى را 
از مزایاى اجراى این طرح بیان کرد .  وي گفت: با مشارکت 
شرکت هاي خدمات مشاوره اى مدیریت جهادکشاورزى 
و دامپزشکى از ســال 75 تاکنون در استخرهاى ذخیره آب 

کشاورزى ماهیان گرمابى پرورش داده مى شود.

مدیرکل پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى 
اصفهان گفت: امسال با تدابیر اتخاذ شده براى جلوگیرى 
از فعالیت دستفروشان در معابر عمومى شهر، دو محل به 
صورت موقت در محدوده منطقه3 شهردارى اصفهان براى 

فعالیت آنها در نظر گرفته شده است. 
حســن محمدحســینى با بیــان اینکه معضــل فعالیت 
دستفروشان بیشتر در مناطق یک و 3 شهر اصفهان دیده 
مى شود، اظهار کرد: شهردارى براى ساماندهى و فعالیت 
دستفروشــان چند محل در نظر گرفته تا بتوانند چند روز 
پایانى ســال با انجام هماهنگى هاى الزم، در محل هاى 
مشخص شده توسط شهردارى کار کنند. وى افزود: یکى از 

این محل ها در نزدیکى میدان امام على(ع) محدوده خیابان 
ولیعصر(عج) و دیگرى در خیابان عالمه مجلســى قبل از 
میدان قدس است که در زمان مقرر با نصب داربست و اطالع 
رسانى، شهروندان را از وجود این محل ها مطلع خواهیم کرد. 
محمدحسینى ادامه داد: از آنجایى که دستفروشان به صورت 
حمل با دست یا بساط پهن کردن، فضایى را اشغال مى کنند 
تا اجناس خود را به فروش برسانند، شهردارى اولویت خود 
را پیشگیرى قرار داده و براى ساماندهى دستفروشان برنامه 
طوالنى مدتى را مد نظر قرار داده است. وى افزود: برنامه 
بلند مدت شهردارى این است که محل فعالیت دستفروشان 

را در بازارچه هاى محلى شهر قرار دهد.

آغاز رهاسازى بچه ماهى 
گرمابى در استخرهاى استان

امسال خبرى از دستفروشان 
در معابر شهر نیست

افتتاح خانه نشریات دانشجویى 
دانشگاه آزاد اصفهان

خانه نشــریات دانشجویى شــهید مرتضى آوینى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) با 

هدف حمایت از این نشریات افتتاح شد.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى اســتان اصفهان 
گفــت: نشــریات دانشــجویى آینــه تمام نماى 
فعالیت ها و نظرات دانشــجویان در سطح دانشگاه

 است.
احمد آذین اظهار داشت: نشریات دانشجویى مأمن 
امنى براى بیان دغدغه هــا، دیدگاه ها، نقطه نظرات 
دانشــجویى و عامــل مؤثرى در ایجاد مشــارکت 

دانشجویان در مباحث فرهنگى است.
وى افزود: حمایت از نشــریات دانشجویى وظیفه و 
سیاست کارى ما در دانشگاه اســت چون نشریات 
دانشــجویى به انجام کار گروهى و استفاده از خرد 
جمعى منتهى مى شــود و نتایج این خرد جمعى که 
همان انتشار نشــریه با مطالب تولیدى است، ما را 
در اداره هرچه بهتر دانشــگاه و رســیدن به اهداف 

یارى مى کند.

استاندارد اجبارى
 3000 واحد تولیدى

3000 از 8000 واحـد تولیـدى کوچـک و بـزرگ 
در اسـتان اصفهـان مشـمول اسـتاندارد اجبـارى

است.
مدیرکل استاندارد اسـتان اصفهان گفت: تاکنون 98 
درصد از این واحدهاى تولیدى اسـتاندارد اجبارى را 
مطابق با قوانین اسـتاندارد رعایـت و پروانه عالمت 
اسـتاندارد را دریافـت کردنـد و 2 درصـد دیگـر هم 
در تالش بـراى دریافـت پروانـه اسـتاندارد اجبارى 

هستند.
غالمحسین شـفیعى، 40 درصد از کارگاه هاى تولید 
تیرچـه و بلـوك، آجر، شـن و ماسـه را بـدون پروانه 
اسـتاندارد اجبـارى دانسـت و افـزود: در طـرح هاى 
ساختمانى مهندسان ناظر کنترل الزم را داشته باشند 

تا از مصالح غیر استاندارد استفاده نشود.

ارائه تسهیالت توسعه اشتغال 
در شهرضا

مدیر جهاد کشــاورزى شــهرضا گفت: تسهیالت 
اشتغالزا به طرح هاى با رســته هاى منتخب در قالب 
اشــتغال پایدار روستایى و عشــایرى در شهرستان 

شهرضا تعلق مى گیرد.
على باقرى افزود: با توجه به آخرین دســتورالعمل 
ابالغــى در ســامانه کارا، رســته هاى اولویت دار 
تسهیالت توسعه اشتغال روســتایى و عشایرى در 
بخش کشاورزى شــامل زعفران و گیاهان دارویى، 
سردخانه و نگهدارى محصوالت، پرورش دام سبک، 
فرآورى و کشت سیب زمینى، پرورش و فرآورى طیور، 
شیالت و آبزیان، فرآورى پسته و زنبوردارى و فرآورى 

عسل هستند.

رشد 35 درصدى پژوهش
 در دانشگاه اصفهان

رئیس دانشــگاه اصفهان با اشــاره به فعالیت هاى 
پژوهشى و رویکرد آن گفت: رتبه دانشگاه اصفهان 
در رتبه بندى هاى آموزشــى، پژوهشى، بین المللى 
و فرهنگى در نظام هاى جدید جزو هزار دانشــگاه 
برتر جهان بوده و خوشبختانه جزو  ده دانشگاه برتر 

کشور هستیم.
هوشنگ طالبى اظهار داشت: فعالیت هاى پژوهشى 
دانشــگاه شــاخه ها و گســتردگى زیادى دارد، اما 
عمده پژوهش ها بر مبناى نیازهاى اساســى جامعه 
اعم از مســائل آب، انــرژى و محیط زیســت بوده 

است.
وى در خصوص میزان افزایش این پژوهش ها طى 
سال گذشته، ادامه داد: مجموعاً نسبت به سال گذشته 
35 درصد رشد پژوهشى داشته ایم و براى پیشبرد امور 
بودجه خوبى براى خرید تجهیزات آزمایشگاه اعم از 
داخلى و خارجى در نظر گرفته ایم و امید به پیشرفت 

بیشتر در سال آتى داریم. 

خبر

  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان شاهین شهر 
و میمه با اجراى ســه نمایش خیابانى و صحنه اى به 

استقبال عید نوروز مى رود.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان شاهین شهر 
و میمه به نصف جهان گفــت: برنامه هاى فرهنگى- 
هنرى دســتگاه ها و انجمن ها در ایام نوروز با صدور 
مجوز از سوى ما اجرا مى شود. براى نمونه باهمکارى 
ســازمان رفاهى- تفریحى شهردارى شاهین شهردر 
هفت شب از ایام نوروز، جنگ شــادى با حضور مردم 

برگزار خواهیم کرد.

فرامرز رادمنش بــه برنامه هاى دیگــرى که در ایام 
نوروز با نظارت اداره  فرهنگ و ارشــاد اســالمى در 
شهرستان شــاهین شــهر و میمه برگزار خواهد شد 
اشاره و عنوان کرد: محافل شــعر خوانى، سه نمایش 
خیابانــى و صحنــه اى براى اســتقبال از نــوروز و 
تعطیالت نوروز 97 وهمچنین موســیقى ســنتى در 
دهم فروردین ماه در شــهرهاى شهرســتان شاهین 
شهر با حضور مردم و مســافران نوروزى اجرا خواهد 
شد. وى همچنین گفت: امید اســت در ایام نوروز به 
مردم و مسافران نوروزى شاهین شهر و میمه  خوش 

بگذرد.

 سرپرست اداره کل کتابخانه هاى اصفهان گفت: با 
اجراى طرح کتابخانه گردى، امکانى فراهم شده که 
مردم و مسئوالن ضمن آشنایى با فعالیت کتابخانه ها، 
به شــکل رایگان عضــو کتابخانه هــاى عمومى

 شوند.
امیر هالکویى با بیان اینکه استان اصفهان با بیش 
از 300 باب کتابخانه، ســه میلیون و 200 هزار جلد 
کتاب و 200 هزار نفر عضو، یکى از استان هاى پیشتاز 
کشور است، اظهار داشت: برجسته سازى خدمات و 
فعالیت هاى کتابخانه هاى عمومى، ترویج فرهنگ 
مطالعه و بیان جایگاه اجتماعى کتابخانه هاى عمومى 
و نقش کتابداران در راهبــرى امر مطالعه از اهدافى 
است که نهاد کتابخانه هاى کشور به دنبال آن است 
و بر این اســاس طرح کتابخانه  گردى برنامه ریزى 

شده است.

مدیرکل کتابخانه هاى اســتان اصفهان تأکید کرد: 
از اهداف این طرح شناســاندن درست کتابخانه ها 
به عموم مردم، مدیران و متولیان فرهنگى کشــور 
از جمله استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، 
اعضاى شــوراى هاى اســالمى شــهر و روستا، 
شهردارها، نمایندگى ولى فقیه در استان ها و دیگر 

مدیران استانى است.
وى با بیان اینکــه در این طــرح بازدیدکنندگان از 
مردم عادى تا مدیران به شکل رایگان به عضویت 
کتابخانه هاى عمومى در مى آیند، اظهار داشت: در 
این طرح که 25 کتابخانه در ســطح اســتان در آن 
شرکت دارند، مردم و مسئوالن و اصحاب رسانه از 
ســاعت 7 و 30 دقیقه صبح تا 18 روز پنج شنبه این 
هفته(امروز) از کتابخانه هاى مدنظر بازدید به عمل 

مى آورند و شاهد برنامه هاى متنوع هستیم. 

شرکت ذوب آهن اصفهان به بیشترین میزان تولید 
کک خشک دست یافت.

معاون بهره بردارى شــرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان، تولید کک خشک این شــرکت را در 11 
ماهه امســال بیش از یک میلیون تــن اعالم کرد 
و گفت: پارســال دراین مدت 877 هــزار تن کک 
خشک در این شرکت تولید شد که امسال با افزایش 
25 درصدى به بیشــترین میزان تولید دست یافته

است.
اردشــیر افضلى افزود: همچنین 11 ماهه امســال 
دو میلیــون و 783 هزار تن آگلومــره با 11درصد، 
دومیلیــون و 136 هزارتن چدن مــذاب با حدود 5 
درصد، دو میلیون و صد هزار تن شمش با 5 درصد و 
درحدود دومیلیون تن محصوالت نهایى با 2/5 درصد 
بیشتر از مدت مشابه پارســال در مادر صنعت ایران 

تولید و روانه بازار مصرف شده است.

شــهردار اصفهان با بیان اینکــه در روابط کنونى با 
شهرهاى خواهرخوانده باید تجدیدنظر شود، گفت: 
باید سطح روابط ارتقا یابد، الزم است که از فرصت و 

ظرفیت شهرهاى خواهرخوانده استفاده کنیم.
قدرت ا... نوروزى افزود: همکارى بخش خصوصى 
در حــوزه شــهرى، انجــام مبــادالت فرهنگى و 
گردشــگرى و برگزارى رویدادهاى فرهنگى براى 
معرفى هنر اصفهان، از جمله مواردى است که باید 

به آن بیشتر توجه شود.

وى با بیان اینکه مبادالت فرهنگى مى تواند زمینه 
رشد و شکوفایى دو شــهر را فراهم کند، ادامه داد: 
با توجه به آثار و ابنیه تاریخــى موجود در اصفهان 

مى توانیم زمینه را براى گردشگرى فراهم کنیم.
نوروزى اظهار کرد: شــهردارى اصفهان بیشــتر 
عالقه مند به توســعه گردشگرى اســت، بنابراین 
اگر عقد خواهر خواندگى بین دو شــهر منعقد شود 
مــى توانیم در راســتاى تحقق اهــداف و افزایش 

تعامالت فعالیت کنیم.

رئیس اتحادیه مهمانپذیران استان اصفهان گفت: براى 
ایام نوروز سال 97 قیمت اتاق هاى مهمانپذیران استان 
اصفهان براى پذیرش مسافران، درحدود 10 درصد نسبت 

به نوروز 96 گران تر شده است.
اسدا... عدالت پناه پیرامون رزرو تخت هاى مهمانپذیرهاى 
استان اصفهان در آستانه نوروز 97، اظهار داشت: از اکنون 
مســافران نوروزى براى رزرو تخت هاى مهمانپذیران 
تماس مى گیرند، اما بیشــتر پذیرش ها حضورى انجام 

مى شود.
وى با اشــاره به اینکه در نوروز 96 استقبال مسافران از 
مهمانپذیران استان اصفهان در حد ایده آل نبوده است، 
افزود: از ســوم تا چهارم فروردین 96 مسافران نوروزى 
100 درصد از مهمانپذیرهاى  استان را رزرو کردند، اما در 
روزهاى پنجم و ششم آمار استقبال به 70 درصد رسید 
و از هفتم تــا اواخر ایام عید رزروها بــه 30 تا 40 درصد 

رسیده بود.
رئیس اتحادیه مهمانپذیران استان اصفهان بیان داشت: 
از هم اکنون تماس هاى بسیارى براى رزرو مهمانپذیران 

استان از استان ها و شهرهاى مختلف گرفته مى شود و 
استقبال مسافران براى سفر به اصفهان مطلوب است، 
شــاید به دلیل افزایش عوارض خروج از کشور و گرانى 
قیمت دالر باشد که هموطنان تمایل بیشترى به سفرهاى 

داخلى پیدا کرده اند.
وى با اشــاره به فعالیت تعداد 42 مهمانپذیر در اســتان 

اصفهان، گفت: از این تعداد 27 مهمانپذیر با حدود ســه 
هزار تخت در شــهر اصفهان آماده پذیرایى مســافران 

نوروزى است.
عدالت پناه استانداردهاى مهمانپذیران اصفهان را مطلوب 
دانست و اظهار داشت: در حال حاضر 70 تا 80 درصد این 
مهمانپذیرها اتاق هاى خود را به سیستم هاى سرویس 

بهداشتى مجزا تجهیز کرده اند.
رئیس اتحادیه مهمانپذیران استان اصفهان با اشاره به 
اینکه مهمانپذیران استان از 2 ستاره تا ممتاز با امکانات 
مناسب در اختیار مســافران نوروزى قرار مى گیرد، بیان 
کرد: این اتاق ها مجهز به تخت هاى دو تا پنج نفره است 
که قیمت هر اتاق مشابه بنا بر امکانات و تجهیزات داخلى 

دو هزار تومان با هم اختالف قیمت دارند.
وى ادامه داد: امسال میانگین قیمت اتاق ها براى هر نفر 
30 هزار تومان در نظر گرفته شده و مهمانپذیران ممتاز 
اصفهان مجهز به تخت هاى چهار و پنج نفره است که با 
امکانات و سرویس کامل شبى با بهاى 150 هزار تومان 

در اختیار مسافران قرار مى گیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
سیاست جدید مدیریت شهرى اصفهان بر این است که 
خیابان هاى موضوعى مثل خیابان هنر، بازى کودکان و 

مهارت را در سطح شهر ایجاد کند.
علیرضا صلواتى اظهار داشــت: بر اســاس قولى که به 
شهروندان بر پایه برنامه هاى پویش مردمى ترافیک داده 
بودیم، این هفته براى نخستین بار سه شنبه بدون خودرو 
را در محله رسالت که یکى از محالت منطقه 2 شهردارى 

اصفهان است، اجرا کردیم.

وى ادامه داد: در برنامه ســه شــنبه هاى بدون خودرو 
در محالت، قسمتى از محله مســدود مى شود و در این 
محدوده کودکان به بازى و آمــوزش هاى ترافیکى به 
همراه خانواده هــاى خود مى پردازنــد و عالوه بر آن، 

دوچرخه سوارى مى کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان اظهار 
امیدوارى کرد در آینده، این طــرح را آرام آرام در دیگر 
محالت مناطق 15گانه شــهر نیز گسترش دهیم و در 
همین راستا هفته آینده به محله آزادگان و پیرعنایت در 

منطقه 13 شهردارى اصفهان خواهیم رفت.
وى افزود: سیاست جدید مدیریت شهرى اصفهان این 
است که خیابان هاى موضوعى مثل خیابان هنر، بازى 

کودکان و مهارت را در سطح شهر داشته باشیم.
صلواتى خاطرنشان کرد: این گونه فضاها، مى تواند به 
مکان هاى آموزش فرهنگ شــهروندى به مردم شهر 
تبدیل شود و مسائل ترافیکى را به آنها بیاموزد تا در سال 
97، به تدریج، از خودروهاى شخصى کمتر استفاده کنیم 

و به ابعاد دیگر زندگى توجه داشته باشیم.

 ایجاد خیابان هاى موضوعى
 در اصفهان

گران شدن 10درصدى قیمت نوروزى مهمانپذیرهاى اصفهان

7 شب جنگ شادى در شاهین شهر
برپا خواهد شد

عضویت رایگان در کتابخانه هاى اصفهان

دستیابى به بیشترین میزان تولید کک خشک 
در ذوب آهن 

در روابط خواهرخواندگى هاى اصفهان
 تجدید نظر مى شود

مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل ایران گفت: تا چند روز آینده، خطوط دیگرشرکت 
پلى اکریل را با اطمینان حاصل از استمرار تولید و خرید اکریلونیتریل، همزمان 

راه اندازى مى کنیم.
محســن رجایى در خصوص آخرین وضعیت پلى اکریل گفت: در یک مرحله 
300 تن مواد اولیه «اکریلونیتریل» و در مرحله اي دیگر دو هزار تن دیگر نیز از 
خارج تهیه کردیم که این محموله 28 بهمن امسال به گمرك رسید و در مخازن 
آنجا تخلیه شد و خوشبختانه چند روز قبل نیز موافقت ترخیص آن را از گمرك 

دریافت کردیم و اقدامات الزم در حال انجام است.
وى افزود: اکنون کارخانه هاى DMT و «استیپل پلى استر» در حال فعالیت 
و تولید است و خط «B» کارخانه دوم اکریلیک راه اندازى و فعالیت کارخانه 
اکریلیک یک نیز با خرید پارت هاى بعدى «اکرویلونیتریل» از خارج، شروع 

خواهد شــد و امیدواریم خطوط دیگر را تا چند روز آینده، با اطمینان حاصل از 
استمرار تولید و خرید «اکریلونیتریل»، همزمان راه اندازى کنیم.

مدیر اجرایى شرکت پلى اکریل ایران در رابطه با «کارخانه یارن»، افزود: چند روز 
قبل در جلسه اى با حضور معاون و مشاور وزیر صنعت، دستیار استاندار اصفهان 
و رئیس هیئت اجرایى پلى اکریل، توانستیم براى خرید هزار تن «گلیکول» و 

خرید اعتبارى آن با پتروشیمى اراك به توافق برسیم.
وى ادامه داد: بحث خریــد «پارازایلن» به صورت اعتبارى از پتروشــیمى و 
پاالیشگاه اصفهان محقق شــده و در حال آماده سازى براى افزایش ظرفیت 
کارخانه «استیپل» هستیم، همچنین کارخانه یارن قدیم نیز بعد از چهار سال 
توقف، مطابق با پیش بینى تا چند روز آینده، با سه ماشین راه اندازى خواهد شد.

رجایى با اشــاره به اینکه هزار و صد نفر در پلى اکریل مشغول به کار هستند، 

افزود: درحدود 400 نفر از پرسنل کارخانه اکریلیک قدیم به دلیل اینکه هنوز 
کارخانه به طور کامل راه اندازى نشده، به اختیار خود تحت پوشش بیمه بیکارى 
هســتند، البته تا دو ماه آینده بعد از فراخوان مجدد، در قسمت هاى مختلف 

کارخانه مشغول به کار خواهند شد. 
وى تصریح کرد: توافقاتى براى ممنوعیــت ورود «الیاف اکریلیک» و کنترل 
آن صورت گرفته است، البته شــرکت پلى اکریل نمى تواند وارد کننده باشد 
و در توافق با شــرکت هاى دیگر براى ورود مواد مورد نیاز، این محدودیت را 

برطرف کردیم.
وى افزود: زیر ســاخت هاى پلى اکریل و پرسنل آن به طور کامل آماده است 
و تعمیرات آن انجام شده و با وجود محصول اقتصادى، مشکلى براى فروش 

نداریم.

مشکلى براى فروش تولیدات پلى اکریل نداریم
مدیر اجرایى کارخانه پلى اکریل اصفهان:

اعظم محمدى
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مأموران گمرك بازرگانى در یک روز و طى دو عملیات جداگانه موفق به کشف سه مورد قاچاق انسان شدند و این چهارمین قاچاق انسان در نیمه اسفند است. 
در اولین عملیات مأموران گمرك با بازرسى کامیونى خروجى با محموله مس، دو زن سالمند را در میان کیسه هاى مس پنهان شده بودند، کشف کردند. به گزارش گمرك 

این دو زن تبعه یکى از کشورهاى همسایه بودند؛ مبدأ محموله ترکمنستان و مقصد آن ترکیه بود. 
همچنین در عملیات دیگرى کامیون حامل پنبه از کشور ترکمنستان به ترکیه، مأموران گمرك با استفاد از دستگاه ایکس رى یک ایرانى را که در میان بار پنبه مخفى 

شده بود، شناسایى کردند. 
افراد کشف شده طى این دو عملیات به مراجع قضائى معرفى و تحویل داده شد. 

این چهارمین بار در نیمه اول اسفند است که مأموران گمرك بازرگان موفق به کشف قاچاق انسان مى شــوند. پیش از این نیز مأموران گمرك بازرگان در دو عملیات 
جداگانه موفق به کشف قاچاق انسان در کامیون هاى خروجى از کشور بودند. همزمان با فرارسیدن ایام پایانى سال و تعطیالت عید نوروز شاهد افزایش کشفیات قاچاق 
انسان توسط مأموران گمرك بوده ایم.  کشف قاچاق انسان از سوى گمرك بیش از 500 مورد گزارش شده است. این افراد در عملیات هاى جداگانه اى به طور فردى و 

گروهى شناسایى و کشف شدند. آنها اغلب تابعیت برخى کشورهاى همسایه را داشتند و در مواردى نیز ایرانى بودند.

جراحى نفســگیر نوزاد فیلیپینى که با 
داشتن غده اى شبیه شاخ روى سرش 
به «بیمار تک شــاخ» معروف شــده 
بود، با اصرار خانواده اش متوقف شــد. 
والدین این نوزاد معتقد بودند این شاخ 
نشانى از خیر و برکت است و نباید از سر 

فرزندشان پاك شود.
به گزارش رسانه ها، این نوزاد که «نیل 
جان پرادو» نــام دارد تحت مراقبت 

خانواده اش قرار دارد. اما پزشکان این 
شرایط را ناشــى از نوعى بیمارى نادر 
مى دانند که باید از مغز نوزاد حذف شود 
تا او بتواند به زندگــى عادى بازگردد. 
مادر 20 ســاله نیل گفت: «او کودکى 
خاص اســت که از زمان تولد برکت 
زندگى مان شده است. گرچه این شاخ 
هر روز بزرگ تر شده و شرایط سختى 
را براى ما و فرزندمان رقم زده اســت 

اما نگرانیم که با برداشتن آن برکت از 
زندگى مان برود.» این زائده مغزى تا 
پیش از تولد نوزاد دیده نشده بود و تنها 
بعد از تولدش مشخص شد. پزشکان 
معتقدند در صورت خارج نشــدن این 
غده، به مغز پســرك فشار وارد شده و 
او هرگز نمى تواند زندگى عادى داشته 
باشد. اما خانواده اش به شدت مخالف 

این کارهستند.

زن سعودى با پرتاب کفش و لگد زدن به سرآشپز، ناراحتى خود را نسبت به غذایش نشان داد.
تصاویر دوربین هاى مداربسته یک رستوران در عربستان سعودى، صحنه حمله یک زن به سمت سرآشپز یک 
رستوران در جده را نشان مى دهد. او که از غذایش ناراضى بود ابتدا کفشش را به سمت سرآشپز رستوران پرتاب 

کرد و بعد به سرعت به سمت او رفت و با ضربات دست و پا به طرفش حمله ور شد.

پزشکان میخ 5 سانتیمترى را در یک عمل جراحى حساس در بیمارستان شهید رجایى قزوین از سر یک مصدوم 
بیرون کشــیدند.دکتر مهران مرادى، متخصص جراحى مغز و اعصاب گفت: «این بیمار 47 ســاله شخصًا به 
بیمارستان مراجعه کرده بود و در یک عمل جراحى بدون خونریزى میخ از سر وى بیرون کشیده شد.» وى افزود: 
«طول میخ و محل فرو رفتگى، سر بیمار، حساسیت کار را زیاد کرده بود.» به گفته این پزشک متخصص، حال 

بیمار مطلوب است.

حادثه برخورد یک دستگاه کامیون بنز با چند دستگاه خودرو در تقاطع چهل مقام واقع در محور ورودى شمال 
شهر شیراز دو کشته و 11 مصدوم به دنبال داشت.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاى پزشکى استان فارس درباره این حادثه گفت: از 11 مصدوم این 
حادثه، 6 تن به بیمارستان منتقل شدند و پنج تن در محل حادثه به صورت سرپایى درمان شدند. 

محمدجواد مرادیان افزود: پس از اعالم این حادثه در ساعت 15و25دقیقه سه شنبه به مرکز تماس اورژانس 115 
شیراز، سه دستگاه خودروى آمبوالنس به همراه یک دستگاه خودروى فرماندهى اورژانس به محل اعزام شدند. 
به گفته شاهدان عینى، دراین حادثه به چهار دستگاه خودروى پراید، دو دستگاه خودروى پژو 207، دو دستگاه 
خودروى پژو 206 و همچنین خودروهاى پژو 405، ام وى ام و پژو 206 صندوقدار خســارت وارد شد. شاهدان 
عینى همچنین گفتند که نقص فنــى در ترمز کامیون و به اصــالح بریدن ترمز عامل اصلــى ناتوانى راننده
 کامیون در کنترل این وسیله نقلیه سنگین بوده است. علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس در دست بررسى 

است.

خانواده دختربچه اى در آمریکا در حال 
فعالیت براى جمــع آورى کمک هاى 
مالى خیرانند تا امکانى فراهم کنند که 
وضعیت نادر و مادرزادى اخم دخترشان 
را درمــان کنند و توانایــى لبخند زدن 
همچون دیگر انسان ها را به او ببخشند. «اَدیسن گاروى» سه ساله، دچار نوعى 
سندروم است که «نشانگان موبیوس» نامیده مى شود و در زمره اختالالت عصبى 
قرار مى گیرد. این اختالل بر عضالتى اثر مى گذارد که کنترل حرکت چشم و بیان 
را به عهده دارند و در آمریکا یکى از هر 50 هزار نوزاد متولدشده را درگیر مى کند. این 
کودك همچنین ناچار است براى غذاخوردن متکى به لوله تغذیه باشد زیرا مشکالتى 
نیز در بلع و تنفس دارد.«جیمز گاروى»، پدر وى گفت: «خیلى دردناك است که 
نتوانى لبخند فرزندت را ببینى اما اگر بتوانیم هزینه هاى درمان او را فراهم آوریم 

زندگى براى فرزندمان تغییر خواهد کرد.»

کفش هاى مالباخته باعث شــد که 
سارق لو برود.

رئیس کالنتــرى 209  پایانه غرب 
با بیان این مطلب گفت: ســارق در 
اتوبوس طول مسیر به تهران، زمانى 
که مالباخته به خواب رفته بود کیف او را در باالى صندلى با شــگردى خاص 

به سرقت برد.
سرگرد على آقا طیبى افزود: پس از رسیدن اتوبوس به پایانه، مالباخته متوجه به 
سرقت رفتن کیفش شد و در مسیر به کالنترى، ناگهان مشاهده کرد که کفشى 
نو شبیه کفش هایش که در ساکش بود بر پاى فردى است که او را در اتوبوس 
دیده بود. وى ادامه داد: مالباخته به سارق نزدیک شد و موضوع را با او در میان 
گذاشت که ناگهان سارق با وى درگیر که با حضور مأمور انتظامى مستقر در 

پایانه دستگیر شد.  

مردى 42 ســاله پس از قتل همســر 
سابقش، پسر 8 ساله اش را نیز با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رســاند. سرپرست 
دادسراى امور جنایى تهران در خصوص 
این حادثه گفت: از غروب روز سه شنبه 
مأموران کالنترى تهرانســر از وقوع یک جنایت هولناك باخبر شدند. مأموران در 
بررسى اولیه خود دریافتند مردى میانسال همسر سابق خود را خفه کرده است.قاضى 
محمد شهریارى اظهار کرد: متعاقب اطالع این موضوع تحقیقات براى شناسایى محل 
اختفاى این مرد، آغاز شد تا اینکه مشخص شد مرد قاتل چند کوچه آن طرف تر سکونت 
دارد. وى گفت: با مراجعه مأموران به محل زندگى این فرد مشخص شد متهم به قتل، 
پسر هشت ساله خود را هم با ضربات چاقو به قتل رسانده است. سرپرست دادسراى 
امور جنایى تهران تصریح کرد: این فرد پس از قتل همسر و فرزندش اقدام به خودزنى 

با چاقو کرده است اما زنده مانده و به بیمارستان منتقل شده است.

کمک 2 کــودك بجنوردى به 
پدر در بلوك زنى منجر به مرگ 

آنها شد.
فرمانــده انتظامــى بجنــورد 
گفــت: دو کودك ســاکن در 
یکى از مناطق حاشــیه این شهر که به پدرشــان در بلوك زنى کمک 
مى کردند بر اثر سقوط به داخل دستگاه میکســر جان خود را از دست 

دادند.
سرهنگ على پاکدل ســن این پســر بچه ها را هفت و ده ساله عنوان 
کرد و گفــت: رعایت نکــردن مــوارد ایمنى موجب مرگ آنها شــده

 است. 
گفتنى است؛ آتش نشانان با استفاده از دستگاه هاى برش و امداد و نجات، 

پیکر بى جان دو کودك را از دستگاه بلوك زنى خارج کردند.

 کتک خوردن سر آشپز از یک زن 

فرو رفتن میخ آهنى در سر  

2 کشته و 11 مصدوم در تصادف زنجیره اى 

کشف 3مورد
 قاچاق انسان 

در یک روز

 تولد 
نوزاد شاخدار! 

 مرگ 2کودك هنگام کمک به پدرقتل فجیع مادر و فرزند8ساله اش کفش هاى مالباخته، سارق را لو داداین دختر  نمى تواند بخندد 

زن جوان بر اثر سقوط از طبقه 11 برجى مسکونى در 
تهران به کام مرگ فرو رفت.

دوشــنبه شــب ســقوط مرگبار یک زن از برجى 
مســکونى در خیابــان ســتارخان تهــران بــه 
پلیــس 110 اعالم شــد که بــه ســرعت تیمى 
از مأموران کالنترى 137 نصر به محل حادثه اعزام 

شدند.
به گزارش تسنیم، مأموران انتظامى در محل حادثه 
با جســد بى جان زن جوانى مواجه شدند که از طبقه 
11 برج به پایین ســقوط کرده و جــان خودش را از 
دســت داده بود. آنها در بررســى اولیه سراغ شوهر 
متوفى رفتند که وى مدعى شد همسرش خودکشى 
کرده و به زندگى پایان داده اســت اما پسر 20 ساله 
متوفــى مدعى بــود کــه پیــش از ایــن حادثه 
بیــن پــدر و مــادرش درگیرى بــه وجــود آمده 
و شــوهر این زن ســیلى به صــورت متوفى زده

 است.
با اعالم مراتب این حادثه به بازپــرس امور جنایى 
تهران دستور انتقال جسد متوفى به پزشکى قانونى 
براى بررسى بیشــتر و بازداشت شوهر متوفى صادر 

شد.
شوهر متوفى پیش از ظهر روز سه شنبه به دادسراى 
امور جنایى تهران منتقل شد و با رد هرگونه دخالت 
در مرگ همســرش «نازنین»، بــه بازپرس گفت: 
«21 ســال قبل با نازنین ازدواج کردم و حاصل این 
ازدواج دو پســر 20 و سه ساله اســت، پسرم دچار 
معلولیت ذهنى است اما خوب و بد را از هم تشخیص 
مى دهد و حتــى خرید هم مى رود، من با همســرم 
مشکالتى داشتم، مشکالتى که در تمامى زندگى ها 
وجود دارد اما در مرگ او نقشــى ندارم، همســرم از 
حدود یکسال و نیم پیش تهدید مى کرد که خودش 
را مى کشــد حتى یکبار که در جاده در حال رانندگى 
بودم و نازنین با پسرانم در خانه تنها بود، با من تماس 
گرفت و گفت مى خواهد خودش و پسرانم را به پایین 
از ســاختمان پرتاب کند و حدود 15 بــار تهدید به 

خودکشى کرده بود.»
وى افزود: «نازنین، دارو زیاد مصرف مى کرد اما من 
نمى دانم چه دارویى مصرف مى کرد، روز حادثه روز 
خیلى خوبى در زندگى من بود اما شــب همه مسائل 
به هم ریخت، همسرم مى گفت چرا صبح زود سرکار 
مى روم و شــب دیر به خانه برمى گردم و بارها ســر 
این موضوع با هم بحث کــرده بودیم، من در برجى 
ســکونت دارم که در طبقه یازدهم آن ساکن هستم 
و زندگى مى کنم و در طبقه ششــم نیز دفتر کار من 
اســت و آنجا کار مى کنم.» شــوهر نازنین درباره 
جزئیات ســقوط همســرش از طبقه 11 برج نیز به 
بازپرس امور جنایى تهران گفــت: «زمان حادثه در 
خانــه بودیم و شــام مى خوردیم، پســرانم نزدیک 
من نشســته بودند کــه ناگهان نازنین نــزد ما آمد 
و گفت مرگ بهتــر از زندگى اســت، لحظاتى بعد

  نیز صداى جیغ بلندى آمد که مــن به اتاق رفتم و 
متوجه شــدم او خودش را از پنجره به پایین پرتاب 

کرده است.»

پدر نازنین نیز که در جلسه بازپرسى حضور داشت در 
اظهاراتش به بازپرس گفت: «شوهر نازنین چندین 
سال بود که با دخترم درگیرى داشت، او کار مشخص 
و درآمد کافى نداشــت و در تمامــى مراحل زندگى 
ما به آنها کمک مى کردیم، وى با دخترم همیشــه 
مشــکل داشــت و حتى مقابل مادر نازنین، تهدید 
کــرده بــود کــه یــا خــودش را مى کشــد یــا 

نازنین را.»
وى ادامه داد: «نازنین این دل و جرأت را نداشــت 
که خــودش از طبقه 11 بــه پایین پرتــاب کند و 
شــوهرش او را هل داده اســت حتى نوه بزرگ من 
نیز دیده که پدرش، دخترم را زده است، من از شوهر 
نازنین شــکایت دارم و او را در مــرگ نازنین مقصر

 مى دانم.»
پس از این اظهارات، محســن مدیرروستا، بازپرس 
ویژه پایتخت دســتور داد تا متهم بازداشــت شده و 
براى ادامه تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهى 

قرار گیرد.

سقوط مرموز زن جوان از طبقه یازدهم

یکبار که در جاده 
در حال رانندگى 
بودم و نازنین با 
پسرانم در خانه 
تنها بود، با من 
تماس گرفت و 
گفت مى خواهد 

خودش و پسرانم 
را به پایین از 

ساختمان پرتاب 
کند و حدود 15 بار 
تهدید به خودکشى 

کرده بود

 خودکشى یا همسرکشى؟ 

رئیس پایگاه یازدهم پلیس مبارزه با مواد مخدر 
تهران از دستگیرى شرور نظام آباد با تیر پلیس 

خبر داد.
سرگرد عباس نویدى با اشاره به کشف هفت کیلو 
تریاك از باند توزیع موادمخدر سه نفره افزود: در 
این باند توزیع موادمخدر یک مرد و دو زن فعالیت 

مى کردند که با تالش پلیس دستگیر شدند.

 شرور نظام آباد با تیر پلیس 
زمینگیر شد
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هرگز بــه آرزوهــا تکیه نکــن کــه ســرمایه احمقان 
اســت و حفــظ عقــل، پنــد گرفتــن از تجربه هاســت

و بهترین تجربه آنکه تو را پند آمــوزد. پیش از آنکه 
فرصت از دست برود و اندوه به بار آورد، از فرصت ها 

موال على (ع)استفاده کن.

مسابقات مهارت شغلى صنعت برق کشور
 منطقه مرکز در شرکت توزیع برق استان اصفهان برگزار شد

اولین دوره مسابقات مهارت شغلى صنعت برق کشور – منطقه مرکز به میزبانى شرکت توزیع برق استان 
اصفهان طى روزهاى 13 تا 15 اسفند ماه ســال جارى در مجتمع آموزشى صنعت آب و برق اصفهان 

برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه اولین دوره مسابقات مهارت شغلى صنعت برق کشور منطقه مرکز که جمعى از مدیران 
عامل شرکت هاى توزیع برق , دبیر انجمن صنفى کارفرمایى شرکت هاى توزیع برق ، شرکت کنندگان، 
داوران و... حضور داشتند مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان با قدردانى از همه کسانى که 
براى برگزارى این دوره از مسابقات تالش کردند، گفت: شرکت هاى توزیع برق پیشانى و پنجره صنعت 
برق بشــمار مى روند و باید تالش مضاعفى صورت گیرد تا کارمان را ارتقا بخشیم و برق استاندارد به 

مشترکین عرضه نماییم.
وى افزود: کمیسیون هاى انجمن صنفى کارفرمایى صنعت توزیع برق در تدوین دستورالعمل ها و ارتقاى 
بخش ها، بسیار مؤثر است و منابع انســانى یکى از مهمترین کمیسیون هاى انجمن صنفى کارفرمایى 
صنعت توزیع برق به شمار مى رود که اگر در این بخش بیش از پیش کار شود بهره ورى افزایش مى یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان اصفهان با بیان اینکه کمیســیون منابع انسانى انجمن صنفى 
کارفرمایى صنعت توزیع برق توانسته اولین دوره مسابقات مهارت شغلى صنعت برق کشور را شکل دهد 
و اجرایى کند گفت: این مسابقات مى تواند به حوزه هاى مالى، مهندسى، ادارى و... نیز تسرى داده شود.

مهندس عالقمندان تصریح کرد: امروز دیگر فراگیرى آموزش هاى گذشــته چندان اثربخش نیست و 
باید به دنبال راه هاى دیگرى بود و در حقیقت حوزه ایجاد کارهاى عملى تحت عنوان مسابقات مهارت 
شغلى گونه اى از آموزش است که مى تواند ما را به باالترین رتبه مهارت برساند، که از اهداف برگزارى 

این مسابقات است.
وى عملکرد شــرکت هاى توزیع را آبروى صنعت برق به ویژه در حوزه مشــترکین دانســت و افزود: 
این مســابقات مى تواند مهارت را افزایش دهد اما باید رفتار، نحوه بیان، ارتباط و... نیز آنگونه باشد که 
رضایتمندى مشترکین و مردم فراهم شود. بنابراین عالوه بر مهارت حرفه اى، مسائل اخالقى، نظام مندى 
فرآیندها، ارتباط با مردم در تمامى شرکت هاى توزیع برق و صنعت برق کشور براى ارائه خدمات یکسان، 

باید همگن و یکنواخت باشد.
■■■

دبیر انجمن صنفى کارفرمایى شرکت هاى توزیع برق کشور که مهمان ویژه این مسابقات بود با قدردانى 
از برگزارکنندگان مســابقات ، کار در این صنعت را بسیار سنگین خواند و گفت:  آموزش در صنعت برق 
حرف اول را مى زند و ابتدا آموزش، سپس کارورزى و در نهایت تا پایان فعالیت در عرصه صنعت برق، 

بازآموزى باید مدنظر قرار گیرد.
هاشمى با بیان اینکه کمیسیون منابع انسانى یکى از 9 کمیسیون انجمن صنفى کارفرمایى صنعت توزیع 
برق است، گفت: آموزش زیرنظر کمیسیون منابع انسانى است که ریاست آن را مدیرعامل شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان و مسئولیت کمیسیون هاى دیگر را هم سایر مدیران عامل شرکت هاى توزیع 

عهده دار هستند.
وى اظهار امیدوارى کرد این مسابقات در ســال هاى آینده در بخش هاى دیگر مهارت آموزى و مراحل 

مهندسى، طراحى و.... ادامه یافته و صنعت توزیع برق، پیشقدم صنعت برق کشور باشد.
دبیر انجمن صنفى کارفرمایى صنعت توزیع برق کشور گفت: براى برگزارى این مسابقات، کشور به پنج 

منطقه تقسیم شده، که استان اصفهان، منطقه مرکز است.
وى هدف اصلى برگزارى اولین دوره مسابقات مهارت شغلى صنعت برق کشور را آموزش، ایجاد انگیزه 
بیشتر در کارکنان، انجام کار استاندارد، ایجاد رقابت سالم و... برشمرد و از همه دست اندرکاران برگزارى 

این مسابقات در مناطق مختلف قدردانى کرد. 
■■■

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان که رئیس کمیســیون منابع انسانى انجمن صنفى 
کارفرمایى صنعت توزیع برق نیز هست گفت: آموزش در صنعت برق کشور همواره در اولویت است و 
همه همکاران در صنعت برق، متناســب با نیاز روز آموزش هاى الزم را فرا مى گیرند اما بعد از تشکیل 
انجمن صنفى کارفرمایى شرکت هاى توزیع برق، به خصوص در سه سال اخیر، کمیسیون هایى در این 
انجمن شکل گرفت که یکى از آنها کمیسیون منابع انسانى است که تصمیم گرفت در راستاى استفاده از 
تجربیات همکاران و ارتقاى دانش و مهارت فنى انجام کار، مسابقاتى را با عنوان مسابقات مهارت شغلى 

در سطح شرکت ها، استان ها و پس از آن در سطح کشور برگزار کند.
حمیدرضا پیرپیران اظهار کرد: برگزارى اینگونه مسابقات مهارتى، کمک مى کند تا همکاران دانش هاى 
فراگرفته فنى و غیرفنى خود را به یکدیگر انتقال دهند و در رسیدن به استانداردهاى جهانى، نقاط قابل 

بهبود خود را کشف و شــکوفا سازند و گام هاى ریشــه اى و اساسى 
بردارند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: شرکت هاى 
توزیع بــرق داراى پنج معاونــت تخصصى بهره بــردارى، خدمات 
مشترکین، مهندسى و نظارت، منابع انســانى و مالى پشتیبانى بوده 
و تالش مى شود این مســابقات در کلیه گروه هاى فنى و غیرفنى در 
سطح کشور برگزار شود و ارتقاى دانش همکاران در ابعاد علمى، فنى، 

کاربردى و در فضاى رقابتى سالم بیش از پیش فراهم شود.
مهندس پیرپیران با اشــاره به برنامه چشم انداز در شرکت هاى توزیع 
برق در سال هاى اخیر گفت: شــرکت هاى توزیع برق براى دستیابى 
به برنامه هاى چشم انداز، اســتراتژى و اهداف کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت براى خود مشخص و در چشــم انداز مسائل مهمى چون 
کاهش خاموشى هاى مشترکین تا حد استانداردهاى جهانى، کاهش 
تلفات در حد کشورهاى توسعه یافته، کاهش مراجعات مردمى و انجام 
خدمات مورد نیاز مردم به طرق مختلف از جمله خدمات غیرحضورى 
و... را مدنظر دارند و قطعاً برگزارى اینگونه مسابقات با انتقال تجربیات، 
مى تواند نقش مهمى در دستیابى شرکت هاى توزیع برق به چشم انداز و 

اهداف تعیین شده، داشته باشد.
■■■

مســعود امینى ، رئیس کمیته برگزارى اولین دوره مسابقات مهارت 
شغلى صنعت برق منطقه مرکز نیز گفت: مقدمات برگزارى مرحله اول 
مسابقات مهارت شغلى صنعت برق کشــور منطقه مرکز از 1/5 سال 

پیش آغاز شد و شکل گرفت.
وى اظهار کرد: در این دوره از مســابقات هفت شرکت توزیع برق از 
اســتان هاى چهارمحال و بختیارى، همدان، یزد، لرستان، مرکزى و 
شــرکت توزیع برق استان اصفهان و شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان حضــور یافتند کــه این هفت تیــم در قالب بیــش از 60 
شرکت کننده در مسابقات مهارت شــغلى در سه رشته نصب انشعاب، 
احداث کابل خود نگهدار و تبدیل شبکه سیمى به کابل خودنگهدار طى 

سه روز با هم به رقابت مى پردازند. 
وى افزود : مهارت اندوزى، کسب تجربه، محک عیار توانمندى هاى 
حرفه اى کارکنان شرکت هاى توزیع نیروى برق و...  از اهداف برگزارى 

این مسابقات به شمار مى رود.
امینى عنوان کرد: از هر رشته، دو تیم به مسابقات فینال راه مى یابند که 

در مسابقات اردیبهشت ماه حضور خواهند داشت. 
وى رعایت نکات ایمنى، نظم در کار، کاهش ضایعات و تلفات، رعایت 
استاندارد، جلب رضایت مشترکین، ســرعت در کار همراه با ایمنى و 
دقت و... را از شاخصه هاى داورى در این مسابقات برشمرد و گفت: با 

بررسى و نظر داوران، براساس امتیازات کسب شده، نفرات و تیم هاى 
اول تا ســوم معرفى و با اهداى گواهینامه و جوایــز، از آنان قدردانى 

خواهد شد. 
■■■

مدیرعامل شرکت تعاونى قائم نیرو سپاهان متعلق به کارکنان شرکت 
توزیع برق استان اصفهان که شرکت حکمت توان را تحت پوشش دارد 
و در غرفه اى در حاشــیه برگزارى این مسابقات دستاوردهاى خود را 
به نمایش گذاشته بود به نصف جهان گفت: ما در غرفه اى، در حاشیه 
برگزارى این مسابقات، سبد کاملى از تجهیزات موردنیاز شرکت هاى 

توزیع برق را ارائه داده ایم.
رسول ســاالرى افزود: ارائه محصوالت با کیفیت اعم از محصوالت 
تولید شده شــرکت تعاونى قائم نیرو ســپاهان و یا محصوالتى که 
نمایندگى آن را در سطح استان داریم  همچون چراغ هاى LED را به 

نمایش گذاشته ایم و استقبال خوبى هم تاکنون صورت گرفته است. 
■■■

در پایان و در مراسم اختتامیه این مســابقات ، پس از سه روز تالش و 
رقابت رتبه هاى برتر اعالم شدند: 

در روز اول : نصب انشعاب، رتبه اول توزیع برق استان مرکزى و رتبه 
دوم توزیع برق شهرستان اصفهان 

در روز دوم : احداث کابل خود نگهدار، رتبه اول توزیع برق چهار محال 
و بختیارى و رتبه دوم توزیع برق استان اصفهان 

در روز ســوم: تبدیل ســیم به کابل خود نگهدار، رتبه اول توزیع برق 
شهرستان اصفهان و رتبه دوم توزیع برق استان اصفهان 

که با اهداى تندیس و لوح و هدایایى از برترین ها  تقدیر به عمل آمد.

در روز ســوم: تبدیل ســیم به کابل خود نگهدار، رتبه اول توزیع برق
ووم دوم توزیع برق استان اصفهان  رتبهرتبهرتبهرتبه اصفهاصفهصفهافهان ونونون اا اان ستان اان ششششهرستهرستهرسته

بربرتبرتربرترین ها  تقدیر به عمل آمد. که با اهداى تندیس و لوح و هدایایىای ازازازاز

ساسان اکبرزاده
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کارگاه تصویر سازى 
تخم مرغ هاى شب عید

در آستانه عید نوروز، خانه کاریکاتور اصفهان کارگاه 
هفتگى خــود را بــه تصویرســازى روى تخم مرغ 
اختصاص داد. سرپرست این کارگاه را نسیم صالحى 
بــر عهــده دارد و ورود در این کارگاه بــراى همه 

عالقه مندان آزاد است.
البته شــرکت کنندگان در این کارگاه باید وســایلى 
همچون قلم مو و پالت و رنــگ آکریلیک یا گواش 
با خود به همراه  آوردند؛ همچنین از شرکت کنندگان 
خواسته شده به منظور تســریع در برگزارى کارگاه، 

بهتر است از قبل اتود آن را آماده کرده باشند.

آغاز پذیرش سراسرى 
حوزه علمیه استان 

مرحله نخست پذیرش سراسرى حوزه علمیه استان 
اصفهان در سال 98-97 آغاز شد.

مســئول پذیرش حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه 
عالقه مندان براى ثبت نام در حوزه هاى علمیه استان 
تا ششم اردیبهشت سال آینده فرصت دارند، گفت: 
پذیرش حوزه  علمیه اصفهان ویژه برادران، همزمان 
با سراسر کشور آغاز شده و از بین داوطلبان مقاطع ، 
سیکل یا هشتم آموزش و پرورش، دیپلم، لیسانس و 

فوق لیسانس طلبه می پذیرد.
حجت االسالم کلباسى افزود: آزمون ورودي کتبی 
روز هفتم اردیبهشت ماه، همزمان با حوزه هاي علمیه 

سراسر کشور، در اصفهان برگزار می شود.
وى گفت:  عالقه مندان براى کسب اطالعات بیشتر 
و ثبت نام به پایگاه معاونت آموزش و پژوهش حوزه 
  esf-hozeh.com  اصفهان، به نشــانى اینترنتــى

مراجعه کنند.

مالک سینما «ایران» مجوز 
تخریب کامل نداشته است

 مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهان گفت: مالک 
ســینما «ایران» هیچ مجوزى از شهردارى منطقه 
یک اصفهان در راستاى تخریب کامل سینما دریافت 

نکرده بود.
مهین شکرانى در ارتباط با تخریب سینما ایران اظهار 
داشت: مالک یا مالکان سینما ایران هیچ مجوزى از 
شهردارى منطقه یک در راستاى تخریب کامل سینما 
ایران دریافت نکرده اند و شــهرارى منطقه یک تنها 
مجوزى براى رفع خطر سر در سینما صادر کرده بود.

وى افزود: شهردارى منطقه یک با توجه به اعالمى 
مبنى بر خطر سردرب و ورودى سینما براى رهگذران، 

تنها مجوز براى رفع خطر صادر کرده بود.
مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهــان تاکید کرد: 
متاسفانه مالک به تدریج و به شــکل شبانه اقدام به 

تخریب این سینما کرده است.
وى در پاسخ به این سوال که آیا برخوردهاى قانونى 
الزم با مالکان به دلیل عدم تخریب انجام شده است، 
ابراز داشت: پرونده مالکان سینما به دلیل این تخریب 
غیرقانونى داراى اشکاالتى است و برخوردهاى الزم 

در دست اقدام است.
 

تعطیلى4 واحد متخلف
فروش پوشاك

با اجراى طرح ویژه نظارتى نوروز، چهار واحد متخلف 
فروش پوشاك در اصفهان تعطیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: 
از 10 اســفند تاکنون، از 158واحد صنفى عرضه گز 
و شیرینى، پوشــاك، مواد غذایى، رستوران، آجیل و 
خشکبار، میوه و ســبزى و پایانه بازرسى و 119فقره 
پرونده تخلف تشکیل و به شعب تعزیرات حکومتى 

براى رسیدگى ارجاع شد.
غالمرضا صالحى افزود: در این بازرسى ها همچنین 
چهار واحد پوشاك فروشــى هم به سبب  تخلفات 

متعدد تعطیل شد.
وى گفت: طرح ویــژه نظارتى نوروز، ســه گروه از 
بازرسان تعزیرات اصفهان و یک گروه هم در هریک 
از شهرستان هاى این اســتان با هدف حفظ، تعادل 
و تنظیم بــازار بر تخلفــات احتمالى بــازار نظارت 

مى کنند.

خبر

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر بر اســاس چارت ســازمانى تعریف شده، 
حفاظت از محیط زیست استان اصفهان بیش از 400 محیط  

بان کم دارد.
مرتضى جمشــیدیان با بیان اینکه بر اساس مقررات ملى 
و جهانى باید براى هر ســه هزار هکتار حیات وحش، یک 
محیط بان استخدام شود، اظهارداشت: این در حالى است که 
در حاضر در دو میلیون هکتار از اراضى تحت حفاظت محیط 

زیست استان اصفهان تنها 200 محیط بان فعالیت دارد.
وى افزود: در حال حاضر بر اساس چارت سازمانى تعریف 
شده، اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان بیش 

از 400 محیط  بان کم دارد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با 
بیان اینکه شــغل محیط بانى داراى ســختى کار باالیى 
است، گفت: در حال حاضر سن بازنشستگى محیط بانان 
30 سال اســت و بر این باوریم با توجه به شرایط کارى و 
حقوق ومزایاى پایینى که محیــط بانان دریافت مى کنند، 

سن بازنشستگى این شغل به 20 تا 25 سال کاهش یابد.
وى همچنین به نامناسب بودن تجهیزات محیط بانان استان 
اصفهان اشاره کرد و افزود: محیط بانان از وسیله حمل و نقل 
و تجهیزات مناسب برخوردار نیستند و این در حالى است که 

شکارچیان اغلب تجهیزات بسیار پیشرفته اى دارند.

مدیربازرســى نظارت اصناف استان اصفهان خطاب به 
واحدهاى صنفى ســوپر موادغذایى هشدار داد: عرضه 
نان هاى بدون شناســه بهداشــتى ممنوع اســت و در 
صورت مشــاهده، واحد صنفى متخلف توسط بازرسان 
اصناف اعمال قانــون و با آنها برخــورد قانونى خواهد

 شد.
جواد محمدى فشــارکى خطاب بــه واحدهاى صنفى 
ســوپر موادغذایى، اعالم کرد: نان به عنوان قوت غالب 
سفره ایرانیان در ســبد غذایى خانوارها است که یکى از 
مهمترین اقالم غذایى است و باید در همه مراحل تهیه و 
پخت آن، اصول بهداشتى به صورت کامل رعایت شود 

و در صورت عدم رعایت آن، سالمت عمومى جامعه به 
خطر خواهد افتاد.

وى گفت: بدیهى است بازرسان مدیریت بازرسى و نظارت 
اصناف استان بر نحوه  اجراى این مهم در کلیه واحدهاى 
صنفى از جمله سوپر مارکت ها نظارت کرده و در صورت 
مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد 
و از شــهروندان نیز تقاضا داریم از خرید نان هاى بسته 
بندى شده فاقد شناسه بهداشــت، در صورت مشاهده 
این قبیل نان ها  در واحدهــاى صنفى، مراتب فوق را با 
ستاد خبرى مدیریت بازرسى و نظارت اصناف استان با 

شماره تلفن هاى 13_32352012 گزارش کنند.

ممنوعیت فروش نان 
فاقد شناسه بهداشتى

محیط زیست اصفهان بیش از 
400 محیط بان کم دارد

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوستر و بلور اصفهان، 
ورود اقالم چینى به بازارهاى داخلى را ســد راه توسعه و 
حضور تولیدات ایرانى در بازارهاى جهانى دانست و گفت: 
لوسترهاى چینى ظاهرى زیبا براى معمارى ایرانى ندارند 
و عالوه بر آن، از لحاظ مواد اولیه نیز استانداردهاى الزم 

در آنها رعایت نشده است.
محمدرضا یراقــى اصفهانى بــا بیان اینکــه واردات 
لوســترهاى چینى بزرگترین ضربه را به تولیدکنندگان 
داخل وارد کرده اســت، اظهار داشت: لوسترهاى چینى 
از کیفیت پاییــن در به  کارگیرى مواد اولیه در ســاخت 
بهره مند هســتند، اما به دلیل قیمت پایین رقیب لوستر 

ایرانى شده اند.
وى افزود: واردات بى رویه کاالهاى چینى به مرحله اى 
رسیده که وضعیت تولید و فروش لوستر شهر اصفهان 

دچار چالش هاى جدى شده است.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوستر و بلور اصفهان 
با بیان اینکه وضعیت فروش لوســتر در ســال جارى 
نامطلوب بود، گفت: در سالى که گذشت فشار بسیارى 
بر فروشــندگان و تولیدکنندگان صنایع لوستر اصفهان 

وارد شد.
وى با بیان اینکه با کاهش قدرت خریــد مردم و رکود 
حاکم بر بازار روبه رو هستیم، گفت: بازار لوستر اصفهان 

با واردات بى رویه لوسترهاى چینى، هیچ گونه خریدارى 
ندارد.

یراقى ادامه داد: با شرایط اقتصادى و کاهش قدرت خرید 
مردم امسال در آستانه شــب عید بازار لوستر اصفهان 
راکد بود و فقط برخى فروشــندگان براى رفع امورات و 
کسب معیشت زندگى اجناس خود را زیر قیمت ساخت 

فروخته اند.
وى با ابراز نگرانى از وضعیت موجود کارگاه هاى تولیدى 
این صنف در اصفهان، اظهار داشت: 110 واحد تولیدى و 
فروشگاه لوستر در اصفهان است که اکنون 30 درصد این 
واحدها تعطیل شده اند و تولیدکنندگان آن بیکار هستند.

چراغ خاموش لوسترهاى اصفهان 
در بازار شب عید

30 درصد فروشگاه هاى لوستر تعطیل شده اند

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر همه کالنترى هاى شهرستان اصفهان به 
منظور جمع آورى ترقه هاى دست ساز و قاچاق آمادگى 
الزم را دارند، گفت: تاکنون بیش از 60 هزار انواع مواد 

محترقه از سطح شهر اصفهان کشف شده است.
سرهنگ حسن یاردوستى با اشاره به تمهیدات نیروى 
انتظامى براى کاهش و کنترل خســارات ناشــى از 
اســتفاده از مواد محترقه در چهارشــنبه پایان سال 
اظهارداشت: از دو هفته گذشــته تاکنون با دریافت 
دســتور قضایى جمع آورى محواد محترقه دست ساز 

و مواد محترقه قاچاق در دستور کار قرار گرفته است.
وى با بیان اینکه در حــال حاضر همه کالنترى هاى 
شهرســتان اصفهان به منظور جمع آورى ترقه هاى 
دست ســاز و قاچاق آمادگى الزم را دارند، افزود: تا به 

حال بیش از 60 هزار عدد انواع مواد محترقه از سطح 
شهر اصفهان کشف شده است.

وى افزود: امســال با تشــدید نظارت ها سعى داریم 
تجربیات تلخ سال هاى گذشته تکرار نشود.

سرهنگ یاردوستى با بیان اینکه بیشترین آسیب ناشى 
از استفاده مواد محترقه در سال گذشته در حاشیه شهر 
اصفهان بوده است، افزود: با فرهنگسازى هاى صورت 
گرفته در راستاى کاهش مخاطرات در شهر اصفهان 

اقدامات خوبى صورت گرفته است.
وى با بیان اینکه در روز چهارشنبه سورى نیز نیروى 
انتظامى تدابیر امنیتى و ترافیکى را از بعد از ظهر روز سه 
شنبه هفته آینده آغاز مى کند، تصریح کرد: امیدواریم 
با کمترین خسارت چهارشنبه سورى امسال را سپرى 

کنیم. 

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: پروژه 
ملى راه آهن ازنا به اصفهان از طرف اســتان مرکزى 
آغاز شده و مراســم کلنگ زنى آن، در سال 97 انجام 

خواهد شد.
حجت ا... غالمى اظهارداشت: راه آهن ازنا یک پروژه 
ملى با ردیف اعتبارات ملى است که احداث آن از سمت 
استان مرکزى شروع شده و امسال با پیگیرى هایى که 
نماینده منطقه انجام داده اســت، در سال 97 مراسم 

کلنگ زنى پروژه در اصفهان انجام مى شود.
وى در خصوص آخرین وضعیت پروژه تونل خوانسار، 
گفت: پیگیرى هایى که تا به حال براى جابجایى اعتبار 
انجام شده، پاسخى نداشته اســت، اما آخرین کارى 
که در مورد این پروژه انجام شــده ،درخواست مصوبه 
از هیئت دولت بوده و براى جابجایى ردیف اعتبار 30 

میلیارد تومانى، موضوع در هیئت دولت در حال بررسى 
است و امیدواریم تا پایان سال این مصوبه تایید شود و 
بتوانیم با جابجایى 30 میلیــارد تومان، از یکى دیگر از 
پروژه هاى وزارت راه و شهرسازى، پروژه تونل خوانسار 

را با تخصیص این اعتبار فعال کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان با بیان اینکه 
در ابتداى ســال 97 به طور قطع از منطقه فریدونشهر 
بازدید خواهیم داشــت، اظهار کرد: اعتبارى که براى 
راه هاى روســتایى در منطقه پیشــکوه به پشــتکوه 
فریدونشهر اختصاص یافته هر ساله از محل اعتبارات 
راه هاى روستایى هزینه مى شــود که خوشبختانه در 
ســال 96 در حوزه احداث راه روستایى پیشرفت بسیار 
خوبى داشته ایم و در سال 97 نیز باز اختصاص اعتبارات 

روستایى پیشکوه به پشتکوه را پیگیرى خواهیم کرد. 

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اسالمى از برگزارى جلسه اى با حضور رئیس 
مجلس، وزیر نیرو و نمایندگان استان اصفهان براى 

بررسى وضعیت آب استان اصفهان خبر داد.
حسینعلى حاجى دلیگانى اظهارداشــت: با توجه به 
بحرانى شدن شرایط آب در استان اصفهان و نگرانى 
بابت تأمین آب شــرب و کشــاورزى در سال آینده 
،تعدادى از نمایندگان مردم استان اصفهان دیروز با 
حضور در جایگاه هیئت رئیســه، با على الریجانى در 

این رابطه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وى افــزود: نتیجــه صحبت ها با رئیــس مجلس، 
برگزارى جلسه اى اختصاصى براى بررسى وضعیت 
آب شرب و کشــاورزى اصفهان با حضور وزیر نیرو 
و نمایندگان اســتان اصفهان و به ریاست الریجانى 
شد و این جلسه روز یکشنبه هفته آینده  برگزار خواهد

 شد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس 
شوراى اسالمى تاکید کرد: نمایندگان استان در دوره 
اخیر مجلس در رابطه با موضوع آب فراتر از جناح هاى 

سیاسى هم فکر بوده و هماهنگ عمل مى کنند.

مدیر جهادکشاورزى شهرســتان خمینى شهر گفت : 
در آستانه نوروز ، بیش از 11 میلیون گلدان گل شب بو 
در شهرستان خمینى شهر، قطب پرورش این نوع گل 

زینتى در کشور تولید شد.
شریفى افزود: امســال بیش از 20 میلیون گلدان انواع 
گل هاى زینتى فصلى، زینتى در شهرســتان خمینى 
شهر تولید شده که بیش از نیمى از آن گل زینتى شب 
بو است. وي افزود:  کلم زینتى، جعفرى، همیشه بهار، 

اطلســى وپامچال عمده گل هاى زینتى تولیدى این 
شهرستان است.

وى گفت: ســاالنه هزار و 200 نفر به صورت مستقیم 
وغیرمستقیم براى پرورش گل هاى فصلى زینتى در 

300 واحدگلخانه این شهرستان فعالیت مى کنند.
شریفى افزود: گلخانه داران منطقه همه ساله با اهداى 
هزاران شاخه گل به عتبات عالیات و مشهد مقدس نذر 

خود را ادا مى کنند .  

کشف 60 هزار ترقه در اصفهان

کلنگزنى راه آهن ازنا به اصفهان در سال آینده

یک شنبه؛ 
جلسه مهم آبى به ریاست الریجانى

توزیع گل شب بوى خمینى شهر
 در سراسر کشور

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملى گفت: رئیس جمهور به صندوق توسعه ملى ابالغ کرده که برنامه عملیاتى 
براى جذب سرمایه خارجى ارائه دهد که در این زمینه طرح هایى اولویت بندى شده اند.

علیرضا ساعدى با بیان اینکه صندوق توسعه ملى بر اســاس قانون برنامه ششم، 30 درصد از منابع نفت را جذب 
مى کند، اظهار داشت: سالى دو درصد به این منابع اضافه مى شود و براى امسال 32 درصد در نظر گرفته شده است.

این عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملى با بیان اینکه منابع صندوق در سه بخش هزینه مى شود، گفت: بخشى 
از این منابع در اختیار بانک ها قرار داده مى شود و صندوق با تایید بانک ها ارز مورد نیاز واحدهاى متقاضى را تامین 
مى کند. وى افزود: این منابع به بخش خصوصى تعلق مى گیرد و به بخش عمومى غیر دولتى حداکثر 20 درصد کل 
دارایى صندوق را مى توان اختصاص داد، البته در بخش عمومى دولت نباید 20 درصد بیشتر سهام داشته باشد یا حق 
راى دولت بیش از 20 درصد نباشد. این عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملى گفت: بخش دوم هزینه کرد منابع 
صندوق، وام تضمین شده که در موارد خاص به دولت تعلق مى گیرد که در این زمینه 10 میلیارد دالر منابع براى 

احیاى دشت هاى سیستان، دریاچه ارومیه، زاینده رود و ... اختصاص یافته است. 

مدیرعامل شرکت تعاونى توسعه و عمران دهیارى هاى شهرستان آران و بیدگل از آغاز عملیات مرمت کاروانسراى 
مرنجاب از سوى شرکت تعاونى دهیارى ها در راستاى اجراى تعهدهاى مرتبط با واگذارى این بناى تاریخى خبر 
داد. فخرا... قصابى گفت: 15 میلیارد ریال تسهیالت کم بهره در راستاى اجراى طرح مرمت کاروانسراى مرنجاب 
از سوى دولت به این شرکت تعاونى بهره بردار تخصیص یافته و قسط نخست آن نیز به مبلغ چهار میلیارد و 500 
میلیون ریال واریز شده است. وى افزود: عملیات مرمت این بناى تاریخى شامل بازسازى اتاق هاى کاروانسرا، راه 
پله ها، بندکشى دیوارها، کف فرش بنا، احیاى شترخانه، ساخت سرویس بهداشتى، آشپزخانه، کانال کشى، مرمت 
پشت بام و مرمت دیواره هاى بیرونى مى باشد. به گفته وى، کاروانسراى مرنجاب داراى سه هزار و 500 مترمربع 
زیربنا با 29 اتاق است که به مدت 12 سال از سوى صندوق احیا و بهره بردارى از اماکن تاریخى کشور در سال 1394 

در قالب مزایده اى به شرکت تعاونى توسعه و عمران دهیارى هاى روستاهاى شهرستان آران و بیدگل واگذار شد.
قدمت این قلعه یا کاروانسرا که در کویر مرنجاب (در مسیر راه ابریشم) احداث شده، به دوره صفویه بازمى گردد و 

کاروان هاى مسافر خراسان، اصفهان و رى براى استراحت در مسیر از آن استفاده مى کردند.

56تیم اورژانس به منظور کاهش تلفات حوادث چهارشنبه آخر سال، آماده 
باش کامل هستند.

مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان گفت: به منظور کاهش میزان 
تلفات حوادث ناشى از آتش بازى و انفجار مواد محترقه، 56تیم اورژانس 

در قالب 50پایگاه در آماده باش کامل هستند. 
غفور راستین بیشترین صدمات حوادثه چهارشنبه آخر سال را از ناحیه سر 
صورت و دست و پا دانست و افزود: بیشترین مصدومان این حادثه به دو 
مرکز سوانح و سوختگى امام موسى کاظم(ع ) و مرکز آموزشى-درمانى 

فیض اصفهان ارجاع داده مى شوند . 
وى بابیان اینکه براساس سال هاى گذشته 10درصد مصدومان سوختگى 
ناشــى از انفجار مواد محترقه مربوط به قبل از شــب چهارشنبه پایانى 
ســال بودند ،به خانواده ها توصیه کرد: آموزش اســتفاده نکردن از مواد 
محترقه مى تواند موجب کاهش چشمگیر حوادث سوختگى در این شب

 شود.  

آماده باش 50 پایگاه اورژانس در چهارشنبه آخر سال

تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملى
 براى احیاى زاینده رود

کاروانسراى تاریخى مرنجاب  
مرمت مى شود
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك موردتقاضا به 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 اســنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف 

مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 9518 مورخــه 1396/10/10 خانم صدیقه طاهرى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1006کدملى 1091533148صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/90 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 13 فرعى از199 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 9766 مورخه 1396/10/18آقاى محمد على پاینده به شناســنامه  شــماره 645 کدملى 
1091070237 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ داالن متصل به خانه به مساحت 21/74 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 924اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى سید 

على خادم الحسینى بى واسطه وبه صورت عادى مى باشد 
3- رأى شــماره 9809 مورخــه 1396/10/20 آقــاى صمد کریمى به شناســنامه شــماره 320 کدملى 
1091610517 صادره نجف آباد فرزند مهراب درششدانگ یک باب خانه به مساحت 115 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
4- رأى شــماره 9810 مورخــه 1396/10/20 آقــاى صمد کریمى به شناســنامه شــماره 320 کدملى 
1091610517 صادره نجف آباد فرزند مهراب درششدانگ یک باب خانه به مساحت 304/90مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
5- رأى شماره 9816 مورخه 1396/10/21 آقاى محمود برات زمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 4169 
کدملى 1091434336 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 91 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 123 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
6- رأى شــماره 8929 مورخــه 1396/10/4 آقاى مجتبى حجتى به شناســنامه شــماره 1880کدملى 
1091280878 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
203/32 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 942 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 8930 مورخه 1396/10/4 خانم فردوس یکپائى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 742کدملى 
1091322287 صادره نجف آباد فرزند اسداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/32 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 942 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد  
8- رأى شــماره 9653 مورخه 1396/10/14 خانم زهراسادات پزشکى به شناســنامه  شماره 305 کدملى 
1290537410صادره اصفهان فرزند سیدناصردر2/5 دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
254/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 118/5 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 9654 مورخه 1396/10/14 آقاى ســیاوش حجتى به شناسنامه شــماره 3130کدملى 
1285935632صادره اصفهان فرزند حسنعلى در3/5 دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
254/55 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 118/5 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شــماره 10037 مورخه 1396/10/25خانم هایده ناصرى به شناســنامه شــماره 511 کدملى 
1284524809 صادره اصفهان  فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به  مساحت 370/85 مترمربع که 
مقدار202/03 مترمربع برروى پالك شــماره 168/1 ومقدار168/82 مترمربع برروى پالك 168/2 واقع 

درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى اصالحى شــماره 9649و 9650 مورخه 1396/10/13 پیرو رأى شماره 10782 و 10775 مورخه 
1395/9/9 خانم زهراحیدرپور نجف آبادى در دودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه و آقاى محمدگلى 
نجف آبادى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه قســمتى ازپالك شماره 1053/1 واقع درقطعه 3 
بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى مساحت اشتباها 03 /126 مترذکرگردیده بود که صحیح آن151/20 

مترمربع مى باشد 
12- رأى شــماره 9560 مورخــه 1396/10/12 آقاى محمود ناطقى به شناســنامه شــماره 56 کدملى 
1229849726 صادره خوانسارفرزند گرج على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 176 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 257 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

13- رأى شماره 8884مورخه 1396/10/2 خانم عصمت ربانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 11 کدملى 
1091106002 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 128 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 118 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

14- رأى شــماره 9399 مورخه 1396/10/10 خانم خدیجه فاضلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 974 
کدملى 1090961677صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 192/36 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 1058 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 9397 مورخه 1396/10/9 خانم خدیجه فاضلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 974 کدملى 
1090961677صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب مغازه  به مساحت34/92 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 1058 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

16- رأى شــماره 9402 مورخه 1396/10/10 خانم خدیجه فاضلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 974 
کدملى 1090961677صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 27/36 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 1058 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
17- رأى اصالحى شماره 9596 مورخه 1396/10/12پیرو رأى شماره 15602 مورخه 1395/12/23 آقاى 
محمد نجفى پور درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 144/79 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 699 واقع 

درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى مساحت اشتباها 146/13 مترذکرشده بود 
18- رأى شــماره 9706 مورخه 1396/10/16 خانم مرضیه معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5603 
کدملى 1092283943 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
157/87 مترمربع قسمتى از پالك شماره 5 فرعى از897 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى حسین موحدى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
19- رأى شــماره 9705 مورخه 1396/10/16 آقاى حسین موحدى به شناســنامه شماره  2446 کدملى 
1091375135 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
157/87 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 5 فرعى از897 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
20- رأى شــماره 9157 مورخه 1396/10/6 آقــاى علیرضا نادرى به شناســنامه شــماره 248کدملى 
1170992293صادره لنجان فرزند عبدالخالق درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 133/08 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 290 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
21- رأى شــماره 9681 مور خه 1396/10/16 آقاى مصطفى  همتیان  به شناســنامه شماره 71 کدملى 
1091444137 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 135/68 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 427 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
22- رأى شــماره 9597 مورخه 1396/10/13 خانم شیماکرباســى به شناسنامه شــماره 1785 کدملى 
1091410496 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششــدانگ قســمتى از یک باب خانه به مســاحت  
140/50مترمربع که مقدار23/15 مترمربع ان ازپــالك 861ومقدار 117/35 مترمربع ان ازپالك 865واقع 
درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان (که این دوقسمت باقسمتى ازکوچه متروکه مجهول به مساحت 28/70 

مترمربع تشکیل یک باب خانه رامى دهد )-متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
23- رأى شــماره 9025 مورخه 1396/10/5 خانم فاطمه ســلطانى به شناســنامه شــماره 100کدملى 
1091114961صادره نجف آباد فرزند ســلطانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 190/23 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 4 فرعى از905اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
24- رأى شــماره 8889 مورخه 1396/10/2 خانم فیروزه ســلطانى به شناســنامه شــماره 600 کدملى 
1091156281 صادره نجف آباد فرزند سلطان على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 188/75 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 4 فرعى از905 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
25- رأى شــماره 9745 مورخه 1396/10/17 آقاى مصطفى مصطفائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
917کدملى 1091133778صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 103/78 مترمربع که مقدار59/01مترمربع ان ازپالك 370 ومقدار44/77 مترمربع ان ازپالك شماره 

372واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 9746 مورخه 1396/10/17 آقاى روح اله  مصطفائى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
221کدملى 1091238642صادره نجف آباد فرزند قاسمعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 103/78 مترمربع که مقدار59/01مترمربع ان ازپالك 370 ومقدار44/77 مترمربع ان ازپالك شماره 

372واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شماره 9751 مورخه 1396/10/18 آقاى اسماعیل حاجى امینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
12307 کدملى 1092207643 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 217/23 
که مقدار96/59 مترمربع ان ازپالك 379/1 ومقدار120/64 مترمربع ان ازپالك 382 واقع درقطعه 6 بخش 

11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 9652 مو رخه 1396/10/13خانم فریباالســادات قریشــى زاده به شناســنامه شماره 
1080140263کدملى 1080140263 صادره نجف آباد فرزند سیدرسول دردودانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 113/39 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 453 اصلى واقع درقطعه 7 بخش11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 9651 مورخه 1396/10/13آقاى هادى محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 10262 
کدملى 1092187219 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 113/39 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 453 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 9143 مورخه 1396/10/5خانم زهره عطائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 24815 کدملى 
1090246072 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/45 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 620/1 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضاراطبق قولنامه عادى 

بدون واسطه ازآقاى رضاعطایى خریدارى نموده است 
31- رأى شــماره 9561 مورخه 1396/10/12 آقاى مهدى نصراللهى به شناســنامه شماره 1706 کدملى 
1091367736 صادره نجف آباد فرزند حســن درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 158/38 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از582اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
32- رأى اصالحى شــماره  8902 مورخه 1396/10/2 پیرورأى شــماره 8005 مورخه 1396/10/2 آقاى 
جعفرقلى غالمى قراتپه به شناسنامه شماره 5 کدملى 5499310742 صادره تیران فرزند رجبعلى درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 97 /20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره  209 اصلى واقع درقطعه 
11 بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى مساحت ملک اشــتباها 39/61 مترذکرگردیده بود – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
33- رأى اصالحى شماره  8903  مورخه 1396/10/2 پیرورأى شماره 8006 مورخه 1396/10/2 آقاى امیر 
غالمى به شناسنامه شــماره 1892  کدملى 1091369593  صادره نجف آباد  فرزند جعفرقلى درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 97 /20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره  209 اصلى واقع درقطعه 
11 بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى مساحت ملک اشــتباها 39/61 مترذکرگردیده بود – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شــماره8004 مورخه 1396/9/2 آقاى جعفرقلى غالمى قراتپه به شناســنامه شماره 5 کدملى 
5499310742 صادره تیران فرزند رجبعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 115/87 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 2 فرعى از394 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
35- رأى شــماره 9968 مورخه 1396/10/24 آقاى حیدرکریمى بابااحمدى به شناسنامه شماره 5 کدملى 
1841676209 صادره ایذه فرزند عبده حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى 

ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهربخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه 
غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 

36- رأى شــماره 10001 مورخه 1396/10/24 آقاى احمدکریم پورنجف آبادى به شناسنامه شماره 730 
کدملى 1090902859 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 93/14 مترمربع که 
مقدار58/78 مترمربع برروى پالك شماره 688/3 ومقدار34/36 مترمربع برروى پالك 689 واقع درقطعه 

10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 9158 مورخه 1396/10/6 آقاى عباسعلى زارع نجف آبادى به شناسنامه شماره 581کدملى 
1091454086 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
149/58 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 463 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شــماره 9159 مورخــه 1396/10/6 خانــم بتــول ملکى  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
643کدملى1091060649  صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 149/58 مترمربع قسمتى از پالك شماره 463 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى اصالحى شــماره 8740و 8739  مورخه 13963/9/28 پیرو رأى شــماره 4191 و4190 مورخه 
1396/4/25 آقاى مهرداد فاضل نجف آبادى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه وخانم سمیه سامانى 
راد دردو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه قسمتى ازپالك شماره 1527/5 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان که در رأى قبلى اشتباها قطعه 6 ذکرشده بود 
40- رأى شــماره 8832 مورخه 1396/9/29آقاى فضل اهللا عباسیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 417 
کدملى 1090840306 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 62/44 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شماره 8834 مورخه 1396/9/29آقاى احسان عباسیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 469 کدملى 
1091628238 صادره نجف آباد فرزند فضل اهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه قسمتى ازپالك 

شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان  – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شــماره 9986 مورخه 1396/10/24 خانم طیبه چاوشــى به شناســنامه شــماره 494 کدملى 
1091467463 صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/10 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 776 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضاراطبق 

قولنامه عادى ازمالک رسمى خانم طاهره زمانیان خریدارى نموده است 
43- رأى شــماره 9988 مورخه 1396/10/24 آقاى محمدرضا هادى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1036 کدملى 1090976291 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 186/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 776 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

موردتقاضاراطبق قولنامه عادى ازمالک رسمى خانم طاهره زمانیان خریدارى نموده است 
44- رأى اصالحى شــماره 9271 مورخه 1396/10/6 پیرورأى شماره 14254مورخه 1395/11/24 آقاى 
ناصرچاوشى نجف آبادى درششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 397 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت 

اصفهان به مساحت 144 مترمربع که در رأى قبلى  اشتباها مساحت 137/15 مترذکرشده است 
45- رأى شــماره 9711 مورخه 1396/10/17 آقاى على ســلطانى به شناسنامه شــماره 31751کدملى 
1090315627 صادره نجف آباد فرزندعباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 175/23 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 852 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
46- رأى شــماره 8300 مورخه 1396/9/14 آقاى امید رجائى به شناسنامه شماره 1080202919 کدملى 
1080202919 صادره نجف آباد فرزند حبیب اهللا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 152/13 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 762 اصلى واقع درقطعه 3بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
47- رأى شماره 7129 مورخه 1396/7/30 خانم لیلى گلشادى قلعه شاهى به شناسنامه شماره 3101 کدملى 
1091344906 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 96/41 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 554/3 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شــماره 9516 مورخه 1396/10/10 خانم فاطمه هاشــمى به شناسنامه شــماره 480 کدملى 
1091109699 صادره نجف آباد فرزند على محمد درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 44/71 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 3 فرعى از538 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شماره 8538 مورخه 1396/9/21 آقاى حمید حقیقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 417 کدملى 
1091154457 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/35 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 785 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
50- رأى شــماره 9139 مورخه 1396/10/5 آقاى محســن رحیمیان به شناسنامه شــماره 874 کدملى 
1091323607 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 139/68 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از15 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شماره 8373 مورخه 1396/9/18 خانم فاطمه خبیرى نجف آبادى به شناسنامه  شماره 604 کدملى 
1091477841 صادره نجف آباد فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 232/91 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 559 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

52- رأى شــماره 9709 مورخه 1396/10/16 خانم حمیده بهارلوئى به شناســنامه شماره 1069 کدملى 
1091325553 صادره نجف آباد فرزند محمد حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
113/13 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 45/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شــماره 9710 مورخــه 1396/10/16 آقاى مرتضى پیرعلى  به شناســنامه شــماره 4کدملى 
4622917181 صادره شهرکرد فرزند على محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
113/13 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 45/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شماره 8748 مورخه 1396/9/28 خانم احترام شتابى ازونبالغى به شناسنامه شماره 602 کدملى 
1159024251 صادره فریدن فرزند ناصرقلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 116/35 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 885 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
55- رأى شــماره 9748مورخه 1396/10/18 آقاى احســان عابدینى به شناسنامه شــماره 409 کدملى 
1091294194 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 124/03 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از1198 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
56- رأى شــماره 9749مورخه 1396/10/18 خانم مریم جوزى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 1030 
کدملى 1092094849 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 124/03 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 3 فرعى از1198 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
57- رأى اصالحى شــماره8401 مورخه 1396/9/19 پیرو رأى شــماره 6799 مورخه 1396/7/20 آقاى 
محمدهمتیان به شناسنامه شــماره 31634 کدملى 1090314450صادره نجف اباد فرزند غالمعلى درسه 
دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 140/65 مترمربع که مقدار14/50 مترمربع آن ازپالك 
835/40 ومقدار126/15 مترمربع آن ازپالك 835/43 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان مى باشد که 
دررأى قبلى میزان ذکرشــده برروى پالك هاى 835/39 و 835/43 جابه جاذکرشده بود – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى  باشد  
58- رأى اصالحى شــماره8402 مورخه 1396/9/19 پیرو رأى شــماره 6798 مورخه 1396/7/20 خانم 
محدثه همتیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 344 کدملى 1091318301صادره نجف اباد فرزند مهدى 
درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/65 مترمربع که مقدار14/50 مترمربع آن ازپالك 
835/40 ومقدار126/15 مترمربع آن ازپالك 835/43 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان مى باشد که 
دررأى قبلى میزان ذکرشــده برروى پالك هاى 835/39 و 835/43 جابه جاذکرشده بود – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى  باشد  
59- رأى شــماره 9744 مورخه 1396/10/17 آقاى ابراهیم حقیقى نجف آبادى به شناسنامه 326 کدملى 
1091057478 صادره نجف آباد فرزندبراتعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/07 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 84 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ریحانه یزدانى 

از ورثه جعفریزدانى ومحترم حجتى مى باشد 
60- رأى شــماره 8540 مورخه 1396/9/21 آقاى محمدرضا بهرامى به شناســنامه شماره 108 کدملى 
1091449351 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب خانه ومغازه متصله به مساحت 147/37 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1773 واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
61- رأى شماره 8835 مورخه 1396/9/29 آقاى حسین فرهادى کوشکى به شناسنامه شماره 1534 کدملى 
1140782071 صادره خمینى شهر فرزند عباس درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
772/47 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
62- رأى شــماره 8742 مورخه 1396/9/28آقاى على مصطفائى به شناســنامه شــماره 1555 کدملى 
1091408191 صادره نجف آباد فرزند حســن درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
772/47 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 6 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
63- رأى شــماره 9961 مورخــه 1396/10/24 خانم فریبا رحیمى به شناســنامه شــماره 913 کدملى 
0439636213 صادره دماوند فرزند على داد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 175/57 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 443واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
64- رأى شماره 9156 مورخه 1396/10/5خانم بهجت ســروش نجف آبادى به شناسنامه شماره 2484 
کدملى 1091212449 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 110/73 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 728 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
65- رأى شــماره 7080 مورخه 1396/7/27 آقاى احمد حق شناس به شناســنامه شماره 29964 کدملى 
1090297701 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
92/96 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
66- رأى شــماره 7089 مورخه 1396/7/27 آقاى ناصر حق شــناس به شناسنامه شــماره 798 کدملى 
1091220751 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
92/96 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد
67- رأى شــماره 8670 مورخه 1396/9/26 آقاى احمد حق شناس به شناســنامه شماره 29964 کدملى 
1090297701صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
111/36 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد
68- رأى شــماره 8668 مورخه 1396/9/26 آقاى ناصر حق شــناس به شناسنامه شــماره 798 کدملى 
1091220751صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
111/36 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک 

ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد
69- رأى شماره 9708 مورخه 1396/10/16آقاى حسنعلى نبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 306 کدملى 
1091189641صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 306/76مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 12 فرعى از780 اصلى واقع درقطعه 8 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
70- رأى شــماره 8940  مورخه 1396/10/4 آقاى محمد کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 48984 
کدملى 0530489236 صادره اراك فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 204/70 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 284 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
71- رأى شماره 9814 مورخه 1396/10/20 خانم فروزان زارع مرتضائى به شناسنامه شماره 395 کدملى 
1091537135 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 140 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 1244 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
72- رأى شــماره 9839 مورخه 1396/10/21 خانم خدیجه بیگم علوى به شناسنامه شماره 527 کدملى 
1090338236 صادره نجف آباد فرزند سیداحمد دردودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
137/37 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 517 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد

73- رأى شماره 9840 مورخه 1396/10/21 آقاى محمد نجیمى یوسف آبادى  به شناسنامه شماره 3 کدملى 
1249666996 صادره نائین فرزند اســماعیل درچهاردانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
137/37 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 517 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
74- رأى شماره 8359 مورخه 1396/9/16 خانم زهره قیصرى نیانجف آبادى به شناسنامه 26930 کدملى 
1090267290صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 116/24 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 1196 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
75- رأى شماره 8343 مورخه 1396/9/16 خانم سکینه حاجى على عسگر به شناسنامه شماره 1198 کدملى 
1090963912 صادره نجف آباد فرزند رمضان درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 768/29 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
76- رأى شــماره 8345 مورخــه 1396/9/16 آقاى على منتظرى  به شناســنامه شــماره 296 کدملى 
109087218 صادره نجف آباد فرزند عباس  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب گاراژ به مساحت 768/29 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد
77- رأى شــماره 8414 مورخه 1396/9/19 آقاى مســعود فرقانى به شناسنامه شــماره 1793 کدملى 
1091308020صادره نجف آباد فرزند حبیب اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 58/90 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 184 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
78- رأى شــماره 9576 مورخــه 1396/10/12 خانــم فاطمه فاتح به شناســنامه شــماره 877 کدملى 
1090974701 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 81/56  مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 931/1 واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
79- رأى شــماره 8551 مورخه 1396/9/22 آقاى على اســدى کیا به شناســنامه شــماره 179 کدملى 
1129343162 صادره فریدونشهر فرزند صحنعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 200/40 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
80- رأى شــماره 8298 مورخه 1396/9/14 آقاى حســین یزدانى به شناســنامه شــماره 366 کدملى 
1091520984 صادره نجف آباد فرزندنصراله دریک دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
156 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 876 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شــماره 8299 مورخه 1396/9/14 خانــم فاطمه یزدانى به شناســنامه شــماره 379 کدملى 
1091521115 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درپنج دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
156 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 876 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شــماره 9140 مورخــه 1396/10/5 خانم بتول کرباســى به شناســنامه شــماره 732 کدملى 
1090916051صادره نجف آباد فرزند  محمدتقى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 258/65  مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 542 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

83- رأى شماره 9815 مورخه 1396/10/20 آقاى على حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 703 
کدملى 1091061246صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششدانگ مجتمع مسکونى وتجارى به مساحت 
462/23 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 711 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
84- رأى شــماره 8658 مورخه 1396/9/26 آقاى ناصرصف آرا نجف آبادى به شناسنامه شماره 30956 
کدملى 1090307632 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب مغازه وفوقانى به مساحت 40/53 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 393 واقع درقطعه 8 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق 
قولنامه عادى ازخانم زهراپاك طینت ورثه مالک رســمى محمدحســن پاك طینت نجف آبادى خریدارى 

نموده است 
85- رأى شــماره 9712 مورخه 1396/10/17 خانم اشــرف رهبران به شناســنامه شــماره 359 کدملى 
1091018014 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 130/92 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 20 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
86- رأى شــماره 9813 مورخه 1396/10/20 خانم مریم عبدالعظیمى نجف ابادى به شناســنامه شماره 
29007 کدملى 1090288141 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاســم درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
187/50 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1020 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.
87- رأى شــماره 9750 مورخه 1396/10/18 آقاى محســن شجاعى به شناسنامه شــماره 118 کدملى 
1091518505 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 96/87 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 519 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
88- رأى شــماره 8383 مورخه 1396/9/18 خانم بتول نورمحمد نجف آبادى به شناســنامه شماره 687 
کدملى 1091012350 صادره نجف آباد فرزند قنبردرششدانگ یک باب مغازه به مساحت 92/75 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از108اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
89- رأى شــماره 8365 مورخه 1396/9/18 خانم اعظم دانشــمند به شناســنامه شــماره 942 کدملى 
1092093966صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 107 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1575 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.
90- رأى شــماره 8366 مورخه 1396/9/18 آقاى مهدى دانشــمند به شناســنامه شــماره 314 کدملى 
1091482543 صادره نجف اباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
107 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1575 اصلى واقع درقطعه 2 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
91- رأى شــماره 8422 مورخه 1396/9/19 آقــاى قنبرعلى صالحى به شناســنامه شــماره 3 کدملى 
1091005516 صادره نجف آباد فرزند باقردرششدانگ یکباب خانه به مساحت 190/43 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 506/7 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
92- رأى شــماره 8931 مورخه 1396/10/4 خانم منورســنقرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 20389 
کدملى 1090201818 صادره نجف آباد فرزند رستم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 237/81 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 2 فرعى از1359 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
93- رأى شــماره 9753 مورخه 1396/10/18 آقاى احســان صناعى به شناسنامه شــماره 570 کدملى 
1284946037 صادره اصفهان فرزند عباسعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 158/69 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 463 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد.
94- رأى شماره 9141 مورخه 1396/10/5آقاى عادل ملک خواه به شناسنامه شماره 1081074477 کدملى 
1081074477 صادره اصفهان فرزند فرامرز درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 47 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 542 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.

95- رأى شماره 10006 مورخه 1396/10/24 آقاى سید اسماعیل جمالى قهریزجانى به شناسنامه شماره 
28402 کدملى 1090282060 صادره نجف آباد فرزند ســیدرحیم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
149/80 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 445 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.
96- رأى شماره 8533 مورخه 1396/9/21 آقاى محمد حسن هنرمندى نجف آبادى به شناسنامه شماره 568 
کدملى 1091000557صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب مغازه 
به انضمام یک طبقه تحتانى به مســاحت 6/73 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 806 واقع درقطعه 3 بخش 

11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
97- رأى شماره 8531 مورخه 1396/9/21 خانم زهرانادعلى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 23214 کدملى 
1090230060صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکباب مغازه به 
انضمام یک طبقه تحتانى به مساحت 6/73 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 806 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
98- رأى شماره 10185 مورخه 1396/10/30 خانم اعظم مرادى قهدرجانى به شناسنامه شماره 350 کدملى 
1091557039 صادره نجف آباد فرزند فتح اهللا درســه دانگ مشاع ازشششدانگ یک باب خانه به مساحت 
173/88 مترمربع که مقدار26/33 مترمربع ان ازپالك 706/1 ومقدار147/55 مترمربع ان ازپالك شــماره 

705 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
99- رأى شــماره 10184 مورخه 1396/10/30 آقاى محمود ایرانپورنجف آبادى به شناســنامه شــماره 
24361کدملى 1090241534 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درسه دانگ مشاع ازشششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 173/88 مترمربع که مقدار26/33 مترمربع ان ازپالك 706/1 ومقدار147/55 مترمربع 

ان ازپالك شماره 705 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
100- رأى شماره 10187مورخه 1396/10/30 آقاى محمد آهنین مشت نجف آبادى به شناسنامه شماره 
394 کدملى 1091611254 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 432 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد. 
101- رأى شماره 9812 مورخه 1396/10/20 آقاى محمد حسین شماعى به شناسنامه شماره 89 کدملى 
1091711658 صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 185/72 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 2 فرعى از308 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.  
102- رأى شــماره 9811 مورخه 1396/10/20 خانم رضوان صافى  به شناســنامه شــماره 46 کدملى 
1091524548 صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 185/72 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 2 فرعى از308 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.  
103- رأى شــماره 9276 مورخه 1396/10/7 آقاى محمد على باغداربه شناسنامه شماره 19084کدملى 
4722364214 صادره عراق امور خارجه فرزند حسینعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 112/59 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 716 اصلى واقع درقطعه 6 بخش11  ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.  
104- رأى شماره 9275 مورخه 1396/10/7خانم صبیحه صنعت کاران به شناسنامه شماره 24334 کدملى 
4722414671صادره عراق امورخارجه فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
112/59 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 716 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد.  
105- رأى شــماره 9743 مورخه 1396/10/17 آقاى یداله صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 424 
کدملى 1091028826 صادره نجف آباد فرزند غالمحســین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/39 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 583 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد.  
106- رأى شــماره 10193 مورخه 1396/10/30 آقاى یداله صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 424 
کدملى 1091028826 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 647/17 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 8فرعى از1014 اصلى  واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد.  
107- رأى شماره 8724مورخه 1396/9/28  آقاى سیدمحسن مرتضوى به شناسنامه شماره 118 کدملى 
1141782561صادره خمینى شهر فرزند ســید مرتضى دریک دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 39/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1512 واقع درقطعه 1 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
108- رأى شــماره 8726مورخه 1396/9/28  خانم بهجت  موحدى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 864 
کدملى 1090866712صادره نجف آباد  فرزند عباس دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
39/60 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1512 واقع درقطعه 1 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
109- رأى شماره 8728مورخه 1396/9/28  خانم ســودابه  مرتضوى به شناسنامه شماره 1130252205 
کدملى 1130252205صادره خمینى شهر فرزند سید محسن دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 39/60 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1512 واقع درقطعه 1 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
110- رأى شــماره 8730مورخه 1396/9/28  خانم سهیال مرتضوى به شناســنامه شماره 2628 کدملى 
1090359251صادره نجف آباد  فرزند سید محسن دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 

39/60 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1512 واقع درقطعه 1 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى مشاعى مى باشد 

111- رأى شماره 8732مورخه 1396/9/28  خانم نســرین  مرتضوى به شناسنامه شماره 30773 کدملى 
1090305801صادره نجف آباد  فرزند سید محسن  دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
39/60 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1512 واقع درقطعه 1 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
112- رأى شماره 8734مورخه 1396/9/28  خانم زهراالسادات  مرتضوى به شناسنامه شماره 6565 کدملى 
1092293582صادره نجف آباد  فرزند سید محسن  دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
39/60 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1512 واقع درقطعه 1 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
113- رأى شماره 9834 مورخه 1396/10/21خانم مریم حرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 542 کدملى 
1091242356 صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 35/89 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 949 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
114- رأى شــماره 9835 مورخه 1396/10/21آقاى على محمدى به شناســنامه شــماره 235 کدملى 
1091126951 صادره نجف آباد فرزند خلیل  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
35/89 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 949 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
115- رأى شــماره 8746مورخــه 1396/9/28 آقاى مهدى حیدرى به شناســنامه شــماره 74 کدملى 
1092332741صادره نجف آباد فرزند عبدالحمید درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 206/88 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 554 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
116- رأى شماره 9425مورخه 1396/10/10 خانم مژگان مکاریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 992 
کدملى 1091592039 صادره نجف اباد فرزند عبداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت240/64 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 858/10 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
117- رأى شماره 9436 مورخه 1396/10/10آقاى ابراهیم ابراهیم پور نجف آبادى به شناسنامه شماره 845 
کدملى 1090821867  صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 336/50 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 483 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

118- رأى شــماره 10198 مورخه 1396/10/30 آقاى سیدرضا موســوى به شناسنامه شماره 36 کدملى 
1129545229 صادره فریدونشهر فرزند سیدجالل درششدانگ یکباب خانه به مساحت 245/51 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 28 فرعى از159 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
119- رأى شــماره 8708 مورخه 1396/9/27 آقاى محمد کارشناس به شناســنامه شماره 369 کدملى 
1091137447 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاســم درچهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 
97/81 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 119 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
120- رأى شماره 8707 مورخه 1396/9/27 خانم سمیه کریمى  به شناسنامه شماره 1080087826 کدملى 
1080087826 صادره نجف آباد فرزند قربان  دردودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به  مساحت 97/81 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 119 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى موردتقاضا راطبق 

قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى محمد کارشناس خریدارى نموده است 
121- رأى شــماره 9974 مورخه 1396/10/24 آقاى یداله لسانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 22254 
کدملى 1090220456 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 149/18 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 905/1 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
122- رأى شماره 8673  مورخه 1396/9/26 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبى علیه السالم یزدانشهر 
ثبت شده بشماره 7 وشناسه ملى 10260002245 درششدانگ یکباب ساختمان قرض الحسنه به مساحت 
264/95 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى ملک 

را از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه خریدارى نموده است  
123- رأى شماره 10192 مورخه 1396/10/30 آقاى اســماعیل عباسى به شناسنامه شماره 660 کدملى 
1091399247 صادره نجف آباد فرزند منصور درششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/33 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 578 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

124- رأى شــماره 23245 مورخــه 94/12/27 خانم مریم لطفى به شناســنامه شــماره 2115 کدملى 
1091283184 صادره نجف اباد فرزند مهدى در یک دوم دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه ومغازه به 
مساحت 310/44 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى مع الواسطه وبصورت عادى مى باشد 
125- رأى شــماره 23245 مورخه 94/12/27 خانم عزت حســینى  به شناســنامه شــماره 26 کدملى 
1090895488 صادره نجف اباد فرزند حسین  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه ومغازه به مساحت 
310/44 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى مع الواسطه وبصورت عادى مى باشد 
126- رأى شــماره 23241 مورخه 94/12/27 آقاى حســن عادل نیاء نجف آبادى به شناســنامه شماره 
297کدملى 1090849567 صادره نجف اباد فرزند ابوالقاسم  در یک ونیم  دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه ومغازه به مساحت 310/44 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت 

اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى مع الواسطه وبصورت عادى مى باشد 
127- رأى شماره 23243 مورخه 94/12/27 خانم  اشرف سادات موسوى موگویى  به کدملى 1080545093 
صادره نجف اباد فرزند سید غالمعلى  در یک دوم دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه ومغازه به مساحت 
310/44 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى مع الواسطه وبصورت عادى مى باشد 
128- رأى شماره 23244 مورخه 94/12/27 خانم رقیه بیگم صدرالدین  به شناسنامه شماره 968 کدملى 
1091112576 صادره نجف اباد فرزند سیدعیسى در یک دوم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه ومغازه به 
مساحت 310/44 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى آقاى غالمحسین معینى مع الواسطه وبصورت عادى مى باشد 
129- رأى شــماره 8305مورخه 1396/9/14 خانم زهرامســعودى به شناســنامه شــماره 135 کدملى 
1091518671 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 126/21 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 296 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
130- رأى شــماره 9508 مورخه 1396/10/10 آقاى على غالمى به شناســنامه شــماره 1314 کدملى 
1091199736 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درشششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/88 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 394/2 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -      متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
131- رأى شماره 8706مورخه 1396/9/27 خانم صغرا سورانى به شناسنامه شماره 61کدملى 4622987090 
صادره شهرکردفرزند احمد درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 227/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
132- رأى شماره 7367 مورخه 1396/8/9 آقاى رسول ادریســى ارانى به شناسنامه شماره 3263 کدملى 
1092117164 صادره نجف آباد فرزند ایرج درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 65/74 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 427 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان -     متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
133- رأى شماره 7371 مورخه 1396/8/9 خانم زهرا شجاعى  به شناسنامه شماره 59 کدملى 5499910197 
صادره تیران وکرون  فرزند ابراهیم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 65/74 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 427 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
134- رأى شــماره 9442 مورخه 1396/10/10 آقاى مهدى شاه پورى به شناســنامه شماره 14 کدملى 
1091582254 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 100/44 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 86 واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
135- رأى شــماره 10210مورخه 1396/11/1 خانم زهره آقابابائیان به شناســنامه شــماره 99 کدملى 
1091094217 صادره نجف آباد فرزند عبداله درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
132/09 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1144 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
136- رأى شماره 10209مورخه 1396/11/1 آقاى مرتضى بارانى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 24049 
کدملى 1090238411 صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
132/09 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1144 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
137- رأى شــماره 9472مورخه 1396/10/10 آقاى محمد غالمى  به شناســنامه شــماره 447 کدملى 
1092089004 صادره نجف آباد فرزند رضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/90 
مترمربع که مقدار97/57 مترمربع ان برروى پالك 638ومقدار103/33 مترمربع آن بر روى پالك 635 واقع 

درقطعه6بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
138- رأى شماره 10197 مورخه 1396/10/30 آقاى احمد صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 559 
کدملى 1090988621صادره نجف آباد فرزند محمد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 144 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 21 فرعى از470 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
139- رأى شماره 9963مورخه 1396/10/24آقاى اسماعیل یزدانى سودجانى به شناسنامه شماره 3057 
کدملى 4620316369 صادره شهرکرد فرزند سلطانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/30 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع در یزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
140- رأى اصالحى شــماره 10005 مورخه 1396/10/24 پیرو رأى شــماره 9697 مورخه 1395/8/11 
آقاى امیرقلى حرى درششدانگ یکباب مغازه وفوقانى مسکونى قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى بخش 12 
ثبت اصفهان که دررأى قبلى حدود چهارگانه ملک شــماره پالك هاى مجاور وشماره پالك ثبتى اشتباها 

ذکرگردیده بود 
141- رأى شماره 9578 مورخه 1396/10/12 آقاى سعید نجفى به شناسنامه شماره 6 کدملى 1911369229 
صادره مسجدسلیمان فرزند باباخان درششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/61 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 361 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
142- رأى شماره 8660 مورخه 1396/9/26 خانم محترم رجائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 21553 
کدملى 1090213441صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 222/77 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 556 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشدالزم به ذکراست پالك مذکور دررهن بانک صادرات اصفهان شعبه شریعتى نجف آباد مى باشد 
143- رأى شــماره 8750 مورخه 1396/9/28 آقاى رحمت اهللا علویان به شناســنامه شماره 316 کدملى 
1090332785 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 158/35 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 399 واقع درقطعه  6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
144- رأى شماره 8535 مورخه 1396/9/21 خانم محبوبه ســادات محمدى به شناسنامه شماره 23184 
کدملى 1090229763 صادره نجف آباد فرزند ســیدمحمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 90/57 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 361واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
145- رأى شــماره 8736 مورخه 1396/9/28خانم زهراعموعلى اکبرى به شناســنامه شماره 33 کدملى 
1091564647صادره نجف آباد فرزند اســداله درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
144/40 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 5/1 واقع درقطعه  4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
146- رأى شــماره 8738 مورخه 1396/9/28آقاى ذبیح اهللا براتى آبگرمى به شناسنامه شماره 12 کدملى 
5499791181صادره نجف آباد فرزند میرزاحسین درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
144/40 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 5/1 واقع درقطعه  4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
147- رأى اصالحى  شماره 10093 مورخه 1396/10/26 پیرورأى شماره  7928 مورخه 1396/8/30 خانم 
طاهره محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 10415 کدملى 1092188746 صادره نجف اباد فرزند رحمن 
درششدانگ یکباب خانه به مساحت 126/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 907/1 واقع درقطعه 7 بخش 
11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى پالك مجاورحد جنوب907/1 باقیمانده ذکرشده بود که به پالك 907/2 

اصالح گردید  - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
ادامه در صفحه 11



استاناستان 11113179 سال چهاردهمپنج شنبه  17 اسفند  ماه   1396

افزایش ساعات کارى 
ناوگان اتوبوسرانى تا 22

مسئول کمیته حمل و نقل ستاد هماهنگى خدمات 
سفر شــهر اصفهان گفت: ناوگان اتوبوسرانى از 25 
اسفند تا 30 اسفند تا ســاعت 22 و در ایام نوروز در 

میادین اصلى تا ساعت21و30دقیقه فعال است.
على  عبداللهى با بیان اینکه نحوه دسترسى مسافران 
نوروزى از محل هاى اســکان باغ فــدك به مرکز 
شــهر، مراکز تفریحى، مراکز خرید و... کامًال تحت 
نظارت قرار گرفته مى شــود، عنوان کرد: نرخ هاى 
ســفر، مســیرها، نقشــه خطوط و زمانبندى تردد 
ناوگان اتوبوســرانى در اختیار مسافران نوروزى قرار 

مى گیرد.
وى با بیان اینکه اقدامات الزم در واحدهاى ســیار، 
تعمیرگاهى و پشــتیبانى براى تعمیرات به موقع و 
کاهش زمان توقف اتوبوس ها پیش بینى شده است، 
افزود: دوره هاى آموزشــى ویژه راننــدگان ناوگان 
اتوبوســرانى براى برقرارى ارتباط بهتر با مسافران 

نوروزى برگزار شده است.

کاشت7000 اصله نهال 
در خوانسار

ابراهیـم  پورهاشـمى، مدیـر اداره منابـع طبیعـى و 
آبخیزدارى شهرستان خوانسـار گفت: در هفته منابع 
طبیعى هفت هزار اصله نهال از نوع اقاقیا، َون، سرو، 
سنجد، توت و گالبى وحشى در این شهرستان کاشت 

مى شود.

خبر

مدیرعامل شرکت برق منطقه اى اصفهان گفت: شوراى 
گفتگو در اســتان اصفهان با تعامل شرکت هاى تولید، 
توزیع، انتقال و پیمانکارى صنعت برق با هدف همفکرى 

و رفع چالش هاى صنعت برق تشکیل شده است.
رســول موســى رضایى با بیان اینکــه دولت و بخش 
خصوصى در کنــار هم مى توانند معضــالت و موانع را 
برطرف کنند، گفت: یکــى از اقدامات بســیار مهم به 
خصوص در حوزه صنعت برق، با ایــن تعامالت حل و 
فصل مشــکالت مربوط به قوانین و مقررات مالیاتى، 
تعدیل نرخ ارز و نیروى انســانى خواهد بود. این موارد از 
جمله مشکالتى هستند که صنعت برق و سایر صنایع از 

آن رنج مى برد و مدیران شــرکت ها را تحت فشار قرار 
داده است.

وى اضافه کرد: در چند ســال گذشته خسران زیادى به 
بدنه اجرایى و بدنه پیمانکارى وارد شــد به دلیل اینکه 
مســائل جارى میان بخش دولتــى و بخش خصوصى 

حل نشد.
موســى رضایى خاطرنشــان کــرد: در مجموعه برق 
منطقه اى اصفهــان چهار هــزار و 381 مگاوات پیک 
مصرف بوده که 3 درصد نسبت به ســال گذشته رشد 
مشاهده شده است. وى ادامه داد: همچنین 650 مگاوات 

مدیریت مصرف در سال جاري انجام شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 50 
کاروانسراى وقفى در استان اصفهان بازسازى و احیا شد.

حجت االسالم والمسلمین رضا صادقى با اشاره به اینکه در 
استان اصفهان بیش از 15 هزار و 200 موقوفه و 44 هزار 
رقبه وجود دارد، اظهار کرد: بالغ بر 23 هزار از این تعداد رقبه 
متصرفى منفعتى بوده و ده هزار رقبه نیز با تولیت واقفان 

نیک اندیش اداره مى شود.
وى با بیــان اینکه بیش از 60 درصد از موقوفات اســتان 
اصفهان زمین هاى زراعى و کشــاورزى است، افزود: 10 
درصد از وقف هاى اســتان نیز شامل موقوفات خدماتى و 
آموزشى است که از این تعداد، 610 واحد آموزشى در اختیار 

آموزش و پرورش، نیروهاى نظامى، انتظامى، بسیج و سپاه 
قرار دارد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با 
بیان اینکه  ارزش مطالبه موقوفات اســتان اصفهان 500 
میلیارد ریال است، تصریح کرد: تاکنون 70 میلیارد ریال 

مال االجاره موقوفات استان به تأخیر افتاده است.
وى با اشاره به اینکه موقوفات حوزه علمیه استان اصفهان 
داراى رتبه سوم در کشــور است، گفت: همچنین مدرسه 
چهارباغ، موقوفــات فراوانــى دارد که حتــى در برخى 
استان هاى دیگر از جمله آذربایجان و چهارمحال و بختیارى 
پراکنده بوده که با کمک آیت ا... طباطبایى ن ژاد، نماینده ولى 

فقیه در استان پیگیر این موارد هستیم.

احیاى 50 کاروانسراى موقوفه 
در استان 

پیک مصرف برق اصفهان 
4380 مگاوات است

ادامه از صفحه 10
148- رأى شــماره 8717 مورخه 1396/9/28 آقاى رضا هوائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 515 کدملى 
1091098379 صادره نجف آباد فرزند عباس درســه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکبابخانه به مساحت 
66/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 969 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى ملک موردتقاضا 
راطبق قولنامه عادى باواسطه ازورثه مالک رسمى آقاى غالمحسین بدیهى نجف آبادى خریدارى نموده است 

149- رأى شــماره 8715 مورخه 1396/9/28 خانم اعظم شاه سوارى  به شناســنامه شماره 1438 کدملى 
1091250839 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکبابخانه به مساحت 
66/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 969 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان –  متقاضى ملک موردتقاضا 
راطبق قولنامه عادى باواسطه ازورثه مالک رسمى آقاى غالمحسین بدیهى نجف آبادى خریدارى نموده است 

150- رأى شــماره 10195 مورخه 1396/10/30 آقاى امید ســروش نجف آبادى به شناسنامه شماره 2413 
کدملى 1288102798 صادره اصفهان فرزند محمد على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
127/87 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از408 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
151- رأى شــماره 10194 مورخه 1396/10/30 خانم مریم عموچى  به شناســنامه شماره 52003 کدملى 
1280408121 صادره اصفهان فرزند محمود  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/87 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از408 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
152- رأى شــماره 8536 مورخه 1396/9/21 خانم سمیه شــکرالهى به شناسنامه شــماره 2169 کدملى 
1091256659صادره نجف آباد فرزند سید ابراهیم درششدانگ دوباب مغازه متصله به مساحت 53/60 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
153- رأى شماره 9152 مورخه 1396/10/5 آقاى مرتضى فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 794 کدملى 
1091132542 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/20 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 473 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
154- رأى شــماره 7144 مورخه 1396/7/30 آقــاى حمید مصطفائى به شناســنامه شــماره 75 کدملى 
1091114714 صادره نجف اباد فرزند ابوطالب درششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/14 مترمربع قسمتى 

ازپالك 128 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
155- رأى شماره 10041 مورخه 1396/10/25 خانم زهرامهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 357 کدملى 
1091466092 صادره نجف اباد فرزند رضا درقسمتى ازیکباب انبار به مساحت 19/85 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 63/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
156- رأى شــماره 10162 مورخه 1396/10/27 آقاى حسین منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 576 
کدملى 1091538948 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
221/34 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1044 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
157- رأى شماره 10164 مورخه 1396/10/27 خانم زهره یاعلى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 337 کدملى 
1091520690 صادره نجف آباد فرزند رضا  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 221/34 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1044 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
158- رأى شــماره 8830 مورخه 1396/9/29 آقاى محمدرضا عبدالهى به شناســنامه شماره  423کدملى 
1970971215صادره مسجد سلیمان فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 225 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
159- رأى شــماره 8867 مورخه 1396/9/30 آقاى عباسعلى نژاد حســینى به شناسنامه شماره 127 کدملى 
1091535957 صادره نجف آباد فرزند براتعلى دردوونیم دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
208/31 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 647/9 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
160- رأى شــماره 8868 مورخه 1396/9/30 خانم مرضیه خرمیان  نجف آبادى  به شناســنامه شماره 506 
کدملى 1091573964صادره نجف آباد فرزند على  درسه ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
208/31 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 647/9 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
161- رأى شماره 9990 مورخه 1396/10/24 آقاى محمد على صفرى احمد رضایى به شناسنامه شماره 38 
کدملى 5499769753 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/72 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 361 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

162- رأى شماره 9774 مورخه 1396/10/19 آقاى غالمحسین جوزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 626 
کدملى 1090942389 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 205/33 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 231 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
163- رأى شــماره 10196 مورخه 1396/10/30 آقاى خضیردریس به شناســنامه شــماره 10245 کدملى 
1828737828 صادره خرمشهر فرزند عزیز درششدانگ یک باب خانه به مساحت 173/40 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 859 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
164- رأى شماره 8002 مورخه 1396/9/2 خانم محبوبه براتیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 2568 کدملى 
1090358652 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/61 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 749 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
165- رأى شــماره 5688 مورخه 1396/6/9 آقاى جواد گلى ملک آبادى به شناســنامه شماره 799 کدملى 
1091322856 صادره نجف اباد فرزند فتح اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 138/95 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 219 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
166- رأى شماره 9747 مورخه 1396/10/18 خانم مرضیه السادات شریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
17748 کدملى 1140177036 صادره خمینى شهر فرزند ســید محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
149/46 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 787 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –انتقال ملک 

ازمالک رسمى فتحعلى آذرى به صورت عادى وبا واسطه مى باشد 
167- رأى شماره 9817 مورخه 1396/10/21 خانم نفیسه حاجى رجبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 529 
کدملى 1091597456 صادره نجف آباد  فرزند اسداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
88/79 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1209 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
168- رأى شماره 9818 مورخه 1396/10/21 خانم زهره  حاجى رجبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1803 
کدملى 1091255938 صادره نجف آباد  فرزند اسداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
88/79 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1209 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
169- رأى شماره 8325 مورخه 1396/9/16آقاى مسلم حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1784 کدملى 
1091332703 صادره  نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/32 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 793/1 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا راطبق 

قولنامه عادى ازآقاى محمود حجتى ورثه مالک رسمى آقاى اسداله حجتى خریدارى نموده است 
170- رأى شماره 8329مورخه 1396/9/16خانم فرخنده طالبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 125 کدملى 
1091442606 صادره  نجف آباد فرزند علیرضا  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/32 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 793/1 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا راطبق 

قولنامه عادى ازآقاى محمود حجتى ورثه مالک رسمى آقاى اسداله حجتى خریدارى نموده است 
171- رأى شــماره 8358 مورخه 1396/9/16 آقاى اسماعیل شریعت زاده به شناســنامه شماره 40 کدملى 
1091517721 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
91/88مترمربع قسمتى ازپالك شماره 538/5 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
172- رأى شماره 8356 مورخه 1396/9/16 خانم اطهر غیور  به شناسنامه شماره 220کدملى 1091526281 
صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 91/88مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 538/5 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
173- رأى شــماره 9742 مورخه 1396/10/17 آقاى حســین نورمحمدى به شناســنامه شماره 13 کدملى 
5759769715 صادره فریدن فرزند احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/63 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 2 فرعى از1058 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

174- رأى اصالحى شــماره 9970 مورخه 1396/10/24 پیرو رأى شماره  2973 موررخه 1396/3/21  آقاى 
محمود انتشارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 645 کدملى 1090339410 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى 
درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 106/80 مترمربع قســمتى ازپالك  شماره 779 واقع 

درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى پالك اشتباها 799 ذکرشده بود که به 779 اصالح گردید 
175- رأى اصالحى شــماره 9969 مورخه 1396/10/24 پیرو رأى شماره  2951 موررخه 1396/3/21  خانم 
کبرى موسى عرب نجف  آبادى به شناسنامه شــماره 24282 کدملى 1090240790 صادره نجف آباد فرزند 
حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/80 مترمربع قسمتى ازپالك  شماره 779 
واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى پالك اشتباها 799 ذکرشده بود که به 779 اصالح گردید 
176- رأى شماره 9806 مورخه 1396/10/20 آقاى وحید حرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 9946 کدملى 
1092184041 صادره نجف آباد فرزند یداله درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 154 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 435 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
177- رأى شــماره 9807 مورخه 1396/10/20 خانم زهره نصراللهى  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080117032کدملى 1080117032 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 154 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 435 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال 

ملک بصورت عادى ازمالک رسمى وحیدحرى نجف آبادى به متقاضى مى باشد 
178- رأى اصالحى شــماره 9658 مورخه 1396/10/14 پیرورأى شــماره 8241 مورخه 1396/9/11 آقاى 
محمدرضا امامى نجف آبادى به شناسنامه شماره 195 کدملى 1090984987 صادره نجف آباد فرزند نوروز على 
درششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 61 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 170 واقع درقطعه 11 بخش 

11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى اشتباها پالك 907/1 واقع درقطعه 7 ذکرگردیده بود 
179- رأى شــماره 10882 مورخه 1396/11/15 آقاى على پورنمازیان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080234136 کدملى 1080234136 صادره نجف آباد فرزند محســن دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
انباربه مساحت 1920 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 323/5 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
180- رأى شــماره 10884 مورخه 1396/11/15 آقاى ابراهیم میرزائیان به شناســنامه شماره 660 کدملى 
1090809409 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب انباربه مساحت 1920 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 323/5 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
181- رأى شــماره 9114 مورخــه 1396/10/5 آقاى هوشــنگ امیرى به شناســنامه شــماره 23 کدملى 
5419440512 صادره مبارکه فرزند عبدالحمید دریکدرب باغ باکاربرى کشاورزى ششدانگ پالکهاى شماره 
391/3982 الى 391/3985 واقع دربخش 9 ثبت اصفهان  به مســاحت 1916/45 مترمربع که مقدار222/34 
مترمربع آن برروى پالك 391/3985 واقع شده ومقدار1256/34 مترمربع برروى پالك 3984 /391 واقع شده 
ومقدار222/33 مترمربع برروى پالك 391/3982 ومقدار215/43 مترمربع برروى پالك 391/3983 واقع مى 

باشد - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
182- رأى شــماره 10010 مورخه 1396/10/24 آقاى محمود نجفیان به شناســنامه شــماره 529 کدملى 
1090841426 صادره نجف اباد فرزند محمد حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 135/26 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 763 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
183- رأى شماره 8227 مورخه 1396/9/11خانم مریم جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 2276 کدملى 
1091284792 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 231 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
184- رأى شماره 8228 مورخه 1396/9/11خانم سکینه فقهى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1165کدملى 
1090894090 صادره نجف آباد فرزند مهدى  دردودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 150 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 231 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
185- رأى شــماره 9707 مورخــه 1396/10/16 آقاى حجت کاظمى به شناســنامه شــماره 201 کدملى 
1091188599 صادره نجف آباد فرزند عبدالصمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 374/53 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 371 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
186- رأى شــماره 9487 مورخه 1396/10/10 خانم اســماء الســادات اسماعیلیان به شناســنامه شماره 
1080208046 کدملى 108028046 صادره نجف اباد فرزند ســید احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 

148 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1058/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد

187- رأى شماره 9477 مورخه 1396/10/10 آقاى سید ســعید اسماعیلیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
1080109919 کدملى 1080109919 صادره نجف آباد  فرزند سید احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
253/90 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1058/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
188- رأى شــماره 9481 مورخه 1396/10/10 آقاى سیدسجاد  اسماعیلیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2711 کدملى 1092111646 صادره نجف اباد فرزند سید احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 241/61 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1058/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
189- رأى شماره 10445مورخه 1396/11/5 خانم شــهناز شهر آشوب نجف آبادى به شناسنامه شماره 642 
کدملى 1090339380 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک واحد تجارى باتحتانى 
وفوقانى به مســاحت 62/12 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 550واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان – 

متقاضى ورثه مالک رسمى آقاى لطفعلى شهرآشوب مى باشد 
190- رأى شماره 10380مورخه 1396/11/4 خانم مهناز شهر آشــوب نجف آبادى به شناسنامه شماره 144 
کدملى 1091015864 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک واحد تجارى باتحتانى 
وفوقانى به مساحت 62/12 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 550واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان –متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
191- رأى شماره 10314 مورخه 1396/11/2 آقاى مهدى حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1178 کدملى 1091362467 صادره نجف آباد فرزند کاظم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/38 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از191 اصلى واقع  درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
192- رأى شــماره 10654 مورخه 1396/11/10آقاى عباسعلى رحمتى ها نجف آبادى به شناسنامه شماره 4 
کدملى 5499474532 صادره تیران فرزند حسینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 216/37 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 858 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
193- رأى شــماره 10671 مورخه 1396/11/10آقاى عباسعلى رحمتى ها نجف آبادى به شناسنامه شماره 4 
کدملى 5499474532 صادره تیران فرزند حسینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 211/45 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 858 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
194- رأى اصالحى شماره 7959 مورخه 1396/9/1 آقاى محمدجعفرفاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 
947 وکدملى 1090845618 صادره ازنجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40/50 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1027/19 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى اشتباها پالك 

شماره 1027 ذکرشده بود – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
195- رأى اصالحى شــماره 7999 مورخه 1396/9/2 ورأى اصالحى شماره 6966 مورخه 1396/7/24 پیرو 
آراء شماره 14359 و 14360 مورخه 1395/11/25 خانم فرزانه رستمى نجف آبادى و آقاى مجید صفرى احمد 
رضایى هریک درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه قسمتى ازپالك شماره 743 واقع درقطعه 4 بخش 
11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى اشتباها شماره پالك 647 ذکرشده بود تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/17 م الف7975 حســین زمانى علویجه- ریاست اداره ثبت اسناد و امالك 

نجف اباد/11/1049 
مزایده (نوبت اول)

واحد اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایى کالسه 960142 جلسه مزایده 
اى در روز چهارشنبه مورخ 1397/01/15 از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح و به منظور وصول مبلغ 182/000/000 
ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 9/100/000 ریال در حق صندوق دولت و به جهت فروش 
اقالم مشروحه ذیل شامل: 1- یک دستگاه بلوك زنى بلبرینگى به مبلغ 35/000/000 ریال 2- یک دستگاه قالب 
10 سانتى 10 عددى به مبلغ 23/000/000 ریال 3- یک دستگاه قالب سقفى 25 سانتى به مبلغ 22/000/000 
ریال 4- یک دستگاه قالب سقفى 30 ســانتى مترى به مبلغ 22/000/000 ریال 5- تعداد 5000 قالب بلوك 
سیمانى 30*15 ســانتى دیوارى به مبلغ 30/000/000 ریال و جمعا به مبلغ 132/000/000 ریال که توسط 
کارشناس رسمى دادگســترى جمعا به مبلغ 132/000/000 ریال ارزیابى گردیده است در محل اجراى احکام 
مدنى دادگسترى لنجان برگزار نماید. طالبین خرید مى توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از اقالم مذکور 
واقع در فوالدشهر- جنب اتوبا ن ذوب آهن- کارخانه بتن آماده فوالد بتن- کارگاه تیرچه بلوك اسماعیل امینى 
دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسى شروع و برنده 
مزایده فرد یا افرادى مى باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند. کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت 
نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسى را نقدا پرداخت و در صورت برنده شدن الباقى را ظرف مدت 20 روز پرداخت 

نمایند. م الف: 1698 اجراى احکام مدنى دادگسترى لنجان /12/415
اخطاریه

آقاى امین محمدزاده دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى بهنام عامرى به این شورا تقدیم نموده و به 
کالسه 630/96 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/1/21 ساعت 10/30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 

2888 شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین  شهر (مجتمع شماره یک) /12/441
ابالغ وقت دادرسى

محمود جمال قادر دادخواستى به خواسته: بانک انصار به طرفیت شما در  شوراى حل اختالف شهین شهر تقدیم 
که به کالسه 998/96 ش4ح ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 97/1/22 ساعت 4/30 عصر تعیین وقت گردیده 
است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت آگهى در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به شمار ابالغ میگردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر مراجعه و 
در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 2897 شعبه 

چهارم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک)  /12/442
ابالغ اخطار تبادل لوایح

ابالغ  دادخواســت و ضمایم تجدیدنظر خواهى به آقاى ســید محمداخالقى تجدیدنظر خواه خانم بتول خانى 
دادخواســت تجدیدنظر خواهى به طرفیت تجدیدنظر خوانده سید حمد اخالقى نســبت به دادنامه 472 مورخ 
96/7/29 کالسه 237/96 شعبه دهم شوراى حل اختالف شاهین شهر که طبق ماده 73 و 346 ق آ د م به علت 

مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى ى 
گردد تا تجدیدنظر خوانده ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهى به دفتر شعبه مراجعه نماید و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمایم را دریافت و چنانچه پاسخى دارد کتبا به این شورا ارائه ناید و اال پس از انقضاء 
مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر اقدام مى گردد. م الف: 2902 شعبه 

دهم شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /12/445
ابالغ وقت رسیدگى

نظر به اینکه خواهان آقاى مهدى جمشیدى دادخواستى مبنى بر فک پالك به طرفیت خوانده آقاى ایمان باقرى 
در این مرجع به شماره کالسه 587/96 ش2ح مطرح نموده اند و وقت رسیدگى نامبرده براى حضور طرفین تاریخ 
97/2/31 ساعت 17/30 بعدازظهر در نظر گرفته شده است علیهذا با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان مى 
باشد وفق ماده 73 آئین دادرسى مدنى تاریخ فوق االشعار یک نوبت در روزنامه منتشر تا چنانچه خوانده مطلع 
گردید جهت دریافت دادخواست و ض مائم ثانى آن به این واحد مراجعه نماید. م الف: 2913 شعبه دوم شوراى حل 

اختالف حقوقى شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /12/446
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/4713/26- 96/12/8 آقاى نصرت اله رفیعى فرزند یعقوب باستناد یک برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 068674 را که به میزان از 
ششدانگ به شــماره پالك ثبتى 406/35308 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان (شاهین شهر) که در 
ص 50 دفتر 672 ذیل ثبت 216102 بنام نصرت اله رفیعى فرزند یعقوب ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب 
سند قطعى/ صلح/ سایر 19509 مورخ 94/11/15 دفترخانه 226 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله 
ى دیگرى هم انجام نشده و بموجب سند شماره 19511 مورخ 94/11/15 در رهن بانک مسکن قرار داشته و 
نحوه گم شدن جابجائى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 2916 ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر  /12/447
حصر وراثت

سمیهه جعفرى منش به شماره شناســنامه 1960127438 با استناد به شــهادتنامه و گوا هى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى به شماره پرونده 684 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان 
درویش جعفرى منش فرزند درویش به شماره شناســنامه 9 در تاریخ 95/9/3 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- کتایون سازنده فرزند معنا شــماره شناسنامه 251 نسبت با متوفى همسر 2- داریوش 
جعفرى منش فرزند درویش شماره شناسنامه 12638 نســبت با متوفى فرزند 3- فرزین جعفرى منش فرزند 
درویش شماره شناسنامه 37 نسبت با متوفى فرزند 4- افشین جعفرى منش فرزند درویش شماره شناسنامه 381 
نســبت با متوفى فرزند 5- فرزاد جعفرى منش فرزند درویش شماره شناسنامه  452 نسبت با متوفى فرزند 6- 
فرشید جعفرى منش فرزند درویش شماره شناسنامه 1335 نسبت با متوفى فرزند 7- فرشاد جعفرى منش فرزند 
درویش شماره شناسنامه 574 نسبت با متوفى فرزند 8- شیوا جعفرى منش فرزند درویش شماره شناسنامه 4912 
نسبت با متوفى فرزند 9- سمیه جعفرى منش فرزند درویش شماره شناسنامه 1960127438 نسبت با متوفى 
فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى 
دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر 
خواهد گردید. م الف: 2905 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /12/448

حصر وراثت
خانم  زینب کریمیان راد به شماره شناسنامه 557 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 737 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان کامران اله کرمى 
پور فرزند على میرزا به شماره شناسنامه 301 در تاریخ 96/11/15 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- زینب کریمیان راد فرزند عوض قلى شماره شناسنامه 557 نسبت با متوفى همسر باردار مى باشد. 
2- ابوالفضل ا... کرمى پور فرزند کامران شماره شناســنامه 1940982960 نسبت با متوفى پسر 3- فاطمه ا... 
کرمى پور فرزند کامران شماره شناسنامه 1831135914 نسبت با متوفى دختر 4- گلى خدرى غریبوند فرزند 
هیبت ا... شماره شناسنامه 28 نسبت با متوفى مادر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک 
ماه به شورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2910 شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر /12/450

حصر وراثت
فیروز ابوالحسنى به شــماره شناسنامه 3 با استناد به شــهادتنامه و گوا هى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه، 
درخواستى به شماره پرونده 732 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان بهروز ابوالحسنى 
فرزند نورزعلى به شماره شناسنامه 13 در تاریخ 96/11/21 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- فیروز ابوالحسنى فرزند بهروز شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفى پسر 2- فرزانه ابوالحسنى فرزند بهروز 
شماره شناسنامه 535 نسبت با متوفى دختر 3- سیروس ابوالحسنى فرزند بهروز شماره شناسنامه 90 نسبت با 
متوفى پسر 4- پیروز ابوالحسنى فرزند بهروز شماره شناسنامه 380 نسبت با متوفى پسر 5- فیروزان ابوالحسنى 
فرزند بهروز شماره شناسنامه 149 نســبت با متوفى دختر 6- فرحناز ابوالحسنى فرزند بهروز شماره شناسنامه 
128 نسبت با متوفى دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا 
هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم و 

اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2901 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر /12/451
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامــه: 9610103760005994 شــماره پرونــده: 9609983760000722 شــماره 
بایگانى شــعبه: 960880 تاریــخ تنظیــم: 1396/12/08 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به 
آقاى ســیدهادى هاشــمى فرزند عباس خواهان آقــاى فردوس مهدوى دادخواســتى بــه طرفیت خوانده 
آقاى ســیدهایدى هاشــمى به خواســته مطالبه مطرح که به این ش ــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609983760000722 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شــاهین شــهر ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/02/03 ســاعت 09:00 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانون آیین 
دادرســى مدنى به علت مجهول المکان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکى از 
جراید کثیراالنتشــار آگهى مى گــردد تا خوانده ظــرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه

 مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان، شهرســتان شاهین شهر، میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید 
منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 2898 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

شاهین شهر /12/452

دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفت: بیش از ســه هزار و 200 میلیارد تومان از 
صنعت مرغ گوشــتى خارج شده است و این نشــان از آینده تاریک براى صنعت 

مرغ گوشتى دارد.
بهرام پاکزاد اظهار کرد: مســئوالن دولتى تصور مى کنند بــا توزیع مرغ منجمد 
مى توانند بازار هدف اقشــار مســتضعف را تأمین کنند، در صورتى که بیشــتر 
مرغ هاى منجمد وارد رستوران و فست فود ها مى شود. وى بیان داشت: بهترین 
گزینه براى کمک به نیازمندان و قرار دادن مرغ در ســبد کاالیى خانوارها، مرغ 

منجمد به صورت یارانه در اختیار این خانواده ها در قالب سبد خانوار است.
دبیر انجمن مرغداران اصفهان اعالم کرد: به جاى اینکه مرغ منجمد به دست چند 
میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى برسد، وارد رستوران ها 
و اغذیه فروشى ها و... مى شود. وى ادامه داد: فروش مرغ در دو روز مانده به آغاز 
نوروز شدت مى گیرد و در حال حاضر بازار فروش مثل روال روزهاى عادى است.

پاکزاد با اشــاره به اینکه قیمت واقعى مرغ با توجه به افزایش نهاده هاى مرغى، 
کیلویى ده هزار تومان اســت و این در حالى است که امروز هرکیلو مرغ به قیمت 
هفت هزار و 500 به دست مصرف کننده مى رســد، تصریح کرد: در حال حاضر 
قیمت هرکیلو مرغ زنده پنج هزار تومان است که قیمت واقعى آن باید بین شش تا 

شش هزار و 500 تومان باشد.
دبیر انجمن مرغداران اصفهان با بیان اینکــه در حالى از تولیدکننده مى خواهند 
مرغ را با قیمت مناســب به دست مصرف کننده برســانیم که قیمت نهاده هاى 
مرغ در حال افزایش اســت، در صورتى که دولت باید از مرغداران حمایت کند و 
وقتى قیمت نهاده هاى مرغ را براى مرغــداران کم کند به طور قطع فروش مرغ 
به قیمت فعلى براى مرغداران هم صرفه اقتصادى خواهد داشــت، اضافه کرد: 
هزینه تولید ما امروز بسیار باال رفته و با این روند قطعًا صنعت مرغ ضربه خواهد 

خورد.

آینده  تاریک 
در انتظار صنعت مرغ گوشتى استان  از 20 اســفندماه تا پایان تعطیالت نوروز، یک گروه 

بازرس براى ممانعت از تداخــل صنفى با واحدهاى 
صنفى تولیدکننده و فروشنده صنایع دستى در میدان 

امام(ره) و فروشگاه هاى اطراف مستقر مى شوند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان صنایع 
دستى شهرستان اصفهان در خصوص کنترل تنظیم 
بازار صنایع دســتى اصفهان گفت: با توجه به اینکه  
شرایط اقتصادى نامساعد است ما با هدف ایجاد تعامل 
با مردم، افزایش قیمت براى صنایع دســتى نداریم و 
قیمت ها مناسب قدرت خرید متقاضیان است. با توجه 
به این مهم، واحدهاى صنفى در آســتانه عید نوروز 
آماده میزبانى از مسافران عالقه مند به صنایع دستى 

اصفهان هستند.
سید عباس شیردل به بسته بندى و درج قیمت روى 
محصوالت صنایع دستى اشاره کرد و گفت: واحدهاى 
صنفى، صنایع دستى با بسته بندى هاى شکیل را با 
درج قیمت روى کاال در معــرض دید خریداران قرار 
داده اند و بیشتر پارچه قلمکارشده، خاتم و قلمزنى را 

نسبت به نیاز جامعه دربازار عرضه مى کنند.
وى ضمن بیان این مطلب، به نظارت دســتگاه هاى 
متولى بر حوزه صنایع دستى اشــاره و عنوان کرد: از 
20 اســفندماه الى پایان تعطیالت نوروز یک گروه از 
بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه، صنعت، معدن و تجارت 
و معاونت صنایع دستى براى کنترل بازار و جلوگیرى از 
تداخل صنفى با صنایع دستى در میدان امام(ره) مستقر 
خواهند شد و درصورت مشاهده تخلف و تداخل صنفى 

با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

کنترل بازار صنایع دستى
 از20 اسفند

اعظم محمدى
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نماینده ولى فقیه در استان اصفهان و امام جمعه اصفهان 
گفت: باید خسارت کشاورزان و حقابه داران استان اصفهان 
پرداخت شود، چراکه کشاورزان محل درآمدى ندارند و آبى 

هم براى کشت نیست. 
آیت ا...یوســف طباطبایى نژاد در دیــدار مدیرکل منابع 
طبیعى و رئیس جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره به 
مشکالت کشاورزان استان اصفهان و عدم پرداخت خسارت 
آنها اظهار کرد: به مسئوالن استان و کشور در دیدارهاى 
مختلف، توصیه کرده ام سد تونل ســوم کوهرنگ را در 
اولویت قرار دهند تا مشکالت ناشى از کمبود آب در استان 
اصفهان کمتر شود. وى گفت: طرحى ارائه شده است که از 

خط انتقال آب یزد بدون کاهش سهمیه آنها، به کشاورزان 
شرق اصفهان آب تخصیص داده شود که امیدوار هستیم 
این طرح بررسى و کارشناسى شده تا مشکل کشاورزان نیز 
برطرف شود. آیت ا... طباطبایى نژاد با بیان اینکه مسئوالن 
وظیفه دارند تا شــرایط را براى تولیدکنندگان به منظور 
ایجاد رونق در اقتصاد کشور فراهم سازند، خاطرنشان کرد: 
مدیران اجرایى مى توانند مشــکالتى که در قوانین وجود 
دارد را به نمایندگان مجلس شوراى اسالمى انتقال دهند، 
اما گاهى اوقات نظرتنگى برخى از مسئوالن مانع از ایجاد 
رونق در تولید مى شــود و با تدبیرهاى ناصواب خود مانع 

پیشرفت تولید و کسب و کار در اصفهان شده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان 
گفت: در روزهاى برگزارى جشن نیکوکارى، بازارچه هاى 
خیریه اى در میدان قدس و باغ موزه چهلستون دایر است 

که شاهد ارائه توانمندى  افراد تحت حمایت خواهیم بود.
حمیدرضا شیران در ارتباط با برگزارى جشن نیکوکارى 
در استان اصفهان اظهار کرد: جشن نیکوکارى در استان 
اصفهان تا 18 اســفندماه در ســه بخش برگزار مى شود 
بدین ترتیب که این جشن روز پنج شنبه(امروز) در معابر 
و میدان ها و روز جمعه(فردا) در مصالى اصفهان برگزار 
مى شود. وى افزود: همچنین در روزهاى 17 و 18اسفند 
بازارچه هاى خیریه اى در میدان قدس و باغ موزه چهلستون 

از صبح تا عصر دایر است که شاهد ارائه توانمندى هاى افراد 
تحت حمایت خواهیم بود و تعدادى از طرح هاى اشتغالزا 

نیز در این دو بخش ارائه شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان با 
بیان اینکه امسال نیز در زمینه برگزارى جشن نیکوکارى 
همکارى خوبى با آموزش و پرورش داشتیم و خالقیت هاى 
خوبى در مدارس در راستاى برگزارى این جشن انجام شده 
است، عنوان کرد: نیازمند فرهنگسازى و آموزش درست از 
سنین کودکى در میان افراد جامعه هستیم چرا که امروزه 
سن خیران باال رفته و الزم است براى عموم جامعه از جمله 

جوانان فرهنگسازى شود.

برخى مسئوالن مانع پیشرفت 
تولید در اصفهان شده اند

برپایى بازارچه خیریه در 
چهلستون و میدان قدس

کسب تندیس بلورین جایزه 
سرآمدى توسط شرکت گاز استان 
در نخستین دوره ارزیابى جایزه سرآمدى و بهبود مستمر 
صنعت نفت، بیــژن زنگنه وزیر نفــت، تندیس بلورین 
این جایزه را به مصطفى علوى مدیرعامل شــرکت گاز 
استان اصفهان اهدا کرد.  شایان ذکر است، شرکت گاز 
اســتان اصفهان براى حضور در ایــن ارزیابى اقدامات 
اصالحى و پروژه هاى بهبود متعددى را در دســتور کار 
قرار داد. مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، ضمن 
اظهارخرسندى ازکسب این موفقیت بزرگ بیان داشت: 
این شرکت، تاکنون با استقرار و توسعه نظام هاى نوین 
مدیریتى و توجه به نیازها و انتظارات ذینفعان خود عالوه بر 
بهبود فرآیندها و نتایج عملکردى، موفقیت هاى بسیارى را 
در سطح شرکت ملى گاز ایران وکشور کسب کرده است.

تأیید رشته پرستارى دانشگاه 
واحد گلپایگان

 سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد گلپایگان گفت: 
رشته پرستارى این واحد دانشگاهى مورد تأیید وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکى قرار گرفت.
حمیدرضا خدایى با بیان اینکه کار دانشــگاه آموزش 
و کار دانشجویان کســب علم و دانش است، افزود: 
دانشــجویان با انجام تحقیــق و پژوهش در بخش 
آموزش و فرهنگ با اســتفاده از امکانات، تجهیزات 
آزمایشگاهى و کمک خدمات آموزشى دانشگاه براى 

پویایى و شکوفایى کشور تالش کنند.

خبر

اخطار اجرایى
شــماره: 75/96ش8ح- 96/11/21 به موجب راى شــماره 284 تاریخ 96/6/26 حوزه 8 شوراى حل اختالف 
شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه مجید رسولى فرزند نصرت به نشانى مجهول المکان 
محکوم است  به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/820/000 ریال هزینه دادرسى 
و خســارت تاخیر از تاریخ 95/9/30 تا زمان وصول در حق محکوم له مهدى نادریان فرزند عبدالرضا به نشانى 
اصفهان، سجاد، کوچه طالقانى پ 34، هزینه عملیات اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. 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: 2908 اسالمیان قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر /12/453
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973759500939 شماره پرونده: 9609983759500373 شماره بایگانى شعبه: 960385 
تاریخ تنظیم: 1396/10/05 خواهان: شرکت بنیان پالست به مدریت ایمان کریمى با وکالت خانم فریبا رجبى فرزند 
محسن به نشانى اصفهان خیابان شیخ مفید نرسیده به چهارراه دهش ساختمان پندار واحد چهارم دفتر وکالت آقاى 
محمدامین ثباتیان خوانده: آقاى قدرت اله صنعتى فرزند روح اله به نشانى همدان، میدان کربال، جنب پمپ بنزین، 
چاپ آرین (مجهول المکان) خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ثبت پرونده به کالسه فوق و انجام تحقیقات 
مقدماتى دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت به صدور و انشــاى راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواســت خواهان شرکت بنیان پالست به 
مدیریت عاملى آقاى ایمان کریمى به شماره ثبت 491298 با وکالت خانم فریبا رجبى به طرفیت خوانده قدرت اله 
صنعتى فرزند روح اله به خواسته مطالبه وجه شش فقره چک به مبلغ جمعًا 808/000/000 ریال عهده بانک سپه 
و ملى به انضمام خسارات دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از توجه به محتویات پرونده، شرح دادخواست خواهان و 
ضمائم آن عبارت از تصویر مصدق چک هاى شماره 1/027030 مورخ 96/3/18 به مبلغ 154/000/000 ریال و 
1/027031 مورخ 96/3/31 به مبلغ 150/000/000 ریال و 1/27032 مورخ 96/4/15 به مبلغ 150/000/000 ریال 
و 1/027033 مورخ 96/4/31 به مبلغ 150/000/000 ریال و 150638-96/6/27 به مبلغ 100/000/000 ریال و 
150637-96/5/27 به مبلغ 104/000/000 ریال و گواهینامه هاى عدم پرداخت آنها و با توجه به اظهارات وکیل 
خواهان در جلسه دادرسى مورخ 96/10/5 و نظر به اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى از طریق نشر آگهى در این 
جلسه دادرسى حاضر نگردیده و الیحه اى ارسال ننموده طبعا در قبال خواسته خواهان دفاعى به عمل نیاورده است و 
نظر به اینکه وجود اصل چک ها در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به عنوان صادرکننده آنها دارد لذا با وجه 
تشخیص دادن خواسته خواهان و با استناد به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 
قانون تجارت و ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص 
مصحلت نظام خوانده را به پرداخت 808/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 28/120/000 ریال بابت هزینه 
دادرسى به انضمام حق الوکاله طبق تعرفه معادل 20/592/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه تا زمان سررسید چک ها 
لغایت وصول محکوم به که براساس نرخ تورم اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران هنگام اجراى 
حکم محاسبه و دریافت مى گردد در حق خواهان محکوم مى نماید ضمنا واحد اجراى احکام موظف به محاسبه و اخذ 
هزینه دادرسى متعلق به خسارت تاخیر تادیه از خواهان در حق صن دوق دولت و سپس از خوانده در حق خواهان خواهد 
بود. راى صادره غیابى است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه دادگاه و پس از اتمام مهلت 
ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 2894 مهدى پور رئیس شعبه 

چهارم محاکم عمومى حقوقى شاهین شهر /12/449
ابالغ

شماره دادنامه: 9609973760000898 تاریخ تنظیم: 1396/11/28 شماره پرونده: 9609983760000620 شماره 
بایگانى شعبه: 960775 خواهان: آقاى محمدشاه نظرى فرزند حسین با وکالت خانم مرضیه شاه نظرى گرگابى فرزند 
حسین به نشانى شاهین شهر خیابان پروین اعتصامى فرعى 2 غربى ساختمان ستاره طبقه چهارم واحد 11 خواندگان: 
1- خانم آناهیتا محمدى فرزند محمدعلى به نشانى شیراز خ صدرا خ والیت نبش کوچه 2، 2- آقاى جالل قهرمانیان 
فرزند  زالى به نشانى استان فارس- شهرستان شیراز- شهر صدرا- خیابان والیت نبش کوچه 2 خواسته ها: اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسى رأى دادگاه: درخصوص دعوى اعسار از پرداخت هزینه دادرسى آقاى محمد شاه نظرى با 
وکالت خان مرضیه شاه نظرى به طرفیت خانم آناهیتا محمدى و آقاى جالل قهرمانیان با توجه به استشهادیه پیسوت 
و گواهى شهود و عدم وجود دلیل معارضى مســتندا به مواد 504 الى 507 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به اعسار 
وى صادر و اعالم مى نماید. رأى ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مى باشد. م الف: 2917 وحید 

هادى- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /12/454
حصر وراثت

صغرى بهرامى قلعه اخالصى به شماره شناسنامه 548 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره پرونده 715 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان على بهرامى قلعه 
اخالصى فرزند محمدرسول به شماره شناسنامه 931 در تاریخ 96/11/5 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت 
عبارتند از: 1- صغرى بهرامى قلعه  اخ الصى فرزند فرضعلى شماره شناسنامه 548 نسبت با متوفى مادر 2- سمیه 
جهانگیرى بلطاقى فرزند رضا شماره شناسنامه 52 نسبت با متوفى همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست 
مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر آگهى 
ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 2883 شعبه اول شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /12/455
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/4650/26- 96/12/5 آقاى ابوالفضل آتش بهار فرزند براتعلى باستناد 2 برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 680535ب/91 را که به میزان 
ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/13268 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در ص 77 دفتر 
388 ذیل ثبت 93196 به نام خودش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى 128722 مورخ 1380/6/8 
دفترخانه 33- شاهی ن شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم  انجام نشده و به موجب سند شماره 130294 
مورخ 80/9/14 در رهن شرکت ملى نفت ایران قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست 
صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى 
انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل 
سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2877 

صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/456
ابالغ

شماره پرونده: 521/96 شماره دادنامه: 656- 96/10/18 تاریخ رسیدگى: 96/10/13 مرجع رسیدگى: شعبه ششم 
شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: رمضانعلى مولویان ف. حسن به نشانى گز برخوار بوار معلم، روبروى سینما 
بهار، نمایشگاه اتومبیل پارسه خوانده: محمد حنیفه گودرزى ف. على حیدر مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سه 

میلیون و چهارصد هزار ریال باستناد یک فقره چک بانک تجارت به شماره 595880 سررسید 72/10/15 به انضمام 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاکنندگان 
زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان: رمضانعلى مولویان ف. حسن به طرفیت خوانده 
محمد حنیفه گودرزى ف. على حیدر به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار ریال باستناد یک فقره چک 
بانک تجارت به شماره 595880 سررسید 72/10/15 بانضمام هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، نظر به دادخواست 
خواهان و مستندات تقدیمى شامل یک برگ چک برگشت شده توسط بانک که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
نسبت به خواهان مى نماید و خوانده نسبت به دعوى خواهان ایرادى نکرده و دلیلى بر برائت خود اقامه ننموده است 
لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198- 519- 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 
313 قانون تجارت و ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1382 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون 
و چهارصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و چهل و هفت هزار و پانصد ریال هزینه دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک 72/10/15 لغایت 
زمان اجراى حکم در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 

2884 شکوهى قاضى شعبه ششم  شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /12/457
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/96/4673/26- 96/12/6 آقاى محمدرضا میرمحمد صادقى فرزند مهدى باستناد 2 برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسماً گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 095412الف/87 را که به 
میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/25463 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین 
شهر) که در ص 481 دفتر 630 ذیل ثبت 144710 به نام اسماعیل جهانگیرى فرزند رمضانعلى ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند قطعى 22388 مورخ 88/8/12 دفترخانه 143- شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله 
دیگرى هم  انجام نشده و به موجب سند شماره 22390 مورخ 88/8/12 در رهن بانک مسکن قرار داشته و نحوه گم 
شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث 
مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر  و به 

متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 2886 صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /12/458
ابالغ قرار تأمین خواسته

بتاریخ 96/12/9 شماره قرار: 96/12/12/819 کالسه پرونده: 812/96 ش9ح مرجع رسیدگى: حوزه نهم شوراى 
حل اختالف شاهین شهر خواهان/ خواهانها: امین محمدزاده فرزند جعفر- شاهین شهر- شهرك میالد خ ابرار فرعى 
5 پالك 5 خوانده: حسنعلى لطیفى فرزند قاسم- مجهول المکان 33 خواسته: صدور قرار تأمین خواسته، گردشکار: 
خواهان بشرح باال بطرفیت خوانده دادخواستى بخواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگى و صدور قرار تأمین خواسته 
به استناد (مدارك موجود در پرونده) را نموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت به کالسه فوق شورا حوزه در 
وقت فوق العاده بتصدى امضاءکنندگان زیر و در حضور/ غیاب/ خواهان/ خوانده تشکیل با بررسى اوراق پرونده بشرح 
زیر مبادرت به صدور رأى مى شود. قرار تأمین خواسته: نظر به اینکه خواهان با تقدیم درخواست، تقاضاى صدور قرار 
تأمین به استناد فتوکپى 6 فقره چک به شماره هاى  1621/773372/19، 1621/773373/56، 1621/773374/42، 
1621/773375/28، 1621/773376/14، 2/366737 و گواهى عدم پرداخت و قبض سپرده شماره نموده است 
چون ارکان و شرایط درخواست فراهم مى باشد لذا شورا به استناد ماده 292 قانون تجارت و ماده 108 و ماده 117 
قانون آئین دادرسى مدنى قرار تأمین خواسته معادل مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال 86/000/000 ریال از اموال 
خوانده حسنعلى لطیفى تا پایان رسیدگى صادر و اعالم مى دارد این قرار پس از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل 
اعتراض در این شورا مى باشد. م الف: 2946 حبیب اسالمیان- قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف شاهین شهر 

(مجتمع شماره یک) /12/460
ابالغ قرار تامین

کالسه پرونده: 811/96 ش9ح شماره دادنامه: 818- 96/12/12 مرجع رسیدگى: شعبه نهم شوراى حل اختالف 
خواهان: امین محمدزاده فرزند جعفر به نشانى شاهین شهر، شهرك میالد، خ ابرار، فرعى 5 پالك 5 خوانده: امید 
ناظریان فرزند اصغر به نشانى مجهول المکان خواسته: صدور قرار تامین خواسته گردشکار: با بررسى محتویات پرونده 
در وقت فوق العاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواست درخواست تامین خواسته نیز نموده است با توجه به مراتب 
فوق و مالحظه نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. قرار 
تامین خواسته: در خصوص درخواست امین محمدزاده به طرفیت امید ناظریان به خواسته صدور قرار تامین خواسته با 
توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتى شورا به شرح صورتجلسه و مالحظه مستند در خواست خواهان که عبارت 
است از مطالبه وجه فاکتور به شماره 712 نظر به اینکه مستند درخواست خواهان از اسناد عادى بوده که در مهلت 
مقرر قانونى برابر مقررات قانون تجارت/ تنظیم و واخواست نگردیده و خواهان خسارت احتمالى مورد نظر ش ورا را به 
موجب قبض سپرده شماره 572551س25 به مبلغ 5/260/000 ریال و 228427س27 به مبلغ 3/000/000 ریال 
به حساب سپرده دادگسترى واریز نموده است لذا درخواست وى وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون شوراهاى 
حل اختالف مصوب 87/2/29 مجلس شوراى اسالمى و ماده 108 و مواد 115 و 116 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالصب در امور مدنى قرار تامین و توقیف معادل مبلغ 82/144/000 ریال از اموال بالمعارض خوانده 
صادر و اعالم مى گردد. قرار صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض مى باشــد. این قرار پس از ابالغ 
قابل اجرا مى باشد. م الف: 2948 اسالمیان قاضى شوراى حل اختالف شعبه نهم شهرستان شاهین شهر /12/461

ابالغ راى
شماره پرونده: 751/96 ش4ح شماره دادنامه: 997- 96/12/5 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم شوراى حل اختالف 
شاهین شــهر خواهان: امین محمدزاده فرزند جعفر- میالد خ ابرار فرعى 5 پ 5 خوانده: سامان عطائى کچوئى به 
نشانى مجهول المکان خواســته:  مطالبه 40000000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 9507/508100 مورخ 
96/2/30 عهده بانک ملى با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در 
وقت فوق العاده پرونده امر تحت نظر است و با توجه به محتویات پرونده و پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان امین محمدزاده 
فرزند جعفر به طرفیت خوانده ســامان عطائى کچوئى به خواسته مطالبه 40000000 ریال بابت یک فقره چک به 
شماره 9507/508100 مورخ 96/2/30 عهده بانک ملى با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى از ت وجه به 
محتویات پرونده و شرح دادخواست خواهان و ضمائم آن عبارت از تصویر مصدق چک فوق االشاره و گواهینامه عدم 
پرداخت آن و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه دادرسى مورخه 96/11/28 شورا و نظر به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونى (از طریق نشر آگهى) در جلسه رسیدگى مزبور حاضر نشده و در قبال خواسته خواهان دفاعى را به عمل 
نیاورده است و دلیلى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اســت و نظر به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده به عنوان صادر کننده چک دارد لذا با موجه تشخیص دادن خواسته خواهان و با استناد به مواد 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده الحاق یک تبصره یک ماده 2 

قانون صدور چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/625/000 ریال بابت هزینه دادرسى و الصاق تمبر به اوراق پیوست 
دادخواست به انضمام هزینه نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران با محاسبه دایره اجرا از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم 
مى دارد، ضمنا واحد اجراى احکام موظف به محاسبه و اخذ هزینه دادرسى متعلق به خسارت تاخیر تادیه از خواهان در 
حق صندوق دولت و سپس از خوانده در حق خواهان مى باشد. راى صادره غیابى است و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م 

الف: 2947 مهدى پور قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر /12/462
ابالغ

شماره پرونده: 4/96 شماره دادنامه: 139- 96/3/27 مرجع رسیدگى: شــعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: ماهى گل شــاه منصورى فرزند یوسف به نشانى فوالدشهر، ســى 4، خ آل محمد، بلوك آسمان، 
واحد 102 منزل وحید منصورى  خوانده: داراب عجمى بختیاروند فرزند نامدار به نشــانى مجهول المکان خواسته: 
پرداخت وجه گردشکار: شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست خانم 
ماهى گل شاه منصورى فرزند یوســف به طرفیت داراب عجمى بختیاروند فرزند نامدار به خواسته صدور حکم به 
پرداخت مبلغ 28/500/000 ریال به انضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/4/29 لغایت اجراى حکم و مطلق 
خسارات دادرسى به شرح تقدیمى، شورا با عنایت به مستندات ابرازى خواهان از جمله مبایعه نامه فیمابین خواهان 
و خوانده به تاریخ 91/7/3 و عقد اجاره فیمابین از 91/7/4 لغایت 92/6/4 و طبق توضیحات خواهان مبنى بر عدم 
پرداخت اجور معوقه توسط خوانده و با وصف ابالغ نشــر آگهى در روزنامه رسمى در تاریخ 96/2/30 و عدم حضور 
ایشان در جلسه رســیدگى و عدم ارائه الیحه و دلیل محکمه پســندى که اجور معوقه را پرداخت نموده باشد فلذا 
شورا با توجه به مراتب یاد شده و احراز رابطه استیجارى فیمابین نتیجتًا شورا با احراز تحقق بند 4-6 ماده 6 شرایط 
ضمن العقد اجاره خواسته خواهان را قابل اجابت تشخیص و مستندا به مواد 219 و 496 قانون مدنى و مواد 2 و 3 و 
4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى راى به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست میلیون و نهصد هزار ریال (20/900/000 ریال) بابت اصل خواسته و مبلغ 356/250 ریال 
هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. در ضمن با توجه به عدم اعراض خواسته خود مبنى بر اجرت 
المثل ایام تاریخ 92/6/4 لغایت 93/4/29 در خواســته در این خصوص به اســتناد ماده 197 قانون آیین دادرسى 
مدنى حکم به بى حقى خواهان را صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى اســت و ظرف مهلت بیست روز پس

 از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
عمومى حقوقى شهرستان لنجان است. م الف: 1713 شاسنائى- قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف 

لنجان /12/487
ابالغ

شماره پرونده: 677/96 مرجع رسیدگى: شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف لنجان خواهان: شرکت زرین کوالك 
سپاهان به مدیریت سیروس لنبانى با وکالت رضا رضائى به نشانى اصفهان خ نیکبخت ساختمان مدیران ط 5 واحد 
502 خوانده: بهمن قصرى فرزند اکبر به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه چک 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 راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواست شرکت زرین کوالك سپاهان به مدیریت سیروس 
لنبانى با وکالت رضا رضائى به طرفیت بهمن قصرى فرزند اکبر به خواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال به عنوان 
وجه یک فقره چک به شــماره 0896371- 89/09/28 عهده حساب جارى 0102209423004 بانک صادرات و 
سررسید مورخ 89/9/28 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خســارات دادرسى، شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمى 
خواهان و تصویر مصدق چک مستند ادعا و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و اینکه مستندات 
ادعا مصون از هر گونه ایرادى از سوى خوانده باقى مانده است و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت 
خوانده دارد و اینکه در قبال دعوى خواهان دفاعى به عمل نیاورده است و با توجه به نظریه مشورتى اعضا با است صحاب 
بقاى دین خواسته را ثابت و با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت بدهى که براساس نرخ شاخص تورم اعالمى سالیانه از 
سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود و پرداخت مبلغ 150/000 ریال هزینه دادرسى و حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این شعبه از شورا 
و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 

1712 بهمن پور قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /12/488
ابالغ

شماره پرونده: 294/96 شماره دادنامه: 685- 96/8/29 مرجع رسیدگى: شعبه ششم حقوقى شوراى حل اختالف 
لنجان خواهان: نرگس محمدى فرزند محمد به نشانى فوالدشهر، آ4، ســپاهان 3، فرعى 6، پ 71 خوانده: حسن 
پورریاحى فرزند رضا به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه 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 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى نرگس محمدى فرزند محمد به طرفیت آقاى حسن پورریاحى 
فرزند رضا به خواسته صدور حکم مبنى بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه اینجانب از 96/04/01 لغایت 
زمان تقدیم دادخواست اقرار ماهیانه 3/000/000 ریال جمعا مقوم به 75/000/000 ریال به شرح تقدیمى و مستندات 
ابرازى خواهان و ضمن احراز وجود علقه زوجیت دائم فى مابین طرفین به داللت مفاد رونوشت مصدق سند نکاحیه 
به شماره 1068 دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 19 حوزه شهرستان بندرعباس و با عنایت به مفاد اظهارات خواهان 
در جلسه شورا و مفاد نظریه کارشناس رسمى دادگسترى پیرامون نفقه معوقه و ماهیانه متناسب با شأن خواهان که 
با وصف ابالغ آن به طرفین ایراد و اعتراضى از ناحیه آنان نسبت به مفاد آن به عمل نیامده است و اینکه خوانده در 
شورا حاضر نشده و دلیلى نسبت به نشوز زوجه و یا عم استحقاق وى را در دریافت نفقه مورد مطالبه یا پرداخت نفقه 
مورد مطالبه خواهان به وى داشته باشد ارائه و ابراز ننموده است نتیجتا دعوى خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به 
مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 112/830/000 ریال نفقه 
خواهان از تاریخ 94/04/01 لغایت 96/05/01 (تقدیم دادخواست) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و 
پانصد هزار ریال هزینه کارشناسى و مبلغ نهصد و سى و هفت و پانصد ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهى و ظرف مدت بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 1709 ارجمندى قاضى شعبه ششم حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان /12/489
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1396/18/474816 – 1396/12/14 نظر به اینکه آقاى على محمد نمازى فرزند عوضعلى به شماره 
شناسنامه 304 به استناد 2 برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسماً گواهى شده، مدعى است که سند 
مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالك 1692 فرعى مجزى از 4 فرعى از 658- اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 
ثبت اصفهان که در صفحه 64 دفتر 10- امالك زرین شهر ذیل شماره 1515 به نام آقاى على محمد نمازى فرزند 

عوضعلى به شماره شناسنامه 304 ثبت و سند مالکیت دفترچه اى به شماره چاپى 834534 صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگرى انجام  نشده و به علت جابجایى مفقود شده است؛ لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده، طبق ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً با مدارك مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض، 
اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثناى سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسلیم خواهد 

کرد. م الف: 1720 شمسى معاون واحد ثبتى لنجان  اداره ثبت اسناد و امالك لنجان/12/490
ابالغ

شماره دادنامه : 9609973654400997 – شماره پرونده : 9509983654400285 – شماره بایگانى : 950298 
– پرونده کالسه 950998365440285 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان فالورجان تصمیم 
نهایى شماره 9609983654400997 - خواهان : آقاى مصطفى شفیعى فالورجانى فرزند غالم عباس با وکالت 
آقاى على اکبر هادى فرزند نصراله به نشانى اصفهان سه راه حکیم نظامى ابتداى خیابان ارتش روبروى بانک رفاه 
نبش کوچه سجادیه 3 کدپستى 8174766391 - خواندگان : 1. آقاى حسن کیانى فرزند عباسعلى 2. خانم ملک 
السادات کاشفى فرزند محمدعلى 3. آقاى على رهنما فرزند اکبر 4. آقاى نوروزعلى فاضلى فرزند عباس 5 . خانم 
صدیقه عاملیان فرزند مرتضى 6. آقاى عباسعلى کیانى فرزند حسن 7 . خانم اقدس کیانى فرزند عباسعلى 8 . خانم 
عفت کیانى فرزند عباسعلى 9. آقاى محمد مهریار فرزند ابوالفضل 10 . آقاى مهدى کیانى فرزند عباسعلى  11. خانم 
اشرف مدیحى فرزند اسماعیل 12. آقاى اسماعیل مدیحى چهارسوقى فرزند عبدالحمید 13. آقاى یداله حاجى على 
اکبرى فرزند نجفعلى 14. خانم اشرف کیانى فرزند عباســعلى 15 . خانم شوکت کیانى فرزند عباسعلى 16 . آقاى 
عباس پوستى فرزند کریم 17 . آقاى قنبر على کیانى فرزند ابراهیم 18 . آقاى مصطفى فاضلى فرزندعباس 19 . 
خانم بهجت کیانى فرزند عباسعلى 20 . آقاى کریم پوستى 21 . آقاى حمید پوستى فرزند کریم 22. خانم محترم 
مدیحى فرزند اسماعیل 23 . خانم عزت مدیحى فرزند اسماعیل 24 . آقاى رضا حاجى على اکبرى فرزند نجفعلى 25 
. آقاى ابوالفضل نجفى فرزند محمدعلى 26.خانم ایران مدیحى فرزند اسماعیل همگى به نشانى 27 . آقاى اقبال 
شجاع فالورجانى فرزند محمدعلى 28. خانم شهربانو شجاع فالورجانى فرزند محمدعلى 29. آقاى رمضان شجاع 
فالورجانى فرزند محمدعلى 30. خانم نصرت شجاع فالورجانى فرزند محمدعلى 31. خانم شهناز شجاع فالورجانى 
فرزند محمدعلى 32 . آقاى سعیداله شجاع فالورجانى فرزند محمدعلى همگى به نشانى اصفهان فالورجان خیابان 
عمار یاسر نرسیده به میدان انقالب نبش بن بست 19 فروشــگاه جهیزیه شجاع 33. خانم شاهزاده شفیعى فرزند 
حیدر به نشانى اصفهان – فالورجان – خیابان عمار یاسر نرســیده به میدان انقالب نبش بن بست 19 فروشگاه 
جهیزیه شجاع – خواسته الزام به تنظیم ســند ملک - دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات 
موجود ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأى مى نماید . در خصوص دعوى آقاى مصطفى 
شفیعى فالورجانى فرزند غالم عباس به طرفیت 1- سعیداله شجاع فالورجانى 2- نصرت شجاع فالورجانى فرزند 
محمدعلى شماره شناسنامه 36 3. شهربانو 4 . اقبال 5.رمضان 6.شهناز 7.نصرت ( همگى فرزندان محمدعلى شجاع 
فالورجانى ) 8. ملک السادات مسعود کاشفى فرزند ظل السلطان 9. عباس 10.احمد 11. کریم (همگى فرزندان 
کریم پوستى) 12 . اسماعیل مدیحى فرزند عبدالحمید 13 . عزت 14. ایران 15.محترم 16.اشرف (همگى مدیحى 
چهارسوقى فرزندان اسماعیل) 17. عباس على کیانى فرزند حسن 18.حسن 19.مهدى (همگى کیانى فرزندان 
عباسعلى ) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى ملک معادل یک حبه از پالك ثبتى شماره 15 فالورجان به این 
توضیح که خواهان ابراز داشته است (بموجب بیع نامه هاى مورخه 1386/07/30 و 1393/03/26 و 1393/05/05 
و 1393/11/25 مالک یک قطعه ملک واقع در خیابان فاضل هندى فالورجانى با مشــخصات و متعلقات مندرج 
در بیع نامه هاى مذکور و به مساحت 34/5 متر مربع مى باشد که فتوکپى مصرف بیع نامه ها پیوست دادخواست 
تقدیمى مى باشد و طبق نظر کارشناس پالك مذکور قسمتى از پالك ثبتى به شماره 15 بخش فالورجان مى باشد 
که مالکین ردیف هشت الى 45 مى باشد لذا بدینوسیله رســیدگى و صدور رأى بر محکومیت و الزام خواندگان به 
تنظیم سند رسمى ملک مزبور (به مقدار یک حبه) به نام بنده مورد استدعاست ) دادگاه با توجه به تصویر قولنامه هاى 
استنادى که آقایان سعیداله شجاع و خانم نصرت شجاع و خانم اقبال شجاع و خانم نصرت شجاع ( شماره شناسنامه 
36) اقدام به فروش ملک هاى خود به خواهان نموده اند و از توجه به نظریه کارشناس پرونده که اعالم نظر نموده 
است با توجه به معاینه به عمل آمده و این دعاوى ابرازى و صرف نظر از صحت و سقم موضوع اسناد ابرازى اعالم 
مى گردد که محل مورد کارشناسى درحال حاضر به صورت یک قطعه زمین به شرح گزارش کارشناسى و قسمتى از 
پالك ثبتى شماره 15 اصلى باقى مانده واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مى باشد که به نام مالک یا مالکین 
در جریان ثبت است و حسب نظر کارشناســى ملک واقع در فالورجان خیابان فاضل هندى نبش کوچه گلستان 
مى باشد و از توجه به نظر کارشناس ثبتى و نقشه بردارى که حاکى است به موجب سند 29292 – 1347/05/30 
دفترخانه اسناد رسمى شــماره 86 اصفهان و در اجراى قانون اصالحات ارضى از طرف بانو ملک السادات مسعود 
کاظمى و غیره تمامت یک هشتم سهم مشاع از شصت یک چهارم 777 جریب از کل 2139/375 جریب اراضى 
مزروعى پالك 15 اصلى بخش 9 ثبت اصفهان به آقاى حسن شجاع فرزند رضا به شناسنامه 1093 فالورجان صلح 
گردیده و برابر نامه 11840/30 مورخه 1388/12/08 اداره جهاد کشاورزى نام متصالح به آقاى محمدعلى اصالح 
شده است و کارشناس محترم در همان صفحه از پرونده اعالم نظر نموده است همان پالك توسط آقاى سعید اله 
شجاع و خانم نصرت شجاع و خانم شهربانو شجاع و خانم اقبال شجاع و خانم نصرت شجاع جمعا مقدار 33/5 متر 
مربع به آقاى مصطفى شفیعى فروخته شده است و از توجه به اینکه نظر کارشناسى و مستندات خواهان از طرف 
خواندگان ایرادى وارد نشده است لذا نامبردگان مندرج االسم در نظر کارشناسى فوق را مستند به ماده 198 از قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 219 و 220 از قانون مدنى به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظیم سند انتقال میزان 
ملک مندرج در نظریه کارشناسى فوق محکوم مى نماید در خصوص دیگر خواندگان با توجه به فقدان قراردادرسمى 
یا عادى دعوى متوجه ایشان نیست مستند به ماده 84 از قانون آیین دادرسى مدنى دعوى مردود اعالم مى گردد رأى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و با انقضاى فرجه مزبور ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد . م الف 1171 نوید عسگرفر - دادرس 

شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان/ 12/516 
اخطاریه

ابالغ اخطاریه محاسبه مهریه- شماره پرونده : 139604002129000369/2- شماره بایگانى پرونده : 9600396 
شــماره ابالغیه : 139605102120001022 تاریخ صدور 1396/12/13 – بدینوسیله به آقاى محمدرضا وعلى 
رمضانى چم علیشاهى فرزندان مرحوم محسن بوالیت قهرى آقاى اکبر رمضانى چم علیشاهى و اکبر رمضانى چم 
علیشاهى فرزند فرج اله ساکنان فوالدشهر محله ب2 ورودى 413 بلوك 34 پالك 114 بدهکاران پرونده اجرائیه 
کالسه 139604002129000369 که برابر گزارش مأمورین ابالغ در آدرس فوق الذکر ابالغ واقعى به شما میسر 
نگردیده است. ابالغ مى شود که پیرو اجرائیه صادره علیه شما و له خانم خاطره شمسى چمگاوى طبق درخواست 
بستانکار و برابر آیین نامه الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنى موضوع الزم االجراى مندرج در سند نکاحیه 
3894 –  تنظیمى دفتر ازدواج شماره 41 چمگردان پس از تســعیر به مبلغ 2/799/304/963 ریال ( دو میلیارد و 
هفتصد و نود و نه میلیون و دویست و چهار هزار و نهصد و شصت و سه ریال ) محاسبه گردیده که مراتب بدین وسیله 
بشما ابالغ مى گردد و این آگهى به استناد مواد 18 و19 آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى فقط یکبار توسط روزنامه 
نصف جهان چاپ اصفهان منتشر مى گردد و تاریخ انتشار تاریخ ابالغ محسوب مى شود. م/ الف- 1175 اسماعیل 

زاده - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 12/517 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: بیمه ها 700 میلیارد تومان به 
مراکز درمانى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بدهکار هستند.

طاهره چنگیز با بیان اینکه در حال حاضر بیــش از 65 درصد از جمعیت 
استان اصفهان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعى هستند، اظهارداشت: 
همه این بیمه شــدگان از خدمات مراکز درمانى دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان استفاده مى کنند.
وى با بیــان اینکــه در حال حاضــر بیمه هــا 700 میلیــارد تومان به 
بیمارستان هاى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان بدهکار هستند، افزود: 
در این میان بیمه تأمین اجتماعى با 450 میلیارد تومان بدهى، بیشترین 

میزان بدهى را به دانشگاه علوم پزشکى دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه بیمه خدمات درمانى و 
بیمه نیروهاى مسلح، بدهکاران بعدى دانشگاه علوم پزشکى هستند، گفت: 

بیمه ها تاکنون هیچ اقدامى در خصوص پرداخت بدهى خود نداشته اند.
وى با بیان اینکــه بیمه تأمین اجتماعى هنوز حــق بیمه هاى بهمن ماه 
سال 95 را بدهکار اســت، افزود: در این زمینه دانشــگاه علوم پزشکى 
آماده تهاتر و برداشــت حق بیمه به جاى مطالباتش است و این در حالى 
اســت که تحقق این امر مســتلزم تصمیم گیرى مســئوالن باالدستى

 است.
چنگیز بدهى دانشــگاه علوم پزشــکى به مراکز درمانى، پزشــکان و 
شــرکت ها را معادل میزان مطالبــه اش از بیمه ها اعالم کــرد و گفت: 
چنانچه بدهى بیمه ها به دانشگاه علوم پزشکى پرداخت شود، بدهى هاى 
دانشــگاه علوم پزشــکى را تا دى ماه ســال جارى پرداخــت خواهیم 

کرد.

بدهى 700 میلیارد تومانى بیمه ها 
مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت استان به دانشگاه علوم پزشکى

اصفهان گفت: به صورت روزانه 40 گروه بهداشــتى 
بر اغذیه فروشى هاى سطح شــهر اصفهان نظارت و 
بازرسى مى کنند.  حسین صفارى اظهار داشت: در استان 
اصفهان بالغ بر 62 هزار مرکز تهیه، توزیع و فروش مواد 
غذایى وجود دارد و درحدود 60 هزار مکان عمومى تحت 
پوشش اصالحیه ماده 13 است که باید توسط گروه هاى 
بازرسان بهداشت محیط طى سه شیفت صبح، عصر و 
شبانه مورد بازدید قرار گیرند. وى بیان داشت: همچنین 
درحدود 800 مکان بین راهى در استان وجود دارد که 
باید وضعیت بهداشتى آنها توســط پرسنل بهداشت 

محیط کنترل شود.
مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت استان 
اصفهان اعالم کرد: از این تعداد مراکز تهیه و توزیع و 
اماکن عمومى، تعدادى که جزو اماکن و مراکز حساس 
محسوب مى شــود باید حداقل طى این طرح یک بار 

بازدید شده و همه اماکن بین راهى دو بار کنترل شود.
وى گفت: در استان اصفهان روزانه 40 اکیپ دو نفره با 
راننده مشغول بازرسى هستند که ده گروه آن در شهر 
اصفهان خدمات بازرسى، رسیدگى به شکایات و نمونه 

بردارى مواد غذایى و... را ارائه مى دهند.
مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت استان 
ابراز کرد: مراکــز تهیه و توزیع مــواد غذایى با فاصله 
نزدیک ترى مــورد بازدید قرار مى گیــرد و هدف این 
است که اگر تخلفى مشاهده شد در همان زمان مورد 
برخورد قرار بگیرد و مطمئن باشیم تخلفى استمرار پیدا 

نمى کند. 

بازرسى روزانه 40 گروه 
بهداشتى از اغذیه فروشى ها 


