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قرارداد بايرن مونيخ را هم منتشر كن!مشكل آب اصفهان در مسير حل شدن قرار گرفته استسريال و بر نامه هاى تلويزيون در نوروز ٩٧ديدگاه ايران درباره تغيير وزير خارجه آمريكا كشف جسد متعفن زن جوان زير پل ورزشاستانفرهنگ حوادث جهان نما

كمبودى در تأمين سيب و پرتقال شب عيد نداريم

استاندار اصفهان،شهردار تهران مى شود؟
٦

٥

٧

٢

آخرين مكالمات خلبان و كمك خلبان 
هواپيماى A.T.R با يكديگر

مرگ چهار نفر در
 چهارشنبه سورى چهار استان

ورشكسته هاى ٤
سينماى ايـران

 در سال ٩٦

٣

رئيس اتحاديه ميادين ميوه و تره بار اصفهان با بيان اينكه اقدامات 
الزم براى ذخيره سازى سيب و پرتقال شب عيد انجام شده 

است، گفت: پيش بينى مى شود نرخ موز با توجه به 
افزايش نرخ دالر و بازار جهانى براى نوروز ٩٧، 
افزايش يابد. ناصر اطرج با اشاره به وضعيت 

بازار ميوه در آستانه نوروز ٩٧، ...

با رسيدن به روزهاى پايانى ســال و آغاز اكران 
فيلم هاى نــوروزى پرونده ســينماى ايران در 
سال ٩٦ بسته خواهد شــد تا بتوان آمارهايى از 
بهترين ها و بدترين هاى ســينما در ســالى كه 
گذشــت ارائه داد. در اين ميــان انتهاى جدول 
فروش را آثارى در بر گرفته اند كه با وجود گذشت 
ماه ها فروشى اندك داشته و علناً سرمايه گذار را 
ورشكســته كرده اند. فيلم هايى كه با مضامين 

مختلف توليد شده اما مخاطب ندارند.

٣

قهر مردمى، ميدان امام على(ع) را احاطه كرده است
شهردار اصفهان در گفتگو با خبرنگاران اعالم كرد:

٦

گمانه زنى ها از جانشينى احتمالى مهرعليزاده به جاى نجفى حكايت مى كند 

ذوب آهن باز هم دنبال دومى است!
هر چند ذوب آهن در امارات شكست خورد ولى همچنان يكى از شانس هاى اصلى گروه 

خود براى صعود محسوب مى شود.
 در بين ايرانى هاپرسپوليس تنها نماينده پيروز ايران در هفته چهارم ليگ قهرمانان آسيا 
بود. استقالل و تراكتورسازى به تساوى رســيدند و ذوب آهن  هم كه ديديد كه چطور 
به طرزى ناباورانه در امارات  شكســت خورد. با وجود نتايج هفته چهارم، كماكان همه 

تيم هاى ايرانى و حتى تراكتور سازى شانس صعود از گروه را دارند. 

٥

با قعرنشين هاى گيشه آشنا شويد

رامبد جوان 
بازيــگر 

«قانون مورفى» شد

٦

لذت سپاهانى ها از 
تاكتيك جديد برانكو!

ابراهيم عالمه 
در رادار باشگاه هاى عربى
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سخنگوى وزارت خارجه در آخرین نشست خبرى خود در 
سال 96 در پاسخ به سئوالى در مورد تغییر وزیر امور خارجه 
آمریکا و تأثیر آن بر برجام، تصریح کــرد: این تغییرات 
و تحوالت و آمد و شــدها در هیئت حاکمــه آمریکا امر 

جدیدى نیست.
بهرام قاســمى تصریح کرد: آنچه براى ما مهم اســت 
سیاست ها و رویکردهاى آمریکا در مورد مسائل جهانى، 
 بین المللى و همچنین ایران اســت. ما این رویکردها را 

دنبال مى کنیم.
سخنگوى وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سئوالى در 
مورد گفتگوى رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالى در 

آینده و اینکه برخى معتقدند این گفتگوها در چارچوب این 
صورت مى گیرد که به برجام فشــار وارد شود و به نوعى 
این قرارداد را تحت تأثیر قــرار دهند، گفت:  من االن در 
خصوص ارتباط این موضوع با برجام صحبتى نمى کنم،  

این یک بحث طوالنى است.
وى ادامه داد: ما معتقدیــم هرگونه تالش براى تثبیت و 
ثبات امنیت جهانى امرى مثبت است و ما از این تالش ها 
اســتقبال مى کنیم. البته در کنار این به این موضوع نیز 
توجه داریم که در عمل و تجربه دیده شده است که چندان 
نمى توان بــه رویکردها و سیاســت هاى ایاالت متحده 

اعتماد کرد و آنها قابل اعتماد نیستند.

رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى ایران 
گفت: عامل پیروز ى ملت ایران بر رژیم ستمشــاهى و 
در جنگ، معنویــت بود و در ادامه هم کســى مى تواند 
مأموریت اجرا کند که داراى اعتقاد قلبى در مسیر والیت و 

بهره مندى از روحیه جهادى باشد.
سردار سرلشــکر محمد باقرى در جلسه تودیع و معارفه 
رئیس دفتر عقیدتى و سیاسى فرماندهى کل قوا اظهار 
کرد: نیروهاى مســلح جمهورى اسالمى وظیفه خطیر 
مقابله با تهدیدهاى سخت دشمنان علیه نظام جمهورى 

اسالمى را دارند.
وى گفت: خدا را شاکریم که در جلسه تودیع و قدردانى 

حجت االسالم صفایى هستیم تا از ایشان و خدماتشان 
تقدیر کنیــم و همچنین خیر مقدم به حجت االســالم 

سعیدى مى گوییم و براى ایشان آرزوى موفقیت داریم.
باقرى افزود: در نظام جمهورى اسالمى، روحانیت جایگاه 
بى بدیل دارند و نیروهاى مســلح نیز در جایگاه رفیع و 

استثنایى هستند.
وى ادامه داد: نیروهاى مسلح از ابتداى پیروزى انقالب 
اسالمى همینطور منظم و مستحکم بوده اند و هر زمان 
مى گذرد به طور جدى با تهدیدهاى خطیر مواجه شده 
اما مأموریت هاى خطیر خود را در برابر تهدیدات به نحو 

احسن انجام مى دهند.

دیدگاه ایران درباره تغییر 
وزیر خارجه آمریکا

اعتقاد به والیت و روحیه 
جهادى عامل پیروزى ماست

700 هکتار زمین
مترى13 هزارتومان!

  تابناك | حسن نوروزى، نماینده حوزه انتخابیه 
رباط کریـم وبهارسـتان دیـروز در جریان بررسـى طرح 
استیضاح وزیر جهاد کشاورزى به عنوان موافق استیضاح 
گفت: خاك بر سـر من کـه بایـد مسـئوالن مملکت به 
سـرمایه دارى، 700 هکتار زمین را مترى 13 هزار تومان 
واگـذار کنند. چـرا اینطـور مملکت را بـه بـاد مى دهید و 

زمین هاى کشاورزى را از بین مى برید؟

مردم ناامیدند 
چون ما خانه نشینیم!

هادى غفارى، فعال سیاسى    اعتماد آنالین |
اصالح طلب درباره راه رفع ناامیدى در جامعه اظهار کرد: 
مسئولیت این ناامیدى تنها بر عهده دولت نیست. خیلى با 
صراحت بگویم که بسـیارى از نهادهاى دیگر هم در این 
ناامیدى نقش دارند. او ادامه داد: فرزندان فکور این انقالب 
طرد شـده اند و از طرف دیگر مجلـس از نیروهاى اصیل 
انقالب خالى شده است. کسـانى که صاحب تفکر بودند 
خانه نشـین شـدند و این یک آسـیب جدى براى انقالب 
است. به صورت طبیعى در چنین وضعى یک طرح کامل و 
جامع براى کشور به مرحله عمل نمى رسد و همین باعث 

مى شود که مردم در یک حیرانى و ناامیدى باشند.

واکنش نوبخت به هشدار 
آیت ا... جنتى 

نوبخـت، سـخنگوى دولـت در    افکار نیوز |
واکنش بـه سـخنان آیـت ا... جنتـى در افتتاحیه مجلس 
خبرگان مبنى بـر به کارگیـرى برخى افـراد غیرانقالبى 
در وزارتخانه ها گفت: الزم اسـت مشـخص شـود کدام 
وزارتخانه مورد منظور قرار گرفته است. همه این عزیزان 
(وزرا) در ایام دفاع مقدس در کنار ملت از خاك کشورمان 
دفاع کردند و  قابل اتکا و  اعتماد هستند. بدنه کابینه ها هم از 
قبل بوده است، حاال اینکه فردى انقالبى نباشد او را اخراج 
کنیم یا چکار کنیم، در چارچوب قانون مشخص شده است. 

بهتر است به جاى کلى گویى، مصداق ها بیان شود.

«سپنتا» بازنمى گردد
حجت االسـالم مجیـد انصارى،    رویداد 24 |
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این شائبه 
که تعلل مجمع براى به پایان رسیدن مهلت غیبت «سپنتا 
نیکنام» و لغو عضویت او در شوراسـت، گفت: «مجمع تا 
آخر فروردین ماه هیچ جلسه اى ندارد.»  این به معناى پایان 
مهلت غیبت این عضو زرتشتى شوراى شهر و لغو عضویت 
او است چون مطابق قانون شوراها یک عضو شوراى شهر 
مى تواند تا شش ماه غیبت داشته باشد در غیر این صورت 

خودبه خود عضویت او در شورا لغو خواهد شد.

 حجتى هم ماند
محمود حجتى بـا کسـب رأى اعتماد    انتخاب |
دوباره از مجلس در وزارت جهاد کشـاورزى ماندگار شد. 
جلسه دیروز مجلس به استیضاح حجتى اختصاص داشت 
که نسبت به روز سه شنبه که استیضاح ربیعى و آخوندى در 
دستور کار قرار داشـت روز آرام ترى را سپرى کرد. پس از 
رأى گیرى نهایى، 117 رأى مخالف استیضاح و  105 رأى 
موافق استیضاح حجتى به گلدان ریخته شد و به این ترتیب 

او در وزارت جهاد سازندگى ماندگار شد.

رئیس با اتوبوس آمد
  باشگاه خبرنگاران جوان | در پى انتشـار 
فیلمى از زمان بازدید اسماعیل نجار، رئیس ستاد مدیریت 
بحران کشـور از مناطق جنگى و اعتراض یک طلبه به او 
بابت سفر با خودروهاى گرانقیمت و شاسى بلند، مدیر روابط 
عمومى این ستاد گفت: رئیس ستاد مدیریت بحران کشور 
به منظور شرکت در نشست مدیران کل مدیریت بحران 
سراسر کشور به اهواز سـفر کرد که یکى از برنامه هاى او  
بازدید از یادبود شهداى شلمچه بود. شرکت کنندگان با دو 
دسـتگاه اتوبوس رفتند که یک طلبه به تصور اینکه او تا 
درب یادمان شهدا با خودرو رفته است اعتراض کرد و نجار 
در واکنش گفت: من اطالع ندارم و با اتوبوس آمدیم که در 

فاصله دور پارك شده اند.

خبرخوان
روزهاى اوج

  فارس| عبــاس آخوندى، وزیــر راه و 
شهرسازى گفت: طبق پیش بینى ها روزهاى 28 
اسفند و 4 و 8 فروردین روزهاى اوج سفر است، 
بنابراین الزم اســت که هموطنان با حوصله و 

احتیاط کافى وارد جاده ها شوند.

توقف ثبت نام حج
   ایسنا| ظرفیت کاروان هاى حج در نیمى 
از استان هاى کشور تکمیل شد و تا زمان اعالم 
سهمیه جدید در این استان ها، ثبت نام حج انجام 
نمى شود. در صورتى که از عربستان پنج هزار نفر 
سهمیه اضافى گرفته شود، ظرفیت هاى جدید 

ایجاد و اعالم خواهد شد. 

حاال نوبت بازرگان است
  تابناك | احمد مسجدجامعى، عضو شوراى 
شــهر تهران با بیان اینکه خوشبختانه نامگذارى 
خیابانى به نام مصدق در تهران به نتیجه رســید، 
گفت: خوب است به نقش مهندس مهدى بازرگان 
در مبارزه با استعمار انگلیس و مدیریت اعتصابات 
نفت در دوران انقالب هم توجه داشت و خیابانى را 

به نام وى نامگذارى کرد.

مهران مدیرى سفیر شد
مهــران مدیرى ســفیر کمپین    ایسنا|
بهرفت (نه به تصادفات) شــد. مدیرى در پیامى 
صوتى حرکت جوانان جمعیت هــالل احمر را با 
ارزش دانســت و در مورد کمپین گفت: حدود 20 
هزار جوان به صورت داوطلبانه امسال در حوادث 
جاده اى به مردم کمک مى کنند و این حرکت بسیار 

با ارزشى است.

ناهمخوانى
  فارس| رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى 
ناجا گفت: شرایط براى سفر هموطنان مهیاست 
اما ظرفیت جاده ها با تقاضاى سفر همخوانى ندارد 
و به همین دلیل ترافیک در مسیرهاى منتهى به 

شهرهاى زیارتى و سیاحتى را شاهد خواهیم بود.

بیابان مى شویم اگر...
  ایلنا| مدیرکل دفتر آب و خاك سازمان 
حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه فرسایش 
بادى و آبى در کشور در حال افزایش است، گفت: 
اگر فرسایش خاك در کشور کنترل نشود نه تنها 
به زیرســاخت هایى مانند ســدها آسیب جدى 
وارد مى شود بلکه کشور را به یک بیابان تبدیل 

مى کنیم.

زنان هم سخنرانى کنند
  دیده بان ایران| معصومه ابتکار، معاون 
امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره اینکه 
خانم بازیگرى در شهرستان اردکان به عنوان 
پیش نماز جمعه پشت تریبون قرار مى گیرد اما 
از معاون رئیس جمهور در همین شهرستان در 
پشت همین تریبون جلوگیرى مى شود عنوان 
کرد: متأســفانه برخوردهاى سیاسى صورت 
مى گیرد. باید کسانى که مسئولیت دولتى دارند 
مخصوصًا خانم ها در این جایگاه قرار بگیرند و 

صحبت کنند.

ظهور خواننده  جدید
  ایلنا| بــراى اولین مرتبه صــداى رایان 
شجریان در کارگاه هاى آواز محمدرضا شجریان که 
در مجموعه فرهنگى- هنرى آسمان فرهنگستان 
هنر برگزار مى شد، شنیده شــد. رایان شجریان 
که کوچک تریــن فرزند محمدرضا شــجریان 
محسوب مى شــود نیز در آینده اى نه چندان دور 
به عنوان خواننده وارد عرصه حرفه اى موســیقى 

خواهد شد. 

عضــو کمیته ویژه کمیســیون عمــران مجلس براى 
بررسى علل سقوط هواپیماى A.T.R گفت: بر اساس 
مکالمات ضبط شده در جعبه سیاه این هواپیما، دقایقى

 قبل از ســقوط، کمک خلبان از خلبــان مى خواهد که 
به دلیل نبود دیــد کافى برگردند اما بازگشــت صورت 

نمى گیرد.
سید احسن علوى، نماینده ســنندج، در گفتگو با پایگاه 
اطالع رســانى«الف» با اشاره به جلســه روز دوشنبه 
سازمان هواپیمایى کشور که براى بررسى علت سقوط 
سقوط هواپیماى A.T.R تشــکیل شد، گفت: در این 
جلسه صداى دانلود شده آخرین مکالمات خلبان و کمک 
خلبان را براى ما پخش کردند که ما به دقت این صدا را 

گوش کردیم.

وى با بیان اینکه بر اســاس صداهاى ضبط شده، هر دو 
خلبان دستگاه اتوپایلت را از 17 هزار پا به 15 پا و 14 پا 
تنظیم مى کنند، افزود: دو خلبان فکر مى کردند  قله دنا 
را رد کردند چون به دلیل جو نامناسب و مه گرفتگى، دید 

نسبت به جلو وجود نداشت.
رئیس کمیتــه حمل و نقل کمیســیون عمران مجلس 
شوراى اسالمى اضافه کرد: دو خلبان سپس براى فرود 
آمدن، هواپیما را خاموش مى کنند و وقتى به کوه نزدیک 
مى شوند، سیستم حســگر هواپیما دو بار اعالم مى کند 
که هواپیما به مانع نزدیک مى شــود و باید اوج بگیرید 
که متأسفانه به دلیل خاموش بودن هواپیما، اوج گرفتن 
انجام نمى شود و هواپیما به کوه برخورد مى کند. علوى 
افزود: شاید در زمان اخطار سیستم حسگر، خلبان و کمک 

خلبان فراموش کردند هواپیما خاموش است و نتوانستند 
سریع اقدام کنند.

وى اضافه کرد: دقایقى قبل از سقوط به دلیل مه گرفتگى 
شدید، تراکم ابرها، جو نامناســب و نداشتن دید به جلو، 
کمک خلبان به خلبان اخطار مى کند که باید برگردیم اما 

این برگشت صورت نمى گیرد.
علوى در عین حال گفت: مسئول هواشناسى در همان 
روزهاى اول سقوط هواپیما، در جلسه ستاد بحران اعالم 
کرد که ما وضعیت بد هوا و مخاطرات احتمالى را هشدار 
داده بودیم. وى بــا بیان اینکه هواپیمــا قبل از برخورد 
با کوه از رادار خارج شــد، افزود: دالیل سقوط هواپیما 
همچنان در دست بررسى است و در روزهاى آینده نتایج

 بررسى ها اعالم خواهد شد.

«بوى کافور، عطر یاس» فیلمى به کارگردانى 
و نویســندگى بهمن فرمان آرا ســاخته سال 
1378 است. این فیلم در سال 1379 بر روى 
پرده سینما رفت. بهمن فرمان آرا، کارگردان 
این فیلم بعد از سال ها اقامت در کشور کانادا، 
فیلمســازى را با همین فیلم «بــوى کافور 
عطر یاس» دوباره در ایران شــروع کرد و در 
هجدهمین جشنواره فیلم فجر، هشت سیمرغ 
را به خــودش اختصاص داد. حــاال عزت ا... 
ضرغامى، رئیس اسبق صداوسیما 17 سال بعد 
از اکران عمومى این فیلم، در گفتگو با روزنامه 
اصولگراى «فرهیختگان»   این سیمرغ ها را 

زیر سئوال برده است. اظهارات او را بخوانید:
یک زمــان داورهاى خودباختــه و مرعوب، 

روشــنفکربازى درمى آوردنــد و بــه فیلــم 
روشــنفکرى که چهار تا حرف بیخود داشت 
جایزه بــاال مى دادند و به خیلــى از فیلم هاى 
انقالبى مى گفتنــد این فیلم نیســت و کنار 
مى گذاشــتند... در یک جشــنواره  90 درصد 
فیلم ارزشــى جلوتر بود اما با همین هیاهو و 
جوســازى، ویژگى هاى حرفه اى فیلم را کنار
 مى گذاشتند. فیلم هاى ارزشى بسیارى داشتیم 
که اصًال به آنها نگاه نکردنــد. فیلم هایى که 
براى پزهاى خارجى و جشنواره هاى خارجى 
ساخته شده بود، جایزه هم گرفتند. آیا زمانى که 
فیلم آقاى فرمان آرا هشت جایزه گرفت واقعًا 
شایستگى داشــت؟ فیلم «بوى کافور، عطر 
یاس» در اولین دوره ارشــاد دولت اصالحات 
هشــت جایزه گرفت. به یاد دارم بازیگر نقش 
دوم زن که رؤیا نونهالى بود سکانس کوچکى 
دارد که چادر بر ســر دارد و مى خواهد تاکسى 
سوار شود و سیمرغ بلورین را گرفت که خودش 
تعجب کرد چنین جایزه اى گرفته، چون اصًال 
نقشى بازى نکرده است. معلوم است جریانى 
خواســته جریان غرب زده وابسته را برجسته 
کند و در آن زمان هفت هشــت جایزه به این 

فیلم دادند.

یکى از مراجع تقلید با رد دیدگاه یکى از نویسندگان در مورد حجاب، 
تأکید کرد: برخورد با بى حجابى وظیفه حکومت اسالمى است.

آیت ا... جعفر سبحانى دیروز(چهارشنبه) در درس خارج فقه خود 
که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: اخیراً مسئله اى به 
نام حجاب اجبارى مطرح شده و بنده نیز دیشب (سه شنبه) مقاله اى 
را از یکى از حوزویان در این زمینه خواندم؛ نویسنده این مقاله که در 
قم هم منتشر شده گفته است که در اسالم، حجاب اجبارى نداریم 

اگرچه ترك حجاب، حرام است.
وى افزود: من خدمت این نویســنده مى گویم اگر زنى بى حجاب 
در خارج از منزل، دیده شــد پلیس باید با او برخورد کند و چادرى 
بر ســر او بیاندازد. حجاب،  واجب و ترك آن معصیت است و اگر 
کســى معصیت را در داخل انجام دهد کسى با او کارى ندارد ولى 
اگر در بیرون انجام دهد وظیفه حکومت اسالمى جلوگیرى از این 

گناه است.

آیت ا... ســبحانى ادامه داد: ســن ازدواج در جامعــه باال رفته و 
بى حجابى ها قطعاً مفاسد را افزایش مى دهد. وى با انتقاد از برداشتن 
روسرى توسط برخى زنان و برپایى جشن در برج میالد، تأکید کرد: 
وقتى مسئوالنى در مقابل رقص زنان در برج میالد سکوت مى کنند 
و برخى دختران نا آگاه روسرى از ســر بر مى دارند، نوشتن چنین 
مقاالتى دامن زدن به این گناهان و توجیــه آن و جفا بر انقالب 

اسالمى است.
مرجع تقلید شیعیان اضافه کرد: بى حجابى موجب تحریک شهوات 
است و به دنبال آن مفاسدى مى آورد و این بیمارى سرایت کرده 

و اکثریت را مى گیرد.
وى با بیان اینکه مــا کلمه اجبارى را بــه کار نمى بریم، افزود: ما 
مى گوییم اگر این گناه، علنى شد جامعه را آلوده مى کند و حکومت 

باید جلوى آن را بگیرد.
آیت ا... سبحانى با بیان اینکه در کلمات این بزرگوار آمده ما ندیدیم 
وقتى آیات حجاب آمد فوراً پیامبر، زنان را مجبور به حجاب کنند، 
اظهار داشــت: ما گناهان زیادى داریم که در صدر اســالم اجبار 
نکردند؛ در قمار، زنا، کم فروشــى و ... هم این اجبار را نداریم ولى 
اگر کسى بخواهد آن را علنى کند حکومت باید جلوى آن را بگیرد.

این مفســر قرآن کریم با بیان اینکه امر به معروف، مراتبى دارد 
اضافه کرد: مرتبه لسانى وقتى است که حکومت در کارى دخیل 
نباشد اما اگر حکومت اسالمى تشکیل شد در مقابل گناهان علنى 

باید بایستد.

آخرین مکالمات خلبان و کمک خلبان هواپیماى A.T.R با یکدیگر

سیستم ها هشدار  داده بودند 

به فرمان آرا جایزه دادند تا جریان غربزده را 
پلیس باید چادر بر سر زن بى حجاب بیاندازد برجسته کنند

آیت ا... سبحانى:   

روزنامه «جام جم» دیروز در گزارشى نوشت: هتل  براى 
حیوانات خانگى  فرصتى است که این روزها در شهرهاى 
بزرگ ایران به راحتى پیدا مى شــود. مشــغله صاحبان 
حیوانات خانگى و البته افزایش نگهدارى از آنها باعث شده 
است حاال در شهرهاى بزرگ شاهد تأسیس پانسیون هاى 
فراوانى باشــیم که به واســطه نگهدارى روزانه از این 
حیوانات مبالغى دریافت مى کنند؛ پانسیون هایى که براى 
سگ و گربه و پرندگان مهمان، لباس، خوراك، اسباب بازى 
و وسایل آسایش و پیرایش هم عرضه مى کنند. البته تنوع 
باالى حیوانات خانگى همین پانسیون ها را مجبور کرده 

اســت در منوهاى پیشنهادى خودشــان به ابتکارهایى 
هم دســت بزنند، از پخش موســیقى روزانه مخصوص 
این حیوانات بگیرید تا ارتبــاط زنده تصویرى با صاحبان 
حیوانات در طول روز، منوهایى که باعث تغییر در قیمت  

نگهدارى از این حیوانات هم مى شود.
فهرست قیمت  این پانســیون ها براى صاحبان حیوانات 
خانگى بسیار متفاوت است. این قیمت ها از ده تا 15 هزار 
تومان براى نگهدارى یک شــبه گربه و برخى پرندگان 
آغاز مى شــود و به 120 هزارتومان نیز مى رسد. هر چند 
این قیمت ها بر اساس یک میانگین کلى به دست آمده و 

آنقدر فهرست پیشنهادى براى حیوانات متنوع است که 
این رقم مى تواند تا 400 هزار تومان هم برسد. به عنوان 
مثال، یکى از این هتل حیوانات در فهرست هزینه هایش 
براى نگهدارى ماهانه گربه ها با تخفیف ویژه، قیمت 700 
هزار تومان را درج کرده در حالى که به گفته مسئوالن این 
هتل، هزینه هاى دارو و بســترى به عهده صاحب گربه 
است و همچنین در صورت داشتن تزریقات داخل وریدى 
و ســرم تراپى روزانه به هزینه ها اضافه مى شود. بنابراین 
ممکن است هزینه نگهدارى از حیوان شما از یک میلیون 

تومان نیز فراتر برود. 

 هتل حیوانات در خدمت 
گربه ها و سگ ها!

سردار نقدى با اشاره به حمایت خود از احمدى نژاد در 
گذشته در روزنامه «جوان» نوشت: 

افتخار مى کنم تا وقتــى آقاى احمدى نــژاد حامى 
مســتضعفان و محرومان بود و خود را مجدانه وقف 
کار و مبارزه براى خدمت به مــردم و مبارزه با رژیم 
صهیونیســتى و آمریکا کرده بود از او حمایت و با او 
همکارى و به او کمک کرده ام و از روزى که به جاى 
خدمت به محرومان راه زد و بند بــا احزاب منحرف 
براى بقاى در قدرت را پیش گرفت و مبارزه با فســاد 
اقتصادى و قاچــاق را عمًال تعطیل کــرد و کارهاى 
کلیدى بانک ها را به عناصر باندهاى قدرت واگذار کرد 
تا آن افتضاحات را به بار آورند و  در مقابل آمریکا واداد و 
به صف سازشکاران پیوست مخالف او شده ام. افتخار 
مى کنم که توانســتم بر نفســم غلبه کنم و عدالت و 
حقیقت را فداى دوستى ها و رفاقت ها نکنم و از همان 
روزى که دوستم پایش را کج گذاشت و همان وقت که 
در موضع قدرت بود با کجروى هایش مخالفت کنم. 
انصافًا اگر بدون حب و بغض بررسى کنیم حمایت آن 
دوره کامًال بجا و کار شایسته اى بود چرا که در مدتى 
که ایشان مورد تأیید نیروهاى حزب اللهى بود و متقابًال 
از ظرفیت آنها در خیلى امور استفاده مى کرد، کارنامه 
درخشانى از خدمت در کشــور شکل گرفت که نه در 
دولت قبل از آن سابقه داشت و نه در دولت بعد. کافى 
است آمار رسمى غیرقابل انکار فعالیت هاى این دوره ها 
را مقایسه کنیم در علم، در صنعت، در عمران و... چه 
کارهاى بزرگى شروع شــد و به پایان رسید و یا نگاه 
کنیم ببینیم طرح هاى بسیار بزرگ متعدد عمرانى جاده، 
راه آهن، پاالیشگاه و...که در دولت هاى نهم و دهم60 
الى70 در صد پیشرفت داشت وتقریبًا رو به اتمام بود 
دولت حاضر هنوز نتوانســته همان طرح هاى رو به 
پایان را بعد از گذشت پنج ســال به اتمام برساند. چرا 
راه دور برویم؟ مقایسه کنید بین عملکرد دولت قبل در 
زلزله ورزقان و این دولت در سرپل ذهاب. هشت ماه از 
زلزله ورزقان نگذشته بود که با همکارى دولت و سپاه 
و بسیج ساخت حدود پنج هزار خانه دائمى و هفت هزار 
محل نگهدارى دام به پایان رسید و تحویل مردم شد و 
ظرف یکسال از وقوع زلزله تقریباً همه زلزله زدگان در 

خانه هاى دائم خود اسکان یافته بودند. 

سردار نقدى:

افتخار مى کنم از احمدى نژاد 
حمایت مى  کردم 



فرهنگ ٠٣٣١٨٥ سال چهاردهمپنج شنبه  ٢٤ اسفند ماه   ١٣٩٦

رامبد جوان در فيلم «قانون مورفى» به كارگردانى خودش بازى مى كند.
فيلمبردارى فيلم سينمايى «قانون مورفى» به كارگردانى رامبد جوان و تهيه كنندگى محمد شايسته اين 
روزها در شمال كشور در حال انجام است. رامبد جوان بعد از فيلم هاى «اسپاگتى در هشت دقيقه» و «پسر 
آدم، دختر حوا» براى سومين بار در فيلمى به كارگردانى خودش ايفاى نقش مى كند. نقشى كه بسيار متفاوت 

از تجربه هاى قبلى جوان است. سعيد ملكان طراحى گريم «قانون مورفى» را بر عهده دارد.
امير جديدى، امير جعفرى، هادى كاظمى و سروش صحت ديگر بازيگران كمدى اكشن «قانون مورفى» 

هستند كه همگى جلوى دوربين حسين جليلى رفته اند.
فيلمبردارى «قانون مورفى» تا اواسط فروردين ماه ادامه خواهد داشت.

رضا رويگرى، بازيگر سينما  و تلويزيون درباره آخرين وضعيت 
جسمانى خود گفت: در حال حاضر مراحل درمانم ادامه دارد. 
وضعيت پايم بسيار بهتر است اما دستم وضع چندان خوبى 

ندارد.
وى درباره فعاليت خود در عرصه بازيگرى افزود: پيشنهادات 
زيادى طى ماه ها پيش داشتم اما متأسفانه آنها را رد كردم زيرا 
يا قرارداد خوبى نمى بندند و يا اينكه فيلمنامه آنقدر ضعيف 
است كه ارزش بازى ندارد. اين روزها كامًال بيكارم و در خانه 

نشسته ام تا دزد به خانه نزند.
بازيگر فيلم «خوب، بد، جلف» نســبت بــه حضور برخى 
بازيگران تازه وارد در سينما تأكيد كرد: متأسفانه اين روزها 
معلوم نيست برخى بازيگران را از كجا مى آورند و روبه روى 
دوربين قرار مى دهند در صورتى كه مــن و امثال من همه 
خانه نشين شــده ايم. اين بازيگران تازه كار صرفاً به علت 
اينكه يا پول نمى گيرند و يا دســتمزد بسيار كمى دارند وارد 

سينما شده اند.

وى دربــاره حضور دوباره خــود در تلويزيــون با مجموعه 
تلويزيونى «سلمان فارســى» تأكيد كرد: خوشبختانه براى 
سال آينده در پروژه «سلمان فارسى» به ايفاى نقش خواهم 
پرداخت. در آخرين ديدارم با داود ميرباقرى پرسيدم كه آيا من 
نقشى در «سلمان فارسى» دارم و وى گفت مگر مى شود من 

كارى انجام بدهم و تو در آن نباشى.

با رسيدن به روزهاى پايانى سال و آغاز اكران فيلم هاى نوروزى پرونده سينماى ايران در سال 
٩٦ بسته خواهد شد تا بتوان آمارهايى از بهترين ها و بدترين هاى سينما در سالى كه گذشت ارائه 
داد. در اين ميان انتهاى جدول فروش را آثارى در بر گرفته اند كه با وجود گذشت ماه ها فروشى 
اندك داشته و علناً سرمايه گذار را ورشكسته كرده اند. فيلم هايى كه با مضامين مختلف توليد 

شده اما مخاطب ندارند.
نكته جالب در جدول ٨٢ فيلمى سينماى ايران اين است كه ٣٠ فيلم پايينى جدول فروش امسال 
جمعًا به اندازه يك هفته فروش فيلم كمدى «آينه بغل» ساخته منوچهر هادى را نداشته اند و 

همين عاملى شده تا بدانيم چرا تهيه كنندگان همگى به سراغ آثار كمدى رفته اند.
سينماى ايران را در كل مى توان به ده فيلم باالى جدول و مابقى آثار سينما تقسيم كرد به نحوى 
كه حتى همان پنج فيلم ابتدايى به اندازه كل گيشه ســينما در سال ٩٦ فروش كلى داشته اند. 

فروشى كه به عنوان مثال براى فيلم ٢٠ ميلياردى «آينه بغل» همچنان ادامه دارد.
حال بايد ديد اين آثار و كارگردانان فيلم هاى كم فروش آيا هنوز هم مى خواهند در سال ٩٧ به 
توليد چنين آثارى بپردازند. آثارى كه عالوه بر نقد منتقدين گيشــه را هم از دست داده اند و به 

نوعى تنها به توليدات سينما اضافه كرده اند.

قلب سفيد قاصدك ها (رتبه ٨٢)
فروش كلى:٨٤/٠٠٠ تومان

نويسنده و كارگردان: افشين محمودى
بازيگران: ماه چهره خليلى، حبيب بختيارى، كاظم روزى طلب، آزاده شمس، على نكته سنج، 

آرسام تهران چى و نفيسه قدرتى.
درباره فيلم: آغاز جنگ همراه مى شود با تولد دختر بچه اى كه در هنگام فوت كردن كيك تولد، 
بمب بر سرش مى بارد و پدر و مادرش را از دســت مى دهد. او قلندر وار سر مى تراشد و هويت 

عوض مى كند اما تحمل مسائل جنگ زدگى از او خانمى مى سازد كامل، بزرگ و ماندنى.

اشك نرگس (رتبه ٨١)
فروش كلى: ٥/٧٨٥/٠٠٠تومان

نويسنده: فتانه توفيقى
كارگردان: احمد عبداللهيان

بازيگران: نگين معتضدى، رضا ايرانمنش، شــراره رخام، محمود مقامى، گيتى ســاعتچى و 
رحمان مقدم.

درباره فيلم: «اشك نرگس» با مضمون اجتماعى و دفاع مقدس داستان زندگى خبرنگارى را 
روايت مى كند كه بازمانده جنگ تحميلى است. وى دچار چندگانگى در اجتماع و حتى هم دوره 

اى هاى خود شده و در اين بين عاشق همكار خود مى شود.

ماه در جنگل (رتبه ٨٠)
فروش كلى: ٦/١٧٨/٠٠٠ تومان

نويسنده و كارگردان: سيامك شايقى
بازيگران: الدن مستوفى، آزيتا حاجيان، فربد فرهنگ، 

كيوان زند و مهسا طهماسبى. 
درباره فيلم: «ماه در جنگل» داستان آقامحرم، جنگلبان 
كاركشته جنگل هاى (زيرآب) مازندران را روايت مى كند 

كه توســط قاچاقچيان چوب به شــدت مضروب شده و 
در بيمارســتان بسترى است. يحيى، پســر جوان آقامحرم، 

عليرغم آنكه تمايلى به ادامه راه پدر ندارد، آقامحرم را با خود به 
كلبه جنگلى مى برد تا هم مراقبت از او را به عهده 

بگيرد و هم ناگزيــر مراقبت از جنگل را، اما 
قاچاقچيان چوب اقدامات تخريبى شان 

را ادامه مى دهند.

رقص پا (رتبه ٧٩)
فروش كلى: ١١/٦٥٧/٠٠٠تومان

نويســنده و كارگــردان: مزدك 
ميرعابدينى

بازيگران: مــزدك ميرعابدينى، ندا 
صارمى منفرد، حميد رضا پگاه، افســر 

اســدى، نگار عابدى، نقى ســيف جمالى، 
محمود نظرعليان

درباره فيلم: محمدعلى وندى بازيگر، فيلمســاز و معلم تئاتر، نااميد از مهاجرت به 
زادگاهش تهران بازگشته تا همراه با همسرش ميترا صدرى نقاش، زندگى تازه اى را 

شروع كنند اما جستجو براى پيدا كردن خانه اى مناسب و كنجى آرام غيرممكن به نظر 
مى رسد. كودكى در راه است.

آرمانشهر (رتبه ٧٨)
فروش كلى: ١٢/٧١٢/٠٠٠ تومان
نويسنده و كارگردان: حسن ناظر

بازيگران: ماللى ذكريا، آندرو شاور، همايون ارشادى، حنا سپاريت، آرون بالى و باسكر پاتل.
بازيگر سريال «توى گوش سالمم زمزمه كن» گفت: متأسفانه فضاى مجازى در سينماى ايران 
به يك عفونت تبديل شده است. فيلمسازان بازيگران را بر اساس تعداد فالوور خود انتخاب مى 

كنند و بازيگرانى كه اهل جنجال و حاشيه شبكه هاى مجازى نباشند بيكار مى مانند.
بهروز بقايى درخصوص آخرين مراحل ســاخت اولين فيلم خود گفت: واقعيت امر طى ماه ها 
گذشته درگير بازى در فيلم «بى خوابى بعد از خمارى» به كارگردانى محمدحسين لطيفى بودم 

و نتوانستم پيگير دريافت پروانه ساخت فيلمم شوم.
وى در همين راستا ادامه داد: البته با توجه به پايان فيلمبردارى فيلم «بى خوابى بعد از خمارى»، 

بعد از پايان تعطيالت نوروز براى دريافت پروانه ساخت براى چندمين بار اقدام خواهم كرد.
بازيگر سريال «توى گوش سالمم زمزمه كن» با اشاره به حضور خود در فضاى مجازى درباره 
اظهار نظر هنرمندان در اين فضا تأكيد كرد: من شخصاً صفحه اينستاگرامم را مديريت مى كنم 
و صرفاً در مورد مسائل هنرى اظهار نظر مى كنم. به نظرم اظهار نظرات غير مرتبط به هنر به 

عنوان مثال نظرات سياسى از سوى هنرمندان درست نيست.
وى تأثير فضاى مجازى در عرصه ســينما را اينگونه شــرح داد: متأسفانه فضاى مجازى در 
سينماى ايران به يك عفونت تبديل شده است. فيلمسازان بازيگران را بر اساس تعداد فالوور 
خود انتخاب مى كنند و بازيگرانى كه اهل جنجال و حاشــيه شبكه هاى مجازى نباشند بيكار 

مانند.  چطور مى شــود كه نابازيگران را فقط به دليل داشتن مخاطب مى 
به سينما وارد مى كنند در حالى كه بسيارى از بازيگران در 

خانه نشسته اند.
بازيگر ســريال «دنياى شــيرين دريا» درباره كيفيت 
مطالب موجود در فضاى مجــازى تأكيد كرد: فضاى 
مجازى و مطالب آن متأســفانه هيچ كمكى به ســينما 
نكرده است زيرا اين فضا ملتهب، احساسى 
و شتاب زده اســت. اكثر اتفاقات به 
وجــود آمده در شــبكه هاى 
مجازى به صورت 

موج بوده و 
بعد از چند وقت از اعتبار ساقط 

مى شود.

با قعرنشين هاى گيشه آشنا شويد

ورشكسته هاى سينماى ايران 
در سال ٩٦

آفرين عبيسى، بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون 
ايران شمع تولد ٦٧ ســالگى خود را خاموش 
كرد. اين بازيگر ســينما بعد از سال ها كناره 
گيرى از هنر بازگشت قدرتمندى به بازيگرى 

داشته است.
 آفرين عبيسى، بازيگر پيشكسوت سينما 
و تلويزيــون از جمله هنرپيشــگانى 
اســت كه حضورش در هر 
فيلمى بدون شك 
به كيفيت آن 
كمك  اثــر 
مى كنــد و 

نبايد فراموش كرد كه بازى هــاى به يادماندنى 
او همواره توجه ويژه مخاطبــان را به خود جلب 

كرده است.
وى ٢٢ اســفند ماه ســال ١٣٣٠ در منطقه سر 
ســبز الهيجان به دنيا آمد و تاكنــون در ٢٥ اثر 
ســينمايى به ايفاى نقــش هــاى تأثيرگذارى 

پرداخته است.
عبيسى از ١٧ ســالگى بازيگرى را آغاز كرد و به 
همراه همسرش ايرج صادق پور، فيلمبردار و تهيه 
كننده سينما مى توانست در سينماى قبل از انقالب 
به سرعت رشد كند اما فضاى سينماى فاسد و فيلم 
فارسى آن دوران را تحمل نكرد و در همان ابتدا با 

بازيگرى خداحافظى كرد.
بعد از انقالب اسالمى ايران و فوت همسرش، وى 
بار ديگر به عرصه بازيگرى بازگشت و اين بار با 
حضور در آثار درخشان سينمايى و تلويزيونى چهره 

بازيگرى كاركشته را به نمايش گذاشت.
«بيد مجنــون»، «تنهايى ليال»، «چهارشــنبه 
١٩ارديبهشــت»، «مهمان مامان»، «عصر روز 
دهم» و «كاغذ بى خط» تنها چند قطعه كوتاه از 
نوار موفقيت هاى عبيسى در سال هاى بازگشتش 
به عرصه بازيگرى است. وى اين روزها كم كارتر 
از گذشته شــده و به ندرت در محافل سينمايى 

ظاهر مى  شود.

آفرين عبيسى ٦٧ ساله شد

رويگرى: در «سلمان فارسى» نقش بازى مى كنم 

رامبد جوان، بازيگر 
«قانون مورفى» 

شد

بهروز بقايى: 

بازيگرانى كه اهل حاشيه 
نباشند بيكار مى مانند

سريال و بر نامه هاى تلويزيون در نوروز ٩٧
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نصف جهــان محسن مســلمان در بازى برابر الوصل هم بازى نکرد تا به گفته عادل 
فردوسى پور گزارشگر بازى کماکان مورد غضب برانکو باشد و این مى تواند بهترین 
پیام ممکن براى مشتریان مسلمان باشــد، به ویژه سپاهان که مدت هاست به دنبال 

این  مهندس جدید فوتبال ایران هستند. 
البته برخى از رســانه ها و کارشناســان هم اعتقاد دارند که فــراى بحث غضب و 
اینکه برانکو از مسلمان خوشش نمى آید موضوع اینســت که سرمربى پرسپولیس 
سیســتم تیمش را جورى بنا نهاده که دیگر محسن مســلمان در آن جایى نداشته 
باشــد. به عنوان مثال دیدار اخیر سرخپوشــان با الوصل امارات،پرســپولیس برابر 
الوصل به ســبک بســیارى دیگر از تیم هاى ایرانى در برابر پــرس دفاعى و بازى 
تاکتیکى  حریف رو بــه بازى بلند آورد و بــه خصوص در نیمه دوم بیشــتر توپ ها 
توسط بیرانوند یا مدافعان به یک دوم میانى حریف ارســال مى شد تا منشا و علیپور 
با ضربات ســر آن را به آغاز یک حمله از زمیــن حریف تبدیل کننــد. برانکو البته 
با چیدمانش در این بازى نشــان داد که نســبت به ســال قبل تاکتیک متفاوتى را 
در نظر گرفته اســت. او میانه میدان را بــه بازیکنان تدافعى اش ســپرد و بازیکنان 
هجومى اش را به کناره ها برد. آمدن منشــا و تعویض اجبارى امیرى تنها تفاوتى که 
داشت این بود که بیشــتر توپ ها بلند از زمین خودى به زمین حریف ارسال مى شد.
 در این روش اصوال نیازى به بازیکنانى با ســبک و سیاق مسلمان نیست و حاال این 
سوال پیش مى آید که آیا برانکو به خاطر اینکه نمى خواهد از بازیکنى مثل مسلمان 
استفاده کند مجبور به تغییر تاکتیک شده یا مســلمان قربانى تغییر برنامه هاى فنى 
تیمش شده اســت؟ نکته جالبى که مى توان به آن اشاره کرد این است که با توجه به 
تغییرى که برانکو در نوع و روش بازى پرسپولیس ایجاد کرده حتى بازیکنى مثل بشار 

رسن نیز شانس بازى پیدا نمى کند. 
او نیز مانند مسلمان نود دقیقه از روى 
نیمکت بازى را تماشا کرد تا مشخص 

شود پرسپولیس براى مسابقات آسیایى 
با روشــى متفاوت بازى مى کند. شیوه اى که در آن 
برانکو تیمش را براى برد و تنها با هدف کسب نتیجه 
به میدان مى فرستد و بازى زیبا دیگر در اولویت قرار 
ندارد. هرچه هست مسلمان آخرین بازى سال را نیز از 
دست داد تا همه چیز براى او به سال 97 موکول شود. 
به گزارش نصف جهان، مســلمان در ایــام تعطیالت 
تماس هاى متعددى از جانب مشتریان ایرانى و احتماال 
عربى خود خواهد داشت و  مى توانیم از سپاهان به عنوان 
جدى ترین مشــترى و مقصد احتمالى بعــدى وى نام 
ببریم.در حال حاضر ســپاهانى هــا از تاکتیک و چیدمان 
جدیــد برانکو در پرســپولیس لذت مى برنــد. تداوم این 
تاکتیک بیش از پیش مسلمان را به سوى اصفهان سوق 

مى دهد.

این چیدمان، مسلمان را به سوى اصفهان سوق مى دهد

لذت سپاهانى ها از تاکتیک 
جدید برانکو!

ه عادل
هترین 
ه دنبال

ضب و 
پولیس 
نداشته 
س برابر 
 و بازى 
وپ ها 
 علیپور 
کو البته 
وتى را 
یکنان

تى که 
ى شد.

ال این 
سلمان 
ى فنى 
وجه به 
ل بشار 

شانس بازى پیدا نمى کند.  نیز رسن
او نیز مانند مسلمان نود دقیقه از روى 
تا مشخص نیمکت بازى را تماشا کرد

شود پرسپولیس براى مسابقات آسیایى 
با روشــى متفاوت بازى مى کند. شیوه اى که در آن 
برانکو تیمش را براى برد و تنها با هدف کسب نتیجه 
به میدان مى فرستد و بازى زیبا دیگر در اولویت قرار 
ندارد. هرچه هست مسلمان آخرین بازى سال را نیز از 
7دست داد تا همه چیز براى او به سال 97 موکول شود. 
به گزارش نصف جهان، مســلمان در ایــام تعطیالت 
تماس هاى متعددى از جانب مشتریان ایرانى و احتماال 
سپاهان به عنوان عربى خود خواهد داشت و  مى توانیم از

جدى ترین مشــترى و مقصد احتمالى بعــدى وى نام 
ببریم.در حال حاضر ســپاهانىهــا از تاکتیک و چیدمان

جدیــد برانکو در پرســپولیس لذت مى برنــد. تداوم این 
تاکتیک بیش از پیش مسلمان را به سوى اصفهان سوق 

مى دهد.

وى اصفهان سوق مى دهد

ها از تاکتیک 
نکو!

 ابتداى فصل بــود که رامیــن رضاییان 
در آزمایش هاى فنى اوســتنده شرکت 

کرد و در نهایــت پیراهن این تیم 
بلژیکى را پوشید. رضاییان در 
روزهاى نخســت حضورش 
کمتر در ترکیب اوســتنده 
قرار مى گرفت امــا هر چه 
از فصل گذشت او توانست 
توانایى هاى خــود را به کادر 

فنى نشــان بدهد. البته که در 
هفته هاى اخیر رضاییان کمتر 

در ترکیب اوســتنده قرار گرفته و 
بیشتر روى نیمکت یا سکو نشسته 

است. آن هم در آســتانه جام جهانى 
که مى تواند ســبب دورى او از ترکیب 

ثابت تیم ملى شود. یکشنبه هفته پایانى 
ژوپیلرلیگ پیگیرى شــد که اوستنده یک 

شکست دیگر متحمل شد.
این تیم فصل را با به دست آوردن رتبه یازدهم 

به پایان رساند. رتبه اى که باعث شد اوستنده در لیگ بلژیک 
بماند و فصل بعد هم در باالترین سطح فوتبال در این کشور حضور 

داشته باشد. رضاییان روى هم 754 دقیقه در زمین بود و یک گل هم 
به ثمر رساند. با توجه به نمایش نه چندان درخشان او در ترکیب اوستنده، 

به نظر نمى رســد مدیران این باشــگاه قصد تمدید قرارداد با مدافع راست 
ایرانى شان را داشته باشند. رامین هم منتظر جام جهانى مى ماند تا شاید با انجام 

بازى هاى خوب - اگر در ترکیب ثابت باشــد- بتواند با پیشنهادى از سوى یک 
تیم اروپایى دیگر مواجه شود.

 

ذوب آهن در روزى که مى توانست با یک پیروزى ، قدمى بزرگ 
به سمت صعود بردارد مقابل الوحده شکست خورد تا سرنوشتش 

در دو بازى آینده رقم بخورد.
 ذوب آهن در روزى که تیم خوب ماه هاى اخیر نبود با ســه گل 
مغلوب الوحده اى شــد که هفته گذشــته در اصفهان با دو گل 
مغلوبش کرده بود. در این بازى اما ستاره هاى مطرح ذوب آهن 
مثل مرتضى تبریزى، اکبر ایمانى، بختیار رحمانى و ... عملکرد 
خیلى خوبى نداشتند و نتوانستند از شکست تیمشان در این بازى 
جلوگیرى کنند، در عوض خارجى هاى این تیم عملکرد خوبى را 

در ترکیب تیم شان به نمایش گذاشتند.
 تیم الوحده از نظر تعداد پاس در این بازى برترى ویژه اى نسبت 
به ذوب آهن داشت به طورى که بیشــترین تعداد پاس در میان 
بازیکنان الوحده 64 پاس و در میان بازیکنان ذوب آهن 34 پاس 
بوده است ضمن این که دقت پاس هاى بازیکنان الوحده بهتر از 

نماینده ایران در این بازى است. 
 بهترین بازیکنان الوحده از نظر تعداد پاس احمد رشــید مدافع و 
ژوژاك هافبک مجارى این تیم هســتند که به ترتیب 64 و 60 
پاس داده اند. اما بهترین هاى ذوب آهن دو بازیکن خارجى این 
تیم جورجى ولسیانى و استنلى کى روش بوده اند که هرکدام 34 

پاس داده اند. اما همانطور که گفته شد دقت پاس هاى بازیکنان 
الوحده نیز مانند تعداد پاس هایشان بهتر از ذوبى هاى بوده است؛ 
البته پاس هاى احمد رشید به عنوان یک دفاع وسط شاید ارزش 
پاس هاى یک هافبک تهاجمى را نداشته باشد؛ اما این بازیکن که 
64 پاس داده 93,8٪ پاس هایش سالم بوده است. ژوژاك که 60 
پاس داده 80٪ پاس هایش به مقصد رسیده اند؛ اما ولسانى از 34 
پاس 79,4٪ پاس هایش و کى روش از همین تعداد پاس ٪64,7 

پاس هایش سالم بوده است.
 اکبر ایمانى در زمان حضــورش در میدان با تنها 9 پاس که البته 
100درصد آن ها درســت بوده کمترین تعداد پاس را داده است. 
البته او در نیمه دوم توســط امیرقلعه نویــى از زمین بیرون آمد. 
مرتضى تبریزى و سید محمد حســینى هر دو وینگر تیم ذوب 
آهن در این بازى با 13 پاس در رده کمترین تعداد پاس قرار دارند. 
حسینى 84,6٪ پاس هایش سالم بوده و تبریزى تنها 53,4٪ پاس 
هایش به مقصد رسیده است. نکته جالب اما اینجا است که بختیار 
رحمانى هافبک تهاجمى ذوب آهن نیز در این بازى 22 پاس داده 
که 72,7٪ درصد پاس هایش درست بوده است. شاید بتوان علت 
ناکامى ذوب آهن را از همین تعداد پاس هاى رد و بدل شــده به 
خصوص در میان بازیکنان میانى و تهاجمى دو تیم جستجو کرد.

 الهالل یکــى از حریفان اســتقالل در مرحله 
گروهى لیــگ قهرمانان،از چهار بــازى خود در 
مرحله گروهى تنها دو امتیاز کسب کرده و شانس 
بسیار کمى براى صعود به دور بعد دارد.وضعیت 
بحرانى الهالل باعث انتقادهاى زیادى از این تیم 
در عربستان شده اســت. یک خانم عربستانى با 
منتشر کردن یک پست وضعیت باشگاه الهالل را 

به باد تمسخر گرفت.
او نوشت: با توجه به این که زنان در عربستان در 
همه زمینه ها در حال فعالیت هستند اجازه دهید 
که ریاست باشــگاه را هم تجربه کنیم و من به 
عنوان رئیس باشگاه الهالل انتخاب شوم. حداقل 

ریاست من بدتر از روساى کنونى نخواهد بود.

 مصاحبه هاى رئیس هیات مدیره پرسپولیس یک نکته مشــترك دارد. اینکه جعفر کاشانى روى مسائل فرهنگى و 
اجتماعى تاکید ویژه اى دارد و از محاســن پوشیدن 
پیراهن پرســپولیس براى بازیکنان جوان حرف مى 
زند. جعفرکاشانى در تازه ترین مصاحبه اش با باشگاه 
خبرنگاران هم دســت روى این موضوع گذاشــته 
و گفته:“ پرســپولیس تیم بزرگى اســت و پوشیدن 
پیراهن این تیم براى بازیکنان یک افتخار محسوب 
مى شود. بازیکنان مى توانند با حضور در پرسپولیس 
آینده اجتماعى خود را رقم بزنند و رفتار و کردارشان 
الگوى جوانان باشــد. ” البته ایــن حرفها نکته مهم 
صحبتهاى رئیس هیات مدیره پرســپولیس نیست 
بلکه جعفرکاشانى مدعى است پرسپولیس به راحتى 
قهرمان آسیا خواهد شــد:“ اقدامات خوبى از سوى 

مدیریت صورت گرفته است و  تیم ما به راحتى مى تواند  قهرمانى لیگ قهرمانان را بدست آورد.“

 على کریمى براى اینکه نشان دهد قرارداد کارلوس کى روش با 
تیم ملى فوتبال ایران، قراردادى ترکمانچاى است، قرارداد خود 

را منتشر کرده است!
 على کریمى قراردادش با سپیدرود رشــت را منتشر کرده است. 
قراردادى که قیمتش 700 میلیون تومان براى نیم فصل دوم لیگ 

دو فصل دیگــر به ازاى ســالى 1/3 میلیارد امســال و 

تومان است!
على کریمى بهایى را در ســال اول کارش مى گیرد  
که خیلى دیگــر از مربیان حاضــر در فوتبال ایران

 نمى گیرند. مثال اسکوچیچ با آن همه موفقیت از تیم 
خونه به خونه 100 هزار دالر براى نیم فصل لیگ یک 
گرفته یا رقم یک فصل مربیانى با شهرت امیر قلعه نویى 
و یحیى گل محمدى نزدیک به همین عددى است که 

او دریافت مى کند!
درحالى که نه مدرك مربیگــرى دارد، نه تجربه خیلى 
باال. با ایــن وجود چنین بهایى برایش پرداخته شــده 
اســت. البته این جادوگر محبوب فوتبال ایران شاید 
بهتر بود براى مشخص شدن آپشن هاى قراردادهاى 
قراردادهایــش  بســته،  کــه  اى  حرفــه 
بــا االهلــى یــا بایــرن مونیــخ را منتشــر 
مى کــرد تا مشــخص شــود او ماشــین داشــته
 یا نه؟ بیمه بوده است یا نه؟ لباس هایش را خودش با 

دست مى شسته یا نه؟

عجب خارجى هایى!

رامیــن رضاییان 
ســتنده شرکت 

ن این تیم 
یان در 
ورش
تنده 
ر چه 
ست 
 کادر

 که در 
ن کمتر 

ر گرفته و 
سکو نشسته 

نه جام جهانى 
رى او از ترکیب 

شنبه هفته پایانى 
ـد که اوستنده یک 

شد.
ت آوردن رتبه یازدهم 

که باعث شد اوستنده در لیگ بلژیک 
باالترین سطح فوتبال در این کشور حضور 

4وى هم 754 دقیقه در زمین بود و یک گل هم 
 نمایش نه چندان درخشان او در ترکیب اوستنده، 

ن این باشــگاه قصد تمدید قرارداد با مدافع راست 
د. رامین هم منتظر جام جهانى مى ماند تا شاید با انجام 

ترکیب ثابت باشــد- بتواند با پیشنهادى از سوى یک  ر
 شود.

قرارداد بایرن مونیخ را
 هم منتشر کن!

پایان رامین 
در بلژیک؟

قهرمان آسیا خواهد شــد: اقدامات خوبى از سوى 
ریت صورت گرفته است و  تیم ما به راحتى مى تواند  قهرمانى لیگ قهرمانان را بدست آورد.“

اینکه نشان دهد قرارداد کارلوس کى روش با  ى کریمى براى
 ملى فوتبال ایران، قراردادى ترکمانچاى است، قرارداد خود 

نتشر کرده است!
ى کریمى قراردادش با سپیدرود رشــت را منتشر کرده است. 
0دادى که قیمتش 700 میلیون تومان براى نیم فصل دوم لیگ 

3دو فصل دیگــر به ازاى ســالى 1/3 میلیارد ــالل و

ن است!
ى کریمى بهایى را در ســال اول کارش مى گیرد  
خیلى دیگــر از مربیان حاضــر در فوتبال ایران

ى گیرند. مثال اسکوچیچ با آن همه موفقیت از تیم 
0ه به خونه 100 هزار دالر براى نیم فصل لیگ یک 
ته یا رقم یک فصل مربیانى با شهرت امیر قلعه نویى 
حیى گلمحمدى نزدیک به همینعددى است که 

ریافت مى کند!
الى که نه مدرك مربیگــرى دارد، نه تجربه خیلى 
 با ایــن وجود چنین بهایى برایش پرداخته شــده 
ـت. البته این جادوگر محبوب فوتبال ایران شاید 
ر بود براى مشخص شدن آپشن هاى قراردادهاى 
قراردادهایــش  بســته،  کــه  اى  فــه 
االهلــى یــا بایــرن مونیــخ را منتشــر 
کــرد تا مشــخص شــود او ماشــین داشــته
خودش با  است یا نه؟ لباسهایش را ه؟ بیمه بوده

ت مى شسته یا نه؟

قرارداد بایرن مونیخ را
 هم منتشر کن!

  خدا نمى خواهد
 توپ هایمان گل شود!

هافبک تراکتورسازى اعتقاد دارد تیمش دچار بدشانسى شده و دلیل گل 
نشدن موقعیت هایشان را نمى داند.

احسان پهلوان در مورد تساوى تراکتورسازى مقابل الجزیره امارات درباره 
این مسابقه عنوان کرد: نمى دانم چرا هر کارى که مى کنیم، توپ هایمان 
به گل تبدیل نمى شود. نمى دانم این شــانس ما یا قسمت ماست؟ خدا 

نمى خواهد که توپ هاى ما به گل تبدیل شود.
وى ادامه داد: پست من هافبک است. وظیفه من گلزنى نیست. وظیفه 
من این اســت که تالش کنم تا موقعیت سازى کنم. من همه تالشم را 
مى کنم. من در هر تیمى که بودم تمام تالشم را انجام داده ام. من سرباز 

این تیم هستم و با تمام جانم در خدمت این تیم هستم.
هافبک تراکتورسازى درباره شــانس تیمش براى صعود به دور بعدى 
بیان کرد: شرایط ما خیلى سخت شده است. ناامید نباید شویم. خداوند 
بزرگ است. باید تمام تالش مان را انجام دهیم تا در بازى برگشت نتیجه 

بگیریم. از هواداران مان تشکر مى کنم. ما شرمنده آن ها شدیم.
پهلــوان در پایان افــزود: در دقیقــه 85 وقتى که یک اســتارت زدم 
همه عضالت پایــم گرفت و دیگر افتادم. االن هم عضله چهار ســرم 
گرفته است. من هفته پیش هم همســترینگم آسیب دید. دلیلش این 
اســت که ما 4 روز به 4 روز بازى هاى فشــرده داریم و فشــار روى ما 

زیاد است.

 

  راحت قهرمان آسیا مى شویم!

رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اعالم کرد که فیفا تا روز 
دوم فروردین 97 به مسئوالن باشــگاه پدیده فرصت داده تا مطالبات 
پراهیچ را پرداخت کنند.  روزبه وثوق احمدى گفت: باشــگاه پدیده باید 
این مبلغ را پردخت کند یا با این بازیکن به توافق برســد.  وى در پاسخ 
به این سوال که ممکن اســت چه تصمیمى گرفته شود، گفت: چون 
یکبار کســر امتیاز صورت گرفته امکان دارد جریمه این بار سقوط به 
دســته پایین تر و یا محرومیت این باشــگاه از پنجره نقل وانتقاالتى

 باشد.

عید پدیده، تلخ مى شود؟

طعنه به الهالل
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نصف جهان هر چند ذوب آهن در امارات شکست خورد 
ولى همچنان یکى از شانس هاى اصلى گروه خود براى 

صعود محسوب مى شود.
 در بین ایرانى هاپرســپولیس تنها نماینده پیروز ایران 
در هفته چهارم لیگ قهرمانان آســیا بود. اســتقالل و 
تراکتورسازى به تساوى رســیدند و ذوب آهن  هم که 
دیدید که چطور به طرزى ناباورانه در امارات  شکســت 
خورد. با وجود نتایج هفته چهارم، کماکان همه تیم هاى 
ایرانى و حتى تراکتور ســازى شــانس صعود از گروه را 
دارند. توضیح زیر مى تواند ذهن شما را براى روشن شدن 
موضوع شانس صعود تیم هاى کشورمان روشن تر کند. 

از ذوب آهن  شروع مى کنیم.
 ذوب آهن اصفهان از چهار بازى قبلى 6 امتیاز کســب 
کرده و شانس مناسبى براى صعود به مرحله بعدى دارد. 
آنها در صورتى که یک امتیاز از جدال با الدوحیل بگیرند، 
در هر صورتى خیالشــان از جایگاه دومى تا پایان هفته 
پنجم راحت خواهد شد و سپس با کسب یک پیروزى و 
حتى یک تساوى در جدال با لوکوموتیو، مى توانند به 

جمع 16 تیم برتر آسیا برسند.
 تراکتور ســازى با وجود نتایج بــد، هنوز اندکى

 مى تواند به صعــود امیدوار باشد.شــاگردان ارطغرل 
ســاغالم در چهار بازى قبلى تنها دو امتیاز کسب کرده 
اند و براى صعود به مرحله بعدى، نیازمند 6 امتیاز و البته 
عدم توفیــق الجزیره و الغرافه هســتند. در صورتى که 
دیدار الغرافه و االهلى با تساوى خاتمه یابد، تراکتور باید 
االهلى و الغرافه را ببرد و نماینده امارات و قطر نیز هیچ 

بردى کسب نکنند. 
با توجه به نتایج 

قبلى تبریزى ها، کسب 6 امتیاز از دو بازى آینده منهاى 
سایر نتایج از آنها کامال بعید است.

 به ســرخ هاى تهران مى رسیم.پرسپولیس هم اکنون
 با 9 امتیاز شانس مناسبى براى صعود به مرحله بعد دارد. 
سرخ ها با یک تساوى مقابل نســف قارشى نیز راهى 
مرحله بعدى مى شــوند اما آن ها فرصت صدرنشینى 

هــم دارند و نبایــد از آن به ســادگى 
بگذرند. یک تســاوى در ازبکستان و 

جبران شکست در قطر، 

شاگردان ایوانکوویچ را به عنوان صدرنشین راهى مرحله 
بعدى مى کند.

و در پایان به شاگردان شفر مى رسیم.استقالل در دیدار 
با حریف اماراتى فرصت قطعى کردن صعود را داشــت؛ 
اما تساوى برابر العین، کار را ســخت کرد. حاال آبى ها 
یک جدال خانگــى مقابل الریان دارنــد که در صورت 
پیروزى، صعودشان را تا حدى قطعى مى کند و در واقع 
این دیدار، بازى کلیدى محسوب مى شود اما شاگردان 
شفر مى توانند با حفظ شکست ناپذیرى نیز راهى مرحله 

بعدى شوند.
به گزارش نصــف جهان، شــاید غیر منتظــره ترین 
نتیجه هفته چهارم را باید شکســت عجیب و سنگین
 ذوب آهن در امارات دانست. با این حال ژنرال همچنان 
فرصت خوبى براى صعــود دارد و همانگونه که وعده 
داده بود تیمش به عنوان تیم دوم به احتمال زیاد صعود 
مى کند. این تیم حاال همه جا بــه دنبال جایگاه دومى 
است؛ هم در لیگ برتر و حاال هم در گروه لیگ قهرمانان 

آسیا!

ذوب آهن باز هم دنبال  دومى است! 

تراکتورسازى به تساوى رســیدند و ذوب آهن  هم که 
دیدید که چطور به طرزى ناباورانه در امارات  شکســت 
خورد. با وجود نتایج هفته چهارم، کماکان همه تیم هاى 
ایرانى و حتى تراکتور ســازى شــانس صعود از گروه را 
دارند. توضیح زیر مى تواند ذهن شما را براى روشن شدن 
موضوع شانس صعود تیم هاى کشورمان روشن تر کند. 

از ذوب آهن  شروع مى کنیم.
6 ذوب آهن اصفهان از چهار بازى قبلى6 امتیاز کســب 
کرده و شانس مناسبى براى صعود به مرحله بعدى دارد. 
آنها در صورتى که یک امتیاز از جدال با الدوحیل بگیرند، 
در هر صورتى خیالشــان از جایگاه دومى تا پایان هفته 
پنجم راحت خواهد شد و سپس با کسب یک پیروزى و 
ه به حتى یک تساوى در جدال با لوکوموتیو، مى توانند

6جمع 16 تیم برتر آسیا برسند.
 تراکتور ســازى با وجود نتایج بــد، هنوز اندکى

االهلى و الغرافه را ببرد و نماینده امارات و قطر نیز هیچ
بردى کسب نکنند. 

با توجه به نتایج 

مرحله بعدى مى شــوند اما آن ها فرصت صدرنشینى 
هــم دارند و نبایــد از آن به ســادگى 
بگذرند. یک تســاوى در ازبکسکستان و 

،ر،طر، جبران شکست در ق

یک جدال خانگــى مقابل الریان دارنــد که در صورت
پیروزى، صعودشان را تا حدى قطعى مى کند و در واقع
این دیدار، بازى کلیدى محسوب مى شود اما شاگردان
شفر مى توانند با حفظ شکست ناپذیرى نیز راهى مرحله

بعدى شوند.
به گزارش نصــف جهان، شــاید غیر منتظــره ترین
نتیجه هفته چهارم را باید شکســت عجیب و سنگین
 ذوب آهن در امارات دانست. با این حال ژنرال همچنان
فرصت خوبى براى صعــود دارد و همانگونه که وعده
داده بود تیمش به عنوان تیم دوم به احتمال زیاد صعود
مى کند. این تیم حاال همه جا بــه دنبال جایگاه دومى
است؛ هم در لیگ برتر و حاال هم در گروه لیگ قهرمانان

آآسیا!

نصف جهان ابراهیم عالمه، گلر موفق سپاهانى ها در رادار 
چند باشگاه عربى قرار گرفته است.

گلر تیم ملى سوریه که با حضورش در سپاهان موفق 
شد آشفتگى هاى دروازه این تیم را برطرف و به چهره 
محبوبى در بین هواداران این تیم تبدیل شود با توجه به 
عملکرد خوبش هم در رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 
و هم در ســپاهان مورد توجه چند باشگاه عربى حوزه 

خلیج فارس قرار گرفته و قطعا آنها به زودى پیشنهادات 
اغوا کننده اى را براى جذب او ارائه خواهند داد.

نصف جهان به مدیران سپاهان هشدار مى دهد که چنانچه 
خواهان ادامه همکارى با او هســتند، قبل از اینکه این 

پیشنهادات داغ شود ســریعا براى فصل آینده با او به 
توافق و قرارداد جدید امضا کنند تا آرامشــى که بر 
چهارچوب دروازه زردها حکمفرما شــده به راحتى 
از دست نرود و بخش عمده اى از انرژى سپاهان 
در نقل و انتقاالت تابســتانى بــراى خرید گلر به 

هدر نرود. 

نصف جهــان  ظاهرا رشید مظاهرى  از خشم کى 
روش از ملى پوشــان ذوب آهن جان سالم به در 
برده است و در حال حاضر تنها بازیکن این تیم در 

اردوى تیم ملى است.
تیم ذوب آهن در ماه هاى گذشــته 3 بازیکن در 
تمرینات ریکاورى تیم ملى به نام هاى مرتضى 
تبریزى، اکبر ایمانى و رشــید مظاهرى داشت؛ 
اما در تصمیمى ناگهانى کــى روش دیگر این 3 
بازیکن را به اردوها و تمرینات ریکاورى فرانخواند 
تا شــایعاتى درباره خط خوردن آنهــا به گوش

 برسد.
در این باره گفته مى شــد درخواست قلعه نویى 
قبل از دیدار پلى آف لیگ قهرمانان با آیزاول هند 
مبنى بر عدم حضور بازیکنانش در ریکاورى باعث 
ناراحتى کى روش شده و سرمربى تیم ملى دیگر 

آنها را فرا نمى خواند.
ماجراهــا اینطور پیــش رفت تــا اینکه آخر 

کارلــوس کــى روش در فهرســت 
نفرات جدیــد تیم ملى، نام رشــید 

مظاهرى را گنجاند. دروازه بان 

ذوبى هــا در حالى بار دیگر بــه اردوى تیم ملى 
برگشت که نامى از اکبر ایمانى و مرتضى تبریزى 

در فهرست ملى پوشان دیده نمى شود.
به نظر مى رســد کارلوس کى روش با توجه به 
نیمکت نشــینى هاى اخیر ایمانــى در ترکیب 
ذوب آهــن و عملکرد پرفراز و نشــیب تبریزى 
تصمیم به غیبت آنهــا در اردوى قبل از بازى با 
ســیرالئون گرفته اســت. حاال این دو بازیکن با 
توجه به دعوت شــدن مظاهرى انگیزه بیشترى 
پیدا کردند تا در ترکیب ذوب آهن بدرخشــند و 
خودشان را به کادرفنى تیم ملى نشان دهند. فعال 
از جمع ملى پوشــان ذوب آهن، رشید مظاهرى 
نفــس راحتى مى 
کشــد و بقیه 
چشــم انتظار 
آتى  روزهاى 

خواهند بود.

 

به نوشــته ســایت اســپورت مگزین بلژیک باشــگاه شــارلوا به احتمال فــراوان از جــام جهانى روســیه درآمــد قابــل توجهى خواهد داشــت. 
این نشــریه اعالم کرد بــه احتمال فــراوان کاوه رضایى و بنتواتــه دو بازیکن این تیم در لیســت ایــران و پرو براى جــام جهانى حضــور دارند و هر 
کدام تنهــا براى بازى هــاى مقدماتى جــام جهانى 175 هــزار و 450 یورو دریافــت خواهند کــرد و در صورتى که تیــم هاى ایران و پــرو از مرحله 
گروهى صعود کنند، این درآمد بیشــتر هم مى شــود. به ازاى هر روزى که کاوه و بنواته در روســیه هســتند، 6 هزار و 927 یورو فیفا بــه آنها پرداخت

 مى کند.
اسپورت مگزین همچنین خبر داد پولى که فیفا بابت کاوه رضایى مى دهد بین این بازیکن، باشگاه بلژیکى و همینطور استقالل که باشگاه سابق کاوه بوده و 

تا تابستان گذشته در آن بازى مى کرد، تقسیم مى شود. 

 بعد از صحبــت هاى ســرمربى العیــن مبنى 
بر اینکــه بــراى آنالیــز اســتقالل از یکى از 
دوســتانش در ایــران کمــک گرفتــه دو  نام 
بــه عنــوان متهمیــن ماجــرا مطرح شــدند.
 نفر اول برانکو سرمربى پرسپولیس بود و نفر دوم 
میک مک درموت مربى سابق استقالل که البته 
مک درموت دیروز هر گونه کمک به باشگاه العین 
را تکذیب کرد. حاال مشخص شــده نه او نقشى 
در این ماجرا داشــته نه برانکــو بلکه یک ایرانى 
مقیم امارات به العین کمک کــرده. این ادعاى 
سرپرست اســتقالل اســت. نصرا... عبداللهى 

در بخشــى از مصاحبه اش به خبرنگاران گفته: 
«منظور سرمربى العین یک ایرانى االصل است که 
به آنها کمک کرده. او سال هاست در آنجا حضور 
دارد و عضو باشگاه العین است. اتفاقًا این شخص 
به ما هم کمک کرده است! رســانه ها به اشتباه 
رفتند سراغ کسانى که در ایران این کار را کرده اند. 
آنالیز که دیگر نیازى به ایرانى و غیر ایرانى ندارد. 
کافى است در اینترنت سرچ کنید تا وضعیت یک 
بازیکن از شوت زدن تا تعداد پاس هایش را ببینید. 
آن شخص ایرانى، آدم خوبى است و کارش آنالیز 

است.» 

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه تیمش با یک برد از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا صعود 
مى کند، گفت: بازى با سیرالئون به تیم ملى ایران کمکى نمى  کند.

  امیر قلعه نویى درباره شکست ذوب آهن برابر الوحده امارت گفت: وقتى مى بازید، اوضاع و 
احوال خوب نیســت. این برد را به الوحده تبریک مى گویم. آنها بهتر از ما بازى کردند. 
آن روز، روز بد ذوب آهن بود. در همین روز بد، گل اول و دوم شــیرازه تیم ما را به 

ریخت.  تعویض هایمان هم جواب نداد.هــم 
نویى در پاسخ به این سئوال که شانس صعود ذوب قلعــه 

آهن به مرحله بعدى لیگ قهرمانان آســیا چقدر 
اســت؟ تأکید کرد: ما اگر در بــازى رفت در لیگ 
قهرمانان آسیا پیروز شــویم، صد درصد صعود 
مى کنیم. اگر حریفان ما حداکثر امتیاز را بتوانند 
بگیرند، درواقع از دو بــازى آینده خود چهار 

امتیاز مى خواهیم.
وى درباره رویارویى تیم ملى فوتبال ایران 
با تیم ســیرالئون گفت: اول باید ببینیم 
آیا ارتباطات بین المللى ما طورى هست 
که تیم هــاى بهترى به ایــران بیاوریم؟ 
روزى که من مربى تیم ملى بــودم، خدا را 

ه  ا مى گیرم که براى فیفادى هاى دو سال بعد از آن گــو
هم بازى هاى تدارکاتى را رزرو کرده بودم.

قلعه نویى یادآور شــد: االن باید دید برنامه کادر فنى تیم ملى چه بوده است؟ 
قطعًا بازى هایى مثل ســیرالئون به فوتبال ایران کمــک نمى کند، ولى آیا با 
مشکالت سیاسى، توانسته ایم خواسته هاى کادر فنى را برآورده کنیم؟ شاید 
هم کادر فنى از این بازى استقبال نمى کند و مجبور بوده این بازى را در نظر

 بگیرد.
وى در بخش دیگرى از صحبت هایش به محمدرضا ساکت دبیر فدراسیون 
فوتبال اشاره کرد و گفت: من تاکنون در زندگى ام براى کسى «پپسى باز 
نکرده ام» و از زبان تلخم زیاد لطمه خورده ام، ولى ســاکت آدم فعال و به 
روزى است و همان ساختارى را که در سپاهان پیاده کرده بود، در فدراسیون 
فوتبال پیاده مى کند. ســرمربى تیم ذوب آهن تأکید کرد: االن ساکت 15 
سال سابقه مدیریتى دارد و حتماً به فدراسیون اشراف کامل پیدا کرده است، 

ولى این بازى به ما کمکى نمى کند.
وى افزود: معذرت مى خواهم این جمله را مى گویم. در کشورهایى مثل ما 
بعضى از مدیران روزى 20 ســاعت کار مى کنند؛ این یعنى فاجعه. این نشان 
مى دهد مملکت ما صد سال عقب است. بدون شک این مدیر در ماه دوم کارى 
خود فاجعه مى شود. یک مدیر باید هشت ساعت کار کند، هشت ساعت استراحت 
کند و هشت ساعت هم باید به خانواده اش برسد؛ جایى که برنامه نباشد، یک مدیر 
با افتخار مى گوید از پنج صبح سرکار هستم و یا 20 ساعت کار مى کنم؛ باید در همه 

چیز برنامه و چشم انداز داشته باشیم.

جــام جهانى روســیه درآمــد قابــل توجهى خواهد داشــت.
ر لیســت ایــران و پرو براى جــام جهانى حضــور دارند و هر
خواهند کــرد و در صورتى که تیــم هاى ایران و پــرو از مرحله
7 هزار و 927 یورو فیفا بــه آنها پرداخت 6در روســیه هســتند، 6

 باشگاه بلژیکى و همینطور استقالل که باشگاه سابق کاوه بوده و 

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن با بیان اینکه تیمش با یک برد از مرحله گروهى لیگ قهرمانا
کمى کند، گفت: بازى با سیرالئون به تیم ملى ایران کمکى نمى کند.

 امیر قلعه نویى درباره شکست ذوب آهن برابر الوحده امارت گفت: وقتى مى با
احوال خوب نیســت. این برد را به الوحده تبریک مى گویم. آنها بهتر از ما
نآنآنروز، روز بد ذوب آهن بود. در همین روز بد، گل اول و دوم شــیراز

ریخت.  تعویض هایمان هم جواب نداد.هههــم 
نویى در پاسخ به این سئوال که شانسققلعــه 

آهن به مرحله بعدى لیگ قهرمانان
اســت؟ تأکید کرد: ما اگر در بــازى
قهرمانان آسیا پیروز شــویم، صد
مى کنیم. اگر حریفان ما حداکثر ام
بگیرند، درواقع از دو بــازى آین

امتیاز مى خواهیم.
وى درباره رویارویى تیم ملى

با تیم ســیرالئون گفت: اول
آیا ارتباطات بین المللى ما ط
که تیم هــاى بهترى به ایــ
روزى که من مربى تیم ملى بـ

ه  ا مى گیرم که براى فیفادى هاى دو سگــو
هم بازى هاى تدارکاتى را رزرو کرده بودم.

قلعه نویى یادآور شــد: االن باید دید برنامه کادر فنى تیم ملى چه
قطعًا بازى هایى مثل ســیرالئون به فوتبال ایران کمــک نمى ک
مشکالت سیاسى، توانسته ایم خواسته هاى کادر فنى را برآورده
هم کادر فنى از این بازى استقبال نمى کند و مجبور بوده این با

 بگیرد.
وى در بخش دیگرى از صحبت هایش به محمدرضا ساکت دب

فوتبال اشاره کرد و گفت: من تاکنون در زندگى ام براى کسى
نکرده ام» و از زبان تلخم زیاد لطمه خورده ام، ولى ســاکت
روزى است و همان ساختارى را که در سپاهان پیاده کرده بود،
فوتبال پیاده مى کند. ســرمربى تیم ذوب آهن تأکید کرد: اال
سال سابقه مدیریتى دارد و حتماً به فدراسیون اشراف کامل پید

ولىاین بازى به ما کمکى نمى کند.
وى افزود: معذرت مى خواهم این جمله را مى گویم. در کشور
0بعضى از مدیران روزى 20 ســاعت کار مى کنند؛ این یعنى فاجع
مى دهد مملکت ما صد سال عقب است. بدون شک این مدیر در م
خود فاجعه مى شود. یک مدیر باید هشت ساعت کار کند، هشت ساع
کند و هشت ساعت هم باید به خانواده اش برسد؛ جایى که برنامه نباش
0با افتخار مى گوید از پنج صبح سرکار هستم و یا 20 ساعت کار مى کنم

چیز برنامه و چشم انداز داشته باشیم.

قلعه نویى:

ساکت، ساختار سپاهان را 
در فدراسیون پیاده کرد

 
ذوب آهن اصفهان از 

چهار بازى قبلى 6 امتیاز 
کسب کرده و شانس مناسبى 
براى صعود به مرحله بعدى 

دارد

ز

برنامه سپاهان تا پایان سال  
سپاهان اصفهان که در مدت تعطیالت لیگ برتر تمرینات خود را به شکل منظم پیگیرى مى کند تا آماده دیدار با 

پیکان در هفته بیست و ششم شود، برنامه تمرینات و اردوى خودش را اعالم کرد.
ادامه تمرینات سپاهان پیش از بازى با پیکان ازدیروز( چهارشنبه) در زمین چمن باغ فردوس پیگیرى شد.

همچنین سپاهانى ها که قرار بود اردویى در بوشهر داشــته باشند و به دلیل مشکالتى این اردو لغو شد، دیدارى 
دوستانه در اصفهان با پارس جم داشتند که با شکست یک بر صفر آنها همراه بود.این تیم قرار است یک دیدار 
دوستانه با یک تیم اصفهانى داشته باشد و پس از آن روز شنبه به تهران سفر خواهند کرد تا اردویى در این شهر 

داشته باشند.
طبق هماهنگى هاى انجام شده قرار است این تیم دیدارى تدارکاتى مقابل سایپا داشته باشد و پس از این دیدار 

به اصفهان باز مى گردند.
آغــاز را  خــود  تمرینــات  فروردیــن   5 از  نــوروز  تعطیــالت  در  ســپاهانى ها  همچنیــن 

 مى کنند. 

هانىها در رادار 

اهان موفق 
ف و به چهره 
ود با توجه به 
ى جام جهانى 
ه عربى حوزه 

ى پیشنهادات 
د داد.

 دهد که چنانچه 
ل از اینکه این 

 آینده با او به 
ــى که بر
 به راحتى 
 سپاهان 
د گلر به 

ابراهیم عالمه در رادار باشگاه هاى عربى

کاوه
 باشگاه هایش را 
پولدار مى کند

قبل از دیدار پلى آف لیگ قهرمانان با آیزاول هند 
مبنى بر عدم حضور بازیکنانش در ریکاورى باعث 
ناراحتى کى روش شده و سرمربى تیم ملى دیگر 

آنها را فرا نمى خواند.
ماجراهــا اینطور پیــش رفت تــا اینکه آخر 

کارلــوس کــى روش در فهرســت 
نفرات جدیــد تیم ملى، نام رشــید 

بان مظاهرى را گنجاند. دروازه

نفــس راحتى مى
کشــد و بقیه
چشــم انتظار
آتى روزهاى 

خواهند بود.

رشید، جان سالم به در برد

کارمند ایرانى العین



٠٦استان ٣١٨٥ سال چهاردهمپنج شنبه  ٢٤ اسفند ماه   ١٣٩٦

اعظم محمدى
شهردارى سازمان سياسى نيست و شهرداربايد فارغ ازهر 

نگاه و تفكرى به شهروندان خدمات ارائه دهد.
شهردار گز برخوار به نصف جهان گفت: شهردارى سازمان 

سياسى نيست و نبايد سياست را وارد مقوله شهرى كرد.
محمود بخشــى تصريح كرد: ما خادم مردم هســتيم و 
نمى توانيــم پروژهاى عمرانى، خدماتــى و فرهنگى را 

مختص يك قشر خاص فراهم ســازيم  بلكه بايد براى 
شــهروندان شــهر فارغ از هر نگاه و تفكــر، خدمات

 ارائه دهيم.
به گفته وى شــهردار به عنوان گرداننده شــهر، موظف 
است به مردم در هر دوره اى از دولت ها به نحوه مطلوب 

خدمات رسانى كند.
بخشى همچنين گفت: رمز موفقيت شهرداردر شفايت 

عملكرد وى اســت.  بنابراين در نظر داريم در سال جديد 
بيشتر به دنبال ســرمايه اجتماعى باشيم تا سرمايه مالى 
و اينكه شهروندان از ســكونت در شهر رضايت مطلوب 
داشته باشند. زيرا شــهردارى قبل از اينكه يك سازمان 
خدماتى باشــد يك ســازمان اجتماعى  است. پس بايد 
ما مباحث اجتماعى را بيشــتر در ســازمان شــهردارى

 ببينيم.

مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
گفت: براى حفظ منظر شهرى، در برنامه ريزى بعضى پارك ها 
استفاده از گياهان خشك منظر لحاظ شده كه مركز تحقيقات 
كشاورزى درخصوص آن ها تحقيق كرده است و در حال حاضر 
در بخش هاى دورتر از سيماى شهر مانند پارك اشراق و كوه 

نخودى و كمربندهاى سبز از آن ها استفاده مى شود.
فروغ مرتضايى نژاد افزود: هم اكنون با افت شديد آب چاه ها 
مواجه هســتيم كه بعضاً خشك يا شور شــده و متناسب با 
گونه هاى گياهى كشت شده از ديرباز نيستند. وى با تأكيد 
بر اين كه درختان قديمى هويت شهر اصفهان هستند، اضافه 
كرد: درختان چنار هويت هاى خيابان هاى اين شهر را تشكيل 

مى دهند و سعى شده تا عالوه بر حفظ درختان با حداقل آب 
در دســترس، براى جبران كمبود آب برنامه ريزى شود.وى 
يادآور شد: چالش بعدى جايگزينى گياه هان علفى با گونه هاى 
پايدار علفى است كه سبزى آن در تمام دوره سال حفظ شود 
و گاهى همراه با گل دهى باشد، در همين راستا از گونه هاى 
پيازى كه توجيه اقتصادى بهترى نسبت به گونه هاى بذرى 
دارد، استفاده شده است. مرتضايى نژاد با اشاره به باغ گل هاى 
اصفهان هشدار داد: قسمت هايى از اين باغ در حال نابودى 
بود، بنابراين كلكسيون هاى طرح جامع مانند كلكسيون گل 
پيازى و پوششى و دارويى اجرا نشده است، بلكه احيا و بازنگرى 

كامل انجام شد.

رئيس اتحاديه ميادين ميوه و تره بار اصفهان با بيان اينكه 
اقدامات الزم براى ذخيره سازى سيب و پرتقال شب عيد 
انجام شــده است، گفت: پيش بينى مى شــود نرخ موز با 
توجه به افزايش نرخ دالر و بــازار جهانى براى نوروز ٩٧، 

افزايش يابد.
ناصر اطرج با اشاره به وضعيت بازار ميوه در آستانه نوروز 
٩٧، اظهار داشت: خوشبختانه امسال با كمبود ميوه در بازار 
مواجه نيستيم و همانند سال گذشــته در تأمين پرتقال با 

كمبود و يا گرانى روبرو نمى شويم.
وى با تاكيد بر اينكه امســال به خصــوص براى تامين و 
ذخيره سازى دو ميوه سيب و پرتقال شب عيد اقدامات الزم 

انجام شده و كمبودى وجود ندارد، افزود: در حال حاضر در 
تأمين نارنگى اندكى كمبود وجــود دارد كه البته اين ميوه 

براى نوروز مصرف بااليى ندارد.
رئيس اتحاديه ميادين ميوه و تره بار اصفهان در خصوص 
تأمين موز و افزايش قيمت آن در آستانه نوروز ٩٧، گفت: 
براى امسال انتظار كاهش قيمت موز را نمى توانيم داشته 
باشيم و حتى پيش بينى مى شــود با توجه به افزايش نرخ 
دالر و كاهش توليد جهانى ايــن محصول، نرخ موز براى 

نوروز گران شود.
وى افزود: قيمت موز نسبت به شــب عيد گذشته حدود 

٢٥ درصد گران شده كه ناشى از اثرات بازار جهانى است.

حفظ سيماى شهر با گياهان 
خشك منظر

كمبودى در تأمين سيب و 
پرتقال شب عيد نداريم

به زودى؛ اعالم نرخ نامه جديد 
آرايشگران مردانه 

رئيس اتحاديه آرايشگران مردانه اصفهان گفت: هيچ گونه 
افزايش نرخى براى اتحاديه آرايشگرهاى مردانه اصفهان 

در آستانه شب عيد نداريم.
اصغر شجره طوبى با بيان اينكه در سال جارى هيچ گونه 
افزايش نرخى در آرايشــگرهاى مردانه نداريم و طبق 
قيمت هاى گذشته به مشتريان خدمات ارائه مى دهيم، 
اظهارداشت: طرح ضربتى نظارت بر آرايشگرهاى مردانه 
اصفهان از ٢٥ اسفند ماه آغاز و تا بعد از ايام نوروز ٩٧ ادامه 
خواهد داشت.وى با بيان اينكه تاكنون هيچ گونه پلمبى در 
ايام نوروز نداشتيم، افزود: قيمت تمام آرايشگرهاى مردانه 
طبق نرخى هاى مشخص قبل است و اتحاديه مطابق آن 
عمل مى كند، اما نرخ نامه جديد به زودى اعالم مى شود.

دفاتر و نمايندگى هاى كشيك 
بيمه سالمت در نوروز

ايام و ساعات كارى دفاتر پيشخوان طرف قرارداد اداره 
كل بيمه سالمت استان اصفهان در ايام تعطيالت نوروز 
اعالم شد . اداره كل بيمه سالمت استان اصفهان اعالم 
كرد: به منظور رفاه حال بيمه شدگان و خدمت رسانى بهتر 
به شهروندان، دفاتر و نمايندگى هاى كشيك براى ايام 
پايان سال و تعطيالت نوروز در نظر گرفته است . اسامى 
اين نمايندگى ها و دفاتر پيشــخوان منتخب در پايگاه 
  es.ihio.gov.ir اطالع رسانى اين اداره كل به نشانى
آمده و بيمه شدگان اين اداره كل مى توانند در ايام تعطيل 
خدمات بيمه اى مورد نياز خــود از قبيل صدور ، تمديد ، 
تعويض و المثنى دفاتر بيمه خــود را از اين نمايندگى ها 

دريافت نمايند .

افزايش ١٠درصدى اهداى كتاب 
در اصفهان

ناشران و مردم نيك انديش استان اصفهان بيش از ٨٨هزار 
و ٨٠٠جلد كتاب اهدا كردند .

كارشــناس تاميــن منابــع اداره كل كتابخانــه هاى 
عمومى استان اصفهان گفت: امسال بيش از ٥٨هزار و 
١٩٢جلد كتاب  با همت مردم خير و فرهنگ دوســت 
اصفهان و ٣٠هزار و ٧٠٠جلد كتاب از طرف ناشران به

 كتابخانه هاى عمومى اســتان اهدا شده است . سميه 
حسامى، بيشترين ميزان اهدا كتاب را در شهرستان هاى 
خمينى شهر،كاشان و نجف آباد دانست و افزود: اين ميزان 
اهداى كتاب در مقايسه با مدت مشابه  پارسال بيش از 
١٠درصد رشد داشته است.وى با اشاره به اينكه هم اكنون 
بيش از ١٨٢كتابخانه نهادى و ٢٥كتابخانه مشاركتى در 
استان فعال است افزود : در كتابخانه هاى عمومى بيش از 

دو ميليون و ٧٤٩هزار نسخه كتاب موجود است .

عضو هيئت علمى دانشگاه 
آزادمباركه داور برجسته شد

 «سهيل سلحشــور»، عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد مباركه، بر اساس نظر انتشارات بين المللى 

الزوير به عنوان داور برجسته انتخاب شده است.
عضو هيئت علمى گروه آموزشى رياضى واحد مباركه بين 
همه متخصصان در رشته موضوعى در دو سال گذشته، 
آن دســته از داورانى كه در ١٠ درصــد اول از نظر تعداد 
بازبينى هاى انجام شده براى مجله مورد نظر قرار گرفته 

اند، به عنوان داور برجسته داور جايزه مى گيرد.

بازار آشفته پوشاك و
 نظارت هاى سختگيرانه

در دو ماه گذشــته بيش از ٥٠ واحد متخلف فروشــنده 
پوشاك در اصفهان مهر و موم شدند.

رئيس اتحاديه پوشاك اصفهان گفت : ارايه فاكتور معتبر، 
درج قيمت بر روى اجناس و ســودهاى واقعى از نكاتى 

است كه فروشندگان عرضه پوشاك بايد رعايت كنند.
ابراهيم خطابخش با بيان اينكــه در پانزدهم بهمن ماه 
هرسال گشت هاى مشنرك تعزيرات حكومتى، اصناف 
و اماكن بر اين فروشگاه ها چند برابر مى شود، افزود:اين 
گشت ها تا پانزدهم فرودين به صورت شبانه روزى انجام 
مى شود.وى گفت : امسال براى بيش از ٢٠٠واحد پوشاك 

متخلف در اصفهان پرونده قضائى تشكيل شد.

خبر

محمدعلى نجفى، در حالى دوشــنبه شــب از ســمت 
شهردارى تهران استعفاء داده كه برخى شنيده ها حاكى 
از تمايل جدى اعضاى شــوراى شــهر براى انتخاب 
محسن مهرعليزاده، استاندار فعلى اصفهان، براى سمت 

شهردارى تهران هستند. 
خبر استعفاى محمدعلى نجفى شــهردار تهران از سه 
شنبه شب به طور غير رســمى منتشر شده بود اما هيچ 
منبع رسمى حاضر به تاييد آن نبود. اين استعفا بعد از آن 
تاييد شد كه احمد مســجدجامعى ظهر ديروز در جمع 
خبرنگاران گفت: موضوع استعفاى نجفى صحت دارد 
اما پذيرش آن ســيرى دارد كه بايد طى شود. براساس 
برخى شنيده ها بيمارى سرطان شهردار تهران يكى از 
داليل استعفاست. همچنين نجفى درباره برنامه رقص 
در برج ميالد به دادستانى احضار شده بود و طى روزهاى 

اخير مجموعه تحت مديريت او درگير اين حاشــيه ها 
بودند. پيش از اين نيز محمدعلى نجفى به واسطه آنچه 
بيمارى قلبى خــود عنوان كرده بود، از ســمت معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگى و صنايع 

دستى استعفا داده بود.
اما در هميــن حال يك منبــع آگاه، به آنا گفت: ســه 
عضو شــوراى شــهر تهران در تماس با مهرعليزاده 
از وى درخواســت كردنــد تــا آمــاده خداحافظــى 
از اصفهــان و پذيــرش ســمت شــهردارى تهران

 باشد.
اين منبع كه خواست نامش فاش نشــود، اضافه كرد: 
البته دو عضو شوراى شهر، از جهانگيرى هم درخواست 
كرده اند تا از اين فرصت براى خروج از دولت استفاده كند 
اما به نظر مى رسد بعيد باشد جهانگيرى از سمت معاون 

اولى كناره گيرى كند.
وى گفت: در ابتداى دوره پنجم شوراى شهر، مهرعليزاده 
از گزينه هاى جدى براى تصدى شهردارى تهران بود و 
برنامه مفصلى را هم در اين خصوص به شــوراى شهر 
ارائه كرد اما با توجه به اقبال بيشــتر اعضاى شــوراى 
شهر به آقاى نجفى، ايشــان هم از كانديداتورى براى 
سمت شهردارى تهران كناره گيرى كرد و بعد از مدتى از 
سوى دولت، به عنوان استاندار استان اصفهان، انتخاب

 شد.
اين منبع آگاه تاكيد كرد: با توجه بــه عملكرد مثبت و 
قابل قبول مهرعليــزاده در اصفهــان، دوباره اعضاى 
شوراى شــهر تهران، براى انتخاب ايشان تمايل پيدا 
كرده و مهرعليزاده يكى از گزينه هاى جدى شهردارى 

تهران است.

گمانه زنى ها از جانشينى احتمالى مهرعليزاده به جاى نجفى حكايت مى كند 

استاندار اصفهان 
شهردار تهران مى شود؟

 شهردارى سازمان سياسى نيست

ساسان اكبرزاده

خط يــك مترو اصفهــان به صورت غيررســمى ٢٧ 
اسفندماه ســال جارى از ميدان امام حسين(ع) تا صفه 
راه اندازى خواهد شــد و پس از تعطيالت نوروز ٩٧ نيز 
با حضور مسئوالن كشور رسماً مورد بهره بردارى قرار 

مى گيرد.  
شهردار اصفهان كه دومين نشســت خبرى خود را در 
خانه مشــروطيت برگزار كرده بود با بيان اين مطلب 
گفت: براساس قولى كه در برنامه «فرمول يك» دادم 
با تالش شبانه روزى و بى وقفه همه كاركنان، مديران 
و مهندسان، ما صبح ٢٧ اسفندماه سال جارى با هم از 
ايستگاه ميدان امام حسين(ع) سوار مترو شده و در صفه 
پياده خواهيم شد و از همه رسانه ها دعوت مى كنيم ما را 
همراهى كنند و من در طى اين مسير به سئواالت شما و 

اينكه چگونه به صفه رسيديم پاسخ خواهم گفت.
قدرت ا... نوروزى افزود: زمانى كه اين قول را در برنامه 
«فرمول يك» تلويزيون دادم اســترس داشــتم اما
 مى دانستم كاركنان و مديران مترو توان اينكا را دارند 
و عليرغم همه ســنگ اندازى ها، آن را به ســرانجام 

مى رسانند. 
وى با بيان اينكه اقدامات ديگرى هم در مترو اصفهان 
انجام شده است گفت: اگر همچون فعاليت بى وقفه مترو 
اصفهان كه با دقت و كيفيت مطلوب انجام شــد ديگر 
كارها انجام شود بســيارى از مسائل كشور حل شده و

 گره هاى كور باز خواهد شد. 
شهردار اصفهان مى گويد: در ابتداى ورودم به شهردارى 
اصفهان، روزانه ١٨ هزار نفر از مترو استفاده مى كردند 
كه اين ميزان امروز به ٣٠ هزار نفر رسيده و سعى داريم 
تا سال آينده ١٠٠ هزار مسافر با مترو رفت و آمد كنند كه 
اين در حقيقت حمايت از محيط زيســت، رفع آلودگى 

هوا و... است. 
ضمــن اينكه قــول مــى دهــم فاصلــه زمانى به 
١٠ دقيقــه برســد و راه ها و واگــن هــا را افزايش 
مــى دهيــم و در صورت طوالنى شــدن مســافت، 
ســرعت نيز افزايش مى يابد. نــوروزى ادامــه داد: 
همكاران ما ظرف چهــار ماه به اندازه چهار ســال در 
مترو كار انجــام دادند كه جا دارد از همه تشــكر كنم. 
اين درحالى اســت كه اميدواريم در ايســتگاه ميدان
 امام حســين(ع) اتفاقاتى بيفتد تا در آينــده نزديك، 

مسافران مترو از سه ضلع سوار و پياده شوند. 
وى همچنين گفت: خط دو مترو ٢٤/٥ كيلومتر است كه 
ما ١٤/٥ كيلومتر آن را اجرا مى كنيم و مطالعات خط سوم 

مترو نهيز در حال انجام مى باشد. 
شهردار ياصفهان از برنامه هاى مختلف براى مسافران 
نوروزى كه به اصفهان سفر مى كنند در اين ايام نيز خبر 
داد و گفت: از ٢٦ اسفند ٩٦، ستاد هماهنگى خدمات سفر 
شهر اصفهان با عنوان «آواى ميزبانى» كار خود را آغاز 
كرده و طى تعطيالت نوروزى، اين ستاد پانصد برنامه در 
٢٦ نقطه شهر اصفهان در سه بخش فرهنگى، هنرى و 

ورزشى را به اجرا مى گذارد. 
برگزارى نمايشــگاه صنايع دســتى، اجراى موسيقى 
تكنوازى، راه اندازى كارگاه هاى مشاغل سنتى، اجراى 
پويش هنرمندان، بازى چوگان و... از ديگر برنامه ها در 

ايام نوروز ٩٧ در شهر اصفهان است. 
شــهردار اصفهان در خصــوص بودجه ســال آينده 
شــهردارى و تحقق آن گفت: زمانى كه به شهردارى 
آمدم، حدود شش ماه و ١٥ روز از سال گذشته بود و به 
جاى تحقق ٥٠ درصد بودجه فقط ٣٠ درصد محقق شده 
بود كه اين ميزان با احتســاب وام مى باشد كه اگر وام 
نباشد ٢٣ درصد بودجه عملياتى شده است. بنابراين از آن 
زمان براى افزايش جذب بودجه اقداماتى صورت گرفت 
و امروز در آستانه پايان سال و عليرغم همه مشكالت، 
بودجه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ٥ درصد بيشتر 
تحقق يافته و به ٨٠ درصد رسيد. البته اين جداى از ٥٠٠ 
ميليارد تومانى است كه براى مترو كه به صورت اوراق 
مشاركت است و ٢٥٠ ميليارد تومان آن را دولت تضمين 

و بقيه را شهردارى تقبل كرده اختصاص يافته است كه 
اگر تحقق يابد درآمد امسال خواهد بود. 

شهردار اصفهان با بيان اينكه سالن اجالس سران در 
سال ٩٠ كلنگ زنى شــد و قرار بود در سال ٩١ به بهره 
بردارى برسد گفت: دولت قرار بود ١٠٠ ميليارد تومان 
كمك كند كه ٢٠ ميليارد كمك كرد و ٨٠ ميليارد تومان 
كسرى بود و شهردارى هم كارى انجام نداد. وى مشكل 
سالن اجالس ســران را واگذارى بخشــى از آن براى 
ســاخت هتل و مجموعه تجارى به بخش خصوصى 
دانست و افزود: مشكالتى هم در قرارداد با سرمايه گذار 
و شهردارى وجود دارد. البته در كارهايى كه شهردارى 
بايد انجام دهد پيشرفت داشته و به دنبال رفع مشكالت 

حقوقى بخش خصوصى هستيم. 
نوروزى وضعيت راكد بودن ســاختمان هاى تجارى 
متعلق به شــهردارى در اصفهان همچون جهان نما، 
ميدان امام على(ع) را تشريح كرد و گفت: جهان نما به 
داليلى سال هاست با مشكالتى مواجه است كه بخشى 
از آن به خاطر اختالفات خريداران با كسانى است كه با 
شهردارى قرارداد امضا كردند و از اين مجموعه استقبال 
نشد و ما جلساتى را برگزار كرده و به دنبال آن هستيم تا 
از جهان نما با واگذارى به مراكز رشد، مشاغلى را ايجاد 

كنيم تا تحول ايجاد شود و رونق بگيرد. 
ميدان امام على(ع) را هم قهر مردمى احاطه كرده كه 
بايد اين قهر شكسته شــود و ما از متوليان خواستيم با 
مالكين تعامل كنند و رضايتمندى مردم فراهم شود و 
موانع برداشته شود تا كارآفرينى در شهر رونق يابد.  وى 
با بيان اينكه شهردار مشاوران بسيار زيادى داشت كه ما 
تعدادى را كم كرديم گفت: مشاوران ما كسانى هستند 
كه تاكنون كمك هاى بسيار خوبى به من كرده اند و اين 
هزينه نيست بلكه اين مشاوران سرمايه هاى ما هستند و 
با وجود اين سرمايه ها، اميدوارم مسير سخت اجرايى را 
به خوبى طى كنيم. شهردار اصفهان گفت: واژه تغيير فقط 
منحصر به تغيير افراد نيست بلكه روش را هم در برمى گيرد 
و تغيير به معناى دگرگونى هم نيست بلكه تغيير اصالح 
امور است و ما براى تغيير رويه و مسير نهادينه شده را مى 
خواهيم كه بايد ابزار آن هم باشد كه يكى از اين ابزار، نيروى 
انسانى است بنابراين ما در شهردارى براى تغيير آمديم و 
برنامه اعالم كرديم كه اين برنامه سنجش پذير است و در 
اين راستا مديران را هم تغيير داديم. البته در شهردارى مدير 
زياد است و قرار نيست همه را تغيير دهيم و از همه كسانى 
كه بتوانند برنامه هاى اعالم شــده را اجرا كنند استفاده 
مى كنيم و تاكنون آن را ثابــت كرديم و هر مديرى كه با 
برنامه انطباق نداشــت يا نمى تواند اين برنامه ها را اجرا 
كند تغيير مى دهيم و تاكنون معاونين، شهرداران، مديران 
سازمان ها تغيير يافته اند. اين درحالى است كه در انضباط 
مالى و ادارى توفيقات خوبى داشته ايم و حتى ما برخى افراد 
را كه از سال ٩٠ تاكنون، تخلف كرده بودند به دادگاه معرفى 
كرده و مسائل آنان در د ست بررسى است و با فساد مبارزه 
شده و استمرار مى يابد . نوروزى مى گويد: زيرساخت هاى 
گردشگرى در اصفهان نسبت به ديگر شهرها، وضعيت 
مناسبى ندارد و اگر بخواهيم محور گردشگرى به معناى 
واقعى عملياتى شود بايد اقتصاد شــهر تغيير كند و الزم 
است سرمايه گذاران جذب شوند تا در شهر هتل بسازند 
و ديگر زيرساخت ها فراهم شــود.  وى خاطرنشان كرد: 
براى رفع آلودگى هوا بايد مترو شكل گرفته، ناوگان حمل 
و نقل شهرى نو شــود، معضل ترافيك حل شود. در اين 
ميان همواره به عنوان يك مطالبه گر مسائل زاينده رود 
را پيگيرى كرده و با ايجاد كمربند سبز دژى ايجاد كرديم.  
وى از وضعيت كشاورزان اصفهان كه امروز ضجه مى زنند 
اظهار نگرانى كرد و گفت: در آستانه نوروز، دوست داريم دل 
كشاورزان شاد باشد و اگر امروز آب نيست، براى آنان گامى 
برداشته شود تا از فقر آنان بكاهيم كه هر كس اين ناله را 
بشنود و نميرد از انسانيت به دور است. بنابراين همه بايد 
كمك كنند تا مشكالت زاينده رود حل شود و درختان 
كهنســال كه هويت اصفهان و فضاى سبز نيز موجب 

زيبايى شهر شده پايدار باشد. 

شــهردارى نصرآباد در نظر دارد به اســتناد بند ســوم صورتجلســه
 مورخ ٩٦/١٠/١٣ شوراى اســالمى شهر نســبت به برگزارى مرحله دوم 
مزايده عمومى فروش ٩ قطعه زمين با كاربرى خدماتى- كارگاهى اقدام نمايد. 
متقاضيان مى توانند تا تاريخ ١٣٩٧/٠١/٢٦ جهت دريافت اســناد مزايده و 

كسب اطالعات بيشتر به شهردارى مراجعه نمايند. 
آخرين مهلت تكميــل و تحويل اســناد مزايده پايان وقــت ادارى روز 

دوشنبه مورخ ١٣٩٧/٠١/٢٧ مى باشد.
* شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مى باشد.

* هزينه درج آگهى مزايده به عهده برنده مزايده است.
تلفن تماس: ٠٣١٤٦٦٥٥٦٥٠

آگهى مزايده عمومى مرحله دوم

رضا غالمرضايى- شهردار نصرآباد

نوبت اول

شهردار اصفهان در گفتگو با خبرنگاران اعالم كرد:

قهر مردمى، ميدان امام على(ع) را احاطه كرده است 



حوادث ٠٧٣١٨٥ سال چهاردهمپنج شنبه  ٢٤ اسفند ماه   ١٣٩٦

مزايده اموال غيرمنقول
اجراى احكام حقوقى شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده اى در خصوص پرونده اجرايى كالسه 
٩٦١٣٣٢ له پژمان قائلى و عليه پيمان و پويان قائلى مبنى دستور فروش در تاريخ ٩٧/١/٢٢ ساعت ٩/٣٠ صبح 
در محل اجراى احكام دادگسترى اصفهان طبقه زيرزمين اتاق ١٥ جهت فروش ششدانگ ملكى با مشخصات 
مندرج در نظريه كارشناسى كه ذيال درج شده است ملكى آقاى طرفين و اكنون در تصرف مالكانه پيمان قائلى 
مى باشد. توسط كارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذيل ارزيابى شده و نظريه وى مصون از تعرض طرفين 
واقع گرديده برگزار مى نمايد طالبين خريد مى توانند ظرف ٥ روز قبل از جلسه مزايده به نشانى فوق مراجعه و از 
ملك بازديد و با همراه داشتن ١٠ درصد بها به صورت نقد با چك تضمين شده بانك ملى در وجه اجراى احكام 
حقوقى در جلسه مزايده شركت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم ملك مورد 
مزايده پس از پرداخت تمام بهاى ان صورت خواهد گرفت. هزينه هاى اجرايى بر عهده محكوم عليه مى باشد. 
اوصاف ملك مورد مزايده: آدرس ملك: اصفهان، خ كاوه شهرك وليعصر بلوار وليعصر خ ٨ مترى گلها كوچه ١٨ 
پالك ١٦ مى باشد. ملك مورد نظر يك باب منزل مسكونى دو طبقه بوده كه از سمت جنوب به معبر ٨ مترى 
دسترسى دارد و از سمت شمال با يك باب منزل مسكونى و از سمت هاى شرقى و غربى با قطعات زمين مجاور 
هم مرز مى باشد پالك مذكور داراى حدود ١٣١/٤٨ مترمربع و عرصه و حدود ١٨٩/٥ مترمربع اعيانى و در دو 
طبقه شامل طبقه زيرين با كد ارتفاعى ٦٠- و طبقه فوقانى بوده كه ميزان ١٥ مترمربع از اعيانى مذكور پاركينگ 
مى باشد ساختمان با قدمت حدود ١١ سال داراى نماى خارجى آجرنما و كف حياط موزاييك اسكلت ساختمان 
بتنى و سقف ها تيرچه بلوك مى باشد طبقه زيرين با كد ارتفاعى٦٠- داراى كف سراميك ديوار نقاشى، سقف 
نقاشى و ابزار زنى، يك خواب داراى كف سراميك ديوارها و سقف نقاشى و آشپزخانه كف سراميك ديوارها كاشى 
كابينت فلزى آبگرمكن ديوارى و سرويس هاى حمام و توالت داراى كف سراميك و ديوارها كاشى مى باشد 
طبقه فوقانى داراى كف سراميك ديوارها نقاشى سقف نقاشى و ابزارزنى ف داراى دو خواب داراى كف سراميك 
و ديوارها نقاشى و سقف نقاشــى و ابزار زنى مى باشد همچنين بهداشتى شامل توالت و حمام كف سراميك و 
ديوارها كاشى تا زير سقف مى باشد راه پله داراى سنگ كف پله و ديوارها كاشى و داراى نرده فلزى بوده و درب 
هاى داخلى چوبى و پنجره ها آلومينيومى مى باشد سيستم سرمايشــى كولر آبى فاقد دستگاه كولر و سيستم 
گرمايشى بخارى گازى مى باشد ساختمان داراى اشتراكات آب مشترك و گاز و برق و مجزا براى هر طبقه مى 
باشد با توجه به موارد فوق و موقعيت محل مساحت عرصه و اعيان نوع بنا، مشتركات و متعلقات و امتيازات و با 
توجه به اينكه ملك فاقد سند رسمى بوده و به صورت قولنامه اى مى باشد ارزش ششدانگ ملك فوق بالغ بر 
٢/١٣٠/٨٠٠/٠٠٠ ريال (دو ميليارد و يكصد و سى ميليون سى ميليون هشتصد هزار ريال) به قيمت عادله روز 
ارزيابى و اعالمى مى گردد. با توجه به اينكه ملك مشاعى بوده و با اعالم آقاى پژمان قائلى خواهان آقاى پيمان 
قائلى مالكيت ٤٤ حبه و آقاى پژمان قائلى مالكيت ١٤ حبه و نيز آقاى پويان قائلى مالكيت ١٤ حبه از ملك فوق 
الذكر را دارا مى باشد لذا سهم متعلق به هر كدام از ارزش ملك به شرح ذيل اعالمى مى گردد و الزم به ذكر است 
تاييديه صحت اعالم خواهان بر اصالت مدارك براســاس نظر مقام محترم قضايى و مراجع صالحه مى باشد. 
١- ارزش سهم آقاى پيمان قائلى فرزند احمدرضا براســاس مالكيت ٤٤ حبه سه و نيم دانگ و دو حبه معادل 
١/٣٠٢/١٥٥/٥٥٦ ريال معادل يك ميليارد و سيصد و دو ميليون يكصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و پنجاه و 
شش ريال مى باشد. ٢- ارزش سهم آقاى پژمان قائلى فرزند احمدرضا براساس مالكيت ١٤ حبه يك دانگ و دو 
حبه معادل ٤١٤/٣٢٢/٢٢٢ ريال معادل چهارصد و چهارده ميليون سيصد و بيست و دو هزار و دويست و بيست 
و دو ريال مى باشد. ٣- ارزش سهم آقاى پويان قائلى فرزند احمدرضا براساس مالكيت ١٤ حبه يك دانگ و دو 
حبه معادل ٤١٤/٣٢٢/٢٢٢ ريال معادل چهارصد چهارده ميليون و سيصد و بيست و دو هزار دويست و بيست و 
دو ريال مى باشد.الزم به ذكر است ارزيابى انجام گرفته بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهى به مراجع ذيربط از 
جمله شهردارى و دارايى و غيره مى باشد. ضمنا اين اجرا تعهدى در قبال انتقال ندارد. م الف: ٣٥٩٧٧ مدير اجراى 

احكام مدنى دادگسترى اصفهان /١١/٩٠٢
مزايده اموال غيرمنقول

اجراى احكام حقوقى شعبه ســوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده اى در خصوص پرونده اجرايى كالسه 
٩٦٢٩٢٣ج/٣ له عزت حمزئى و عليه آقاى محمود حمزئى مبنى بر در تاريخ ٩٧/٠١/٢٢ ساعت ٨/٥ صبح در 
محل اجراى احكام دادگسترى اصفهان طبقه زيرزمين اتاق ١٥ جهت فروش ششدانگ ملكى با مشخصات 
مندرج در نظريه كارشناسى كه ذيال درج شده است ملكى آقاى اصحاب پرونده و اكنون در تصرف مالكانه محمود 
حمزئى مى باشد توسط كارشناس رسمى دادگسترى به شــرح ذيل ارزيابى شده نظريه وى مصون از تعرض 
طرفين واقع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد مى توانند ظرف ٥ روز قبل از جلسه مزايده به نشانى فوق مراجعه و 
از ملك بازديد و با همراه داشتن ١٠ درصد بها به صورت نقد يا چك تضمين شده بانك ملى در وجه اجراى احكام 
حقوقى در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاددهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود تسليم ملك مورد 
مزايده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزينه هاى اجرايى بر عهده محكوم عليه مى باشد. 
اوصاف ملك مورد مزايده: محل مذكور شامل يك باب خانه مسكونى با پالك ثبتى ١٧٣٢/٤٠ و يك برگ سند 
آن به شــماره ٩٨٢٨٨٨ واقع در بخش ٥ ثبت اصفهان به صورت پنج دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان 
مى باشد و داراى ٤٣٥/٦٣ مترمربع عرصه و حدود ٤٤٥ مترمربع اعيانى با قدمت حدود ٢٥ سال و در دو طبقه 
كه اخيراً بازسازى و مرمت شده است. ساختمان مذكور با اسكلت نيمه فلزى، پوشش سقف تيرآهن و آجر، درب 
هاى خارجى آلومينيومى، درب هاى داخلى چوبى، كف سالن طبقه اول پاركت، گچ كشى، نقاشى، گچبرى، مدل 
 MDF كاغذ ديوارى، كف حياط موزائيك، سرويس ها داراى بدنه كاشى كف سراميك و آشپزخانه با كابينت
و داراى انشعاب آب و برق و گاز و فاضالب شهرى مى باشد. با توجه به مراتب فوق و موقعيت محل و مساحت 
عرصه و اعيان و نوع بنا و مشتركات و متعلقات و امتيازات، ارزش تماميت ششدانگ پالك ثبتى فوق الذكر و با در 
نظر گرفتن كليه عوامل موثر در ارزيابى در حال حاضر بالغ بر ١٩/٦٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال برابر يك ميليارد و نهصد 
و شصت و چهار ميليون تومان برآورد و ارزيابى مى گردد. ملك مورد نظر اصفهان: حكيم نظامى، خيابان شهيد 
جوشقانى، كوچه شهيد عليرضايى، پالك ٧٩ مى باشد. در راستاى استعالم انجام شده از اداره ثبت اسناد جنوب 
آقاى محمود حمزئى نسبت به سهم به ٥ دانگ و جايز عزت حمزئى را به يك دانگ از پالك فوق مالكيت دارد و 
در اجراى ماده ٩ آيين نامه فروش امالك مشاعى هزينه هاى اجرايى و ؟ نسبت به سهم هر يك از مالكين كسر 

خواهد شد. م الف: ٣٥٩٧٥ مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى اصفهان /١١/٩٠٣
مزايده اموال منقول

اجراى احكام حقوقى شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده  اى درخصوص پرونده اجرايى كالسه ٩٦٠٢١٦ 
له عباس شــهپريان و عليه عليرضا رافت مبنى بر مطالبه مبلغ ٥٦٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى و حق االجراى دولتى در تاريخ ٩٧/١/٢٢ ساعت ١١:٣٠ صبح در محل اجراى احكام دادگسترى 
اصفهان طبقه زيرزمين اتاق ١٥ جهت فروش اموال توقيفى كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذيل 
ارزيابى شده و نظريه وى مصون از تعرض طرفين واقع گرديد برگزار نمايد. طالبين خريد مى توانند ظرف ٥ روز 
قبل از جلسه مزايده به نشانى مرغ، خيابان قيام باشگاه اسب سوارى پرديس مراجعه و از اموال بازديد و با همراه 
داشتن ١٠ ٪ بهاء به صورت نقد يا چك تضمين شده بانك ملى در وجه اجراى احكام حقوقى در جلسه مزايده 
شركت نمايند. پيشنهاددهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. تسليم مال پس از پرداخت تمام بهاى 
آن صورت خواهد گرفت و هزينه هاى اجرايى بر عهده محكوم عليه مى باشد. ليست اموال مورد مزايده: ١- دو 
دستگاه كانكس مستعمل با ابعاد ٢/٤ *٦ و ٢/٤ *٣ و يك عدد مخزن آب فوالدى مستعمل به ظرفيت حدود 

٦٠٠٠ ليتر با ارزش ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٢- پمپ باد ١٥٠ ليترى مستعمل ساخت كدخدائى يكعدد و يكعدد پمپ 
باد ٢٥٠ ليترى مستعمل كدخدائى جمعاً به ارزش ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٣- تعداد ٥٠ عدد جك سقفى و يكدستگاه 
باالبر ساختمان به ظرفيت ٥٠٠ كيلوگرم و مقاديرى قالب به وزن تقريبى حدود ٣ تن و يكدستگاه ميكسر معيوب 
اسقاطى فاقد هيدروپمپ و الكتروپمپ و باكت و مخزن حمل و تخليه بتن جمعاً به ارزش ٦٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
٤- تراكتور ٢٨٥ MF چهار سيلندر ساخت تبريز يكدستگاه و مينى تراكتور Goldoni يكدستگاه جمعاً به 
ارزش ٢٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٥- يكدستگاه ديزل ژنراتور هوا خنك دو تيس به قدرت ٤٠ كيلو ولت آمپر با ديزل 
٥ سيلندر با دور موتور ١٥٠٠ دور در دقيقه و ژنراتور ماركن جمعاً به ارزش ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ٦- پك شارژى 
دوچرخه برقى گلدن موتور ساخت چين ده عدد جمعاً به ارزش ٢٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال نتيجه ارزيابى: با بررسى 
جميع جوانب و عوامل موثر در كارشناسى ارزيابى كل رديفهاى فوق جمعاً به ارزش ٦٧٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال ششصد 
و هفتاد و پنج ميليون ريال معادل شصت و هفت ميليون و پانصد هزار تومان) مى باشد اعالم ميگردد. م الف: 

٣٦٩٩٦ مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى اصفهان /١٢/٢٦٢
آگهى موضوع ماده ٣ قانون و ماده ١٣ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

و اراضى و ساختان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيأت/ هيأت هاى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مركزى اصفهان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرزگرديده است. 
لذا شخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهى 
ميشود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، 

ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
رديف ١- برابر رأى شماره ١٣٩٦٦٠٣٠٢٠٢٣٠٠١٣٥٣ مورخ ١٣٩٦/١١/٣٠ آقاى رضا پورجوهرى به شماره 
شناسنامه ١١٦٥ كدملى ١٢٨٦٥٥٩٩٧٩ صادره از اصفهان فرزند حســن بر ششدانگ يك باب ساختمان به 
مساحت ١٨٦/٩٠ مترمربع مفروزى از پالك شماره ٤٠٤٣- اصلى واقع در بخش ٤ ثبت اصفهان كه بصورت 
عادى از طرف خانم زينت كويتى واگذار گرديده است. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: ١٣٩٦/١٢/٢٤ تاريخ انتشار 
نوبت دوم: ١٣٩٧/١/١٨ م الف: ٣٨٧٣٧ صفائى- رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك مركزى اصفهان /١٢/٤٥٩

وقت اجراى قرار تحرير تركه 
بدينوسيله اعالم مى نمايد به موجب درخواست على حبيبى به طرفيت ورثه مرحوم هادى حبيبى چرمهينى قرار 
تحرير تركه مرحوم هادى حبيبى چرمهينى طى شــماره ١٩٦/٩٦ در شوراى حل اختالف شعبه ٢ حقوقى باغ 
بهادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت ٤ مورخه ٩٧/٢/١ تعيين گرديده است لذا از ورثه يا نماينده قانونى آنها، 
بستانكاران و مديونين به متوفى و كسان ديگرى كه حقى بر  تركه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مذكور در 
محل اين شورا واقع در باغبادران به آدرس خ امام حسين(ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوين مانع اجراى قرار 

نخواهد بود. م الف: ١٧٥٣ هدايتى رئيس شعبه ٢ حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران /١٢/٦٥٦
وقت اجراى قرار تحرير تركه 

بدينوسيله اعالم مى نمايد به موجب درخواست على حبيبى چرمهينى به طرفيت ورثه مرحوم جهانگير حبيبى 
چرمهينى قرار تحرير تركه مرحوم جهانگير حبيبى طى شماره ٢٢٦/٩٦ در شوراى حل اختالف شعبه ٢ حقوقى 
باغ بهادران صادر و وقت اجراى قرار ساعت ٥ مورخه ٩٧/٢/١ تعيين گرديده است لذا از ورثه يا نماينده قانونى 
آنها، بستانكاران و مديونين به متوفى و كسان ديگرى كه حقى بر  تركه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد 
مذكور در محل اين شورا واقع در باغبادران به آدرس خ امام حسين(ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوين مانع 

اجراى قرار نخواهد بود. م الف: ١٧٥٢ هدايتى رئيس شعبه ٢ حقوقى شوراى حل اختالف باغبادران /١٢/٦٥٧
ابالغ وقت رسيدگى

ابالغ وقت رسيدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى ايمان رضايى دادخواستى به مبلغ ١٥/٥٠٠/٠٠٠ تومان به 
طرفيت آقاى عبدالعظيم بهزادى و حسنقلى پرنگ كه  اعالم شده مجهول المكان است تقديم و به كالسه ٢/٩٧ 
در شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گرديده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت 
خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز يكشنبه مورخ ٩٧/٢/٩ ساعت ١١ 
صبح در جلسه شورا حاضر و در همين خالف با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد در غير اينصورت وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و شورا غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف: 

١٧٧٠ شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /١٢/٦٥٨
ابالغ اجراييه

شــماره پرونــده: ١٣٩٦٠٤٠٠٢١٢٩٠٠٠٣٢٣/١ شــماره بايگانى پرونــده: ٩٦٠٠٣٨٩ شــماره ابالغيه: 
١٣٩٦٠٥١٠٢١٢٩٠٠١٤٦٤ ابالغ اجراييه چك بالمحل به آقاى علــى اكبر محمدى مديون پرونده اجرايى 
كالسه ٩٦٠٠٣٨٩ بدينوسيله به آقاى على اكبر محمدى، نام پدر: خداداد، شماره شناسنامه: ٥٤٣، شماره/ شناسه 
ملى: ٦٢٠٩٧٢٠٧١٤ متولد: ١٣٦٣/١١/١٦ به نشانى: نوگوران، خ اصلى ابالغ مى شود كه آقاى اميد آتشى ريزى 
جهت وصول مبلغ دوازده ميليون ريال به استناد چك شماره ٣/٦٠٥١٩٨ مورخ ١٣٩٦/٠٧/٢٠ عهده بانك سپه 
شعبه باغبهادران عليه شما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالسه ٩٦٠٠٣٨٩ در اين واحد تشكيل شده 
و طبق گزارش مورخ ١٣٩٦/١١/٠٢ مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند (آدرس فوق) شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده ١٨ آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا، مفاد اجراييه فقط يك مرتبه 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه 
روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود  اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. 

م الف: ١٧٦٨ محمدرضا ابراهيمى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان /١٢/٦٥٩
ابالغ وقت رسيدگى

شماره نامه: ٩٦١٠١١٣٦٤١٠٠٣٦٢٢ شماره پرونده: ٩٢٠٩٩٨٣٦٤١٩٠١٢١٤ شماره بايگانى شعبه: ٩٣٠٠٢٩ 
ابالغ وقت رسيدگى به: آقاى اصغر محمدى فرزند همت- حسب محتويات پرونده كالسه ٩٣٠٠٢٩ ك ١٠٢ 
اصغر محمدى فرزند همت متهم به بزه فروش مال غير، با توجه به مجهول المكان بودن نامبرده و با اســتناد 
ماده ١١٥ قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت آگهى و از نامبرده 
دعوت مى شود در جلسه مورخ ١٣٩٧/٠٢/١٧ ساعت ١٢:٠٠ در شعبه ١٠٢ دادگاه كيفرى ٢ زرين شهر جهت 
دفاع از خود و رسيدگى حاضر شــوند در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و مبادرت به صدور رأى مى 
نمايد. م الف: ١٧٦٤ عابدى لنجى- رئيس شعبه ١٠٢ دادگاه كيفرى دو شهر لنجان (١٠٢ جزايى سابق) /١٢/٦٦٠

حصر وراثت
آقاى سيف اله اديبى ســده داراى شناسنامه شماره ٤١٧ به شرح دادخواست به كالســه ٥٥٢/٩٦ از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رسول اديبى بشناسنامه ٢٥٧٨ در تاريخ 
٩٦/٠٨/٠٩ اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: ١- راضيه 
عسگرپور جونقانى فرزند روانبخش ش.ش ١٨٢١٨ ت.ت ١٣٦٧ صادره از اصفهان (همسر متوفى) ٢- سيف 
اله اديبى ســده فرزند رمضانعلى ش.ش ٤١٧ ت.ت ١٣٣٥ صادره از مسجد ســليمان (پدر متوفى) ٣- نوژان 
اديبى فرزند رسول ش.ش ١٢٧٨٠٢١٦٦٣ ت.ت ١٣٩٥ صادره از اصفهان (دختر متوفى) والغير. اينك با انجام 

تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 

١٧٥٧ توانگر- رئيس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان /١٢/٦٦١
مزايده

شماره مزايده: ١٣٩٦٠٤٣٠٢١٢٩٠٠٠٠١٦ تاريخ ثبت: ١٣٩٦/١٠/١٣ تاريخ واقعى انجام مزايده: ١٣٩٦/١١/١٤ 
وضعيت: تاييد شده آگهى مزايده غيرمنقول پرونده اجرائى به شــماره بايگانى ٩٥٠٠٠٨٩- به موجب پرونده 
اجرائى كالسه ٩٥٠٠٠٨٩ ششدانگ پالك ٣٩٧ فرعى از ٩٠٢- اصلى واقع در مجاورت مديسه بخش نه ثبت 
اصفهان به مساحت ٢٠٠ مترمربع كه در صفحه ٥١٩ دفتر ٤٦- امالك ذيل شماره ٥٨٩٨ بنام بنياد مسكن انقالب 
اسالمى ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است. محدود به حدود ذيل: شماًال ديواريست بطول ١٠ متر بشماره 
٤٠٠ فرعى از نهصد و دو اصلى شرقاً ديواريست بطول بيست متر به شماره ٤٠٠ فرعى از ٩٠٢- اصلى جنوباً درب 
و ديواريست بطول ده متر به كوچه غرباً ديواريست بطول بيست متر به شماره ٤٠٠ فرعى از ٩٠٢ اصلى حقوق 
ارتفاقى ندارد. كه طبق سند رهنى شماره ٢٥١٩- ٩١/٠٩/١٦ دفترخانه اسناد رسمى شماره ٤٢٨ زرين شهر در 
قبال مبلغ ٢٦٨/٥٤٠/١٢٧ ريال مازاد آن نيز در قبال ٢٧٠/٨٤٣/٨٩٤ ريال در پرونده اجرائى كالسه ٩٥٠٠٠٩٠ 
در رهن بانك مسكن شعبه امام زرين شهر قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ ٢/٠٥٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال (دو مليارد و پنجاه مليون ريال) ارزيابى شده و پالك فوق طبق نظريه فوق بصورت ساختمان دو طبقه با 
اسكلت بتن آرمه و سقف تيرچه بلوك و ديوار چينى با آجر فشارى با نماى سنگ و دربها و پنجره هاى فلزى كه 
كف راه پله سنگ و ديواره تا ارتفاع يك متر سنگ و مابقى سفيدكارى و كف ساختمان موزائيك و كف آشپزخانه 
سراميك واحد طبقه همكف داراى دو خواب مى باشد كه دربهاى اتاقها چوبى و درب سرويس بهداشتى و حمام 
آلومينيومى رنگى مى باشد. كابينت آشپزخانه فلزى و ديوارها سراميك مى باشد. طبقه دوم داراى سه خواب با 
كف ساختمان موزائيك و كف آشپزخانه و سرويس بهداشتى و حمام آلومينيومى رنگى و پنجره ها فلزى مى باشد. 
مساحت عرصه ٢٠٠ متربع و مساحت اعيانى حدود ٢٧٥ مترمربع و داراى يك پاركينگ مسقف مى باشد و عمر بنا 
حدود شش سال است. پالك فوق از ساعت ٩ الى ١٢ روز دوشنبه مورخ ٩٧/٠١/٢٧ در اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان لنجان واقع در خيابان كارگر از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ٢/٠٥٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز 
بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل 
رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. جهت شركت در 
مزايده تحويل مبلغ پايه مزايده طى چك تضمين شده بانك ملى در وجه اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
لنجان به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناسائى معتبر الزامى است. ضمنا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد 
را تا پايان وقت ادارى روز مزايده طى فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك لنجان سپرده نمايد. 
(توضيحاً مازاد پالك فوق نيز به موجب سند رهنى شــماره ٢٥٢٠- ٩١/٠٩/١٦ دفتر ٤٢٨ زرين شهر در رهن 
بانك مسكن شعبه امام زرين شهر قرار و منجر به صدور اجرائيه كالسه ٩٥٠٠٠٩٠ گرديده است. تاريخ انتشار: 
روز پنج شنبه مورخ ٩٦/١٢/٢٤ م الف: ١٧٥١ محمدرضا رئيسى زاده- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

لنجان /١٢/٦٦٢
ابالغ وقت رسيدگى

شماره ابالغنامه: ٩٦١٠١٠٣٧٣١٥٠٦٤٤٥ شــماره پرونده: ٩٦٠٩٩٨٣٧٣١٥٠٠٦٩٩ شماره بايگانى شعبه: 
٩٦٠٧٠٧ خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستى به طرفيت خواندگان حيدرقلى نظرپور- على جماليان پور- رضا 
تراكمه سامانى به خواسته وجه چك خواندگان تقديم دادگاه عمومى شهرســتان نجف اباد نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه ٥ دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف اباد واقع در نجف اباد ارجاع و به كالسه ٩٦٠٧٠٧ ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى ان ١٣٩٧/٠٢/٠٥ ساعت ١٠ تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
رضا تراكمه سامانى و درخواست خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون ائين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى 
اطالع و مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر شويد. م الف: ١٧٧٣ شعبه ٥ عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد /١٢/٦٦٣ 

ابالغ وقت رسيدگى
ابالغ دادخواســت و ضمائم- ماهرخ حيدرى سورشجانى دادخواســتى به مبلغ ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال بطرفيت 
سيده سلطان حسينى كه اعالم شده مجهول المكان است تقديم و به كالسه ٦١٧/٩٦ در شعبه هشتم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان ثبت گرديده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و 
بنا به تقاضاى خواهان و به تجويز ماده ٧٣ قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ ٩٧/٢/٨ ساعت ٤/٠٠ عصر در جلسه شورا حاضر 
و در همين خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد در غير اين صورت وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و شورا غياباً رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف: ١٧٧٤ شعبه هشتم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره يك) /١٢/٦٦٤
ابالغ راى

كالسه پرونده: ٩٦٠٨٦٣ش٥ شــماره دادنامه: ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٣٥٠٣٦٨٩- ٩٦/٩/٢٧ مرجع رسيدگى: شعبه ٥ 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اميرحسين خراســانى به نشانى اصفهان، شهرك صنعتى محمودآباد، 
خيابان ٢٠، چهارراه اول سمت راست مغازه هفتم فروشگاه معدن كارا وكيل: مسرور گيتى فر به نشانى خيابان 
حكيم نظامى، نرسيده به چهارراه امين، جنب بانك انصار، پالك ٧٨١ خوانده: عادل ملكوتى به نشانى مجهول 
المكان شورا با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى اعضاى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى اميرحسين خراسانى با 
وكالت مسرور گيتى فر به طرفيت آقاى عادل ملكوتى به خواسته مطالبه مبلغ ١٠٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه چك 
به شــماره ٠٤٥٥٥٦ و ٠٤٥٥٥٧ و ٠٤٥٥٥٨ به عهده بانك ملى به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به 
دادخواســت تقديمى تصوير مصدق چك و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى 
حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به استناد مواد ٣١٠ و ٣١٣ 
قانون تجارت و ١٩٨ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
١٠٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواســته و ١/٦٣٢/٥٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چك موصوف (٩٥/١٢/٢٠ و ٩٦/٣/٢٠ و ٩٦/٤/٢٠) 
تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم 
عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: ٣٩١١٣ شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /١٢/٦٦٥

ابالغ رأى
كالسه: ٩٦٠٧١٥ شماره دادنامه: ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٦٣٠٢٤١٦- ٩٦/٨/٢٤ مرجع رسيدگى: شعبه ٣٣ شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: حسن كبيرى نشانى: شهرك صنعتى محمودآباد خ ٢٨ آهن فروشى حسن كبيرى 
وكيل: مسرور گيتى فر نشانى: اصفهان خ حكيم نظامى نرسيده به چهارراه امين جنب بانك انصار پالك ٧٨١ 
خوانده: محسن قاسمى تقى آبادى نشانى: مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه ى مشورتى اعضا محترم شورا، ضمن ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نمايد. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى حسن كبيرى با وكالت مسرور گيتى فر به 
طرفيت محسن قاسمى تقى آبادى به خواسته مطالبه مبلغ ١٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه سفته به شماره خزانه دارى 
كل ٣٢٦٣٥٤ (سرى/ت) به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنايت به بقاى اصول مستندات در يد خواهان 
كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسيدگى و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تكذيب، شورا دعواى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص 
داده، لذا به استناد مواد ٣٠٧ و ٣٠٩ قانون تجارت و مواد ١٩٨ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ ١٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل 
خواسته و ٢/٠٩٥/٠٠٠ ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل بر مبناى تعرفه قانونى و همچنين خسارت 
تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست ٩٦/٥/٢٥ لغايت تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بر عهده اجراى محترم احكام مى باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نمايد. رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده قابل واخواهى در اين شورا و ظرف بيست 
روز پس از نقض مهلت واخواهى قابل تجديدنظر خواهى در دادگاههاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 

٣٩١١٢ شعبه ٣٣ شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /١٢/٦٦٦
ابالغ رأى

كالسه پرونده: ٢٢/٩٦٠٤٧٦ شــماره دادنامه: ٩٦٠٩٩٧٦٧٩٥٢٠١١٠٨- ٩٦/١١/٢٩ مرجع رسيدگى: شعبه 
٢٢ شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: عباس جانقربانى الريجه نشانى: خ شريف واقفى كوچه سيد على 
پ ١٥ خوانده: سميه جانقربان نشانى: مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى مطروحه از ناحيه 
خواهان عباس جانقربانى الريجه فرزند محمدعلى بطرفيت خوانده ســميه جانقربان فرزند عباس بخواسته 
مطالبه مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه بابت ضمانت وام و به انضمام مطلق خسارات قانونى و هزينه دادرسى و 
خسارت تأخير تأديه را نموده است با عنايت به محتويات پرونده و بقاء و اصول اسناد و مدارك و استعالم از بانك
 مربوطه داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و با وصف نشر 
آگهى و ابالغ قانونى و عدم حضور در جلسه رســيدگى مورخه ٩٦/١٠/٢٥ مشاراليه هيچ گونه دليل و مدركى 
مؤثر مبنى بر برائت ذمه خويش اقامه و ارائه نكرده است شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت تشخيص و حمل بر 
صحت تلقى مى نمايد و به استناد مواد ١٩٨ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٢ ق آ د م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى ١٧٠٥/٠٠٠ ريال و پرداخت هزينه نشر آگهى 
و خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواســت (٩٦/٥/٣١) در حق خواهان محكوم و اعالم مى گردد رأى 
صادره غيابى بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و سپس ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل تجديدنظر خواهى در محاكم دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف: ٣٩١٢٧ شعبه ٢٢ شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /١٢/٦٦٧
 احضار متهم

در خصوص شكايت ميالدانصارى عليه محمدرضا سليمانى ومسعودبدرى دايربر خيانت درامانت  وقت رسيدگي 
مورخ ٩٧/٤/٥ ساعت٨صبح تعيين گرديده است لذا با توجه به مجهول المكان بودن متهم در راستاي ماده ٣٤٤ 
قانون آئين دادرسي كيفري به موجب اين آگهي به متهم فوق الذكر ابالغ ميگردد كه در تاريخ تعيين شده در 
شعبه ١٠٣ دادگاه كيفري دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده يا نسبت به معرفي وكيل 
قانوني اقدام نمايد بديهي اســت در صورت عدم حضور يا عدم معرفي وكيل اين آگهي به منزله ابالغ قانوني 
محسوب و دادگاه وفق مقررات قانوني مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد نمود . م الف: ١١٩٩ سادات- رئيس شعبه 

١٠٣ دادگاه كيفري دو فالورجان/١٢/٦٨٩  
ابالغ وقت رسيدگى

اگهي ابالغ  دادخواســت ضمايم وقت رســيدگي به امين فر كوراوند -مهردادباقرى اقاي بانك مهر اقتصاد  
دادخواستي بطرفيت اقاي امين فر كوراوند -مهردادباقرى بخواسته مطالبه كه به اين دادگاه ارجاع وبه كالسه 
٩٦/٩٨٧ ثبت وبراي سه شنبه مورخ٩٧/٢/١١ ســاعت ٥/٥ عصر وقت رسيدگي تعيين گرديده وچون خوانده 
مجهول المكان اعالم گرديده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده ٧٣ ق.آ.د.م. يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتشار رسمي درج  اگهي ميشود  واز خوانده دعوت مي شودكه با مراجعه به دبير خانه دادگاه 
اعالم نشاني وادرس دقيق ودريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت ودر وقت مقرر جهت رسيدگي 
حاضر شوند.ودر غيراينصورت اين آگهي به منزله ابالغ قانوني محسوب وشورا/ دادگاه غيابا رسيدگي وتصميم 

مقتضي اعالم خواهد نمود. م الف:١٢٠١رييس شوراي حل اختالف شعبه ٥ حقوقي فالورجان / ١٢/٦٩٠
اجراييه

محكوم له: بانك مهر اقتصاد به نمايندگى  آقاى عليرضارضايى نشانى فالورجان خ امام خمينى جنب بانك رفاه 
باوكالت على جزينى نشانى اصفهان خ چهارراه نقاشى ابتداى خ فلسطين  محكوم عليه:١-محمد عشرتى فرزند 
محمود نشانى اصفهان بلوار كشاورزباغ فردوس كوچه نوبهار پ ١٤٨، ٢-على مرادبابايى خراجى فرزندغالمعلى   
نشانى اصفهان بلوار كشاورزباغ فردوس كوچه نوبهار پ١٤٨، ٣- حسين اعرابى چم عليشاهى فرزند عيدى محمد 
نشانى  نشانى اصفهان بلوار كشاورزباغ فردوس كوچه نوبهار پ ١٤٨ محكوم به:به موجب درخواست اجراى حكم 
مربوطه ٩٥٠٩٩٧٣٦٥٣٣٠١٣١٩محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ دويست وشصت وشش ميليون 
ودويست وچهل وچهار هزار وچهارصد ونودوهشت ريال وجه چك شماره ١٣٨٩/٣١٢١٧٦/٣٣-١٣٩٥/١٠/٥ 
بابت اصل خواسته وپرداخت خسارات دادرسى برابر تعرفه قانونى (هزينه دادرسى مبلغ ٨/٠٧٢/٣٣٤ريال)وهم 
چنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تاتاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از سوى بانك 
مركزى برعهده اجراى احكام مى باشد در مقابل دريافت الشه چك در حق محكوم له وپرداخت نيم عشر در حق 

صندوق دولت. م الف ١٢٠٦ ريس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان/ ١٢/٦٩١
ابالغ وقت رسيدگى

اگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رسيدگي به هادى امينى –على دادشيروانى زاده اقاي بانك مهر اقتصاد 
دادخواستي بطرفيت اقاي هادى امينى –على دادشيروانى زاده  خواسته مطالبه كه به اين دادگاه ارجاع وبه كالسه 
٩٦/٩٨٩ ثبت وبراي سه شنبه مورخ٩٧/٢/١١  ساعت ٥عصر وقت رسيدگي تعيين گرديده وچون خوانده مجهول 
المكان اعالم گرديده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده ٧٣ ق.آ.د.م. يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار رسمي درج  اگهي ميشود  واز خوانده دعوت مي شودكه با مراجعه به دبير خانه دادگاه اعالم 
نشاني وادرس دقيق ودريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت ودر وقت مقرر جهت رسيدگي حاضر 
شوند.ودر غيراينصورت اين آگهي به منزله ابالغ قانوني محسوب وشورا/ دادگاه غيابا رسيدگي وتصميم مقتضي 

اعالم خواهد نمود. م الف: ١٢٠٥رييس شوراي حل اختالف شعبه ٥ حقوقي فالورجان/ ١٢/٦٩٢ 

جســد زن جوان كه بين چهار تــا هفت روز از 
مرگش مى گذشت و بوى تعفن از آن استشمام 
مى شد در  زير يك پل در شهرك غرب تهران 

كشف شد.
به گزارش فارس، ساعت ٢٢و١٠دقيقه سه شنبه 
شــب بود كه مأموران كالنترى ١٣٤ شهرك 
غرب تهران در تماس با بازپرس كشيك قتل 
پايتخت خبر از كشف جسد زنى حدوداً ٣٥ ساله 
دادند. بــا اعالم اين خبر قاضى ســجاد منافى 
آذر ســريعاً به همراه تيمــى از مأموران جنايى 
به محل حادثه كه زير پل واليت ســعادت آباد 
بود اعزام شــدند. براساس شــواهد موجود در 
صحنه مشــخص بود از زمان فوت زن جوان 
چهار الى هفت روز مى گذرد و جســد به شدت 
فساد نعشــى پيدا كرده بود. اين جسد در پرده 
تورى سفيدرنگى پيچيده شده و مشخص بود 
كه از جايى ديگر به ايــن مكان كه گودالى بود 

منتقل شده است.
در نهايت جسد كه مورد بررســى قرار گرفت 
مشخص شد هيچ آثار جراحت و يا شيار گردنى 
نيز روى آن نمانده اســت. در انتهاى رسيدگى 
به اين موضوع با دســتور بازپرس كشيك قتل 
پايتخت پرونده اى در اين زمينه در شعبه سوم 
بازپرسى دادســراى جنايى تشكيل شد و جسد 
براى تعيين علت اصلى فوت به پزشكى قانونى 

منتقل شد.

كشف جسد متعفن 
زن جوان زير پل

نصف جهان   در آخرين شــب چهارشنبه فصل زمستان 
و در حالى كه اســتان كهگيلويه و بويراحمد چهارشنبه 
سورى امسال را نيز همانند ســال هاى اخير به آرامى و 
بدون گزارش هيچ مــورد فوتى، مصدوميت و حادثه اى 
سپرى كرد، در اكثر نقاط كشور، همانند سال هاى گذشته 
بازى با آتش و مواد محترقه بدون حادثه و حاشيه نبود، 
به گونه اى كه چهار نفر در جريــان اين حوادث و آتش 
سوزى ها جان خود را از دست دادند و سه هزار و٤٤٦ نفر 

نيز مجروح شدند.

٤ كشــته و ٥٢ قطع عضو در چهارشنبه 
سورى

بنا بر گزارش اورژانس كشــور در ســال جــارى تعداد 
فوتى هاى حوادث چهارشنبه سورى نسبت به سال هاى 
گذشته كمتر و شدت مصدوميت نيز كاهش يافته است. 
آمار فوتى ها و مصدومان چهارشــنبه آخر سال در كل 
كشور نيز تا ظهر ديروز چهار مورد فوتى در استان هاى 
زنجان، تهران، اردبيل و البرز و  سه هزار و ٤٤٦  مصدوم 
اعالم شد كه از اين تعداد ٨٢٥  نفر دچار سوختگى درجه 
دو وسه و٥٢ نفر قطع عضو شده اند. ٣١٨ نفر از افراد قطع 
عضو بسترى شده و ١١ نفر از آنها در بخش مراقبت هاى 

ويژه تحت درمان قرار گرفته اند.
به طور كلى نســبت به سال گذشــته تعداد مصدومين 
چهارشنبه سورى در كل كشور ٥٠ درصد كاهش داشته 
است كه جراحت از ناحيه دست و بعد از آن چشم بيشترين 

آمار مصدوميت امسال اعالم شده است.
گزارش ها حاكى از آن است كه بيشترين آمار مصدومان 
مربوط به اســتان هاى تهران، آذربايجان هاى شرقى و 
غربى، كرمانشاه و كردســتان و كمترين آنها مربوط به 
استان هاى لرستان، چهارمحال و بختيارى و هرمزگان 
بوده است. همچنين ٣٠ درصد مصدومين عابرين پياده 
بوده و ميانگين ســنى حادثه ديدگان شــش تا ٢٩ سال 

است. 

مصدوميت پسر جوان و تخريب خانه ٢ 
طبقه 

يكى از مهمترين حوادث چهارشنبه سورى سال جارى 
كه تقريباً اوليــن آنها هم بود تخريب يك ســاختمان 
دوطبقه بر اثر انفجار مواد محترقه بود كه در ساعت ٣ و٣٠ 
دقيقه بامداد سه شنبه در تهران به وقوع پيوست.  در اين 
حادثه جوان ١٩ ساله كه در حال ساخت نارنجك دستى 
با مواد اكليل و سرنج بود به شدت مصدوم شد و خانه دو 

طبقه اى كه وى در آن ساكن بود به طور كامل تخريب 
شد. در اثر اين سانحه همچنين يك نفر از آتش نشانان 

مصدوم شد.

 مرگ زن ســالخورده با شنيدن صداى 
انفجار ترقه 

در ديگر حادثه اين شب زن ٥٠ ساله زنجانى كه ناراحتى 
قلبى داشت با شــنيدن صداى انفجار ترقه دچار سكته 
قلبى شد. اين زن سالخورده پس از انتقال به بيمارستان 

وليعصر (عج) زنجان و على رغم تالش پزشــكان جان 
خود را از دست داد.

اما اين زن ٥٠ساله تنها فوتى حوادث چهارشنبه سورى 
نبود و يك نوجوان ١٥ ســاله نيز در اســتان البرز بر اثر 
انفجار مواد محترقه فوت كرد. ساكنان استان اردبيل هم 
در اين شــب همزمان با مردم سراسر كشور به برگزارى 
مراسم چهارشنبه ســورى پرداختند و در اين استان نيز 
حوادث چهارشنبه سورى قربانى گرفت و جوان ٢٦ساله 
در اثر انفجار مواد محترقه در پارك ارغوان اردبيل جان 

خود را از دست داد و دو نفر نيز قطع عضو شدند. 

 قربانى زودهنگام
يك شب قبل از چهارشنبه ســورى و در اصفهان پسر 
نوجوان تبعه كشور افغانســتان در حال ساختن ترقه در 
زيرزمين خانه بــود كه مواد محترقــه در محل منفجر 
شد و در اثر اين انفجار دســت اين پسر نوجوان از ناحيه
 مچ قطع و حــدود ٢٠ درصد از بدنش دچار ســوختگى 

درجه ٣ شد.

مرگ چهار نفر 
در چهارشنبه سورى

 چهار  استان 

جوانى كه اقدام به گروگان گرفتن مادرش در سعادت آباد 
كرده بود، دستگير شد.

روز سه شــنبه خبر گروگان گيرى به مركز فوريت هاى 
پليسى ١١٠ اعالم شــد كه بالفاصله تيم عمليات ويژه 
پليس آگاهى و همچنين سرپرست پليس آگاهى تهران 
بزرگ به محل حادثه واقع در سعادت آباد اعزام شدند. در 
ادامه با حضور مأموران پليس در محل مشخص شد كه 

فرد جوانى اقدام به گروگان گرفتن مادر خود كرده است و 
تهديد كرده بود كه اگر مأموران به او نزديك شوند دست 

به خودكشى خواهد زد.
تيم ويژه پليس آگاهى اقدامات خود در اين زمينه را آغاز 
كرد و ١٥ دقيقه پس از آغــاز گروگان گيرى اين فرد كه 
اعتياد شديدى به مصرف مواد مخدر داشت، دستگير شد. 
با دستگيرى اين فرد و انجام تحقيقات اوليه مشخص شد 

كه دليل گروگان گيرى مقاومت در برابر رفتن به كلينيك 
ترك اعتياد بوده و به همين دليل اين جوان، مادر خود را 
گروگان گرفته بود. اين اقدام بدون وارد شــدن آسيب به 
افراد حاضر در محل و با حضور به موقع عوامل كالنترى 

انجام شد.
در حــال حاضر متهم بــه پليس آگاهى منتقل شــده و 

تحقيقات از وى ادامه دارد.

 ادعاى عجيب دزد عشق گوشى! فرزند معتاد، مادرش را گروگان گرفت

جوان ٢١ساله اى كه به اتهام گوشى قاپى دستگير شده ادعاى 
عجيبى براى انگيزه خود از اين گوشى قاپى ها مطرح كرد. اين 
پسر جوان كه استاد جوشكارى ماهرى است از چند روز قبل 
با فردى كه در يك پارك در مشهد به طور اتفاقى با هم آشنا 

شده بودند نقشه گوشى قاپى هاى خيابانى را طراحى كرد.
تيم هاى گشتى كالنترى ٤٢نواب مشــهد در پيگيرى اين 
سرقت ها با توجه به سرنخ هايى كه در دست داشتند دو جوان 
موتورســوار را به عنوان مظنون تحت نظر قرار دادند. آنها با 

تعقيب و مراقبت نامحسوس اين دو جوان موتوسوار هنگامى 
كه آنها قصد گوشى قاپى از مرد جوانى داشتند براى دستگيرى 
شان وارد عمل شدند و يكى از سارقان را دستگير كردند اما 

همدست او از صحنه متوارى شد.
متهم ٢١ساله كه دو فقره سابقه كيفرى دارد در تحقيقات اوليه 
مدعى شد عشق و عالقه زيادى به گوشى تلفن همراه داشته 
است و از وقتى گوشــى اش گم شده عصبانى شده است و با 

همدستى جوان ١٧ساله دست به گوشى قاپى مى زند.
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سياسى

بهترين مؤمنان، آن بــود كه جان و خاندان و مــال خود را در راه 
خدا پيشــاپيش تقديــم كند، چرا كــه آنچه پيش فرســتى براى 
تو اندوخته شــود و آنچه را باقى گذارى، ســودش به ديگران 
مى رســد. از دوســتى با بيخــردان و خالفــكاران پرهيزكن،

زيرا هر كس را از آن كه دوست اوست مى شناسند.
موال على (ع)

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايى به شرح زير را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مبلغ تضمين (ريال)برآورد (ريال)محل تأمين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

٤٤/٣٤٤/٧٥٠/١٠٠٢/٢٠٧/٠٠٠/٠٠٠جارىعمليات تكميلى سيويل و تجهيزات ايستگاه پمپاژ شهر نجف آباد (دو مرحله اى)٩- ١- ٩٧

نام روزنامه: نصف جهان
تاريخ انتشار: ٩٦/١٢/٢٤

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شركت اتاق ٢٩٢: تا ساعت ١٥:٣٠ روز شنبه به تاريخ ٩٧/٠١/١٨
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت ٨ صبح روز يكشنبه به تاريخ ٩٧/٠١/١٩

دريافت اسناد: سايت اينترنتى
www.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گويا: ٨- ٣٦٦٨٠٠٣٠- ٠٣١

(داخلى ٣٣٥)

شهردارى درچه با استناد مجوز شماره ٩٦/٦٦٠/ش مورخ ١٣٩٦/٠٧/١٣ شوراى اسالمى شهر 
درچه و مصوبه ٩٦/٥١٣/ش مورخ ١٣٩٦/١١/٠١ هيأت عالى سرمايه گذارى در نظر دارد در پالك 
ثبتى ٥٥/٤١١ نسبت به احداث مجتمع تجارى، ادارى، خدماتى و تفريحى نگين واقع در ميدان 
امام (ره) را از طريق سرمايه گذارى و ساخت به روش مشاركت مدنى اقدام نمايد. لذا متقاضيان 
مى توانند اسناد و مدارك پروژه را از واحد سرمايه گذارى شــهردارى درچه واقع در ميدان

 امام (ره)- ابتداى خيابان شهيد نواب صفوى به شــماره تماس ٣٣٧٦٢٠٤٥- ٠٣١ داخلى ١٩، 
دريافت نمايند.

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمايه گذار
نوبت دوم

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

چاپ اول

آدرس محل نام پروژهرديف
پروژه

مساحت عرصه 
(مترمربع)

مساحت اعيانى 
(مترمربع)

مدت زمان 
اجراى پروژه

آورده 
شهردارى

آورده طرف 
مشاركت

نوع 
مشاركت

١
مجتمع تجارى 
ادارى خدماتى و 

تفريحى

ميدان 
امام(ره)

حدود ٣٥٨٣ 
مترمربع

حدود ٢٠٤٥٢ 
زمين و ٣٦ ماهمترمربع

مجوز
طراحى و 

ساخت
مشاركت 

مدنى

- پيشنهاد خود را حداكثر تا ساعت ١٤:٣٠ روز يكشنبه مورخه ٩٧/٠٢/٠٩ به دبيرخانه 
محرمانه شهردارى درچه تسليم نمايند.

- چنانچه نفر اول تا سوم به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به نفع 
شهردارى ضبط خواهد شد.

- شهردارى در رد يا قبول پيشنهادهاى رسيده مختار است و به پيشنهاداتى كه بعد از 
موعد مقرر در آگهى رسيده باشد يا مبهم، مخدوش يا فاقد سپرده باشد ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
- پيشنهادهاى واصله در ساعت ١٥ روز يكشنبه مورخ ٩٧/٠٢/٠٩ با حضور اعضاء هيئت 

عالى سرمايه گذارى بازگشايى و مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
- پيشــنهاددهندگان بايد مبلغ ١٦/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال را به صورت وجه نقد به حساب 
٠٢١٥٤٣٣٥٥٨٠٠٤ سپرده شهردارى نزد بانك ملى شعبه مركزى درچه واريز يا معادل آن 
ضمانت نامه بانكى (با اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه) به عنوان سپرده 
شركت در فراخوان ضميمه پيشنهاد خود نمايند. بديهى است چنانچه سپرده شركت در 
فراخوان به غير از دو مورد ذكر شده باشد پاكت پيشنهاد به هيچ وجه قرائت نخواهد شد.

- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است. 

شهردارى درچه براســاس مصوبه شــوراى محترم اسالمى شهر به شــماره ٩٦/١٠٠٠/ش 
مورخ ٩٦/١١/٢١ و به اســتناد مصوبه شــماره ٩٦/٢٢٨٩٧ مــورخ ٩٦/١١/٠٤ هيئت عالى 
سرمايه گذارى در نظر دارد احداث يك باب جايگاه گازوئيل كنار خيابانى (حاشيه گذر) حاشيه 
زهكش را از طريق سرمايه گذارى و ساخت به روش B.O.L.T اقدام نمايد. لذا متقاضيان مى توانند 
اســناد و مدارك پروژه را از مديريت طرح، برنامه و ســرمايه گذارى شهردارى درچه واحد 

سرمايه گذارى به شماره تماس ٣٣٧٦٢٠٤٥- ٠٣١ داخلى ١٩ دريافت نمايند.

آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمايه گذار
نوبت دوم

رضا واعظ مقدم- شهردار درچه

چاپ اول

- پيشنهاد خود را حداكثر تا ســاعت ١٤/٣٠ روز يكشنبه مورخه ٩٧/٠٢/٠٩ به دبيرخانه 
محرمانه شهردارى درچه تسليم نمايند.

- چنانچه نفر اول تا ســوم به ترتيب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها به نفع 
شهردارى ضبط خواهد شد.

- شهردارى در رد يا قبول پيشنهادهاى رسيده مختار است و به پيشنهاداتى كه بعد از 
موعد مقرر در آگهى رسيده باشد يا مبهم، مخدوش يا فاقد سپرده باشد ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
- پيشنهادهاى واصله در ســاعت ١٥ روز يكشــنبه مورخ ٩٧/٠٢/٠٩ با حضور اعضاء 

كميسيون هيأت عالى سرمايه گذارى بازگشايى و مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
- پيشــنهاددهندگان بايد مبلــغ ٨٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال را به صورت وجه نقد به حســاب 
٠٢١٥٤٣٣٥٥٨٠٠٤ سپرده شــهردارى درچه نزد بانك ملى شعبه درچه واريز يا معادل آن 
ضمانت نامه بانكى (با اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه) به عنوان سپرده 
شركت در فراخوان ضميمه پيشنهاد خود نمايند. بديهى است چنانچه سپرده شركت در 
فراخوان به غير از دو مورد ذكر شده باشد پاكت پيشنهاد به هيچ وجه قرائت نخواهد شد.

- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است. 

نام پروژهرديف
آدرس محل 

پروژه
مساحت عرصه 

(مترمربع)
مدت زمان 
آورده شهردارىاجراى پروژه

آورده طرف 
نوع مشاركتمشاركت

پمپ گازوئيل ١
زمين و عوارض ٤٥ روزحدود ٣١٥ مترمربعحاشيه زهكشكنار خيابانى

شهردارى
طراحى، ساخت و 

B.O.L.Tتجهيز

شــهردارى حبيب آبــاد در نظــر دارد براســاس مصوبــه شــماره ٣٨٥/د/٥ 
مورخ ١٣٩٦/١١/١٩ نسبت به واگذارى فضاى مورد نياز جهت نصب كيوسك اغذيه فروشى 
در پارك آزادگان به صورت اجاره بهاء به افراد واجد شــرايط از طريق مزايده عمومى 
اقدام نمايد لذا متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت ادارى روز 
يكشنبه مورخ ٩٧/١/٥ به شهردارى مراجعه يا با شماره تلفن ٠٣١٤٥٤٨٢٣٢١ تماس 

حاصل نمايند. 
تاريخ ارائه پيشنهاد به دبيرخانه حراست شهردارى تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه 

مورخ ٩٧/١/١٧ مى باشد. 

آگهى مزايده

سيدجواد لقمانى شهردار حبيب آباد

درود بر انديشه و همت بلندتان كه رضايت خالق و مخلوق را به همراه داشته است.
ــات و تــالش شــما در توســعه و عمــران شــهر باعــث گرديــده شــهردارى از يــك مجموعــه صرفــًا خدماتــى بــه يــك نهــاد عمرانى-فرهنگــى- اجتماعــى خدم

تبديل شود.
ايــن رويكــرد جديــد محقــق نمــى شــد مگــر بــا تــالش، تفكــر، تدبيــر و مديريــت بى بديــل حضرتعالــى. همچنيــن بــا درايــت، تدابيــر و اقدامــات قاطعانــه و شــجاعانه همــراه بــا 
رعايــت و صيانــت از حقــوق شــهروندى جنابعالــى شــاهد رشــد و پيشــرفت روز افــزون نــه تنهــا در امــور مديريتــى و ادارى شــهردارى بلكــه در حوزه هاى عمرانــى، فرهنگى، 
تفريحــى و خدماتــى در ســطح شــهر بوده ايــم كــه تحســين همــگان را بــه همــراه داشــته اســت. بــا اعتمــاد بــه درايــت حضرتعالــى، شــهروندان افق هــاى وســيع ترى را بــه نظــاره 
نشســته اند و در آرزوى فرداهــاى بهتــر گام برمى دارنــد. اگرچــه بــا ايــن همــه خدمــت، هــر روز ، روز شماســت امــا بــر خــود وظيفــه مى دانيــم روز شــهردار را بــه شــما 

تبريــك عــرض نمــوده و از تالش هــاى خالصانــه شــما تقديــر و تشــكر مى نمائيــم.
اميد است در ظل توجهات حق شما همچنان در ايفاى رسالت وظايف خويش موفق و مويد باشيد.

جناب آقاى مهندس پيمان شكرزاده
شهردار محترم شهر تيران

حميد هاشمى- رئيس و اعضاى شوراى اسالمى شهر تيران 

جناب آقاى مهندس رسول شجاعى زاده

شهردار محترم شهر بافران

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر بافران



ويژه ٠٩٣١٨٥ سال چهاردهمپنج شنبه  ٢٤ اسفند ماه   ١٣٩٦

جاذبه هاى گردشگرى
(اماكن تاريخى ) شهر شاپورآباد

شــهر شــاپورآباد از لحاظ 
موقعيت رياضــى در ٣٢ درجه 

و ٥٠ دقيقــه و ٢٦ ثانيه عرض 
شمالى و ٥١ درجه و ٤٤  دقيقه و 

٧٥ ثانيه طول شرقى در شهرستان 
برخوار بخش حبيب آبــاد با ارتفاع 

١٥٧١ مترى از ســطح آبهاى آزاد در 
دشت با آب و هواى خشك و نيم خشك، 

با افتخار داشتن ٥٤ شهيد معزز و يكصد 
آزاده و جانباز سرافرازواقع شده است ، و 

جه تسميه وعلل پيدايش شهر شاپورآباد 
به دليل وجود آرامگاه شاه فيروزكه در داخل 

قرارداد،  شــهر 
خوانده مى شــود ،

ماكســيم ســيرو ،
جهانگرد فرانسوى ،

كتــاب  نويســنده 
باســتانى هــاى  راه 

 اصفهان ،قدمت شاپورآباد 
را پيش از اسالم ذكر كرده 

است ،مســجد جامع شاپور 
آباد و آرامگاه شاه فيروز گواه 

اين مطلب هستند ،نشانه اى در 
مسجد جامع و جود داشته است 
كه اين مكان را به پيش از اسالم آتشكده مرتبط كرده است ،

از آثار تاريخى ملموس مهم اين شهر مى توان به قلعه درميان ،
آرامگاه شاه فيروز ،برج دوقلو ،خانه حاج على آقا ،تكيه ،آسياب 

حيدر حاجى ،آســياب حاج رضا ،پل تاريخى در ميان،برج كبوتر 
خانه و چند خانه قديمى اشاره كرد(شايان ذكر است كه بيشتر آثار 

تاريخى اين شهر به عهد صفويان بر ميگردد)،شهر شاپورآباد داراى 
ميراث تاريخى ناملموس نيز مى باشد از جمله قدمت تعزيه  و فرش 
بافى در اين شهرتاريخى، فريد شريعت زاده شهردار شاپورآبادضمن

 عرض تبريك و دعاى خير در آســتانه جديد براى كليه هم ميهنان و هم 
استانى هاى عزيز،با توجه به اماكن مهم تاريخى متعدد شهر شاپورآباد 

و همچنين مردم خون گرم و مهمان نواز اين شهر از مهمانان نوروزى چه 
گردشگران محترمى كه از استانهاى ديگر به استان اصفهان سفر كرده اند 

چه هم استانى هاى عزيزى كه تابه حال به اين شهر تاريخى سفر نكرده اند 
دعوت كردتا از اين شهر بازديد به عمل آورند 

قلعه  خشتى  درميان

شاه فيروز

برج كبوتر

تكيه باستانى

نماى بيرونى تكيه باستانى

مراسم تعزيه شاپورآباد

گلزارشهدا

نماى داخلى قلعه درميان

پل تاريخى درميان

قالى بافى درشاپوراباد



١٠استان ٣١٨٥پنج شنبه  ٢٤ اسفند ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

اسدا... احمدى ونهرى، مديركل گمرك اصفهان اعالم 
كرد: در ١١ ماهه  ١٣٩٦ از استان اصفهان، ٩٤٧  قلم كاال 
به  وزن چهار ميليون و ٥١٧  هزار تــن و به ارزش يك 
ميليارد و ٥٤٠  ميليــون و ٧٩٦  هزار دالر كاال به مقصد 
١٠٤ كشور جهان صادر شده است كه در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل، از لحاظ وزن ٧٥ درصد و از حيث ارزش 

٤١  درصد افزايش  داشته است.
وى عمده ترين كاالهاى صادراتى از اســتان اصفهان 
را آهــن آالت و فوالد بــه ارزش ٤٤١ ميليــون دالر، 
محصــوالت پتروشــيمى ٣٥٦ ميليــون دالر و فرش 
١٤٥ ميليون دالر عنوان كرد و اظهارداشــت: مهمترين 

كشــورهاى مقصد كاالهاى صادراتى استان  اصفهان 
عراق با ٣٩٧ ميليــون دالر و ٢٦ درصد، امارات متحده 
عربى با ٢٣٩ ميليون دالر و ١٦ درصد، افغانستان با ٢١٧ 
ميليون دالر و ١٤ درصد، پاكستان  با ١٢٢ ميليون دالر و ٨ 
درصد و تايلند  با ١٠٢ ميليون دالر و ٧ درصد  سهم از كل 

صادرات استان هستند.
احمــدى ونهرى افــزود: ٨٢ هزار و ٥٧٤  تــن كاال به 
ارزش ٣٦٩ ميليون و ٢٠٣ هزار دالر به گمرك اصفهان 
وارد شده كه در مقايســه با مدت مشابه ســال قبل از 
نظر وزن ٧ درصــد و از نظــر ارزش ٢١ درصد افزايش  

يافته است.

مسئول كميته خادمان شهداى استان اصفهان گفت: بيش 
از ٢٥٠ خادم از استان اصفهان براى خدمت رسانى به زائران 
يادمان هاى دفاع مقدس، به مناطق عملياتى جنوب كشور 

اعزام مى شوند.
مسعود عابدى با اشاره به اعزام خادمان استان اصفهان به 
مناطق عملياتى جنوب كشور اظهار داشت: خادمان استان 
اصفهان در دو بخش به خدمت رسانى به زائران مى پردازند؛ 
بخشى در يادمان ها و مناطق زيارتى جنوب كشور و بخش 
ديگر در اردوگاه هاى استان اصفهان كه محل اسكان زائران 
اســت، خدمت مى كنند. وى افزود: گروه نخست خادمان 
شامل ١٦٦ نفر، طى چند مرحله و با توجه به ثبت نام خادمان 

و سهميه  اختصاصى استان اصفهان، اعزام مى شوند كه اين 
خادمان پس از حضور در يادمان بيت المقدس، نســبت به 
فعاليت ها و برنامه ها توجيه مى شوند.وى تصريح كرد: گروه 
ديگر خادمان استان اصفهان، از ٢٠ اسفندماه سال جارى در 
قالب دو گروه ٤٥ نفره براى خدمت رسانى در اردوگاه هاى 
شهيد باكرى، شهيد عرب و شهدا كه محل اسكان زائران 
اصفهانى است، اعزام مى شوند؛ بنابراين مى توان گفت در 
ايام پايانى امسال و ايام عيد سال آينده بيش از ٢٥٠ خادم 
از استان اصفهان براى خدمت رسانى به زائران يادمان هاى 
دفاع مقدس و اردوگاه هاى اســتان اصفهــان، به مناطق 

عملياتى جنوب كشور اعزام مى شوند.

صادرات ١/٥ ميليارد دالرى 
استان اصفهان

خدمت رسانى٢٥٠ اصفهانى
 به زائران راهيان نور

كاهش ٥٥ درصدى حوادث 
چهارشنبه سورى

مديرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ايمنى 
شهردارى اصفهان گفت: در آخرين چهارشنبه سال، 
آمار حريق و آتش سوزى نسبت به سال گذشته ٥٥ 

درصد كاهش يافت.
بهزاد بزرگزاد اظهارداشت: سه شنبه شب ٥٤ حريق 
در سطح شهر اصفهان رخ داد كه ١٩ مورد آن مربوط 
به چهارشنبه سورى بود و خوشبختانه در اين موارد 

هيچ خسارت جانى نداشتيم.
وى افزود: شــب گذشــته آمــار حريق نســبت 
به مدت مشابه ســال گذشــته ٥٥ درصد كاهش

يافت.

اجراى طرح «دست هاى 
مهربانى» در خمينى شهر

مدير اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان خمينى شهر 
گفت: طرح دســت هاى مهربانى با مشاركت ٣٠٠ 
ميليون ريالى خيران نيك انديش محله ورنوسفادران 
در قالب تهيه اقــالم و مواد غذايى در آســتانه عيد 
نوروز در آســتان امامــزاده ســيدابراهيم(ع) اجرا 

شد.
حجت االســالم رضــا ابراهيمى اظهار داشــت: 
طــرح دســت هاى مهربانــى بــا مشــاركت 
٣٠٠ ميليــون ريالــى خيــران نيك انديــش اجرا

 شد.

خبر

هاشــم امينى، مديرعامل شــركت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان بر تأمين پايدار آب شــرب مردم 
تأكيد كــرد و گفت:تمــام تالش ها در ســال ٩٧ 
براى تأمين آب شــرب پايدار مردم در استان بسيج 
اســت چون حوزه زاينده رود در ســال آبى جارى 
كمترين بارش را در ٥٠ ســال گذشته داشته است،

 اما بــا وجود ايــن، در صدد هســتيم بــا رويكرد  
مقابله با بد مصرفى و از ســويى با ســازگارى با كم 

آبى ، آب شــرب مــردم راهمچنان پايــدار تأمين
كنيم.

وى افزود: يكى از راه هاى دسترســى پايدار به آب 
شرب، درست مصرف كردن آن است و اگر مردم بد 
مصرف كردن اين مايه حياتى را كنار بگذارند و آب را 
بهينه مصرف كنند، به رغم كمبود شديد منابع آبى 
مى توان اميدوار به تأمين آب شــرب مردم در تمام 

ساعات شبانه روز بود.

مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت آبفا استان 
اصفهان به جايگاه ويژه شــركت در صنعت آبفا در 
كشور اشــاره كرد و تصريح نمود: شــركت آبفاى 
اســتان اصفهان در ســال هاى اخير توانســته بر 
مشكالت موجود غلبه كند و خدمات رسانى پايدار به
 مشــتركين را ســرلوحه كارها قرار دهد كه در اين 
زمينه بســيار موفق بوده، به طــورى كه در عرصه 
توســعه خدمات، نه تنها در كشــور پيشــرو بوده 

اســت، بلكه الگوى بسيار مناســبى براى بسيارى 
از شــركت هاى آب و فاضالب در كشــور به شمار

 مى آيد .
امينى عنوان كرد: شركت آبفا استان اصفهان در نظر 
دارد با اقدامات فنى ومهندســى و فرهنگى راهبرد 
سازگارى با كم آبى را براى مشتركين تبيين كند تا 
بهتر بتوانيم بر پيامدهاى ناشى از كم آبى در استان 

غلبه كنيم.

 با وجود كمبود شديد منابع آبى

 اميدوار به تأمين 
آب شرب مردم در 

تمام ساعات شبانه روز 
هستيم

گور خمره اى متعلق به دوره اشكانى در سيلك 
كاشان به تماشا گذاشته شد.

مدير اداره ميــراث فرهنگى كاشــان گفت: 
گور خمــره اى به دســت آمــده در محدوده 
محوطــه باســتانى ســيلك، بــا قدمتى در 
حدود دو هزار ســال، متعلق به دوره اشكانى 
در مدت ســه ماه مرمــت و باززنده ســازى

 شد .
 محســن جاورى افزود: اين گــور خمره اى 
پنج ســال پيش به صورت اتفاقــى در هنگام 
گودبردارى يكى از منازل اطراف سيلك پيدا و 
پس از اتمام مرمت، در محوطه باستانى سيلك 

به تماشا گذاشته شد.
گفتنى است؛ محوطه باستانى سيلك با قدمتى 
بيش از هفت هزار و ٥٠٠ سال، به عنوان يكى 
از خاستگاه هاى تمدن بشرى شناخته مى شود 
كه آثار تاريخى به دســت آمده از اين محوطه 
باستانى، يادآور خاطره هزاران سال سير زندگى 

و تمدن در منطقه كاشان است.
محوطــه باســتانى ســيلك كاشــان در 
١٣١٠ بــه شــماره ٣٨ در  ٢٤ شــهريور
فهرســت آثــار ملــى كشــور بــه ثبــت

 رسيده است.
 

رونمايى از گور خمره اى 
متعلق به دوره اشكانى

ابالغ
شــماره دادنامه: ٩٦٠٩٩٧٣٦٤١٠٠٢٢٨٣ شــماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٦٤٢٥٠٠٧٦٧ شــماره بايگانى شعبه: 
٩٥١١٨٣، ١- امين بيدكانى فرزند روزعلى متهم، به نشانى ورنامخواســت- خ كمربندى- فلكه صنايع دفاع 
٢- محمد بختياروند متهم، به نشانى زرين شهر پشت اداره آگاهى كوچه شهيد محمد خاكى بختياروند پ ١٧ 
منزل شخصى اميرحسين بختياروند ٣- روزعلى بيدكانى بختياروند فرزند كوچكعلى متهم، با وكالت اصغر جعفرى 
كليشادى فرزند حسنعلى به نشانى اصفهان- اصفهان- اصفهان سراهى سيمين- اول بلوار كشاورز- روبروى 
مسجد انبيا- ساختمان دى- واحد ٩ شرقى ٤- رسول احمدى فرزند حسين متهم، به نشانى ورنامخواست- بلوار 
ش شــاهمرادى- ك اقبال- پ ٢٧، ٥- عليرضا بختياروند متهم، به نشانى اصفهان- لنجان- مركزى- زرين 
شهر ٦- محسن احمدى فرزند حسين شاكى و متهم، به نشانى ورنامخواست- بلوار ش شاهمرادى- ك اقبال 
٧- على بيدكانى بختياروند فرزند روزعلى متهم، با وكالت اصغر جعفرى كليشــادى فرزند حسنعلى به نشانى 
اصفهان- اصفهان- اصفهان سراهى سيمين- اول بلوار كشاورز- روبروى مسجد انبيا- ساختمان دى- واحد ٩ 
شرقى، ٨- اميد بيدكانى بختياروند فرزند روزعلى شاكى، با وكالت اصغر جعفرى كليشادى فرزند حسنعلى به نشانى 
اصفهان- اصفهان- اصفهان سراهى سيمين- اول بلوار كشاورز- روبروى مسجد انبيا- ساختمان دى- واحد ٩ 
شرقى ٩- عيسى بيدكانى بختياروند فرزند عبدالحسن شاكى، به نشانى استان اصفهان- شهرستان لنجان- شهر 
زرين شهر- ورنامخواست خيابان صائب ك محتشم ٦ پ ٢، ١٠- نريمان بيدكانى بختياروند فرزند روزعلى شاكى، 
با وكالت اصغر جعفرى كليشادى فرزند حسنعلى به نشانى اصفهان- اصفهان- اصفهان سراهى سيمين- اول 
بلوار كشاورز- روبروى مسجد انبيا- ساختمان دى- واحد ٩ شرقى اتهام ها: ١- گالويز شدن با افراد بوسيله چاقو 
٢- تهديد ٣- ورود به مسكن يا منزل ديگرى به عنف و تهديد ٤- تيراندازى غيرمجاز ٥- ضرب و جرح عمدى 
٦- ارعاب ٧- مزاحمت ٨- ايراد جرح عمدى با چاقو ٩- دشنامى كه باعث اذيت شنونده شود و داللت بر قذف نكند 
گردشكار: دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت بصدور رأى مينمايد. 
رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقايان ١- محسن احمدى فرزند حسين ٢٨ ساله دائر بر مشاركت در نزاع دسته جمعى 
منتهى به ايراد ضرب و جرح عمدى، شورع به قتل عمدى آقاى على بيدكانى بختياروند، ايراد ضرب و عمدى با 
چاقو نسبت به آقايان على بيدكانى بختياروند و روزعلى بيدكانى بختياروند ٢- رسول احمدى فرزند حسين ٢٥ 
ساله دائر بر مشاركت در نزاع دسته جمعى منتهى به ايراد ضرب و جرح عمدى و قدرت نمائى با سالح گرم موضوع 
گزارش مامورين انتظامى و شكايت آقايان روزعلى، اميد و على بيدكانى بختياروند ٣- محمد بختياروند بختيارى 
خيرآبادى فرزند حسين ٢٦ ساله دائر بر مشاركت در نزاع دسته جمعى منجر به ايراد ضرب و جرح عمدى ٤- عليرضا 
بختياروند فرزند لطفعلى دائر بر مشاركت در نزاع دسته جمعى منجر به ايراد ضرب و جرح عمدى و نيز ايراد ضرب 
و جرح عمدى با چوب و چاقو نسبت به اميد بيدكانى بختياروند ٥- نريمان بيدكانى بختياروند فرزند روزعلى دائر 
بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى موضوع شكايت اقاى عيسى بيدكانى ٦- على بيدكانى بختياروند فرزند 
روزعلى دائر بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى موضوع شكايت آقاى عيسى بيدكانى بختياروند ٧- اميد 
بيدكانى بختياروند فرزند روزعلى دائر بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به عيسى بيدكانى بختياروند 
و ايراد ضرب و جرح عمدى منجر به شكستگى استخوان دست موضوع شكايت آقاى عيسى بيدكانى بختياروند 
با وكالت آقاى اصغر جعفرى از طرف آقايان على، نريمان، روزعلى و اميد بيدكانى بختياروند دادگاه با عنايت به 
شكايت شكات، گزارش مرجع انتظامى، تحقيقات معموله در مرحله تحقيقات مقدماتى و اظهارات شهود همچنين 
گواهى هاى پزشكى قانونى و شهادت شهود توجهاً به كيفرخواست صادره و دفاعيات متهمان و وكيل برخى از آنها 
در محضر دادگاه و اينكه متهم رديف چهارم با وصف ابالغ قانونى وقت رسيدگى در جلسه دادگاه حاضر نشده ايراد 
و دفاعى از خود به عمل نياورده است بزه انتسابى به آنها را محرز دانسته لذا به استناد مواد ٥٥٩، ٥٦٩، ٧٠٩، ٧١٠، 
٧١١، ٧١٤ و ٧١٥ قانون مجازات اسالمى و مواد ٦١٣، ٦١٤، ٦١٥، ٦١٧ قانون تعزيرات اسالمى و رعايت ماده ١٣٤ 
اين قانون متهم رديف اول آقاى محسن احمدى را به پرداخت ١- يك سوم ديه كامل بابت بريدگى جائفه زير بغل 
سمت راست ٢- يك سوم ديه كامل بابت بريدگى جائفه شكم ٣- چهار صدم ديه كامل بابت بريدگى داميه سمت 
راست سر و گوش راست ٤- دو درصد ديه كامل بابت ارش تعبيه لوله ريوى ٥- يك درصد ديه كامل بابت ارش 
پارگى كبد ٦- چهار درصد ديه كامل بابت ارش عمل جراحى شكم ٧- شش درصد ديه كامل بابت ارش چهار عدد 
بريدگى متالحمه كتف راست ٨- نه درصد ديه كامل بابت ارش سه عدد بريدگى متالحمه خلف گردن ٩- يك 
درصد ديه كامل بابت عدم رويش يك درصد از سطح موى ســر در سمت راست سر در حق اقاى على بيدكانى 
بختياروند و پرداخت ١- دو درصد ديه كامل بابت ارش دو ناحيه بريدگى داميه كمر ٢- دو درصد ديه كامل بابت 
بريدگى داميه سر در حق آقاى روزعلى بيدكانى بختياروند و تحمل يكسال حبس تعزيرى بابت جنبه عمومى بزه 
ايراد جرح عمدى با چاقو و تحمل يكسال حبس تعزيرى بابت مشاركت در نزاع دسته جمعى منجر به ايراد ضرب و 
جرح محكوم مى كند كه مجازات اشد قابل اجرا مى باشد در مورد اتهام ديگر وى مبنى بر شروع به قتل عمدى نظر 
به انكار شديد متهم و فقد ادله اثباتى شرعى و قانونى وقوع بزه را احراز نكرده مستنداً به ماده ٤ قانون آيين دادرسى 
كيفرى راى برائت صادر مى كند و متهم دوم آقاى رسول احمدى را به تحمل يكسال حبس تعزيرى بابت مشاركت 
در نزاع دسته جمعى منجر به ايراد ضرب و جرح و تحمل دو سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيرى بابت 
قدرت نمايى با اسلحه شكارى محكوم مى كند كه مجازات اشد قابل اجرا مى باشد و نيز متهم رديف چهارم آقاى 
عليرضا بختياروند را به پرداخت دو درصد ديه كامل بابت بريدگى داميه سمت چپ سر در حق آقاى اميد بيدكانى 
بختياروند و تحمل يكسال حبس تعزيرى بابت مشاركت در نزاع دسته جمعى منجر به ايراد ضرب و جرح و تحمل 
يكسال حبس تعزيرى بابت جنبه عمومى بزه ايراد جرح عمدى با چاقو محكوم مى كند كه مجازات اشد قابل اجرا 
ميباشد و نيز متهم رديف پنجم آقاى نريمان بيدكانى بختياروند متهم رديف ششم آقاى على بيدكانى بختياروند 
را به پرداخت ١- دوازده دينار بابت سياه شدگى بازوى راست و چپ و ساعد راست و چپ ٢- يك درصد ديه كامل 
بابت خراشيدگى حارصه آرنج چپ و آرنج راست ٣- نيم درصد ديه كامل بابت خراشيدگى حارصه زانوى راست 
٤- سه دينار بابت سياه شدگى سمت راست شــكم در حق آقاى عيسى بيد كانى بختياروند به صورت مشتركاً و 
متساوياً و متهم رديف هفتم آقاى اميد بيدكانى بختياروند را به پرداخت ١- هشت درصد ديه كامل بابت شكستگى 
استخوان زند اسفل دست چپ ٢- يك درصد ديه كامل بابت ارش تعبيه پين ٣- يك و نيم درصد ديه كامل بابت 
ارش نقص عضو ناشى از محدوديت حركتى آرنج چپ در حق آقاى عيسى بيدكانى و از حيث جنبه عمومى جرم 
بلحاظ شكستگى و ايجاد نقص عضو به تحمل چهارسال حبس تعزيرى محكوم مى كند در مورد متهم رديف سوم 
آقاى محمد بختيارى بختياروند نظر به انكار نامبرده و فقد ادله اثباتى بزه انتسابى به وى را محرز ندانسته مستنداً 
به ماده ٤ قانون آيين دادرسى كيفرى راى برائت صادر مى كند توضيحاً اينكه با توجه به شيوع نزاع هاى قومى و 
قبيله اى در ميان اقوام ساكن در حوزه قضايى كه منجر به ضرب و جرح، نقص عضو و قتل گرديده است دادگاه 
هيچكدام از متهمان را مستحق تخفيف ندانسته است اين راى نسبت به متهم رديف چهارم غيابى و ظرف مدت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر 
استان اصفهان مى باشد و نسبت به ساير متهمان حضورى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: ١٧٥٩ عابدى لنجى- رئيس شعبه ١٠٢ دادگاه كيفرى دو شهر 

لنجان (١٠٢ جزايى سابق) /١٢/٦٨٨
ابالغ وقت رسيدگى

اگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رسيدگي به رضا ابراهيمى –محمدعلى ابراهيمى اقاي بانك مهر اقتصاد 
دادخواستي بطرفيت اقاي رضا ابراهيمى –محمدعلى ابراهيمى فرزند محمدعلى-مرتضى قلى بخواسته مطالبه 

كه به اين دادگاه ارجاع وبه كالسه ٩٦/٩٩١ ثبت وبراي سه شنبه مورخ٩٧/٢/١١  ساعت ٥عصر وقت رسيدگي 
تعيين گرديده وچون خوانده مجهول المكان اعالم گرديده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  
ماده ٧٣ ق.آ.د.م. يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار رسمي درج  اگهي ميشود  واز خوانده دعوت مي شودكه 
با مراجعه به دبير خانه دادگاه اعالم نشاني وادرس دقيق ودريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت ودر 
وقت مقرر جهت رسيدگي حاضر شوند.ودر غيراينصورت اين آگهي به منزله ابالغ قانوني محسوب وشورا/ دادگاه 
غيابا رســيدگي وتصميم مقتضي اعالم خواهد نمود. م الف: ١٢٠٢رييس شوراي حل اختالف شعبه ٥ حقوقي 

فالورجان/ ١٢/٦٩٣  
ابالغ وقت رسيدگى

اگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رسيدگي به طيبه دهقان- مهدى رهنما  اقاي بانك مهر اقتصاد دادخواستي 
بطرفيت اقاي طيبه دهقان- مهدى رهنما بخواســته مطالبه كه به اين دادگاه ارجاع وبه كالسه ٩٦/٩٦٩ ثبت 
وبراي سه شنبه مورخ٩٧/٢/١١  ساعت ٤/٥عصر وقت رسيدگي تعيين گرديده وچون خوانده مجهول المكان 
اعالم گرديده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده ٧٣ ق.آ.د.م. يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار رسمي درج  اگهي ميشود  واز خوانده دعوت مي شودكه با مراجعه به دبير خانه دادگاه اعالم نشاني 
وادرس دقيق ودريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت ودر وقت مقرر جهت رسيدگي حاضر شوند.
ودر غيراينصورت اين آگهي به منزله ابالغ قانوني محسوب وشورا/ دادگاه غيابا رسيدگي وتصميم مقتضي اعالم 

خواهد نمود. م الف: ١٢٠٠ رييس شوراي حل اختالف شعبه ٥ حقوقي فالورجان / ١٢/٦٩٤ 
مزايده اموال منقول

اجراي احكام شــعبه دوم دادگاه حقوقي فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ٩٥٠٣٨٣ اجرائي موضوع عليه 
شركت معادن سنگ ايرانيان و له شركت فكور مغناطيس اسپادانا در تاريخ٩٧/١/٢٠ به منظور فروش تعداد چهار 
دستگاه يونيت موبايل فراورى اوليه ســنگ آهن هاپر اوليه نوار خروجى سرند براى درشت دانه –نوار خروجى 
باطله درام ســپراتور به طول تقريبى ٨ متر وعرض ٨٠ســانتى مترنوار خروجى محصول درام سپراتور وطول 
تقريبى ٨متروعرض ٥٠سانتى متر،درام سپراتور٩٢٤كه شــامل قطاع١٨٠مغناطيسى مى باشدوكاور محافظ 
روى سطح درام ازجنس stanless  استيل به ضخامت ٣ميلى مترمى باشد سرند دوطبقه به ابعاد ٤/٥*١/٥ 
مترمربع مى باشد –شاسى تريلى يك محوره وداراى محورريش وميل ريش جهت انتقال و يك دستگاه يونيت 
ثابت فراورى ثانويه بامشخصات سيلووفيدربا موتور ولنگ جداگانه (ابعاد باالى سيلو٢/٥*٢/٥متر)،نوار خروجى
 از سيلو به طول تقريبى ١٢متروعرض ٨٠ســانتى متر،درام سپراتور٩٢٤وشاسى ومتعلقات،نوارخروجى باطله 
درام سپراتور به طول تقريبى ٨متروعرض٥٠سانتى متر ،نوار خروجى درام سپراتور به طول تقريبى ٨متر وعرض 
٥٠سانتى متر از ساعت ١٠ الي ١١ صبح جلسه مزايده در دفتر اجراي احكام حقوقي فالورجان اطاق ٣١٣ برگزار 
نمايد .ملك موضوع مزايده توسط كارشناس رسمي دادگســتري به مبلغ ٨/٣٠١/٩١٩/٧٦٠ ريال ارزيابي شده 
است . متقاضيان خريد مي توانند پنج روز قبل از مزايده با حضور در محل اين اجرا از موقعيت اموال مطلع شوند 
. مزايده از قيمت ارزيابي شــروع و برنده كسي اســت كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد ضمنا كليه هزينه 
هاي مزايده بر عهده برنده خواهد بود و كســاني ميتوانند در جلسه مزايده شــركت نمايند كه حداقل ده درصد
 قيمت ارزيابي شده را به حساب ٢١٧١٢٩٠٢٨٨٠٠٥ ايداع نموده باشند و در صورت انصراف برنده ده درصد ايداعي 

به نفع صندوق دولت ضبط ميگردد . م الف: ١١٩٥دادورز اجراي احكام حقوقي دادگستري فالورجان /١٢/٦٩٥ 
 احضار متهم

نظر به اينكــه در پرونــده كالســه ٩٥١٨٢٥ ب ١   متهم علــى شــاهدى (مهدى)به اتهــام كالهبردارى 
٤٧/٨٣٠/٠٠٠ريال مجهول المكان اعالم گرديده اســت  لذا در اجراي ماده ١٧٤ قانون آئين دادرسي كيفري 
مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار درج وآگهي بدينوسيله به نامبرده  ابالغ ميگرددظرف يك 
ماه ازتاريخ اين اگهى  كه درتاريخ جهت رسيدگي به اتهام خود درشعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب 
فالورجان حاضرو از خود دفاع نمايد و در صورت عدم حضور ياعدم ارسال اليحه دفاعيه وعدم معرفي وكيل خود 
اين آگهي فوق  بمنزله ابالغ قانوني محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد شد. م الف: ١١٩٢بازپرس دادگاه 

انقالب  فالورجان/١٢/٦٩٦ 
ابالغ وقت رسيدگى

اگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رسيدگي به اكبر حسنپور-ناصرقلى حسن پور-محمدحسن پور اقاي بانك 
مهر اقتصاد  دادخواستي بطرفيت اقاي اكبر حسنپور-ناصرقلى حسن پور-محمدحسن پور بخواسته مطالبه كه به 
اين دادگاه ارجاع وبه كالسه ٩٦/٩٦٥ ثبت وبراي سه شنبه مورخ٩٧/٢/١١  ساعت ٤عصر وقت رسيدگي تعيين 
گرديده وچون خوانده مجهول المكان اعالم گرديده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده 
٧٣ ق.آ.د.م. يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار رسمي درج  اگهي ميشود  واز خوانده دعوت مي شودكه با 
مراجعه به دبير خانه دادگاه اعالم نشاني وادرس دقيق ودريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت ودر 
وقت مقرر جهت رسيدگي حاضر شوند.ودر غيراينصورت اين آگهي به منزله ابالغ قانوني محسوب وشورا/ دادگاه 
غيابا رســيدگي وتصميم مقتضي اعالم خواهد نمود. م الف: ١٢٠٣رييس شوراي حل اختالف شعبه ٥ حقوقي 

فالورجان / ١٢/٦٩٧ 
ابالغ وقت رسيدگى

اگهي ابالغ  دادخواست ضمايم وقت رســيدگي به داريوش بهرامى وحجت اله بهرامى  اقاي بانك مهر اقتصاد 
دادخواستي بطرفيت اقاي داريوش  بهرامى و حجت اله بهرامى فرزند نصراله بخواسته مطالبه كه به اين دادگاه 
ارجاع وبه كالسه ٩٦/٩٤٠ ثبت وبراي سه شنبه مورخ٩٧/٢/١١  ساعت ٤/٥عصر وقت رسيدگي تعيين گرديده 
وچون خوانده مجهول المكان اعالم گرديده است و به تقاضاي خواهان ودستور دادگاه  به استناد  ماده ٧٣ ق.آ.د.م. 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار رسمي درج  اگهي ميشــود  واز خوانده دعوت مي شودكه با مراجعه به 
دبير خانه دادگاه اعالم نشاني وادرس دقيق ودريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت ودر وقت مقرر 
جهت رسيدگي حاضر شــوند.ودر غيراينصورت اين آگهي به منزله ابالغ قانوني محسوب وشورا/ دادگاه غيابا 
رســيدگي وتصميم مقتضي اعالم خواهد نمود. م الف: ١٢٠٤رييس شــوراي حل اختالف شــعبه ٥ حقوقي 

فالورجان/  ١٢/٦٩٨ 
اخطار اجرايى

شماره ٦٧٠/٩٦ به موجب راى شماره ٩٩ تاريخ ٩٦/٠٩/٢٩ شعبه ٨ شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد كه 
قطعيت يافته است. محكوم عليه ١.پژمان جوال ٢.ابراهيم فخرى به نشانى ١.مهاباد،آزادگان كوى تابان٤ پالك 
١٠ كدپ٥٩١٥٧٤٣٦٣٦، ٢.مجهول المكان محكوم است به پرداخت ٧٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت ١/٣٠٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبيب و نيز پرداخت حق الوكاله وكيل 
و پرداخت خسارت تاخيردرتاديه از مورخ سررسيد ٩٦/٠٢/٠١ لغايت اجراى حكم كه توسط اجراى احكام محاسبه 
و وصول ميگردد و درحق خواهان صادر و نيم عشر دولتى. محكوم له: على يزدانى به نشانى: پليس راه سنگبرى 
رسالت. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. ٨١٩٥/م الف-شعبه 

٨حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٦٩٩

 اخطار اجرايى
شماره ٣٨٧/٩٦ به موجب راى شماره ٩١٥ تاريخ ٩٦/٠٩/٠١ شعبه ٨ شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
كه قطعيت يافته اســت. محكوم عليه ١.پژمان جوال ٢.ابراهيم فخرى به نشانى ١.مهاباد،آزادگان كوى تابان٤ 
پالك ١٠ كدپ٥٩١٥٧٤٣٦٣٦ محكوم اســت به پرداخت ٧٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
٢/٤٠٠/٠٠٠ ريال بابت هزينه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبيب و نيز پرداخت حق الوكاله وكيل و خسارت 
تاخيردرتاديه از مورخ سررسيد ٩٥/١١/٠١ لغايت اجراى حكم كه توسط اجراى احكام محاسبه و وصول ميگردد و 
درحق خواهان صادر و نيم عشر دولتى. محكوم له: على يزدانى به نشانى: پليس راه سنگبرى رسالت. ماده ٣٤قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم 
به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. ٨١٩٦/م الف-شعبه ٨حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/١٢/٧٠٠
 اخطار اجرايى

شماره ٩٧٥/٩٦ به موجب راى شماره ٩٧٥/٩٦ تاريخ ٩٦/٠٧/٠٢ شعبه ٥ اميرآباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه محمدكاظمى به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
دو ميليون و صد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صدو چهل و سه هزار تومان بابت هزينه هاى دادرسى و 
خسارت تاخيردرتاديه از مورخ سررسيد ٩٣/١٢/٢٥ لغايت اجراى حكم و پرداخت مبلغ صد و پنج هزار تومان بابت 
نيم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد. محكوم له: محمد ملك محمدى به نشانى: نجف آباد بعد از 
پليس راه شهرك صنعتى شركت نمايندگى ايران خودرو ديزل گواه. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. ٨٣٠٦/م الف-شعبه ٥ حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٧٠١

 اخطار اجرايى
شماره ١٠٣٢/٩٦ به موجب راى شماره ١٠٣٢/٩٦ تاريخ ٩٦/٠٧/٢٥ شعبه ٥ اميرآباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه بهروز دهقان زاده به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ شــصت و هفت هزار تومان بابت هزينه هاى دادرسى و خسارت 
تاخيردرتاديه از مورخ سررسيد ٩٥/١٢/٢١ لغايت اجراى حكم و پرداخت مبلغ صد هزار تومان بابت نيم عشر دولتى 
درحق صندوق دادگسترى نجف آباد. محكوم له: محمد ملك محمدى به نشانى: نجف آباد بعد از پليس راه شهرك 
صنعتى شركت نمايندگى ايران خودرو ديزل گواه. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، 

صريحاً اعالم نمايد. ٨٣٠٧/م الف-شعبه ٥ حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٧٠٢
 مزايده

شماره نامه: ٩٦١٠١١٣٧٣٠٧٠٢١٩٦ شماره پرونده: ٩٥٠٩٩٨٣٧٣٠٣٠٢٩٦٣ در پرونده كالسه ٩٥٠٦٩٠ ح٣ 
اجرايى و به موجب دادنامه ٥٠٨-٩٦ صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محكوم عليه اجرايى حجت صاحب 
نظر فرزند على محكوم است به پرداخت ٤٠ سكه تمام بهارآزادى و ٦/٢٥٠/٠٠٠ ريال بابت محكوم به در حق 
محكوم له اجرايى و مبلغ ٢٠٠/٠٠٠ ريال نيم عشر دولتى درحق صندوق دولت كه از طريق اجراى احكام مدنى 
شهرستان نجف آباد اموال ذيل توقيف و توسط كارشناس رسمى دادگسترى منتخب عليرضا فاضل به شرح ذيل 
ارزيابى گرديده است: يك قطعه ملك بشماره يك فرعى از ٨٠٨ اصلى مفروز از اصلى به آدرس خ گلبهار غربى 
كوچه توانگر كه بصورت خانه كلنگى به ابعاد ١٢/٥*٢٨,٥ و به مساحت ٣٥٦/٢٥ كه از سمت شرق به اندازه ١/٦٢ 
و از سمت شمال حدود ٢متر در مسير و جمعا به مساحت ٧١ متر در مسير دارد كه مالك ١٦ حبه مشاع از ٧٢ حبه 
شش دانگ كه با مشتركات آب و برق و گاز بارزش ٦٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال كه قابل افراز نمى باشد و در مجاورت 
همين ملك ٨ حبه مشاع از ٧٢ حبه شش دانگ يك خانه كلنگى كه با پالك ٨٠٨ مشخص مى باشد و مساحت 
آن ١٥٩ مترمربع كه غير افراز و تفكيك مى باشد و ارزش ٨ حبه آن معادل ١٤٠/١٢٨/٠٠٠ ريال ارزيابى گرديده 
است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسى اموال توقيف شده ازطريق اجراى 
احكام حقوقى نجف آباد درتاريخ ٩٧/٠١/١٨ ســاعت ١٠ صبح و در محل اجراى احكام به فروش ميرسد. برنده 
مزايده شخصى است كه از قيمت كارشناسى باالترين قيمت را انتخاب كه بايستى ١٠٪ آن را فى المجلس به 
حساب شماره ٢١٧١٢٩٠٣٥٤٠٠١ واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ 
سپرده با كســر هزينه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مى گردد. ضمناً خريدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزايده از مال/اموال/ملك موردنظر بازديد به عمل آورد. ٨٣١٥/م الف مديراجراى احكام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد/١٢/٧٠٣
 اخطار اجرايى

شماره ٩٧٨/٩٦ به موجب راى شماره ١١٦٩ تاريخ ٩٦/١٠/٣٠ حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه محمد مردانى به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
يك ميليون و دويست و سى هزار تومان بابت خسارت اتومبيل وانت خودرو و پرداخت مبلغ دويست و پنجاه هزار 
تومان بابت هزينه هاى كارشناســى و پرداخت مبلغ چهل و دو هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت هزينه هاى 
دادرسى و همچنين محكوم عليه اجرايى محكوم به پرداخت يك بيستم اصل خواسته بعنوان نيم عشر دولتى 
درحق دولت مى باشد. محكوم له: حميد كريمى به نشانى: نجف آباد بلوار شهيد حججى كوچه شهيد غفورى بن 
بست حسن برخور پ١٠. ماده ٣٤قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه 
مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحاً اعالم نمايد. 

٨٣١٦/م الف-شعبه ١١حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٧٠٤
 فقدان سند مالكيت 

شماره: ١٣٩٦/١٢/٤٧٦٣٠٣ عليرضا ذكريا نجف آبادى فرزند مرتضى باستناد دو برگ استشهاد محلى شماره 
١٠٣٢٣٨ مورخ ٩٦/١٢/٠٦ كه هويت و امضاء شهود به گواهى دفترخانه ٢٣ نجف آباد رسيده است مدعى سند 
مالكيت از ششدانگ پالك ثبتى شماره ١١٣٢/١ واقع در قطعه ١٠ نجف آباد بخش ١١ ثبت اصفهان كه درصفحه 
٤٠٠ دفتر ٢١٩ امالك ذيل ثبت ٤٩١٥٨ و به موجب ســند انتقال ١٧٦٣١٧ مورخ ٩٤/١٠/٢٣ به ايشان انتقال 
يافته است و سند به شماره (د ٩٣-٩٩٨٨٤١) به نامش صادر شده است و به موجب نامه شماره ١٧٦٣١٩ مورخ 
٩٤/١٠/٢٤ به مدت ١٢٠ ماه در رهن بانك صادرات مى باشد و معامله ديگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
يا ازبين رفتن: به علت جابه جايى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالكيت نامبرده را نموده 
طبق تبصره يك اصالحى ماده ١٢٠ آيين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود كه هركس مدعى انجام معامله 

(غيراز آنچه در اين آگهى ذكرشده) نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى 
تا ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسيد يا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار ٩٦/١٢/٢٤، 

٨٣١٧/م الف- حسين زمانى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/١٢/٧٠٥
 ابالغ

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.كالسه پرونده ١٩٣/٩٥ دادنامه ١٨٤/٩٦-٩٦/٠٣/٣١ مرجع رسيدگى 
شعبه ٦حقوقى خواهان: سعيد ملك محمدى نشانى: ويالشهر خ ١٢٢ پ٢٣ كدپ٨٥٨١٨٤٤٧١١، وكيل خواهان: 
جعفر چرغان به نشانى: نجف آباد خ امام چهارراه شهردارى جنب بانك ملى مركزى ساختمان نخل طبقه دوم 
واحد٢، خوانده: مهدى شاه نظرى زازرانى نشــانى: فالورجان هنرستان آيت اله خامنه اى كدپ٨٥٨٧٥٥٣١١، 
موضوع: مطالبه وجه يك فقره چك به شــماره ٧٣٠٥١٣-٩٤/١٢/٢٠ جمعا به مبلغ بيست و سه ميليون وصد 
هزار ريال گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به 
اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى دروقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاءكنندگان زير 
تشكيل و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
شورا درخصوص دعواى سعيد ملك محمدى به طرفيت مهدى شاه نظرى زازرانى به خواسته مطالبه تقديمى 
از سوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه كه داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذكور در يد خواهان كه داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه نداشته و دليلى بر برائت ذمه خود 
اقامه ننموده است مستنداً به مواد ١٩٨ و ٥٠٢ و ٥١٥ و ٥١٩ و ٥٢٢ قانون آيين دادرسى مدنى و مواد ٣١٠ و ٣١٣ و 
٣١٤ قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيست و 
سه ميليون و صدهزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و هفتاد و چهار هزار ريال به عنوان هزينه 
دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبيب و پرداخت خسارات تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد چك مذكور لغايت اجراى حكم 
كه توسط اجراى احكام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و 
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و پس از انقضاء مهلت مذكور ظرف همين مدت 
قابل تجديدنظرخواهى نزد محاكم عمومى حقوقى دادگسترى نجف آباد مى باشد. ٨٣٢٦/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه ١٢/٧٠٦/٦
 ابالغ وقت رسيدگى

خواهان محمد افشارى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك و خسارت تاخير در تاديه از زمان سررسيد لغايت 
زمان اجراى حكم و مطلق خسارات ناشى از دادرسى و حق الوكاله وكيل به طرفيت ١.مهدى توسلى سيرمندى 
٢.حميد دباغى به شوراى حل اختالف شعبه ٥ اميرآباد شهرستان نجف آباد تسليم نموده كه پس از ثبت به شماره 
٢٢٣٣/٩٦ ثبت گرديده و وقت دادرسى به تاريخ ٩٧/٠٢/٠٢ ساعت ١١/١٥ تعيين گرديده. لذا چون خوانده مجهول 
المكان داراى آدرس و نشانى معينى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئيس شورا برابر ماده ٧٣ قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يكبار در روزنامه هاى رسمى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
كه با نشر آگهى ظرف مدت يكماه به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
اقدام نمايد و در جلسه تعيين شده حضور يابد. بديهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسيدگى نموده و 
تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نياز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط يك نوبت درج خواهد شد. ٨٣٢٥/ 

م الف شعبه ٥ حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٧٠٧
ابالغ

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد كالسه پرونده١٩١١/٩٦ شــماره دادنامه٢١٣٩/٩٦ مرجع رسيدگى 
كننده: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: بهزاد قيصرى به نشــانى صالح آباد بل منتظرى 
جنوبى نرسيده به ميدان گلها فروشگاه برنج شمالى وكيل خواهان: اكرم سليمانى به نشانى: نجف آباد خ شريعتى 
حدفاصل چهارراه اهللا اكبر و چهارراه مجاهد خوانده ســنيه دريس به نشــانى خمينى شــهر رسالت ٤٨ پ٤٨ 
كدپ٦٣٥٣١٨٧٨٨٥(مجهول المكان) بخواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه 
فوق و طى تشريفات قانونى و اخذنظريه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت 
به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا درخصوص دعوى بهزاد قيصرى با وكالت اكرم سليمانى بطرفيت سنيه 
دريس به خواسته مطالبه مبلغ يازده ميليون تومان وجه يك فقره چك بشماره ١١٠٣٦٥ مورخ ٩٦/٠٩/١٠ بانضمام 
هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخيرتاديه و حق الوكاله وكيل. نظربه بقاء اصول مستندات در يد خواهان كه حكايت 
از اشتغال ذمه خوانده داشته و نظربه عدم حضور خوانده على رغم ابالغ قانونى و عدم ارائه مدركى مبنى بر برى 
الذمه بودن ايشان يا بطالن دعوا لذا دعوى مطروحه مقرون به صحت تلقى و  مستنداً به مواد ١٩٨و ٥٠٢ و ٥١٥ و 
٥١٩ و ٥٢٢ قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ يازده ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سيصد و دوازده هزار و پانصد تومان بعنوان هزينه هاى دادرسى 
و خسارت تاخيرتاديه از مورخ ٩٦/٠٩/١٠ لغايت اجراى حكم و حق الوكاله وكيل درحق خواهان صادر و اعالم مى 
گردد. راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين شورا و سپس ظرف همين مدت 
قابل تجديدنظر درمحاكم عمومى دادگسترى شهرستان نجف آباد  مى باشد. ٨٣٣٢/م الف-قاضى پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف نجف آباد/١٢/٧٠٨
 مزايده

در پرونده كالسه ٩٦٠٦٠١ اجرايى و به موجب دادنامه دستور فروش ٩٦٠٩٩٧٣٧٣٠٢٠١١٤٣١ صادره از شعبه 
دوم عمومى نجف آباد خواهان تقاضاى فروش ملك مشاعى ٥٦٣/٦ بصورت ساختمان تجارى مسكونى دو طبقه 
واقع در نجف آباد خ دكتر شريعتى پالك ٦١٣٦ كدپستى ٩٨٩٤٤٨٥١٤٦ كه بصورت دو طبقه داراى ٢٣٠/٩ متر 
مربع عرصه و ٤٥٢/١٩ مترمربع اعيانى بر اساس گواهى ساخت ٩٠٠٠٧٩٩ مورخه ١٣٩٠/١٢/٢٤ با اسكلت بتن 
ارمه و سقف تيرچه و بلوك شامل انبارى تجارى با زير بناى ٥٠/٤٩ مترمربع و كف سراميك و بدنه تا زيرسقف 
سراميك و هم كف بصورت يك واحد تجارى با زيربناى ٢٢٩/٥ مترمربع و كف سنگ فرش و سطوح داخلى از 
كف تا زير سقف سنگ مى باشد طبقه اول بصورت يك واحد آپارتمان با زيربناى ١٧٢/٢ مترمربع و كف سراميك 
و سطوح داخلى سنگ و اندود گچ و نقاشى و دربهاى داخلى چوبى و درب و پنجره هاى خارجى آلومينيومى و داراى 
سرويس حمام و آشپزخانه اپن با كابينت ام دى اف و كف حياط موزاييك و بدنه آن آجرنما و سيستم گرمايشى 
پكيج و رادياتور و سيستم سرمايشى كولر مى باشد و نماى ساختمان آجرنما و داراى انشعابات آب دو واحد و گاز 
و برق دو واحدى مى باشد كه توسط كارشناس رسمى مهدى كتانى كل ششــدانگ ملك فوق با انشعابات به 
مبلغ١٥/٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى، باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسى 
اموال توقيف شده ازطريق اجراى احكام حقوقى نجف آباد درتاريخ ٩٧/٠١/١٥ ساعت ١٠ صبح و در محل اجراى 
احكام به فروش ميرسد. برنده مزايده شخصى است كه از قيمت كارشناسى باالترين قيمت را انتخاب كه بايستى 
١٠٪ آن را فى المجلس به حساب شماره ٢١٧١٢٩٠٣٥٤٠٠١ واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واريز 
مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با كسر هزينه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مى گردد. ضمناً 
خريدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از مال/اموال/ملك موردنظــر بازديد به عمل آورد. ٨٣٣٥/م الف 

مديراجراى احكام حقوقى دادگسترى نجف آباد/١٢/٧٠٩ 
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اکران 7 فیلم نوروزى 
در اصفهان

نوروز امسال هفت فیلم در سینماها به اکران در خواهد 
آمد که اصفهان همه هر هفت فیلم نوروزى را اکران 

خواهد کرد.
با توجه به مشخص شــدن فیلم هاى اکران نوروزى 
سال 97، در روزهاى ابتدایى سال جدید هفت فیلم در 
سینماها به اکران در خواهد آمد که شامل فیلم هاى 
«به وقت شام»، «التارى»، «مصادره»، «فیل شاه»، 

«لونه زنبور»، «خرگوش» و «فرارى» هستند.
اصفهان هر هفت فیلم نوروزى را اکران خواهد کرد، 
فقط در پردیس سینمایى چهارباغ چهار یا پنج فیلم به 

طور همزمان اکران مى شود.

ضرورت نگاه ویژه به ظرفیت 
فرهنگ و هنر نجف آباد

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى شهرستان 
نجف آباد گفت: نجف آباد با داشتن پتانسیل و ظرفیت 
باالى فرهنگ و هنر، نه تنها در سطح استانى که در 
سطح ملى داراى جایگاه بسیار خوبى است و خواستار 

نگاه ویژه استان به این شهرستان هستیم.
علیرضا شــرکت افزود: وجود 900 نویســنده، صد 
کانون فرهنگى و هنرى، 30 کانون آگهى تبلیغات، 
هشت نشریه و ویژه نامه و حائز کسب رتبه هاى برتر 
بین المللى در زمینه هاى خوشنویسى و کاندیدا شدن 
یکى از نویسندگان شهرستان به عنوان نویسنده سال، 

از اهم ظرفیت هاى این شهرستان است.

خبر

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى شهرســتان اصفهان 
گفت: مسافران نوروزى و شهروندان باید دقت کنند که 
در ایام نوروزبا خودرو به هسته مرکزى شهر وارد نشوند و 

در اولین پارکینگ خودرو را مستقر کنند.
سرهنگ ابوالقاسم چلمقانى با اشاره به مهمترین اقدامات 
پلیس در ایام نوروز اظهارداشــت: پلیــس راهنمایى و 
رانندگى شهرســتان براى نوروز سال 97 ضمن تقویت 
نیروها و با کمک گرفتن از ستاد و اعزام نیروها از مرکز و 
همچنین تشکیل جلسات متعدد با سازمان هاى همکار 
پلیس راهنمایــى و رانندگى و بیرون از ســازمان مانند 
شهردارى، اورژانس، بیمه، تاکســیرانى و اتوبوسرانى، 

سعى مى کند تا در بخش اصناف تسهیالت ویژه اى را به 
مسافران ارائه کند.

وى افزود: پلیس راهور با استقرار نیروها در تمام تقاطع و 
میادین و همه مناطق تفریحى و توریستى و گردشگرى 
ســعى مى کند با راهنمایى و هدایت مسافران نوروزى 

نسبت به روان سازى ترافیک اقدام کند.
سرهنگ چلمقانى گفت: مسافران نوروزى و شهروندان 
باید دقت کنند که با خودرو به هسته مرکزى شهر وارد 
نشــوند و در اولین پارکینگ خودرو را مســتقرکرده و با 
استفاده از وســایل حمل و نقل عمومى به مکان هاى 

تفریحى و تفرجى مراجعه کنند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
به منظــور ارائه خدمات امدادى به مســافران نوروزى، 
اپلیکیشن«مسافریار» و سامانه ارتباطى 112 نداى امداد 

براى مسافران قابل استفاده است.
محسن مؤمنى اظهار داشــت: تیم هاىERU مناطق 
هفتگانه و تیم آنست استان اصفهان به منظور پاسخگویى 
به حوادث احتمالى براى ارائه خدمات امدادى به مسافران 

نوروزى به حالت آماده باش است. 
وى تصریح کــرد: طراحــى و راه اندازى اپلیکیشــن 
«مســافریار» هالل احمر اســتان با قابلیــت دانلود از 
کافه بازار و ســامانه ارتباطى 112 نداى امداد، از جمله 

تدابیر هالل احمر اصفهان براى خدمت رسانى بیشتر به 
مسافران نوروزى است.

مدیــر عامل جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهان با 
اشاره به مشــارکت فعال خیران و داوطلبان در اجراى 
طرح هاى نوروزى جمعیت هالل احمر اســتان از جمله 
طرح فرشــتگان رحمت، گفت: این طــرح نیز از جمله 
طرح هایى است که در ایام پایانى سال در راستاى کمک 
به خانواده هاى نیازمند و کم برخــوردار مناطق محروم 
روستایى و شهرى به ویژه کودکان و زنان بى سرپرست و 
بدسرپرست، خانواده زندانیان، بیماران و زنان سرپرست 

خانوار به اجرا درمى آید. 

ارائه خدمات امدادى با 
اپلیکیشن «مسافریار»

استقرار پلیس راهور در 
مناطق تفریحى و گردشگرى

مسائل آب استان اصفهان خوشبختانه در یک مسیر حل شدنى قرار گرفته است 
و وزارت نیرو در سطح ملى با مصوبه اى که در تاریخ 6 اسفند 96 از دولت گرفت، 

کارگروه ملى سازگارى با آب را تشکیل داد.
استاندار اصفهان با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه مسائل آب استان اصفهان 
خوشــبختانه در یک مسیر حل شدنى قرار گرفته اســت، اظهار کرد: طرح استان 
اصفهان به عنوان اولین استانى که موفق به تنظیم برنامه سازگارى با آب شده بود 
در جلسه سیزدهم اسفند ماه بررسى شد و تمامى پیشنهادهاى استان در کارگروه 
ملى به تصویب رسید. محســن مهر علیزاده افزود:البته از دو یا سه ماه پیش، این 
برنامه در استان تنظیم شده بود، ولى موضوع با طرح وزارت نیرو به موازات هم پیش 

رفت و در جلسه سیزدهم اسفند ماه با طرح وزارت نیرو تالقى پیدا کرد.
وى تأکیــد کرد:شــخص وزیــر با دقــت و عالمانــه و بــا آینده نگــرى این 
طرح را پیــش برد و خوشــبختانه در این مســیر رئیــس جمهور نیــز حمایت 

ویژه داشت.
مهرعلیزاده در توضیح طرح سازگارى با کم آبى افزود: بر اساس این طرح، صنعت 
به کمک احیاى کشاورزى و استفاده بهینه از آب شرب و محیط زیست مى آید و در 
مناطقى که صدمات زیادى در اثر کم آبى به کشاورزان وارد شده است، تسهیالت 

حمایتى نیز ارائه مى شود.
استاندار اصفهان به مشکالت کشاورزان شــرق اصفهان نیز اشاره کرد و اظهار 
داشت: کمک هاى نقدى براى حمایت از کشاورزان آماده شده است و با همکارى 
نماینده صنف کشاورزان، بخشداران ناطق، ائمه جمعه و شوراهاى بخش، لیستى 
تدوین و ســپس کمک هاى نقدى به آسیب دیدگان ناشــى از کم آبى پرداخت

 خواهد شد.

وزیر نیرو از پرداخــت 500 میلیارد تومــان براى جبران خســارت کشــاورزان اصفهانى خبر داد 
و گفت: در مرحله نخســت، 50 میلیارد تومان در حســاب گشــوده شــده و براى این منظور واریز 

شده است.
رضا اردکانیان با بیان اینکه اگر صنعت بخواهد کاهش ناشى از کم آبى به وى اعمال نشود، به یقین 
این کاهش به بخش کشاورزى تحمیل خواهد شد، گفت: در این میان کشاورزان متضرر مى شوند و 

این ضرر باید به نوعى جبران شود.
وى اضافه کرد: الزم است بخش صنعت در جبران خسارت هاى وارد شده به کشاورزان مشارکت کند.

وزیر نیرو با اشاره به سازوکار جدید کارگروه سازگار با کم آبى براى حل موضوع گفت: این کارگروه 
چارچوبى فراهم کرده تا صنایع ُپرآب بر اصفهــان بتوانند در اجراى این طــرح و پایدار کردن آن، 

مشارکت مالى داشته باشند و خسارت کشاورزان متضرر را بپردازند.
اردکانیان ادامه داد: بخشى از این منابع مالى که از طرف صنعت تأمین مى شود، براى اجراى طرح ها 
و بخشى نیز براى کمک به کشاورزانى است که نمى توانند کشــت انجام دهند و از این جهت دچار 
مشکالت اقتصادى مى شوند؛ بنابراین منابع مالى مى تواند به ارتزاق کشاورزان شرق اصفهان کمک 

کند.
وى اضافه کرد: برآورد کلى، رقمى حدود 500 میلیارد تومان است که در مدت یکسال بخش صنعت 

باید بپردازد.

استاندار اصفهان خبر داد:

مشکل آب اصفهان در مسیر حل شدن قرار گرفته است
وزیر نیرو اعالم کرد:

پرداخت 500 میلیارد تومان براى جبران خسارت 
کشاورزان اصفهانى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى 
نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - راى شــماره 139560302015001092 مورخ 96/07/30  احمدرضا شوقى ریزى فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131,63 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
2 - راى شماره 139560302015001202 مورخ 96/08/30  آرش رجبى دستگردى فرزند هوشنگ نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,22 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
3 - راى شماره 139560302015002074 مورخ 96/11/28  محمد قربانى فرزند قهرمان نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,80 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
4 - راى شماره 139560302015002075 مورخ 96/11/28  شهین ادیبى ریزى فرزند محمد نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150,80 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
5 - راى شماره 139560302015002079 مورخ 96/11/28  زینب کاویان فرزند غالم حسین نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 80,15 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین شهر 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
6 - راى شــماره 139560302015002080 مورخ 96/11/28  زهرا کته لوك فرزند غالم حسین نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 80,15 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
7 - راى شماره 139560302015002085 مورخ 96/11/28  مصطفى سلیمیان ریزى فرزند خیراله نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173,52 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
8 - راى شماره 139560302015002086 مورخ 96/11/28  فاطمه سلیمیان ریزى فرزند حسین نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173,52 مترمربع مفروزى از پالك 107 - اصلى واقع در زرین 

شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى ابوالفتح قهرمان .
9 - راى شماره 139560302015002095 مورخ 96/11/29  سجاد حاجى چرمهینى فرزند اسکندر نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 244,37 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 

نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
10 - راى شــماره 139560302015002096 مورخ 96/11/29  سعید حاجى چرمهینى فرزند اسکندر نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244,37 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در 

نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس ابراهیمى .
11 - راى شماره 139560302015002097 مورخ 96/11/29  محسن شهریارى کله مسیحى فرزند حبیب اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 292,94 مترمربع مفروزى از پالك 351 - اصلى واقع در کله مسیح 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمرضا شهریارى کله مسیحى .
12 - راى شماره 139560302015002098 مورخ 96/11/30  فاطمه ابن على چرمهینى فرزند منوچهر نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 586,06 مترمربع مفروزى از پالك 379 - اصلى واقع در نصیرآباد چرمهین 

بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین امینى فر .
13 - راى شماره 139560302015002107 مورخ 96/11/30  على حسین زاده بیستگانى فرزند علیرضا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 228,07 مترمربع مفروزى از پالك 196 فرعى از 339 - اصلى واقع در 

بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد ابراهیم ابراهیمى .
14 - راى شماره 139560302015002110 مورخ 96/12/02  مظاهر کرباسیان ورنامخواستى فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 1228,56 مترمربع مفروزى از پالك 53 - اصلى واقع در قریه 
اشیان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اقدس ایرانپور مبارکه . تاریخ انتشار نوبت 
اول :  روزچهارشنبه مورخ  1396/12/09 تاریخ انتشــار نوبت دوم : روز پنجشنبه مورخ  1396/12/24 م الف: 

1684محمد رضا رئیسى زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان/ 12/280
مفاد آرا

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

یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شماره 9024 مورخه 1396/10/5 آقاى على محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 24977 کدملى 
1090247699 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/67 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 111 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 10304 مورخه 1396/11/2 خانم رضوان صالحى فرد به شناســنامه شــماره 286 کدملى 
1091239290 صادره نجف آباد فرزند نادردرسه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب خانه به مساحت 163/10 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1051 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد    
3-  رأى شماره 10305 مورخه 1396/11/2 آقاى محمود فاضل    نجف آبادى  به شناسنامه شماره 113 کدملى 
1091151415 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ  یک باب خانه به مساحت 
163/10 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1051 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد    
 4- رأى شماره 7768 مورخه 1396/8/23 خانم زهرامختارى اســفیدواجانى به شناسنامه شماره 31 کدملى 

5499528381 صادره تیران وکرون فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 201/40 مترمربع قسمتى 
ازپالك 308 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان -      متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد    

5- رأى شماره 10219 مورخه 1396/11/1 آقاى ابراهیم پیرمحمدى بارده ء به شناسنامه شماره 3106 کدملى 
4620819239 صادره شهرکرد فرزند مرادعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 240متر مربع قسمتى 
از پالك شــماره 1133 فرعى از 391 اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد    
6- رأى اصالحى شماره 7850 و7851 مورخه 1396/8/27 پیرو رأى شماره 7656  و 7657 مورخه 1395/6/25 
به نام هوشنگ خلیلیان فرزند حسن وزهراجاللى فرزند حیدر که دررأى قبلى میزان مالکیت نامبردگان  اشتباه 
آگهى شده که بدین نحو اصالح مى گردد زهراجاللى چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه وهوشنگ خلیان 

دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفاد ارا قبلى به قوت خود باقى است  
7- رأى شماره 10643 مورخه 1396/11/10 آقاى مجتبى فرقانیان   نجف آبادى به شناسنامه شماره 245 کدملى 
1091496102 صادره نجف آباد فرزند على در سه دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 212/09 
قسمتى ازپالك شماره 1088/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى ورثه مالک رسمى  آقاى 

لطفعلى شهرآشوب مى باشد 
8- رأى شماره 10645 مورخه 1396/11/10 خانم بهجت اخضرى    نجف آبادى به شناسنامه شماره 401کدملى 
1091139768 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 212/09 
قسمتى ازپالك شماره 1088/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى ورثه مالک رسمى  آقاى 

لطفعلى شهرآشوب مى باشد 
9- رأى شــماره 10221 مورخــه 1396/11/2 خانم فردوس صف آراء به شناســنامه شــماره 184 کدملى 
1091534527 صادره نجف آباد فرزند اکبر درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 159/60 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 444 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
10- رأى شــماره 10220 مورخه 1396/11/2 آقاى محمدرضا نوریان  به شناســنامه شــماره 273 کدملى 
1091510814 صادره نجف آباد فرزند مجتبى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/60 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 444 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
11- رأى شماره 10081 مورخه 1396/10/26 آقاى محمد قربعلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 359 کدملى 
1091216363 صادره نجف آباد فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/85 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 546 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شــماره 10083 مورخه 1396/10/26 خانم الهام فوالدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 3492 
کدملى 1092262814 صادره نجف آباد فرزند فتح اله درششدانگ یکباب خانه  به مساحت  147/94 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 743 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شــماره 10202 مورخه 1396/11/1 آقاى غالمرضا محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 397 
کدملى 1091466491 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 113/39 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 453 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
14-رأى شــماره 8418 مورخه 1396/9/19 خانم ســیده فاطمه حسینى به شناسنامه شــماره 496 کدملى 
1376347369 صادره تبریز فرزند سیداحمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/80 مترمربع که مقدار 
23/20 مترمربع آن برروى پالك 134/15 ومقــدار 139/60 مترمربع آن برروى پالك 134/2 واقع درقطعه 6 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
15- رأى شماره 9517 مورخه1396/10/10 خانم فرزانه حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 540 کدملى 
1091172315 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 111/84 مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 601 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

16- رأى شماره 10095 مورخه 1396/10/26 خانم مریم حاجى على عسگر به شناسنامه شماره 1303 کدملى 
1091363706 صادره نجف آباد فرزند حسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 62/01 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 329 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 7853 مورخه 1396/8/27 آقاى مهران ظاهرى عبده وند به شناسنامه شماره 125 کدملى 
5559508772 صادره کوهرنگ فرزند احمد درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 41/73 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع در یزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رســمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
18- رأى شــماره 10600 مورخه 1396/11/9 آقاى ســجاد حشمتى به شناسنامه شــماره 10526 کدملى 
1092189858صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/47 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 180 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
19- رأى شــماره 10602 مورخه 1396/11/9 خانم الهه رســتمى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 0 کدملى 
1080219250صادره نجف آباد فرزند محمدصادق  درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
153/47 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 180 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
20- رأى شــماره 10069 مورخه 1396/10/26 آقاى مهدى یزدان پناه به شناســنامه شــماره 215 کدملى 
1091555680صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 99/20 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 111/8 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 10085 مورخه 1396/10/26 خانم کبرى یزدانى چم حیدرى به شناسنامه شماره 415 کدملى 
6209480748 صادره لنجان فرزند حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 51/14 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 
22- رأى شماره 10321مورخه 1396/11/2 آقاى مصطفى کریم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 2787 
کدملى 1090360843 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 188/48 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 407 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
23- رأى شماره 10227 مورخه 1396/11/2 خانم بتول نوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 146 کدملى 
1091083304 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/76 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 828 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

24- رأى شماره 10199 مورخه 1396/11/1 خانم فاطمه خزائیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 967 کدملى 

1090992701 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه وفوقانى مسکونى 
به مساحت 55/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 949 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 10200 مورخه 1396/11/1 خانم الهه ایوبى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1755 کدملى 
1091332411 صادره نجف آباد فرزند علیرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه وفوقانى مسکونى 
به مساحت 55/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 949 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 10315 مورخه 1396/11/2 آقاى مجید پاکروان به شناســنامه شــماره 23056 کدملى 
1090228481 صادره نجف آباد فرزند مرتضى در چهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
145/82 مترمربع قسمتى از پالك شماره 8 فرعى از454 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شماره 10316 مورخه 1396/11/2 خانم طوبى حقیقى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 314 کدملى 
1091504288 صادره نجف آباد فرزند مهدیقلى در دودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/82 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 8 فرعى از454 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 10242مورخه 1396/11/2 آقاى سیدحسن نوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 21945 
کدملى 1090217366 صادره نجف آباد فرزند ســید مهدى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 203/55 مترمربع که مقدار93/69 مترمربع آن ازپالك 620/1 ومقدار109/86 مترمربع آن ازپالك 

609 واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 10237مورخه 1396/11/2 خانم فاطمه مهدیه  نجف آبادى به شناسنامه شماره 811 کدملى 
1090930267 صادره نجف آباد فرزند یداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/55 
مترمربع که مقدار93/69 مترمربع آن ازپالك 620/1 ومقــدار109/86 مترمربع آن ازپالك 609 واقع درقطعه 

10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شماره 10252 مورخه 1396/11/2 خانم قدسیه سادات هاشمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 541 
کدملى 0052381552 صادره تهران فرزند ناصردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/20 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 753 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شــماره 9588 مورخه 1396/10/12 آقــاى احمدرضا بهادر به شناســنامه شــماره 183 کدملى 
1090953763 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 205/60 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 384 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شماره10092 مورخه 1396/10/26 خانم جمیله منتظرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1281کدملى 
1090908369 صادره نجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/56 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 213 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
33- رأى شماره10090 مورخه 1396/10/26 آقاى حیدر رهائى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1015کدملى 
1090801572 صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/56 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 213 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
34- رأى شماره 8336 مورخه 1396/9/16 آقاى على حمیدى فر به شناسنامه شماره 42 کدملى 4622986019 
صادره بن فرزند میرزاقلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 261/03 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 734/12 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شماره 8331 مورخه 1396/9/16 خانم عصمت قائدى جمالوئى  به شناسنامه شماره 2179 کدملى 
4621189581 صادره بن فرزند احمدقلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 261/03 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 734/12 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
36- رأى شماره 10213 مورخه 1396/11/1 خانم الهام اسماعیلى سورانى به شناسنامه شماره 1080186212 
کدملى 1080186212 صادره نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
135/36 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 5 فرعى از9 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شــماره 10212 مورخه 1396/11/1 آقاى على رحیمى پور به شناســنامه شــماره 1860 کدملى 
1092103147 صادره نجف آباد فرزند على اکبر  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/36 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 5 فرعى از9 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شــماره 10217 مورخه 1396/11/1 آقاى محســن شــکرالهى به شناسنامه شــماره 15 کدملى 
4623156478 صادره فریدن فرزند اسماعیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/70 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 310 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
39- رأى شــماره 10218 مورخه 1396/11/1 خانم اشــرف  شــکرالهى به شناسنامه شــماره 225 کدملى 
1091571155صادره نجف آباد  فرزند اسداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/70 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 310 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
40- رأى شــماره 10078 مورخه 1396/10/26 آقاى مصطفى غالمى به شناســنامه شــماره 533 کدملى 
1091129932 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درقســمتى ازیکباب خانه به مســاحت 19/20 مترمربع ( که 
باپالکهاى شماره 733/39 و733/40 و733/41 وپالك 733/14 تشــکیل یکباب خانه راداده است ) قسمتى 

ازپالك 733/22 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
41- رأى شــماره 10146 مورخه 1396/10/27 آقاى داود آقاکبیرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5653 
کدملى 1092284443 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششــدانگ دو باب مغــازه ودو طبقعه فوقانى به 
مساحت 473 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 358 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
42- رأى شــماره 8629 مورخه 1396/9/26 خانم معصومه منصورى به شناســنامه شــماره 3406 کدملى 
1090367031 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 205/17 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 648 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
43- رأى شــماره 8628 مورخه 1396/9/26 آقاى حمیدرضا هاشم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 446 

کدملى 1091568774 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
205/17 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 648 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
44- رأى شماره 10673مورخه 1396/11/10 خانم فاطمه بابائى به شناسنامه شماره 42 کدملى5499930015 
صادره نجف آباد فرزند میرزا على  درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 51/39 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
902/640 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى مى باشد تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1396/12/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/24 م الف8118   حسین زمانى-  رئیس اداره ثبت اسناد 

نجف آباد/12/295
حصروراثت 

اسماعیل قندهارى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواســت به کالسه 423/96 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عبداله قندهارى علویجه بشناسنامه 68 در تاریخ 
95/11/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1. جمیله 
قندهارى علویجه ش ش 47، 2. مهین قندهارى علویجه ش ش 5922، 3. رضا قندهارى علویجه ش ش 96، 4. 
مصطفى قندهارى ش ش 42، 5. مریم قندهارى علویجه ش ش 59، 6.معصومه قندهارى علویجه ش ش 5770، 
7.اســماعیل قندهارى علویجه ش ش 2، (فرزندان متوفى)، 8. ام کلثوم اکبرى ش ش 4892، (همسر متوفى) 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 8303/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت/12/710

 حصروراثت 
بهمن سیروس نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 817 به شرح دادخواست به کالسه 1501/96 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على محمد سیروس نجف آبادى بشناسنامه 
161 در تاریخ 96/11/03 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1. طوبى سیروس نجف آبادى ش ش 2168 ، 2. مصطفى سیروس نجف آبادى ش ش 2602 ، 3. بهمن سیروس 
نجف آبادى ش ش 817 ، (فرزندان متوفى)، 4. منورجعفرى ش ش 5 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى 

صادرخواهد شد. 8300/م الف رئیس شعبه 10 شوراى حل اختالف نجف آباد/12/711 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شماره 139660302023001342 مورخ 1396/11/29 آقاى علیرضا فروتن دستجردى به 
شماره شناسنامه 64370 کدملى 1281741868 صادره از اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 84/22 مترمربع مفروزى از پالك شــماره 1245- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى 
مالکیت مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1396/12/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

12/24 /1396 م الف: 37783 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /12/196
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت/ هیأت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 139660302023001354 مورخ 1396/11/30 آقاى محسن فوالدى به شماره 
شناسنامه 1159 کدملى 1288150695 صادره از اصفهان فرزند حســین بر ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 219/60 مترمربع مفروزى از پالك شماره 4541- اصلى واقع در بخش 3 ثبت اصفهان (که مقدار 27 
حبه آن مجهول و 6 حبه در جریان ثبت میباشد) که بصورت عادى و مع الواسطه به متقاضى نامبرده واگذار گردیده 
است. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/12/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 12/24 /1396 م الف: 37789 صفائى- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان /12/197
آگهى اصالحى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى صادره هیأت اول حل اختالف مستقر در اداره اول ثبت اسناد و امالك اصفهان حسب بند 6 ماده یک 
قانون اصالح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصالح و حذف موادى از قانون ثبت اسناد و امالك و بند 4 ماده 33 آئین نامه 
آن مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى صادر گردیده و تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند. مى توانند از تاریخ انتشار 
آگهى به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رأى شــماره 1398 مورخ 1380/05/14 آقاى احمدمهدى جبار به شــماره شناسنامه 41078 
کدملى 1280836342 صادره از اصفهان فرزند على بر ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 277/90 
مترمربع مفروزى از پالك شماره 5232- اصلى واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادى از سید مهدى 
بحرینیان خریدارى نموده است و در آگهى قبلى اشتباها بخش 6 ثبت اصفهان قید گردیده. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1396/12/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/24 م الف: 37879 صفائى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

مرکزى اصفهان  /12/238



١٢ويژه ٣١٨٥پنج شنبه  ٢٤ اسفند ماه   ١٣٩٦ سال چهاردهم

ــام  ــم آن مق ــه مناســبت فــرا رســيدن روز شــهردار تقدي ــن تبريــكات خــود را ب صميمانــه تري
محتــرم مــى نماييــم. ترديــد نداريــم كــه پيشــرفت هرچــه بيشــتر شــهر مــا در ســايه مديريــت 

ــه خــود خواهــد گرفــت. داهيانــه جنابعالــى رنــگ واقعيــت ب

جناب آقاى مهندس روح ا... بابايى
شهردار محترم شهر افوس

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر ا فوس

هيــچ مناســبتى بهتــر از روز شــهردار نيســت كــه از زحمــات جنابعالــى براى ســربلندى و آبادانى شــهر 
تقديــر گــردد. بــى گمــان ايــن موفقيــت، تنهــا بــا تــالش، تفكــر و تدبيــر شــما جامــه عمل بــه خــود گرفته 
ــان برايتــان توفيــق در  ــى تبريــك عــرض نمــوده و از خداونــد من اســت. روز شــهردار را بــه جنابعال

خدمــت رســانى بيشــتر مســئلت مــى نماييم. 

جناب آقاى مهندس صدرالدين كرمى
شهردار محترم شهر ميمه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر ميمه

مــا امــروز بــه خــود مــى باليــم كــه مديرى شايســته همچــون جنابعالــى بــر امور شــهر نظارت 
مــى كنــد. روز شــهردار را از صميــم قلــب تبريــك عــرض نمــوده و برايتــان از خداوند منان 

توفيق روزافزون خواســتاريم. 

جناب آقاى مهندس اشكان دره شويى
شهردار محترم شهر ونك

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر ونك

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  رزوه

جناب آقاى مهندس حسين على محمدى
شهردار محترم شهر رزوه

فــرا رســيدن روز شــهردار فرصــت مناســبى اســت بــراى ارج نهــادن و قدردانــى از زحمــات خادمــان مــردم در عرصــه مديريــت شــهر و 
بــه خصــوص جنابعالــى كــه بــه صــورت شــبانه روزى بــراى توســعه، پيشــرفت و آبادانــى شــهر رزوه از هيــچ تــالش و كوششــى دريــغ 

نمى ورزيد. اين روز را صميمانه به شما تبريك عرض مى نماييم.

مــا اطمينــان داريــم تالش هــاى شــبانه روزى جنابعالــى كــه در راســتاى بــاز كــردن گره اى از مشــكالت شــهر 
و برداشــتن بــارى از دوش شــهروندان قــدردان بــه انجــام مى رســد، از نــگاه تيزبينشــان دور نخواهــد مانــد. 
فــرا رســيدن روز شــهردار را بــه شــما تبريــك عــرض نمــوده، آرزوى پيشــگامى هميشــگى در بــه مقصــد 

رســاندن بــار ســنگين خدمــت برايتــان داريــم.

جناب آقاى محمد طرمه فروشان طهرانى
شهردار محترم  شهر سين

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر سين

قــرار  متعــال  خداونــد  خشــنودى  موجــب  پذيــرد  صــورت  مــردم  حــال  رفــاه  جهــت  در  كــه  خدمتــى  هــر  شــك  بــى 
مــى گيــرد و قطعــاً در اذهــان مانــدگار خواهــد شــد. روز شــهردار را كــه نمــاد تــالش و كوشــش جنابعالــى در آبادانى شــهر زيار 
مــى باشــد بــه شــما تبريــك و تهنيــت عــرض نمــوده و برايتــان از خداونــد بــزرگ توفيــق خدمــت هــر چــه بهتــر و بيشــتر بــراى 

ــردم آرزومنديم. م

جناب آقاى مهندس سيد رسول داودى
شهردار محترم زيار

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر زيار

صميمانــه تريــن تبريــكات خــود را بــه مناســبت فــرا رســيدن روز شــهردار تقديــم آن مقــام محتــرم مــى نماييــم. ترديــد 
نداريــم كــه پيشــرفت هرچــه بيشــتر شــهر مــا در ســايه مديريــت داهيانــه جنابعالــى رنــگ واقعيــت بــه خــود خواهــد 

گرفــت.

جناب آقاى مهندس على مسعودى
شهردار محترم شهر الى بيد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهرالى بيد

خدمتــى كــه موجبــات رضايتمنــدى و خوشــحالى مــردم را فراهــم آورد، بى ترديــد مــورد قبــول و رضايــت خداونــد 
خواهــد بــود و مديــرى كاردان و تالشــگر چــون شــما، همــواره در ايــن راه گام بــر مــى دارد. روز شــهردار را بــه 

شــما تبريــك عــرض نمــوده و از خداونــد بــزرگ توفيــق روز افــزون جنابعالــى را خواســتاريم

جناب آقاى مهندس نادر نجارى 
شهردار محترم شهر چادگان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر چادگان 

ــال را  ــد متع ــاد، خداون ــهر نصرآب ــران ش ــعه  و عم ــه توس ــمادر زمين ــمند ش ــات ارزش ــكر از زحم ــر و تش ــن تقدي ضم
ــهر ــف در ســطح ش ــوزه هــاى مختل ــزون در ح ــد و پيشــرفت روز اف ــاهد رش ــى ش ــه بــا درايـــت جنابعال ــاكرم ك شــ

 بــوده ايــم.درود  بــر انديشــه و همــت بلندتــان كــه رضايــت خالــق و مخلــوق را بهمــراه داشــته اســت. روز شــهردار بــر 
شــما مبــارك بــاد

جناب آقاى رضا غالمرضايى
شهردار محترم شهر نصرآباد

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر نصرآباد

ســپاس يگانــه معبــود هســتي را كــه بــر مــا منــت نهــاد تــا شــاهد انســانهايي از جنــس مــردم باشــيم كــه در راه خدمــت 
ــاط گام  ــا نش ــناخته و اســتوار و ب ــا نش ــران ســر از پ ــوري اســالمي اي ــدس جمه ــالي نظــام مق ــدا و اعت ــق خ ــه خل ب
برمــي دارند.انديشــه و تــالش خدمتگــزاران صديــق عمــران و آبادانــى ماننــد جنابعالــى هيــچ گاه از يــاد هــا نخواهــد 

رفــت. روز شــهردار را بــه شــما تبريــك عــرض مــى نماييــم.

جناب آقاى مهندس هومن شيروانيان
شهردار محترم شهر رضوانشهر

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر  رضوانشهر

تــالش صادقانــه جنابعالــى نشــانه وظيفــه شناســى و تبلــور انعــكاس دانايــى وتعهــد اســت. نتيجــه 
كوشش هاى صادقانه شما، بذر اميد به آينده اى روشن را در دل مردم نشانده است.

ــى  ــغ جنابعال ــى دري ــات ب ــوده واز زحم ــرض نم ــك ع ــما تبري ــه ش ــهردار را ب ــاه روز ش ــفند م ٢٥اس
كمال تقدير وسپاسگزارى را داريم.

جناب آقاى مهندس محمود صادقين

شهردار محترم شهر قهجاورستان

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر قهجاورستان

 
٢٥  اســفند را كــه بــه نــام روز شــهردار نامگــذارى شــده بــه محضرتــان تبريــك گفتــه و اميدواريــم شــور خدمــت آن مقــام محتــرم در 
ســال جديــد در اجــراى پروژه هــاى شــهرى و توســعه شــهر بيــش از پيــش تبلــور يابــد. بــر خــود الزم مى دانيــم از زحمــات جنابعالــى 
كــه آســايش و آرامــش شــهروندان را بــه همــراه آورده اســت صميمانــه سپاســگزارى كنيــم. اميــد اســت در ســايه عنايــات حضــرت 

ولى عصــر (عــج) همــواره پيــروز و موفــق باشــيد. 

جناب آقاى مهندس حسين احمدى 
شهردار محترم شهر كركوند

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر كركوند

شــهردارى هــا بــا ارائــه خدمــات مطلــوب و تــالش بــراى برقــرارى عدالــت و رشــد، ســهم قابــل توجهــى در پيشــرفت شــهرها دارنــد. بــى شــك 
مديــران شايســته اى چــون جنابعالــى كــه مــى تواننــد ســهم قابــل مالحظــه اى در تحقــق ايــن اهــداف عاليــه داشــته باشــند، اليــق قدردانــى و تكريــم 
هســتند و چــه روزى بهتــر از روز شــهردار كــه بتــوان از تــالش هــاى جنابعالــى تقديــر كــرد. فــرا رســيدن ايــن روز را به شــما تبريك عرض 

مــى نماييــم و توفيقــات روز افزونتــان  را از درگاه ايــزد منــان  مســئلت داريــم

جناب آقاى مهندس غالمحسين رضايى
شهردار محترم شهر ورزنه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر ورزنه

ترديــد نداريــم كــه پيشــرفت و آبادانــى يــك شــهر تنهــا بــا نيروهــاى كاردان، متعهــد و مجــرب قــوت  مــى يابــد. مــا 
واقفيــم كــه شــما از توانمنديهــاى مديريتــى خــود در حــوزه هــاى خــرد و كالن دريــغ نورزيــده ايــد. اينــك  بــا قلبــى 
ــان  ــان برايت ــد من ــى تبريــك عــرض نمــوده و از خداون ــه جنابعال سرشــار از اخــالص و ارادت روز شــهردار را ب

موفقيــت و بهــروزى آرزو مــى كنيــم.

جناب آقاى مهندس اردشير محمدى
شهردار محترم  شهر باغبهادران

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر باغبهادران

تاريــخ همــواره مديــون تالشــگرانى اســت كــه شــهرها را بــا مديريتشــان بــه جــاى بهتــرى بــراى زندگــى تبديل كــرده انــد. در 
ايــن ميــان شــهرداران موفقــى ماننــد شــما گنجينــه اى هســتند كــه تبلــور ايــن تــالش را بــروز مــى دهنــد. فــرا رســيدن روز 

شــهردار را بــه شــما تبريــك عــرض نمــوده و آرزوى توفيــق روزافــزون آن مقــام محتــرم را از خداونــد منــان داريــم.

جناب آقاى على نيكبخت
شهردار محترم شهر گلشهر

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر گلشهر

تــالش خالصانــه و صادقانــه شــما آينــه وظيفه شناســى و پــژواك دانايــى و تعهــد اســت. نتيجــه بــذر تــالش و كوشــش صادقانــه شــما، درخــت 
اميــدى اســت كــه بــه بــار مى نشــيند و نويدبخــش آينــده اى پرنشــاط و زيبــا مى شــود. 

بدينوســيله ضمــن تبريــك روز شــهردار، از زحمــات و تالشــهاى بى دريــغ شــما صميمانــه تقديــر و تشــكر بعمــل مى آوريــم. توفيق و ســالمتى 
شــما را از درگاه ايــزد منــان مســئلت داريم. 

جناب آقاى مهندس محسن عليخانى
شهردار محترم شهر كوهپايه

روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر كوهپايه 


