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مشاهده ابتال به تب کریمه 
کنگو در  فریدونشهر

منابع بانک شهر در سال 96 
رشد بیشترى خواهد یافت

از زولبیا تا هلیم را 
نمونه بردارى
 مى کنند

کاهش بارندگى در
 6 حوضه آبریز اصلى کشور

چرا تشییع پیکر امام(ره) 
با هلیکوپتر انجام شد

10

مشکلى براى پخش «ربّنا» 
وجود ندارد  اما...

اصفهان در پارکینگ شهرى 
« گیر» افتاد

پایتخت سابق اصولگرایى چگونه سقوط کردپایتخت سابق اصولگرایى چگونه سقوط کرد
داستان یک دگردیسى در اصفهانداستان یک دگردیسى در اصفهان
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درحاشیه خیابان هاى شهر

جهان نما

واردات خرما 
از اسرائیل 
تأیید شد!
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نماینده مردم لنجان در مجلس درباره واردات خرماى 
اسرائیلى گفت: این خبر وقتى پخش شد بخاطر 

حساسیتش بایدکمى منتظر مى ماندیم تا 
صحتش تأیید شود لذا به دنبال اظهارنظرات 

برخى مقامات قضائى این موضوع ثابت 
شد. محسن کوهکن در گفتگو 

با میزان افزود: افراد واقعاً چه 
فکرى درباره مرز ها و نوع کنترل 

آن دارند که از کشورى که ما 
آن را دشمن   ...

رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى 
گفت: در حال حاضر حدود 11میلیون مجرد 

داریم که اگر برایشان اشتغال ایجاد شود و 
ازدواج کنند و فرزند بیاورند جمعیت افزایش 

خواهد یافت.به گزارش تسنیم، کاظم جاللى 
طرحى گفت: در مجلس 

به نام «تعالى 
خانواده» داشتیم 

که حدود سه سال...
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11میلیون 
مجرد

 آماده ازدواج 
داریم

ذوب آهن رى استارت مى خواهد!

آگهى مزایده عمومى

سیدحمید موسوى- سرپرست سازمان اتوبوسرانى مبارکه 

سازمان اتوبوسرانى مبارکه به استناد مجوز شماره ى 93/1593 
مورخ 93/03/19 شــوراى محترم اسالمى شهر مبارکه و هیأت 
مدیره محترم ســازمان اتوبوســرانى مبارکه، در نظر دارد؛ در 
خصوص واگذارى امور بهره بردارى، تعمیرات و نگهداشت دوساله 
از جایگاه هاى سوخت CNG سطح شهر مبارکه (ترمینال و فتح 

المبین) اقدام نماید. 
لذا، کلیه شرکت هاى واجد شــرایط مى توانند؛ جهت کسب 
اطالعات بیشتر و بازدید از جایگاه هاى موصوف و نیز اخذ اوراق 
مربوطه تا مورخ 1396/03/24 در ساعات ادارى، به امور ادارى 
اتوبوسرانى مبارکه (به نشــانى مبارکه- میدان دفاع مقدس- 
محله سجادیه- طبقه فوقانى پایانه مسافربرى) مراجعه نمایند؛ و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ  1396/03/29 به 
دبیرخانه اتوبوسرانى تحویل نمایند. سازمان در رد یا قبول یک یا 
کلیه ى پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه 

در اسناد مزایده درج شده است. 
تلفن تماس: 16- 52461715- 031

نوبت دومنوبت دوم

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم) چاپ دومچاپ دوم

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر  

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464/ش مورخ 95/12/22 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى اصالح هندسى معابر 
سطح شهر را با اعتبار اولیه 2/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار

 نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را 
حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/3/27 به دبیرخانه حراست 
شهردارى تحویل نمایند. شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است.

آگهى مزایده  نوبت دومنوبت دوم

محمدرضا احتشام زاده- شهردار تیران 

شهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 
96/100/209 مورخ 96/3/8 شــوراى اسالمى شهر نسبت به 
واگذارى محل غرفه اغذیه فروشــى جنب پارك آزادگان در 
میدان معلم با شــرایط مندرج در آگهى مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم 
شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى 96/3/31 به شهردارى 

تیران مراجعه نمایند.  

بررسى بالتکلیفى هاى
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7500  عنوان مجرمانه توسط پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات استان شناسایى شد
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ادعاى عجیب یک نماینده
  فارس| سـخنگوى کمیسـیون امنیـت ملى و 
سیاسـت خارجى مجلس گفت: امروز باید مشخص شود 
چه کسانى در دانشگاه آزاد براى قرارداد ها حق کمیسیون 
مى گرفتنـد؟ بـه میـرزاده گفتیـم پسـر شـما از رؤسـاى 
دانشـگاه هاى آزاد بـاج مى گیـرد؛ امـا از ما شـکایت کرد. 
سیدحسین نقوى حسـینى گفت: اینها باید بررسى شود و 
هرکس تخلف کرده و در فساد اقتصادى و مالى نقش داشته 
است، به سزاى اعمالش برسد تا همه بدانند که این سازمان 

رو به پاك سازى فساد اقتصادى مى رود. 

تعطیلى با دغدغه انتخاباتى؟ 
  فارس| آژانس بین المللى انرژى اتمى در گزارش 
فصلى جدید خود که روز جمعه به اعضاى شـوراى حکام 
ارائه شـد تصریح کرده که ایران از تاریخ 27 آوریل 2017 
(7 اردیبهشت ماه 1396) کارخانه تولید آب سنگین اراك 
را بـه منظور انجـام برخى تعمیـرات تعطیل کرده اسـت. 
خبرگزارى «رویترز» به نقـل از برخى دیپلمات ها مدعى 
شـده که تعطیلـى ایـن کارخانه ممکن اسـت بـه منظور 
جلوگیرى از افزایـش برخى تنش ها در آسـتانه انتخابات 
ریاست جمهورى ایران در تاریخ 19 ِمى (29 اردیبهشت ماه) 

صورت گرفته باشد.

رابطه به شرط منفعت
  مهر | آیـت ا... اسـدا...ایمانى نماینـده ولى فقیه 
در استان فارس و عضو مجلس خبرگان رهبرى مى گوید 
اگر حیات امام خمینى(ره) تداوم داشـت در شرایط فعلى در 
مقابل این کسـانى که مذاکـره اى با آمریکا و قشـقرق راه

 مى اندازند تودهنى مـى زد و تعارف هم نداشـتند. ما مانند 
پادشاهى عربستان سعودى نیستیم که آمریکا به ما بگوید 
گاو شیرده هسـتید که از شـما مى دوشیم و بعد سـرتان را 
مى بریم و آنها نیز هدیه بدهند به کسى که مى خواهد سرشان 
را ببرد. این کار ما نیست، هر جا منفعت ماست حرف مى زنیم، 
مذاکره مى کنیم و هر جا نباشـد مى  ایستیم و با هیچکس 

رابطه برقرار نمى کنیم مگر آنکه منفعتمان ایجاب کند.

سند 2030 
درس همجنس بازى مى دهد

  تابناك | حجت االسالم المسلمین سید مجتبى 
میردامادى، امام جمعه اصفهان با اشاره به سند 2030 که 
با این سند دشـمن، راه نفوذ به کشـور را براى خود گشوده 
است، تصریح کرد: در این سند گفته شده است که حرف از 
جهاد، شهادت و انقالب در آموزش و پرورش نباید زده شود، 
درحقیقت در این سند گفته شده که نباید از دفاع مقدس این 
افتخار بزرگ براى نسل جدید گفته شود. سند ننگین 2030 

براى بچه هاى دبستانى درس همجنس بازى مى دهد.

امیر سرتیپ محمد انصارى فرمانده وقت نیروى هوانیروز 
که هدایــت هلیکوپتر حامل پیکر امــام راحل(ره) را بر 
عهده داشت درباره تشییع پیکر امام (ره)مى گوید: ابتدا 
قرار بود پیکر با تریلى حمل شود و اگر مشکلى پیش آمد 
وارد صحنه شویم. از طرفى مســائل امنیتى را هم باید 
در نظــر مى گرفتیم که مالحظات جدى وجود داشــت 
به خصوص درباره منافقین که ممکن اســت بخواهند 
اقدامى انجام دهند، براى همین اگر اشــتباه نکنم یک 
تریلى اصلى و یک تریلى شــبیه ســازى شده و فرعى 

تدارك دیده شد. 
وى افزود:شــرایط داشــت خوب پیش رفت، تریلى به 

راهش ادامه مى داد، اما نزدیک هــاى صالح آباد دیگر 
ازدحام جمعیت غیرقابل باور بود و به این نتیجه رسیدیم 
که ما وارد عمل شویم. واقعًا دشوار بود، خلبان ملکوتى 
ماند داخل هلیکوپتر و ما رفتیــم پایین و کمک کردیم 
پیکــر را بیاوریم... وقتــى به مقصد رســیدیم اقدام به 
فرود نهایى کردیم اما متأســفانه تیم کمیته که قرار بود 
جمعیت را دور نگــه دارد اول از همه خودشــان از خود 
بى خود شدند و به ســمت هلیکوپتر آمدند و در چشم بر 
هم زدنى هلیکوپتر محاصره شد و آنچه نباید رخ مى داد 
اتفاق افتاد و درهاى هلیکوپتر کنده شد و پیکر امام(ره) 

روى دست رفت.

نماینده مردم لنجــان در مجلس دربــاره واردات خرماى 
اسرائیلى گفت: این خبر وقتى پخش شد بخاطر حساسیتش 
بایدکمى منتظر مى ماندیم تا صحتش تأیید شود لذا به دنبال 
اظهارنظرات برخى مقامات قضائى این موضوع ثابت شد. 
محســن کوهکن در گفتگو با میزان افزود: افراد واقعًا چه 
فکرى درباره مرز ها و نوع کنترل آن دارند که از کشورى که ما 
آن را دشمن شماره یک بشریت و حامى تروریست مى دانیم 
و با این دید که مى دانند وارد کردن هر محصولى از این کشور 
خالف قانون است، چنین اقدامى را انجام داده و خرما وارد 
مى کنند؟وى درباره دست هاى پشت پرده واردات خرما از 
اسرائیل بیان کرد: نمى خواهیم افراد و یا مسئولى را در این 

باره متهم کنیم. اما به ذهن مى رسد افرادى که مرتکب چنین 
اقداماتى مى شوند بدون چشمداشت وامید به برخى بسترهاى 
ناســالم و ارتباطات ناســالم در ورود کاالى قاچاق عمل

کرده اند. 
حدود یکسال قبل چند محموله خرما در منطقه آزاد تجارى 
شهرستان ماکو توقیف شد که بررسى هاى اولیه نشان مى داد 
این محموله محصول رژیم صهیونیستى است. از آنجایى که 
هرگونه معامله تجارى با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است 
در این زمینه پرونده قضائى تشکیل شد و بررسى موضوع 
در دستور کار دادســراى مرکز استان آذربایجان غربى قرار 

گرفت.

چرا تشییع پیکر امام(ره) 
با هلیکوپتر انجام شد

واردات خرما از اسرائیل 
تأیید شد!

مقام هــاى فعلــى و ســابق آمریکایى مــى گویند، 
ســازمان اطالعات مرکــزى آمریــکا (ســیا) مدیر

جدیدى براى عملیات هاى این سازمان در ایران تعیین 
کرده است.

روزنامه «نیویورك تایمز» نوشته «مایکل دى.آندرا»، 
فردى که براى سمت جدید در نظر گرفته شده، در «سیا» 
«شاهزاده سیاه» شناخته مى شــود؛ این لقب، در زمان 
فعالیت هاى آندرا براى نظارت بر عملیات دســتگیرى 
«اســامه بن الدن» سرکرده اســبق القاعده و حمالت 
پهپادى آمریکاـ  که به کشــته شدن صدها غیرنظامى 
منجر شدـ  به وى نسبت داده شــد. بنا بر این گزارش، 
ردپاى دى.آندریا در شهادت «عماد مغنیه» و همچنین 

شکنجه بازداشتى ها سیا نیز دیده مى شود.
نیویورك تایمز انتصــاب آندرا به عنــوان مدیر بخش 

عملیات هاى ایران را نخســتین نشــانه مهم از تالش 
«دونالد ترامپ» براى ادامه رویکرد سختگیرانه در قبال 
ایران، مطابق با وعده هایش در دوران تبلیغات انتخاباتى 
دانسته است. مقام هاى آمریکایى همچنین این انتصاب 
را یکى از تغییرات درون سازمانى «سیا» دانسته اند که 
اهمیت فعالیت هاى جاسوسى و عملیات هاى مخفیانه 
در این ســازمان در دوران ریاســت «مایک پامپئو» را 

نشان مى دهد.
سیا همچنین به تازگى مدیر جدیدى براى واحد مبارزه 
با تروریسم تعیین کرده که خواستار آزادى عمل بیشتر 

براى حمله به تروریست ها شده است.
نیویورك تایمز مى نویسد: «ایران یکى از اهداف سخت 
براى ســیا بوده است. این ســازمان به دلیل باز نبودن 
ســفارت آمریکا در ایران، دسترسى به شدت محدودى 

به این کشور دارد؛ ضمن اینکه دستگاه هاى اطالعاتى 
ایران تقریبًا چهــار دهه را صرف تــالش براى مقابله 
با اقدامات جاسوســى و عملیات هاى مخفیانه آمریکا 

کرده اند.»
«رابرت ایتینگر»، از وکالى سابق سیا که نقش زیادى 
در برنامه حمالت پهپادى این ســازمان داشته درباره 
دى. آندرا مى گوید: «او مى تواند برنامه اى بسیار جسورانه 
اداره کند و این کار را هم بسیار هوشمندانه انجام بدهد.»
سیا با بیان اینکه درباره هویت یا فعالیت هاى مأموران 
مخفى خود اطالعاتى ارائه نمى کند، از اظهارنظر درباره 
نقش مدیر جدید بخــش عملیات هاى ایران خوددارى 

کرده است.
مقام هاى مورد استناد نیویورك تایمز با توجه به مخفى 
بودن مأموریت دى .آندرا به شرط عدم افشاى نام با این 

روزنامه گفتگو کرده اند. رابرت ایتینگر که خود را با این 
نام معرفى کرده نیز از ابراز هویت واقعى خوددارى کرده 
است. نیویورك تایمز مى گوید، به این دلیل نام دى .آندرا 
را منتشر کرده که هویت وى قبًال در رسانه ها به عنوان 
فردى که در حال هدایت برنامه هاى دولت جدید آمریکا 

علیه ایران است، مطرح شده است.
ایتینگر در پاسخ به اینکه آیا انتصاب دى .آندرا نشانه اى 
از رویکرد تقابل جویانه در قبال ایران خواهد بود گفت: 

«فکر نمى کنم این روایت غلطى باشد.»  
درباره دیدگاه هاى دى .آنــدرا در مورد ایران، اطالعاتى 
یافــت نمى شــود. ضمــن اینکــه وى -به نوشــته 
نیویورك تایمز- فردى نیست که سیاست ساز باشد، بلکه 
مجرى سیاست هاست. وى در سال هاى پس از حمالت 
11 سپتامبر 2001 نقش گسترده اى در برنامه بازجویى 
و شــکنجه ســیا از مظنونان اقدامات تروریستى که با 

انتقادهاى گسترده  اى همراه شد، داشته است.
دى .آندرا مطابق اطالعات موجود در ســال 2006 به 
ریاست مرکز مبارزه با تروریسم ســیا منصوب شد و تا 

9 سال بعد در این سمت ماند.
به گفته برخى نزدیکان وى، دى.آندرا اعتیاد شــدیدى 
به کارش دارد. او در ویرجینیاى شمالى و در خانواده اى 
که پیوندهاى نزدیک با سازمان سیا داشت، بزرگ شد. 
همچنین  او با همسرش که یک مسلمان است در یک 
مأموریت خارجى سازمان سیا آشنا شد و نهایتًا مسلمان 
شد و با او ازدواج کرد. البته دیده نشد که او مقید به اصول 

دین باشد.
در ادامــه، نیویورك تایمز در گزارش خــود به ناتوانى 
اطالعاتى آمریکا در قبال ایران اعتراف کرده اســت، 
چون «ایران یکى از ســخت ترین هدف هاى سیاست. 
[این نهاد] دسترســى محدودى به ایران دارد، [چون] 
هیچ ســفارت آمریکایى براى ارائه پوشش دیپلماتیک 
وجود ندارد و ســرویس هاى اطالعاتى ایران نیز تقریبًا 
چهار دهه براى مقابله با جاسوسى آمریکا و عملیات هاى 

مخفى آن سپرى کرده اند.»
«ســوزان مالونى» یکى از تحلیلگران ارشد اندیشکده 
«بروکینگز» در تحلیل گزارش نیویورك تایمز نوشته: 
«پیگیرى راهبرد براندازى از سوى ترامپ بعید به نظر 
نمى رسید، ولى این گزارش و محتواى آن نشان مى دهد 
که تفکرات  دولت ترامپ در رابطه با ایران "سرهم بندى 

و بدون اطالعات کافى" است.»
ایــن تحلیلگــر آمریکایــى همچنین اعتــراف کرده 
اســت: «آمریــکا فاقــد ظرفیت هاى جــدى براى 
براندازى نظام ایران است. همه این را مى دانند، از جمله 
هیئ ت حاکمه در ایران. [براندازى،] سیاستى محکوم به 

شکست است.»

یک روزنامــه عرب زبان با اشــاره به اینکــه تندروها در 
مجلس شوراى اســالمى شکســت دیگرى را مشابه با 
انتخابات ریاســت جمهورى متحمل شــدند، مى نویسد: 
«على الریجانــى اصولگراى میانه رو، ریاســت مجلس 
را حفــظ کــرد و بــار دیگــر نماینــدگان اصالح طلب 
و میانــه رو بــه عنــوان نــواب مجلــس انتخــاب 
شــدند.»«الحیات» در ادامــه مى نویســد: «پــس 
از انتخاب مجدد به عنوان ریاســت مجلــس، الریجانى 
ابراز امیدوارى کــرد که نمایندگان بتواننــد در همکارى 
با دولــت بــه خواســته هاى مــردم رســیدگى کنند. 
شواهد نشان مى دهند که الریجانى موفق به دور نگهداشتن 
اصولگرایان تندرو از ریاســت مجلس و مانور آنان در این 
نهاد مهم شده اســت. الریجانى از حامیان مهم روحانى 
در دور قبلى و این دور بوده اســت.»این روزنامه عرب زبان 
مى نویســد: «کار به جایى رســیده که احمدى نژاد اخیراً 
در جلسه اى گفته اســت که جریان اصولگرایى در ایران 
مرده و هیچ چیــزى از آن باقى نمانده اســت. او گفته که 
این موضوع را به اصولگرایان گفته بــود اما آنان اعتقادى 
به حرفش نداشــتند. او در جمله اى پرکنایه گفته اســت 
که برخــى از نامزدها با بازى با احساســات شــهروندان 
تــالش کردنــد خــود را حامــى محرومــان نشــان 
دهند و رأى جمع کنند. او با اشاره به تشکیل جبهه مردمى 
نیروهاى انقالب اسالمى براى تعیین نامزد انتخاباتى گفته 

است که آنان در این راه ناکام ماندند.» 

محمود احمدى نژاد رئیس جمهور ســابق به همراه 
حمید بقایى عصر پنج شــنبه 11 خرداد 96 در محل 
گلزار شهداى بهشت زهرا(س) حاضر شد. خانواده هاى 
شــهداى مدافع حرم نیز که به رسم همیشه در محل 
گلزار شهدا حاضر شده بودند با دیدن این دو چهره دولت 

دهم حرف دل خود را بى پرده به آنها گفتند.
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  برادر 
یکى از شــهداى مدافعان حرم خطــاب به محمود

احمدى نــژاد مى گوید: «احترام شــهدا را کســى 
حفظ مى کنــد که در مســیر حضرت آقــا حرکت 
کنــد.» ایــن صحبــت باعــث واکنش یکــى از 
همراهــان محمــود احمــدى نــژاد مى شــود و

مشــاجره اى میان آنها صورت مى گیــرد. محمود 
احمدى نژاد به سمت برادر شــهید مى رود و حرفى 
را بــه صــورت محرمانه و در گوشــى بــا او مطرح

مى کنــد. یک کانال تلگرامى مدعى شــده اســت 
حرف هاى درگوشى محمود احمدى نژاد با این برادر 

شهید را در اختیار دارد.
این کانال تلگرامى نوشــته است: «در بخشى از فیلم 
اعتراض خانواده هاى شهداى مدافع حرم به عملکرد 
و مواضع احمدى نــژاد، او برادر یکى از شــهدا را در 
آغوش گرفته و تالش مى کند با حرف هاى درگوشى 
و محرمانه، هم وى را آرام کند و هم فضاى به وجود 

آمده را تلطیف نماید.»
به نوشــته این کانال تلگرامى، حامد حســینى برادر 
شهید مدافع حرم مهدى حســینى که مورد خطاب 
احمدى نــژاد قرار گرفته بود، در جمعى دوســتانه در 
این باره گفته است: «آقاى احمدى نژاد هنگامى که 
سر من را در بغلش گرفت، در گوشم گفت:"من خادم 
شمام، خادم مردمم، خادم خانواده شهدام، شما از پشت 
پرده ها خبر ندارید!" من بازهم به ایشان گفتم: "آقاى

احمدى نژاد! حضرت آقا واضح آمدند پشــت بلندگو 
به مردم گفتند که چه توصیه اى به شما کرده اند، این 
چه حرفى است که شما مى زنید؟ پشت پرده چیست؟ 
اگر حرفى هست، بزنید". اما ظاهراً  حرفى براى گفتن 

نداشت!»

با مرد خطرناکى که مسئول جدید میز ایران در سیا شده است آشنا شوید

شاهزاده تاریکى

براى بسیارى از افراد جالب اســت بدانند ماجراى سیگار 
کشیدن وزیر امور خارجه اسبق کشورمان در سازمان ملل 
چه بود. على اکبر والیتى از سال 1360 تا 1367 وزیر امور 
خارجه ایران بود که در آخرین سال وزارتش اقدام عجیبى 
در سازمان ملل انجام داد! این سیاستمدار کهنه کار ایرانى 
سال 67 در سازمان ملل سیگار کشــید که ماجراى این 

سیگار کشیدن از زبان خودش به شرح زیر است:
«در مرداد سال 67 به نیویورك رفته بودم تا براى نخستین  
بار مذاکراتــى را درباره قطعنامه 598 کــه حضرت امام 
خمینى (ره) پذیرفته بودند با آقــاى "خاویر پرزدکوئیار" 
دبیرکل ســازمان ملل انجام دهم که در آن شرایط بسیار 
سخت تلکسى که حاوى خبر بســیار بدى بود به دست 
بنده دادند مبنى بر اینکــه منافقین به ایران حمله کردند. 
این مسئله در شــرایطى رخ داد که عراقى ها یکسال بود 
شعار آتش بس و صلح مى دادند ولى در آن موقع منافقین با 
پشتیبانى همین عراقى ها به خاك ایران حمله و به سمت 
اسالم آباد غرب حرکت کرده بودند. این ناجوانمردى و نفاق 

از یک طرف و مسئولیتى که جهت مذاکره براى برقرارى 
آتش بس بر دوش من گذاشته بود از سوى دیگر باعث شد 
تا از کسى که در کنارم بود سیگارى بگیرم و روشن کنم. 
بنده پزشک هســتم و کامًال اطالع دارم که سیگار بسیار 
مضر و سرطانزاســت اما در آن زمان تصــورم بر این بود 
که حداقل با کشیدن سیگار تمرکزم در این زمینه بیشتر 
مى شود که البته بعدها نیز بسیارى از افراد در مورد کشیدن 

این سیگار در سازمان ملل از بنده سئوال کردند.»

حجت االسالم والمسلمین عبدالواحد موسوى الرى با بیان 
خاطره اى از امام(ره) و مقام معظم رهبرى از روزهایى گفت که 
تعدادى از روحانیون در صدد تشکیل مجمع روحانیون مبارز 
بودند و امام (ره) از تشکیل این تشکل سیاسى حمایت کرده اند.
به گزارش خبرآنالین، حجت االسالم والمسلمین موسوى 
الرى گفت این نگرانی وجود داشــت که امام(ره) نسبت به 
انشــعاب در جامعه روحانیت مبارز نظر منفی داشته باشد اما 
برخالف برداشت عمومى ما، ایشــان نه تنها تأیید که حتی 

حمایت هم کردند. حتى در آن زمان ایشان ماهانه 500 هزار 
تومان هم به جامعه روحانیت مبارز کمک مى کرد و همین مبلغ 
را هم براى کمک به مجمع روحانیون مبارز از در نظر گرفتند 
و حتی بعد ازایشان هم رهبري پرداخت این مبلغ را ادامه دادند 
و پول آب، برق، گاز و پول کارمندان مجمع هم از همین مبلغ 
پرداخت مى شد.حجت االسالم والمسلمین موسوى الرى 
با بیان اینکه در آن سال ها مجمع روحانیون به طور متوسط 
سالی یکبار با رهبر معظم انقالب دیدار داشتند که غالباً هم با 
شــام یا ناهار همراه بود، گفت: آن جلسات،جلسات با صفا و 
صمیمی اى بود. در یکی از این دیدارها آقاي امام جمارانی سر 
سفره ناهار یا بعد از آن بین شوخی و جدي گفتند گویا حضرت 
عالی قبول ندارید که اقتصاد ما با مشکل تورم همراه است مقام 
رهبري پاسخ دادند چطور؟ آقاي جمارانی گفتند این مبلغ 500 
هزار تومان اهدایی حضرت امام(ره) مربوط به قریب ده سال 
پیش است اگر تورم این سال ها لحاظ شود باید خیلی بیش از 
این پرداخت شود. ایشــان تأملی کردند و از آن تاریخ تا امروز 

مبلغ یک میلیون تومان پرداخت می شود.

کمک هاى امام(ره) و مقام معظم رهبرى به مجمع روحانیونروزى که والیتى در سازمان ملل سیگار کشید

حرف درگوشى احمدى نژاد به 
برادر شهید مدافع حرم چه بود؟

انتخابات هیئت رئیسه 
مجلس به روایت الحیات

روزنامـه  سـتون نویس  استراسـل»،  «کیمبرلـى 
«وال اسـتریت ژورنال» در شـبکه خبـرى NBC مدعـى 
شـد که «باراك اوبامـا» قبل از پیـروز شـدن در انتخابات 
ریاست جمهورى سـال 2008 با فرسـتادن «ویلیام میلر» 
سـفیر وقت آمریکا در اوکراین به ایران بـراى ایجاد کانال 

مخفیانه اى جهت رابطه با تهران تالش کرد.
وى گفت: بگذارید صحنه را براى شما توصیف کنیم. سال 
2008 اسـت، ما قرار است انتخابات داشـته باشیم و نامزد 
انتخابات اوباماسـت؛ او هنوز حتـى رئیس جمهور منتخب 
هم نشـده اسـت که ویلیـام میلر بـراى ایجاد یـک کانال 
مخفیانه به ایران سفر مى کند تا به ایرانى ها بفهماند که اگر 
او در انتخابات برنده شود، آنها روابط دوستانه ترى را تجربه 

خواهند کرد.پایگاه politifact که به راستى آزمایى ادعاهاى 
سیاسـتمداران مى پردازد نوشـته بعد از تحقیق درباره این 
ادعا متوجه شده که شـواهدى موجود در تأیید آن ضعیف 
و اغلب ناکافى هسـتند.این پایگاه نوشته است: چیزى که 
ما مى توانیم بگوییم این است که این ادعاها صرفاً نظراتى 
هستند که «مایکل لدین» از تحلیلگران محافظه کار مسائل 
ایران و عراق در بنیاد دفاع از دموکراسى مطرح کرده  است. 
«استراسل» به درخواست این پایگاه خبرى براى اظهارنظر 
دربـاره این موضوع پاسـخ نداده اسـت اما وى در حسـاب 
کاربرى اش در توییتر نوشته که آنچه مطرح کرده از کتابى 
از  مایکل لدین است که «فردى بسیار مورد احترام است». 
روایت لدین از ماجرا این است که میلر به او گفته که اوباما 

سال 2008 او را به تهران فرستاده است. 
 PJ Media وى سـال 2014 براى وبسـایت محافظه کار
نوشـته کـه اوبامـا در جریـان رقابت هـاى انتخابـات 
ریاسـت جمهورى در سـال 2008، از یک کانال مخفیانه 
براى دادن اطمینان خاطر به مقام هاى ایران درباره رویکرد 
دوستانه اش با این کشور استفاده کرده است. لدین مدعى 
شـده که این کانال مخفیانه، ویلیام میلر اسـت که قبل از 
انقالب اسـالمى در ایران بوده اسـت. وى مدعى شده که 
میلر گفتگو با مقام هاى ایران در جریان تبلیغات انتخاباتى 

سال 2008 را تأیید کرده است.
على رغم این، میلر در مصاحبه با پایگاه politifact این ادعا 

را کامًال نادرست خوانده است.

نماینده اوباما به ایران سفر کرده بود؟!
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رئیس مرکز پژوهش هاى مجلس شــوراى اســالمى 
گفت: در حال حاضر حدود 11میلیون مجرد داریم که اگر 
برایشان اشتغال ایجاد شود و ازدواج کنند و فرزند بیاورند 

جمعیت افزایش خواهد یافت.
به گزارش تسنیم، کاظم جاللى گفت: در مجلس طرحى 
به نام «تعالى خانواده» داشــتیم که حدود سه سال قبل 
متوقف شد و در سال 95 دوباره به جریان افتاد. این طرح 
احتمال مى رود ماه هــاى آینده به صحن علنى مجلس 

راه یابد.
او سیاست هاى تشــویقى مندرج در ماده 76 برنامه پنج 
ساله ششم توسعه را دیگر اقدام دولت در راستاى تعالى 

خانواده بیان کرد و ادامه داد: برخى از این سیاســت ها 
پیش تر هم اعمال شده بود مانند بیمه نابارورى که هزینه 
شش تا 30 میلیون تومان به ازاى هر خانواده را رقم مى زد.
جاللــى علــت اصلــى کاهــش جمعیــت را بــه 
فرهنگ سازى هاى گذشته گره زد و از شعار «فرزند کمتر 

زندگى بهتر» به عنوان یک سیاست اشتباه یاد کرد.
او مهمترین علل مؤثــر بر کاهش جمعیــت را بخش 
اقتصاد جامعه عنوان کرد و گفــت: مادامى که از رکود 
فعلى خارج نشــویم این بخش دوا نخواهد شد، معتقدم 
در سرشمارى هاى گذشته کمى کم شمارى هم اعمال 

مى شد، البته این را باید کارشناسان قضاوت کنند.

رئیس سازمان بهزیستى کشور با اشاره به اینکه اورژانس 
اجتماعى نقش پررنگى در جلوگیرى و کاهش خشونت و 
آسیب هاى اجتماعى دارد، گفت: در سال گذشته اورژانس  
اجتماعى چهار هزار و240 نفر را از خودکشى رهایى داد.

انوشیروان محسنى بندپى با اشاره به اینکه تالش دولت 
استفاده از افرادى است که اثربخشى براى جامعه داشته 
باشند، خاطرنشان کرد: در این دولت سازمان بهزیستى 
رویکرد کارشناســى دارد و براى کاهش آســیب  هاى 
اجتماعى و بهبود شرایط و کاهش و کنترل معلول زایى 

کارهاى علمى انجام داده است.
وى ادامه داد: کار خوبى کــه در حوزه اجتماعى و براى 

اولین بار در اســتان خراســان رضوى انجام شده ثبت 
الکترونیکى طالق اســت که ابتدا در مشهد آغاز شد و 
هم اکنون در چند شــهر دیگر اســتان ادامه پیدا کرد و 
قرار است به زودى در 11 اســتان دیگر هم تعمیم داده 

شود.
محســنى بندپى آموزش هاى اجبارى پیش از ازدواج را 
اقدام دیگر این سازمان در حوزه پیشگیرى عنوان کرد و 
گفت: قبل  از این کار بزرگ هیچ آموزش مدونى در کار 
نبود، اما اکنون در حال اجراى آزمایشــى این طرح در 
سطح کشور هستیم و در آن به زوج ها پیش از ازدواج 20 

ساعت آموزش مى دهیم.

نجات 4240 نفر از خودکشى 
در سال 95

11میلیون مجرد
 آماده ازدواج داریم

نمایش اسطرالب دوره صفوى 
اسطرالب برنجى داراى کتیبه و کتاب نجومى به زبان 
عربى با طراحى صور فلکى مربوط بـه دوره صفوى در 
موزه بزرگ خراسـان به نمایش گذاشته شده است. این 
اسطرالب برنجى داراى کتیبه و کتاب نجومى به زبان 
عربى و خط نسـخ با طراحى صور فلکى مربوط به دوره 
صفوى از موزه ملى و موزه رضا عباسى به امانت گرفته 
شده و در موزه بزرگ خراسـان به نمایش در آمده است. 
اگرچه این اسـطرالب به خـودى خود مبانـى محکم و 
اسـتوارى دارد، باتوجه به پیچیدگى هـاى علمى، در اثر 
چیره دستى سـازنده داراى ظرایف هنرى فوق العاده اى 

است.

نحوه محاسبه مستمرى 
بخشنامه تجدید محاسبه مسـتمرى مشموالن قانون 
بازنشسـتگى پیـش از موعد کارکنـان دولت از سـوى 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى به استان ها ابالغ شد 
و برنامه آن از ماه آینده نهایى و اجرا مى شود. طبق قانون، 
دولت مکلف شـده است توسط این سـازمان مستمرى 
بازنشستگان را بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت 

حق بیمه سنوات ارفاقى پرداخت کند.

سیستان خنک مى شود
کارشناس سازمان هواشناسـى گفت: دماى سیستان و 
بلوچستان تا آخر هفته به حالت عادى بازگشته و خنک 
مى شـود. محمد اصغرى اظهار داشـت: گرماى هوا در 
برخى شهرهاى سیستان وبلوپسـتان رکورد زد اما این 
هفته از شـدت گرما کاسته شـده و بارش موسمى آغاز 

مى شود. 
به گفته کارشـناس سازمان هواشناسـى، گرماى هوا تا 
پایان هفته به جنوب غرب کشـور و اسـتان هایى مانند 

خوزستان مى رود.

نمایش پیکرك هاى 
10هزارساله 

قدیمى ترین پیکرك هاى ساخته شده توسط کشاورزان 
اولیه ایران در نمایشگاه «آثار کمتردیده شده موزه ملى 
ایران» در موزه ملى ایران در تهـران به نمایش درآمده 
اسـت. حسـین عزیزى مسـئول بخش پیـش از تاریخ 
موزه ملـى ایران گفت: این مجموعـه پیکره هاى کهن 
که نزدیک به ده هزار سـال قدمت دارد در کاوش هاى 
باستان شناسـى تپه باسـتانى گنج دره در نزدیکى شهر 

هرسین در استان کرمانشاه کشف شده اند.
 پیکرك هاى گلى انسـان تقریباً همگى زن و بدون سر 
ساخته شده اند. در دوران هاى گذشته زن سمبل بارورى، 

زایش و تداوم نسل بشر بوده است.

شایعه سازى جدید
 درباره حجاج 

کلیپى در فضاى مجازى منتشر شده که در آن ادعا شده: 
«در مکه اولین گروه زائران ایرانى را کفش باران کردند 
و با شعار ایرانى برو گمشو از آنها استقبال کردند.» در این 
باره خبرگزارى فارس نوشت: تصاویر این کلیپ مربوط به 
چندین سال قبل بوده و مربوط به مکه نیست بلکه متعلق 
به مسـجدالنبى و حمله وهابى هـا به تعـدادى از زائران 
است. از سوى دیگر این کلیپ در حالى منتشر شده است 
که هنوز هیچ یک زائران خانه خدا به مکه اعزام نشده اند 
و از مردادماه اعزام آنها آغاز مى شود. همچنین بر اساس 
صداهاى موجود در این فیلم نیز عبارتى مبنى بر اینکه 

ایرانى ها مخاطب باشند شنیده نمى شود.

عاقبت کاخ ثابت پاسال
موضوع تخریب کاخ ثابت پاسـال چندماهى اسـت که 
مورد پیگیرى رسـانه ها و فعاالن حوزه میراث فرهنگى 
قرار گرفته و حواشى آن به گونه اى شد که بانک خریدار 
این کاخ اعطاى این زمین را به لقایش بخشید و آن را به 
دیگرى فروخت. اما حاال یک عضو شوراى شهر تهران 
مى گوید قرار اسـت به جاى این کاخ، مجتمع مذهبى_ 
فرهنگى با چند سـالن برگزارى ختم و رستوران احداث 

شود.

چرك نویس هر یک از 200 ســماور به نمایش درآمده در تاالر یکى 
از هتل هاى مشهد، داســتانى دارند که بیننده را به تفکر 
وامى دارد و موجب مى شود تا ســلیقه و صبر و حوصله 
جمع کننده آنها را تحســین کند. صاحب این مجموعه 
که دارنده تنها هتل موزه در شرق کشور است، این تعداد 
سماور قدیمى متعلق به دوره ها و کشورهاى مختلف را 
گردآورى کرده و در هتل خود به نمایش گذاشــته است. 
شمارى از سماورهاى موجود در این مجموعه متعلق به 
مظفرالدین شاه قاجار است که ســاخت آنها به صورت 
سفارش به روســیه بوده و ُمهر مظفرى دارند که بسیار 
جالب و دیدنى هستند. «احمد نخعى» که با این مجموعه، 
جاذبه اى جدید و منحصر به فرد براى گردشگرى ایجاد 
کرده است، در گفتگو با ایرنا انگیزه، هدف و ویژگى هاى 

مجموعه اش را بازگو کرد.
چند سال است که به کار جمع آورى 

سماور مى پردازید؟ 
حدود 15 سال است که وارد حرفه هتلدارى شده ام اما قبل 
از آن هم مجموعه دار و جمع کننده اشیاى قدیمى بوده ام. 
هدف شما از نمایش اشیاى قدیمى 

چیست؟ 
استفاده از اشیاى قدیمى در البى هتل از عناصر تأثیرگذار 
در ارتقاى ستاره هاى هتل محسوب مى شود و معتقدم این 
اقدام عالوه بر جذاب تر شدن هتل موجب ترغیب سایر 
مجموعه داران براى به نمایش گذاشتن مجموعه هاى 

ارزشمند و تاریخى خود مى شود. 
آیا تنها اقدام به جمع آورى ســماور 

مى کنید؟ 
البته، در کنار جمع آورى انواع ســماور اشــیاى مختلف 
دیگرى از جملــه رادیو، گرامافون، پــالك، چراغ هاى 
قدیمى و... نیز دارم که همه آنها مربوط به فرهنگ و مردم 
شناسى است و با احتساب همه اشیاى تاریخى موجود در 

مجموعه ام شمار این آثار به پنج هزار مى رسد. 
جایگاه سماور را در فرهنگ و تاریخ 

ایران چگونه مى بینید؟ 
سماور در اصل در ایران و روسیه به عنوان یک شىء خاص 
بوده به طورى که در ایــران قدیم یک اتاق را اختصاص 
به ســماور مى داده اند، بنابراین جایــگاه باالیى در بین 

خانواده هاى ایرانى دارد. 
شنیده شده کتابى در خصوص سماور 

در دست چاپ دارید.
بله، در این کتاب بین 80 تا 100 برند و مارك ســماور به 

همراه ارزش تقریبى و سال هاى ساخت و ویژگى هر کدام 
درج شده است. عالوه بر این، این کتاب داراى 400 عکس 
حرفه اى اســت بنابراین، این کتاب که به زودى منتشر 
مى شــود به عنوان منبع مهمى در عرصه سماور خواهد 
بود و به نتیجه رسیدن این کتاب و ترویج آن در بین مردم 
به شرط حمایت دولت و سازمان میراث فرهنگى محقق 

مى شود. 
منحصربه فرد بودن مجموعه سماور 

شما در چیست؟ 
مجموعه ســماور من در ایران منحصربه فرد اســت و 
تنها یک رقیب در کشور روسیه دارم که او هم تالش به 
جمع آورى سماورهاى قدیمى دارد اما با توجه به این نکته 

که در زمان جنگ جهانى اول و دوم که روس ها به فلز نیاز 
داشتند بیش از 96 درصد سماورهاى کشورشان را از مردم 
خریدارى و به منظور ساخت توپ و تانک آب کردند، من 

در پیدا کردن سماورهاى قدیمى موفق تر بوده ام. 
سابقه استفاده از سماور در ایران چقدر 

است؟ 
در برخى کتاب هاى قدیمى تصاویرى از سماورهاى اولیه 
منتشر شده که طراحى آنها مربوط به هزار سال پیش است 
و در دوران ابوعلى سینا وسایلى شبیه به نوعى سماور به نام 
«خودجوش» وجود داشته که داروهاى گیاهى را توسط آن 
آماده مى کرده است.  این امر نشان از این حقیقت دارد که 
ریشه ســماور از قدیم در ایران بوده ولى به نام «سماور» 

که نامى در زبان روسى است، شــناخته مى شود و به اسم 
روس ها ثبت شده است و در حقیقت ابزار قدیمى ایرانى در 
سفر به روس تکمیل شــده و به سبک سماورهاى موجود 

درآمده است. 
لطفاً، اطالعات بیشــترى در این باره 

ارائه بفرمایید.
هم اکنون ســماورهایى داریم که در شهر هرات در ایران 
قدیم ساخته شــده اند وداراى 400 سال قدمت هستند اما 
قدمت سماور در کشور روسیه تنها 280 سال است.  شروع 
ساخت سماور از خراسان بزرگ بوده است، اما استان هایى 
چون اصفهان و آذربایجان شرقى نیز در این صنعت معروف ند، 

هر چند باید از بروجرد به عنوان مهد سماور یاد کرد. 

سماور و داستان آن در ایران

ابن سینا هم سماور داشته است!

دشــوارى ســئواالت امتحانى این روزها بــه یکى از 
موضوعات مهم دانش آموزان مبدل شــده است و هر 
روز اخبار اعتراض هاى عده اى به این مسائل، به گوش 
مى رسد و تبعات روحى و روانى را براى دانش آموزان و 
خانواده ها به دنبال دارد. در این میان امتحانات نهایى 
دانش آموزان سال سوم متوســطه از اهمیت بیشترى 
برخوردار است و به تبع آن بازار شایعه لو رفتن سئواالت 
و خرید و فروش آن گرم بوده و هر از گاهى شائبه خرید 
و فروش و لو رفتن ســئواالت به خصوص در فضاى 
مجازى مطرح مى شــود. در کنار این مسائل، دشوارى 
سئواالت امتحانى نیز موضوع دیگرى است که ذهن 
دانش آموزان را به خود مشغول کرده و اعتراضاتى را در 
برخى از مناطق به همراه داشته است. اما در این میان 
مسئوالن آموزش و پرورش، ســخت بودن سئواالت 
امتحانى را رد کرده اند و طراحى ســئواالت را براساس 
مطالب و محتواى درسى مى دانند؛ ضمن اینکه ضریب 
امنیت طراحى سئواالت را نیز مورد تأکید قرار مى دهند.
سخنگوى کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس در 
خصوص «سختى سئواالت امتحانات دانش آموزان»، 
اظهار داشت: تا به حال موضوعى در این خصوص که 
به کمیسیون آموزش مربوط باشد و به این کمیسیون 
ارجاع شده باشــد، اتفاق نیافتاده و در دستورکار نبوده 

است.  

میرحمایت میرزاده تأکید کرد: ممکن است در مدرسه اى 
چند دانش آموز نتوانند به سئواالت امتحانى پاسخ دهند، 
حال اگر آنها تجمــع کنند و ما این مســائل را بزرگ 
کنیم، این به صالح کشور نیســت. وى در واکنش به 
این پرســش که آیا آموزش و پرورش در این خصوص 
بى تقصیر اســت؟ خاطرنشــان کرد: معموًال معلمان 
رعایت این مســائل را مى کنند و ســئواالت امتحانى 
چارچوب مشخصى دارد و اگر موردى نیز وجود داشته 
باشد، آموزش و پرورش بالفاصله عکس العمل نشان 

مى دهد.  
میــرزاده تصریح کرد: این موضوع چیزى نیســت که 

بخواهیم آن را رسانه اى کنیم، به این جهت که هر زمان 
ممکن است این کار در گوشه اى از کشور اتفاق بیافتد و 
دانش آموزانى نتوانند به سئواالت امتحانى پاسخ دهند. 
سخنگوى کمیســیون آموزش خاطرنشــان کرد: در 
چندین سال گذشته همه مواردى که بوده، در هیچ کدام 
از آنها مشخص نشده است که سئواالت امتحانى خارج 
از کتاب باشــد؛ البته سئواالت ســخت بوده اما قانون 
نگفته است که سئواالت امتحانى سخت نباشد و معلم 

مى تواند سئواالت امتحانى را سخت یا آسان بگیرد. 

حتى یک سئوال امتحانى به فروش نرفت
در همین حال رئیس مرکز ســنجش وزارت آموزش و 
پرورش مى گوید: حتى یک ســئوال امتحانات نهایى 
دانش آموزان نیز به فروش نرفته و برخى افراد شیاد با 

طرح این موضوع اقدام به اخاذى کرده اند. 
عبدالرسول عمادى اظهار داشــت: امسال بار ها شاهد 
طرح موضوعاتى در رابطه با فروش سئواالت امتحانات 
نهایى در فضاى مجازى بوده ایم که با کمک پلیس فتا، 
تعدادى از افرادى که مدعى فروش سئواالت امتحانات 
نهایى بودند، دستگیر شــدند. این افراد فقط ادعاى در 
اختیار داشتن سئواالت امتحانات نهایى را داشتند اما در 
واقع هیچ سئوالى را در اختیار نداشتند  و از مخاطبانشان 

مبالغى را دریافت مى کردند.

سئواالت سخت امتحانات نهایى و گالیه هاى دامنه دار دانش آموزان
سخنگوى کمیسیون آموزش مجلس: قانون نگفته است سئواالت امتحانى سخت نباشد

دبیر کارگروه ساماندهى مد و لباس مى گوید: در شرایط 
فعلى ما محصوالت عفاف و حجاب را به کشورهاى عربى 
صادر مى کنیم اما در زمینه تولید پارچه چادرمشــکى با 

مشکل مواجهیم.
حمید قبادى با اشــاره به اینکه 80 درصــد پارچه چادر 
مشکى در کشور، وارداتى است گفت: یکى از مؤسسات 
زیرمجموعه بنیاد مســتضعفان در گام اول توانسته، 20 
درصد از نیــاز جامعه را برآورده کنــد. کیفیت پارچه هم 
خوب اســت و همه متخصصان، چه تولیدکنندگان چه 
فروشندگان، کیفیت چادر مشکى ایرانى را تأیید کرده اند اما 

همچنان 80 درصد چادر مشکى ما وارد مى شود.
قبادى به طرح ارتقاى کیفیت چادرهاى نماز اشاره و بیان 
کرد: سال گذشته، براى اولین بار این طرح را که یک طرح 
ملى است اجرا کردیم. مبناى ما هم این بود که پارچه چادر 
نماز باید روشن و طرح آن شبیه چادرهاى قدیمى باشد. 
در این طرح، هرکس مى توانست با قیمت تمام شده که

 

12 هزار و 500 تومان اســت چادر تهیه کند. نخ و پارچه 
و دوخت این چادرها کامًال ایرانى است.

دبیر کارگروه مد و لباس کشور در پاسخ به اینکه بعضى 
چادرها بسیار پرزرق و برق هســتند  گفت: این چادرها، 
مورد پیشنهاد ما نیستند و نقض غرض به شمار مى روند 
و کاربردى در اجتماع ندارند. براى چــادر اجتماع، آنچه 
موردنظر ماست بر مبناى چادر سنتى شکل گرفته اما انواع 
مختلف چادر، طرفداران خاص خود را دارد. چادر میزبان، 
مجلسى، عروس و انواع مختلف چادر که هر کدام، کارکرد 

خاص خود را دارد و باید این تنوع وجود داشته باشد.

سرپرست روابط عمومى سازمان حج و زیارت اظهار داشت: 
خرید و فروش فیش هاى حج در چارچوب مؤسســه هاى 
خیریه و دفاتر خدماتى زیارتى غیرمجاز، یک کالهبردارى 
است و ســازمان حج و زیارت هیچ تعهدى در قبال فریب 

خوردگان ندارد.
ســید ابراهیم اســداللهى در خصوص خریــد و فروش 
غیرقانونى فیش هاى حج تمتع گفت: در راستاى رعایت 
حقوق شــهروندان، ایجاد رفاه و اطمینــان به متقاضیان 
وظیفه نقل و انتقال فیش هاى حج تمتع به دفاتر خدمات 
زیارتى مجوزدار محول شده است که در چارچوب روابط و 
مقررات سازمان حج انجام مى شود بنابراین توصیه مى شود 
شهروندان نقل و انتقال فیش ها را به صورت رسمى و بدون 

هیچ گونه واسطه از طریق سازمان حج و زیارت پیگیرى 
کنند. وى افزود: با توجه به آغاز ثبــت نام هاى حج، بازار 
برخى داللى ها و کالهبردارى هاى زیارتى گرم شده است 
و مؤسسه هاى خیریه و مراکز خدمات زیارتى غیرمجاز را 
به جذب مشترى ترغیب مى کند؛ بنابراین به مردم هشدار 
داده مى شــود که در صورت هرگونه اعتماد به این مراکز، 
سازمان حج و زیارت هیچ تعهدى را نسبت به افراد فریب 
خورده قبول نمى کند و مراتب شکایت باید از طریق مراجع 

قضائى پیگیرى شود. 
سرپرســت اداره کل روابط عمومى سازمان حج و زیارت 
خاطرنشان کرد: دالالن فیش هاى حج خود را به عنوان 
واسطه  سازمان حج و زیارت و مردم معرفى مى کنند و با 

فریب متقاضیان به فروش فیش هاى ارزان قیمت حج و 
اعزام زود هنگام، درآمدهاى غیرقانونى کسب مى کنند.

وى عنوان کرد: دوهزار و400 دفتر فعال زیارتى در کشور 
دایر شده که مورد تأیید ســازمان حج و زیارت قرار گرفته 
است. بر این اساس لیست اســامى دفاتر زیارتى مجاز در 
ســامانه مدیریت حج هریک از استان ها، قابل مشاهده و 

بهره بردارى است. 
اسداللهى اذعان داشــت: در حال حاضر فیش هاى حج با 
اولویت سال 85 قابل نقل و انتقال است و اعزام بر اساس 
فیش هاى سال هاى قبل به چند سال آینده موکول شده 
اســت؛ بنابراین تصورى تحت عنوان فیش هاى فورى، 

اعزام فورى وجود ندارد.

80 درصد چادرمشکى 
بازار، وارداتى است

هشدار سازمان حج و زیارت در مورد فروش فیش فورى

معاون مرکز آمار ایران گفت: تحقیقات مرکز و پژوهشکده 
آمار نشان مى دهد نرخ بارورى در میان خانواده هایى که 
وضع مالى بهترى دارند کمتر اســت و خانوارهایى که کم 

درآمدتر هستند نرخ بارورى باالترى دارند. 
علیرضا زاهدیان افزود: نرخ بارورى مادرانى که تحصیالت 
دانشگاهى دارند، حدود 1/2 اســت. وى با اشاره به اینکه 
بنابراین همه چیز را نمى توان به اقتصــاد ربط داد، ادامه 
داد: اقتصاد در پایین آمدن رشــد جمعیــت و نرخ بارورى 
تأثیر داشته است اما براى افزایش آن، همه چیز را نباید به 

اقتصاد ربط داد.
زاهدیان با بیان اینکه نیاز به فرهنگســازى داریم، اظهار 
داشت: نرخ بارورى در استان هاى تهران، البرز، مازندران 
و گیالن حدود 1/3 تا 1/4 اســت در حالى که نرخ بارورى 
در استان سیستان و بلوچستان 3/5 است. وى افزود: نرخ 
بارورى مادران بى سواد کشورمان حدود 3 است در حالى که 
نرخ بارورى مادران با سواد کشورمان پایین تر از 1/8 است. 
زاهدیان با اشاره به اینکه اولویت ها و فرهنگ تغییر کرده 

است، اضافه کرد: جوان هاى ما ابتدا دغدغه شغل و تحصیل 
دارند. وى گفت: اگر وارد بحران جمعیتى شویم و براى تولد 
جایزه تعیین کنیم از آنجایى که نرخ بارورى در خانوارهاى 
کم درآمد بیشتر اســت ممکن اســت فقر را بیشتر کند. 
زاهدیان با بیان اینکه باید روى ازدواج تمرکز کنیم، افزود: 

سن ازدواج براى مردان از 26/7 به 28/3  رسیده است.

زاد و ولد فقرا در ایران بیشتر از ثروتمندان است

رئیــس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده هاى غذایــى و 
آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی ســازمان غذا و دارو، 
گفت: برخى متقلبان شیر تاریخ مصرف گذشته را تحت 

نام شیر سنتى به صورت فله اى مى فروشند.
على اکبر دادمهر با اشاره به ادعاهاى عامیانه اى که شیر 
خام را مقوى و مطلوب تر از شیرهاى پاستوریزه به حساب 
مى آورند، نسبت به تهدیداتى که سوءاستفاده از این باور 

نادرست به وجود مى آورد، هشدار داد.
وى با بیــان اینکه برخى متقلبان، شــیر تاریخ مصرف 
گذشــته را تحت نام شــیر ســنتى به صورت فله اى 
مى فروشند، افزود: تولید شــیرخام در محدوده نظارتى 
سازمان دامپزشکى است، اما سازمان غذا و دارو از حدود 
یک دهه پیش الزام نموده که شیرهاى خام تحویلى به 
کارخانه ها باید بر اساس پروانه اشتغال و قرنطینه حمل 
باشــد کما اینکه این موضــوع در برنامه هاى کنترل و 
بررسى ادارات نظارت بر مواد غذایى سراسرکشور قرار 

داده شده است.
دادمهر همچنیــن با تأییــد احتمال جذب شــیرهاى 
مشــکل دار به بازار فرآورى ســنتى و غیر صنعتى به 
مصرف کنندگان توصیه کرد: صرفًا از فرآورده هاى لبنى 
تولید شده توســط واحدهاى تولیدى داراى مجوزهاى 
بهداشتى که فرآورده هاى آنها به تأیید سازمان غذا و دارو 

رسیده است، مصرف کنند.

سازمان غذا و دارو هشدار داد؛

فروش شیر 
تاریخ مصرف گذشته 
به نام شیر سنتى
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 شناسایى4  شرکت متخلف
 در زمینه فرار مالیاتى

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفت: از سال 
گذشته تاکنون چهار شــرکت متخلف در زمینه فرار 
از مالیات در اســتان شناســایى و به مراجع قضائى 

معرفى شدند. 
سرهنگ ستار خسروى، مجموع ارزش فرار مالیاتى 
این شرکت ها را شــش میلیارد و 600 میلیون ریال 
اعالم کرد. وى تخلف این شرکت ها را کیفرى اعالم 
کرد و گفت: متخلفان براى اینکه از پرداخت مالیات 
فرار کنند با سوء استفاده از مدارك هویتى افراد، اقدام 
به ثبت شرکت و دارایى خود مى کردند. رئیس پلیس 
آگاهى استان اصفهان یادآور شد: اشخاصى که به این 
شیوه از آنان سوء استفاده شده است با مراجعه به پلیس 

آگاهى اقدام به تنظیم شکایت کردند. 

ساخت کابل آبگرد الکتریکى 
در اصفهان

براى نخستین بار در کشور، مبتکر نجف آبادى موفق 
به طراحى و ساخت کابل آبگرد الکتریکى شد. سازنده 
این کابل آبگرد الکتریکى گفت: این کابل پس از چهار 
سال تحقیق و پژوهش با بیش از 800 میلیون ریال 

هزینه طراحى و ساخته شده است.
اصغر تو کلى با بیان اینکه ساخت این کابل 50درصد 
در مقایسه با نمونه مشــابه خارجى ارزآورى داشته 
اســت افزود: واحدهاى صنعتى کشور این نوع کابل 
را از کشــورهاى صنعتى شــامل چین،انگلستان و 
آلمان وارد مى کنند. وى تحمل فشار 15 برابرى آب 
را از مزایاى این کابل در مقایسه با نمونه هاى مشابه 
خارجى دانست و گفت : کابل آبگرد الکتریکى از یک 
روکش الستیکى نفوذناپذیر آب با قطر 5500 میلیمتر 

مربع به طول 12 متر ساخته شده است.
توکلى با بیان اینکه این کابل وارداتى در گذشته تنها 
در واحدهاى صنعتى کشــور تعمیر مى شد افزود: با 
تولید انبوه مى توان زمینه صادرات این محصول به 

کشورهاى دیگر را فراهم کرد.

مرد 80 ساله، غرق شد
مردى 80 ساله در کانال آب رو به روى روستاى فیلور 
در مسیر کمربندى فوالدشهر به نجف آباد سقوط کرد 
و غرق شد.مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان گفــت: این حادثه ســاعت 17 و 12 دقیقه 
روز پنج شنبه هفته گذشته در مســیر فوالدشهر به

 نجف آباد نرســیده به دانشــکده IT و رو به روى 
روستاى فیلور رخ داد و به اتاق فرمان اورژانس اعالم 
شد. غفور راســتین با بیان اینکه پس از دریافت این 
حادثه تکنسین هاى اورژانس به محل اعزام شدند، 
افزود: متأسفانه پیش از حضور تکنسین هاى اورژانس 
115 این پیرمرد دچار ایست قلبى و خفه شده بود و دو 

ساعت از زمان مرگ وى مى گذشت.

پشم چینى گوسفندان در 
مناطق عشایرنشین اصفهان

آیین ســنتى پشــم چینى گوســفندان در اســتان 
اصفهان آغاز شــد. مدیر روابط عمومــى اداره کل 
امور عشایر استان اصفهان گفت: دامداران و عشایر 
شهرستان هاى سمیرم ،شهرضا، دهاقان، چادگان و 
فریدونشهر همه ساله این آیین را  اواخر اردیبهشت و 

اوایل خرداد برگزار مى کنند.
داریوش غالمى افزود: دامداران این استان از اواسط 
بهار شروع به شستشوى گوســفندان در رودخانه ها 
مى کنند، تا پشم گوسفندان از گرد و خاك، خارهاى 
چسپیده به پشم ها و حشرات موذى پاك شود. وى  
گفت: بخشى از پشم تولیدى به مراکز صنعتى ارسال 
وعمده آن در تولید صنایع دستى همچون بافت قالى، 

جاجیم،گبه، گلیم وسیاه چادر استفاده مى شود.
غالمى  افزود: پشم چینى ،ضریب ایمنى گوسفندان 
را هنگام کوچ به دلیل کاهش وزن باال مى برد. مدیر 
روابط عمومى اداره کل امور عشایر استان اصفهان با 
اشاره به فعالیت چهار هزار و 798خانوار در زمینه تولید 
صنایع دستى اظهار داشت:  عشایر این استان  پارسال 
از  فروش صنایع دستى بیش از 12 میلیارد ریال درآمد 

کسب کردند.

عضو هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهاى اســالمى 
شهر و روســتاى اصفهان گفت:پس از بازشمارى آراء 
شهر چادگان مشخص شــد تعداد آراء نفر ششم بیشتر 

بوده است.
اکبر ترکى در گفتگو با فارس با اشــاره به موضوع تغییر 
نتیجه انتخابات در شوراى اسالمى شهر چادگان اظهار 
داشت: پس از پایان شمارش آراء و اعالم نتایج، نفر ششم 
انتخابات شوراى اسالمى شهر چادگان نسبت به نتایج 
اعالم شده اعتراض داشت و خواستار بازشمارى آراء در 
برخى صندوق هــا بود.وى با بیان اینکــه این اعتراض 
ابتدا به هیئت هاى اجرایى و نظارت شهرستان و سپس 

به هیئت  نظارت اســتان رســید، افزود: پس از بررسى 
این اعتراض مقرر شــد که صندوق هاى برخى حوزه ها 
با حضور نمایندگان هیئت هاى استان بازشمارى شود. 
پس از بازشمارى آراء مشخص شد که تعداد آراء نفر ششم 
بیشتر بوده است و بدین ترتیب وى به جایگاه پنجم ارتقا 
پیدا کرد؛ البته فقط مکان نفر پنجم و ششم تغییر یافت 
و رتبه سایر افراد دستخوش تغییر نشد.ترکى در پاسخ به 
این سئوال که آیا تقلبى در فرآیند انتخابات اتفاق افتاده 
است، اظهار داشت: اینکه این تخلف به صورت عمدى بود 
یا سهوى و اینکه تقلبى رخ  داده است، مشخص نیست اما 
این موضوع در هیئت نظارت استان پیگیرى خواهد شد.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: 
با اجراى طرح هاى موفق نیروى انتظامى استان اصفهان، 
تقریباً بحث دور دور در این کالنشــهر مهار شده و دیگر به 
آن شکلى که قبًال در سطح شــهر تظاهر مى شد این مورد 

وجود ندارد.
جهانگیر کریمى در گفتگو با فارس اظهار داشت: پلیس امنیت 
اخالقى نیروى انتظامى مختص یک فصل خاص نیست 
و همواره با مظاهر علنى بدپوششــى و بى پوششى برخورد 
مى کند.وى با بیان اینکه در اســتان اصفهان بد پوششى و 
بى حجابى کمتر از برخى استان هاست، افزود: پلیس امنیت 
اخالقى حتى در صورت مشاهده پوشش بد افراد در خودروها، 

با چنین افرادى برخورد قانونــى مى کند.معاون اجتماعى 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان تصریح کرد: گشت هاى 
امنیت اخالقى هم در تفرجگاه ها و هم در ایســتگاه هاى 
پلیس در مناطق مختلف شهر فعال هستند و عالوه بر تذکر 
و مشاوره به افراد داراى پوشش بد؛ تکرارکنندگان این رفتار را 

به مراجع قضائى معرفى مى کنند.
وى تأکید کرد: اولویت برخورد پلیس امنیت اخالقى با مظاهر 
بداخالقى با کسانى است که براى نوامیس مردم مزاحمت 
ایجاد مى کنند.کریمى  ادامه داد: کسانى که آلودگى صوتى 
ایجاد مى کنند و یا براى دور دور در ســطح شهر مى آیند با 
برخورد پلیس به ویژه پلیس امنیت اخالقى مواجه مى شوند.

نتیجه شمارش آراء 
شوراى شهر چادگان تغییرکرد

مهار تقریبى دور دورها در 
کالنشهر اصفهان

دکتر عابدى نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اســالمى و سیســتانى معاون توســعه منابع انسانى 
استاندارى به طور ســرزده از مرکز آموزش و پژوهش 

فردوسى بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومى مدیریت درمان سازمان تامین 
اجتماعى، اعتصام پــور مدیر درمــان تامین اجتماعى 
استان ضمن خوشامد گویى گفت: این مدیریت افتخار 
دارد با ارتقاء ســخت افزارى و نرم افزارى بخش درمان 
گامى در خدمت رسانى به بیمه شدگان و مردم اصفهان 
برداشته اســت. وى با اشــاره به اینکه در هفته تامین 
اجتماعى درمانگاه عباس آباد به عنوان نخستین کلینیک 
ســالمندان تحت پوشــش تامین اجتماعى راه اندازى 
مى شــود، اضافه کرد: در درمانگاه شریعتى نیز عصر ها 
ارتوپد، و فوق تخصص حلق و بینى و خون حضور دارد. 
وى با بیان اینکه همه پزشــکان فعال در مراکز درمانى 
تامین اجتماعى باید حداقل تا ساعت 22 در کلینیک هاى 
درمانى مستقر باشــند، افزود: این پزشکان تا سه سال 
حق داشتن مطب شخصى را ندارند. اعتصام پور با بیان 
اینکه بیمارســتان میالد نیز بدون گرفتن حق فرانشیز 
مثل بیمارستان غرضى به بیمارســتان سرویس دهى 
مى کند، گفت: هر کســى با خود کارت آبى رنگ داشته 
باشــد در میالد به صورت رایگان   ویزیت مى شــود. 
مدیر درمان تامین اجتماعى اضافه کرد: دستگاه الیزاى 
اتوماتیک نیز در درمانگاه شهید ملکوتى در روز افتتاحیه، 

مستقر شــد. وى با بیان اینکه در ســه سال گذشته 44 
هزار متر مربع کل ساخت و ســازهاى مدیریت درمان 
بوده است، افزود: پنج هزار متر مربع از این ساخت و ساز 
در غرضى انجام شده است که در کشــور بى نظیر بود. 
مدیر درمان تامین اجتماعى استان اصفهان اضافه کرد: 
دفاتر درمانى تامین اجتماعى در مراکز ملکى سازمان از 
اسفند ماه  سال گذشته حذف و کار ویزیت بیمار بصورت 
الکترونیکى انجام مى شود. نماینده مردم اصفهان هم 
ضمن تشکر از اقدامات انجام شده توسط مدیریت درمان 
گفت: اندیشــه ما باید در خدمت به مــردم ومحرومان 
باشــدلطف خدا اینگونه بوده که ما محــل ارجاع مردم 
باشیم ما در کمیســیون مجلس مدافع تامین اجتماعى 
بودیم. عابدى اظهار داشــت: با توجه بــه طرح تحول 
ســالمت باید بتوانیم با دانشــگاه علوم پزشکى رقابت 
کنیم. افزایش خدمات و ارتقاى هتلینگ در دانشــگاه 
سریع بوده ومقدمات بسیار خوبى داشته است .وى افزود: 
ساالنه 700 هزار نفر به علت عدم پرداخت هزینه درمان 
زیر خط فقر قرار مى گیرند. عابدى گفت: از اتفاقات خوب 
در سازمان تامین اجتماعى حضور دکتر نوربخش و دکتر 
اعتصام پور در سیســتم هاى اجرایى بوده است و امروز 
کسى در بیمارستان به علت نداشتن هزینه مشکل ندارد 
و گرفتار نمى شــود. مدیریت هزینه از نیاز هاى ما مى 
باشد و تشکیل پرونده الکترونیک یکى از همین اقدامات 
است . وى در مورد سیســتم ارجاع  هم گفت: سیستم 

ارجاع راه گشاســت و الزمه آن راهکار بالینى مى باشد.
دکتر عابدى با اشــاره به کمترین شــکایت  از سازمان 
تامین اجتماعى گفت: ما انتظار داریم در ســایر مناطق 
هم که بیمه شــده وجود دارد خدمات تامین اجتماعى 
ارائه شود. سیســتانى هم در این نشست گفت: مدیران 
باید قدر شــناس نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور 
باشند. معاون توسعه و منابع انســانى استاندارى اظهار 
داشت: امروز تکلیف مسئولین سنگین تر شده است ودر 
پاسخ به لطف مردم باید قدم هاى اساسى ترى برداشته 
شود.  معاون توســعه ومنابع انسانى استاندارى گفت: در 
ایران دکتر نوربخش ودر اصفهان دکتر اعتصام پور یکى 
از مدیران شایسته وبا چشم انداز وسیع در سازمان  بوده 

اند بسیارى از خدمات مرهون زحمات ایشان مى باشد.

قرار نیست چون «ســید قدرت ا...طاوسى ولندانى» در 
جریان انتخابات شوراى شــهر اصفهان تنها 95 رأى به 
دست آورد و درآخرین ردیف لیست 639 نفره نامزدهاى 
این انتخابات ایستاد، کســى او را مؤاخذه کند که وقتى 
مى دانســتى رأى نمى آورى، چرا در انتخابات شرکت 
کردى؟ او نمى دانســت رأى نمى آورد بلکه مانند تمام 
638 رقیبش، درصدى شــانس پیروزى براى خودش 
قائل بود همانطور که عباس حاج رسولیها با سابقه بیش 
از 16 سال حضور در شــوراى شهر اصفهان و تجربه دو 
دوره ریاســت بر این شــورا، حتى به ذهنش هم خطور 
نمى کرد که این بــار رأى نیاورد. هرچه بــود اما نتایج 
انتخابات نشان داد که حاج رسولیها نتوانسته اعتماد مردم 
اصفهان را جلب کند تا دوره پنجم پارلمان این شــهر، 
بدون حضور مرد اصولگراى تمام ادوار شورا افتتاح شود. 
اما تفاوت او با سید قدرت ا...در این است که نفر انتهایى 
لیست 639 نفره، ماجراى آخرشدنش را فراموش کرده و 
به زندگى عادى اش بازگشته است ولى حاج رسولیها البد 
هنوز در چرایى پاسخ به این سئوال مانده که چگونه ممکن 
است رئیس اسبق شوراى شهر اصفهان که روزگارى در 
رده اول لیست پذیرفته شدگان این شورا سیر مى کرد، 
حاال به ردیف شانزدهم سقوط کند و به عنوان على البدل 
سوم معرفى شــود آنهم در حالى که با نفر اول، چیزى 

نزدیک به 83 هزار رأى فاصله دارد!

پایانى بر چهره هاى موجه
در این سقوط بزرگ، حاج رسولیها تنها نیست. رضا امینى، 
رئیس دوره فعلى شوراى شهر و نزدیک به جبهه پایدارى 
هم با ایستادن در ردیف پانزدهم و معرفى شدن به عنوان 
على البدل دوم، عمًال شکست کمرشکنى را تجربه کرد 
همانطور که عباس مقتدایى، همفکــر امینى و نماینده 
اصفهان در مجلس نهم که در رقابــت هاى انتخابات 
مجلس دهم از تکرار دوباره نمایندگى اش باز مانده بود، 
این بار در رقابت هاى شوراى شــهر به عنوانى بهتر از 
چهاردهم نرسید تا به عنوان على البدل اول معرفى شود. 
فاصله رأى مقتدایى با نفر سیزدهم شورا یعنى آخرین نفر 
از لیست امید که از اصفهانى ها رأى گرفت، نزدیک به 

41 هزار رأى بود! 
به جز این ســه چهره موجه از دو شــعبه اصولگرایان

(سنتى ها و پایدارى ها)، هیچکدام دیگر از اعضاى دوره 
چهارم شوراى شــهر(دوره فعلى) که عمدتًا یا اصولگرا 
بودند یا از چهره هاى مستقل(سلبریتى هاى مردم پسند) 
نتوانستند از سد اعتماد مردم گذشته و پاى به دوره پنجم 
بگذارند. در این دگرگونى اساسى، تنها نام دو اصالح طلب 
حاضر در شوراى چهارم در لیست پذیرفته شدگان دوره 
پنجم آن هم در دو ردیف اول و دوم به چشــم مى خورد 
که نشان از یک اتفاق مهم در جهت یابى جدید آراء دارد. 

ادامه راه تا مجلس آینده
داســتان رأى نیــاوردن چهره هاى شــاخص جریان 
اصولگرایــى در اصفهــان تنها روایت شکســت چند 
شخص در یک انتخابات نیست بلکه نتیجه یک پوست 
اندازى سیاســى– اجتماعى در یک کالنشهر محسوب 
مى شــود. این تحول که بــه طور همزمــان در یک 
بــازه زمانى مشــخص و در بیشــتر کالنشــهرهاى 
کشــور به وجود آمد، در مســیر خودش بــه اصفهان 
هــم رســید و نتیجــه قابــل توجهــى برجــاى 
گذاشــت. این روند به تدریــج و در قالب «مــوج نه به 
اصولگرایى» از خرداد 92 با رأى به ریاســت جمهورى 
حسن روحانى آغاز شد و در اسفند 94 با انتخابات مجلس 
دهم و پیروزى اصالح طلبان به اوج خودش رسید. این 
اما پایان کار نبود بلکه اردیبهشــت 96، موعدى براى 
ادامه پیدا کردن این مســیر بود و کار به جایى رسید که 
دولت دوازدهم و شــوراى پنجم نیز به اعتدالگرایان و

 اصالح طلبان هدیه شد. 
براى درك بهتر شکل گیرى این روند در اصفهان کافى 
است بدانید که رأى مردم این شهر براى تعیین نمایندگان 
شوراى شهر دوم و سوم، به اصولگرایان سنتى و معدودى 
اصالح طلب و در شوراى چهارم به ترکیبى از همه جریان 
ها اختصاص داشــت و همزمان، پنج کرسى نمایندگى 
مجلس هشــتم و نهم در اصفهان نیز ازآِن اصولگرایان 
بود همچنانکه رأى اصفهانى ها به آغاز و ادامه ریاست 
جمهورى محمود احمدى نژاد طــى دو دوره هم قابل 

توجه نشان مى داد. اینها همه کار را به جایى رساند که از 
اصفهان به عنوان یکى از پایتخت هاى اصلى اصولگرایى 
در ایران نام برده مى شــد. اما از سال 92 ورق به یکباره 
برگشت و دور شــدن شــاهین اقبال از اصولگرایان، با 
دگردیسى جامعه (و به خصوص طبقات متوسط شهرى) 
تاخت خورد. در آن ســال، ترکیب نمایندگان مردم در 
شوراى شهر تغییر کرد و در جهت گیرى آرائى که توسط 
اصفهانى ها به صندوق رأى ریاست جمهورى ریخته شد 
هم تفاوت آشکارى نســبت به دوره قبل از آن مشاهده 
شد. در طول همین پوست اندازى بود که حسن روحانى 
در انتخابات ریاست جمهورى ســال 92، رأى خوبى از 
اصفهانى ها گرفت، ترکیب نمایندگان شوراى شهر در 
انتخابى معنادار از یکدستى کامل اصولگرایان سنتى خارج 
شد و به مجموعه اى متنوع از سنتى هاى محافظه کار، 
جبهه پایدارى، اصالح طلبان و نفرات مستقل تغییر یافت 
و مجلس نیز در آســتانه یک تحول بزرگ قرار گرفت. 
این تحول در رأى مردم اصفهان در اسفند 94 مشاهده 
شد آنجا که اهالى نصف جهان براى انتخاب نمایندگان 
این کالنشهر در مجلس، سه اصالح طلب و دو اصولگرا 
را برگزیدند (هر چند صالحیت مینو خالقى بعداً رد شد) 
در حالى که یکى از این دو اصولگرا در ســاعات پایانى 
شــمارش آراء و طى رقابتى تنگاتنگ و با تفاوت بسیار 
اندکى نسبت به آراء نفر ششم که او هم اصالح طلب بود 

به مجلس راه یافت.
اما باالخره در اردیبهشــت 96، قطعــه پایانى پازل هم 

به جاى خودش گذاشــته شــد تا همزمان با تکرار رأى 
به روحانى، شــوراى پنجم شــهر اصفهان یکسره از 
اصولگرایان ســنتى و پایدارى ها و مســتقلین(که در 
دوره چهارم و در هیئت ســلبریتى ها خودشان را نشان 
داده بودند) پاك شود و دربست در اختیار اصالح طلبان 

قرار بگیرد. 
این دگردیســى بــزرگ در منظومه فکــرى طبقات 
متوسط کالنشــهر اصفهان، ورود به عصر جدیدى را 
در این پایتخت سابق اصولگرایى نشان مى دهد. حاال
 اصفهانى هــا در انتخاب یک رئیــس جمهور معتدل، 
یــک شــوراى شــهر کامــًال طرفــدار اصالحات و
 انتخاب هایى معنادار براى کرســى هــاى نمایندگى 
مجلــس نقــش متفاوتى نســبت بــه گذشــته ایفا 
کرده اند. هرچند در سایه اعتراضات اولیه نامزد اصالح 
طلب انتخابات میان دوره اى مجلس در این شهر و در 
حالى که تا لحظات آخر نام او به عنوان جانشــین مینو 
خالقى مطرح بود، ماجراى سال 92 بازتولید شد و نامزد 
اصولگرایان گوى سبقت را ربود و به مجلس راه یافت اما  
بى گمان امتداد آن پوست اندازى، خودش را در انتخابات 
مجلس یازدهم که دو سال بعد برگزار خواهد شد بیشتر 
نشان مى دهد. دور نیست این احتمال که درآن انتخابات 
هم هر پنج کرسى اصفهان به اصالح طلبان یا اعتدالیون 
برسد تا سهم اصولگرایان از این رکن مهم دموکراسى 
در پایتخــت جدید اصالح طلبــان روى  نقطه «صفر»

 توقف کند.

شهردار نجف آباد گفت: به دنبال اتمام مراحل مطالعاتى، 
اجراى میدان نجف اشرف در غربى ترین نقطه شهر با 
پیش بینى هزینه اجرایى دو میلیارد تومان آغاز شده است 
که با توجه به ورود مسیرهاى انحرافى به اجراى آسفالت، 
به زودى شاهد انتقال بارترافیکى و آغاز مرحله ساخت 
میدان خواهیم بود.مسعود منتظرى اظهار داشت: با توجه 
به تفاهمنامه خواهرخواندگى بین شهرهاى نجف آباد 
و نجف اشرف و در راستاى ساماندهى ترافیکى ورودى 
غربى شــهر، میدانى به ابعاد 80 در 200متر ســاخته

 خواهد شــد کــه این امــر بخــش قابــل توجهى 
از مشــکالت تــردد در شــهرك صنعتــى پلیــس 
راه و کارگاه هــاى اطــراف را برطــرف خواهــد 
کرد.وى بــا پیش بینى بانــد کندرو در ایــن محدوده 
خاطرنشــان کرد: المانى نیز با 14یال به نیت چهارده 
معصوم(ع) بــراى میدان طراحى شــده کــه پس از 
تکمیــل عملیــات طراحــى ســازه آن، وارد مرحله 
برگزارى مناقصه جهت انتخاب پیمانکار مجرى پروژه 
خواهیم شد.شــهردار نجف آباد اعالم کرد: با توجه به 
دیده شــدن بودجه عملیات بهســازى محدوده بلوار 
جانبازان از میدان نجف اشرف تا گل ها، براى ساماندهى 
ترافیکى ســه راهى ورودى منطقه 4 نیــز طرح هاى 
پیشنهادى در دست مطالعه و بررسى قرار گرفته است 
تا پس از برآورد ریالى پروژه و برگزارى مناقصه، امکان 
انتخاب پیمانکار به منظور عملیاتى کردن طرح مصوب

 فراهم شود.

مدیرعامل ستاد مردمى رسیدگى به امور دیه و کمک 
به زندانیان جرائم غیر عمد استان اصفهان از جمع آورى 
حدود 500 میلیون تومان در پنج شب اول ماه مبارك 
رمضان در شهرســتان اصفهان خبر داد و گفت: این 
میزان کمک آزادى 36 زندانى جرائم غیر عمد را در پى 
داشته است.نحوى بابیان اینکه جشن هاى گلریزان در 
سطح استان آغازشده است، گفت: برنامه ریزى براى 
برپایى 11 جشــن گلریزان در ســایر شهرستان هاى 
استان نیز طرح ریزى شده است. وى افزود: تمام تالش 
خودمان را انجام مى دهیم تا کمک خّیران براى رهایى 
گرفتاران جرائم غیر عمد در بند را دریافت کنیم.نحوى 
همچنین با اشاره به کمک دختربچه اى به اسم «حنانه» 
که گوشواره هاى خود را براى آزادى زندانیان جرائم غیر 
عمد هدیه کرده بود، گفت: این گوشواره ها هر شب در 
حال تعیین قیمت هستند و تاکنون به مرز 31 میلیون 
تومان رسیده است و احتماًال در روزهاى آینده مبلغ آن 
بیشتر نیز خواهد شد که پس از فروختن آن، هزینه اش 
صــرف آزادى زندانیان جرائم غیر عمد خواهد شــد. 
مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
با توجه به اینکه بعضاً برخى از کمک هایى که از سوى 
خّیران محترم ارائه مى شــود به صورت تعهدى، چک 
یا... هســت و وصول آن زمانبر اســت، پس از وصول 
جمع بندى نهایى از میزان مشارکت آنها اعالم مى شود.

نماینده مردم اردستان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
براى ادامه ساخت جاده اردستان به زواره پیگیرى هایى 
جهت پرداخت دیون قبلى انجام شده است که از تملک 
دارایى سال 1395 مبلغ 500 میلیون تومان براى جاده 
مصوب شد و تخصیص تملک دارایى براى بدهى هایى 

بود که از سال قبل براى این جاده به جا مانده بود.
حجت االسالم والمسلمین ســید صادق طباطبایى نژاد 
اظهارداشــت: احداث جاده اردستان به زواره که از سال 
1394 همزمان با ایام انتخابات کلید خورد در حقیقت با 
انعقاد قراردادى بدون پشتوانه با یک پیمانکار بود و علت 
مسکوت ماندن و عدم پیشــرفت این پروژه راهسازى 
بدهى هاى قبلى بوده که از سال هاى پیش به جا مانده 
است. وى افزود: مبلغ کل قرارداد براى احداث این جاده 
900 میلیون تومان بوده است که از این مبلغ تنها 350 
میلیون تومان در سال 94 به پیمانکار پرداخت شده بود 
و مبلــغ 550 میلیون تومان بدهى این جــاده به زمین 
مانده بود. وى گفت: در ســال 95 مبلــغ 400 میلیون 
تومان به پیمانکار پرداخت شــده اما مبلغ 150 میلیون 
تومان بدهى پیمانکار هنوز پرداخت نشده است و براى 
ادامه ساخت این جاده برنامه ریزى شده تا با تخصیص 
بودجه و تملک دارایى ســال 1396 این پروژه به پایان

 برسد.

برداشت سیب زمینى بهاره از 3300 هکتار از مزارع استان 
اصفهان آغاز شد.

کارشــناس مســئول ســبزى و صیفــى ســازمان 
جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: برداشت محصول 

سیب زمینى  در این استان تا نیمه تیرماه ادامه دارد.
فردین ابراهیمى پیش بینى کرد: امســال 145 هزارُتن 
سیب زمینى از مزارع استان اصفهان برداشت شود. وى 
فالورجان، اصفهان، خمینى شــهر، نجف آباد، لنجان و 
مبارکه را از عمده شهرستان هاى تولید کننده سیب زمینى 
بهاره دراستان برشمرد و افزود: مارفونا، سانته و آریندا  از 
جمله ارقام سیب زمینى اســت که در این استان کشت 
مى شــود.ابراهیمى گفت: استان اصفهان پس از استان 
هاى اردبیل و همدان سومین تولید کننده این محصول 

در کشور است.

داستان یک دگردیسى در اصفهان

پایتخت سابق اصولگرایى چگونه سقوط کرد

بازدید سرزده نماینده مردم در مجلس و معاون استاندار
 از مرکز آموزش و پژوهش فردوسى

تأخیر در احداث جاده 
اردستان-زواره به دلیل 

بدهى  به پیمانکار
برپایى گلریزان در

 11 شهرستان اصفهان

آغاز برداشت سیب زمینى 
بهاره از مزارع استان

آغاز احداث میدانى 2 
میلیارد تومانى
مهران موسوى خوانسارى در نجف آباد
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اصالح آسفالت 700 کیلومتر 
از جاده هاى اصلى استان

معاون راهــدارى اداره کل راهــدارى و حمل ونقل 
استان اصفهان ازاصالح آســفالت 700 کیلومتر از 
جاده هاى اصلى استان در چهار سال گذشته خبرداد 
و افزود: هزار و 300کیلومتر از جاده هاى اصلى استان 
اصفهان خرابى آسفالت داشت که درمدت چهار سال 
700 کیلومتر آن اصالح و بقیه نیز طى برنامه ریزى و 

بر اساس اولویت بندى ترمیم مى شود.
فرزاد دادخواه افزود: این اقدامــات با وجود کاهش 
میزان قیروکمبود اعتبارات صــورت گرفت که اگر 
اعتبارات ادارى در سال هاى آینده افزایش یابد روند 
بهبود جاده ها و رفع حادثه خیزى با سرعت بیشترى 
انجام مى شــود. وى اظهارداشــت: استان اصفهان 
داراى 11 هزار و 500 کیلومتر راه است که به لحاظ 
موقعیت خــاص آن در مرکز و به عنــوان چهارراه 
ترانزیت بار و مسافر کشور، رتبه اول حمل بار و رتبه 

سوم حمل مسافر را در کشور داراست.

کمک یک میلیاردى خّیران 
زرین شهرى در جشن گلریزان

خّیران زرین شــهرى یک میلیارد ریال براى آزادى 
زندانیان جرائم غیر عمد شهرســتان لنجان کمک 

کردند.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان در جشن گلریزان 
زندانیان جرائم غیر عمد شهر لنجان گفت: پایه گذار 
جشن هاى گلریزان شــهید واالمقام الجوردى بود 
که امروز پس از ســال ها هنوز این حرکت ارزشمند 

انقالبى و اسالمى در کشور جریان دارد.
اســد ا...گرجى زاده افزود: هم اکنون در حدود 850 
زندانى جرائــم غیر عمد در زندان هاى این اســتان 
زندانى هستند که 51 نفر از آنان با بدهى سه میلیارد 

ریالى در زندان لنجان تحمل حبس مى کنند.

برنامه هاى شهردارى هرند
شــهردار هرند در مورد برنامه هاى شــهردارى در 
حال حاضر گفت: شــهرك عالمــه امینى معضل 
عمده اى بود که پس از 30 سال طى کردن مشکالت، 
شهردارى از سال جارى به صورت جدى آماده سازى 
خدمات زیر بنایى و روبنایى آن را آغاز کرد و در آینده 
نزدیک تقدیم مردم مى شود.حمید شهبازى همچنین 
از پروژه هاى در دســت اجراى شهردارى همچون 
سایت مسکن مهر و سوله ورزشى 9 دى نام برد که 
در سال جارى آماده مى شوند. وى با اشاره به اینکه 
هرند شهرى سرســبز در میان کویر است گفت: از 
برنامه هاى بلند مدت ما تصفیه و اســتفاده از پساب 

شهرى جهت آبیارى گیاهان است.

دهاقان، زیستگاه حیوانى 
به نام موش پلنگ

مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهاقان 
گفت:با مشاهده گونه نادر حیوانى به نام موش پلنگ 
در دهاقان،احتمال مى رود دهاقان زیستگاه این جانور 
شناخته شــود.عبدالحاج على میرزایى اظهار داشت: 
یکى از گردشگران این شهرستان حین تردد در منطقه 
شکار ممنوع دشتک دهاقان به طور اتفاقى این حیوان 
را مشــاهده کرده و پس از بررسى این گونه، احتمال 

دارد این منطقه زیستگاه چنین جانورى باشد.
وى اذعان داشت: نام اصلى این جانور زرده براست و 
به نام هاى پلنگ موش، عروس موش، موش هفت 
رنگ و بوگندو نیز شهرت دارد.وى با بیان اینکه زرده 
بر از خانواده راسوهاســت، گفت: در بیابان، مناطق 
نیمه بیابانى و چراگاهى زندگى مى کند و از جوندگان 
چراگاه ها و بیابان ها مثل موش بیابانى، ســنجاب 

زمینى و همچنین پرندگان تغذیه مى کند.

آغاز عملیات اجرایى 
احداث میدانى در گلدشت

 به گزارش روابط عمومى شهردارى گلدشت، عملیات 
اجرایى احداث میدان مابین بلوار معلم و خیابان وحدت 

آغاز شد.

خبر

رئیس حوزه هنرى اصفهان گفت: در اصفهان ظرفیت 
زیادى براى تولید فیلم کودك وجود دارد و ما در جلساتى 
که با مسئوالن فرهنگى داشتیم، قرار است در سال آینده 
اصفهان به صورت جدى در تولید فیلم کودك و نوجوان 

ورود کند.
مهدى احمدى فر در گفتگو با تسنیم با اشاره به برگزارى 
ســى امین جشــنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان 
در اصفهان اظهار داشــت: در اصفهان ظرفیت زیادى 
براى تولید فیلم کودك وجود دارد و ما در جلســاتى که 
با مسئوالن فرهنگى داشــتیم، قرار است در سال آینده 
اصفهان به صورت جدى در تولید فیلم کودك و نوجوان 

ورود کند.
وى افزود: ظرفیت تولید فیلم ژانــر کودك به حدى در 
اصفهان وجود دارد که یک بخش بزرگ در جشنواره حتمًا 

مرتبط با تولیدات هنرمندان اصفهانى باشد.
رئیس حوزه هنرى اصفهان با اشاره به اکران فیلم ها بیان 
کرد: باید سطح فیلم ها به گونه اى باشد که به جشنواره 
ورود پیدا کند منتها قرار است براى تولید فیلمى بیرون 
بیاید که در حد و اندازه اکران باشد و به جشنواره نیز راه پیدا 
کند.وى خاطرنشان کرد: اصلى ترین نکته در این جشنواره 
محل اکران فیلم ها و سالن هاى سینمایى است که قرار 

است در سینماهاى حوزه هنرى اکران شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
مراکز معاینه فنى موتورسیکلت ها با توجه به تردد روزانه 
500 هزار موتورسیکلت در سطح شهر اصفهان راه اندازى 

مى شود.
علیرضا صلواتى اظهار داشــت: این تعداد موتورسیکلت 
آلودگى هاى صوتى و هوایى را به شهر اصفهان تحمیل 
مى کند.وى با اشاره به اینکه با توجه به افزایش روز افزون 
تعداد موتورسیکلت ها، کنترل میزان آالینده هاى آنها در 
دستور کار اســت، افزود: از این رو از آنجایى که در آینده 
نزدیک فرهنگسازى و اعمال قانون براى موتورسیکلت ها 
نیز اجرایى مى شود، راه اندازى مراکزى براى کنترل معاینه 

فنى این نوع وسیله حمل و نقلى مورد توجه قرار گرفته 
است.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با 
بیان اینکه دو مرکز معاینه فنى خودروى موجود در شهر 
اصفهان به تجهیزات معاینه فنى موتورسیکلت مجهز 
خواهند شد، گفت: در این معاینات بحث آلودگى صوتى و 

هوایى موتورسیکلت ها رصد خواهد شد.
وى با اشاره به اینکه اصفهان نخستین شهرى است که 
در بحث معاینه فنى موتورسیکلت وارد مى شود، اضافه 
کرد: این مراکز در داخل شهر اصفهان راه اندازى مى شود 
تا امکان دسترسى موتورســیکلت سواران به این مراکز 

آسان تر باشد.

موتورسیکلت ها هم
 معاینه فنى مى شوند

اصفهان ظرفیت زیادى
 در تولید فیلم هاى کودك دارد

کارشــناس اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان اعالم کرد: طبق ماده 558 
قانون مجازات اسالمى، هرگونه تخریب میراث فرهنگى 
از جمله یادداشت نویسى بر این آثار، جرم است و یگان 
حفاظت میراث فرهنگى به طور مســتقیم با مرتکبان 

برخورد مى کند.
شهرام امیرى اظهار داشت: نیروهاى یگان حفاظت اداره 
کل میراث فرهنگى استان دوره هاى آموزشى الزم را زیر 
نظر دســتگاه قضائى فراگرفته و به عنوان رابط قضائى 
به رصد و پایش بناهاى تاریخــى اصفهان مى پردازند. 
وى اضافه کرد: طبق ماده 558 قانون مجازات اسالمى 
هرکس به تمام یا قســمتى از ابنیه، اماکن، محوطه ها و 
مجموعه هاى فرهنگى، تاریخى یا مذهبى که در فهرست 
آثار ملى ایران به ثبت رسیده است یا تزئینات، ملحقات، 
تأسیســات، اشــیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا 
موجود در اماکن مذکور، که مســتقًال نیز واجد حیثیت 
فرهنگى، تاریخى یا مذهبى باشــد، خسارت وارد آورد، 
عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ده سال 

محکوم مى شود.
کارشــناس فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى استان 
اصفهان، با بیان اینکه نظارت بر بناهاى تاریخى به چند 
دسته تقسیم مى شــود، گفت: برخى بناها جزو آثار ملى 
است و میراث فرهنگى بر آنها نظارت مستقیم دارد مانند 

کاخ چهلستون، عالى قاپو و... و دسته دیگر بناهایى مانند 
پل هاى تاریخى هستند که به لحاظ کارکرد آنها به طور 

مستقیم زیر نظر میراث فرهنگى نیستند.
وى خاطرنشان کرد: براى نظارت بر میراث تاریخى در 
دسته دوم، سال گذشته کمیته اى با عنوان کمیته پایش 
پل هاى تاریخى در استان تشکیل شد که به واسطه آن 
11 پل تاریخى و قدیمى واقع بر زاینده رود توسط یگان 

حفاظت میراث فرهنگى مدام رصد خواهد شد.
وى با بیان اینکه با بسته شدن آب زاینده رود در روزهاى 
آینده، آسیب پذیرى پل هاى تاریخى اصفهان از جمله 
سى و سه پل و پل خواجو به واسطه دو طبقه بودن بیشتر 
مى شود گفت: ســاعات بازرسى و گشــت هاى یگان 

حفاظت بر این بناها افزایش مى یابد.

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان طى حکمى سیدکمال الدین میرهادى را به سمت سرپرست 
مدیریت اشتغال و کارآفرینى این اداره کل منصوب کرد.

همچنین محسن نیرومند در حکمى محسن تنباکوزاده را به سمت مدیریت پشتیبانى و توسعه منابع انسانى اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان منصوب کرد.

مدیرمنطقه 5 شــهردارى اصفهان گفــت: در منطقه و 
محدوده جلفاى اصفهان همه حرکات با نظر و هماهنگى 
میراث فرهنگى انجام شده است و درهیچ اقدامى بدون در 

نظر نگرفتن مباحث میراثى پیش نرفته ایم.
حمیدرضا فرهنگ در خصوص منطقه جلفا اظهار داشت: 
این منطقه از شهر اصفهان یک منطقه خاص است و در فاز 
اول پروژه احیاى این منطقه قدیمى، سنگفرش هاى کوچه 

سنگتراش ها و کوچه کلیسا ترمیم و نوسازى شده است.
وى ادامه داد: این طــرح در فــاز دوم وارد میدان جلفا  و 
کفسازى میدان ترمیم مى شــود اما در خصوص مغازه ها 
و نوسازى آن شــوراى خلیفه گرى و میراث فرهنگى نیز 
صاحب نظر هستند اما مجوز نوســازي در این منطقه از 

سوي شهرداري صادر می شود.
مدیر منطقه 5 شهردارى اصفهان تأکید کرد: در فاز دوم 
این طرح از میدان جلفا تا پشت مجتمع تجارى مریم ترمیم 
خواهد شــد و  هزینه ترمیم و احیاى ایــن منطفه تاکنون 
ســه میلیارد و 500 میلیون تومان بوده، اما چون منطقه 
از اهمیت باالیى برخوردار اســت ساماندهى باید درست 

صورت گیرد.
وى در خصوص زیباسازى بصرى این منطقه نیز گفت: 
دســت ما در این زمینه به دلیل تنوع کاربرى چندان باز 
نیست و نمی توانیم تابلوهاى یکدست ایجاد کنیم، با وجود 
این، سعى داریم که با مشوق هایى کاربرى هاى تجارى 
منطقه هاى حساسى مثل خاقانى و جلفا و محدوده هاى 
مهمتر را مدیریت کنیم اما در این زمینه نمی توانیم اجباري  

داشته باشیم.

درحاشیه خیابان هاى شهر

اصفهان در پارکینگ شهرى « گیر» افتاد
 

عدم تعــادل مناطــق و بخش هاي مختلف شــهري 
از خدمــات و امکانــات شــهري و توزیع نامناســب 
کاربري هاي شهري، یکـــی از زمینه هاي عینی است 
که همواره ذهن برنامه ریزان و مدیران شهري را به خود 

مشغول کرده است. 
در شــهر اصفهان نیز بــا توجه به رشــد و گســترش 
شهرنشــینی، مهاجرت هاي شــهري و ضعف و کمبود 
امکانـات و خـدمات شـــهري، معضـالت شهري بیش 
از پیش پیچیده تر شــده و برنامه ریــزي کاربري اراضی 
شهري را با چالش هاي جدي مواجـــه سـاخته اسـت. 
در میان کاربــري هاي شــهري،  پارکینــگ، از جمله 
کاربري هایی است که به وجود آن نیاز زیادى است و روشن 
است که در دنیاي وابسته به اتومبیل، پارکینگ ها نیز به اندازه 
راه ها و پل ها اهمیت دارند زیرا دسترسی آسان بـه محل 
کار، سکونت، خرید، تفریح و... را میسر مى سازند و بخش 

الینفکی از تأسیسات زیربنایی هستند.
همچنیــن از آنجا که زمان توقف خودروها در شــهرها 
به مراتب بیشــتر ازمــدت زمان حرکت آنهاســـت، از 
ایـن رو پـیش بینـی فضـــاي مناسـب پارکینگ براي 
اتومبیل ها، به ویژه در مناطق پرتراکم و مرکزي شهر از 

اهمیت زیـادي برخـوردار اسـت. 
با افتتاح پارکینگ محتشم کاشــانى باید انتظار داشت 
که حجم ترافیک مرکز اصفهان قدرى کاهش پیدا کند 
اما تجربیات قبلى نشان از آن دارد که این پارکینگ نیز 
نمى تواند به مانند دیگر نمونه هاى آن به کاهش حجم 

ترافیک کمک کند.
عضو شــوراى شــهر اصفهان در آییــن افتتاحیه این 
مراسم با اشــاره به ضرورت توســعه حمل و نقل و نیاز 
به پارکینگ هاى عمومى گفت: طبق برنامه پنج ســاله 
آتى شهراصفهان، امیدواریم به تعداد 30 هزار پارکینگ 
در شهر برســیم. کریم داوودى اظهار داشت: با افتتاح 
این پروژه ها تعداد پارکینگ هاى شهر بیش از 20 هزار 
مورد مى رســد! وى از نهضت پارکینگ سازى در شهر 

خبر داده است.

آیا مشکل شهر اصفهان کمبود پارکینگ 
است؟

بسیارى بر این باورند که پارکینگ هاى احداث شده در 

اصفهان با سیاست هاى ترافیکى این شهر همخوانى ندارد 
و بدون جانمایى مناسب احداث شده اند. رئیس دانشکده 
حمل و نقل دانشگاه اصفهان معتقد است تفکر مدیریت 
شهرى اصفهان پولى است و مجوز احداث پارکینگ بدون 
در نظر گرفتن شرایط مناسب تنها براى دریافت مبلغى 

صادر مى شود.
از آنطرف نیز شــاهد هســتیم که حاشــیه خیابان ها و 
کوچه هاى شــهر اصفهان در تصاحب کســبه درآمده 
اســت. حتمًا پیش خود مى گویید که مجوز تأســیس 
مراکز تجارى و پاســاژها با پارکینگ صادر مى شــود. 
این سخن درست اســت اما متأســفانه  پارکینگ این 
مراکز نیز فقط براى اســتفاده خصوصى کسبه استفاده

 مى شود.
خیابان هاى اصلى باریک یکى از نخستین مشکالت شهر 

اصفهان است، شــهرى که هر روز شلوغ تر و ترافیکش 
سنگین تر مى شود.

عالوه بر عرض کم، خیابان هاى اصلى این شهر قلمرو 
بانک ها، مطب پزشکان، مراکز تجارى، اماکن تاریخى، 
هتل ها و بیمارستان هاســت که روزانه میزبان جمعیت 
زیادى از ســوى شهرها و روســتاهاى اطراف اصفهان 

هستند.
حاشــیه خیابان ها تبدیل به پارکینگى از انواع خودروها 
و موتورســیکلت ها شــده اســت، پارکینگى که حتى 
زیر تابلوهــاى ایســتگاه هاى اتوبوس، توقــف مطلقًا 
ممنــوع و پیاده روها هم بــه وجود آمده  اســت بدون 
اینکه کســى توجهى بــه تابلوهاى حمل بــا جرثقیل

 داشته باشد.
اســتفاده از پارك هــاى حاشــیه اى و خالــى بودن

 پارکینگ هایى که به این منظور احداث شده اند کالنشهر 
اصفهان را با مشــکل مواجه کرده و این در حالى است 
که میزان عالقه مندى شــهروندان نسبت به استفاده از 
پارکینگ ها کم شده و مشکالتى را در محالت مختلف 

شهر ایجاد کرده است.

هزینه پارکینگ ها سلیقه اى است 
باال بودن نــرخ پارکینگ ها بدون هیــچ نرخنامه اى و 
شاید اجبار براى پرداخت مبالغ بیش از حد معقول باعث

 مى شود تا اکثر شهروندان، دیگر براى پارك خودروى 
خود بــه پارکینگ مراجعــه نکننــد و آن را به صورت
 غیر متعارف در کنار محل هاى تــردد عابرین یا دوبله 
یا به انــواع مختلف که بعضًا مشــکالت ترافیکى پدید

 مى آورد، پارك کنند. 

تعدادى از پارکینگ هاى شهر مجهز به کارتخوان است 
که مى توان با استفاده از کارت هاى اعتبارى مبلغ مورد 
نظر را پرداخت کرد و همچنین از ســوى متصدى آن 
پارکینگ فاکتور هزینه براى شما صادر مى شود که این 
مسئله باعث مى شود تخلفات احتمالى بسیار کاهش پیدا 
کند اما برخى دیگر از پارکینگ ها با آدامس و لواشک از 

مردم پذیرایى مى کنند.

شهردارى، صاحب اصلى پارکینگ ها 
مشاور معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان 
با اشاره به اینکه 105 پارکینگ در اصفهان وجود دارد، 
مى گوید: 70 درصد پارکینگ هاى مهم شهر اصفهان 

متعلق به شهردارى است.
یکى دیگر از راه هاى کسب درآمد شهردارى اصفهان 
پارکینگ هاى شهر هستند که بیش از اینکه به کارایى 
و نقش کاربردى آن در شهرفکر کنند به منافع مادى آن 

توجه مى کنند.
در این بین پارکینگ هایى در اصفهان هســتند که از 
اصول استاندارد اولیه نیز برخوردار نیستند؛ شیب هاى
تند، نبــود دید در پیــچ طبقــات، کم بــودن فضا و 
خســارت هاى ناشــى از آن در پى دور زدن و یا عقب 
رفتن در این مکان ها از جمله مواردى اســت که مردم 
ترجیح مى دهند رنج پارك کــردن در این مراکز را به 
جان نخرند و ماشین خود را در گوشه اى از خیابان پارك

کنند.
مى تــوان برخــى از پارکینــگ هاى اصفهــان را به 
پارکینگ هاى طبقاتى تبدیل کرد تا هم حجم ترافیک، 
کم و صف هاى طوالنى براى داخل شــدن به آن نیز 
کوتاه شود. به عنوان مثال مى توان به پارکینگ میدان 
انقالب کنار سینما ســاحل و دیگرى در ابتداى خیابان 
شمس آبادى از سمت انقالب اشاره کرد که  حجم زیادى 
از ترافیک هاى مرکز شهر را به خصوص در ایام خاص به 
خود اختصاص داده است اما هیچ ارگان ومسئولى نسبت 

به رفع آن اقدام نمى کند.
شــاید وقت آن رســیده نگاه تجارى از پارکینگ هاى 
شهر اصفهان برداشته شود تا مردم بتوانند بدون نگرانى 
انتخاب کنند و امید داشت که این فرهنگ در میان مردم 

اصفهان نهادینه شود.

جمال نوروزباقرى

استاندار اصفهان در دیدار منتخبین شوراى شهر اصفهان 
با ایشــان ضمن تبریک به اعضاى جدید اظهار داشت: 
اصفهان شهر مرجع و داراى شــهرت بین المللى است، 
لذا شورا و شهردار منتخب نیز باید در تراز یک شهر بین 

المللى باشند .
به گــزارش اداره کل روابط عمومى و امــور بین الملل 
اســتاندارى اصفهان، رســول زرگرپور در این دیداربا 
اشــاره به اینکه در انتخابات اخیر حتى یک شــعبه هم 
در اصفهان بــا کمبود تعرفه موا جه نشــد، افزود: حدود 
11 میلیــون تعرفه وجود داشــت که هشــت میلیون 
یعنى به میــزان 75 درصد آن مصرف شــد و اینکه در 
تریبون ها اعالم مى شود که انتخابات با تأخیر آغاز شد 
و کمبود تعرفه وجود داشــت حداقل در استان اصفهان 

اینگونه نبود.

اســتاندار اصفهان در ادامه به شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا اشاره کرد و گفت: شوراها جایگاه ویژه و خطیرى در 
اداره کشور دارند و شئونات محلى توسط شوراها مشخص 
مى شود که نشان دهنده جایگاه مهم و اساسى آنهاست.

وى با بیان اینکه در ابتدا قرار بود 32 وظیفه  احصاشده به 
شوراها محول شود، افزود: على رغم این موضوع در زمانى 
بخشى از وظایف از شوراها گرفته شد و در هر مقطعى نیز 

این امر صورت گرفت.
وى با اشــاره به اینکه بایستى آســیب شناسى در این 
خصوص صورت گیرد، افزود: در شــوراهاى دوره پنجم 
حدود70 درصد اعضا جدید هســتند و نیز در شهرها 90 
درصد مرد و 10 درصد زن و در روستاها 97 درصد مرد و 

3 درصد زن هستند.
وى افزود: مردم در این دوره به لیست واحدى رأى دادند 

و یک جمع همفکر و با تعامل رأى آوردند.
زرگرپور در ادامه یادآور شد: اصفهان یک شهر بین المللى 
است و جزو ده شهر دیدنى به شــمار مى رود و استقبال 
گسترده گردشگران، ماهیت و سابقه این شهر، آن را یک 

شهر بین المللى کرده است.
استاندار اصفهان اظهار داشت: به همین دلیل باید در شهر 
مرجع و داراى شهرت بین المللى، شورا و شهردار منتخب 
آن نیز در تراز یک شهر بین المللى باشند و اقدام به برنامه 
ریزى مدون و اجراى اصولى مدیریت شهرى در تراز یک 

شهر مرجع کنند.

شهردار اصفهان 
باید در تراز یک شهر بین المللى باشد

رئیس شبکه بهداشــت و درمان فریدونشهر از مشاهده 
یک مورد مثبت انســانى تب کریمه کنگــو در منطقه 

گاوخفت فریدونشهر خبر داد.
علیرضا زمان پور با بیان اینکه فرد مبتال غیربومى و اهل 
شهرســتان چادگان بوده که در سفر به منطقه گاوخفت 

در حوالى روستاى قلعه ســرخ در اثر گزش کنه مبتال به 
این بیمارى شــده است، از بســترى وى در بیمارستان 
الزهرا(س) اصفهان و درمان کامل وى خبر داد و افزود: 

این شخص هم اکنون از بیمارستان مرخص شده است.
وى تصریح کرد: بعد از اطالع از این مورد بیمارى، منطقه 

مورد سمپاشــى قرار گرفت و چند نمونه کنه از منطقه 
گاوخفت به منظور آزمایش به مرکز دامپزشــکى استان 
ارســال شــد تا نتیجه قطعى آلوده بودن یا نبودن این 
کنه ها به ویروس تب کریمه کنگو مشــخص شود که 

تاکنون نتیجه آزمایش مشخص نشده است.

مشاهده ابتال به تب کریمه کنگو در  فریدونشهر

گشت هاى یگان حفاظت پل ها افزایش مى یابد 
یگان حفاظت میراث فرهنگى با یادداشت نویسى

 بر آثار تاریخى برخورد مى کند

جلفا نوسازي می شود

انتصاب هاى جدید در اداره کل تعاون
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ارسال 600 تخته فرش 
از آران به عتبات 

مسئول ستاد بازسازى عتبات عالیات آران و بیدگل 
گفت: 600 تخته فرش ماشــینى و دستى در مدت 
دو سال اخیر، در اندازه هاى 9 و 12 مترى به عتبات 

عالیات ارسال شده است. 
احمد عدالت پور اظهار داشت: با توجه به اینکه قطب تولید 
فرش ماشینى در آران و بیدگل است خّیران این شهرستان 
به ویژه در سال اخیر در اهداى انواع فرش براى مفروش 
کردن حرم امامان معصوم(ع) در عتبات عالیات پیش قدم 
بوده اند. وى تصریح داشــت: فرش هاى اهدایى براى 
مفروش کردن حرم هاى ائمه در نجف، کربال، سامرا و 

کاظمین استفاده شده است.
مسئول ستاد بازسازى عتبات عالیات آران و بیدگل 
تأکید کرد: اعتبار هزینه شده براى بافت این فرش ها 
بیش از هشت میلیارد ریال است که توسط صاحبان 

صنایع و خّیران آران و بیدگل تأمین شده است.

مرمت تزیینات ایوان گنبدخانه  
مسجد امام (ره)

مرمت تزیینات کاشى کارى ایوان جنوبى گنبد خانه 
عظیم مسجد تاریخى امام(ره) آغاز شد.

معــاون اداره کل میراث فرهنگى،صنایع دســتى و 
گردشگرى اســتان اصفهان گفت: با سست شدن 
کاشــى هاى ایوان بخش جنوبى مســجدکه خطر 
ریزش آن وجود دارد ،  مرمت و استحکام بخشى این 

محدوده آغاز شد .
ناصر طاهرى هزینه مرمت این قســمت ازمسجد را 
500میلیون ریال دانست و افزود :مرمت این بنا تا یک 

ماه دیگر به اتمام مى رسد .

 ارائه 3000 پرس غذا به زائران 
امام رضا (ع) توسط اصفهانى ها

رئیس اتحادیــه رســتورانداران اصفهــان گفت: 
رستورانداران اصفهانى در ماه مبارك رمضان با ارائه 
ســه هزار پرس غذا به زائران امام رضا (ع) در مشهد 
مقدس نذر خود را ادا مى کنند.حسین ملت در گفتگو با 
تسنیم با بیان اینکه در شهر اصفهان 300 چلوکبابى، 
80 رســتوران و 70 مرکز جوجه  کبابى داراى مجوز 
فعالیت مى کنند، اظهار داشت: از اول تا 22 ماه مبارك 
رمضان نیمى از این واحدهاى صنفى براى اداى نذر 
به مشهد مقدس مى روند.وى ادامه داد: این واحدهاى 
صنفى در شهر مقدس مشهد در حسینیه اصفهانى ها 
با ارائه ســه هزار پرس غذا نذر خــود را ادا مى کنند.

رئیس اتحادیه رســتورانداران اصفهان افزود: برخى 
از این واحدهاى صنفى هم با وجود حضور در شــهر 
اصفهان به احترام ماه رمضان از ارائه و فروش غذا به 

شهروندان خوددارى مى کنند.

نمایش صوتى  قرآن 
رونمایى خواهد شد

مدیر مرکز تحقیقات رایانه اى حوزه علمیه اصفهان 
گفت: نمایش صوتى داستان هاى قرآن کریم که بر 
اساس گفتگوى 237 شخصیت قرآنى در مدت هفت 
سال ساخته شده در نمایشگاه قرآن رونمایى مى شود.
حجت االسالم والمسلمین  سید احمد سجادى گفت: 
با بررســى که روى قرآن صورت گرفت مشــخص 
شد، در قالب صفحات رسم الخط عثمان طه، پیامبر 
اکرم (ص) 80 و حضرت موســى(ع) و ابراهیم (ع) 
به ترتیب 13 و 3 صفحــه در قرآن صحبت کرده اند.

وى افزود: همچنین این بررسى ها نشان داد که 30 
درصد از قرآن صحبت شخصیت ها با یکدیگر است 
و 50 درصد آن صداى زمینــه طبیعى نظیر حاالت 
بهشــت، جهنم، خروش دریا و صداى باد است.وى 
خاطرنشان کرد: در این پروژه، قرآن بدون هیچ دخل 
و تصرفى و با استفاده از همکارى 150 نفر هنرپیشه 
به صورت نمایش صوتى، گردآورى شــد.مدیرعامل 
مرکــز تحقیقات رایانــه اى حوزه علمیــه اصفهان 
یادآور شد: این کار در ســه قالب موبایلى، رایانه اى و 
مخصوص سیستم پخش اتومبیل ها قابل ارائه است 
و قالب عربى و انگلیســى آن نیز به زودى شــروع 

خواهد شد.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل استان اصفهان گفت: در 
نخستین جلسه کمیته قرارگاه زیستى پدافند غیرعامل 
در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، دستورالعمل مقابله با 

بیمارى تب کریمه کنگو تدوین شد.
علیرضا کیخایى در گفتگو با مهر اظهار داشــت: در این 
جلسه دســتورالعملى با توجه به پروتکل هاى کشورى 
براى مقابله با بیمارى تب کریمه کنگو تدوین شــد.وى 
تصریح کرد: در همین راستا، مقرر شد که همه شبکه هاى 
بهداشت و درمان با حضور تیم هاى امدادى و سازمان هاى 
مرتبط با بیمارى هاى زیستى، یک رزمایش زیستى براى 

نحوه برخورد با بیمارى تب کریمه کنگو برگزار کنند.

کیخایى اضافه کرد: در نخســتین جلسه کمیته قرارگاه 
زیســتى پدافند غیر عامل که با موضــوع بحران هاى 
زیستى برگزار شد، دو دستگاه آمبوالنس 315 به عنوان 
خودروهاى واکنش سریع در حوادث زیستى تجهیز شده 
اند.مدیر بحران و پدافند غیرعامل استان اصفهان با اشاره 
به اینکه این آمبوالنس ها، ویژه حوادث CBRNE شامل 
حوادث شیمیایى، هسته اى، میکروبى،انفجارى و پرتوزا 
هســتند، گفت: همچنین خودروى مخابراتى مدیریت 
بحران نیز براى این منظور در نظر گرفته شده است که 
مى تواند در صورت قطع ارتباط در بحران، به عنوان پست 

فرماندهى عملیات سیار کارایى داشته باشد.

 معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: با ورود مرغ تولیدى استان اصفهان 
به بازار قیمت مــرغ از هفته جارى در اســتان کاهش

 مى یابد .      
به گزارش روابط عمومى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان، امیرحســین افیونى اظهار داشت: چند ماهى 
است که قیمت جوجه از قیمت منطقى خود فراتر رفته که 
این موضوع، قیمت تمام شده مرغ زنده و گوشت مرغ را 
براى تولید کننده باالتر مى برد.  وى ادامه داد: ما در استان 
اصفهان نقش زیادى در تولید جوجه یک روزه نداریم و 
تابع قیمتى هستیم که در استان هاى دیگر و به تبع آن در 

کشور رقم مى خورد. 
 معاون بهبود تولیدات دامى ســازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان اضافه کرد: در این شــرایط دالل ها و 

واسطه ها نیز کمى به افزایش قیمت ها دامن مى زنند.
افیونى افزود: با توجــه به تولید جوجه کشــور، میزان 
جوجه ریزى که در استان اصفهان صورت گرفته بسیار 
مناسب است به طورى که از یک ماه گذشته تا امروز بالغ 
بر 13 میلیون قطعه جوجه ریزى در ســطح استان انجام 
شده اســت، که از اوایل هفته جارى مرغ تولیدى استان 
به کشتارگاه ها عرضه شد و این موضوع مى تواند قیمت 

گوشت مرغ را در بازار کاهش دهد.  

دستورالعمل مقابله با بیمارى 
تب کنگو تدوین شد

کاهش قیمت مرغ در اصفهان 
از هفته جارى

یک گردشگر تایلندى پس از ســفر به ایران با تشریح 
میدان امام (ره) اصفهان به زیبایى این شاهکار معمارى 
ایران پرداخت و با انتشار تصاویر آن جذابیت خاصى به 

روزنامه «بانکوك پست» افزود.
به گزارش ایرنا، «پراوات جایراســومبات» گردشــگر 
تایلندى روز جمعه در بانکوك پست، نوشت: فضاى باز 
محدود شــده با معمارى ایران، میدان امام (ره) در قلب 
اصفهان یک مکان بسیار خیره کننده است که شما را به 

معمارى پرشکوه ایران در گذشته مى برد. 
وى با تشــریح خاطرات خود در هواى ســرد زمستان 
در اصفهان، نوشــت: هنگامى که از شــدت سرما وارد
 محوطه اى شدم وجود چندین سوغاتى در ویترین مغازه 

نشان مى داد که وارد یک بازار شده ام. 
این گردشگر تایلندى افزود: قبل از مشغول شدن به خرید، 
متوجه یک دروازه شدم که به یک ایوان منتهى شد و مرا 
به یک فضاى باز مى برد. ناگهان متوجه شدم که به یکى 

از بزرگ ترین میدان هاى جهان که میدان نقش جهان و 
یا میدان امام (ره) نام دارد، قدم گذاشته ام. 

پراوات جایراسومبات، میدان امام (ره) اصفهان را با «سنم 
لوآنگ» که میدان عمومى فضاى باز در بانکوك پایتخت 
تایلند اســت و در مرکز تاریخى این شــهر قرار گرفته 
مقایسه کرد و نوشــت که میدان امام (ره) از این میدان 
بانکوك بزرگ تر است و صدها مغازه، دو مسجد بزرگ 
و یک کاخ زیبا در اطراف آن قرار دارند که کاشــى هاى 

زیبایى در آنها مورد استفاده قرار گرفته است. 
بهترین بخش میدان امــام (ره) اصفهــان از دید این 
گردشگر تایلندى، کاخ عالى قاپو است که در بخش غربى 
این میدان واقع شده است که باید از پله هاى باریک سه 
طبقه باال رفت که البته ارزش ایــن کار را دارد و از آنجا 
مى توان یک منظره بسیار زیبا از کل میدان را مشاهده 
کرد و از دیدن گنبد مســجد امــام(ره) و ایوان ورودى 

مسجد شیخ لطف ا... و مناظر طبیعى اطراف لذت برد. 

رئیس مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان گفت: واحد 
بهداشت محیط مرکز بهداشــت شماره یک اصفهان با 
فرارسیدن ماه مبارك رمضان اقدام به اجراى طرح ویژه 
کنترل و نظارت بر کلیه مراکز عرضه مواد غذایى و اماکن 

عمومى کرده است.
حمید ترك زاده  با اشاره به حضور 25 کارشناس و بازرس 
بهداشــتى در قالب گروه هاى نظارتى افزود: از شــروع 
ماه مبارك بازدیدهاى بهداشتى اورژانسى از مراکز غذایى 
مرتبط با ماه مبارك رمضان و به خصوص مراکز تهیه و 
عرضه زولبیا و بامیه به عنوان کاالهاى پرمصرف این ماه 

در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به فعالیت هاى 
کارشناسان این مرکز در پنج روز اول ماه مبارك رمضان 
اشــاره کرد و گفت: تعداد بازدیدهاى صورت گرفته از 
مراکز غذایى مرتبط با ماه مبــارك رمضان در پنج روز 
نخســت این ماه 622 مورد بوده که در نتیجه سه مورد 
کارگاه غیرمجاز زولبیا و بامیه شناسایى و 12 مورد مرکز 

غیربهداشتى پلمب شده است.
وى مقدار مواد غذایى معدومى ماه رمضان امســال را  
هزار و 282 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: کارشناسان این 

مرکز عالوه بر کنترل وضعیت مواد غذایى از جمله زولبیا 
و بامیه، لبنیات، آش و هلیم و... از کلیه مواد غذایى مذکور 
به منظور صحت سالمت نمونه بردارى و به آزمایشگاه 
مواد غذایى ارســال مى کنند، که تعداد نمونه بردارى ها 

تاکنون 102 مورد بوده است.
ترك زاده خاطرنشــان کرد: تمام کارشناسان بهداشت 
محیط ضمن ســنجش کلر باقیمانده آب شرب شهر و 
روســتا اقدام به نمونه بردارى جهت انجام آزمایش هاى 
میکروبى مى کنند و در ماه رمضان امســال 136 مورد 

نمونه بردارى از آب آشامیدنى انجام گرفته است.

  بخشــدار میمه گفت: شهرستان شاهین شهر و 
میمه با بیش از 300 هکتار اراضى زیر کشــت 
گل محمدى پس از شهرستان کاشان رتبه دوم 
تولید گل محمدى در اســتان اصفهان را به خود 

اختصاص داد. 
شهرام آذرپى اظهار داشت: برداشت گل از سطح 
گلستان هاى گل محمدى در مناطق گرم استان 
آغاز شده و پیش بینى مى شود تا اوایل تیرماه در 

مناطق سردسیر استان نیز ادامه داشته باشد. 
وى ادامه داد: در 18 شهرستان از 24 شهرستان 
اســتان، کشــت گل محمــدى رواج دارد و 
درحال توسعه است که بیشترین سطح زیر کشت 
گل محمدى به ترتیب در شهرستان هاى کاشان 
(2246 هکتار)، شاهین شهر و میمه (300 هکتار)، 
نطنز (50 هکتار)، اصفهان (45 هکتار)، گلپایگان 
(45 هکتار)، فریدن (36 هکتار) و ســمیرم (32 

هکتار) است. 
بخشــدار میمه افزود: پیش بینى مى شود از این 
میزان سطح زیر کشــت در پایان دوره برداشت، 
بیش از 8180 ُتن گل تر براى امورات مختلف از 

جمله صنعتى و خوراکى به دست آید.  

مدیر ســینما قدس اصفهان از اکران فیلم «مادر قلب 
اتمى» در گــروه ســینمایى ماندانا در ســینما قدس 
اصفهان خبــر داد.منصور نورپور پیرامــون برنامه هاى 
اکران فیلم  در سینما قدس اصفهان اظهار داشت: فیلم
 «مادر قلــب اتمى» به کارگردانى علــى احمدزاده  و با 
بازى محمدرضا گلزار، ترانه علیدوستى، پگاه آهنگرانى 
و مهرداد صدیقیان پس از رفع توقیف در گروه سینمایى 
ماندانا در تهران و شهرستان از روز جمعه به اکران درآمد.

وى افزود: این فیلم در ســینما قدس اصفهان به اکران 
درآمده است که مدت اکران آن بستگى به میزان استقبال 
مخاطبان سینما دارد.مدیر سینما قدس اصفهان با اشاره 
به میزان فروش فیلم هاى در حال اکران ســینما قدس 
بیان کرد: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
دلیل افزایش بهاى بلیت سینما شاهد ریزش  از نظر تعداد 

تماشاگران و مخاطبان سینما بودیم.
وى ادامه داد: بهاى بلیت سینما همزمان با سراسر کشور 

در گروه سینما قدس در ماه مبارك رمضان نیم بهاست.

رئیس پلیس فضــاي تولید و تبادل اطالعات اســتان 
اصفهان، از اقدام پیش دســتانه این پلیس در شناسایی 
هفت هزار و 500 عنــوان مجرمانه در فضاي مجازي و 

برخورد با متخلفان در دو ماهه نخست امسال خبر داد. 
سرهنگ ســید مصطفی مرتضوي در گفتگو با پایگاه 
خبري پلیس در خصــوص جرائم فضــاي مجازي در 
دوماهه نخست امســال اظهار داشت: با تالش و همت 
کارشناسان پلیس فتاي اســتان در این مدت توفیقات 
خوبی در زمینه کشف جرائم فضاي مجازي به دست آمد. 
وي با بیان اینکه علی رغــم تالش هاي صورت گرفته 
باز هم شــاهد بروز جرائم در فضاي مجازي هســتیم 
گفت: روند وقــوع جرائم در این فضــا حاکی از ضعف 
ســواد رســانه اي و ضعف مهارت کاربران در استفاده 
صحیح از فضاي مجازي است که عامل مهم در شیوع و 

بروز جرائم در این حوزه می باشد.

این مقام مسئول عمده جرائم رخ داده در دوماهه امسال 
را کالهبرداري هاي اینترنتی، هک و نفوذ و اختالل در 
سیستم داده ها و برداشت هاي غیر مجاز از حساب هاي 
بانکی عنوان کرد وهمچنیــن از افزایش 51 درصدي 
کشفیات پلیس فتاي استان در دوماهه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در همین زمینه 92 
درصد پرونده هاي تشکیل شده در این مدت نیز کشف و 

متخلفان به مراجع قضائی معرفی شدند. 
وي 80 درصد پرونده هاي جرائم فضاي مجازي تشکیل 
شده در پلیس فتا را مربوط به شهرستان اصفهان عنوان 
کرد و گفت: پــس از اصفهان بیشــترین جرائم فضاي 
مجازي مربوط به شهرســتان هاي اطــراف اصفهان 

هستند. 
سرهنگ مرتضوي یکی از مأموریت هاي اصلی و ذاتی 
پلیس فتاي اســتان را پیش بینی و خنثی سازي جرائم 

علیه کاربران قبل از وقوع عنوان کــرد و گفت: یکی از 
حوزه هاي این پلیس حوزه تشــخیص و پیشگیري از 
جرائم سایبري اســت که در این زمینه کارشناسان ما از 
توانمندي، هوشمندي و تخصص باالیی برخوردار هستند 
و با رصد و پایش روزانه ســایت ها و شبکه ها، اقدامات 
مجرمانــه در آنها را شناســایی و برخوردهاي قانونی با 

متخلفان را انجام می دهند. 
رئیس پلیس فتاي استان خاطر نشــان کرد: در همین 
زمینه با تالش کارشناسان پلیس فتاي استان در دوماه 
نخست امسال تعداد هفت هزار و 500 عنوان مجرمانه 
در فضاي مجازي به صورت پیش دســتانه شناسایی و 

متخلفان به مراجع قضائی معرفی شدند.
وي افزود: بیشــتر این اقدامات مجرمانه در حوزه جرائم 
اجتماعی،فروشــگاه هــاي آنالین غیر مجــاز، رمالی 
و فالگیري، کالهبــرداري، فروش اجنــاس قاچاق و 

غیرمجاز و سایت هاي فیشینگ بوده که مراحل قانونی 
براي مسدودسازي این نوع سایت ها و جلوگیري از وارد 
آمدن آسیب جدي به کاربران توسط آنها صورت گرفت.

ســرهنگ مرتضوي با بیان اینکه وسعت و گستردگی 
فضاي مجازي محدود به جغرافیاي خاصی نیســت و 
هر کسی از هر شــهري می تواند کاربران بیشماري را 
در نقاط دیگر تهدیــد کند گفت: در بیــن پرونده هاي 
تشــکیل شــده در پلیس فتا با مجرمانی از استان هاي 
دیگر کشور و حتی خارج از کشــور نیز روبه رو بودیم و 
این نشــان می دهد که جرائم فضاي مجازي محدود 
به مکان خاصی نیســت و جرمی که در اصفهان به یک 
کاربر آسیب می زند می تواند منشأ در استان هاي دیگر 
و یا خارج از کشور باشد و تنها راه مقابله با اینگونه جرائم 
افزایش دانش و مهارت کاربران در اســتفاده صحیح از 

فضاي مجازي است.

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: کشف جرائم 
اقتصادى در این استان طى مدت دو ماهه نخست امسال 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 18 درصد افزایش 
یافته است. سرهنگ ستار خسروى افزود: عمده جرائم 
اقتصادى که در دو ماهه نخست امسال کشف شده شامل 
زمین خوارى، رباخوارى و فرار مالیاتى است. وى با اشاره 
به برخوردهاى جدى پلیس بــا اینگونه جرائم گفت: در 
استان اصفهان میزان کشف پرونده هاى زمین خوارى، 
48 درصد، رباخوارى، 60 درصد و فرار مالیاتى، 50درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

7500  عنوان مجرمانه توسط پلیس فضاي 
تولید و تبادل اطالعات استان شناسایى شد

پلیس اصفهان 
درتعقیب

 مجرمان مجازى

افزایش کشف جرائم اقتصادى در اصفهان

 «مادر قلب اتمى» را درخشش میدان امام (ره) در ر وزنامه تایلندى
در سینما قدس اصفهان تماشا کنید

حفظ سالمت شهروندان اصفهانى با نظارت هاى بهداشتى ویژه در ماه رمضان

از زولبیا تا هلیم را نمونه بردارى مى کنند

شاهین شهر، رتبه دوم 
تولید گل محمدى

 معاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان گفت: از حدود 3700کیلومتر شــبکه فاضالب 
استان اصفهان، در حدود 1500کیلومتر آن نیاز به نوسازى 

و بهسازى دارد.
حسن غالمى بیان داشت: فرســودگى بخشى از شبکه 
فاضالب اصفهان آنقدر زیاد شده که تنها با نوسازى آن 
مى توان قسمتى از شبکه را وارد مدار بهره بردارى کرد. 

وى ادامه داد: این فرسودگى درحالى است که بخش هایى 
از شبکه فرســوده فاضالب شــهر اصفهان باید مورد 

بازسازى قرار گیرد.
معــاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه شبکه فاضالب در این استان 
بیش از 40 سال قدمت دارد، اظهار داشت: بخش هاى 
قدیمى تر شهر مثل خیابان هاى نظر، فروغى، مولوى، 
شــیخ بهایى و عباس آباد در اولویت نوسازى قرار دارند 
که در همین خصــوص خیابان نظر در حال نوســازى

 است. 
وى در ادامه بوى بد فاضــالب در برخى از خیابان هاى 
شهر اصفهان را ناشى از فرسودگى شبکه هاى فاضالب 
دانست و گفت: گرفتگى و جمع شدن لجن در مسیرهاى 
فاضالب از دیگر عوامل انتشــار بوى بــد در تعدادى از 

خیابان هاى اصفهان است.
غالمى تصریح کرد: فرسودگى شبکه فاضالب مى تواند 
بروز حوادثى مثل فرو نشســت زمین و در پى آن سقوط 
ناگهانى خودرو و شــهروندان به داخل گــودال ها را در 

پى داشته باشد. 
وى کمبود اعتبار را مهمترین مانع پیش روى نوســازى 
شبکه فاضالب در این استان اعالم کرد و افزود: نوسازى 
شبکه فاضالب استان اصفهان به  50 میلیارد یورو اعتبار 

نیاز دارد که تأمین آن مشکل است.
معــاون بهره بردارى شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: طبق توافق هاى انجام شده 
تأمین اعتبــار از طریق فاینانس با یک شــرکت چینى 

نهایى شده است.

نوسازى 
شبکه فاضالب ا صفهان

 50میلیارد یورو نیاز دارد
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عضو شوراى مرکزى حزب مؤتلفه با بیان اینکه سال 96 
سال سختى براى دولت روحانى است، گفت: اگر دو تا سه 
میلیون فارغ التحصیل دانشــگاهى سرکار نروند اقتصاد 

ورشکسته خواهد شد.
به گزارش مهر، اسدا... عسگراوالدى افزود: ما در کشور 
5 میلیارد تن ذخیره معدنى داریم که تنها 500 میلیون تن 
از آن بهره بردارى مى شود، ظرفیت تولید 140 میلیون 
تن محصوالت کشاورزى و نیز ظرفیت ده میلیارد تنى 
در صادرات محصوالت پتروشــیمى حاکى از موقعیت 

مطلوب ما در عرصه هاى مختلف است.
عســگراوالدى با تأکید بر اینکه اگر دولت نســبت به 

کوچک کــردن بدنه خود اقــدام نکند ســال 96 و 97
 سال هاى سختى خواهد بود، اظهار داشت: دولتمردان 
تورم کشور را 8 درصد اعالم مى کنند اما همچنان گرانى 

به قوت خود باقى است.
عضو شوراى مرکزى حزب مؤتلفه تصریح کرد: اگر دولت 
نتواند نیاز شغلى پنج تا شش میلیون نفر از این افراد را مهیا 
کند، با چالش بزرگ ترى مواجه خواهد شــد و بى شک 

سال 96 سال سختى براى دولتمردان خواهد بود.
وى در پایان گفت: وقتى که کارخانه دار براى پرداخت 
حقوق کارگران خود معطل مانده، پرداخت تسهیالت 22 

درصدى بانک ها، حرام است.

مدیرکل نظارت بانک مرکزى با بیان اینکه بانک ها در 
حال حاضر با برخى مشکالت مواجه هستند اما ورشکسته 
نیســتند، گفت: مردم اطمینان داشــته باشند که بانک 
مرکزى بر وضعیت بانک ها و مؤسسات اعتبارى تحت 

نظارت، اطالع کامل دارد.
عباس کمره اى درباره برخى شایعات در فضاى مجازى 
و اظهار نظرهاى برخى افراد در خصوص ورشکستگى 
بانک هاى کشور ضمن رد این موضوع، افزود: در حال 
حاضر برخى بانک ها با مشکالتى نظیر کمبود سرمایه، 
انباشت دارایى هاى غیر مولد و مطالبات غیرجارى باالتر 
از استانداردهاى بین المللى مواجه هستند و در شرایطى 

قرار دارند که عملکرد آنها در دو سال اخیر با اندکى سود 
همراه بوده است اما بانک مرکزى به عنوان نهاد ناظر بر 
عملکرد آنها نظارت داشــته و ورشکستگى بانک ها به 

سادگى صورت نمى گیرد.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتبارى بانک 
مرکزى با اشــاره به اینکه در چارچــوب موجود تالش 
خواهد شد که حداقل زیان هم به سپرده گذاران منتقل 
نشود، گفت: در سال هاى اخیر بانک مرکزى به کمک 
دولت و مجلس شوراى اسالمى به سرعت چالش هاى 
موجود را مطالعه کرده و سیاســت هاى اصالحى را در 

پیش گرفته است.

بانک ها 
ورشکسته نیستند

سال 96 سال سختى براى 
دولت خواهد بود

گران ترین و ارزان ترین 
خودروى وارداتى به ایران 

با توجه به آغاز شـماره گذارى خودروهـاى غیرآمریکایى 
تولید شده در کشور آمریکا در روزهاى آینده براى این دسته 
از خودروها، بازار پررونقى را شاهد خواهیم بود. البته در بازار 
خودروهاى لوکس وارداتى ایران هنوز هم مى توان ردپایى 
از خودروهاى مدل سال هاى گذشته یافت که اغلب آنها نیز 
از قیمت هاى نجومى برخوردارند که علت اصلى آن تغییر 
قوانین و مقررات واردات خودرو به کشـور است و به گفته 
فعاالن بازار، خودروهایى که با ممنوعیـت واردات روبه رو 
شده اند با استقبال بیشترى براى خرید مواجه مى شوند که 

همین امر، افزایش قیمت را در پى دارد.
هیونداى اکسنت با 110 میلیون تومان ارزان ترین خودروى 
سدان صفرکیلومتر وارداتى و ب ام و سرى 7 تیپ کامفورت 
با بیشـینه قیمت 880 میلیون تومـان گران ترین اتومبیل 

لوکس وارداتى در جاده هاى ایران محسوب مى شوند.
با توجه به آغاز شـماره گذارى خودروهـاى غیرآمریکایى 
تولید شده در کشور آمریکا در روزهاى آینده براى این دسته 

از خودروها، بازار پررونقى را شاهد خواهیم بود.

ارائه بلیت قطار به سالمندان 
با 30 درصد تخفیف

 یک شرکت حمل و نقل ریلى در طول ماه مبارك رمضان 
بلیت هاى خود را به سالمندان با 30 درصد تخفیف ارائه 

مى دهد.
شرکت رجا به مناسبت فرا رســیدن ماه مبارك رمضان، 
تسهیالت و طرح هاى جدید تخفیف در بلیت قطارهاى 
خود را در قالب طرح منزلت براى متقاضیان سفر اعالم کرد.

بر این اساس تا 31 خردادماه سال جارى، کلیه مسافران 
باالى 60 سال از 30 درصد تخفیف در تهیه بلیت قطارهاى 
این شرکت بهره مند مى شــوند. در این طرح، با توجه به 
اتصال سیســتم فروش بلیت قطار به سامانه ثبت احوال 
کشور، با ارائه کد ملى و تاریخ تولد متقاضیان و بدون هرگونه 
روال ادارى، بلیت قطار با 30 درصد تخفیف صادر مى شود.

پرداخت کارت خرید
 5میلیونى به یارانه بگیران

دریافت کنندگان یارانه مى توانند با گرو گذاشتن حساب 
سرپرست خانوار، یک کارت اعتبارى خرید کاال به ارزش 
پنج میلیون تومان دریافت کنند. بانک مرکزى این مبلغ را 
در مدت پنج سال با سود 18درصد از حساب یارانه متقاضیان 

برداشت مى کند.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکى بانک مرکزى گفت: 
متقاضیان با ضمانت قرار دادن حســاب هــاى یارانه اى 
مى توانند ایــن کارت را که مخصوص خرید کاالســت 
دریافت کنند. به گفته حمیدرضا غنى آبادى ، بازپرداخت 
تســهیالت، به صورت خودکار از محل یارانه هاى نقدى 

برداشت مى شود.
از این کارت بانکى فقط مى توان براى خرید کاال استفاده 
کرد و امکان برداشــت پول نقد یا واریز به حساب دیگر 
وجود ندارد. این تسهیالت پنج ســاله و نرخ سود آن 18 

درصد است.
به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکى بانک مرکزى، 
بخشنامه مربوطه 27 اردیبهشت ماه به شبکه بانکى ابالغ 

شده است و قابلیت اجرایى دارد.

ارمنستان به ایران 
موز اکوادورى صادر مى کند

رئیس شرکت بازرگانى آرمک ارمنستان گفت: این شرکت 
قصد دارد از طریق خاك گرجستان و آذربایجان به ایران موز 

اکوادورى صادر کند.
«هاروتیونیان» اظهار داشت:  اولین حضور خارجى ما در بازار 
قزاقستان بود، یعنى جایى که ما امروز به آن موز اکوادورى 
صادر مى کنیم. کار به این صورت است که محصول مورد 
نظر مستقیماً به قزاقستان ارسال مى شود، اما اسناد مربوط 
به آن در ارمنســتان به ثبت مى رسد و مالیات بر سود این 
معامالت به خزانه دارى ارمنستان واریز مى شود. وى افزود: 
امروز ما در حال مذاکره با ایران هستیم که بازار عظیم آن به 
محصوالت اکوادور نیاز دارد اما به دلیل تحریم هاى موجود، 
حمل و نقل کاال از طریق ارمنستان (به ایران) با مشکالت 
جدى مواجه است. اما به نظر مى رسد که ما این مشکل را 
حل کرده ایم و موز اکوادور از گرجستان و از طریق خاك 

آذربایجان به بازار ایران صادر خواهد شد.

ویترین

رئیس اتحادیه تعاونى چایکاران کشــور گفت: دستیابى برگ سبز 
چاى به قیمت واقعى از جمله مطالبات مهم چایکاران است.

ایرج هوسمى با اشاره به اینکه در حال حاضر خرید تضمینى برگ 
ســبز چاى کمتر از قیمت واقعى اســت، افزود: شکوفایى اقتصاد 
بخش کشــاورزى در گرو خرید محصوالت کشاورزى به قیمت 

واقعى است.

وى بر ضرورت تعیین واقعى خرید تضمینى چاى در کشور تأکید 
کرد و گفت: گرچه در چهارســال اخیر قیمت برگ سبز چاى 125 
درصد افزایش پیدا کرده اما هنوز تا دســتیابى به وضعیت مطلوب 
راه زیادى مانده است. هوسمى با اعالم اینکه سالمت چاى ایرانى 
زبانزد عام و خاص در دنیاست، اظهار داشت: افزایش مصرف بى رویه 
چاى خارجى عالوه بر اینکه سالمت جامعه را تهدید مى کند، انگیزه 

و شوق چایکار ایرانى را براى تولید از بین مى برد.
وى تولید فعلى چاى کشور را 30 هزار تن در سال اعالم کرد که یک 

پنجم چاى مورد نیاز مصرف داخلى است.
وى در ادامه با اشــاره به اینکه میزان تولید چاى ممتاز در کشــور 
ساالنه 5 تا 10 درصد است، اظهار داشــت: در حال حاضر قیمت 

این چاى در بازار به ازاى هر کیلوگرم 25 تا 45 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه فروشندگان چرم طبیعى، مصنوعى 
و لوازم کفش اظهارداشــت: طى سال هاى گذشته 
شــرایط بازار به گونه اى بوده است که در بسیارى 
موارد تولیدکننــدگان ما مجبور بــه فروش چرم 
نیم ســاخت به کشــورهایى مانند ترکیه یا ایتالیا 
شده اند و این کشورها پس از مدتى همین مواد را با 
پاالیش به قیمت چند برابرى به خود ما فروخته اند.

ســعید حیاتى به ارائه توضیحاتى درباره وضعیت 
این روزهاى صنعت چرم کشــور پرداخت و گفت: 
متأسفانه مانند ســایر بخش هاى اقتصادى کشور 
صنعت چرم هم طى سال هاى گذشته دچار نوعى 
رکود شده است که باید براى خروج از این وضعیت 

تالش کرد.
وى عنوان کــرد: اکنــون تولیدکننــدگان ما از 
جنبه هاى مختلف تحت فشار قرار دارند و در نهایت 
با باال رفتن هزینه هاى مالیات، تأمین نیرو، انرژى 
و... آنها مجبور به افزایش قیمت تمام شــده خود 
مى شوند اما همین افزایش قیمت موجب مى شود 
که خریداران بازار چرم طبیعــى دیگر توان خرید 

نداشته باشند و به سراغ نمونه هاى مصنوع بروند.
حیاتى ادامه داد: حتى در این حوزه برخى کشورها 
به تولید گسترده چرم مصنوع پرداخته و حتى چرم 
طبیعى را با آن مخلوط کرده اند و در نهایت کاالى 
به دست آمده به گونه اى است که شاید از نظر ظاهر 
هیچگونه تفاوتى با چرم طبیعى نداشــته باشد. بر 
همین اساس در بســیارى از موارد به دلیل قیمت 
ارزان ترى که در این نمونه ها وجود دارد افراد نسبت 

به خرید آن اقدام مى کنند.
حیاتى با اشــاره به اینکه طى این سال ها از میان 
اعضاى این صنف واحدهاى متعدد اقدام به تعطیلى 
کرده اند، اظهار داشــت: این اتفاق در شرایطى رخ 
مى دهد که کشورى مانند ترکیه به دلیل پرداخت 
نقدى پول طى این ســال ها توانســته است چرم 
نیم ســاخت ما را به قیمت مفت و ارزان تهیه کند 
و پس از پاالیش آن را دوباره بــا قیمتى چند برابر 
به خود ما بفروشد یا کشورى مثل ایتالیا نیز چنین 
رویکردى را دنبال کند و ما مجبوریم به دلیل رکود 
بازار، کاالى خود را با قیمتــى به مراتب پایین تر از 
قیمت حقیقى به این کشورها صادر کنیم و پس از 
پاالیش کاال با قیمت چند برابرى آن را وارد کنیم در 
صورتى که اگر در کشور سرمایه کافى وجود داشت 
و ما مى توانستیم دستگاه هاى الزم را که هزینه اى 
باال داریم، خریدارى کنیم این امکان وجود داشت 
که این عملیات در داخل مرزهاى کشور انجام شود.

 

در میان شــش حوضه آبریز اصلى کشور از ابتداى سال 
آبى جارى (مهر ماه ) حوضه مرزى شــرق 60 میلیمتر 
بارش داشت که نسبت به پارســال 35 درصد و نسبت 
به درازمدت 38 درصد کاهش نشان مى دهد. در حوضه 
آبریز دریاى خزر 311 میلى بارش ثبت شــده که نسبت 
به پارسال 26 درصد و نسبت به درازمدت نیز 11 درصد 
کاهش یافته اســت. در عین حال حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه 202 میلى بارش داشته است که نسبت به پارسال 
29 درصد و نســبت بــه درازمــدت 19 درصد کاهش

 دارد.
حوضه آبریز فــالت مرکزى 155 میلى بارش داشــت 
که نســبت به پارسال 20 درصد و نســبت به درازمدت 
5 درصد بیشتر اســت؛ در حوضه آبریز قره قوم نیز 179 
میلیمتر بارش گزارش شده اســت که نسبت به پارسال 
(سال گذشته آبى) 26 درصد و نســبت به درازمدت 14 

درصد کاهش نشان مى دهد.
به این ترتیب میانگین بارش در کشــور از ابتداى سال 
آبى جارى تاکنون 222 میلیمتر گزارش شــده است که 
نسبت به پارســال 2 درصد و نســبت به درازمدت یک 

درصد کمتر است.
بنابرگزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران حجم آب 
مخازن 164 سد تأمین کننده آب شرب کشور 33 میلیارد 
و 45 میلیون متر مکعب است یعنى 67 درصد مخازن این 
سدها پر شده است. همچنین ظرفیت مخازن این تعداد 

سد کشور 49 میلیارد و 700 میلیون متر مکعب است.
میانگین بارش در 18استان کشــور در سال آبى جارى 
نسبت به پارسال کمتر اســت. در این میان استان هاى 
قزویــن 13درصد، کردســتان 32 درصد، کرمانشــاه 
40درصــد، کهگیلویه و بویراحمد 16درصد، گلســتان 
34 درصد، گیالن 13درصد، لرستان 28درصد، مازندران 
23درصد و همدان 17 درصد نســبت به دوره مشــابه 

پارسال  بارش کمترى دارند.

بنابر اعالم شــرکت منابع آب ایران بیشترین بارش در 
استان گیالن با 767میلیمتر و کمترین بارش در استان 

یزد با 76 میلیمتر ثبت شده است.
به ایــن ترتیــب میانگیــن بــارش از ابتداى ســال
 آبى جارى ( اول مهر) در بین 31 اســتان کشور به این 

شرح است:
استان هاى آذربایجان شرقى 226 میلیمتر، آذربایجان 
غربى 286 میلیمتــر، اردبیــل 258 میلیمتر، اصفهان 

133 میلیمتر، البرز 409 میلیمتــر، ایالم 335 میلیمتر، 
بوشــهر 271 میلیمتر، تهران 289 میلیمتر، چهارمحال 
و بختیارى 634 میلیمتر، خراســان جنوبى 93 میلیمتر، 
خراســان رضــوى 174 میلیمتر، خراســان شــمالى

 257 میلیمتر، خوزســتان 208 میلیمتــر، زنجان 261 
میلیمتر، سمنان 96 میلیمتر و سیستان و بلوچستان 95 

میلیمتر گزارش شده است.
میانگین بارش در اســتان فارس 389 میلیمتر، قزوین 

288 میلیمتر، قم185 میلیمتر، کردستان 384 میلیمتر، 
کرمان 172 میلیمتر، کرمانشاه 400 میلیمتر، کهگیلویه 
و بویر احمد 457 میلیمتر. گلستان 343 میلیمتر، گیالن
 767 میلیمتــر، کردســتان 593 میلیمتــر، مازندران

 422 میلیمتر، مرکزى 307 میلیمتــر، هرمزگان 244 
میلیمتر، همدان 373 میلیمتر و  یزد 76 میلیمتر است.

میانگین بــارش از ابتداى ســال آبى جــارى فقط در
 13 استان نسبت به پارسال بیشتر است.

بارش در 18 استان، کمتر از میانگین بلندمدت بوده است

کاهش بارندگى در 6 حوضه آبریز اصلى کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایى 
شــدن طرح رجیســترى تلفن هاى همراه از پایان 
خردادماه خبر داد.یدا... صادقى بــا تأکید بر اهمیت 
اجراى این طــرح در کاهش قاچــاق موبایل، اظهار 
داشت: اجراى طرح رجیسترى تلفن همراه داراى دو 
بخش است که یکى از این بخش ها به قواعد تجارى و 

دیگرى به زیرساخت هاى فنى مربوط مى شود.
وى با تأکید بر اینکه در اجراى این طرح دچار نشدن 
مردم به مشــکل از اهمیت ویژه اى برخوردار است، 
گفت: برهمین اســاس طى ماه هاى گذشته وزارت 
ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام 

این بخش است.
معاون امور اقتصــادى و بازرگانــى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت افزود: طبق اطالعاتى که از ســوى 
ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال به دست ما رسیده، 
ظاهراً امور مربوط به این بخش در حال انجام است 
و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایى 
مى شود. به گزارش ایسنا، عالوه بر رجیسترى تلفن 

همراه، ســامانه اى نیز به تازگى طراحى شده و طبق 
آیین نامه هاى مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم 
شده اند از پایان اردیبهشت ماه سال جارى کاالى خود 

را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.
پیش از این سخنگوى ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در آخرین روزهاى ســال گذشته از اجرایى 
شدن طرح رجیســترى تلفن هاى همراه تا تیر ماه 
1396 خبر داده بود، محمود واعظى،وزیر ارتباطات 
هم در آخرین اظهار نظرهاى خود در این زمینه گفته 
بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
هماهنگ کردیم و امیدواریم ایــن فرآیند تا تیر ماه 

اجرایى شود.
وى البته این نکته را هم یادآور شــده بود که مرحله 
پایلوت رجیسترى انجام شــده است و دستگاه هاى 
ذیربــط خریــدارى شــده و بدین ترتیب مســائل
 سخت افزارى حل شده اســت اما در بعد نرم افزارى 
هنوز مشــکالتى وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه 

1396 به نتیجه برسد.

سازمان خصوصى سازى نکاتى را که براى ثبت درست شماره 
شبا توسط مشمولین سهام عدالت الزم است را اعالم کرد. 
بنابراین گزارش این سازمان اعالم کرد براى دریافت سود 
سهام عدالت سالیانه توسط مشمولین سهام عدالت موارد زیر 

باید مورد توجه مشمولین قرا بگیرد:
* براى اخذ شماره شبا بانکى ضرورتى به افتتاح حساب جدید 
در بانک ها نیست و حساب هاى بانکى قبلى و موجود نیز 

امکان دریافت شماره شبا دارند.
* شباى بانکى متعلق به یک حساب بانکى مسدود مورد قبول 
واقع نخواهد شد. چنانچه مدت زیادى است که از وضعیت 
مسدودى یا فعال بودن حساب خود بى اطالع هستید، الزم 
است قبل از کار با سامانه، وضعیت حساب را از بانک سئوال 
کنید.* شماره شباى متعلق به حساب مشترك اشخاص مورد 

تأیید سامانه قرار نخواهد گرفت.
* شماره شباى حساب بانکى اشخاص حقوقى در سامانه 

سهام عدالت با تأیید مواجه نخواهد شد.
* سود سهام عدالت به صورت انفرادى به حساب شخص 

سهامدار واریز مى شود، لذا براى هر نفر از اعضاى خانوار باید 
یک شماره شبا که به نام شخص مشمول باشد در سامانه 

ثبت شود.
* براى کودکان و افراد تحت تکفل زیر سن قانونى باید شماره 
شبا به نام خود آنها در سامانه ثبت شود و سود سهام عدالت به 

حساب سرپرست خانوار یا قیم و وکیل واریز نمى شود.
* تنها پیامکى که از سوى ســامانه سهام عدالت و سازمان 
خصوصى سازى براى افراد ارســال مى شود این است که 
شماره شباى وارد شده با نام مشمول مطابقت ندارد یا شباى 
ثبت شده متعلق به یک حساب بانکى مسدود است، به همین 
دلیل به پیامک هاى دیگر که تحت عنوان سهام عدالت از 

شماره هاى ناشناس ارسال مى شود، نباید توجه شود.
* دوره بررسى و تطبیق منجر به تأیید یا عدم تأیید شماره 
شــبا در حدود 15 روز است. ســازمان خصوصى سازى از 
طریق سیستم بانکى طى این مدت شباى بانکى مشموالن 
را بررسى مى کند و در صورت تأیید، پیام تأیید نهایى شبا از 

طریق سامانه قابل مشاهده است.

نکاتى در مورد ثبت شماره شبا

چایکاران درخواست گرانى دادند

ماهیگیرى ترکیه 
از وضعیت گل آلود 
صنعت چرم ایران

احتمال اجراى 
رجیسترى 
موبایل از
 اول تیرماه



بدون شرح
طرح: ایران کارتون

از نشــانه هاى آفرینش او، خلقت آســمان هاى پابرجا بدون ستون و 
تکیه گاه اســت. آســمان ها را به اطاعت خویش دعــوت و آنها بدون 
درنگ اجابــت کردند، اگر اقرار آســمان ها به پــروردگارى او و 
اعترافشان در اطاعت و فرمانبردارى از او نبود، هرگز آسمان ها 
را محل عرش خویش و جایگاه فرشتگان، و باال رفتن سخنان پاك و 

موال على (ع)اعمال نیک و صالح بندگانش قرار نمى داد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز یازدهم ماه مبارك رمضان:
ْم َعلَىَّ فیِه  ْه اِلَىَّ فیِه الُْفُسوَق َوالِْعْصیاَن، َوَحرِّ اَللّـُهمَّ َحبِّْب اِلَىَّ فیِه اْالِْحساَن، َوَکرِّ

َخَط َوالنّیراَن، بَِعْونَِک یا ِغیاَث الُْمْسَتغیثیَن. السَّ
خدایا دوســت گردان نزد من در این ماه احســان و نیکــى را و ناخوش دار در 
پیش من در این روز فســق و نافرمانى و گناه را و حــرام گردان در این روز 
بر من خشــم کیفربار و آتش (ســوزان) را به کمک خــودت اى فریادرس 

فریادخواهان.

آگهى مزایده عمومى  نوبت دومنوبت دوم

سید محسن تجویدى- شهردار نطنز   

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به فروش یک واحد تجارى 
به شماره 1 در طبقه زیرزمین از مجموعه  تجارى پاساژ شهردارى واقع در خیابان امام خمینى (ره) از طریق مزایده 
عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ 

شنبه 96/03/27 به شهردارى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 54222119- 031

(آگهى مزایده عمومى) نوبت دومنوبت دوم

مجید صفارى- شهردار بادرود 

شهردارى بادرود با استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد ساماندهى معدن زباله تر و خشک در معدن زباله شهردارى را طبق شرایط و مشخصات 
ذیل از طریق آگهى مزایده به اشخاص حقیقى و یا حقوقى واگذار نماید. 

قیمت پایه مزایده: 
قیمت پایه واگذارى معدن زباله 400/000/000 ریال براى مدت یک سال مى باشد

شرایط مزایده: 
1- متقاضیان شرکت در آگهى جهت دریافت اطالعات کافى در خصوص محل معدن مى توانند به شهردارى مراجعه نمایند. 

2- شرکت کنندگان باید داراى توانایى مدیریت اجرایى و ساماندهى معدن و توانایى مالى بابت تهیه ضمانت نامه بانکى و کلیه حقوق شهردارى را داشته باشد. 
3- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

4- کلیه پیشنهاد دهندگان در مزایده بایستى مبلغ 40/000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب سپرده شهردارى به شماره سیبا 106682190001 
نزد بانک ملى شعبه بادرود واریز و فیش آن را ضمیمه پیشنهاد نمایند. 

5- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهادات خود را با توجه به قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه 96/3/24 در پاکت الك و مهر شده محتوى فیش 
سپرده بانکى و برگ پیشنهادى با عدد و حروف خوانا بدون قلم خوردگى همراه با آدرس و ذکر شماره تلفن پس از امضاء به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و 

رسید دریافت دارند. 
6- پیشنهادات واصله رأس ساعت 11:00 صبح روز پنج شنبه مورخه 96/3/25 در محل شهردارى با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معامالت شهردارى قرائت و سپس 

تعیین برنده مشخص خواهد شد. 
7- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و پیشنهادات مخدوش و مبهم و ناخوانا و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- افراد شرکت کننده باید صالحیت شرایط دریافت پروانه کسب و مجوز از اداره محیط زیست و سایر ارگانهاى ذیربط را داشته باشند. 
9- افراد شرکت کننده متعهد و ملزم به رعایت و قوانین مربوطه و مجوز و مصوبه شوراى اسالمى شهر خواهد بود. 

10- مدت زمان واگذارى محل اجراى پروژه یک سال شمسى است و در پایان مهلت هیچگونه حق و حقوقى براى طرف قرارداد (بهره بردار) ایجاد نخواهد کرد. 
11- افراد شرکت کننده باید متأهل و داراى مدرك پایان خدمت نظام وظیفه باشند. 

12- سپرده هاى نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد به نفر اول باقى خواهد ماند. چنانچه نفرات اول و دوم و سوم پس از ابالغ کتبى شهردارى ظرف مدت حداکثر یک 
هفته از قرارداد خوددارى نمایند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

13- افراد تعیین برنده حق واگذارى مدیریت اجرائى پروژه را به غیر ندارند و کلیه هزینه آگهى و درج در روزنامه و....... به عهده برنده مزایده مى باشد. 

((آگهى مناقصه نوبت اول))
(مرحله دوم)

عنایت اله امیرحاجلو- شهردار چادگان 

شهردارى چادگان به استناد مجوز شماره 95/116 مورخه 1395/9/22 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان و ردیف 33011 بودجه 
سال 1396  این شهردارى و در اجراى ماده 4 آیین نامه مالى شهرداریها در نظر دارد عملیات زیرسازى و آسفالت ریزى معابر سطح شهر 

را از طریق مناقصه عمومى با شرایط مشروحه ذیل به شرکت هاى عمرانى واجد شرایط واگذار نماید: 
1- موضوع و محل مناقصه: زیرسازى و آسفالت معابر سطح شهر چادگان 

2- رشته پیمانکار شرکت کننده در مناقصه: رشته راه باند داراى صالحیت و ظرفیت کار 
3- سقف اعتبار پروژه: با اعتبار بالغ بر 6/500/000/000 (شش میلیارد و پانصد میلیون) ریال با شرایط ذیل: 

الف: زیرسازى هر مترمربع به مبلغ به عدد .............................................. ریال به حروف ....................................................... ریال 
ب: خرید آسفالت گرم با بیندر و توپکا هر تن به مبلغ به عدد .......................... ریال به حروف .............................................. ریال 
ج: حمل و پخش آسفالت با فینیشر هر تن به مبلغ به عدد ......................................... ریال به حروف ....................................... ریال
د: حمل و پخش آسفالت به صورت دستى هر تن به مبلغ به عدد ....................................... ریال به حروف ................................ ریال
و: حمل و پخش آسفالت براى لکه گیرى هر تن به مبلغ به عدد ....................................... ریال به حروف ................................ ریال
هـ: خرید ام سى به مبلغ به عدد ..................................................... ریال به حروف ................................................................... ریال

ذ: طبق دستور کارفرما 
4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد اعتبار تخصیص یافته بصورت اسناد و ضمانتنامه بانکى با اعتبار یکساله یا بصورت 

نقد و واریز به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى شعبه چادگان. 
5- مدت قرارداد: یک سال بعد از امضاء قرارداد. 

6- شرکت کننده در مناقصه موظف است نسبت به ارائه تصویر رتبه بندى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان و تصویر اساسنامه 
و مدارك ثبت شرکت (آگهى در روزنامه) با آخرین تغییرات. 

7- برنده مناقصه موظف به ارائه تضمین حسن اجراى قرارداد به میزان 10 درصد کل قرارداد یکساله به نفع شهردارى چادگان خواهد بود. 
8- متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1396/3/8 لغایت روز یکشــنبه مورخ 1396/3/21 با مراجعه به شهردارى نسبت به 
دریافت فرم شرکت در مناقصه از دبیرخانه شهردارى اقدام و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را در پاکت الف و قیمت پیشنهادى را به 
انضمام تصویر رتبه بندى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى و اسناد مناقصه و سوابق اجرایى و اسناد شرکت را در پاکت ب قرار داده و 
هر دو پاکت را بعد از مهر و امضاء کردن تا پایان وقت ادارى (ساعت 14/30) روز یکشنبه مورخ 1396/3/21 تحویل حراست شهردارى 
داده و رسید دریافت نمایند و پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1396/3/22 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان 

با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت مى گردد. 
9- شهردارى چادگان به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالى شــهردارى ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به 

پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

11- برنده مناقصه موظف است پس از اعالم شهردارى ظرف مدت یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده 
او به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مى گردد. 

12- کلیه هزینه هاى مالى از قبیل هزینه آگهى، کارشناسى و غیره که در اثر مناقصه حادث گردیده به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
13- شرکت کنندگان بایستى شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دى ماه 1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاى اسالمى کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدى و همچنین ماده 

(10) قانون نظام وظیفه عمومى در نظر داشته باشند. 
14- پیمانکار در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه گواهینامه ارزش افزوده جهت تأمین اعتبار آن به واحد امور مالى شهردارى مى باشد در 
غیر اینصورت شهردارى هیچگونه تعهدى در قبال تأمین اعتبار و پرداخت آن نخواهد داشت و مسئولیت قانونى آن بر عهده پیمانکار 

یا شرکت مربوطه خواهد بود. 
15- در صورت داشتن نماینده تام االختیار براى شرکت ها، داشتن معرفى نامه کتبى براى انجام امورات ادارى که ممهور به مهر شرکت 

باشد براى نماینده تام االختیار شرکت ها الزامى مى باشد. 
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آگهى فراخوان عمومى فروش شماره 96/11 نوبت دومنوبت دوم

شرکت عمران شهر بهارستان 

شرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظر دارد تعدادى محدود از 
زمینهاى مسکونى و تجارى- خدماتى- کارگاهى و انبار خود واقع در شهر 
بهارســتان را از طریق فراخوان عمومى به صورت نقد و اقساط به فروش 
برساند: متقاضیان محترم مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 
96/03/16 تا تاریخ 96/03/25 به شرکت عمران شهر بهارستان واقع در 
شهر بهارستان- خیابان الفت شرقى- انتهاى خیابان امیرکبیر مراجعه و 
یا با شماره تلفن 96- 36861090 داخلى 213 دفتر فروش تماس حاصل 

نمائید. 
WWW.BNT.ir م الف: 47435  پایگاه اینترنتى
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دومین شب داستان خوانى برنامه «شهر کتاب، شب هاى رمضان بیدار 
است» برگزار شد و ایرج طهماسب در شهر کتاب مرکزى، بخش هایى 

از داستان هایش را براى حضار خواند.
ایرج طهماسب، نویســنده، کارگردان، تهیه کننده و بازیگر درباره 
ایده کتاب «ســه قصه» اظهار داشــت: واقعاً نمى دانم باید از دست 
آقاى مجرى چه کار کنم که آقاى طهماســب را بیچاره کرده! چون 
طهماسب هم یکى مثل شماست که دوست دارد کارهاى هنرى بکند، 
یاد بگیرد و فعالیت هاى مختلف داشــته باشد اما آنقدر تحت الشعاع 

آقاى مجرى است که کمتر این جنبه او دیده شده است.
وى افزود: من ســالیان ســال، فراى کارهایى که انجام مى دادم، 
مى نوشــتم و فکر کردم که بعد از 30 ســال زمان آن رســیده که 
نوشــته هایم را منتشــر کنم و حاال منتظرم تا بازخوردهاى شما را 

دریافت کنم.
طهماسب با تأکید بر اینکه «سه قصه»، کتابى براى بزرگساالن است 
و نه کودکان گفت: من شوکه شــدم که بچه ها تا این موقع از شب 
بیدارند و اگر مى دانستم با این همه بچه در این جلسه مواجه مى شوم، 

حتمًا یک داستان کودکانه براى خواندن با خودم مى آوردم چون این 
داستان ها براى بچه ها کمى سنگین است اما بخشى از «بالشى پر از 

پر سفید» را مى خوانم.
این کارگردان همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا پس از این، شاهد 
انتشار کتابى از او خواهیم بود یا نه، گفت: من همیشه در حال نوشتم و 
از بچگى تا این سن نوشته ام، خیلى ورق پاره کرده ام و حاال هم یک 
داستان کودکان دارم که مى خواهم منتشرش کنم و یک مجموعه 
سه جلدى از کارهاى قدیمى که یکى از آنها درباره فلسفه، یکى درباره 

نمایش و دیگرى شعر و نکته ها و یادداشت هایم است.
طهماســب در پایان گفت: براى من یک کتاب یا نویسنده خاص بر 
کتاب یا نویســنده دیگرى برترى ندارد. به نظر من همه نویسنده ها 
خوبند و اینکه ما چه کتاب یا نویســنده اى را براى مطالعه انتخاب 

مى کنیم، فقط به حس و حال و نیازمان مربوط مى شود.
وى ادامــه داد: نویســنده ها هم 

متخصصــان  مثــل 
هســتند بنابراین 

ما گاهى نیاز داریم که ســراغ یک شــاعر 
برویم گاهى نیاز داریم سراغ متخصص 

امور جنایى برویم، گاهى به فالســفه 
نیازمندیــم و گاهى هــم باید رمان 

بخوانیم بنابرایــن کتاب محبوب 
داشتن برایم بى معناست چون 

نمى توانم بگویم فردوســى 
بهتر اســت یــا موالنا و 

همه شــان را دوست 
دارم و مى خوانم.

کداستان کودکانه براى خواندن با خودم مى آوردم چون این 
ا براى بچه ها کمى سنگین است اما بخشى از «بالشى پر از 

»را مى خوانم.
ردان همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا پس از این، شاهد 
ابى از او خواهیم بود یا نه، گفت: من همیشه در حال نوشتم و 
 تا این سن نوشته ام، خیلى ورق پاره کرده ام و حاال هم یک 
و یک مجموعه  دارم که مى خواهم منتشرش کنم کودکان
ىاز کارهاى قدیمى که یکى از آنها درباره فلسفه، یکى درباره 

 دیگرى شعر و نکته ها و یادداشت هایم است.
ـبدر پایان گفت: براى من یک کتاب یا نویسنده خاص بر 
ویســنده دیگرى برترى ندارد. به نظر من همه نویسنده ها 
ینکه ما چه کتاب یا نویســنده اى را براى مطالعه انتخاب 

 فقط به حس و حال و نیازمان مربوط مى شود.شود.
ــه داد: نویســنده ها هم 

متخصصــان
 بنابراین

ما گاهى نیاز داریم که ســراغ یک شــاعر 
برویم گاهى نیاز داریم سراغ متخصص 

امور جنایى برویم، گاهى به فالســفه 
نیازمندیــم و گاهى هــم باید رمان 

بخوانیم بنابرایــن کتاب محبوب 
داشتن برایم بى معناست چون 

نمى توانم بگویم فردوســى 
بهتر اســت یــا موالنا و 

همه شــان را دوست 
دارم و مى خوانم.

آقاى مجرى
ایرج طهماسب را بیچاره کرده

محمدرضا هدایتى، امیرحسین صدیق و 
کورش تهامى براى فیلم «آشوب» بلیت 

فروختند.

«آشوب» در بلیت فروشى  

هومن ســیدى بازیگــر ســینما، تئاتر و 
تلویزیون عکســى از خود درکنار فرهاد 
اصالنى منتشــر و عنوان کرد: «در کنار 
فرهاد اصالنى بودن حال خوبیه.» سیدى 
نوشت: «روزهاى سخت دوام نمى آورند. 
اما آدم هاى ســخت چرا. حال خوبیه در 
کنارت فرهــاد خان باتجربه، بــا انگیزه، 

درجه یک.»

متین سادات ســتوده با انتشار این عکس 
در اینستاگرامش نوشت: «راضیه... # "سّر 
دلبران". عزیزان دل متأســفانه سریال 
"ســر دلبران" براى پخش در ماه مبارك 
رمضان آماده نشد و ما همچنان مشغول 

فیلمبردارى در یزد هستیم.»

مهران احمدى بازیگر سینما و تلویزیون، 
تصویرى از خود در کنار یک پیکان جوانان 

گوجه اى منتشر کرد.

حال خوبیه 

سر دلبران 

پیکان جوانان گوجه اى

فیلم ســینمایى «50 کیلو آلبالو» پر حاشــیه ترین اثر مانى 
حقیقى قرار است به زودى در شــبکه نمایش خانگى توزیع 

شود؛ یادداشت زیر کوتاه به این فیلم مى پردازد.
فیلم سینمایى پر حاشیه «50 کیلو آلبالو» ساخته مانى حقیقى 
که سال گذشته با وجود آمار فروشى معادل 13 میلیارد تومان،  
پس از اتمام اکرانش در تهران به دســتور سازمان سینمایى 
توقیف شده بود پس از انجام اصالحات، از وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمى پروانه نمایش خانگى گرفت.
فیلم «50 کیلو آلبالو» اثر پر بازیگرى است که در زمان اکرانش 
با حاشیه هاى بسیارى همراه بود. على جنتى وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمى وقت، پس از اکران این فیلم درباره آن گفته بود: 
فیلم سینمایى «50 کیلو آلبالو» به هیچ عنوان مناسب نبود و 
اگر از چگونگى این فیلم اطالع داشتم اجازه ساخت و اکران 

به آن نمى دادم.
على جنتى همچنین گفته بود: فیلم «50 کیلو آلبالو» فروپاشى 
و سقوط خانواده را ترویج مى کند و آرایش نامناسب بازیگران 
الگوى نامناسبى ارائه مى دهد؛ بنابراین من شخصًا مخالف 

اکران این فیلم هستم.
در مقابل مانى حقیقى کارگردان فیلم نیز در نامه اى سر گشاده 
به على جنتى یادآورى کرده بود که «50 کیلو آلبالو» سه بار 
پروانه ساخت گرفته و فیلمنامه آن 14 اصالحیه داشته و پس 
از دو بار بازبینى توسط شــوراى پروانه نمایش 17 اصالحیه 

خورده است!
خالصه اینکه این فیلم پس از کش و قوس هاى فراوان و پس 
از توقیفش در نیمه اکران حال با اعمال اصالحیه قرار است در 

شبکه خانگى نمایش توزیع شود.

فیلم سینمایى «50 کیلو آلبالو» ششمین ساخته مانى حقیقى 
است و عالوه بر خودش بازیگرانى چون فرهاد آئیش، پژمان 
جمشیدى، سیامک انصارى، ساعد سهیلى، افسانه بایگان، 

امید روحانى و داریوش اسد زاده در آن ایفاى نقش مى کنند.
فیلم «50 کیلو آلبالو» با عروسى مرجان آغاز مى شود؛ جشنى 
که حضور مأموران پلیس آن را برهم مى زند. ماجرا از این قرار 
است که پلیس براى دســتگیرى داماد خالفکار وارد جشن 
مى شــود و میهمانان فرار مى کنند. در این میان ریختن آب 
آلبالو روى پیراهن داوود باعث آشنایى او و آیدا مى شود و آنها 

را دچار ماجراها و اتفاقات عجیبى مى کند.
فیلم ســینمایى «50 کیلو آلبالو» به تهیه کنندگى مرتضى 
شایســته پروانه نمایش خانگى گرفته و بــه زودى توزیع 

خواهد شد.

کوتاه از «50 کیلو آلبالو» 

فروزنده اربابى درگذشت. او گوینده سال هاى دور رادیو بود. 
اربابى در ســوم دى ماه 1313 در قم به دنیا آمد، و هنگام فوت 82 ســال 
داشــت.  زویا پیرزاد در صفحات 58 و 59 رمان «چراغ ها را من خاموش 
مى کنم» که در دهه 1340 در آبادان روى مى دهــد، از فروزنده اربابى به 
عنوان گوینده رادیو نام برده اســت. فروزنده اربابى تنها نماینده ایرانى در 
بنیاد بین المللى موالنا بود. وى در 12 خرداد 1396 در سن 82 سالگى در 

تهران درگذشت.
فروزنده اربابى فعالیت هاى گویندگى خود در رادیو را با گویندگى برنامه هاى 
تفریحى و ســرگرمى آغاز کرد اما پس از مدتى کوتاه تهیه کنندگان رادیو 
تشخیص دادند که صداى وى براى برنامه هاى ادبى و هنرى مناسب تر 
اســت. به دلیل صداى دلنشــین و لحن بیانى که مختص او بود فروزنده 
توانست به یکى از گویندگان سرشــناس قبل از انقالب تبدیل شود. وى 

همچنین مجرى برنامه «گلها» بود.
فروزنده به همراه چند گوینده زن دیگر رادیو از جمله روشنک و آذر پژوهش 
از شهرت بسیارى برخوردار بودند. اوعالوه بر صداى خوب در زمینه ادبیات 

و هنر هم از دانش خوبى برخوردار بود.

دومین شب جام ستاره هاى 96 با حضور گســترده ستاره هاى سرشناس 
موسیقى، ورزش و ســینما در ورزشگاه شهید کشــورى برگزار شد و مثل 
همیشــه حاشــیه ها و اتفاقات این جام باشــکوه لحظات جذابى را براى 

مخاطبان رقم زد.
وحید شمسایى در جواب در خصوص حضور امیر تتلو در لیست باشگاهش 
گفت: امیر هم مى تواند بیاید و ورزش کند، هر کسى که بخواهد ورزش کند، 
باید سالمت باشد و روحیه پهلوانى داشته باشد، برایمان فرقى نمى کند که 
چه کسى باشد. امیر تتلو به فوتبال عالقه دارد و کسى که بازى کردن عالقه 
دارد باید خوب باشد، کسى که فقط عالقه داشــته باشد اما توانایى نداشته 

باشد، فایده هم ندارد. 
همچنین شمسایى در مورد عدم حضور امیر تتلو در بازى ها با وجود اسپانسر 

اظهار بى اطالعى کرد. 
گفتنى اســت به تازگى ایــن خواننده یک پســت درباره حجاب منتشــر 
کرده و حمایتــش را از حجاب بــا تکرار یــک جمله معــروف از آیت ا... 
مرتضى مطهــرى اعالم کــرده اســت. او همچنین با انتشــار تصویرى 
از ســریال «مریم مقدس(س)»، اعالم کــرده که با ســرچ در گوگل، 

مى تــوان بــه نکته مــورد نظــر او پــى بــرد. او جــدا از تصاویر 
ســریال «مریــم مقــدس(س)»، بــه دیگــر تصاویر هم

 ارجاع داده است.

عوامل «دورهمى» با انتشار عکسى از پایان ضبط این 
مجموعه خبر دادند.

ضبط آخرین قسمت از «دورهمى» (پنج شنبه 11 خرداد 
ماه) انجام شد اما طبق اعالم شبکه نسیم پخش آن تا دو 

ماه آینده ادامه خواهد داشت.
در پیامى که در صفحه رسمى برنامه «دورهمى» شده، 
آمده است:«ضمن تشکر ویژه از کلیه عوامل مجموعه 
دورهمــى ، ضبط آخرین قســمت "دورهمــى" روز، 
پنج شنبه 11 خرداد ماه انجام شد. پخش "دورهمى" تا 

دو ماه آینده همچنان ادامه خواهد داشت.»
پخش قسمت هاى ضبط شده «دورهمى» نیز 

تا اوایل شهریور از شبکه نسیم ادامه خواهد 
داشت. به دلیل محدود بودن قسمت هاى 
ضبط شــده، این مجموعه از این پس به 
صورت دو روز در هفته و جمعه و شــنبه 

شب ها روى آنتن شبکه نسیم رود.
آخرین قســمت از برنامه «دورهمى» در 
دکور این مجموعه در حالى مقابل دوربین 
رفت که به نظر مى رســد مهران مدیرى 
  قصد دارد پس از این برنامه به سراغ ساخت 
مجموعه اى جدید براى شبکه 3 برود که 

شباهت هایى به «دورهمى» دارد. 
در هفته هــاى اخیر برخــى اظهارات 
مدیرى در برنامه «دورهمى» که علیه 
دولت تلقى شــده بود، با انتقادهایى 
مواجه شــده بود. مشخص  نیست 
دلیل تمام شدن ناگهانى ساخت 
این برنامه با حضــور مدیرى تا 
چه حد به ایــن موضعگیرى ها 
ارتبــاط دارد. پرونده ســاخت 
«دورهمى» پــس از 18 ماه به 
طور کامل به پایان خواهد رسید، 
مگر آنکه تهیــه کنندگان این 
پروژه بخواهنــد این مجموعه 
را با فرد دیگــرى به جز مدیرى 

مقابل دوربین ببرند.
گفتنى است احسان خواجه امیرى 
به عنوان آخرین مهمــان در این 

برنامه حضور داشت.

برنامه «گلها» خاموش شد

امیر تتلو در لیست نهایى 
باشگاه آقاى گل جهان

مرتضى میرباقرى معاون سیما در پاسخ به این ســئوال که آیا صداى «ربّنا»ى 
استاد شجریان از تلویزیون پخش مى شود یا خیر؟ گفت: پخش نشدن این دعا از 
صداوسیما منعى بوده که خودشان باعث آن شــده اند. اگر از سوى ایشان احترام 
به انقالب، احترام به آزادى،  امنیت و حاکمیت ابراز شود، هیچ منعى براى پخش 

این دعا وجود ندارد.
وى در ادامه افزود: بارها گفته ام استاد شجریان به دلیل صحبت هایشان در سال 
88 اشتباهات فاحشى انجام دادند که واقعًا پیشنهاد ما به هنرمندان این است که 
در مسائلى که امنیت کشورشان را به خطر مى اندازد و مى تواند خیانت در کشور را 
ایجاد کند، نباید حضور پیدا کنند و بازى بخورند؛ چراکه هنرمند آدم سیاسى نیست. 
هنرمند باید در کار اصلى خودش قرار بگیرد؛ بنابراین زمانى که این مسائل اتفاق 
مى افتد، باعث مى شود آن رسالت اساسى که یک هنرمند موظف به انجام آن است، 

لطمه ببیند و این کار در آن سال مورد لطمه قرار گرفت.
معاون سیما بیان کرد: شما در کشورى با سابقه فرهنگى بزرگ هستید که امنیت 
فوق العاده اى در آن حاکم است و انتخاباتى در آن برگزار شده که حتى ترقه اى در 
آن منفجر نشده است. هنرمندان باید قدردان انقالبى که در این کشور ایجاد شده، 

باشند؛ قدردان امنیتى که توسط حاکمیت براى مردم ایجاد شده است.
میرباقرى ادامه داد: این امنیت توسط حاکمیت و مردم ایجاد شده است و نمى توان 
حاکمیت را زیر سئوال برد و به گونه اى صحبت کرد که به حاکمیت لطمه بخورد. 
امکان دارد ناشیگرى هایى از طرف برخى افراد مطرح شود اما حاکمیت مى تواند 
این ناشیگرى ها را ببخشد و اگر این مسیر درست انجام شود ما هم مشکلى نداریم.

وى در پایان بیان کرد: همانطور که گفتم منعى درباره پخش «ربّنا» وجود داشته که 
خود شجریان گذاشته است و اگر ابراز احترام به انقالب، امنیت، مردم و حاکمیت از 

طرف ایشان وجود داشته باشد مشکلى براى پخش «ربّنا» وجود ندارد.

مشکلى 
براى 
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وجود 
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تحمل گرسنگى راحت تر از تحمل تشنگى 
است. زیرا زمانى که بدن با بى آبى مواجه 
شود نمى تواند به درســتى کار خود را 

انجام دهد.
 این موضوع در روزهاى عادى مسئله 
جدى به حساب نمى آید چراکه هر 
زمــان مى توانیم به بدن آبرســانى 
کنیم. اما در ماه مبارك رمضان و در 

زمان روزه دارى مخصوصــًا اگر این 
ماه در فصول گرم سال باشد ساعت هاى 

طوالنى به بدن آب نمى رسد.
 براى اینکه به هنگام روزه گرفتن در تابستان 

احساس تشنگى زیادى نداشته باشیم باید از خوردن 
برخى غذاها خــوددارى کنیم. در ادامه بــه معرفى این 

خوراکى هاى ممنوعه مى پردازیم.

شیرینى و تنقالت
باتوجه به طوالنــى بودن روزهاى تابســتان و فاصله کم 
وعده هاى افطارى و شام با ســحرى، از پرخورى در زمان 
افطار و پس از آن پرهیز کنید، در صورت رعایت نکردن دچار 
ناراحتى هاى گوارشى مى شوید. در روزهاى ماه مبارك بهتر 
است کمتر از شیرینى ها، به ویژه شیرینى هایى مانند زولبیا و 

بامیه یا پشمک استفاده کنید. 
توصیه شــده در مناطقى که درخت نخل رشد نمى کند، از 
مصرف زیاد خرما پرهیز شود ولى در مناطق خرماخیز زیاد 

خوردن آن منعى ندارد.
توصیه مى شــود به جاى مصرف انواع شــیرینى ها مثل 
زولبیا و بامیه که فقــط حاوى انرژى و فاقــد مواد مغذى 
(ویتامین ها و امالح) هستند، از مواد غذایى طبیعى شیرین 

مثل خرما و کشمش استفاده کنید.

غذاهاى چرب
تا مى توانید از خوردن خوراکى هاى چرب، مخصوصاً در وعده 
سحرى، پرهیز کنید چون باعث عطش و تشنگى زیاد طى 
روز مى شود. اما اگر گاهى غذاى چرب مى خورید کافى ا ست 

پس از  آن (به ویژه در وعده افطار) کمى پودر رازیانه را با نبات 
در آب مخلوط کنید و بنوشید تا عوارض آن را کم کند و به 

گوارش بهتر خوراك کمک کند. 
مصرف بیش از حد گوشت و سایر منابع پروتئینى در وعده 
سحرى باعث دفع آب از بدن شده و درنهایت شما را در طول 

روز تشنه تر مى کند.

نوشابه ها و مایعات شور
اگرچه مصرف زیاد آب در موقع سحرى مفید نیست اما از 
آنجایى که بهترین نوشــیدنى آب است خوردن آن توصیه 

مى شود.
 از مصرف نوشیدنى هاى کوال و گازدار و مصرف غذاهاى 
شور و پرنمک و غذاهاى کنسرو شــده به ویژه در هنگام 
سحر پرهیز نمایید. همچنین بهتر است روزه داران در ایام 
ماه مبارك رمضان از نوشیدن نوشــیدنى هاى شور مانند 

دوغ بپرهیزند.

غذاهاى خشک
هنگام سحر از خوردن غذاهاى خشک نظیر کوکو سبزى، 

کوکو سیب زمینى، کتلت و گوشت هاى سرخ 
شده و کباب شده مثل کباب، جوجه کباب 
و ماهى خــوددارى کنیــد. این غذاها 
باعث عطش زیاد و ترش کردن معده 

مى شوند.
نوشیدنى هاى کافئین دار

از نوشــیدن چاى و قهوه در ســحر 
اجتناب نمایید. خوردن چاى پررنگ، 

قهوه و کاکائو موجب کم آبى مى شود.

خوراکى هاى کنسروى و آماده
غذاهاى فرآیند شــده و آماده مانند سوسیس، 
کالباس و همبرگر (داراى نمک و ادویه و سبزیجات 
زیــاد و آب کم) و انواع کنســروها (حــاوى نمک و مواد 
نگهدارنده زیــاد) به خصوص براى وعده ســحرى اصًال 

مناسب نیستند.

خوراکى مناسب براى افطار
باز کردن روزه و آغاز یکباره افطار با خوراکى هاى سنگین 
معمول، به ویژه در افراد گرم مزاج و کســانى   که معده هاى 
گرمى دارند، به بدن آسیب مى رساند. هر مزاجى که دارید 
براى باز کردن روزه، از یک اســتکان آب گرم و یک عدد 
خرما استفاده کنید و اگر خیلى احساس گرسنگى مى کنید، 
دو تا سه لقمه غذا بخورید تا کمى گرسنگى تان رفع شود. 
شام را دستکم یک ساعت پس از افطار میل کنید. خوردن 
خوراکى هاى سبک مثل فرنى یا شله زرد براى وعده افطار 

مناسب است. 

توصیه هایى براى تشــنه نشــدن در ماه 
رمضان

توصیه مى شــود به جاى غذاهاى چرب و ســرخ شده از 
غذاهاى آب پز ، بخارپز و کبابى استفاده شود.در طبخ غذاها 
حتماً از انواع سبزیجات و میوه هاى مختلف مثل هویج،کاهو، 
کلم بروکلى و... اســتفاده کنید.بادمجان، فلفل و ادویه ها 

گاهى موجب احساس تشنگى در طول روز مى شوند.

محمدحسین آذر متخصص تغذیه اظهار داشت: گوشت بوقلمون به دلیل بافت 
ویژه اى که دارد هنگام طبخ حجم خود را از دســت نمى دهد و به دلیل داشــتن 
پروتئین باال، حداقل چربى اشباع، کمترین سطح کلسترول و فقدان چربى میان 

بافتى در مقایسه با گوشت قرمز از اهمیت بسیارى برخوردار است.
وى ادامه داد: گوشت بوقلمون بدون پوست به طور طبیعى چربى کمى دارد و در 

هر 100 گرم آن تنها یک گرم چربى موجود است.
این متخصص تغذیه افزود: از خواص این گوشت مى توان به خاصیت ضد سرطانى 
و تقویت سیستم ایمنى بدن اشاره کرد و همچنین وجود بعضى ویتامین هاى گروه 
B به ویژه ویتامین B2 و نیز اســیدهاى آمینه تریپتوفان در گوشت بوقلمون با 
تأثیر مثبتى که بر روى اعصاب مى گذارند، نوعى خاصیت آرامش بخشــى براى 

انسان در بر دارد.
آذر بیان کرد: مصرف گوشت بوقلمون به بیماران دیابتى پیشنهاد مى شود چرا که 
به سبب دارا بودن چربى هاى اشباع شده کم، پروتئین باال و درصد کربوهیدرات 
پایین سبب پایین آوردن گالتین اندکس شــده و در نتیجه براى بیماران دیابتى 
فاقد کلسترول باال مفید است. همچنین به سبب درصد بسیار کم چربى هاى اشباع 
شده در این گوشت، مصرف آن براى اشــخاصى که داراى کبد چرب مى باشند 

مناسب است.
وى اضافه کرد: میزان سدیم در گوشــت بوقلمون 335 میلى گرم در یک واحد 

گوشت 330 گرم است. به همین سبب خوردن گوشت بوقلمون به میزان بسیار به 
بیماران قلبى پیشنهاد نمى شود. 

این متخصص تغذیه یادآورشــد: در صورتى که نمى خواهید دچار بیمارى هاى 
سرطان سینه، پروســتات، بیمارى MS، آرتروز، افســردگى و اعصاب شوید و 
ضمناً اسید اوریک، اوره و چربى خونتان باال نرود، گوشت بوقلمون مصرف کنید.

محمد حسین عزیزى رئیس انجمن صنایع غذایى ایران در 
پاسخ به این پرســش که براى ایجاد شفافیت نوشابه هاى 
سفید آیا از مواد شیمیایى یا افزودنى خاصى استفاده مى شود 
یا خیر؟ گفت: عامل شــفافیت و زاللى نوشابه هاى سفید، 
تصفیه چندباره آب مورد اســتفاده براى تهیه آن است که 
عالوه بر نوشابه هاى سفید، نوشابه هاى سیاه و نارنجى هم 
شفافیت داشته و کدورت و رسوب ندارند، اما چون حاوى مواد 
رنگى اند این موضوع از نظر مصرف کننده قابل تشخیص 
نیست. بنابراین، در میان نوشابه هایى که به واسطه رنگ هاى 
مصنوعى رنگى مى شوند، نوشابه هاى نارنجى و در مقایسه 
با نوشابه هاى رنگى ســیاه و نارنجى، نوشابه هاى سفید در 

اولویت مصرف قرار دارند.
این عضو هیئت علمى دانشگاه تربیت مدرس در مورد صحت 
و سقم اعتیاد آور بودن نوشــابه هاى سیاه اظهار داشت: در 
نوشابه هاى سیاه غیر الکلى از پودر دانه هاى گیاهى به نام 
کوال استفاده مى شود که این پودر عالوه بر طعم دهندگى، 
رنگ قرمز قهوه اى دارد و حــاوى کافئین، تئوبرومین 
و درصدى تانن اســت. کافئین اثرات محرك داشته و 
شبیه به چاى و قهوه باعث رفع خستگى مى شود اما 
چون مقدار آن در نوشابه هاى سیاه بسیار اندك است 
اعتیاد آورى ضعیفى دارد.به گفته این متخصص علوم 
و صنایع غذایى، کافئین یک لیوان نوشابه سیاه تقریبًا 
معادل همین میزان چاى غلیظ و کمتر از قهوه اســت.
عزیزى در پاسخ به این ادعا که گفته مى شود گاز نوشابه را 
از گازوئیل تهیه مى کنند گفت: گاز کربنیک نوشابه را از هر 
سوخت فسیلى مى توان تهیه کرد. یکى از راه هاى تهیه 
این گاز از طریق سوزاندن گازوئیل است. دود حاصل از 
سوزاندن گازوئیل حاوى گازکربنیک و مواد و گازهاى 
زاید اســت. بنابراین، دود ناخالص را درون محلول هاى 
تصفیه  کننده مختلفى هدایت مى کنند تا آالینده ها و مواد 
زاید آن از گاز کربنیک جدا شود و در نهایت گاز کربنیک 
به صورت بى بو و بى رنگ و تحت فشار معینى وارد کپسول  

شده، روانه کارخانه هاى نوشابه مى شود.

مطالعات جدید که از سوى محققان مرکز علوم عصبى ادراکى و اجتماعى در دانشگاه شیکاگو صورت گرفته، نشان 
مى دهد که تنهایى مى تواند 30 درجه به میزان فشار خون در افراد باالى 50 سال بیافزاید.

محققان دریافته اند که تنهایى در افراد مســن حتى پس از سایر مسائل احساســى منفى مانند اندوه، استرس یا 
کینه توزى که در این مطالعات در نظر گرفته شــده اند، عامل مجزایى است که باعث باال رفتن میزان فشار خون 

مى شود. عالوه بر این، تأثیر تنهایى در افزایش فشار خون ظاهراً با باال رفتن سن بیشتر مى شود.
سرپرست تیم تحقیقاتى در این مطالعه اظهار  داشت: احساس تنهایى خطرى براى سالمتى است که هرچه شما 
تنها تر باشید احتمال باال رفتن فشار خون شما بیشتر مى شود و ما مى دانیم که افزایش فشار خون مى تواند تمام انواع 

پیامدهاى منفى را براى سالمتى شما در پى داشته باشد.
در این پژوهش با 229 فرد بین 50 تا 68 سال مصاحبه هایى انجام شده است.این محققان توصیه مى کنند که اگر 

تنهایى مى تواند فشار خون را باال ببرد، پس راه حل آن بسیار ساده است:
روابط فعلى تان را تقویت کرده و براى ایجاد روابط جدید اقدام کنید.

اما برخى محققان معتقدند که چاره این مشــکل معموًال به این سادگى هم نیست این امر در مورد افرادى صادق 
است که با وجود بودن در میان عده زیادى از مردم، هنوز احساس تنهایى مى کنند چاره اصلى 

شکستن دور تسلسل تنهایى و تغییر دادن شرایط است.

تاریخچــه خام خوارى بــه دهــه 1800 میالدى 
برمى گردد؛ زمانى که «ماکسى میلیان بریچربنر»، 
پزشک سوئیسى تبار مدعى شد، خوردن سیب خام به 
درمان زردى خفیف او کمک کرده است. وى پس از 
آن با انجام آزمایش هایى درباره غذاهاى خام تالش 

کرد، پیام خود را به همگان برساند.
نظریه اى که پشــت ایده خام خوارى وجــود دارد، 
این اســت که آنزیم هــاى طبیعــى، ویتامین ها و 
فیتونوترینت ها (موادشیمیایى موجود در گیاهان که 
به پیشگیرى و مقابله با بیمارى ها کمک مى کنند)، 
در دماهاى باالتر از حدود 47 درجه سانتیگراد ازبین 
مى روند. در برخى موارد، مصرف سبزیجات به شکل 

خام تأمین کننده موادمغذى بیشترى است.
 به عنوان مثال، ویتامین C به آسانى و بر اثر حرارت 

ازبین مى رود.
ســبزیجاتى مانند فلفل هــا و ســبزیجات داراى 
برگ ســبز مثل کلم و بروکلى، سرشــار از ویتامین 
C هســتند که میزان آن با پختن کاهش مى یابد. 
خانواده ویتامین هاى B مانند بیوتین، تیامین، نیاسین 
و ریبوفالوین نیــزـ  هرچند به میــزان عمده اى در 
سبزیجات وجود ندارندـ  بر اثر حرارت از بین مى روند. 
نتایج مطالعات نشــان مى دهد افرادى که به مدت 
طوالنى رژیم خام خوارى داشــته اند، داراى ســطح 
بتاکاروتن باال و ســطح طبیعى ویتامین A بوده اند. 
همین مطالعه نشــان مى دهد، میزان آنتى اکسیدان 

قوى لیکوپن در این افراد پایین است.
این ایده که موادغذایى پخته بیشتر از موادخام حاوى 
موادمغذى است، نخستین بار در سال 2002، وقتى 

بود که محققان نشــان دادند پختن گوجه فرنگى، 
لیکوپن موجــود در آن را آزاد مى کنــد. محققان در 
این تحقیق دریافتند، حــرارت دادن گوجه فرنگى تا 
بیش از 88 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه، میزان 
لیکوپن آن را 25 درصد افزایش مى دهد و این فایده 
کمى نیست، زیرا مشخص شده لیکوپن در کاهش 
بیمارى هایى مثل بیمارى هاى قلبى، تباهى لکه زرد 

و سرطان مؤثر است.
همچنین مشخص شده اســت هویج پخته نسبت 
به هویج خام، موادمغذى بیشترى دارد. هویج پخته 
حاوى کاروتنوئیدها و ویتامین C بیشــترى است. 
آنتى اکسیدان هاى موجود در هویج بالفاصله پس از 
پخت به میزان 34/3درصد افزایش مى یابد. مطالعه 
دیگر نشــان داد پختن مارچوبه، آنتى اکسیدان هاى 

کوئرستین، لوتئین و زیگزانتین آن را افزایش مى دهد.
موادمغذى قارچ نیز پس از پخته شــدن افزایش پیدا 
مى کند. اداره کشــاورزى آمریکا در گزارشى نوشت 
قارچ پخته نســبت به قارچ خام حاوى پتاسیم، روى 
و نیاسین بیشــترى است. کارشناســان همچنین 
مى گوینــد، کلســیم و آهن موجود در ســبزیجات 
داراى برگ سبز مثل کلم و اســفناج در حالت خام ، 
به دلیل وجود ترکیبى به نام اسید اگزالیک جذب بدن 
نمى شوند،  اما پختن این ســبزیجات اگزالیک اسید 
را شکســته، باعث جذب آهن و کلسیم توسط بدن 
مى شود. آنچه مسلم اســت، اینکه موادغذایى خام و 
پخته هردو براى بدن مفید است و براى اینکه نهایت 
استفاده از آنها برده شــود، باید در ترکیب با یکدیگر 

مصرف شوند. 

سبزیجات خام یا پخته؛ کدام سالم تر است؟

ضان 
خاصیت ضد سرطانى گوشت بوقلمونخوراکى هاى ممنوعه در ماه رم

استفاده از گازوئیل
 در نوشابه هاى گازدار

تنهایى عامل افزایش فشار خون است

چربى هاى اشباع شده فندق و اسیدهاى چرب امگا3 موجود در آن، که همچنین در روغن زیتون یافت مى شود 
داراى اثرات مفیدى بر کلسترول هستند. زمانى که کلسترول در خون ساخته مى شود توسط رادیکال هاى 
آزاد اکســیده  و به صورت پالك در مى آید و مى تواند مانع جریان خون در رگ ها شود و به نوبه خود باعث 
بیمارى هاى قلبى - عروقى شود. آنتى اکســیدان موجود در فندق مى تواند این روند را کند کرده و منجر به 

کاهش تشکیل پالك شود.
شما در خانه به راحتى مى توانید از فندق تازه در تهیه ســاالد استفاده کنید یا براى میان وعده به صورت خام 
یا بوداده آن را مصرف کنید. مطالعات نشــان مى دهد که با بو دادن فندق، اسیدهاى چرب امگا 3 مفید آن 
و آنتى اکسیدان هاى موجود در اثر حرارت تغییرى نمى کنند. البته با حفظ پوسته کاغذى فندق که باالترین 

میزان آنتى اکسیدان را دارد. 
با این حال به دلیل اینکه 50 تا 70 درصد مغز فندق را اسیدهاى چرب اشباع شده تشکیل مى دهد و این آجیل 
کالرى زیادى دارد، زیاده روى در مصرف آن مى تواند چاق کننده باشد. اگر شما در حال تالش براى کم کردن 

وزن هستید مصرف فندق به عنوان میان وعده گزینه خوبى براى شما نیست. 

و است
رنگ

و درص
شبیه
چون
اعتیاد
و صنای
معادل هم
عزیزى در پاس
از گازوئیل تهی

سوخت فس
این گاز از
سوزاندن
زاید اســت.
تصفیه  کننده

ک گا آناز زاید

صلى ر
ن شرایطاست. ر

مى شود 
لهاى

 باعث 
جر به 

تخام
د آن
رین

یل
ن

فندق احتمال 
ابتال به سرطان 
را کاهش مى دهد

طبق نتایج یک مطالعه جدید، خــوردن مقادیر زیاد 
میوه و سبزیجات به پیشگیرى از بروز انسداد عروق 

خونى پا کمک مى کند.
دکتر «شــان هفرون»، سرپرســت تیــم تحقیق، 
در این باره مى گوید: «مطالعه مــا بر اهمیت وجود 
میوه و ســبزیجات بیشــتر در رژیــم غذایى تأکید 

دارد.»
در افراد مبتال به بیمــارى عروق محیطى، رگ هاى 
پا تنگ و باریک شده که موجب محدودشدن جریان 
خون به ماهیچه ها مى شود و راه رفتن یا ایستادن را 

دشوار یا دردناك مى کند.

محققان در این مطالعه داده هاى 3/7 میلیون نفر با 
میانگین سنى 64 ســال را بررسى کردند و دریافتند 
افرادى که سه وعده یا بیشتر در روز میوه و سبزیجات 
مى خوردند، 18 درصد کمتر با ریسک ابتال به بیمارى 

عروق محیطى مواجه بودند.
نتایج مطالعات پیشــین همواره حاکــى از آن بوده 
که مصرف مقــدار کمتر میوه و ســبزى با افزایش 
خطر بیمارى قلبى و ســکته مغزى مرتبط است اما
 تاکنون مطالعات کافى در مورد ارتباط بین مصرف 
میوه و سبزى با خطر ابتال به بیمارى عروقى محیطى 

انجام نگرفته بود.

خوردنى هایى براى سالمت 
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علیرضا منصوریان در فصــل ابتدایى حضورش 
در اســتقالل، کاوه رضایى را از ذوب آهن به تیم 
آبى پوش پایتخت آورد و رضایى هم پاسخ اعتماد 
منصوریان را به خوبى داد. در تابســتان گذشــته 
منصوریان براى جــذب حدادى فر هم اقدام کرده 
بود که نتوانســت او را از ذوب آهن جدا کند. البته 
هافبک اصفهانى ها تقریبًا تمام لیگ شــانزدهم 
را به دلیل مصدومیت از دســت داد. در میانه هاى 
فصل هم ســعید آذرى مدیرعامــل ذوب آهن با 
انتقاد از منصوریان خواســت که به طور شخصى 
با بازیکنان این تیم ارتباط برقرار نکند. گویا مهرداد 
قنبرى هم در لیست خرید منصوریان حضور داشت 
که همین چند روز قبل به گسترش فوالد رفت. حاال 
در اولین روزهاى نقل و انتقاالت امسال گویا توافق 
منصوریان با مرتضى تبریزى نهایى شده است و باید 
مهاجم آماده ذوبى  ها را اولین خرید استقالل دانست. 
منصوریان الاقل از خرید کاوه تجربه خوبى داشته 
است و انگار مى خواهد زوج ذوب آهن در دو فصل 

قبل را در استقالل لیگ هفدهم اجرایى کند.

اســتقاللى ها با توجه به محدودیت هایى که براى لیگ 
هفدهم دارند عالقه اى به جذب مجتبى جبارى ندارند.

مجتبى جبارى یکى از بهترین بازیکنان استقالل در دهه 
80 و اوایل دهه 90 بود و آبى ها در حضور هافبک خالق 
خود نتایج درخشانى کســب کردند. شماره 8 آبى ها که 
در ابتداى لیگ ســیزدهم از این تیم جدا شده بود، مدت 
کوتاهى در ســپاهان به میدان رفت و پــس از آن راهى 
فوتبال قطر شد اما بعد از سه فصل و نیم حضور در فوتبال 

قطر، تصمیم به جدایى از فوتبال قطر را دارد.
جبارى، اســتقالل را به عنــوان تنها مقصد خــود معرفى 
کرده اســت اما در این تیم کســى براى او فرش قرمز پهن 
نمى کند تا جبارى از همیشــه دورتر از اســتقالل باشــد. 
منصوریان البتــه براى این تصمیم خــود دالیل محکمه 
پســندى دارد؛ مصدومیت هاى پى در پى این بازیکن 
اولین دلیلى اســت که اســتقاللى هــا روى جبارى 
حســاب باز نمى کنند. اســتقالل در فصل پیش رو 
احتماًال نزدیک به 40 بازى خواهد داشت و با توجه 
به فشردگى مســابقات در ســال جام جهانى، خطر 
مصدومیت بیش از همیشه این بازیکن را تهدید 

خواهد کرد.
 به ویژه آنکه استقاللى ها تنها 
اجازه استفاده از 18 بازیکن 
را در لیســت بازیکنــان 
باالى 23 ســال خود 
دارند و همین حاال نیز 
براى انتخاب لیست 
بازیکنان مورد نظر 
خود بــراى فصل 
آینده مشکل دارند 
و حســاب کردن 
روى بازیکنــى بــا 
خصوصیــات جبارى 
مطمئنــًا بــراى آبى ها 

دردسر ساز است.
ایــن مشــکالت در کنار 
رقم قــرارداد ایــن بازیکن 
اتفاقــى اســت کــه باعــث 
مى شود منصوریان و افتخارى 
بــه صراحــت اعــالم کننــد 
نیازى بــه جبارى بــراى لیگ 
هفدهــم ندارند تا بازگشــت 
این بازیکن بــه جمع آبى هاى 
تهــران منتفى به نظر برســد. 
اســتقاللى هــا همــواره در 
سال هاى گذشته ابراز امیدوارى 
مى کردند تا با بازگشت جبارى، 
خلع نبود یک بازى ساز را در 
مرکز زمین جبران کنند اما 
حاال منصوریان ترجیح مى 
دهد تا براى لیگ هفدهم 
حسابى روى این بازیکن باز 
نکند و با فرشید اسماعیلى پا 

به مسابقات بگذارد. 

ســرمربى تیم فوتبال ســایپا تمایلى براى حفظ محمدرضا 
خلعتبرى ندارد. 

محمدرضا خلعتبرى که فصل گذشته عملکرد خوبى در لیگ 
برتر ایران نداشت، براى فصل بعد مورد نظر دایى قرار ندارد.

دایى بعد از جذب محمد عباس زاده درصدد اضافه کردن محمد 
قاضى به تیمش است و براى فصل بعد نظرى روى خلعتبرى 
ندارد. با این شرایط خلعتبرى باید از سایپا جدا شود و فصل بعد 

در تیم دیگرى بازى کند. 

پانیونیوس مى توانست راهى آسان تر براى رسیدن 
به رقابت هاى اروپایى را به دست بیاورد اما با قرار 
گرفتن در جایگاه چهارم جدول مینى لیگ(پلى آف 
کسب سهمیه) یونان که با حضور چهار تیم دوم تا 
پنجم سوپرلیگ این کشــور برگزار مى شود تنها 
توانست به عنوان آخرین سهمیه وارد دور مقدماتى 

یورولیگ در فصل آتى شود.
سایت باشگاه پانیونیوس با اشاره به کسب بلیت سفر 
به این مرحله از رقابت هاى اروپایى نوشت:«حاال 
چمدان هاى خود را براى ورود بــه لیگ اروپا با در 
دست داشــتن بلیت این رقابت ها پس از گذشت 9 
سال آماده مى کنیم.نام تیم پانیونیوس روى کاغذ 
قرعه کشى نوزدهم ماه ژوئن (29 خرداد) اتحادیه 
فوتبال اروپــا (یوفا) راه پیدا کرده اســت تا حریف 
خود را در مرحله دوم پلى آف یورولیگ بشناســد. 
دیدارهایى کــه در روزهــاى 22 و 29 تیر ماه به 

صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.»
مسعود شــجاعى و هم تیمى هایش براى رسیدن 
به مرحله گروهى لیگ اروپا باید شش بازى برگزار 
کنند که مى تواند درآمد پنج میلیون یورویى را براى 
این تیم به همراه داشته باشــد. تیم قدیمى شهر 
آتن با بهره مندى از ملى پوش ایرانى براى دومین 
فصل متوالى ســهمیه لیگ اروپا را به دست آورد. 
هر چند پانیونیوس در فصل قبل با تصمیم کمیته 
انضباطى یوفا از شرکت در این رقابت ها محروم و 

تیم ایانینیاى یونان جایگزین این تیم شد.
این اتفاق در حالى رخ داد که هنوز مشخص نیست 
مسعود شجاعى به پیشنهاد تمدید قرارداد باشگاه 
پانیونیوس پاســخ مثبت بدهد. پیشنهادى که در 
هفته هاى گذشته و با درخشش ملى پوش ایرانى 
در ترکیب ارائه شــد تا مانع جدایــى او و کوچ به 

پاناتینایکوس شود. 

دایى، خلعت را نمى خواهد

جذب احسان حاج صفى سال هاست که تبدیل یک آرزوى 
بزرگ و دست نیافتنى براى  دو تیم مطرح پایتخت شده 
است و هر بار نیز با پاسخ منفى پسر سپاهانى مواجه شده اند.

بارها و بارها نمایندگان و مدیران عامل این دو باشگاه در 
سال هاى گذشته در تماس با حاج صفى به او پیشنهادات 
جذابى را بــراى حضور در تهران مى دادنــد که هر با نیز 
احســان از آنها عذرخواهى مى کرد و مى گفت که مایل 

است در سپاهان بماند.
در ســال هاى اخیر فقط یک پیشــنهاد خارجى از آلمان 
توانست او را براى کمتر از یک فصل از سپاهان جدا کند و 

آنطور که خود مى گوید مى خواهد در ایران فقط براى 
سپاهان بازى کند. مگر اینکه دوباره پیشنهادى 

از خارج از کشور به دست او برسد.
در فصل گذشــته که حــاج صفى قصد 
بازگشت از آلمان و حضور دوباره در لیگ 
برتر ایران را داشــت، استقالل تهران 
همه تالش خود را انجــام داد تا وى را 
به اردوگاه آبى منتقل کند. کار به جایى 

رسید که حتى صفحات هوادارى 
ایــن باشــگاه شــمارش 

معکوس بــراى این 
انتقال بزرگ را به 

راه انداخته بودند و  یا حتى با هجوم همه جانبه به صفحه 
شخصى احسان در اینســتاگرام براى آبى پوش شدن او 
به خواهش و تمنــا افتاده بودند. اما چنــد روز پس از این 
درخواست ها، حاج صفى دوباره به سپاهان پیوست و آب 

سردى بر پیکره استقاللى ها ریخت.
حاال دوباره خبر رســیده که اســتقالل و پرســپولیس
مى خواهند چراغ خاموش تر از همیشه شانس خود را براى 
تصاحب این طالیى ملى پوش امتحان کنند. از آنجا که 
آنها بارها با پاســخ منفى او رو به رو شده اند، مى خواهند 
کامًال محرمانه و بى سر و صداتر از هر زمانى و حتى بدون 
اطالع رسانه هاى نزدیک به خود باب گفتگو و مذاکره با 
حاج صفى را باز کنند و همه قواى خود را براى حضور او 

در تهران به کار بگیرند.
شنیده شــده در این رابطه مدیر امور نقل 

و انتقاالت یکى از این باشــگاه خطاب به سرمربى شان 
گفته که روى جذب احسان حساب باز نکنید، او به بزرگ 
و کاپیتان سپاهان تبدیل شده و خیلى بعید است که با هر 
قیمتى حاضر شود در ایران به تیم دیگرى هم برود که آقاى 
سرمربى هم به او پاسخ داده: قبول دارم حرفت را! ولى شما  
همه تالشت را انجام بده،دوباره به او بگویید. شاید قبول 

کند!

مرتضى رمضانى راد

فصــل ابتدایى حضورش 
ضایى را از ذوب آهن به تیم 
 و رضایى هم پاسخ اعتماد 
داد. در تابســتانگذشــته 
ب حدادى فر هم اقدام کرده 
 از ذوب آهن جدا کند. البته 

ن م ز رجى ه پی ی یر ى ل ر
توانست او را براى کمتر از یک فصل از سپاهان جدا کند و 

آنطور که خود مىگوید مىخواهد در ایران فقط براى
سپاهان بازى کند. مگر اینکه دوباره پیشنهادى 

از خارج از کشور به دست او برسد.
در فصل گذشــته که حــاجصفى قصد 
بازگشت از آلمان و حضور دوباره در لیگ 
برتر ایران را داشــت، استقالل تهران 
همه تالش خود را انجــام داد تا وى را 
به اردوگاه آبى منتقل کند. کار به جایى 

رسید که حتى صفحات هوادارى
ایــن باشــگاه شــمارش 

این معکوس بــراى
انتقال بزرگ را به 

ون ىب ىو رز ز ر رو وبى ر
اطالع رسانه هاى نزدیک به خود باب گفتگو و مذاکره با 
را براى حضور او  حاج صفى را باز کنند و همه قواى خود

درتهران به کار بگیرند.
شنیده شــده در این رابطه مدیر امور نقل 

ک بار دیگر 
ی

ک بار دیگر 
ی

بگویید؛ بگویید؛ 
شاید شاید 

بول کرد!
ق

بول کرد!
ق

سان حاج صفى
 جذب اح

سرخابى ها براى
  تالش 

در سال هاى اخیر 
فقط یک پیشنهاد خارجى 

از آلمان توانست او را براى کمتر 
از یک فصل از سپاهان جدا کند و 

آنطور که خود مى گوید مى خواهد در 
ایران فقط براى سپاهان بازى کند. 

مگر اینکه دوباره پیشنهادى
 از خارج از کشور 
به دست او برسد

ى

نصف جهان  سپاهانى ها عملکرد خوبى را در فصل نقل و 
انتقاالت تا بدینجا از خود بر جاى گذاشته اند. آنان تاکنون 
چهار بازیکن در فصل نقل و انتقاالت به خدمت گرفته اند 
که سه نفر از آنها مدافع هستند. شاهین ثاقبى، سیاوش 
یزدانى، حســن جعفرى و عزت ا... پورقاز چهار بازیکنى 
هستند که تاکنون به تیم سپاهان اضافه شده اند؛ از میان 
آنها تنها شاهین ثاقبى مهره اى تهاجمى به شمار مى رود 
و سایر بازیکنان براى تقویت بخش دفاعى تیم خریدارى 
شده اند.ســیاوش یزدانى و عزت ا... پورقاز مدافع وسط 
هستند و براى پر کردن جاى شــجاع خلیل زاده به تیم 
اضافه شده اند. ضمن اینکه پورقاز توانایى بازى در پست 
هافبک تدافعى را نیز دارد و این مى تواند برگ برنده اى 

براى کرانچار در شرایط ویژه باشد. 
حسن جعفرى نیز براى بازى در پست دفاع راست مورد 
نظر کرانچار قرار گرفته اســت؛ نمایش هاى او در لیگ 

امیدوار به درخشش شانزدهم هواداران سپاهانى را 

این بازیکن در لیگ هفدهم کرده است.
با این وصف از همین حاال مى توان پیش بینى کرد که در 
دفاع چهار نفره خطى، احسان حاج صفى و حسن جعفرى 
مدافع چپ و راســت خواهند بود و موسى کولى بالى به 
همراه عزت ا... پورقاز یا سیاوش یزدانى مدافع وسط تیم 
مى شوند.کرانچار در پست هافبک تدافعى نیز بازیکنان 
خوب و با کیفیتى در اختیار دارد؛ رســول نویدکیا، میالد 
سرلک، حامد بحیرایى و محمودقائدرحمتى چهار بازیکنى 

هستند که در این پست به بازى گرفته خواهند شد.
بنابراین و با توجه بــه انجام اولویــِت اول کرانچار که 
تقویت بخش تدافعــى تیم بود، حاال مدیران ســپاهان 
در حال مذاکــره براى اضافه کردن یــک مهاجم جدید 
به تیم هســتند و طى روزهاى آتى بــه احتمال فراوان 

یک مهاجم ششــدانگ را جذب مى کنند. تکمیل 
واحد تهاجمى این تیم یکى از دغدغه هاى 

مهم این روزهاى سپاهانى هاست که

 مى خواهند براى آن حسابى وسواس به خرج دهند.
دغدغه دیگر مدیران ســپاهان انتخاب جایگزینى براى 
محرم نویدکیاســت که فصل گذشــته در میانه هاى 
نیم فصل اول، از دنیاى حرفــه اى فوتبال خداحافظى 
کرد. «ســرور جپاروف» در شــش دیدار انتهایى فصل

 نمایش هاى امیدوارکننده اى از خود نشان داد و همین 
موضوع ســپاهانى ها را امیدوار به حفــظ این بازیکن 
ملى پوش کرده است، در غیر اینصورت بازیکن دیگرى 
براى بازى در این پست به تیم سپاهان اضافه خواهد شد. 
مذاکرات زردها با مهره هاى مدنظرشــان تا حد بسیار 
زیادى موفقیت آمیز بوده است. باید منتظر بود تا روزهاى 
آینده خبر هاى خوش نقل و انتقاالتى باز هم از اردوگاه 

زرد مخابره شود. 

نصف جهــان     فراز کمالوند براى موفقیت در تیم 
محبوب جنــوب ایران با توپ پر آمده اســت.در 
هیاهوى نتایج نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا، تیم صنعت نفت به شکلى بى سر و صدا در 
حال جذب بازیکنان مورد نظر خود است. این تیم 
پس از اینکه نیمکت خود را به فراز کمالوند سپرد، 
به سرعت شروع به فعالیت در بازار نقل و انتقاالت 
کرد و تا امروز هفت بازیکن جذب کرده که از تمام 
تیم ها بیشتر بوده اســت. آخرین بازیکنى که به 
صنعت نفت پیوست امید جهانبخش پدیده فصل 
گذشته صباست که گفته مى شــد از استقالل و 
پرسپولیس هم پیشنهاد داشت. نگاهى به فهرست 
بازیکنانى که تا امروز به صنعت نفت پیوســته اند 
نشان مى دهد که این تیم در فصل آینده به دنبال 
مدعى شدن و حداقل سهمیه آسیاست. این تیم 
پیش از این داوود نوشى صوفیانى، فرید بهزادى 
کریمى، جاســم کرار، مرتضى اســدى، مهرداد 
جماعتى و وحید اسماعیل بیگى را هم جذب کرده 
بود و به تدریج در حال تکمیل کردن فهرســت 
بازیکنانش اســت.   همچنین از آبادان خبر رسید 
که بازیکنان خارجى فصل قبل صنعت نفت یعنى 
گویى هیان کیم، رشید آالبى، برونو اولیویرا و على 
صالح هاشم همگى از این تیم جدا شده اند. ظاهراً 
رؤیاى آبادان برزیلته پس از مــدت ها و این بار 

جدى تر از همیشه در حال تحقق است.

 آبادان برزیلته؛ 
این بار خیلى جدى!

 على منصور
 عاشق ذوبى ها!

ــد 
یگ 
ـت 
هاى 
ــد. 
 در 
رى 
رى، 
را در 
د اما 
 مى 
هم 
ن باز 
ى پا

ت ســرمربى تیم فوتبال ســایپا
خلعتبرى ندارد. 

محمدرضا خلعتبرى که فصل گ
برتر ایران نداشت، براى فصل بعد
دایى بعد از جذب محمد عباس زاد
قاضى به تیمش است و براى فص
ندارد. با این شرایط خلعتبرى باید

تیم دیگرى بازى کند.  در

دایى، خلعت ر

براى کرانچار در شرایط ویژه باشد.
حسن جعفرى نیز براى بازى در پس
نظر کرانچار قرار گرفته اســت؛ نم

شانزدهم هواداران سپاهانى را 

حاال حمله!حاال حمله!

کرده اســت اما در این تیم کســى براى او فرش قرمز پ
باشـ نمى کند تا جبارى از همیشــه دورتر از اســتقالل
منصوریان البتــه براى این تصمیم خــود دالیل محک
پســندى دارد؛ مصدومیت هاى پى در پى این بازیک
اولین دلیلى اســت که اســتقاللى هــا روى جبا
حســاب باز نمى کنند. اســتقالل در فصل پیش
با تو احتماًال نزدیک به 40 بازى خواهد داشت و
به فشردگى مســابقات در ســال جام جهانى، خ
مصدومیت بیش از همیشه این بازیکن را تهد

خواهد کرد.
ت  به ویژه آنکه استقاللى ها
8اجازه استفاده از 18 بازیک
را در لیســت بازیکنــ
خ 3باالى 23 ســال
دارند و همین حاال
براى انتخاب لیس
ن بازیکنان مورد
فص خود بــراى
آینده مشکل دا
و حســاب کر
ب روى بازیکنــى
خصوصیــات جبار
مطمئنــًا بــراى آبى

است. دردسرساز
مشــکالت در ک ایــن
رقم قــرارداد ایــن بازیک
اتفاقــى اســت کــه باعــ
مى شود منصوریان و افتخار

بــه صراحــت اعــ
نیازى بــه جبارىب
هفدهــم ندارند تا
بازیکن بــه جم این
ن تهــران منتفى به
اســتقاللى هــا ه
سال هاى گذشته ابر
مى کردند تا با بازگش
خلع نبود یک باز
زمین جبر مرکز
حاال منصوریان
دهد تا براى لی
حسابى روى این
نکند و با فرشید
به مسابقات بگذار

ــالم کننـ
 بــراى لی
ا بازگشــ
آبى ه مع
برسـ نظر
همــواره
راز امیدوا
شت جبار
زى ساز ر
ران کنند
ن ترجیح
یگ هفد
ن بازیکن
اسماعیلى

رد.

دعوا 
بر سر 

جبارىنخواستن 

  مسعود به مقدماتى یورولیگ مى رود؟ 



ورزشورزش 132955 سال چهاردهمسه شنبه  16 خرداد  ماه   1396

          آینده مبهم 
     

زت اللهى در آنژى
                             ع

              آینده مبهم    

آ                                  عزت اللهى در

 نصف جهان عقیل اعتمادى مدام بیــن فوتبال ایران 
در رفت و آمد اســت بى اینکــه بتواند به دســتاورد 
ارزنده اى برســد. حاال او دوباره لژیونر شــده است. 
دروازه بان 30 ســاله اى که اکثر عمــر فوتبالى اش 
در هلند گذرانده، پارســال به آبادان رفت تا از دروازه 
صنعت نفت محافظت کند اما او در این تیم هیچ وقت 
فرصت بازى پیدا نکرد تا تصمیــم بگیرد فوتبالش را 
مجدداً در هلند ادامه دهد. اعتمادى که ســابقه بازى 
براى تراکتورســازى را هم دارد، با باشگاه دسته اولى 
گرافسخاپ قرارداد دو ساله امضا کرده است. او پیش 
از این هم و زمانى که از تراکتورسازى جدا شده بود به 
هلند برگشته بود تا دروازه بان تیم آلمره سیتى شود. او 
چندین بار در مصاحبه هایى اعالم مى کرد که هدفش 
تیم ملى ایران اســت ولى با این رویه  محال است به 
آرزوى خود برســد. وقتى در صنعت نفت 
آبادان ذخیره است چگونه مى خواهد 
نظر مثبت کى روش را جلب کند؟

بعد از حضور خواهران منصوریان در برنامه «ماه عســل» مى شــود گفت همه     خبر آنالین |
مردم ایران با زندگى سخت این سه قهرمان آشنا شــدند و به این نتیجه رسیدند در سخت ترین شرایط 
هم مى شود به هدف رســید و گاهى سختى شرایط دســتیابى به هدف را ســهل تر مى کند چرا که 

انگیزه اى در درون ایجاد مى کند که مثالزدنى است.
   اما مهمتر از سختى هایى که سه قهرمان براى حضور روى سکوهاى آسیایى و جهانى کشیدند منش 
نیکوى آنها و ظرفیت اخالقى شان بود. اینکه در سخت ترین شرایط هم از کسى کمک نخواستند و پدر را 

بعد از 15 سال بخشیدند و در آغوش گرفتند. 
در برنامه شب اول اگر چه الهه منصوریان از پدر بخاطر ترك آنها گله کرد و اذعان داشت که نباید خانواده 
را ترك مى کرد اما هیچگاه از پدر به بدى یاد نکرد و در برنامه شب دوم وقتى پدر به استودیو آمد به راحتى 
و بدون هیچ چون و چرایى و حرفى او را در آغوش گرفتند و در ادامه الهه منصوریان که شب پیش عنوان 
کرده بود پدر را نمى بخشد مگر اینکه دوران کودکى اش برگردد گفت االن احساس مى کنم کسى که 

باید ببخشد پدر است نه من. 
خطاب ما االن به این سه خواهر این است که شما قهرمانان زندگى هستید نه قهرمامان ووشو.

تصور عموم بر این است آنهایى که ســراغ ورزش هاى رزمى مى روند آدم هاى خشنى هستند و حتى 
به همین بهانه برخى از رشته هاى ورزشــى رزمى خیلى در تلویزیون نشان داده نمى شود به خصوص 
در بخش بانوان. اما این ســه خواهر ســختکوش به ما ثابت کردند در خشــن ترین رشــته رزمى هم

 مى شود مهربان بود و منصفانه رفتار کرد. 
دو برنامه حضور خواهران منصوریان در «ماه عســل» یکى از بهترین برنامه هاى تاریخ «ماه عسل» 
بود. خیلى ها هســتند که در ورزش براى قهرمان شــدن فرزندشــان هزینه مى کننــد اما در نهایت 
دســتاوردى براى آنها به همراه ندارد چرا که عشــق و عالقه و سختکوشى نباشــد موفقیت حاصل 
نمى شود و سر گذشت این ســه خواهر درس خوبى بود براى ورزشکارانى که در میانه هاى راه به خاطر 

سختى ها جا مى زنند و مدام گالیه مى کنند. 
اما همانطور که اشاره شد مهمترین درس زندگى این سه خواهر سختکوش احترام به پدر و مادر و نیکى 
به آنها حتى در صورت ترك زندگى از سوى پدر بود. الهه هر آنچه از ورزش قهرمانى به دست آورد براى 
خانواده هزینه کرد. براى مادر بهترین خانه شهرستان را خرید. براى خواهر جهیزیه تهیه کرد. مرضیه 

خواهر بزرگى که روزى سه خواهر ورزشکار خود را از نظر مردم پنهان مى کرد امروز مدیر باشگاه الهه 
در سمیرم شده و به آنها افتخار مى کند. 

و وقتى پدر به اســتودیو آمد آنها بى هیچ حــرف و حدیثى او را در آغــوش گرفتند و همه 
سختى ها را از یاد بردند و انگار نه انگار که پدر سخت ترین شرایط زندگى آنها را رها کرده بود. 

امروز نه از مدال هاى خواهران منصوریان که باید از منــش پهلوانى ها آنها حرف زد. 
مدال ها به ویترین افتخارات مى روند و دیر یا زود فراموش مى شوند و با تغییر نسل از 
یاد خواهند رفت اما درس هایى که این سه خواهر به ایرانى ها دادند براى همیشه در 

ذهن مى ماند و نقش مى بندد و بى شک نسل به نسل انتقال خواهد 
یافت و چه بسا درس شود. مثل فداکارى هاى دهقان فداکار یا...

 قهرمانان زندگى هستید نه ووشو
  شما

کاوه رضایى هنوز تکلیفش را با اســتقالل مشخص 
نکرده اســت. از یکطرف گفته مى شد استقالل با 

مذاکره با بازیکنانى نظیر ســجاد شــهباززاده، 
مرتضى تبریزى و حسن بیت سعید، امیدى به 

ماندن کاوه ندارد و از طرف دیگر گفته مى 
شود که کاوه بدش نمى آید در استقالل 
بماند اما بــراى ماندن شــرط ویژه اى 

دارد.
کاوه که فصل قبل قراردادى 1/7 میلیاردى 

با استقالل داشته، حاال خواهان افزایش 50 درصدى 
رقم قراردادش اســت تا مبلغ قــراردادش براى فصل 
آینده بــه دو میلیــارد و 550 میلیون تومان برســد. 
رقمى که یــک رکــورد در لیــگ برتر محســوب 
مــى شــود و بایــد دیــد باشــگاه اســتقالل 
چــه واکنشــى بــه ایــن درخواســت خواهــد 

داشت.

رفت و آمدهاى 
بى دستاورد

الهه مهرى دهنوى

در حالى که تکلیف نیمکت بسیارى از تیم هاى 
لیگ برترى براى لیگ هفدهم مشخص شده است، 

تیم فوتبال ذوب آهن تا لحظه تنظیــم این گزارش هنوز 
سرمربى فصل آینده خود را نشناخته  و بازیکنان این تیم هم 
یکى از پس از دیگرى در حال جدایى از اردوگاه سبزپوشان 
هستند تا دوستداران فوتبال اصفهان نگران وضعیت این تیم 

براى فصل پیش رو باشند. 
در آخرین خبر اعالمى از سوى این باشگاه ، ظاهراً قرار است 
اعضاى هیئت مدیره   ذوب آهن امروز یا فردا جلسه دیگرى 
برگزار کنند و در پایان این جلسه تکلیف سرمربى فصل آینده 

این تیم را مشخص نمایند.
برخى از همکاران و اعضاى تحریریه نصف جهان در رابطه 
با وضعیت مبهم و عجیب این روزهاى ذوب آهن نظرات و 

دیدگاه هایى داشتند که با هم مى خوانیم:

■ بهاره حیاتى: ما قبًال در مورد اســتراتژى ذوب آهن 
براى فصل جدید در میزگــردى که در نصف جهان برگزار 
شــده بود صحبت کرده بودیم. موضــوع اصلى که عمده 
همکاران روى آن اتفاق نظر داشتند این بود که ذوب آهن 
اول باید تکلیف آذرى را مشخص کند که آیا مایل است با 
مدیریت وى ادامه دهند یا خیر. چندى پیش ســعید آذرى 
در مصاحبه اى اعالم کرد که از حمایــت قاطع کارخانه و 
هیئت مدیره بهره مند اســت ولى به نظر من این گفتگو از 
جانب وى نباید انجام شود و یکى از مدیران ارشد کارخانه 
باید در این باره نظر دهد و خیال آذرى و ســایرین را در این 
باره راحت کنند. به هر حال وضعیت مبهم ذوب آهن ادامه 
دارد. البته شــاید وقتى که این گزارش منتشر شده، دیگر 
سرمربى این تیم هم مشخص شــده باشد. ولى هر اتفاقى 
که تا امروز افتاده باشد، ذوب آهن زمان هاى خوب زیادى 
را از دست داد. بازیکنان شاخص این تیم در شرایط عادى 
در معرض پیشنهادات خوب ســایر تیم ها هستند و وقتى 
مى بینند که تیمشــان به این حال و روز است و سرمربى 
ندارد و هیچ تالشى براى تمدید قراردادها انجام نمى دهد 
قطعاً میلى در ماندن براى آنهایى که مشتریان خود را دارند 

باقى نمى ماند.

■ افســانه حقیقى: بارها در این مورد هشدار داده ایم 
که ذوب آهن  در ســال هاى اخیر و دهه گذشته جزو گران 
ترین تیم هاى لیگ برتر بوده و وقت آن رســیده اســت 
که با این همه هزینه و ســرمایه گذارى عزم خود را فراى 
جام حذفى براى قهرمانى در لیگ برتــر هم جزم کند. در 
ایامى که خبر توافق قلعــه نویى با این تیم به گوش 
مى رسید همه فکر مى کردیم که این تیم 
مى خواهد با رویکــردى جدید  و با 
هدف قاطع قهرمانى در لیگ برتر  

گام بــه رقابت هاى 
فصل جدید بگذارد اما ظاهراً بن بســت در این مذاکرات 
باعث شــد تا  این رخــداد همچنان شــکل نگیرد. طبق 
شــنیده هاى ما و مطابق با خبرى که منتشر کرده بودیم 
ظاهراً ژنرال پیشنهاد وحشتناك باالى 50 میلیارد تومان 
را براى بستن تیم جدید به مدیران کارخانه ذوب آهن داده 
بود که این پیشــنهاد منجر به هنگ دسته جمعى آنها و در 
نهایت مخالفتشان شد تا از او بخواهند خیلى خیلى به تعدیل 
پیشنهادش فکر کند که البته قلعه نویى هم خیلى اهل عقب 

نشینى در این زمینه نیست.
به هر حال من  تصور نمى کنم با توجه به نگاه مدیران ارشد 
ذوب آهن و فرصت هایى که در حال از دســت رفتن است 
بتوانیم انتظار خاصى از آنها داشته باشــیم. در لیگ شاید 
نتایج متوسط و البته خوبى کســب  و در یکى از رتبه هاى 
پنجم ششــم جا خوش کنند و در جام حذفى هم با اتکا به 
واکنش هاى رشید مظاهرى شاید بتوانند تا مراحل باال و قابل 

قبول صعود کنند. همین!

■ بابک باقرى: ظاهراً در آخرین جلســه هیئت مدیره 
ذوب آهن نــام هایى همچون امید نمــازى، مجید صالح 
و اســکوچیچ براى هدایت سبزپوشــان مطرح شده است 
و البته اعالم کــرده اند که از مجتبى حســینى هم برنامه 
گرفته اند. شاید هنگامى که شما این مطلب را مى خوانید 
ذوب آهن ســرمربى خود را شناخته باشــد. به هر تقدیر 
زمان هاى خوبى توســط این تیم به هدر رفته است. مدیر 
عامل ذوبى ها مدعى شده بود که قبل از انتخاب سرمربى 
و از یک شنبه هفته قبل وارد بازار نقل و انتقاالت مى شوند. 
اما تا حاال چند بازیکن تأثیرگذار خود را ازدست داده اند و چند 
بازیکن دیگر هم در آستانه جدایى هستند. فقط یکى از سایت 
هاى آذربایجان خبر زده بود که گلر جوان تیم شــهردارى 
تبریز در آستانه توافق است و اگر این خبر صحت داشته باشد 

این تنها تحرك سبزپوشان براى فصل جدید بوده است!

■ سعید نظرى: به هر حال در ایامى که سپاهان اصفهان 
خیلى زود پس از اتمام لیگ قرارداد سرمربى خود را دو ساله 
تمدید و گام هاى خوبى هم براى جذب بازیکن برداشــت  
ذوب آهن هنوز نتوانست طلسم انتخاب سرمربى را بشکند. 
سپاهانى ها چهار خرید خوب را انجام دادند و در آستانه چند 
توافق و قرارداد رسمى دیگر هســتند اما ذوب آهنى ها نه 
تنها بازیکنى را جذب نکردند بلکه از نگهداشتن بازیکنان 
تأثیرگذار خود هم ناتوان بوده اند و  قطعــاً این تیم با ادامه 

ریتم فعلى نمى تواند 
به موفقیت در لیگ پیش 
رو امیدى داشته باشد. دو تیم 
اصفهانى در فصل نقل و انتقاالت با 
وجود داشتن دو مالک و اسپانسر قدرتمند، 
عملکرد بســیار متفاوتى تا اینجاى کار با یکدیگر 

داشته اند.

■ خشایار بیدمشکى: برخى از انتقادات دوستان درست 
و منطقى است اما به نظر من ســعید آذرى با تجربیاتى که 
دارد در نهایت تیمى را ساخته و پرداخته مى کند که بتواند 
همچنان از حیثیــت  این تیم اصفهانى دفــاع کند. وقتى 
بازیکنان ذوب آهن با پیشــنهادات نجومى دو تیم تهرانى 
مواجه مى شوند معلوم است که ذوب آهن نمى تواند درزمینه 
مالى با ســرخابى ها رقابت کند و قافیه را به آنان مى بازد. 
به نظر من هم اى کاش سرمربى تیم زودتر مشخص مى 
شد تا این تیم بهتر بتواند به استقبال فصل نقل و انتقاالت 
برود ولى به هر حال هنوز هم دیر نشــده، هنوز بازیکنان 
با کیفیت و تأثیر گذارى هســتند که با هیچ تیمى قرارداد 
نبســته اند و ذوب آهن در صورتى که از این هفته به طور 
جدى پس از انتخاب ســرمربى بتوانــد وارد مذاکره با آنها 
شــود قطعاً مى تواند آنها را به اصفهان بیــاورد. فراموش 
نمى کنیم که برند ذوب آهن یک برند معتبر است و با این 
اعتبار مى تواند براى فصل آینــده چند بازیکن تأثیرگذار را 

جذب کند. منتظر باشید.

■ محمدرضا محمدى: من خودم وقتى که مذاکرات قلعه 
نویى- ذوب آهن به بن بست رسید تأسف خوردم و اعتقاد 
داشتم و دارم که این پیوند مى توانست دوران جدیدى را براى 
ذوب آهن به ارمغان بیاورد. دورانى که اگر حداقل با همکارى 
دو ساله همراه بود در پایان مى توانست به احتمال فراوان  با 
یک جام لیگ برتر براى سبزپوشان همراه باشد و دیگر تیم 
اصفهانى هم مى توانست صاحب این افتخار شود. ما مدعى 
هستیم اصفهان پایتخت فوتبال ایران است، آن وقت فقط 
سپاهان از شهرمان قهرمانى لیگ برتر را در کارنامه دارد، در 
حالى که  در استانى مثل خوزستان دو تیم(فوالد و استقالل 
خوزستان) صاحب این جام شــده اند و کًال عالقه  بسیار 
زیادى دارم که در اصفهان هم این اتفاق بیافتد. به هر تقدیر 
ظاهراً به دلیل مشکالت مالى و البته انتظارات باالى ژنرال، 
این همکارى  فعًال شکل نمى گیرد و باید منتظر گزینه هاى 
دیگرى بود. فقط امیدوارم شرایط جورى نشود که از آن طرف 
بام بیافتیم. منظورم این است که وقتى  با قلعه نویى رؤیاى 
قهرمانى در لیگ را داریم و  این اتفاق نمى افتد دیگر آنقدر 
براى انتخاب سرمربى و بستن تیم دست دست نکنیم که در 
پایان فصل تیم شــهرمان را در پایین جدول ببینیم. ظاهراً 
ذوب آهن کامًال هنگ کرده و به سرعت به رى استارت نیاز 

دارد.
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ماندن کاوه ندارد
شود که کاوه بدش نم
بماند اما بــراى ماند

دارد.
کاوه که فصل قبل ق
با استقالل داشته، ح

رقم قراردادش اســت
آینده بــه دو میلیــا
رقمى که یــک رکــ
مــى شــود و بایــد

چــه واکنشــى بــه ای
داشت.

اله

در حالى که تککلیف نیم
لیگ برترى برراى لیگ هفدهم مشخ

تیم فوتبال ذووب آهن تا لحظه تنظیــم این گزارش هن
آ

 امیدى دا
اصفهانى در فصل
وجود داشتن دو مالک و

ى

کاوه رضایى هنوز تکلیفش ررا با
نکرده اســت. از یکطرف گف
س مذاکره با بازیکنانى نظیر
مرتضى تبریزى و حسن بی
 کاوه ندارد و از ط

م فعلى نمى تواند
ل قیت در
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ویژه اى  دن شــررط

7 قراردادى1/7 میلیاردى 
50 درصدى حاال خواههان افزایش

ـت تا مبلغغ قــراردادش براى فصل 
ارد و 5550 میلیون تومان برســد. 
ــورد در لیــگ برتر محســوب 
ـد دیــدـد باشــگاه اســتقالل 
ایــنن درخواســت خواهــد 

الهه مهررى دهنوى

تیم هاى  کلیف نیمکت بسیارى از
دهم مشخص شده است، 

 این گزارش هنوز 

ریتم
به موفق
رو امیدىد

اصفه

ممىىىىووخخووووااددددههددد! ىىىى
ررررتت

تتتتتتسااااااتتتاا
رىىى

2955 سال چهاردهم13966
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ووبب
ذذ ا با اســتقالل مشخص 

گفتفته مى شد استقالل با 
ســـجاد شــهباززاده، 

 بیتس سعید، امیدى به 
طرف دییگر گفته مى 
د در استقالل  آید مى
اى

و و ى ر م ن و و ر
چندین بار در مصاحبه هایى اعالم مى کرد که هدفش 
تیم ملى ایران اســت ولى با این رویه  محال است به 
در صنعت نفت  آرزوى خود برســد. وقتى
آبادان ذخیره است چگونه مى خواهد 
نظر مثبت کى روش را جلب کند؟

بخشیدند و در آغوش گرفتند. 
 ول اگر چه الهه منصوریان از پدر بخاطر ترك آنها گله کرد و اذعان داشت که نباید خانواده 
د اما هیچگاه از پدر به بدى یاد نکرد و در برنامه شب دوم وقتى پدر به استودیو آمد به راحتى 
ون و چرایى و حرفى او را در آغوش گرفتند و در ادامه الهه منصوریان که شب پیش عنوان 
 نمى بخشد مگر اینکه دوران کودکى اش برگردد گفت االن احساس مى کنم کسى که 

ر است نه من.
 به این سه خواهر این است که شما قهرمانان زندگى هستید نه قهرمامان ووشو.

ایناست آنهایى که ســراغ ورزش هاى رزمى مى روند آدم هاى خشنىهستند وحتى
 برخى از رشته هاى ورزشــى رزمى خیلى در تلویزیون نشان داده نمى شود به خصوص 
ن. اما این ســه خواهر ســختکوش به ما ثابت کردند در خشــن ترین رشــته رزمى هم

ن بود و منصفانه رفتار کرد. 
ور خواهران منصوریاندر «ماه عســل» یکى از بهترین برنامه هاىتاریخ «ماه عسل»

هســتند که در ورزش براى قهرمان شــدن فرزندشــان هزینه مى کننــد اما در نهایت 
براى آنها به همراه ندارد چرا که عشــق و عالقه و سختکوشى نباشــد موفقیت حاصل 
 گذشت این ســه خواهر درس خوبى بود براى ورزشکارانى که در میانه هاى راه به خاطر 

ى زنند و مدام گالیه مى کنند. 
ه اشاره شد مهمترین درس زندگى این سه خواهر سختکوش احترام به پدر و مادر و نیکى 
 صورت ترك زندگى از سوى پدر بود. الهه هر آنچه از ورزش قهرمانى به دست آورد براى 
 کرد. براى مادر بهترین خانه شهرستان را خرید. براى خواهر جهیزیه تهیه کرد. مرضیه 

که روزى سه خواهر ورزشکار خود را از نظر مردم پنهان مى کرد امروز مدیر باشگاه الهه 
 و به آنها افتخار مى کند. 

 ســتودیو آمد آنها بى هیچ حــرف و حدیثى او را در آغــوش گرفتند و همه 
یاد بردند و انگار نه انگار که پدر سخت ترین شرایط زندگى آنها را رها کرده بود. 

ل هاى خواهران منصوریان که باید از منــش پهلوانى ها آنها حرف زد. 
رین افتخارات مى روند و دیر یا زود فراموش مى شوند و با تغییر نسل از 
ت اما درس هایى که این سه خواهر به ایرانى ها دادند براى همیشه در 

و نقش مى بندد و بى شک نسل به نسل انتقال خواهد 
 درس شود. مثل فداکارى هاى دهقان فداکار یا...

مى بینند که تیمشــان به این حال و روز است و سرمربى 
ندارد و هیچ تالشى براى تمدید قراردادها انجام نمى دهد 
قطعاً میلى در ماندن براى آنهایى که مشتریان خود را دارند 

باقى نمى ماند.

اینمورد هشدار داده ایم بارها در ا■افســانه حقیقى:
کهذوب آهن  در ســال هاى اخیر و دهه گذشته جزو گران 
ترین تیم هاى لیگ برتر بوده و وقت آن رســیده اســت 
را فراى که با این همه هزینه و ســرمایه گذارىعزم خود

جام حذفى براى قهرمانى در لیگ برتــر هم جزم کند. در 
ااااااییییییییییامىیامیامىیامى که خبر توافق قلعــه نویى با این تیم به گوش 
مى رسید همه فکر مى کردیم که این تیم 
مى خواهد با رویکــردى جدید  و با 
هدف قاطع قهرمانى در لیگ برتر  

اما تا حاال چند
بازیکن دیگر
هاى آذربایج
تبریز در آستا
این تنها تحر

س■سعید نظ
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امید ابراهیمى هافبک دفاعى استقالل در 
لیســت جدید کارلوس کى روش جایى ندارد. او به این 
دلیل از تیم ملى خط خورد که مصدوم اســت. بعضى 
از رســانه ها با ابهام در این باره نوشتند و تأکید داشتند 
کى روش به دالیلى مبهم روى نام این بازیکن خط قرمز 
کشیده ولى این ماجرا اصًال براى خود امید عجیب نبوده 
است. ابراهیمى اردوى اتریش را مثل اکثر بازیکنان از 
دســت داد چرا که باید در کنار استقالل مى ماند. اگر 
قرار بود او از ابتداى اردوى اتریش حضور داشته 
باشد، کى روش با وجود مصدومیت دعوتش 
مى کرد ولى حاال که بعد از بازى مونته نگرو 
تنها پنج جلســه تمرینى تا بازى ازبکستان 
باقى خواهــد ماند، کارلــوس دلیلى براى 

دعوتش نمى دید.
ابراهیمى این روزها همچنان در عضله زیر شکم و باالى 
کشــاله خود احســاس درد مى کند و به همین دلیل نه 
مى تواند شوت بزند و نه پاس بلند بدهد. او حتى نمى تواند 
در درگیرى هاى وسط زمین حضور مثمرثمر داشته باشد. 
به همین دلیل کى روش ترجیح داد به او استراحت دهد. 
پزشکان تیم ملى هم در این مدت با امید در ارتباط بوده اند 
و در واقع خود امید مى دانسته به دلیل شرایطى که دارد، 
دعوت نمى شــود. کى روش همچنان روى این بازى 
نظر دارد و احتمــاًال در اردوهاى بعدى و پس از مداواى 
کامل این بازیکن، او را به اردوى ایران دعوت مى کند. 
ابراهیمى هم امیدوار است هر چه زودتر بتواند به شرایط 

ایده آل بازگردد.

مى دانست دعوت نمى شود

ا ش
 قهرمانان زندگى هستید نه ووشو

  شما
شو

اظهــارات «رمضــان عبدوالتیپــوف»، رئیس جمهور 
داغستان، آینده بازیکنان خارجى تیم آنژى از جمله سعید 

عزت اللهى را با شرایط ابهام برانگیزى مواجه کرده است. 
  سعید عزت اللهى، ملى پوش ایرانى تیم  روستوف در نیم فصل 
دوم فصل اخیر لیگ برتر روسیه به صورت قرضى در اختیار 
آنژى قرار گرفته بود. پس از پایان این رقابت ها مدیر برنامه هاى 
ملى پوش ایرانى به سایت «اسپورت» روسیه گفته بود تاکنون 
هیچ تماس و تمایلى از سوى باشگاه آنژى براى تمدید دوره 
قرضى حضور سعید عزت اللهى یا خرید قطعى او صورت 

نگرفته است.
در این میان مصاحبه اخیر رمضان عبدوالتیپوف، 
رئیس جمهور داغســتان که تیــم آنژى در 
مرکز این جمهورى واقع شــده اســت 
وضعیت بازیکنان خارجى این تیم را 
با ابهامات زیــادى مواجه مى کند. 
وى به خبرگزارى دولتى روسیه 
گفت: «وظیفه اصلى مدیران 
جدید باشگاه آنژى باید تدوین 
برنامه  سه ساله باشد. آنژى باید 
به ثبات و بازدهى خوبى در لیگ 
برتر روســیه و بدون احساس خطر 
ســقوط همانند چند فصل اخیر برسد. 
براى این منظور هم باید اساس کار روى بازى 

کردن بازیکنان جمهورى داغستان باشد.»
تیم آنژى در دو فصل اخیر لیگ برتر روســیه با 
خوش شانسى از سقوط به دسته پایین تر نجات 
یافت. عزت اللهى در نیم فصل دوم فصل اخیر 
لیگ برتر روسیه نمایش خوبى در بازى هاى 
این تیم داشــت اما بــه نظر مى رســد این 
ملى پوش ایرانى دوباره به جمع روستوفى ها 

بازخواهد گشت.
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چهل تکه

تصاویر جراحات وحشــتناك مادر 22 ســاله اى کــه مورد ضرب 
و شــتم همســرش «جیمى وبر» 27 ســاله قرار گرفتــه بود در 
رسانه هاى اجتماعى به امید یافتن ردى از این مرد بى رحم منتشر 

شده است. 
«جینا لوئیس توماس»مدعى اســت روز حادثه همراه پسرش روى 
تخت خوابیده بود  که همسرش شروع به داد و فریاد کرده و وى  را به 
طرز وحشیانه اى کتک زده است. ضرب و جرح به گونه اى بوده است 

که این مرد در خیابان هم جینا را مورد ضرب و شتم قرار داده است. 
جینا با انتشار تصاویرى در فیســبوك از کاربران خواهش کرد هر 
شخصى که مى تواند اطالعاتى از همسرش در اختیار بگذارد با اداره 
پلیس در نیوپورت، ولز   تماس بگیرد زیرا نمى تواند از خانه خارج شود 

و نگران جان خود و فرزندش است.

«دارن دئو وان» قاتل زنجیره اى آمریکایى اســت که در 
سال 2014 دستگیر شده  است. او به «مرد آرام» معروف 
شده است و پس از دستگیرى به قتل شش زن اعتراف کرد. 
اجساد زنان در نقاط مختلف ایالت ایندیانا به وسیله مأموران 

پلیس پیدا شد.
اکنون پس از گذشت دو ســال از دستگیرى دارن، پلیس 
معتقد اســت که قربانیان این قاتل زنجیــره اى بیش از 
شــش نفر بوده اند. پلیس ایالتى نیز با انجام آزمایش هاى 
DNA مرگ 11 تن از زنان قربانى این قاتل ســریالى را 

تأیید کرده است.
پلیس ایندیانا در حال انجام تحقیقات بیشــترى است تا 

بتواند دیگر قربانیان این قاتل زنجیره اى را بیابد.

«هازل واترز» 47 ســاله به اتهام قتل کــودك نوپاى خود در 
جنوب دوبلین به پنج سال زندان محکوم شد.

متهم که به اختالل شخصیتى مبتالست از سوى دادگاه به پنج 
سال زندان محکوم شد. واترز روز حادثه فرزند دوساله اش را یک 
عروسک تصور مى کند و قربانى را با یک قیچى مورد اصابت 

ضربات مرگبارى قرار مى دهد. 
هازل واترز 47 ســاله به قتل پسرش «محمدحسن»  بین 15 

تا 26 اکتبر سال 2014 در جنوب دوبلین   اعتراف کرده است. 
قاضى «پاتریک مک کارتى»، اذعان مى دارد حکم این مادر 
هفت سال زندان بود که دو ســال آن به حالت تعلیق درآمده 
است. متهم در حال حاضر در بیمارستان روانى مرکزى دوران 

محکومیت خود را سپرى مى کند.

کتک کارى 
از اتاق خواب تا خیابان

«مرد آرام» 
 11 زن را کشت

قتل وحشیانه محمد حسن
030201 توسط مادر روانى

فرمانده انتظامى خراسان رضوى با اشاره به دستگیرى 
عامالن گروگان گیرى و سرقت مسلحانه تشریح کرد: 
صبح روز دوشنبه هفته گذشته مدیر و منشى یک شرکت 
تولیدى ایزوگام در حالى که به صندلى بسته شده بودند، 
خودشان را با زحمت فراوان به در ورودى شرکت در طبقه 
سوم ساختمان تجارى واقع در منطقه کالهدوز رساندند 

و با ایجاد سر و صدا، از اهالى ساختمان کمک خواستند.
سردارســرتیپ دوم بهمن امیرى مقدم افــزود: وقتى 
همسایگان دِر شــرکت مذکور را گشودند، با صحنه اى 
دردناك رو به رو شدند. مدیر 44ساله شرکت بر اثر ضرب 
و جرح و کتک کارى هاى شدید حال مناسبى نداشت، به 
طورى که دستش شکسته و صورتش نیز به شدت زخمى 
شده بود. اهالى ساختمان با دیدن این وضعیت، بالفاصله 
با نیروهاى امدادى و پلیس تماس گرفتند و دقایقى بعد، 
مدیر شرکت توسط اورژانس به بیمارستان انتقال یافت و 
موضوع توسط مأموران انتظامى مورد بررسى قرار گرفت. 
مقام ارشد انتظامى خراسان رضوى اضافه کرد: منشى 
شرکت که آسیبى ندیده بود، در تشریح ماجرا و به عنوان 
یکى از شــاکیان پرونده، گفت: «حدود ساعت 8صبح 
طبق معمول با آسانسور به محل شرکت در طبقه سوم 
ســاختمان آمدم، در همین حال دو مرد جوان که لباس 
کار به تن داشتند مدعى شدند از سازمان آب براى بررسى 
تأسیسات لوله کشى ساختمان آمده اند، اما وقتى من در 
ورودى شرکت را باز کردم، آنها به زور وارد شرکت شدند 
و دست و پاهاى مرا با چسب پهن به صندلى اتاق بستند. 
سپس آنها که تا این لحظه ماسک بهداشتى بر صورت 
داشتند، کاله کشى هایشان را بر سرشان کشیدند و در 
حالى که مرا تهدید مى کردند، منتظر مدیر شرکت ماندند. 
حدود ساعت 9و 30 دقیقه صبح وقتى مدیر شرکت وارد 
شد، او را نیز با تهدید اسلحه کمرى به گروگان گرفتند و 
پس از کتک کارى زیاد به صندلى دیگرى بستند.» سردار 
امیرى مقدم تصریح کرد: منشــى 28ساله این شرکت 
در ادامه اظهاراتش به ماجراى حواله بانکى اشــاره کرد 
و ادامه داد: «یکى از ســارقان کنار مدیر شرکت ایستاد 
و سارق دیگر با تهدید به مرگ مرا سوار خودرویم کرد و 
به بانکى در منطقه سناباد برد تا فیش نقدى 110میلیون 
تومانى را که از مدیر شرکت گرفته بودند، وصول کند.من 
هم از ترس با آنها همکارى کردم و بعد از دریافت پول ها 
از بانک، به طرف خیابان ارگ سابق به راه افتادیم، آنجا 
سارق مذکور پول ها را به دالر تبدیل کرد و پس از آن هم 
مرا به شرکت بازگرداند و با بستن دست و پاهایم، هر دو 

نفر از محل فرار کردند.»
ســردار امیرى مقــدم خاطرنشــان کــرد: در همان

 بررســى هاى مقدماتى به اظهارات منشــى شــرکت 
مشکوك شدند چراکه دختر جوان فرصت هاى زیادى 
براى افشاى هویت گروگانگیر مسلح داشت اما به راحتى 
با دزدان مســلح همکارى کرده بود و حتى در ماجراى 
وصول چک بین بانکى و واریز 15میلیون تومان به حساب 
خودش، در حالى که فرصت کافى براى آگاه کردن مأمور 

مسلح بانک را داشته، هیچ تالشى نکرده است.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى ادامه داد: منشى شرکت 
به عنوان مظنون اصلى این ماجرا با صدور دستور قضائى 
بازداشت شد اما هرگونه همکارى با دزدان مسلح را انکار 
کرد تا اینکه کارآگاهان به ردیابى و رصدهاى اطالعاتى 
پرداختند و به ماجراى دوستى خیابانى این دختر با جوانى 

30ساله پى بردند. 
تحقیقات نشــان مى داد، مشــخصات دوست خیابانى 
منشى شرکت با سرکرده سارقان مسلح مطابقت نزدیکى 

دارد اما دختر جوان همچنــان نقش خود را در این ماجرا 
تکذیب مى کرد.

سردار بهمن امیرى مقدم گفت: کارآگاهان که با تبدیل 
پول هاى مسروقه به دالر احتمال مى دادند اعضاى باند 
قصد خروج از کشور را دارند، تحقیقات خود را در شاخه اى 
دیگر از عملیات پلیسى ادامه دادند تا اینکه سرنخ هایى 
از جعل اسناد به دســت آمد. بررسى این سرنخ ها نشان 
مى داد سرکرده باند مدارکش را به فردى سپرده است تا 

با شناسنامه جعلى بتواند از کشور خارج شود. 
وى افزود: وقتى کارآگاهان این اطالعات را به منشــى 
شــرکت نشــان دادند و او فهمید که فریب یک عشق 
خیابانى را خورده است، لب به اعتراف گشود و راز دستبرد 
مسلحانه به شرکت را فاش کرد. ولى سرکرده مرموز باند 
هیچ اطالعات دقیقى از خودش به دخترجوان نداده بود. 
این دختر 28ساله که از هفت ماه قبل با سرکرده باند آشنا 

شده بود، در اعترافاتش گفت: «وقتى "سعید" فهمید که 
مدیر شرکت ایزوگام فرد پولدارى است به من گفت هیچ 
آدمى پولدار نمى شود مگر آنکه دست به کار خالف زده 
باشد. آنها حق من و تو را خورده اند و ما باید این پول ها 
را از آنها پس بگیریم تا بتوانیم با یکدیگر ازدواج کنیم.» 

رئیس پلیس خراســان رضوى در ادامه تشریح پرونده 
گروگانگیرى و سرقت مســلحانه اضافه کرد: در نهایت 
کارآگاهان با مراقبت هاى پلیســى موفق شدند جوان 
30ساله (ســرکرده باند) که در یک خوابگاه دانشجویى 
ساکن شده بود، را شناسایى کنند و با کسب مجوز قضائى، 
آن محل را بــه محاصره درآورند. ســردارامیرى مقدم 
تصریح کرد: کارآگاهان در یــک عملیات هماهنگ و 
غافلگیرانه سرکرده باند را به همراه همدستش که جوانى 

20ساله بود، دستگیر کردند.
وى گفت: در بازرســى از اتاق متهمان، سالح کمرى به 

همراه دالرها و لباس هاى مورد استفاده سارقان کشف 
و ضبط شد.

فرمانده انتظامى خراســان رضوى خاطرنشــان کرد: 
تحقیقات مقدماتى کارآگاهان اداره جنایى پلیس آگاهى 
نشان مى دهد ســرکرده این باند که «رحیم» نام دارد و 
معروف به سعید است، هنگام ارتکاب جرم خود را «رابین 
هود» معرفى کرده و در حالى که مدیر شــرکت را کتک 
مى زده، اظهار داشته اســت : «من رابین هودم که باید

 پول هاى شما را بین فقرا تقسیم کنم.»
سردار امیرى مقدم یادآور شد: ادامه تحقیقات نشان داد، 
ســرکرده باند تحت تعقیب قضائى بوده و از چند سال 
قبل در کشور ترکیه زندگى مى کرده است. او سپس در 
کشاکش ماجراى جدایى از همسرش، به مشهد گریخته 
و پس از آشــنایى با جوان دانشــجو و همچنین منشى 

شرکت، نقشه سرقت را طراحى کرده است. 

پرونده عامل قتل عام خانوادگى ایرانشــهر پس از اخذ 
آخرین دفاع و صدور کیفرخواســت جهت رســیدگى و 

صدور حکم به دادگاه کیفرى ارسال شد.
خانى دادستان عمومى و انقالب ایرانشــهر با اشاره به 
پرونده قتل عام هشت نفر در ایرانشهر گفت: پس از اخذ 
آخرین دفاع و صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگى 

و صدور حکم به دادگاه کیفرى ارسال شد.
گفتنى است؛ با توجه به عدم دسترســى به اولیاى دم، 
این پرونده در راستاى ماده 356 قانون مجازات اسالمى 
توسط رئیس کل دادگسترى استان سیستان و بلوچستان 
به دفتر معاونت اول قوه قضائیه ارســال شــده بود که 
در این راســتا موافقت وى به منظور رسیدگى و صدور 

کیفرخواست اعالم شد.
شایان ذکر است؛ طبق ماده 356 اگر مقتول یا مجنىٌ علیه 
یا ولى دمى که صغیر یا مجنون است ولى نداشته باشد 
و یا ولى او شناخته نشــود و یا به او دسترسى نباشد، ولى 
او، مقام رهبرى است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از 
مقام رهبرى و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به 

دادستان هاى مربوط تفویض مى کند.
20 دى ماه سال گذشته خبرى مبنى بر قتل عام هشت 
نفر در ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان منتشر 
شد.رئیس پلیس استان سیســتان و بلوچستان ساعاتى 
بعد، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت 12 ظهر 
مأموران پلیس در تماس کارمند اداره بهداشت در جریان 
وقوع جنایتى خونین در روستاى نصرآباد ایرانشهر قرار 
گرفتند. با حضور مأموران در محل آنها با جســد خونین 

پنج کودك، دو زن و یک مرد روبه رو شدند.
سردار حســین رحیمى افزود: کارمند اداره بهداشت در 
تحقیقات اولیه ادعا کرد زمانى که براى تزریق واکسن 
هپاتیت به روستا آمده متوجه باز بودن در شده است و پس 
از ورود به خانه با این اجساد روبه رو شده و موضوع را به 

پلیس اطالع داده است.

بیست وپنجم اسفند ماه سال گذشته دو منشى یک پزشک متخصص در 
تماس با پلیس از ماجراى دســتبرد از مطب خبر دادند و خیلى زود تیمى از 

مأموران پلیس آگاهى آبادان براى تحقیقات ویژه وارد عمل شدند.
مأموران در بررســى هاى ابتدایى پى بردند که پزشــک متخصص براى 
تعطیالت آخر سال به سفر  خارجى رفته است و دو منشى جوان سال هاست 
که دراین  مطب مشغول به کار هستند تنها افرادى هستند که کلید این مطب 
را در اختیار دارند و این در حالى بود که سارق مطب با در اختیار داشتن کلید و 

بدون تخریب درها به راحتى وارد مطب شده بود.
در این مرحله دو زن جوان هدف تحقیق پلیس قرار گرفتند و با توجه به اینکه 
هیچ سرنخى در دست نبود و پزشک متخصص پس از بازگشتن به آبادان 
ادعا کرد با توجه به اعتمادى که منشى هایش دارد کار سرقت نمى تواند که 
از سوى آنها صورت گرفته باشد، کارآگاهان در ادامه به سراغ فیلم دوربین 
مداربسته مطب پزشک رفتند و مشخص شــد فیلم لحظه سرقت از هارد 

دستگاه پاك شده و تنها صحنه هاى قبل و بعد از سرقت ثبت شده است.
بدین ترتیب قاضى پور عسگر با توجه به مرموز بودن صحنه سرقت دستور 
داد تا دو زن جوان که منشى مطب بودند به صورت نامحسوس تحت نظر 

مأموران قرار گیرند.
تجسس هاى پلیسى ادامه داشــت تا اینکه مأموران پى بردند که یکى از 
منشى هاى مطب پزشک با  اینکه متأهل است از چندى قبل با پسر جوانى 
که یکى از سارقان حرفه اى است رابطه پنهانى دارد و در تعطیالت نوروزى 

امسال از خانه خارج و ناپدید شده است.
در این شــاخه از تحقیقات مشــخص شــد که زن جوان پس از سرقت با 

همدستش براى فروش وسایل پزشکى به تهران سفر کرده اند.
همین سرنخ کافى بود تا کارآگاهان با اقدامات تخصصى مالخر دزدان را در 

تهران شناســایى و در عملیاتى غافلگیرانه مرد جوان که وسایل پزشکى را 
خریدارى کرده بود دستگیر کنند. این مرد که راهى جز اعتراف نداشت گفت: 
«زن و مرد جوان که فکر مى کردم پزشــک هستند به سراغم آمدند و ادعا 
کردند که قصد دارند با فروش وسایل و تجهیزات پزشکى به ترکیه سفر کنند 

و من از سرقتى بودن آنها بى اطالع بودم.»
 در این مرحله مشخص شد که زن جوان و همدستش پس از فروش وسایل 

سرقتى به کشور ترکیه سفر کرده اند.
تجسس هاى پلیســى ادامه داشت تا اینکه روز شــنبه 6 خرداد ماه امسال 
مأموران با تحت نظر قراردادن خانواده منشى جوان پى بردند که زن جوان در 
یک پانسیون خصوصى در پایتخت زندگى پنهانى دارد و همین کافى بود تا 
عملیات دستگیرى این زن آغاز شود و منشى جوان در مخفیگاهش دستگیر 

و از تهران به آبادان منتقل شد.

منشى جوان با چهره اى آشفته به مأموران گفت: «متأهل بودم و در مطب 
پزشک متخصص آبادان کار مى کردم که چندى پیش با پسر جوانى آشنا 
شدم رابطه پنهانى با هم داشتیم تا اینکه پسر جوان براى سفر در تعطیالت 

نوروزى پیشنهاد سرقت از مطب پزشک را به من داد.»
وى افزود: «قرار بود با هم فرار و به ترکیه ســفر کنیم به همین خاطر وقتى 
متوجه سفر پزشک متخصص شدیم پسر جوان ماجراى سرقت را طراحى  
کرد و قبل از اجراى نقشــه مان به مغازه لوازم پزشکى رفت و براى فروش 
وسایل سرقتى قیمت آنها را با مرد جوان هماهنگ کرد تا زودتر وسایل را به 

فروش برساند.»
این زن جوان گفت: «چون براى ســفر به ترکیه و زندگى در آنجا پول نیاز 
داشتیم همه پس اندازهایم را جمع کردم و طالهایم را نیز فروختم، تا اینکه 
پزشک مطب به سفر رفت و ما سناریوى سرقت را به اجرا رساندیم. پس از 
سرقت هارد دوربین مداربسته را به طور کامل پاك کردیم و با صحنه سازى 

سعى بر گمراه کردن مأموران داشتیم.»
وى ادامه داد: «پس ازدزدى، مأموران به من و همکارم شک کردند و تصمیم 
گرفتم خیلى زود از کشور خارج شویم به همین خاطر همه پول هایى که داشتم 
را در اختیار پسر مورد عالقه ام قرار دادم و پس از چند روز به تهران رفتم تا از 
کشور خارج شوم اما آنجا بود که فهمیدم پسر جوان با همه پول ها به تنهایى 
از ایران خارج شده است. دیگر راه بازگشت نداشتم و تصمیم گرفتم در تهران 

بمانم و زندگى جدیدى را شروع کنم که دستگیر شدم.»
بنا به این گزارش، پزشک متخصص پس از دستگیرى منشى اش با توجه 
به پس گرفتن وسایل و تجهیزات پزشکى مطبش، شکایتش را از زن جوان 
پس گرفت و رضایت داد اما این زن از نظــر جنبه عمومى جرم روانه زندان

 شد. 

دستفروشــى در اهواز پــس از اینکه شــهردارى 
وسایلش را جمع کرد، خود را زیر قطار انداخت و به 

زندگى خود پایان داد.

من رابین هودم؛ باید پول هاى شما را بین فقرا تقسیم کنم 

دوستى خانم منشى شوهردار با یک دزد

عامل قتل عام خانوادگى 
ایرانشهر 

به زودى محاکمه مى شود

دستفروش در اهواز 
زیرقطار پرید

وقتى «سعید» فهمید 
که مدیر شرکت 

ایزوگام فرد پولدارى 
است به من گفت هیچ 
آدمى پولدار نمى شود 
مگر آنکه دست به کار 
خالف زده باشد. آنها 

حق من و تو را 
خورده اند و ما باید 

این پول ها را از 
آنها پس بگیریم تا 
بتوانیم با یکدیگر 
ازدواج کنیم
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4 کاراکترى که مى تواند هر رایانه اى را از پا درآورد

شــرکت چینى هوآوى در ادامه فعالیت هایش از دو اســمارتفون جدید بــا نام هاى اختصاصى
 هوآوى نوا 2 (Huawei Nova 2) و نوا 2 پــالس (Plus 2 Huawei Nova) در کنار 

دستبند هوشمند جدید آنر بند اى تو (Huawei Honor Band A2) رونمایى کرد. 
شــرکت هوآوى طى چند روز اخیر از چندین محصول جدید رونمایى کرد که شاید سرآمد آنها 

لپ تاپ هاى جدیدش محسوب شوند!
 هوآوى با معرفى این لپ تاپ ها ثابت کرد که از نظر قدرت طراحى مى تواند با برندهایى همچون 

اپل رقابت مستقیم داشته باشد.
اما به نظر مى رســد که هنوز تمام محصوالت جدید هوآوى رونمایى نشــده باشند! این شرکت 
چینى به تازگى از دو اسمارتفون جدید با نام هاى اختصاصى نوا 2 و نوا 2 پالس و همچنین دستبند 
هوشمندى تحت عنوان آنر بند A2 رونمایى کرد. اگرچه دستبند آنر بند A2 در اصل محصول برند 
آنر (Honor) محسوب مى شود، اما از آنجایى که این برند دپارتمانى از شرکت هوآوى است، پس 

مى توان مدعى شد که دستبند مذکور هم محصولى از برند هوآوى به شمار مى رود.
بحث را با دو گوشى نوا 2 و نوا 2 پالس هوآوى پیش مى بریم. این دو گوشى در واقع جایگزین یا 
جانشین هاى دو گوشى هوآوى نوا و نوا پالس هستند که در سپتامبر سال 2016 شاهد معرفى آنها 
بودیم. بنابراین، هوآوى در یک اقدام زودهنگام از نسخه جایگزین آنها پرده برداشت. دو گوشى 
جدید نوا 2 و نوا 2 پالس هم اکنون از طریق فروشــگاه آنالین هوآوى قابل پیش خرید هستند. 
هوآوى سعى کرده که طراحى این دو اســمارتفون را بیشتر به سبک طراحى سرى  محصوالت 

پى خود نزدیک کند!
سبک طراحى بدنه دو گوشى نوا 2 و نوا 2 پالس نســبت به نسل قبل تغییر کرده و هم اکنون در 
پنل پشتى دستگاه اسکنر انگشتى با شکل دایره اى ضمیمه شــده است. هوآوى دو اسمارتفون 
مذکور را در رنگ هاى آبى، سبز چمنى، طالیى، مشکى و رزگلد روانه بازار مى کند. پنل نمایشگر 

هر دو گوشى مذکور از نوع LPTS در نظر گرفته شده و وضوح تصویر 1920 در 1080 پیکسل 
یا اصطالحاً فول اچ دى دارد. اما اندازه نمایشگر آنها با یکدیگر متفاوت است! نوا 2 از نمایشگرى 5 

اینچى بهره مى برد و نوا 2 پالس به صفحه نمایشى 5,5 اینچى مجهز است.
دوربین اصلى هر دو گوشى نوا 2 و نوا 2 پالس به ســبک دوبل یا دوگانه طراحى شده و از یک 
سنسور 12 مگاپیکسلى و یک سنسور 8 مگاپیکسلى تشکیل مى شود. دوبین اصلى آنها از قابلیت 
زوم اپتیکال و حالت پرتره پشتیبانى به عمل مى آورد. نکته بعدى جالب توجه در مورد دو گوشى نوا 
2 و نوا 2 پالس هوآوى مربوط به سنسور دوربین سلفى آنها مى شود! هوآوى هر دو گوشى مورد 

نظر را به سنسور دوربین سلفى 20 مگاپیکسلى مجهز کرده است!
لبه هاى نمایشگر هر دو گوشى از انحناى ظریف D 2,5 بهره مى برد و بدنه دستگاه از جنس فلز 
ساخته شده است. سیستم عامل پیش فرض نصب و راه اندازى شده روى هر دوى آنها، اندروید 7 
نوقا خواهد بود. اما سیستم روى چیپ (SoC) به کاررفته در دو گوشى نوا 2 و نوا 2 پالس هوآوى 
هم یکسان بوده و تراشه کرین 659 است. این تراشــه از پردازنده مرکزى هشت هسته اى بهره 
مى برد. گوشى نوا 2 از رم 4 گیگابایتى و حافظه داخلى 64 گیگابایتى بهره مند شده و نوا 2 پالس از 

رم مشابه و حافظه 128 گیگابایتى بهره مى برد.

باترى گوشى هوشمند نوا 2 و نوا 2 پالس هم به ترتیب ظرفیت 2950 میلى آمپر ساعتى و 3340 
میلى آمپر ساعتى را ارائه مى کنند. هر دو گوشى مذکور قابلیت پشتیبانى از حافظه جانبى را دارند و 
عرضه آنها از روز بیست و ششم خرداد ماه آغاز مى شود. در نهایت باید بگوییم که قیمت دو گوشى 
نوا 2 و نوا 2 پالس هوآوى هم به ترتیب معادل با 365 دالر و 420 دالر در نظر گرفته شده است.  
اما در سمت مقابل دستبند آنر بند A2 قرار دارد که از نظر ظاهر بسیار شبیه به سرى دستبندهاى 
هوشمند تاك بند هوآوى است. این دستبند از استاندارد ضد آب IP67 بهره مى برد و قرار است در 
چهار رنگ مشکى، قرمز، زرد و سفید روانه بازار شود. شرکت آنر اشاره داشته که بند این اسمارت بند 

از مواد سیلیکونى ساخته شده  و نمایشگر 0,96 اینچى آن از نوع OLED است.
دستبند هوشمند آنر بند A2 قادر به ردیابى فعالیت هایى همچون کیفیت خواب، مقدار دویدن، 
شمارش قدم هاى طى شده، مدت زمان دوچرخه سوارى، کالرى سوزانده شده و... خواهد بود و از 
سنسور ضربان قلب هم بهره مى برد. دستبند هوشمند مذکور با سیستم عامل اندروید 4,4 به باال 
و همچنین آى او اس 8 به باال ســازگارى کامل دارد و از طریق اتصال بلوتوث با دستگاه مد نظر 
ارتباط برقرار مى کند. باترى دستبند آنر بند A2 ظرفیت 95 میلى آمپر ساعتى را ارائه کرده است. 
هوآوى مدعى شده که باترى این محصول در شرایط عادى نهایتاً تا 9 روز انرژى مورد نیاز دستگاه 
را تأمین خواهد کرد که مطمئناً مدت زمانى فراتر از توان باترى محصول به شمار رفته و فقط جنبه 
تبلیغاتى دارد. دستبند هوشمند جدید آنر قابلیت نمایش نوتیفیکیشن هاى اسمارتفون را هم ارائه 

مى کند. این نوتیفیکیشن ها شامل مواردى همچون تماس ها، پیامک ها، ایمیل و... مى شوند.
شرکت آنر اشاره داشــته که دســتبند آنر بند A2 را از روز نهم ماه ژوئن در کشور چین عرضه 
خواهد کرد و قیمت آن چیزى در حدود 30 دالر در نظر گرفته شــده اســت. بنابراین، دستبند

 مذکور یک محصول باکیفیت و در عین حال مقرون به صرفه
 است. 

با «نوا 2» و «نوا 2 پالس» 
هوآوى آشنا شوید

و و ىب ر ب
پنل پشتى دستگاه اسکن
مذکور را در رنگ هاى آب

موبایل کداكموبایل کداك
 با ظاهرى متفاوت با ظاهرى متفاوت

اگر دوست دارید گوشى در اختیار داشته باشید که ظاهر آن مشابه 
با دوربین هاى عکاسى دوران آنالوگ باشد، مى توانید تازه ترین 

گوشى هوشمند شرکت کداك را خریدارى کنید.
نمایشگر و ظاهر این گوشى تفاوتى با گوشى هاى دیگر ندارد، اما 
دوربین عکاسى و ویدئویى آن داراى لنز بزرگى است که باعث مى 

شود گوشى از پشت مشابه با دوربین هاى عکاسى قدیمى باشد.
این گوشــى که Ektra نام دارد داراى دوربین 21 مگاپیکسلى 
اســت و فعًال در انگلیس عرضه شده اســت. قیمت این موبایل 

400 دالر است.
از دیگر امکانات گوشى یاد شــده مى توان به نمایشگر 5 اینچى 
با دقت 1080 پیکســل، سیســتم عامل اندرویــد 6، پردازنده 
MediaTek Helio X۲۰، 3 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه 

داخلى اشاره کرد.
 USB-C باترى این گوشى 3000 میلى آمپرى بوده و داراى پرت
است. گوشى Ektra با همکارى شرکت انگلیسى Bullit تولید 
شده که گوشــى هاى مســتحکم و ضدضربه Cat را هم تولید 
مى کند. این گوشــى هــم اکنون بــراى خرید در دســترس

 است.

با گذشت سال هاى بسیار زیاد از شروع به کار رادیو، 
این رسانه قدرتمند همانند گذشته داراى طرفداران 
خود مى باشد؛ بسیارى از افراد براى داشتن یک روز 
پر انرژى، صبح خود را با رادیو و یا یک موســیقى 

دلنشین آغاز مى کنند.
Pro Unlocked را مــى تــوان یــک 
برنامــه آالرم بــى نقــص همــراه بــا رادیویى 
گــروه توســط  کــه  دانســت  هوشــمند 

 CREATIVE BYTES [FM] بــراى 
اندروید عرضه شــده است. سیســتم بى نظیر به 
کار رفته در این آالرم هر کاربرى را قادر مى سازد 
تا بــه راحتى ایســتگاه رادیویى خــود را انتخاب 
کند و به وســیله آن از خواب بیدار شود. عالوه بر

 ایستگاه هاى رادیویى، فایل هاى موسیقى نیز در 
دسترس کاربران هستند، تا بتوانند جدا از رادیو یک 
فایل صوتى را به عنوان صداى آالرم خود انتخاب 
نمایند. همانند دیگر آالرم هاى موجود در مارکت 
هاى اندرویدى یکى از قابلیت هاى پر کاربرد «رادیو 
آالرم کالك» پشتیبانى آن از حالت چرت زدن است 
که به وسیله آن و تنها با لمس صفحه آالرم پس از 
اجرا به حالت تعویق در آمده و پــس از بازه زمانى 
تعیین شده دوباره به صورت خودکار فعال مى شود. 
همچنین اگر مى خواهید صبح ها به آرامى از خواب 
بیدار شوید از سیستم افزایشى و ارتعاش اپلیکیشن 
غافل نشوید تا بدون هیچ گونه تنش و استرسى؛ با 

آرام ترین حالت ممکن روزتان را آغاز کنید.

Youtubers Life Gaming (زندگى یوتیوبرها)، بازى محبوب و فوق العاده زیبا با طراحى خاص در سبک 

بازى هاى شبیه سازى از استودیوى U-Play Online براى اندروید است که به تازگى منتشر شده است. در 
این بازى شما در نقش یک کاراکتر، به یک منتشر کننده محتواى حرفه اى و مشهور ویدئو تبدیل خواهید 
شد و با ساخت و ویرایش ویدئو، تعداد طرفداران و دنبال کننده هاى خود را بیشتر مى کنید و ساعت ها 
مشغول خواهید بود! در ابتدا شما کاراکتر اختصاصى خودتان را مى سازید و از یک اتاق کوچک باید اولین 
ویدئو خودتان را منتشر کنید! شما باید بتوانید در کنار انجام کارهاى روزمره، با بهتر کردن سطح روابط 
اجتماعى خودتان طرفدارهاى بیشترى جذب کنید و همچنین با طرفدارها و خانواده خودتان هم روبه رو 

هستید و به طور کلى زمان خود را به خوبى مدیریت کنید! 
شما در دنیاى بازى Youtubers Life – Gaming قادر هستید کانال هایى با محتواى Gaming، آشپزى 

و موسیقى راه اندازى کنید ؛ در عرصه سرگرمى یا همان گیمینگ بازى این اجازه را به شما مى دهد تا با 
خرید کنسول هاى جدید و کالســیک، خرید عناوین مورد عالقه خود به صورت آنالین، دریافت آنها 

درب منزل و شروع به ضبط جلسات گیم پلى، خود را به عنوان یک گیمر حرفه اى مطرح سازید! 

اپلیکیشن آالرم و رادیوى هوشمند اندروید

بازى شبیه سازى کم نظیر
 «زندگــــى یـوتیــوبرهـا»

2 شرکت اپل و سامسونگ از طراحى 
گوشى هاى ســازگار با بلوتوث 5 در 

یکسال آینده خبر داده اند.
گلکسى اس 8 از معدود گوشى هاى 
سازگار با بلوتوث 5 است و انتظار مى 
رود مــدل هاى جدید گوشــى هاى 
گلکسى نوت و آیفون هم با بلوتوث 5 
سازگار شوند. به نظر مى رسد با سازگار 
شدن اکثر گوشــى ها با بلوتوث 5 تا 
سال 2018 ، عمر اســتاندارد بلوتوث 
4-4,2 تا چند ماه آینده به پایان برسد. 
سرعت انتقال داده با استفاده از بلوتوث 
5 دو برابر بلوتوث 4,2 است و البته مى 
تواند تا فاصله حداکثر 80 مترى هم 
به خوبى عمل کند. بنابراین اگر یک 
بلندگوى سازگار با بلوتوث 5 خریدارى 
کنید، مى توانید از این طریق کل یک 

خانه را تحت پوشش قرار دهید.
این برد خوب استفاده از محصوالت 
اینترنت اشــیا را هم تسهیل مى کند 
و کارشناســان معتقدنــد بلوتوث 5 
باتوانمندى و سرعتى که دارد مى تواند 
جایگزینى مناســب براى واى فاى 

خانگى باشد.

بلوتوث 5 
از راه رسید
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اگر کاربر ویندوزهاى 7، 8 و ویستا هستید باید نگران 
باشــید که مراجعه به هر وبســایتى که داراى چهار 
کاراکتر خاص باشد، ممکن است رایانه شخصى شما 

را از کار بیاندازد.
بررسى هاى امنیتى نشــان مى دهد هر وبسایتى که 
$MFT در زیرشــاخه عکس آن از چهــار کاراکتر

اســتفاده شــده باشــد، مى تواند رایانه هــا را از کار 
بیاندازد.

مشــکل خاصــى در ویندوز باعــث مى شــود اگر 
طراحــان وبســایت هــا از کاراکترهــاى 
مذکــور اســتفاده کننــد، کاربــران 
رایانه ها را به دردســر بیاندازنــد. البته 
ویندوز 10 با این مشکل دست به گریبان

 نیست.
علت وقوع مشــکل مذکور این است که 

ویندوز انتظار دارد چهــار کاراکتر 
MFT$ را تنهــا در یک 

فایل متادیتاى خاص
 بر روى رایانه شخصى 

شما مشــاهده کند. اما اگر با این 
کاراکترها به عنوان یک اســم زیرشاخه مواجه 

شود، کند شــده و در نهایت رایانه شــخصى را قفل 
مى کند.

در این شرایط تنها راه اندازى 
د  مجــد

رایانه شخصى است که مشکل آن را برطرف مى کند. 
برخى کاربران مى گویند در مواقعى با صفحه 

آبى مرگ یا BSOD هم مواجه شده اند.
بــراى جلوگیرى از وقــوع این 
مشــکل بایــد بــه گزینه 
مرورگــر  تنظیمــات 
شخصى مراجعه کرده 
و اجــازه بازشــدن 
عکس هــا را ندهید. 
مایکروسافت براى 
حــل مشــکل یاد 
شــده هنــوز وصله 
نرم افــزارى عرضه 
نتظــار  نکــرده و ا
مى رود ایــن کار را 
براى ویندوزهاى 7 و 
8 انجام دهد. اما بعید 
اســت براى ویندوز 
ویســتا که بازنشسته 
شده وصله به روزرسان 

عرضه گردد.

ر چه ى ر
ه شخصى شما 

هر وبسایتى که 
$MFT کترT
ه هــا را از کار 

مى شــود اگر 
کاراکترهــاى 
د، کاربــران 
ندازنــد. البته 
ست به گریبان

ر این است که 
کاراکتر 

 با این 
یرشاخه مواجه 

ى
در این شرایط تنها راه اندازى 

د  مجــد

و ى ن ربر ى بر
SOD Dآبى مرگ یا
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Acer تبلــت 10 اینچى مجهز به سیســتم 

عامل اندروید نســخه نوگت خــود را معرفى 
کرد. شــرکت Acer این خبر را قبل از شروع 
نمایشــگاه Taipei Computex اعالم کرد. 
 Acer این محصول که نســخه 2017 تبلت
Iconica Tab 10 مدل شماره  A50-A3 نام 

دارد، قرار است همراه با سیستم عامل اندروید، 
صفحه نمایش Quantum Dot، چهار بلندگو 
و یک ساب ووفر عرضه شود که قابلیت هایى 
حرفه اى بــراى اجراى فایل هــاى صوتى و 

تصویرى محسوب مى شود.
بلندگوهــاى DTS-HD ایــن محصول از 
ُکدك هاى(کدك ها دستوراتى هستند درباره 
نحــوه رمزگــذارى (Coding) فایل هــاى 
تصویرى یا صوتى به طورى که آنها از فضاى 
کمترى استفاده کنند) با کیفیتى که در پخش 
تصاویر بلورى مورد استفاده قرار مى گیرد، بهره 
 Quantum Dot برده است و صفحه نمایش
نیز تصاویرى واضح تر و رنگ هاى واقعى ترى 
نسبت به صفحات نمایش معمولى ال سى دى 

ارائه مى دهند.
تبلت Iconica Tab 10 مجهــز به پردازنده 
Media Tek اســت و همچنین باترى آن تا 

8 ســاعت کارکرد را جوابگو است. اطالعات 
بیشــترى درباره ویژگى هــاى این محصول 
به زودى منتشر خواهد شــد. شرکت ایسر به 
عالوه، محصول دیگــرى را نیز تحت عنوان 
Iconica One 10 همزمــان معرفى مى کند 

که بدون بلندگوى با کیفیت و صفحه نمایش 
کوانتوم دات مدل قبلى است ولى قابلیت هاى 
اتصالى بیشــترى دارد و همــراه با خروجى 
میکرو یو اس بى ارائه مى شود. خروجى میکرو 
یو اس بى به دستگاه اجازه مى دهد که همزمان 
با اتصال به یک دســتگاه دیگــر مانند موس 
و کیبورد (یکى از طریــق یو اس بى و یکى از 

طریق بلوتوث) شارژ بشود.

تبلت جدید ایسر 
با اندروید نوگت 
عرضه مى شود

تبل
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با ارسال تصاویر، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  
شما هم مى توانید خبرنگار شوید

       09132008640      :شماره تلگرام
Id admin:               @nesfejahanadmin   
join channel:       @nesfejahanclub          

بچه هاى آبادى ، بچه هاى قصه هاى آن یکى بود ونبود / بچه هاى «آسمان روستا آبى تر است»/  بچه هاى چشمه هاى آب و کوه / بچه هاى آبادى
 بچه هاى پاك لبخند خدا / دست هاى کار ومشق و مدرسه / بچه هاى عطر ریحون و گالب

دریچـه
منبع: قدس آنالین

رئیس منطقه 3 اصفهان بانک شهر(استان هاى اصفهان،یزد و 
چهارمحال و بختیارى) در نشست خبرى با اهالى رسانه، شرکت 
کرد. حسن خدابنده شهرکى ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن 
ماه مبارك رمضان،  ایام ســالگرد رحلت ملکوتى بنیانگذار کبیر 
انقالب اسالمى حضرت امام خمینى(ره) و سالروز قیام 15 خرداد 

را تسلیت گفت.
شهرکى آنگاه در ابتدا به سوء تفاهمى که براى برخى از مشتریان 
و مردم به وجود آمده اشاره کرد و گفت که بین «مؤسسه اعتبارى 
آرمان» و «صندوق ســرمایه گذارى گنجینه آرمان شهر» هیچ 
ارتباطى وجود ندارد و این تنها یک تشابه اسمى است و هیچگونه 
ارتباطى بین آنها وجود ندارد. البته تمامــى مراحل تعویض نام 
«صندوق ســرمایه گذارى گنجینه آرمان شــهر» به «صندوق 
سرمایه گذارى زرین شهر» انجام شده است و در کوتاه مدت این 

تغییر نام انجام مى شود. 
وى در ادامه به رتبه صندوق سرمایه گذارى بانک شهر در میان 
تمامى صندوق هاى مشابه اشــاره کرد و گفت: صندوق سرمایه 
گذارى بانک شهر با اختالف بسیارى در رتبه اول قرار دارد  و قطعًا 
این به وجود نیامده مگر با اطمینان مشتریان عزیز به بانک شهر 

که این را به ما ثابت کرده اند.
شهرکى تصریح کرد: این اطمینان را از تداوم در افزایش منابع نزد 
بانک شهر نیز مى توان تشخیص داد  که منابع بانک شهر در پایان 
سال 95 نسبت به پایان سال 94 رشد چشمگیرى داشته است و 
این استقبال و افزایش منابع کماکان وجود دارد و در پرتو الطاف 
الهى و تالش کلیه مدیران و همــکاران عزیز هیچ گونه کاهش 
ســپرده هاى مردمى و منابع نداشــته ایم و این روند قطعًا ادامه 
خواهد داشت و به رشد بیشترى در سال 96 دست خواهیم یافت.

رئیس منطقه 3 اصفهان بانک شــهر اضافه کرد: بانک شهر در 
حال رسیدگى و جمع آورى کلیه صورت هاى مالى خود مى باشد 
تا بتواند مجمع خود را در اواخر تیر ماه برگزار نماید که قطعًا سود 
حداکثرى به تمامى ســهامداران خود خواهد داد و بانک مصمم 
است که این مجمع حتمًا در موعد مقرر خود برگزار شود و به این 

مهم نیز دست خواهد یافت.
شهرکى آنگاه به حضور و تأثیر بانک شهر در پروژه هاى عمرانى 
و حمل و نقل عمومى اشاره کرد و گفت: بانک شهر آلودگى هوا 
را از معضالت اساسى کالنشهرها مى داند و حمایت بانک شهر 
از پروژه هاى حمل و نقل شــهرى به منظور رفــع این معضل 
مى باشــد. وى افــزود: آلودگى هوا نــه تنها امــروزه یکى از 
چالش هاى اصلى مدیریت شهرى است بلکه یکى از چالش هاى 

مهم دولت ها نیز مى باشد.

رئیس منطقه 3 اصفهان بانک شهر با اشــاره به اهمیت توسعه
 حمل و نقل شــهرى و تأثیر آن در کاهش آلودگى هوا تصریح 
کرد: در این خصوص بانک شهر از پروژه هاى عمرانى و به ویژه 
پروژه هاى حوزه توسعه حمل و نقل عمومى مانند مترو، تجهیز 

ناوگان اتوبوسرانى  و... حمایت مى کند.
وى با بیان اینکه ایــن بانک با حمایت از پــروژه هاى عمرانى 
نقش مهمى در تأمین درآمدها و توســعه پایدار شــهردارى ها 
دارد،افزود: بانک شهر به عنوان سازمانى مالى که دغدغه هاى

اجتماعى و فرهنگى داشــته و خود را متعهد به محیط زیســت 
مى داند،با اقداماتى از جمله توســعه بانکدارى الکترونیک،راه 
اندازى پیشــخوان هــاى شهرنت،توســعه خدمــات کارت 
شهروندى و تســهیل در ارائه پرداخت شــهروندان،عالوه بر 
رضایتمندى شــهروندان، با صرفــه جویى در وقــت و هزینه 
آنان، با کاهــش ترددهاى شــهرى ســعى در کاهش معضل 

آلودگى هوا دارد. همچنین بانک شــهر با توســعه کارت هاى 
شــهروندى در آینده نزدیک در تمامى حوزه هاى حمل و نقل 
شهرى(مترو،اتوبوس،اتوبوس هاى تندرو،پارکینگ هاى طبقاتى 
و...) با محور مســئولیت اجتماعى هرچه بیشتر در این زمینه گام 

بر مى دارد.
شهرکى در ادامه به بانکدارى الکترونیک که به گفته او بانک شهر 
در آن سرآمد تمامى بانک ها مى باشد اشاره کرد و افزود: بانکدارى 
بدون توجه به فناورى و اطالعات معنا ندارد و این بانک توانسته 
کل شبکه بانکى را در این حوزه با خود همراه کند. وى اضافه کرد: 
نمى توان نقش بانک شــهر در حوزه فناورى اطالعات را نادیده 
گرفت و این بانک توانسته از فناورى هاى نوین براى ارائه خدمات 
برتر به هموطنان اســتفاده کند. شهرکى در توضیح این خدمات 
گفت: «NFC» که پرداخت پول از طریق گوشى هاى هوشمند 
است ایده اى است که از طریق آن تلفن هوشمند شما جایگزین 

پول نقد و کارت هاى اعتبارى خواهد شد و بانک شهر به عنوان 
بانک پیشرو، امسال از این سیستم در نمایشگاه بین المللى کتاب 
استفاده کرد که رضایت فراوانى را براى بازدیدکنندگان عزیز به 

وجود آورد.
رئیس منطقه 3 اصفهان بانک شــهر، خدمت رســانى دیگر را 
دســتگاه خود بانک که در شهر نت هاى بانک شــهر استفاده 
مى شود برشــمرد و گفت: این امکانات توانســته تمامى مرزها 
و محدودیت ها را براى ارائه کلیــه خدمات بانکى از قبیل افتتاح 
حساب، ســاتنا، پایا، دریافت صورت حســاب و... به صورت 24 
ســاعته و بدون انتظار در صفوف طوالنى بانک ها براى تمامى 

مردم و مشتریان عزیز به وجود آورد. 
شهرکى، خدمت رســانى دیگر در حوزه بانکدارى الکترونیک را 
دستگاه صراف الکترونیک دانست که در راستاى خدمات رسانى 
به کلیه مشتریان و مســافران خارجى عمل مى کند و اوج این 

خدمت در نمایشگاه کتاب و فرودگاه هاى بین المللى است که 
مســافران مى توانند در قبال ارز خود کارت ریال دریافت کنند و 
غرفه داران در نمایشــگاه نیز ریال دریافتى خود را به ارز کشور 
خود تبدیل کننــد. رئیس منطقه 3 اصفهان بانک شــهر اظهار 
داشت: مجموع این خدمات در سال گذشته و امسال باعث شد که 
بانک شهر در سال 95 به افتخار دیگرى یعنى کسب مقام اول در 

بانکدارى الکترونیک در کشور نائل شود.
شهرکى در خاتمه گفت که بانک شهر با بهره بردارى از نیروى کار 
جوان و تحصیلکرده و تجربه مدیران خواهد توانست با شعار خود 
یعنى نوآورى در خدمات، کماکان به رشدش ادامه دهد و رضایت 

مردم عزیز را بیش از پیش جلب کند. 

رئیس منطقه 3 اصفهان بانک شهر در نشست خبرى با اصحاب رسانه:

منابع بانک شهر در سال 96 رشد بیشترى خواهد یافت

«NFC» که 
پرداخت پول از طریق 
گوشى هاى هوشمند 
است ایده اى است 
که از طریق آن تلفن 

هوشمند شما جایگزین 
پول نقد و کارت هاى 
اعتبارى خواهد شد و 
بانک شهر به عنوان 
بانک پیشرو، امسال 
از این سیستم در 

نمایشگاه بین المللى 
کتاب استفاده کرد که 

رضایت فراوانى را براى 
بازدید کنندگان عزیز به 

وجود آورد

@
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مزایده
شــماره آگهــى: 139603902141000005 شــماره پرونــده: 9100400200400579 و 
9100400200400578 و 9100400200400576 و 9100400200400580، آگهــى مزایــده 
اموال غیر منقول (اســناد رهنى) آگهى مزایده پرونده هاى شماره بایگانى: 9300086 و 9300087 
و 9300088 و 9300090 ششدانگ پالك 406/728 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان در ص 589 
دفتر 71 ذیل ثبت 7687 به شماره چاپى 299697 نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ بنام خانم هاجر 
حاجى زاده و در ص 549 دفتر 202 ذیل ثبت 30732 به شماره چاپى 93276 نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ بنام آقاى غالمرضا محمدى طامه سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد با حدود: شماال به 
طول 20 متر به پالك 660 فرعى شرقًا به طول 50 متر به پالك 727 فرعى جنوبًا به طول 20 متر به 
خیابان 12 مترى غرباً به طول 50 متر به پالك 7290 فرعى فواصل ذکر شده مرز اختصاصى مى باشد. 
طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى: به نشانى شاهین شهر خیابان مخابرات فرعى 9 غربى پالك 
15 ملک مورد ارزایبى عبارت است از یک باب منزل مسکونى با موقعیت شمالى که داراى عرصه به 
مساحت 1000 مترمربع مى باشد این ملک با قدمت حدود 30 سال داراى سازه از نوع اسکلت فلزى با 
سقف تیر آهن و نماى بیرونى آجرى است، طبقه همکف با مساحت حدود 460 مترمربع مشتمل بر 4 
اتاق خواب آشپزخانه حمام و سرویس بهداشتى بوده و طبقه زیر زمین نیز با مساحت حدود 70 مترمربع 
داراى یک اتاق خواب است پوشش دیوارهاى داخلى از نوع اندود گچ و رنگ و کف سازى آن از نوع 
سنگ فرش است درب هاى داخلى از نوع چوبى بوده و درب و پنجره هاى پیرامونى فلزى مى باشد، 
سیستم گرمایش این ساختمان از نوع گرمایش شوفاژ بوده و سیستم سرمایش آن کولر گازى است 
این ملک داراى انشعابات آب و گاز و برق مى باشد لذا با توجه به موارد پیش گفته تحقیق و بررسى به 
عمل آمده موقعیت محل قدمت و نوع کاربرى ملک و نیز در نظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در قضیه 
ارزش پایه ششــدانگ عرصه و اعیان و خدمات ملک مورد نظر در زمان مبادرت به کارشناسى مبلغ 
9/672/000/000 ریال ارزیابى و تقویم مى گردد، که طبق اسناد رهنى شماره 83/12/23-146099 
و 113139-78/03/25 و 124907-79/10/19 و 163640-1387/10/25 دفتر اسناد رسمى 33 
شاهین شهر در رهن بانک ملى ایران شعبه شاهین شهر مى باشــد بنابر اعالم بستانکار داراى بیمه 
مى باشد که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 1396/04/12 در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر 
واقع در شاهین شــهر خیابان مدرس به مزایده گزارده مى شــود. مزایده از مبلغ 9/672/000/000 
ریال(نه میلیارد و ششصد و هفتاد دو میلیون ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آن ها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به بنرده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1396/03/16 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى 
روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه 
مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناســایى معتبر الزامى 
است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در 
حســاب اداره ثبت اســناد و امــالك ســپرده نماید. م الــف: 330 واحد اجراى اســناد رســمى 

شاهین شهر/2/1016
مزایده

شماره آگهى: 139603902004000014 شماره پرونده: 139504002004000266 آگهى مزایده 
پرونده اجرایى به شماره بایگانى: 9500777 ششدانگ یک باب خانه به شماره 1571 فرعى از 19 
اصلى مفروز و مجزى شده از شماره 149 فرعى به مساحت 196/2 مترمربع واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان به آدرس: رهنان خیابان شــهیدان غربى کوچه 71 اولین کوچه سمت راست داخل کوچه 
اولین کوچه فرعى سمت راست منزل سوم که سند مالکیت آن در صفحه 401 دفتر 538 ذیل شماره 
ثبت 96138 امالك با شماره چاپى 170610 ثبت و صادر شده است با حدود: شماًال دیوار به دیوار به 
طول هشت متر و نود سانتیمتر به سهم خواندگان شرقا درب و دیواریبست به طول بیست و یک متر به 
کوچه جنوبا در دو قسمت اول درب و دیواریست پخى شکل به طول سه متر و بیست و هفت سانتیمتر 
دوم دیواریست به طول شش متر و بیست سانتیمتر به کوچه غربا دیوار بدیوار به طول بیست و دو متر 
به سهم خواندگان که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق ساختمانى است مسکونى در سه طبقه 
نوساز به مســاحت عرصه 196/2 مترمربع و اعیانى 375 مترمربع اسکلت ساختمان بتن آرمه سقف 
ها تیرچه و بلوك، بدون انجام نماسازى روى سطوح بیرونى و دیوارهاى حیاط، کف حیاط موزائیک، 
طبقات همکف و اول در حال بهره بردارى مى باشد. کلیه کف هاى طبقات موزائیک و دیوارهاى هال 
و پذیرائى در طبقات تا ارتفاع 1/20(متر) سرامیک و دیوارها داراى گچ رویه بدون رنگ آمیزى، درب 
هاى داخلى چوبى و بیرونى آلومینیوم، آشپزخانه طبقات تماما کاشى و کف سرامیک و سرویس حمام 
طبقات نیز تمام کاشى و کف سرامیک، در طبقه همکف آشپزخانه فاقد کابینت مى باشد ولى در طبقه 
اول داراى کابینت و سقف هال و پذیرائى در این طبقه کناف کارى با نورپردازى مى باشد طبقه دوم در 
حال حاضر فاقد تاسیسات برقى، مکانیکى و کابینت، کولر و ... بوده و امکان بهره بردارى از آن مقدور 
نمى باشد. بدنه راه پله کال سرامیک و پله ها سنگ گرانیت مى باشد سیستم گرمایش طبقات بخارى 
و سرمایش آن کولر آبى مى باشد پوشــش بام ایزوگام و داراى آب، برق و گاز مى باشد ملکى آقاى 
محمدتقى صباغى رنانى که طبق سند رهنى شماره 7746-93/2/24 دفترخانه اسناد رسمى شماره 
239 اصفهان در رهن شرکت چهلستون جى واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار(شرکت چهلستون 
جى) مورد وثیقه فاقد بیمه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 96/4/12 در اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده 
مى شد. مزایده از مبلغ پایه شش میلیارد ریال(6/000/000/000 ریال) شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 
باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود  مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 96/3/16 درج و منتشر مى گردد و در صورت 
تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده 
طى چک تضمین شده بانک ملى ایران در وجه اداره اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق به همراه 
تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناساغیى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نماید. 

م الف: 6485  اسدى رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان/3/251
حصر وراثت

شایان مهرابى بشناسنامه شــماره 5- 012312- 510 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه، درخواستى بشــماره 125/96 تقدیم این شــورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان بهروز مهرابى بشناسنامه شــماره 119 در تاریخ 96/1/31 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- شایان مهرابى فرزند بهروز شماره شناسنامه 5100123125 نسبت با متوفى 
(فرزند) 2- شهناز صیاحى فرزند عبود شماره شناسنامه 100 نسبت با متوفى (همسر) 3- هرمز مهرابى 
کاکش فرزند ظهراب شماره شناسنامه 100 نسبت با متوفى (پدر) 4- فرنگ اسکندرى فرزند اسکندر 
شماره شناسنامه 4 نســبت با متوفى (مادر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 411 شعبه اول حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/3/340
مزایده

شماره آگهى: 139603902141000006 شماره پرونده: 139504002141000166 آگهى مزایده 
پرونده شماره بایگانى: 9500403 با عنایت به محتویات پرونده اجرائى کالسه فوق کامیون کشنده 
دانگ فنگ 4251 مدل 2007 شماره شاسى 773002516- شماره انتظامى 755ع52- ایران 44 
متعلق به آقاى ســعید میکائیلى که بابت بدهى طى سند رهنى شــماره 23400-95/12/23 دفتر 
20 اسالمشهر در رهن بســتانکار قرار گرفته و مالکیت آن طبق نامه 139404901087000075- 
1394/02/06 واحد اجراى اسناد رسمى ا سالمشهر به نفع آقاى علیرضا اعزازقره باغ در قبال طلب 
ایشان بازداشت و اقدام به توقیف فیزیکى آن در پارکینگ پلیس راه شاهین شهر – کاشان گردیده و 
چون تخلف از پرداخت دین و بدهى نموده اند، بستانکار تقاضاى ارزیابى و سپس مزایده مورد بازداشت 
را داده و جهت ارزیابى به کارشناس رسمى دادگسترى ارجاع که مورد وثیقه بازداشت شده به شرح 
ذیل توصیف گردیده است: یک دستگاه خودرو با مشخصات کامیون کشنده دانگ فنگ 4251 مدل 
2007 شماره شاسى 773002516- شماره انتظامى 755 ع52- ایران 44 بازدید به عمل آورده که 
پس از بررسى و تحقیق به شــرح زیر اعالم نظر میگردد: با عنایت به وضعیت فعلى قطعات بدنه و 
رنگ اتاق(شیشه جلو شکسته است) و وضعیت و کارکرد فعلى موتور و گیربکس، الستیک چرخ ها، 
استهالك و وضعیت فعلى بازار خودرو به نظر اینجانب قیمت پایه کارشناسى خودرو یاد شده مبلغى در 
حدود نود وهشت میلیون تومان برآورد و پیشنهاد میگردد. مورد مزایده با عنایت به طلب بستانکار و 
هزینه هاى قانونى از مبلغ 980/000/000 ریال معادل نود و هشت میلیون تومان شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادى نقدا فروخته مى شود مزایده از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1396/4/13 
در اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شــهر، طبقه دوم، واحد اجرا از طریق مزایده به فروش مى رسد 
و بستانکار اعالم نموده که مورد وثیق فاقد بیمه مى باشــد. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى هزینه پارکینگ، خالفى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد  خواهد شد و فروش صرفا نقدى میباشد، 
ضمنا این آگهى فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان روز سه شنبه مورخ 1396/3/16 
درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکــول مى گردد. م الف: 419  

اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/3/400
مزایده 

در پرونده کالسه 3146/95  اجرایى و به موجب دادنامه 672-95/05/16 صادره از شعبه .. شوراى 
حل اختالف عمومى نجف آباد محکوم علیــه اجرایى خانم نگار رجبى محکوم اســت به پرداخت 
138/810/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ - ریال 
نیم عشر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان نجف آباد 
اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى مهندس على صابرى شرح ذیل 
ارزیابى گردیده است: یک دستگاه خودرو سوارى سمند باتوجه به وضع فنى مدل میزان استهالك عمر 
کارکرد استعالم وضع معامالت خرید و فروش فعلى درمنطقه جهت هرگونه بشرح ذیل است. شیشه 
ها و اینه ها همگى سالم معاینه فنى رویت نشد بیمه نامه و زمان باقى مانده نامعلوم میزان استهالم 
باتوجه به مدل 35 میزان خالفى نامعلوم آثارتصادف و برخورد درب عقب سمت شاگرد و آثار تورفتگى 
که به قیمت هفده میلیون و ششصد هزارتومان ارزیابى و تعیین گردید. باتوجه به مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف 
آباد درتاریخ 1396/04/13 ساعت 10 صبح ودرمحل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده 
شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فى المجلس 
به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام 
ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمنًا 
خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال موردنظــر بازدید به عمل آورد. م الف: 4554 

مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/427
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951586 خواهان مصطفى حســینى باالم با وکالت آقاى سعید عکاف 
دادخواســتی به طرفیت 1- آقاى مجتبى ابوطالبى 2- حســن خرم آبادى مبنــى بر مطالبه چک 
تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/5/2 ســاعت 9 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان خ 
شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ 
مـی شـود.  م الف: 7281 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/03/486

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالسه 951346 خواهان حامد پرســندزاده دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث 
به طرفیت 1- محمد عبدى نیا 2- مجتبى صدرى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگى براى مورخه 
96/4/18 ساعت 10 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، 
اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 
شوراي حل اختالف اصفهان شــعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ 
خواهد شد.  م الف: 7311 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/3/487
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960254 خواهان شهریار شفیعى دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت خانباز عرب مختارى هنرآبادى تقدیم نموده اســت. وقت رسیدگی براي مورخه 96/4/18 
ســاعت 9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، 
روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 مجتمع شوراي حل 
اختالف اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  
م الف: 7218 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/489

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 81/96 خواهان محمدحسین حشمت دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 
طبق قرارداد به طرفیت غالم جمشیدى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز چهار شنبه مورخه 
96/4/21 ساعت 5/00 عصر تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72 شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7216 شعبه 47 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/490
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960253 خواهان شهریار شفیعى دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت مرتضى وسکى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/4/18 ساعت 8:30 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف 
اصفهان شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  
م الف: 7219 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/492

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960280 خواهان غالم حســین ترحمى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت روح اله کبارى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/4/19 ساعت 8 صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانى جنب بیمه ایران- مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7262 شعبه 45 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/493
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960116 خواهان محسن مستأجران دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت حفیظ اله اسدى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/4/18 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانى جنب بیمه ایران- مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 7259 شعبه 45 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/494
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951607 خواهان: 1- فریبا 2- فریده 3- فرحناز همگى کفاش دخت 
جوزدانى 4- ملیحه نیکبخت 5- فاطمه کشاورز سیاه افشــارى دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت مجتبى محمدى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/4/18 ساعت 12 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه 
نیلی پور، جنب ســاختمان صبا، پالك 57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شوراي حل اختالف 
اصفهان شعبه شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مى شود.  
م الف: 7237 شعبه 32 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/495

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالســه 960268 خواهان شــرکت آساتک ســپاهان با مدیریت فربد اشتیاق 
دادخواستی مبنى بر مطالبه به طرفیت وحید آروى تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخ 
96/4/19 ساعت 11 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7233 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/03/496
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه266/96 خواهان مجتبى انصاریان نجف آبادى با وکالت مریم جهانبخش 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد کریمى هراتمه، امین ایرانپور تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي مورخه 96/5/1 ساعت 10/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى 
کنار گذر اتوبان شهید خرازى حد فاصل خ آتشــگاه و خ میرزا طاهر-مجتمع شماره 3 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود. م الف: 7263 شعبه 52 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/3/497
ابالغ وقت رسیدگی

شماره نامه: 9610110350800340 شماره پرونده: 9509980350800890 شماره بایگانى شعبه: 
951110 خواهان محمد منعمیان فرزند محمدرضا دادخواستی به طرفیت خوانده على گلى هرندى 
فرزند جعفر به خواسته اعسار از مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرسى و خسارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان که جهت رسیدگى به شعبه هشتم دادگاه عمومى (حقوقى) 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهید خرازى بین آتشگاه و میرزا طاهرمجتمع جرائم 
اقتصادى و به کالسه پرونده 9509980350800890 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 96/04/21 
و ساعت 9:15 تعیین شده اســت، به علت مجهول المکان بودن خوانده ها و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادسرى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 7225 شعبه هشتم دادگاه عمومى (حقوقى) 

شهرستان اصفهان/3/499
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610106797200090 شماره پرونده: 9609986797200173 شماره بایگانی 
شعبه: 960173 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی:  بیزن صادقى به نشــانی مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/04/18 یکشنبه ساعت: 16:00 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 علت حضور: در خصوص دعوي 
سیدحمید طباطبائى پور به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
م الف: 7313 شعبه 42 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/500

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610106797100021 شماره پرونده: 9509986797100702 شماره بایگانی 
شعبه: 950702 مشخصات ابالغ شــونده حقیقی: مهدى بزرگپور به نشانی مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1396/04/18 یکشــنبه ســاعت: 18:00 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان 
آیت اله ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا- پالك 57 علت حضور: در خصوص 
دعوي مهدى قربانى به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
م الف: 7239 شعبه 41 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان  اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/501

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالســه 1131/95 خواهــان میالد ســاعتچى با وکالت مصطفــى نوروزى 
دادخواســتی مبنی بــر مطالبــه 29/000/000 ریال بــه انضمــام مبلــغ 17/000/000 ریال و 
مطلق خســارات به طرفیــت منصور اصالنى تقدیم نموده  اســت. وقت رســیدگی بــراي مورخ 
96/4/31 ســاعت 4:30 تعیین گردیده اســت. با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضاي خواهــان برابر ماده 73  قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده 
قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقــع در اصفهان ابتداي خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 
2 شــوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماییــد. در صورت 
عدم حضــور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ مـی شـــود.  

م الف: 7250 شعبه 25 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/502
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونــده کالســه 951587 ش/5 خواهان تعاونــى اعتبار ثامن االئمه بــه نمایندگى 
محمدحسین نظرى توکلى و مسعود مهردادى با وکالت محمد هدایت و الهام ضیامنش دادخواستی 
مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- ســهراب هارونى 2- سیدهادى موســوى تقدیم نموده  است. وقت 
رسیدگی براي روز سه شنبه مورخ 1396/5/3 ســاعت 11/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق 
شمالى- چهارراه وکال مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ 
مـی شـــود.  م الف: 7301 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

دو)/3/503
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951625 خواهان صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فضل اله خاکسار تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براى مورخ 96/4/25 
ساعت 8:30 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشــگاه مجتمع شهداى مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـــود. م الف: 7299 شعبه 14 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/504

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951607 ش/5 خواهان صندوق کارآفرینى امید اصفهان به نمایندگى 
عبدالصمد شهبازى با وکالت بهنوش باریک رو دادخواستی مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- اصغر جابرى 
2- پوران فورجانى زاده تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز  شنبه مورخ 1396/4/31 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7296 شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/505
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951606 ش/5 خواهان صندوق کارآفرینى امید اســتان اصفهان به 
نمایندگى عبدالصمد شهبازى با وکالت بهنوش باریک رو دادخواســتی مبنى بر مطالبه به طرفیت 
1- محمد قربانى مهیارى 2- امین قربانى مهیارى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز  شنبه 
مورخ 1396/4/31 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال مجتمع 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7294 شعبه 5 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/506
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951592 ش/5 خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه با نمایندگى آقایان 
محمدحسین نظرى توکلى و مسعود مهردادى با وکالت آقاى محمد هدایت و وکالت الهام ضیامنش 
دادخواســتی مبنى بر مطالبه به طرفیت 1- مرتضى یوســفى 2- مریم رجائیــان 3- محمد ترابى 
زیارتگاهى 4- مهدى منصورى 5- محمدرضا فروغى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز 
 سه شنبه مورخ 1396/5/3 ساعت 11 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه 
وکال مجتمع شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7292 

شعبه 5 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/507
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951616 خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمــه با وکالت الهام ضیامنش 
دادخواســتی مبنى بر مطالبه چک به طرفیت 1- مریــم رجائیان 2- ناصر میــر 3- محمد ترابى 
تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/5/3 ســاعت 12 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- 
نبش چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 7289 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/508
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960142 خواهان  حسن سلیمانى دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
جواد مانده على بودانى  تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخه 96/5/2 ساعت 
6/00 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول ارباب، روبروي 
مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان 
شعبه شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7319 

شعبه 28 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/509
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960258 خواهان على عمیدفر دادخواســتی مبنى بر مطالبه فاکتور به 
طرفیت بهروز معصومى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یک شنبه مورخ 96/5/22 ساعت 
8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان- خیابان چهارراه وکال مجتمع شــهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7317 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/510
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1312/95 خواهان مرتضى کاشــانى پور دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت فهیمه سلیمانى برسیانى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز دوشنبه مورخه 95/5/2 
ساعت 8/30 تعیین گردید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانى کنار گذر اتوبان شهید خرازى حد 
فاصل خیابان آتشگاه و خیابان میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 53 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود. م الف: 7212 شعبه 

53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه)/3/511
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951529 خواهان سهراب سعیدى دادخواستی مبنى بر مطالبه به طرفیت 
مجید سبزوارى خوب تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/5/14 ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان- ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراي حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7220 شعبه 8 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/512
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 951531 خواهان یاور ملکى دادخواستی مبنى بر تخلیه و مطالبه اجور 
معوقه به طرفیت احمد مسعودى فرزند محمد تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یک شنبه 
مورخ 96/5/22 ســاعت 10 تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 7228 شعبه 12 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/513
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960279 خواهان رامین قاسمى دادخواستی مبنى بر مطالبه به طرفیت 
1- مهدى الهوتى پور فرزند گودرز 2- بهمن بهارى فرزند قربانعلى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی 
براي مورخ 96/5/1 ساعت 16/00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال مجتمع شماره 2 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـود.  م الف: 7234 شعبه 27 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/514
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960143 خواهان ابراهیم آشــورى دارگانى دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت ســمیه محمدى خشوئى فرزند فضل ا... تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخ 
1396/5/2 ساعت 16/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتداي خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7232 شعبه 27 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/515
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950900 ش 23 خواهان شرکت تعاونى اعتبار حسنات با وکالت فرحناز 
کامیابى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدى مطلبى تقدیم نموده و وقت رسیدگی براي 
مورخه 96/5/15 ساعت 16 تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده، حسب 
تقاضاي خواهان، مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد، اول خیابان ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب 
ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونى 
تلقی شده و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـــاذ خواهد شد.  م الف: 7231 شعبه 23 حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/516
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960260 خواهان على صادقى دادخواستی مبنى بر مطالبه چک به طرفیت 
امین اسحاقیان تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز یک شنبه مورخ 96/5/22 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان- ابتداى خیابان چهارراه وکال مجتمع شهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7230 شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/517
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960276 ش/11 خواهان محسن رضوانى نیا دادخواستی مبنى بر مطالبه 
به طرفیت على بیابانى تقدیم نموده  است. وقت رســیدگی براي مورخ 96/5/2 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان- ابتداى خ شیخ صدوق شمالى- نبش چهارراه وکال شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مـقـتـضـی اتـخـــاذ مـی شـــود.  م الف: 7258 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/518
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951581 خواهان على اصغر یداللهى با وکالت خانم پرستگارى دادخواستی 
مبنى بر مطالبه چک و خسارت به طرفیت خلیل بادبره تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي مورخ 
96/5/14 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال مجتمع 
شهداى مدافع حرم شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـــی اتـخـاذ مـی شـود.  

م الف: 7264 شعبه 8 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/519

ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951576 خواهان حســن افقرى دادخواستی به طرفیت سیدرسول 
صارمى حصارى مبنى بر مطالبه چک تقدیم نموده  اســت. وقت رسیدگی براي مورخ 96/5/3 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان- ابتداى خ شیخ صدوق شمالى- چهارراه وکال شوراي حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 7267 شعبه 11 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/520
ابالغ راى

کالســه پرونده: 172/95 شــماره دادنامــه 872-95/10/29 خواهان: عرفــان تمیم زاده به 
نشــانى: اصفهان بهارســتان بلوار ولیعصر اتوگالرى محد طاها کیل: هاجر قاســمى به نشانى: 
اصفهان باغ ابریشــم بلوار الغدیر بعد از تقاطع سوم جنب آموزشــگاه رانندگى آفتاب خواندگان: 
1- محمدعلى عابدى و 2- عبدالعلى توکلى هر دو به نشــانى: مجهول المکان گردشــکار: به 
تاریخ 95/10/26 بــا توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شــعبه 
16 ضمن اعالم ختم رســیدگى با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى عرفان تمیم زاده با وکالت هاجر قاسمى 
به طرفیت: 1- محمدعلى عابدى 2- عبدالعلى توکلى به خواســته مطالبه مبلغ 70/000/000 
ریال بابت یک فقره چک به شــماره 449/482245 به انضمام کلیه خسارات قانونى. با عنایت 
به محتویــات پرونده و وصف تجریدى بودن چــک و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن را دارد و عــدم حضور و عدم ارائه الیحــه دفاعیه از 
ناحیه خواندگان در جلســه رســیدگى و اینکه مشــار الیه ها در قبال دعوى مطروحه دفاعى به 
عمل نیاورده و هیچگونه دلیــل موجه و مدرك موثر قانونى مبنى بــر برائت ذمه خویش ابراز و 
اقامه ننموده اند، شــورا به لحاظ مصون ماندن دعوى و مســتندات خواهان از هرگونه خدشه و 
تعرض قانونى دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 519-522-515-198 
قانون دادرســى مدنى و راى وحدت رویــه 536 مورخ 1369/7/10 هیــات عمومى دیوانعالى 
کشــور حکم بر محکومت تضامنى خوانده ردیــف اول به عنوان صادر کننــده و خوانده ردیف 
دوم به عنــوان ظهرنویس، به پرداخت مبلــغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
1681000 ریال بابت هزینه دادرسى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک(95/1/9) 
تا زمان وصول بر اســاس آخرین شــاخص بانک مرکزى در حق خواهان صــادر و اعالم مى 
دارد. راى صادره غیابى بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــعبه و 
ســپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در یکى از محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
مى باشد. م الف: 7321 شــعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/3/521
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951494 شماره دادنامه: 9600451-96/3/6 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى 
حل اختالف خواهان: علیرضا مشهدى رنانى اص رهنان خیابان ابوذر اسپرت زاهد خوانده: مجید 
ثاقى سنگرى مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوى آقاى/ خانم علیرضا مشهدى رنانى به طرفیت آقاى /خانم مجید ثاقى سنگرى 
به خواسته مطالب مبلغ 16,500,000 ریال وجه چک به شماره 280569/40 مورخه 95/7/25 
به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق 
چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام دفاع نسبت به دعوى 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده اســت لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که 
به استناد مواد 310 و 213 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدتى 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و 1/387/500 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــرآگهى تعرفه/قانونى و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 95/7/25 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. م الف: 7325 شــعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/3/522
ابالغ راى

کالسه پرونده 951442 شماره دادنامه: 9609976793500536 – 96/2/30 مرجع رسیدگى 
: شعبه پنجم شــوراى حل اختالف: اصفهان خواهان: حسین پوســت فروشان نشانى: اصفهان 
خیابــان کاوه خیابان غرضــى خیابان خردمند بهــاران 4 بلوك جعفرى واحــد 12 خواندگان: 
1- آرشیدا دارآفرین 2- شــاهین دارآفرین 3- طناز کاتبى 4- مرتضى معمارى نشانى: همگى 
مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند. گردشگار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى واحد نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شرح مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى حسین 
پوست فروشان به طرفیت 1- آرشیدا دارآفرین 2- شاهین دارآفرین 3- طناز کاتبى 4- مرتضى 
معمارى به خواسته الزام به انتقال سند رسمى خودرو نیسان به شــماره 172 و 89 ایران 53 به 
انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسى، با عنایت به محتویات پرونده. کپى مصدق فک پالك 
به نام خواهان پیوست پرونده و استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامى در خصوص آخرین مالک 
خودرو و مالحظه قولنامه ى فى ما بین مورخ 95/4/10 ارائه شــده توسط خواهان و همچنین 
عدم حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى و عدم دفاع موثر در مقابل دعوى 
مطروحه از شــوراى  دعوى خواهان را به نظر ثابت و وارد دانسته و به استناد مواد 198 و 519 و 
قانون آئین نامه دادرســى مدنى و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنى حکم 
به محکومیت خوانده ردیف سوم(خانم طناز کاتبى) به حضور در دفتر خانه اسناد رسمى و انتقال 
رسمى سند خودرو نیسان مدل 1375 به شــماره انتظامى ایران 172/53 و 89 (پالك جدید) به 
نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/830/000 ریال بابت هزینه دادرس در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید و در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم با توجه به عدم توجه دعوى نسبت 
به ایشــان قرارداد دعوى صادر مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مدت واخواهى ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدخواهى 
در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. م الف: 7214 شــعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف حوزه 

قضایى شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/523
ابالغ راي

کالسه پرونده: 794/95 شــماره دادنامه: 9609976795300372- 96/3/3 مرجع رسیدگی: 
شعبه 23 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: شــرکت بازرگانى میزان نقش جهان (سهامى 
خاص) به شــماره ثبت 31158 بــه نمایندگى غالمحســین مالئى ازیرانــى مرتضى تهرانى 
محمدســعید عشــاقى به نشــانى: اصفهان خ 22 بهمن مجموعه ادارى غدیر جنب بانک ملى 
شرکت بازرگانى میزان نقش جهان با وکالت فرحناز کامیابى به نشانى: اصفهان خ شیخ مفید خ 
ارباب جنب شوراى حل اختالف ط پایین دفتر وکالت، خوانده: زهرا صادقى به نشانی: اصفهان 
خ شــیخ صدوق جنوبى خ پرواز پ 13، خواســته: مطالبه وجه چک به انضمام مطلق خسارات، 
 گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاي محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت بصدور راي می نماید: راي قاضی 
شورا: در خصوص دادخواســت شــرکت بازرگانى میزان نقش جهان به طرفیت زهرا صادقى 
بخواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 162634 عهده بانک 
ملت به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مســتندات دعوي و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابزاري 
نیز حکایت از اشــتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوي به استناد مواد  198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /140/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 4/470/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 95/6/14 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
راي صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه خواهد بود و پس 
از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. 
م الف: 7223 شــعبه 23 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شــماره 

یک)/3/524
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951429 شماره دادنامه: 9600481- 96/3/7 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى 
حل اختالف خواهان: ســعید شاه سیاه خیابان شــیرالدوله جنب گاراژ ابوذر ایران تراك خوانده: 
بهرام ترابى مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شوراى حل اختالف: 
در خصوص دعوى آقاى سعید شاه ســیاه به طرفلیت آقاى بهرام ترابى به خواسته مطالبه مبلغ 
50,000,000 ریال وجه چک به شــماره 181812-92/7/25 به عهــده بانک ملت به انضمام 
مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواســت تقدیمى تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسند در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظرمیرسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســى مدتى حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و1,465,000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
هزینه نشرآگهى تعرفه/قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/7/25 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 7226 شعبه 12 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره دو) /3/525
 وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100354001362 ابالغنامــه:  شــماره 
9509983813000347 شماره بایگانی شعبه: 960309 در خصوص شکایت 
آقاى هوشنگ کیوانى علیه مهدى پور قاســم به اتهام فروش مال غیر و با توجه 
به مجهول المکان بودن متهم و عدم امکان ابالغ به متهم براساس قانون وقت 
رســیدگى مورخه 20/4/1396 ساعت 8:30 از طریق انتشــار در روزنامه ابالغ 
میگردد. م الف: 7302 شعبه 114 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (114 جزایى 

سابق)/3/488
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ابالغ راي
کالسه پرونده: 939/95 مرجع رســیدگى: شعبه 18 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
آقاى یوسف باقرى گله به نشانى: فارسان، خ استقالل منزل ســردار باقرى گله با وکالت خانم 
فرحناز کامیابى به نشانى: اصفهان، خ ارباب جنب شوراى حل اختالف طبقه پایین، دفتر وکالت، 
خوانده: آقاى مجتبى عرفانى به نشــانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه حواله. با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور راي می نماید. راي قاضی شورا: در 
خصوص دعواي آقاى یوسف باقرى گله با وکالت خانم فرحناز کامیابى به طرفیت آقاى مجتبى 
عرفانى به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه حواله شماره عهده خوانده به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت 
صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و دفاع 
خوانده مبنى بر اینکه بالوجه/بالدلیل تلقى مى گردد، شــورا دعــواى مطروحه را وارد و ثابت 
تشــخیص داده، لذا به اســتناد مواد 198 و 515 و519 و522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
(R /50/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و دو میلیون و دویست و سى و پنجهزار ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل بر مبناى تعرفه قانونى و همچنین خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 1395/9/17 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى 
از سوى بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران برعهده اجراى محترم احکام مى باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شــعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 7229 شــعبه 18 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره  دو)/3/526
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951553 شماره  دادنامه 96098976793600161- 96/2/4 مرجع رسیدگى: 
شعبه ششم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: وحید کوهى فرزند مرتضى نشانى: اصفهان 
خیابان هفت دست منزل شخصى وکیل: احمدرضا حاتمیان نشانى: خیابان شیخ صدوق شمالى 
ساختمان مرداس طبقه 4 واحد 9 خوانده: اسداله افشارى فرزند ابراهیم نشانى: مجهول المکان 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ى مشــورتى اعضاء شــورا ختم رســیدگى را اعالم 
و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شــورا: در خصوص دعوى آقاى 
وحید کوهى با وکالت احمدرضا حاتمیان به طرفیت آقاى اســداله افشارى به خواسته مطالب 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه 5 فقره چک به شــماره هاى ذیــل: 20186443-95/5/1 و 
20186442-95/4/1 و 20186445 -95/7/1 و 20186444-95/6/1 و 20186739-
94/12/1 هر کدام به مبلــغ 40/000/000 ریال به عهده ى بانک ســامان به انضمام مطلق 
خســارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و صدور 
گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رســد که مستندا به 
مواد 313 و 314 قانون تجارت و 522,519,515,198 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 6/150/000 ریال بابت هزینه دادرسى 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ى قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک هاى 
موصوف تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 7247 شعبه 6 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/527
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 176-96/2/17 کالسه: 95-1221 مرجع رســیدگى: شعبه 53 شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: موسى صفدریان فرزند نعمت به نشانى: اصفهان خیابان جى کردآباد 
کوچه گلســتان خواندگان: 1- اکبر مطهرى فرزند رحمــت ا... 2- مجید ملکیان فرزند مهدى 
به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 53/200/000 ریال بابت وجه یک فقره چک 
بانضمام کلیه خسارات قانونى هزینه دادرسى خســارت تاخیر تادیه شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى قاضى شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى موســى صفدریان فرزند نعمت ا... به طرفیت آقاى اکبر 
مطهرى فرزند رحمت ا... و مجیدملکیان فرزند مهدى به خواســته مطالبه مبلغ 53/200/000 
ریال وجه چک شماره ى 725956 عهده بانک سرمایه بانضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و مالحظه امضاء ظهر 
چک که خواهان مدعى اســت خوانده ردیف دوم بابت ضمانت درج نمود ه و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان على رغم ابالغ در نشــر آگهى در جلســه رسیدگى 
حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت 
به دعوى خواهان از خود ابراز ارایه ننموده اند لذا دعوى خواهــان علیه خواندگان ثابت به نظر 
مى رسد که مستندا به مواد 313,310 قانون تجارت 522,519,515,198 قانون آئین دادرسى 
مدنى حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 53,200,000 ریال بابت 
اصل خواسته و 2,225,000 ریال بابت هزینه دادرسى به مبلغ 120,000 ریال بابت نشرآگهى 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/10/1 تا تاریخ اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان 
مى باشد. م الف: 7248 شــعبه 53 حقوقى شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/3/528
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951552 شماره دادنامه: 9609976793600117 – 96/1/27 مرجع رسیدگى: 
شعبه ششم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: وحید کوهى فرزند مرتضى با وکالت احمدرضا 
حاتمیان به نشانى: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالى روبروى پل هوائى میر ساختمان مرداس 
طبقه 4 واحد 2 خوانده: مرتضى روح اللهى آدرس: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شــورا در خصوى دعوى آقاى وحید کوهى با وکالت احمدرضا حاتمیان به خواسته 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه حواله شماره وجه حواله شماره 121555 عهده موسسه 
قرض الحسنه و پس انداز ساقى کوثر به انضمام مطلق خسارات قانونى – با توجه به بقاى اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى موسسه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه حضور نیافته و 
الیحه دفاعیه اى نیز ارسال ننموده اند دعوى مطروحه بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198 
و 519 و 542 قانون آئین نامه آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/690/000 ریال بابت هزینه دادرسى و همچنین 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمى از سوى 
بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشــد در حق خواهان صــادر و اعالم مى نماید. راى 
صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل توجه و دادخواهى در این شعبه و سپس ظرف 20 
روز قابل تجدید نظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 7249 شعبه6 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان(مجتمع شماره یک)/3/529
راي اصالحى

کالسه پرونده: 950336 شماره دادنامه: 9609976794100304- 96/2/16 مرجع رسیدگى: 
شعبه 11 شوراى حل اختالف اصفهان، خواهان: ناهید نکوئیان به نشانى: سه راه سیمین مجتمع 
آرش طبقه چهارم واحد 402 با وکالت فاطمه مظاهرى به نشانى: چهارباغ باال- مجتمع تجارى 
کوثر- طبقه 7- واحد 908، خواندگان: 1- آرمان فتحى ایران شاهى 2- فردین بهریان هر دو به 
نشانى: مجهول المکان، خواسته: صدور دادنامه اصالحى. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضا محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي اصالحى: در خصوص درخواست خواهان 
مبنى بر صدور دادنامه اصالحى به دلیل ســهواً نام خوانده مهریان نوشته شده است در دادنامه 
شماره 832- 95/5/13 صادره از این شورا، به استناد ماده 309 قانون آئین دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى شــورا نام خوانده اصالح مى گردد و نام صحیح بهریان مى باشد 
این دادنامه به انضمام دادنامه اصلى معتبر بوده و دادن رونوشت از دادنامه اصلثى بدون دادنامه 
اصالحى صحیح نیست. م الف: 7252 شعبه 11 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/3/530
ابالغ راي

کالسه پرونده: 950703 شماره دادنامه: 1445- 95/8/23 مرجع رسیدگى: شعبه 12 شوراى 
حل اختالف اصفهان، خواهان: مجتبى هنرى فرد به نشانى: اصفهان- سه راه سیمین- مجتمع 
آرش- طبقــه چهارم واحد 402 بــا وکالت فاطمه مظاهرى به نشــانى: اصفهــان- چهارباغ 
باال- مجتمع تجــارى کوثر- طبقه هفتم- واحد 908، خواندگان: 1- اصغر برهانى 2- ســعید 
سیف الهى هر دو به نشانى: مجهول المکان. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راي 
قاضى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى مجتبى هنرى فرد با وکالت خانم فاطمه 
مظاهرى به طرفیت 1- اصغر برهانى 2- سعید سیف الهى به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه 
هزار ریال وجه چک به شماره 549520- 83/7/14 به عهده بانک ملى ایران /150/000/000 
ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقاي اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلســه 
رســیدگى حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندى در مقام 
اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعــوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519 و522 
قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خواندگان بطور تضامنى به پرداخت مبلغ یکصد 
و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 4/780/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و هزینه نشر آگهى و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (83/7/14) 
تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. راي صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه مى باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره دادنامه: 
9600393- 96/2/25 خواهان: مجتبى هنرى فرد به نشان: اصفهان- سه راه سیمین - مجتمع 
آرش- طبقه چهارم- واحد 402 بــا وکالت فاطمه مظاهرى به نشــانى: اصفهان- خ چهارباغ 
باال- مجتمع تجارى کوثر- طبقه 7 واحد 905، خواندگان: اصغر برهانى و سعید سیف الدین هر 
دو به نشانى: مجهول المکان رأى اصالحى: در خصوص دعوى خواهان آقاى مجتبى هنرى فرد 
با وکالت خانم فاطمه مظاهرى بطرفیت خواندگان آقایان اصغر برهانى و ســعید ســیف الدین 
بخواســته مطالبه وجه چک به شــماره 549520 مورخ 83/7/14 به انضمام هزینه دادرسى و 
تاخیر تادیه نظر به اینکه خوانده ردیف دوم در متن رأى به شماره 1445 مورخ 95/8/23 سعید 
سیف الهى نوشته شده است لذا مســتنداً به ماده 309 قانون آیین دادرســى مدنى و 28 قانون 
شــوراهاى حل اختالف خوانده ردیف دوم آقاى سعید ســیف الدین معرفى مى گردد و در این 
خصوص رأى اصالحى صادر مى گردد. این رأى به تبع رأى اصلى و در همان مدت قابل اعتراض 
مى باشد ابالغ رأى اصلى بدون رأى اصالحى ممنوع مى باشــد. م الف: 7254 هاشمى قاضى 

شعبه 12 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/531

ابالغ راى
کالسه پرونده: 951684 شماره دادنامه: 9609976794300324 – 96/2/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
13 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى عباس آتشى نشــانى: اصفهان خیابان کاوه خیابان 
اشراق کوى سروستان مجتمع آوا واحد 9 وکیل: خانم سمیه مغرور نشانى: اصفهان دروازه شیراز ابتداى 
چهارباغ باال کوچه شهید مختارى ساختمان اسکان طبقه سوم دفتر وکالت خواندگان: 1- آقاى حجت 
اله سلطانى 2- آقاى محمد نبى بیات نشــانى: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک. با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى عباس آتشى به وکایت 
خانم سمیه مغرور به طرفیت 1- آقاى حجت اله سلطانى 2- آقاى محمدنبى بیات به خواسته مطالبه 
مبلغ 30,000,000 ریال وجه یک فقره چک به شماره هاى 860143 مورخ 94/3/20 به عهده بانک 
ملى ایران به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهى هاى عدم پرداخت توسط بانک محاله علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خواندگان على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور 
نکرده اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به دعوى خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده اند لذا دعوى خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر مى رســد که مســتندا به 
مواد 313,249 و 314 قانون تجارت و 522,519,515,198 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان 
بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 850/000 ریال هزنیه هاى 
نشر آگهى با احتساب اجراى احکام  و بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه ى قانونى و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک هاى موصوف(94/2/20 لغایت زمان اجراى حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. 

م الف: 7257 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/532
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951612 شماره دادنامه: 9509976797902568 -95/12/7 مرجع رسیدگى: شعبه 
45 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مینا اســماعیلى خیابان معراج خیابان میثم جنب بن بست 
فروردین واحد 2 خوانده: صغرى نامدار مجهول المکان خواسته: مطالبه مبالغ چک 40/000/000 ریال 
بانضمام مطلق خسارات قانونى دادرسى با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتى اعضا شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت بصدور راى مى نماید: راى قاضى شورا: در خصوص دعوى 
مینا اسماعیلى به طرفیت صغرى نامدار به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک شماره 
592971 الف/57 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى 
تصویر مصدق و چک و گواهى عدم پرداخت آن بقاى اصول مســتندات در یــد خواهان که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ در 
جلسه رسیدگى حضار نگردیده و الیحه دفاعیه اى به این شعبه ارائه ننموده لذا دعوى خواهان را به نظر 
ثابت دانسته به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40,000,000 ریال بابت اصل خواسته و 1840000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید. راى صادره غیابى بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس 
ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 7260 

شعبه 45 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/533
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951420 شماره دادنامه: 96099767943001876 -96/2/3 مرجع رسیدگى: شعبه 
سیزده شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حمید حاجیان نشــانى: اصفهان ناژوان خیابان بهاره 
ساختمان حاجیان وکیل: بتول السادات زنجانى نشانى: اصفهان خیابان طیب ساختمان پزشکى آرمان 
بلوك مرکزى طبقه 4 واحد 505 خوانده: 1- رشید روشــن 2- اردشیر روشن نشانى: مجهول المکان 
خواســته: تقاضاى صدور حکم به پرداخت مبلغ 175/000/000 ریال وجه سفته با احتساب خسارات 
قانونى گرد شکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال بشــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شورا: در 
خصوص دعوى آقاى حمید حاجیان با وکالت خانم بتول الســادات زنجانى به طرفیت آقایان اردشیر 
و رشید روشن به خواســته مطالبه مبلغ 175/000/000 ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپى مصدق 
35 فقره سفته مدرکیه به شــماره خزانه دارى کل و ده فقره از 8982220 الى 898229 و 12 فقره از 
898204 الى 898215، 825493، 467986، 0467985 و ده فقــره 898263 الى 898272 به مبلغ 
175/000/000 ریال و اینکه خوانده ردیف اول با اطالع در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و از دعوى 
مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعى به عمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت لذا دعواى خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 307 و 
309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آدم حکم به محکومیت خوانده ردیف اول رشید روشن 
را به پرداخت مبلغ 175/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/460/000 ریال هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى با احتساب اجرا و حق والوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه 
در واحد اجراى احکام از تاریخ 95/9/10 تقدیم دادخواســت در حق خواهان صادر و اعال مى دارد راى 
صادره غیابى و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومى اصفهان مى باشد. و در خصوص دعوى خواهان نسبت به خوانده ردیف 
دوم آقاى اردشیر روشن با عنایت به اینکه دعوى خواهان متوجه ایشان نمى باشد شورا به استناد بند 4 
ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نماید قرار صادره حضورى و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. 

م الف: 7261 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/534
ابالغ راى

کالسه پرونده: 951650 شماره دادنامه: 9609976794300335– 96/2/30 مرجع رسیدگى: شعبه 
13 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: فیض اله واحد دستجردى به نشانى: اصفهان، بلوار کشاورز، 
ابتداى بلوار شفق، گلزار 8 ، کوچه ابوذر پ 144 با وکالت اکبر نصر به نشانى: اصفهان، خ شریعتى غربى، 
حدفاصل حکیم نظامى و چهارراه پلیس، ســاختمان آریا، طبقه 4 واحد 7، خوانده: سیدحســن رجائى 
باغسرخى به نشانى:  مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک به شــماره 823420- 94/7/30 و 
823423- 94/10/30 به عهده بانک سپه جمعًا هشتاد و دو میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسى. 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتى اعضاء شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى فیض اله واحد دستجردى با 
وکالت آقاى اکبر نصر به طرفیت آقاى سیدحسن رجائى باغسرخى فرزند جعفر به خواسته مطالبه مبلغ 
82/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره هاى 823420- 94/7/30 و 823423- 94/10/30 به 
عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونى، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات 
در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و این که خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستنداً به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکــم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
82/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/925/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (94/7/30 و 94/10/30) تا 
تاریخ اجراى حکم در حق خواهان و هزینه نشر با احتساب اجرا صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 7278 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/535
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 83/96 خواهان محمدحسین حشمت دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه طبق 
قرارداد به طرفیت اصغر هلیلى و شمس الدین جهانگیرى تقدیم نموده  است. وقت رسیدگی براي روز 
چهار شنبه مورخه 96/4/21 ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان برابر ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72 
شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـــود.  م الف: 7217 شعبه 47 حقوقی 

شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/537
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509973759101524 شماره پرونده: 9509983759101013 شماره بایگانی شعبه: 
951019 خواهان: آقاى حسن اشــراقى فرزند تیمور با وکالت آقاى محمودرضا بهشتى فرزند ذبیح اله 
به نشانى اصفهان-شاهین شهر- شاهین شهر- چهارراه عطار خ شــریعتى (ژاندارمرى) پ 6 جنوبى 
راد واحد 1، خوانده: آقاى ســیدفرهاد سجادى فرزند سیدکریم به نشــانى: مجهول المکان، خواسته : 
مطالبه وجه سفته، رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى حسن اشراقى فرزند تیمور با وکالت آقاى 
محمودرضا بهشتى فرزند ذبیح اله به طرفیت آقاى سیدفرهاد سجادى فرزند سیدکریم به خواسته مطالبه 
مبلغ 310/000/000 ریال وجه 21 فقره سفته به شــماره هاى 650676 لغایت 650680 (پنج فقره)، 
420466 لغایت 420468 (سه فقره)، 997013 لغایت 997015 (سه فقره)، 944820 لغایت 944822 
(سه فقره)، 709227 لغایت 709229 (ســه فقره) و 276009 و 408951 و 494895 و 881000 به 
انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با بررسى محتویات پرونده، مالحظه دادخواست 
تقدیمى، بقاء اصول مستندات در ید خواهان عدم حضور خوانده خواسته خواهان را محمول بر صحت 
تلقى و مستنداً به مواد 307 و 308 قانون تجارت و مواد 197 و 198و 502 و 503 و 519 و 521 قانون 
آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 310/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 9/665/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 220/000 ریال بابت ابطال تمبر و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (95/8/15) تا زمان وصول در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهى 
در این مرجع و ســپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محکمه تجدیدنظر استان اصفهان است. 

م الف: 447 محمدى رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/626
ابالغ رأى

شــماره دادنامه: 9509973759501301 شــماره پرونده: 9509983759500553 شماره بایگانی 
شعبه: 950561 خواهان: آقاى نادعلى پروانه جزى فرزند عباسعلى با وکالت آقاى محمودرضا بهشتى 
فرزند ذبیح اله به نشانى: اصفهان-شاهین شهر- شاهین شهر- چهارراه عطار خ شریعتى (ژاندارمرى) 
پ 6 جنوبى راد واحد 1، خوانده: آقاى سیدفرهاد سجادى فرزند سیدکریم به نشانى: مجهول المکان، 
خواســته : مطالبه وجه، رأى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى نادعلى پروانه جزى فرزند عباســعلى با 
وکالت آقاى محمودرضا بهشتى به طرفیت آقاى سیدفرهاد سجادى فرزند سیدکریم به خواسته مطالبه 
مبلغ ســیصد و چهل و ســه میلیون و پانصد هزار ریال وجوه پنج فقره چک به شماره هاى 125891 
مورخ 86/4/19 بانک صادرات و 207699 مورخ 88/5/24 بانــک ملت و 126466- 86/4/1 بانک 
صادرات و 126468- 86/4/8 بانک صادرات و 26467- 86/4/1 بانک صادرات به انضمام خسارت 
دادرسى اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از توجه به اوراق پرونده و کپى مصدق 
ضمائم پیوستى و از آنجا که وجود اصول مســتند دعوى در ید مدعى داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان نسبت به دریافت وجه آن را داشته است، و چون خوانده دلیل و مدرکى بر 
پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نداده و با وصف ابــالغ اخطاریه و انتظار کافى در دادگاه حاضر 
نشده و ایراد یا دفاع موثرى در قبال خواسته خواهان و مستند وى بعمل نیاورده است. بنابراین دادگاه 
دعوى مطروحه را وارد و مســتنداً به مواد 310 الى 313 قانون تجارت، قانــون الحاق یک تبصره به 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 3 آئین نامه وصول حق الوکاله وکالى دادگســترى 
خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد و چهل و ســه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
ده میلیون و هشتصد و ســى و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسى و طبق تعرفه حق الوکاله 
وکیل به انضمام خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت چک لغایت زمــان پرداخت آن 
براساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اســالمى ایران که حین اجرا محاسبه خواهد شد، محکوم 
مى نماید. رأى صادره غیابى و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه دادگاه و 
پس از اتمام مهلت ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان مى باشد. 

م الف: 446 طباطبایى رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/627 

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9509973759201955 شماره پرونده: 9409983759201036 شماره بایگانی 
شــعبه: 941074 خواهان: آقاى نادعلى پروانه جزى فرزند عباسعلى با وکالت آقاى محمودرضا 
بهشتى فرزند ذبیح اله به نشانى: اصفهان-شاهین شهر- شاهین شهر- چهارراه عطار خ شریعتى 
(ژاندارمرى) پ 6 جنوبى راد واحد 1، خواندگان: 1- آقاى کامبیز صادقى 2- خانم ناهید مهدیپور 
نودهى همگى به نشانى: مجهول المکان، خواســته  ها: 1- تأمین خواسته 2- مطالبه وجه سفته، 
رأى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى محمودرضا بهشــتى به وکالت از آقاى نادعلى پروانه 
جزى فرزند عباســعلى به طرفیت 1- خانم ناهید مهدى پور نودهى 2- آقاى کامبیز صادقى به 
خواســته مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال وجه دو فقره سفته به شــماره هاى خزانه دارى کل 
386728 و 386729 به انضمام مطلق خسارات دادرســى از جمله هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته ها لغایت زمان اجراى حکم دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده نظر به اینکه وجه و اصل سفته ها به شماره هاى فوق الذکر در ید خواهان دلیل 
به اشتغال ذمه صادرکننده و از طرفى خوانده ردیف اول على رغم استحضار از جلسه رسیدگى در 
دادگاه حضور پیدا ننموده و دفاعى در قبال دعویى مطروحه به عمل نیاورده است لذا دادگاه با توجه 
به مراتب فوق و با مالحظه اصل استصحاب و مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده ردیف اول (ناهید مهدى پور نودهى) 
را به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 94/11/4 لغایت اجراى حکم قابل محاسبه در واحد اجراى  احکام 
مدنى براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قابل محاســبه در واحد اجراى احکام مدنى در حق خواهان محکوم و اعالم مى نماید و اما 
در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنى بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته ها 
لغایت 94/11/30 دادگاه با عنایت به عدم احراز شرایط مذکور در ماده 522 قانون آئین دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امــور مدنى از جمله مطالبه وجه ســفته ها قبل از تاریخ تقدیم 
دادخواست این قسمت از خواسته خواهان را قابل اجابت ندانســته و مستنداً به ماده 197 قانون 
فوق الذکر حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید. و در خصوص دعوى خواهان نسبت 
به خوانده ردیف دوم آقاى کامبیز صادقى نظر به اینکه وکیل خواهان دعوى خویش را نسبت به 
نامبرده مسترد نموده است مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى قرار ابطال دادخواســت خواهان را صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره در 
خصوص قسمت اول غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و 
پس از آن و همچنین نسبت به سایر قسمت هاى دیگر ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد. م الف: 449   اسالمیان رئیس شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقى شهرستان شاهین شهر/3/628
ابالغ  وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى و ابالغ دادخواست و ضمائم آقاى مهدى قاسمى درخواستى به مبلغ 
هفتاد و سه میلیون ریال به طرفیت آقاى بابک فرجى که اعالم شده مجهول المکان است تقدیم 
و به کالسه 581/95 در شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به علت 
مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده براى دفتر شورا و بنا به تقاضاى خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار نشر 
و از نامبرده دعوت مى شود در روز شنبه مورخ 96/4/17 ســاعت 4 عصر در جلسه شورا حاضر و 
در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر 
این صورت وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و شورا غیابًا رســیدگى و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

م الف: 272 شعبه هشتم حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان لنجان/3/641
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 214/3 واقع درقطعه 11 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام آقاى بهمن خدائى ورپشــتى وغیره فرزند محمد 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/4/12 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4628 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/644        
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ باب خانه  پالك شماره 328/8 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسنعلى عباســیان نجف آبادى فرزند عباسعلى 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/4/12 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4627 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/645         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شماره 123واقع درقطعه 7 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى محمدعلى پاینده نجف آبادى وغیره   فرزند 
محمود در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 96/4/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4625 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/646         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شــماره 63واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام ورثه یدالــه یزدانى  فرزند نصراله وغیره   در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/12 
ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4624 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/647            
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 1370/5واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم سلطان آســیابانى نجف آبادى فرزند على در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 
96/4/12 ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4623 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/648            
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه ملک پالك شــماره 1559واقع درقطعه 7 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام خانم طاهره بیگــم نوریان نجف آبادى و 
غیره فرزند ســیدعلى   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجــام مى پذیرد. لذا بموجب این 
آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى 
تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 4622 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/3/649
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه پالك شماره 764/13 واقع درقطعه 8 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حمیدرضا جمشیدیان فرزند مجید در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/12 
ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4621 

حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/650           
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالك شماره 337/11 واقع درقطعه 9 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدال...رجبــى نجف آبادى ( وغیره)  فرزند 
حسینعلى    در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 96/4/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضــات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 4620 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/651         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین ســاده محصور پالك شماره 2237واقع درقطعه 
7 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتــى به نام آقــاى جعفرپورمحمدى 
فرزندحیدرعلى  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبــت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روزدوشنبه مورخ 96/4/12 ســاعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت 
مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیدى تا 
ســى (30) روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 4619 حســین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد/3/652

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشــجرغیرمحصور پالك شماره 556 واقع درقطعه 4 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى بخشعلى انتشارى وغیره    فرزند 
جعفر   در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 96/4/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 4618 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/653         
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالك شــماره 949 واقع درقطعه 6 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مرتضى فتحى نجف آبادى  فرزندمحمدعلى در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/4/12 
ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4617 حسین زمانى 

رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/654        
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ چهارباب مغازه به انضمام یک طبقه تحتانى ویک طبقه فوقانى پالك 
شماره 550/29 واقع درقطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى 
محمدنکوکار(وغیره) فرزندمهدیقلى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنابه دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حــدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4616 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/655           

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ محصورومشجر پالك شماره 120واقع درقطعه 7 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقــاى عبدالرضا ملک زاده فرزندجعفر  در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 
15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/4/12 
ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4615 حسین زمانى 

رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/656         
تحدید حدود اختصاصى

چون ششدانگ یک مغازه ومنزل مسکونى  پالك شماره 144/4 واقع درقطعه 4 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین مهدیه نجف آبادى فرزند یداله  در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون 
ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشــنبه مورخ 96/4/12 ساعت 8 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز 
بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4630 حسین زمانى رئیس 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/657
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالك شــماره 929/38 فرعى از929/3واقع درقطعه 7 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى على برخوردار نجف آبادى وغیره  
فرزندمهدى در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه 
مورخ 96/4/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى 
عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 4629 حسین زمانى رئیس ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/658         
مزایده

شماره آگهى: 139603902127000014شماره پرونده: 139404002127000109 آگهى مزایده 
مال غیرمنقول بر اســاس پرونده اجرائى به شــماره بایگانى 9400169 تمامت ششدانگ یکباب 
خانه شماره هفت هزار و چهار و صد و شــش فرعى از دو اصلى واقع در فضل آباد بخش یک ثبتى 
شهرضا به مســاحت 185/85 مترمربع مورد ثبت دفتر 206 صحه 22 با حدود اربعه شماال به طول 
15/70 متر دیواریســت به دیوار خانه 2/835 باقى مانده شرقا به طول 11/70 درب و دیواریست به 
کوچه هشــت مترى جنوبا به طول 15/70 متر دیواریست به خانه شماره 2/835 باقى مانده غربا به 
طول 11/80 متر دیواریست به دیوار خانه شــماره 2/835 باقى مانده به نام طلعت آغاسیدین ثبت 
و سند صادر شــده است و به موجب ســند رهنى شــماره 87717 مورخ 1394/10/28 دفتر اسناد 
رسمى شماره 2 شــهرضا از طرف نامبرده در رهن بانک سپه شــعبه مرکزى شهرضا قرار گرفته و 
به علت عدم پرداخت بدهى بستانکار تقاضاى اجرائیه توســط دفترخانه تنظیم کننده سند صادر و 
پرونده تحت شماره بایگانى 9400169 در این واحد تشــکیل و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست 
بستانکار باســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى قانون ثبت و آئین نامه اصالحى مربوطه پالك 
مذکور مورد ارزیابى قرار گرفته و برابر گزارش کارشناسى بدین صورت توصیف گردید. مورد بازدید 
عبارت از یک منزل مسکونى یک طبقه به مســاحت عرصه 185/85 مترمربع با قدمت باالى 25 
ساله و دیوارهاى پیرامونى آجرى ســقف تیرآهن و آجر با درب ورودى فلزى و نماى خارجى سنگ 
سفید و داراى حیاط شــرقى با کف موزائیک میباشــد با زیربناى 195 مترمربع شامل 40 مترمربع 
زیرزمین و طبقه همکف به صورت مســکونى به مســاحت 143 مترمربع و نیم طبقه 12 مترمربع 
میباشد. واحد مسکونى داراى دو اتاق با کف موزاییک و دیوار با روکش رنگ و روغن و آشپزخانه با 
کف موزاییک و دیوارکاشى کارى شده مجهز به کابینت فلزى قدیمى و سیستم سرمایش به صورت 
کولر آبى گرمایش بخارى گازى و داراى انشــعاب آب و برق و گاز و تلفن میباشد. که کال به مبلغ 
یک میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال ارزیابى شــده اســت. و مورد رهن طبق اعالم بستانکار تا 
تاریخ 1396/7/28 بیمه میباشد. در جلســه مزاید ه که از ساعت 9 صبح الى 12 روز سه شنبه مورخ 
1396/4/13 در شعبه اجراى ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد از طریق مزایده به فروش میرسد. 
چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینى نشــده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل 
میگردد مزایده از مبلغ کارشناسى یک میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادى و به هر کس که خریدار باشد فروخته مى شــود طالبین مى توانند قبل از تشکیل جلسه 
از مورد مزایده به آدرس: شــهرضا خیابان حافظ غربى فرعى هفت(کوچه شهید بهمنى) فرعى اول 
سمت راست(پشت دانشکده خوارزمى) پالك 4 جدید کدپســتى 84161-86136 بازدید به عمل 
آورند الزم به ذکر اســت که کلیه هزینه هاى قانونى اعم از هزینه هاى انتقال ســند در دفاتر اسناد 
رسمى و مالیات دارائى و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب و آبونمان آب و برق 
و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه رسمى و مالیات دارائى و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به 
حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و سایر هزینه هاى متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد. این 
آگهى یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان در تاریخ 1396/3/16 درج و منتشر میشود. 

م الف: 157 یوسفیان مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا/3/659
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پالك شماره 1034/1 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسینعلى مرشدى فرزند محمدعبداله در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 96/4/12 ساعت 
8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز 
بعد انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 4626 حسین زمانى رئیس 

ثبت اسناد و امالك نجف آباد/3/661         
حصر وراثت

رسول معینى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1477 به شرح دادخواست به کالسه 159/96 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم فنائى نجف 
آبادى بشناسنامه 269 در تاریخ 93/05/25  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-رســول معینى نجف آبادى ش ش 1477، 2-راضیه معینى نجف 
آبادى ش ش 6054، 3-مهدى معینى نجف آبادى ش ملى 1080201971، 4-مرضیه معینى نجف 
آبادى ش ش 635، 5-ریحانه معینى نجف آبــادى ش ش 27572، 6-راحیل معینى نجف آبادى 
ش ش 2853 (فرزندان متوفى) 7-محمدعلى معینى نجف آبادى ش ش 21666 (همسر متوفى) 
8- فرج اله فنائى نجف آبادى ش.ش 4508 (پدر متوفــى) 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 و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 4340 شــعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/705
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و 
ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه کثیراالنتشار و محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته 
باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نماید و گواهى 
تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات ثبت منوط به ارائه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض گواهى 
تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شماره 139660302019000078- 1396/03/04- آقاي ســید محمود مسلمى فرزند 
اسداله تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالك شــماره 644 فرعى از 127 اصلى 
واقع در خلف دزجا دهاقان به مساحت 1328/60 مترمربع انتقال عادى مع الواسطه از طرف حسن 

قاسمیان دهاقانى (مالک رسمى)
2- راي شماره 139660302019000081- 1396/03/04- آقاي اصغر حسین  زاده دهاقانى فرزند 
محمدجواد تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالك شماره 644 فرعى از 127 اصلى 
واقع در خلف دزجا دهاقان به مساحت 1328/60 مترمربع انتقال عادى مع الواسطه از طرف حسن 

قاسمیان دهاقانى (مالک رسمى)
تاریخ انتشار نوبت اول: سه  شــنبه 1396/03/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1396/03/31 

م الف: 96/71 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/3/720



آگهىآگهى 19192955 سال چهاردهمسه شنبه  16 خرداد  ماه   1396

آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى ثبت سمیرم

   شــماره1396/17/372081- 1396/03/07برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
سمیرم به استناد اسناد رسمى مالکیت مشاعى و اســناد عادى تسلیمى تصرفات مفروزى و مالکانه 
متقاضیان محرز گردیده اســت . لــذا طبق ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 آئین نامه اجرایى آن مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم درردیف الف دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و 
ردیف ب دریک نوبت در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه نسبت به ردیف ( الف ) و به مدت یک 
ماه نســبت به ردیف ( ب ) اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان سمیرم تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تســلیم  اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى 
تقدیم نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد .
        ردیف الف :

1- برابر راى شماره 139460302014004818 مورخه 1394/08/30 آقاى ساعد موسوى فرزند 
على به ش.م 1209274019 ششدانگ یکباب خانه تحتانى وفوقانى به مساحت 804/45 متر مربع 
قسمتى از پالك371 اصلى واقع در سمیرم روستاى دنگزلو پادنا به موجب مبایعه نامه عادى از ورثه 

على موسوى.
2- برابر راى شماره 139560302014000332 مورخه 1395/01/31 آقاى على اصغر مؤذنى فرزند 
عبدالرحیم به ش.م 1209656434 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 365/95 متر مربع پالك 2271 
فرعى از 1   اصلى واقع در ســمیرم میدان ماندگار کوچه شهید دهانى به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف ورثه امراله و قدراله پیرمرادیان.
3- برابر راى شماره 139560302014000334 مورخه 1395/01/31 آقاى سیامک رضائى فرزند 
على اکبر به ش.م 1209627337 ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 88/70 متر مربع  قسمتى از 
پالك 1178 فرعى از 1 اصلى که با پالك 8401 تشــکیل یکباب خانه را مى دهد. واقع در سمیرم 

خیابان شریعتى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف خلیل موحد.
4- برابر راى شماره 139560302014002913 مورخه 1395/08/19 آقاى خداخواست شهبازى 
فرزند گودرز به ش.م 1200007077 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
به مساحت ششدانگ 26324 متر  مربع قسمتى از پالك242 اصلى واقع در سمیرم مزرعه هرمز آباد  

به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه امان اله هاشمى .
5- برابر راى شماره 139560302014002914 مورخه 1395/08/19 آقاى جانجان شهبازى تله 
بازلو فرزند ویسعلى به ش.م 1209808765 موازى ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت ششدانگ 26324 متر  مربع قسمتى از پالك242 اصلى واقع در سمیرم مزرعه 

هرمز آباد  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ورثه امان اله هاشمى .
6- برابر راى شماره 139560302014003151 مورخه 1395/09/15 آقاى علیرضا افشارى فرزند 
حبیب اله به ش.م 1198981792 ششدانگ یکباب خانه تحتانى و فوقانى و مغازه متصله به مساحت 
169/87 متر مربع پالك 222 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ صدوق به موجب مبایعه 

نامه عادى از مالکیت حبیب اله افشارى.
7- برابر راى شــماره 139560302014003154 مورخه 1395/09/15 آقاى علیرضا پیرمرادیان 
فرزند عین اله به ش.م 1209693216 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 313/10 متر مربع مجزى 
شده ازپالك 1122 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ صدوق کوچه هفده شهریور روى 
جوى رزجان به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از آقایان فضل اله افشارى ، حبیب اله افشارى 

،عطاءاله افشار پور .
8- برابر راى شماره 139560302014003302 مورخه 1395/10/06 آقاى حمید رضا کاوئى فرزند 
حمد اله به ش.م 1209679833 ششدانگ یکباب خانه تحتانى و فوقانى به مساحت 253/11 متر 
مربع پالك 6779 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان قدس کوچه مصلى جنوبى به موجب مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه ازاسفندیاررئیسى زاده. 
9- برابر راى شــماره 139560302014003306 مورخه 1395/10/06خانم گل افروز شــیرازى 
باصیرى فرزند مختاربه ش.م           3650565782 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى  به مساحت ششدانگ 10338 متر مربع  مجزى شده ازپالك 235  اصلى واقع درسمیرم 

مزرعه قورتپسى  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف حمید فرهادى.
10- برابر راى شماره 139560302014003307 مورخه 1395/10/06 آقاى حمید فرهادى فرزند 
عطا ءاله به ش.م 4650763551 موازى پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى  به 
مساحت ششدانگ 10338 متر مربع  مجزى شده ازپالك 235  اصلى واقع درسمیرم مزرعه قورتپسى  

به موجب سند شماره 45628-95/01/18 دفتر 11 بروجن از طرف حسن خوش روش.
11- برابر رأى شماره 139560302014004014 مورخه 1395/11/18 آقاى محمد افشارى فرزند 
ارجعلى به ش. م 1209058626 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله 
به مساحت ششدانگ 23386 متر مربع قسمتى از پالك 92 اصلى واقع درسمیرم مزرعه گل کن به 

موجب مبایعه نامه عادى از طرف سید عبدالکریم موسوى.
12- برابر رأى شــماره 139560302014004015 مورخه 1395/11/18 خانم حمیده افشــارى 
فرزندآقاجان به ش. م 1209068346 موازى سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین 
متصله به مساحت ششدانگ 23386 متر مربع قسمتى از پالك 92 اصلى واقع درسمیرم مزرعه گل 

کن به موجب مبایعه نامه عادى از طرف سید عبدالکریم موسوى.
13- برابر راى شماره 139560302014004016 مورخه 1395/11/18 خانم گلدسته گلشن فرزند 
حسن به ش.م 1209145871 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 393 متر مربع قسمتى از پالك333 

اصلى واقع در سمیرم پادناى علیا روستاى بیده به موجب مبایعه نامه عادى از طرف تقى حیدرى.
14- برابر رأى شــماره 139560302014004020 مورخه 1395/11/19 خانم فرخنده روئین تن 
فرزند قنبر به ش. م 1209561875 موازى دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 5500 متر مربع قســمتى از پالك 241 اصلى واقع درسمیرم مزرعه تنگ آهن به موجب 

مبایعه نامه عادى از سهم االرث حمید رضا پناهپور.
15- برابر رأى شماره 139560302014004021 مورخه 1395/11/19 آقاى حشمت اله سهرابى 
فرزند عوض به ش. م 2293663833 موازى چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 5500 متر مربع قســمتى از پالك 241 اصلى واقع درسمیرم مزرعه تنگ آهن به موجب 

مبایعه نامه عادى از سهم االرث حمید رضا پناهپور.
16- برابر رأى شماره 139560302014004541 مورخه 1395/12/15 آقاى سهراب ظهرابى فرزند 
مراد قلى به ش. م 2293762718 در ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله به مساحت 110000 متر 
مربع قسمتى از پالك 194 اصلى واقع درسمیرم وردشت مزرعه صولک به موجب مبایعه نامه عادى 

از طرف ورثه مراد قلى عمله حسین خان.
17- برابر رأى شماره 139560302014004557 مورخه 1395/12/18 آقاى اسفندیار کریمى فرا 
دنبه فرزند محمد على به ش. م 4650577306 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى و ساختمان 
موجود به مساحت 121279 متر مربع قســمتى از پالك 245 اصلى واقع درسمیرم مزرعه گرم آباد 

سفلى به موجب قولنامه عادى مع الواسطه از طرف خانم جهان افروز بى بى پناهپور.  
18- برابر راى شماره 139560302014004622 مورخه 1395/12/21 آقاى حسن نوابى سمیرمى 
فرزند منصور به ش.م 1209110741 ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 124 متر مربع پالك 343 
فرعى از 38 اصلى واقع در سمیرم مزرعه آخرومک بلوار دنا کوچه ارشاد به موجب مبایعه نامه عادى 

از طرف محمد طغرائى.
19- برابر راى شــماره 139660302014000019 مورخه 1396/01/16 آقاى سید مسعود قائم 
مقامى  فرزند سید سعید به ش.م 1209897891ششدانگ یکباب خانه تحتانى و فوقانى به مساحت 
227/65متر مربع قســمتى از پالك 2343 فرعى از 1 اصلى واقع در ســمیرم خیابان قدس خیابان 

جهانگیر خان قشقائى به موجب مبایعه نامه عادى از طرف خانم ترالن طائى.
20- برابر رأى شماره 139660302014000020 مورخه 1396/01/16 آقاى مسلم بهى روز فرزند 
شیر دست به ش. م 1200130014 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و زمین متصله 
به انضمام استخر پلیمرى به مساحت ششدانگ 73515/4 متر مربع مجزى شده از پالك 109 اصلى 

واقع درسمیرم مزرعه ریگانک به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شیر دست بهى روز.
21- برابر رأى شماره 139660302014000021 مورخه 1396/01/16 خانم مدینه شهبازى فرزند 
حاجى گران به ش. م 1209084384 موازى سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه باغ و زمین 
متصله به انضمام استخر پلیمرى به مساحت ششــدانگ 73515/4 متر مربع مجزى شده از پالك 
109 اصلى واقع درسمیرم مزرعه ریگانک به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شیر دست بهى روز.  
22- برابر راى شماره 139660302014000022 مورخه1396/01/16 آقاى محمد على قرقانى 
فرزند هومان به ش.م 1292176032 ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 13093 متر مربع مجزى 
شده ازپالك 79اصلى واقع در سمیرم مزرعه سبزوار معروف به قره قاچ به موجب سند رسمى شماره 

197475 مورخه 1391/10/04.
23- برابر راى شماره 139660302014000023 مورخه 1396/01/16 خانم جمیله هاشم پور فرزند 
سهراب به ش.م 1209650533 ششدانگ یکباب خانه تحتانى و فوقانى به مساحت 197 متر مربع 
پالك 1108 فرعى از 1   اصلى واقع در سمیرم خیابان شهید باهنر کوچه شهدا  به موجب مبایعه نامه 

عادى از ورثه یحیى اسکندرى .
24- برابر راى شماره 139660302014000026 مورخه 1396/01/16 آقاى امید على اسفندیارى 
ده على فرزند اهللا یار به ش.م 1209450607 موازى سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت ششدانگ 17000 متر مربع قسمتى از پالك 196  اصلى واقع در سمیرم مزرعه 
سعد آبادمعروف به نرمه علیا  به موجب مبایعه نامه عادى از سهم االرث فتح اله و بابک گودرزى دره 

شورى فرزندان عطا اله. 
25- برابر راى شماره 139660302014000028 مورخه 1396/01/16 آقاى بهمن یاراسفندیارى 
ده على فرزند اهللا یار به ش.م 1209450615 موازى سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعى به مساحت ششدانگ 17000 متر مربع قسمتى از پالك 196  اصلى واقع در سمیرم مزرعه 
سعد آبادمعروف به نرمه علیا  به موجب مبایعه نامه عادى از سهم االرث فتح اله و بابک گودرزى دره 

شورى فرزندان عطا اله.
26-برابر راى شــماره 139660302014000170 مورخه 1396/01/27 آقاى موسى قرقانى پور  
فرزند شریف به ش.م 1209847671 موازى یک دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 2997متر مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  

به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
27-برابر راى شماره 139660302014000171 مورخه 1396/01/27 آقاى مسلم قرقانى  فرزند 
محمود به ش.م 1209974169 موازى دو دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و استخر موجود 
در آن به مساحت ششدانگ 7146 متر  مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه 

برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک حسین قرقانى .
28- برابر راى شماره 139660302014000172 مورخه 1396/01/27 آقاى مسلم قرقانى  فرزند 
محمود به ش.م 1209974169 موازى دو دانگ  مشــاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 10615 متر  مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  

به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک حسین قرقانى .
29-برابر راى شماره 139660302014000173 مورخه 1396/01/27 آقاى مسلم قرقانى  فرزند 
محمود به ش.م 1209974169 موازى دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 14763 متر  مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  

به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک حسین قرقانى .
30-برابر راى شماره 139660302014000174 مورخه 1396/01/27 آقاى احمد قرقانى  فرزند 
محمود به ش.م 1209494361 موازى چهار دانگ  مشــاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 14763 متر  مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  

به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک حسین قرقانى .
31-برابر راى شماره 139660302014000175 مورخه 1396/01/27 آقاى احمد قرقانى  فرزند 

محمود به ش.م 1209494361 موازى چهار دانگ  مشــاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 10615 متر  مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  

به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک حسین قرقانى .
32-برابر راى شماره 139660302014000176 مورخه 1396/01/27 آقاى احمد قرقانى  فرزند 
محمود به ش.م 1209494361 موازى چهار دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و استخر موجود  
به مساحت ششدانگ 7146 متر  مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان 

والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف ملک حسین قرقانى .
33-برابر راى شــماره 139660302014000177 مورخه 1396/01/27 آقاى شــریف قرقانى 
پور  فرزند حیات به ش.م 2390164412 موازى پنج دانگ  مشــاع از ششــدانگ یک قطعه باغ و 
استخرموجود به مساحت ششدانگ 2831 متر مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم 

مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
34-برابر راى شــماره 139660302014000178 مورخه 1396/01/27 آقاى موسى قرقانى پور  
فرزند شریف به ش.م 1209847671 موازى یک دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 12715 متر مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  

به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
35-برابر راى شــماره 139660302014000179 مورخه 1396/01/27 آقاى شریف قرقانى پور  
فرزند حیات به ش.م 2390164412 موازى پنج دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 4963 متر مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  

به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
36-برابر راى شــماره 139660302014000180 مورخه 1396/01/27 آقاى شریف قرقانى پور  
فرزند حیات به ش.م 2390164412 موازى پنج دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 12715 متر مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  

به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
37-برابر راى شــماره 139660302014000190 مورخه 1396/01/28 آقاى شریف قرقانى پور  
فرزند حیات به ش.م 2390164412 موازى پنج دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 2997 متر مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  

به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
38-برابر راى شــماره 139660302014000191 مورخه 1396/01/28 آقاى موسى قرقانى پور  
فرزند شریف به ش.م 1209847671 موازى یک دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ و استخر 
موجود درآن به مساحت ششــدانگ 2831 متر مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم 

مزرعه برکان والى سفید  به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
39 -برابر راى شــماره 139660302014000192 مورخه 1396/01/28 آقاى موسى قرقانى پور  
فرزند شریف به ش.م 1209847671 موازى یک دانگ  مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 4963 متر مربع مجزى شده از پالك53  اصلى واقع در سمیرم مزرعه برکان والى سفید  

به موجب مبایعه نامه عادى از طرف شریف قرقانى .
40-برابر راى شــماره 139660302014000204 مورخه 1396/01/29 آقاى یحیى هاشــم پور 
فرزند ســهراب به ش.م 1209689741 ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 118 متر مربع پالك 
3897 فرعى از 1   اصلى واقع در سمیرم خیابان مطهرى کوچه طور  به موجب مبایعه نامه عادى از 

طرف سهراب هاشم پور .
41-  برابر راى شماره 139660302014000206 مورخه 1396/01/29 آقاى على حسین طغرائى 
سمیرمى فرزند محمد یار به ش.م 1209880024 ششــدانگ دو باب مغازه تحتانى و خانه قدیمى 
متصله  به مساحت 299/40 متر مربع پالك 2247 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ کلینى 

به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از عبدالحسین و على حسین پیرمرادیان.
42- برابر راى شــماره 139660302014000207 مورخه 1396/01/29 خانم ویدا راجى فرزند 
اسداله به ش.م 1209866625 موازى دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه به مساحت 
ششدانگ 320 متر مربع در قســمتى از پالك ثبتى شــماره 1199 و 1181 فرعى از 1   اصلى واقع 

در سمیرم بلوار ابن سینا به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک اولیه ایران دخت سامى.
43- برابر راى شــماره 139660302014000208 مورخه 1396/01/29 آقاى مصطفى صفائى 
فرزندنصرت اله به ش.م 1209063514 موازى یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه 
به مساحت ششدانگ 320 متر مربع در قسمتى از پالك ثبتى شماره 1199 و 1181 فرعى از 1   اصلى 
واقع در سمیرم بلوار ابن سینا به موجب سند رسمى 6/170 -96/2/24 دفتراسناد رسمى 6 سمیرم 

خریدارى شده از رضا کریمى و ایران دخت کریمى.
44- برابر راى شماره 139660302014000209 مورخه 1396/01/29 خانم عصمت پیرمرادیان 
زرگر فرزند حســین به ش.م 1209616572 موازى دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه سه 
طبقه به مساحت ششدانگ 320 متر مربع در قسمتى از پالك ثبتى شماره 1199 و 1181 فرعى از 
1   اصلى واقع در سمیرم بلوار ابن ســینا به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه ازطرف مالک اولیه 

ایران دخت کریمى.
45-برابر راى شــماره 139660302014000210 مورخه 1396/01/29 آقاى سینا صفائى فرزند 
مصطفى به ش.م 1200001311 موازى یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه سه طبقه به 
مساحت ششدانگ 320 متر مربع در قسمتى از پالك ثبتى شماره 1199 و 1181 فرعى از 1   اصلى 
واقع در سمیرم بلوار ابن ســینا به موجب مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک اولیه ایران دخت 

کریمى.
46- برابر راى شماره 139660302014000533 مورخه 1396/02/16 خانم سکینه رشیدى فرزند 
فضل اله به ش.م 1209858452 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230متر مربع در قسمتى از 
پالك 483 فرعى از 104   اصلى واقع در سمیرم خیابان شیخ مفید به موجب مبایعه نامه عادى از طرف 

سهم مشاعى متقاضى مالک اولیه.
47- برابر رأى شماره 139660302014000543 مورخه 1396/02/16 آقاى سید محمد عمادى 
موسوى فرزند سید جالل به ش. م 1209784181 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
به مساحت ششدانگ 2449متر مربع پالك 342اصلى واقع درسمیرم پادنا مزرعه بازرگاه به موجب 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از طرف سیدمرتضى عمادى مالک اولیه.
48-برابر رأى شماره 139660302014000601 مورخه 1396/02/18 آقاى سید قدمعلى موسوى 
کیفته فرزند سید محمد على به ش. م 1209127581 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت ششدانگ 4619/25متر مربع قسمتى از پالك 342اصلى واقع درسمیرم پادنا مزرعه 
بازرگاه به موجب مبایعه نامه عادى مع الواسطه از طرف ورثه محمد على موسوى کیفته مالکین اولیه.

49- برابر رأى شماره 139660302014000602 مورخه 1396/02/18 خانم لیال حسینى کیفته 
فرزند سید کرم به ش. م 1209730383 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 4619/25متر مربع قسمتى از پالك 342اصلى واقع درسمیرم پادنا مزرعه بازرگاه به موجب 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت سید محمد على موسوى کیفته.
50- برابر رأى شماره 139660302014000605 مورخه 1396/02/18  آقاى سید جالل عمادى 
موسوى فرزند سید مرتضى به ش. م 1209341360 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت ششدانگ 9365/2متر مربع قسمتى از پالك 342اصلى واقع درسمیرم پادنا مزرعه 

بازرگاه به موجب مبایعه نامه عادى از مالکیت  ورثه سید مرتضى عمادى .
51- برابــر رأى شــماره 139660302014000606 مورخــه 1396/02/18  خانم ملکه عزیزى 
فرزند احمد به ش. م 1209142732 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
ششدانگ 9365/2متر مربع قسمتى از پالك 342اصلى واقع درسمیرم پادنا مزرعه بازرگاه به موجب 

مبایعه نامه عادى از مالکیت  ورثه احمد خان عزیزى .
52- برابر رأى شماره 139660302014000607 مورخه 1396/02/18  آقاى سید جالل عمادى 
موسوى فرزند سید مرتضى به ش. م 1209341360 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت ششدانگ 2449متر مربع قســمتى از پالك 342اصلى واقع درسمیرم   پادنا مزرعه 

بازرگاه به موجب مبایعه نامه عادى ارثا  ازسید مرتضى عمادى مالک اولیه .
53- برابر رأى شماره 139660302014000701 مورخه 1396/02/25 خانم صغرى آقائى فرزند 
عطااله به ش. م 1209085364 موازى سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مرغدارى به مساحت 
ششدانگ 10000متر مربع قسمتى از پالك 55 اصلى واقع درسمیرم مزرعه شاه جعفر به موجب سند 

رسمى شماره 5517-1393/02/30 دفتر 353 سمیرم.
 54- برابر راى شــماره 139660302014000709 مورخه 1396/02/26 آقاى ناصر آقائى فرزند 
عباس به ش.م 1209870916 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/70 متر مربع  پالك شماره 
2343 فرعى از 1 اصلى واقع در سمیرم خیابان قدس کوچه شهید ابراهیم طائى به موجب سند شماره 

.1396/02/13-9540
55- برابر رأى شــماره 139660302014000826 مورخه 1396/03/08 آقاى على داودى فرزند 
رمضانعلى به ش. م 1200000951 موازى سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مرغدارى به مساحت 
ششدانگ 10000متر مربع قسمتى از پالك 55 اصلى واقع درسمیرم مزرعه شاه جعفر بموجب قولنامه 

عادى خریدارى از خانم صغرى آقائى مالک رسمى .
ردیف : ب

1 - برابر راى شــماره 139560302014001273 مورخه 1395/03/23 آقاى رجبعلى برات زاده 
فرزند براتعلى به ش.م 2391487738 ششدانگ یکباب خانه به مساحت 330متر مربع مجزى شده 
از پالك197 اصلى واقع در سمیرم مزرعه نرمه سفلى (روستاى نور آباد) به موجب مبایعه نامه عادى 
مع الواســطه از طرف رحیم زاهدى که در آگهى قبلى اشتباها مســاحت 230 متر مربع قید گردیده 

اکنون تجدید آگهى مى گردد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 6 1396/03/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/31 م الف: 1075 محمد 

زمانى کفیل ثبت اسناد و امالك سمیرم/3/660
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شــماره  12428 1395603020260   مورخ  1395/07/27  آقاي علی حســین حیدري 
سورشجانی به شناســنامه شــماره 96 کدملی 4621999451 صادره شــهرکرد  فرزند حسین در  
ششدانگ  یکباب  ساختمان   به مساحت 253  مترمربع پالك شــماره  309  اصلی واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آمنه هوشنگى فر و میترا 

موالدوست
2-  راى شماره  139560302026020841   مورخ  1395/11/26 خانم شهربانو پیرعلى زفره  به 
شناسنامه شــماره 46  کدملی 4911385677 صادره شــهریار رباط کریم  فرزند ابراهیم نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 65,29  مترمربع از پالك شماره 5 فرعى از 15141 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
3- راى شــماره  139660302026001506   مورخ  1396/01/31    اقاى اسداله عصارزادگان به 
شناسنامه شــماره 1647  کدملی 1287807501  صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارواش به مساحت 233,70  مترمربع از پالك شماره 45 فرعى از 14039 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى 

احمدعصارزادگان
4- راى شــماره  139660302026001507   مورخ   1396/01/31   خانم فاطمه عصارزادگان به 
شناسنامه شــماره 1227  کدملی 1286398398  صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت به یک دانگ 
ونیم مشاع از ششدانگ یکباب کارواش به مســاحت 233,70  مترمربع از پالك شماره 45 فرعى از 
14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى احمدعصارزادگان
5- راى شــماره  139660302026001508   مورخ  1396/01/31  خانم فرزانه عصارزادگان به 
شناسنامه شــماره 197  کدملی 1283972786  صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت به یک دانگ 
ونیم مشاع از ششدانگ یکباب کارواش به مســاحت 233,70  مترمربع از پالك شماره 45 فرعى از 
14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى احمدعصارزادگان
6- راى شــماره  139560302026020865   مورخ  26 /1395/11  اقاى رحمن نورى موحد  به 
شناسنامه شماره 16155  کدملی 0381300021  صادره قم  فرزند محمد  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132,63  مترمربع از پالك شماره 59و60 فرعى از 14874 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
7- راى شــماره  139560302026020866 مورخ 26 /1395/11   خانم فرشته محجوب عشرت 
آبادى  به شناسنامه شماره 46902  کدملی 1282392281  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132,63  مترمربع از پالك شماره 59و60 فرعى از 

14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
8- راى شماره   139560302026022683مورخ   1395/12/21 خانم طیبه مسجدى  به شناسنامه 
شماره 28  کدملی 1291296980  صادره اصفهان  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 115,35  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین زارعى شمس ابادى
9- راى شــماره  00435 1396603020260   مورخ   1396/01/19   اقاى محمد حاجیان حسین 
آبادى  به شناسنامه شماره 91197  کدملی 1281908207  صادره اصفهان  فرزند على اکبر نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 73,50  مترمربع از پالك شماره 587 فرعى از 14915 

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
10- راى شــماره  139660302026001283   مورخ   1396/01/28    آقاي سیدحسن اناري به 
شناسنامه شماره 49000 کدملی 1280915587 صادره اصفهان فرزند سیداکبر نسبت به ششدانگ 
یکباب انبار به مساحت 406,97 مترمربع پالك شــماره 761 فرعی از99 اصلی واقع در بخش 16 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم عذرا روحانى اصفهانى
11- راي شماره   139660302026001108   مورخ   1396/01/27  آقاي  محمد رضا جمشیدي 
به شناسنامه شماره 1243 کدملی 1283383993 صادره  اصفهان فرزند رحیم بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 242,15 مترمربع از پالك شماره93/1 فرعی از14457 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین شکرانى

12- راى شماره    139560302026022256   مورخ   1395/12/14    خانم مریم نصر ازادانى  به 
شناسنامه شماره 129  کدملی 1290677190  صادره خمینى شهر  فرزند مهدى نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 132,50  مترمربع از پالك شماره 34 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على امین الرعایائى
13- راى شــماره  139660302026001156   مــورخ   1396/01/27   خانم زهــره رحیمى   به 
شناسنامه شــماره 1565  کدملی 1286544130  صادره اصفهان فرزند حسن  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 211,50  مترمربع از پالك شماره 432 فرعى از 

14874  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
14- راى شماره    139660302026001157   مورخ   1396/01/27    اقاى محمد قهرمانى تبریزى  
به شناسنامه شماره 717  کدملی 1818700727  صادره آبادان فرزند رحمت اله  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 211,50  مترمربع از پالك شماره 432 فرعى از 

14874  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
15- راى شــماره    139560302026022270   مورخ   12/14/ 1395  اقاى على حق شناس  به 
شناسنامه شماره 70291  کدملی 1281803952  صادره اصفهان  فرزند امراله  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 187,37  مترمربع از پالك شماره 17 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى داورى دولت 

ابادى
 16- راى شماره    139560302026022252   مورخ  12/14/ 1395   خانم اشرف السادات حسینى 
انارکى  به شناســنامه شــماره 123  کدملی 1249446368  صادره نائین  فرزند سیدداود نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131,75  مترمربع از پالك شماره 356 فرعى از 
14874  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى محمد دهاتى خوابجانى
17- راى شماره    139560302026022253   مورخ  12/14/ 1395  خانم مطهره السادات حسینى 
انارکى  به شناسنامه شــماره 1874  کدملی 3091431304  صادره زرند  فرزند سیدداود نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131,75  مترمربع از پالك شماره 356 فرعى از 
14874  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى محمد دهاتى خوابجانى
18- راى شــماره  13960302026000439   مورخ  01/19/ 1396    اقاى امیرحمزه حســن پور 
ائیالقى  به شناسنامه شــماره 3246  کدملی 1970427957  صادره مسجدسلیمان  فرزند نادرقلى 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 331  مترمربع از پالك شماره 13934 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى فضل اله یعقوبى
19- راى شــماره    20515 1395603020260   مــورخ   11/20/ 1395   آقاي مهدي قاســمی 
به شناســنامه شــماره 2110541210 کدملی 2110541210 صادره گرگان فرزند غالمحسن در 
ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  250,65  مترمربع پالك شماره  45 فرعی از 14915 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
20- راى شــماره 00468 1396603020260   مورخ   01/19/ 1396   اقــاى مهدى فقیهى  به 
شناسنامه شــماره 597  کدملی 1287088481  صادره اصفهان  فرزند محمدحسین نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 32,56  مترمربع از پالك شماره 152 فرعى از 99 

اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
21- راى شماره 00469 1396603020260   مورخ   01/19/ 1396   خانم منیره سادات سجادى 
مولنجانى  به شناسنامه شماره 4691  کدملی 1293269565  صادره اصفهان  فرزند محمود نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 32,56  مترمربع از پالك شماره 152 فرعى 

از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
22- راى شــماره 00917 1396603020260   مورخ   01/24/ 1396    خانم زهره والیتى دوست 
به شناسنامه شــماره 75 کدملی 1287047051 صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 68 مترمربع از پالك شماره 27 فرعی از15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى رضا امیدان
23- راى شــماره 01406 1396603020260   مورخ   01/30/ 1396    آقــاي مجتبی قربانی به 
شناسنامه شــماره 5105 کدملی 1287164870 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 11,30 مترمربع پالك شــماره67 فرعی از 15177اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى سیدمرتضى امامى دوست
24- راى شماره 19703 1395603020260   مورخ   11/13/ 1395   آقاي ابوالفضل افسرده ورتونی 
به شناسنامه شــماره 236 کدملی 1287119409 صادره اصفهان فرزند ولی اله بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 210,90 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
25- راى شماره 01468 1396603020260   مورخ   01/31/ 1396    خانم نرگس بیگى خاروانى  
به شناسنامه شماره 2  کدملی 1249772869  صادره اردستان  فرزند قنبرعلى  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 160,43  مترمربع از پالك شماره 68 فرعى از 14915 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
26- راى شماره 01381 1396603020260   مورخ   01/30/ 1396    خانم پروین دخت ناظمی به 
شناسنامه شماره 355 کدملی 1285310721 صادره اصفهان فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 173,65 مترمربع پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
27- راى شــماره 00376 1396603020260   مــورخ   01/16/ 1396    آقــاي  منصور برکت 
خوراسگانی به شناسنامه شــماره 488 کدملی 1291614508 صادره اصفهان فرزند محمدعلی در  
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت  32,20  مترمربع پالك شماره  455 فرعی از 14874 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
28- راى شــماره  00887 1396603020260   مورخ  1396/01/23   آقاي محمد ســعید رستم 
شیرازي به شناسنامه شماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم 
دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,27 مترمربع پالك شماره 
1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شماره 139660302026000888 
مــورخ 1396/01/23  آقــاي  منصور صادقی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 67 کدملی 
1140958585 صادره خمینى شــهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,27 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شــماره 139660302026000889 مورخ 1396/01/23 آقاي  
مهران رستم شیرازي به شناسنامه شــماره 48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند 
محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشــاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,27 
مترمربع پالك شــماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان وراى شــماره 
139660302026000890 مورخ 96/01/23 آقاي علی حســن آجیلی به شناسنامه شماره 391 
کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشــاع (1,5 دانگ مشاع) 
از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,27 مترمربع پالك شــماره 1117  فرعی از452 اصلی 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که همگى به موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان 
دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و 
محمد شهرت همگى رستم شــیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب 
گواهى حصروراثت شماره 1430 –1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده 
وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک 
همسر به نام سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 72/08/28  شعبه 4 دادگاه عمومى 
اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین 
رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى 
و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى 
عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس 
و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 77/11/08 دفتر 77 اصفهان از طرف 
نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشــاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت 
پلنگى اصفهانى نســبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین 
تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07 شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک مورد درخواست 
در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت همگى رستم 
شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 وراث محمود سهم خود را به 
منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم 
خود را به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى ســهم خود را به مهران رستم شیرازى 
واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند مالکیت مفروزى بالســویه هر کدام یک و نیم  دانگ(1,5 
دانگ) مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها در دفترخانه 159 اصفهان 

گواهى شده آن را تایید نموده اند
29- راي شماره 22892 1395603020260   مورخ  1395/12/24خانم میترا خیرخواه به شناسنامه 
شــماره 1335 کدملی 1286056063 صادره اصفهان فرزند علی در ششــدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 80,50   مترمربع پالك شماره  - فرعی از13953  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     

30- راى شماره  22361 1395603020260   مورخ  1395/12/15 اقاى سید حسین امیر شاه کرمى 
به شناسنامه شماره 8 کدملی 1129763481 صادره فریدونشهر فرزند سید صدرا نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 185,40 مترمربع از پالك شماره 478 فرعى از14874 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
31- راى شماره  22883 1395603020260   مورخ  1395/12/24 خانم اشرف مومنى  به شناسنامه 
شماره 18406  کدملی 1140183605  صادره خمینى شهر  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکباب 
انبارسنگ  به مساحت 263,70  مترمربع از پالك شماره 1220 فرعى از 412 اصلی واقع در بخش 16  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
32- راى شــماره  22888 1395603020260  مورخ   1395/12/24   اقاى عبدالرحیم کبیریان  
به شناسنامه شــماره 16456  کدملی 1140163401  صادره خمینى شهر  فرزند رجبعلى  نسبت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 263  مترمربع از پالك شماره 1220 فرعى از 

412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
33- راى شماره  22889 1395603020260   مورخ   12/24/ 1395   اقاى على کریمى حدادى  به 
شناسنامه شــماره 17008  کدملی 1140169149  صادره خمینى شهر  فرزند محمدتقى  نسبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 263  مترمربع از پالك شماره 1220 فر ى 

از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
34- راى شماره 22890 1395603020260  مورخ  12/24/ 1395 اقاى عباسعلى کریمى حدادى  
به شناسنامه شماره 809  کدملی 1141076691  صادره خمینى شهر  فرزند محمدتقى  نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 263  مترمربع از پالك شماره 1220 فرعى از 

412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
35- راى شــماره  22891 1395603020260  مورخ 1395/12/24    اقاى مجتبى دائى حسینى 
خوزانى  به شناسنامه شماره 249  کدملی 1141058472  صادره خمینى شهر  فرزند رجبعلى  نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 263  مترمربع از پالك شماره 1220 

فرعى از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
36- راى شــماره  00891 1396603020260   مورخ  1396/01/23   آقاي محمد ســعید رستم 
شیرازي به شناسنامه شماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم 
دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,51 مترمربع پالك شماره 
1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شماره 139660302026000892 
مــورخ 1396/01/23  آقــاي  منصور صادقی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 67 کدملی 
1140958585 صادره خمینى شــهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,51 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شــماره 139660302026000893 مورخ 1396/01/23 آقاي  
مهران رستم شیرازي به شناسنامه شــماره 48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند 
محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشــاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,51 
مترمربع پالك شــماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان وراى شــماره 
139660302026000894 مورخ 96/01/23 آقاي علی حســن آجیلی به شناسنامه شماره 391 
کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشــاع (1,5 دانگ مشاع) 
از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,51 مترمربع پالك شــماره 1117  فرعی از452 اصلی 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که همگى به موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان 
دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و 
محمد شهرت همگى رستم شــیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب 
گواهى حصروراثت شماره 1430 –1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده 
وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک 
همسر به نام سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 72/08/28  شعبه 4 دادگاه عمومى 
اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین 
رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى 
و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى 
عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس 
و ملیحه سه فرزند دختر رستم شیرازى و طى سند 194700 – 77/11/08 دفتر 77 اصفهان از طرف 
نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشــاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و رفعت 
پلنگى اصفهانى نســبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف بین 
تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07 شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک مورد درخواست 
در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت همگى رستم 
شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 وراث محمود سهم خود را به 
منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على رستم شیرازى سهم 
خود را به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى ســهم خود را به مهران رستم شیرازى 
واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند مالکیت مفروزى بالســویه هر کدام یک و نیم  دانگ(1,5 
دانگ) مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها در دفترخانه 159 اصفهان 

گواهى شده آن را تایید نموده اند
37- راى شــماره 22886 1395603020260   مورخ   1395/12/24   اقاى مجتبى دائى حسینى 
خوزانى  به شناسنامه شماره 249  کدملی 1141058472  صادره خمینى شهر  فرزند رجبعلى  نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب انبارى به مســاحت 237,60  مترمربع از پالك شماره 1220 

فرعى از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد       
38- راى شــماره  22885 1395603020260   مورخ  1395/12/24   اقاى اکبر مهران خواه  به 
شناسنامه شماره 49  کدملی 1141043955  صادره خمینى شهر  فرزند على جان  نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب انبارى به مساحت 237,60  مترمربع از پالك شماره 1220 فرعى از 412 

اصلی واقع در  بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
39- راى شــماره  22884 1395603020260   مورخ   1395/12/24  اقاى علیرضا على ترکان 
ورنوسفادرانى  به شناسنامه شماره 2991  کدملی 1141300648  صادره خمینى شهر  فرزند حسین  
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجارى  به مساحت 129,19  مترمربع از پالك شماره 1220 فرعى 

از 412 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
40- راى شــماره 17660 1395603020260   مــورخ   10/12/ 1396   آقاي محمد بهرامیان به 
شناسنامه شــماره 70 کدملی 1199789984 صادره شهرضا فرزند بهرام در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  94  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13992 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا خدادادى

41- راى شــماره 17659 1395603020260   مورخ   10/12/ 1395   خانم لیلی اسکندرزاده به 
شناسنامه شماره 926 کدملی 1199202916 صادره شهرضا فرزند رحمت اله در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  94  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13992 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا خدادادى

42- راى شماره 22194 1395603020260   مورخ   12/14/ 1395  خانم کفایت اصفهانى االصل  
به شناسنامه شماره 407  کدملی 1755664011  صادره اهواز  فرزند باقر  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 173,50  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد        
43- راى شــماره  22196 1395603020260   مورخ   12/14/ 1395  اقاى محمد موسى حسنى 
اصل  به شناسنامه شماره 9860  کدملی 1987548086  صادره خوزستان  فرزند عبدالمحمد  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 173,50  مترمربع از پالك شماره 13900  

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد        
44- راى شماره  10354 1395603020260   مورخ  06/07/ 1395  خانم لیال عطافر به شناسنامه 
شــماره 246 کدملی 1189346877 صادره اردستان فرزند جعفردر ششــدانگ یک باب مغازه به 
مساحت  23,56  مترمربع پالك شماره  111  فرعی از  14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید محمد طباطبائى
45- راى شــماره  18952 1395603020260   مــورخ  10/27/ 1395   آقــاي محمد فاتحی به 
شناسنامه شــماره 4 کدملی 5649619581 صادره جرقویه فرزند ابراهیم در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  74,07  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14503-14504 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى عبدالعلى زارعى احد 

از ورثه مرحوم رضازارعى
46- راى شماره  22880 1395603020260   مورخ   12/23/ 1395   آقاي جالل فرزانه دوست به 
شناسنامه شماره 833 کدملی 1290428190 صادره اصفهان فرزند ناصر بصورت ششدانگ  یکباب 
ساختمان نیمه ساز به مساحت 121,30مترمربع پالك شــماره 24 فرعی از 14458 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ارشاد و سعید و 

سهراب شیرانى بید ابادى
47- راى شماره 19572 1395603020260   مورخ  12 /1395/11   آقاي سید محمد حسن خاتون 
آبادي به شناسنامه شماره 1031 کدملی 1287715109 صادره اصفهان فرزند مرتضی در  ششدانگ  
یک باب مغازه  به مساحت  43,10  مترمربع پالك شماره  335 فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
48- راى شماره 21091 1395603020260   مورخ   28 /1395/11  اقاى عبدالرضا بهاءلو هوره  به 
شناسنامه شماره 52  کدملی 4623027538  صادره شهرکرد  فرزند حبیب اله  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 105,15  مترمربع از پالك شماره 478 فرعى از 99  اصلی واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدحسن سفید دشتى 
49- راى شــماره  22221 1395603020260   مورخ   14 /1395/12   آقاي نوروز علی مظاهري 
بودانی به شناسنامه شماره 316 کدملی 5499175160 صادره تیران فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 482,10 مترمربع پالك شماره 356فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى تقى صدیقى مورنانى

50- راى شــماره 22274 1395603020260   مورخ   14 /1395/12  اقاى حسن آتشى دلیگانى  
به شناســنامه شــماره 44  کدملی 5110358214  صادره برخوار  فرزند کریم  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 344,15  مترمربع از پالك شماره 15 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
51- راى شماره   20845 1395603020260   مورخ   1395/11/26  اقاى عباس قرهى قهى  به 
شناسنامه شماره 41131  کدملی 1280836873 صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه وانبارمتصله  به مساحت 259,60  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى پروین نقشینه
52-  راى شــماره  00935 1396603020260   مورخ  1396/01/24   آقاي محمد ســعید رستم 
شیرازي به شناسنامه شماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم 
دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 32,50 مترمربع پالك شماره 
1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شماره 139660302026000937 
مــورخ 1396/01/24  آقــاي  منصور صادقی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 67 کدملی 
1140958585 صادره خمینى شــهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 32,50 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شــماره 139660302026000938 مورخ 1396/01/24 آقاي  
مهران رستم شیرازي به شناسنامه شــماره 48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند 
محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشــاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 32,50 
مترمربع پالك شــماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان وراى شــماره 
139660302026000939 مورخ 96/01/24 آقاي علی حســن آجیلی به شناسنامه شماره 391 
کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشــاع (1,5 دانگ مشاع) 

از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 32,50 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی 
ادامه در صفحه 20 
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ادامه از صفحه 19
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که همگى به موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان 
دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و 
محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب 
گواهى حصروراثت شماره 1430 –1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده 
وراث وى عبارتند از ســه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شــهرت همگى رستم شیرازى و 
یک همسر به نام سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 72/08/28  شعبه 4 دادگاه 
عمومى اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا 
و نسرین رستم شــیرازى و یک همســر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم 
رستم شیرازى و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت 
کرده ورثه وى عبارتند از احمد – حســن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر 
و بیگم – اقدس و ملیحه سه فرزند دختر رستم شــیرازى و طى سند 194700 – 77/11/08 دفتر 
77 اصفهان از طرف نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشــاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین 
رستم شیرازى و رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با 
توجه به اختالف بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه 
عمومى حقوقى اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شماره 00880 – 1393/11/07 شعبه 8 
دادگاه عمومى حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نســبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از 
جمله ملک مورد درخواست در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على 
و محمد شهرت همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته سپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 
وراث محمود سهم خود را به منصور صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن 
آجیلى و على رستم شیرازى سهم خود را به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رستم شیرازى سهم 
خود را به مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشان درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر 
کدام یک و نیم  دانگ(1,5 دانگ) مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء 

آنها در دفترخانه 159 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
53- راى شماره  22438 1395603020260   مورخ   1395/12/16   آقاي شهریار صادقی قهفرخی 
به شناسنامه شماره 1400 کدملی 1285480627 صادره اصفهان فرزند اله یار در  ششدانگ یکباب 
مغازه  به مساحت 122,24 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى و علیرضا صادقى
54- راى شــماره 05507 1395603020260   مــورخ   1395/03/13 آقاي حســن کریمی به 
شناســنامه شــماره 44423 کدملی 1280869828 صادره اصفهان فرزند صفرعلی درششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 97,22 مترمربع پالك شــماره 994 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى ورثه محمد کشاورز خوابجانى

55- راى شــماره  22243 1395603020260   مورخ   1395/12/14 اقــاى محمد گرگابى  به 
شناسنامه شــماره 98  کدملی 1284368408  صادره اصفهان  فرزند ابراهیم  نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 33,72  مترمربع از پالك شــماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدطیورپرواز 
56- راى شماره  21006 1395603020260   مورخ   1395/11/27 آقاي سید مهدي اصالنی به 
شناسنامه شماره 267 کدملی 1199343803 صادره شــهرضا فرزند سید علی نسبت به 62 سهم 
مشاع از 184 سهم  ششــدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  184  مترمربع پالك شماره  - فرعی 
از309  اصلی واقع در بخش ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 
مهوش نادرى سامانى که به بموجب ســند 99985 مورخ 1382/03/01  دفتر 9 اصفهان بوده که 
بموجب وکالتنامه 29054 مورخ 1386/08/08 دفتر 114 اصفهان به محمود سیف الهى مورنانى و 
وکالت 29199 مورخ 1386/08/19 دفتر 114 اصفهان به محمود کریمى و وکالت 29419 مورخ 
1386/09/03 دفتر 114 اصفهان به فرزاد حاجى على زاده و وکالت 44452 مورخ 1387/05/10 
دفتر 97 به اصغر حاجى علــى زاده و وکالت 35129 مــورخ 1388/05/12 دفتر 114 اصفهان به 

متقاضیان واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
57- راى شــماره  21014 1395603020260   مورخ   1395/11/27  آقاي  سید مسعود اصالنی 
به شناسنامه شماره 1996 کدملی 1199854913 صادره قمشــه فرزند سید مهدي  نسبت به 61 
سهم مشاع از 184 سهم  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  184  مترمربع پالك شماره  - فرعی 
از309  اصلی واقع دربخش ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى 
مهوش نادرى سامانى که به بموجب ســند 99985 مورخ 1382/03/01  دفتر 9 اصفهان بوده که 
بموجب وکالتنامه 29054 مورخ 1386/08/08 دفتر 114 اصفهان به محمود سیف الهى مورنانى و 
وکالت 29199 مورخ 1386/08/19 دفتر 114 اصفهان به محمود کریمى و وکالت 29419 مورخ 
1386/09/03 دفتر 114 اصفهان به فرزاد حاجى على زاده و وکالت 44452 مورخ 1387/05/10 
دفتر 97 به اصغر حاجى علــى زاده و وکالت 35129 مــورخ 1388/05/12 دفتر 114 اصفهان به 

متقاضیان واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
58– راى شــماره  21016 1395603020260   مورخ   1395/11/27 خانم صدیقه احمدیان به 
شناسنامه شماره 139 کدملی 1199037877 صادره شهرضا فرزند رضا نسبت به 61 سهم مشاع از 
184 سهم  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  184  مترمربع پالك شماره  - فرعی از309  اصلی 
واقع دربخش ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مهوش نادرى 
سامانى که به بموجب سند 99985 مورخ 1382/03/01  دفتر 9 اصفهان بوده که بموجب وکالتنامه 
29054 مورخ 1386/08/08 دفتر 114 اصفهان به محمود ســیف الهى مورنانى و وکالت 29199 
مورخ 1386/08/19 دفتر 114 اصفهان به محمــود کریمى و وکالت 29419 مورخ 1386/09/03 
دفتر 114 اصفهان به فرزاد حاجى على زاده و وکالت 44452 مورخ 1387/05/10 دفتر 97 به اصغر 
حاجى على زاده و وکالت 35129 مورخ 1388/05/12 دفتر 114 اصفهان به متقاضیان واگذار شده 

و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
59- راى شــماره  01496 1396603020260   مورخ   1396/01/31   اقــاى رحیم ورپائى  به 
شناسنامه شماره 134  کدملی 1249361923  صادره نائین  فرزند کاظم  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89,02  مترمربع از پالك شماره 70 فرعى از 14915 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
60- راى شماره  01497 1396603020260   مورخ   1396/01/31  خانم فاطمه داودى مزرعه 
شاه  به شناسنامه شماره 31  کدملی 1249929555  صادره نائین  فرزند کرمعلى  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 89,02  مترمربع از پالك شماره 70 فرعى از 14915 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
61- راى شــماره 01159 1396603020260   مورخ   1396/01/27  خانم شهناز پهلوانى تیران 
آهنگرانى   به شناسنامه شماره 1251  کدملی 1283964961  صادره اصفهان فرزند یداله  نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 121,55  مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

یداله پهلوانى تیران اهنگرانى
62- راى شــماره  01161 1396603020260   مورخ   1396/01/27 خانم مهرى پهلوانى تیران 
آهنگرانى   به شناسنامه شماره 1249  کدملی 1283964988  صادره اصفهان فرزند یداله  نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 121,55  مترمربع از پالك شماره 13900 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

یداله پهلوانى تیران اهنگرانى
63- راى شــماره  01162 1396603020260   مــورخ  1396/01/27 خانم زهــره پهلوانى به 
شناسنامه شــماره 1250  کدملی 1283964971  صادره اصفهان فرزند یداله  نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 121,55  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى یداله پهلوانى 

تیران اهنگرانى
64- راى شــماره   22790 1395603020260   مــورخ 1395/12/22 آقاي  حســین نادري به 
شناسنامه شــماره 23 کدملی 1249916720 صادره نائین فرزند محمد آقاي در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  131,65  مترمربع پالك شماره 56  فرعی از 14915 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
65- راى شماره  22789 1395603020260   مورخ  1395/12/22 آقاي عباسعلی غالمرضائی به 
شناسنامه شماره 9 کدملی 1249871700 صادره نائین فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  131,65  مترمربع پالك شماره 56  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
66- راى شماره  00377 1396603020260   مورخ  1396/01/16  آقاي محمدحسین معینی به 
شناسنامه شماره 6 کدملی 6609546266 صادره برخوار دولت آباد فرزند حسین در  ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت 80,05  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13702 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
67- راى شــماره  00410 1396603020260   مــورخ  1396/01/17  آقاي حســن زمانی به 
شناسنامه شماره 1035 کدملی 1285041658 صادره اصفهان فرزند عبدالغفار در  ششدانگ  یک 
باب ساختمان  به مساحت  197,98  مترمربع پالك شماره 781  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 

16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
68- راى شــماره  22767 1395603020260   مورخ  1395/12/21    آقــاي  فتح اله خانیان به 
شناسنامه شماره 25 کدملی 1290095167 صادره اصفهان فرزند کریم بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام به مساحت 227,40 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
69-  راى شــماره  22766 1395603020260   مــورخ  1395/12/21    آقاي محمد میرزائی به 
شناسنامه شماره 493 کدملی 4171697719 صادره الیگودرز فرزند علی اصغر بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام به مساحت 227,40 مترمربع از پالك شماره 13900 

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
70- راى شــماره  22429 1395603020260   مورخ  1395/12/16   آقــاي مجید ریاضیات به 
شناسنامه شــماره 9911 کدملی 1292027169 صادره اصفهان فرزند علیرضا در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  69,40  مترمربع پالك شماره 64  فرعی از 14915 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى تیمور 

ذوالفقارى
71- راى شماره  22428 1395603020260   مورخ  1395/12/16   خانم مریم السادات رضوي 
به شناسنامه شماره 17616 کدملی 1292704381 صادره اصفهان فرزند سید حسین در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  69,40  مترمربع پالك شماره 64  فرعی از 14915 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

تیمور ذوالفقارى
72- راى شــماره  00452 13965603020260   مورخ  1396/01/19  اقــاى عباس زمانى  به 
شناسنامه شماره 507  کدملی 6219607287  صادره فریدن  فرزند مصطفى نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 183,05  مترمربع از پالك شماره 394 فرعى از 15177 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
73- راى شماره  22618 1395603020260   مورخ  1395/12/18  آقاي مرتضی عدالت پور به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 1290751404 صادره خمینى شــهر فرزند رسول نسبت به چهل و دو 
سهم و دو-سوم سهم مشاع از 167,57 سهم ششــدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  166,60  
مترمربع پالك شــماره -  فرعی از  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد      
74- راى شــماره  22617 1395603020260   مورخ  1395/12/18  آقاي حسین رحیم پور به 
شناسنامه شــماره 137 کدملی 5129576561 صادره سمیرم ســفلى  فرزند محمدعلی نسبت به 
چهل و دو سهم و دو-سوم سهم مشاع از 167,57 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  
166,60  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد      
75- راى شــماره  22613 1395603020260   مورخ  1395/12/18   آقاي مسعود رحیم پور به 

شناسنامه شــماره 25 کدملی 1288982984 صادره اصفهان فرزند حســین نسبت به چهل و دو 
سهم و دو-سوم سهم مشاع از 167,57 سهم ششــدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  166,60  
مترمربع پالك شــماره -  فرعی از  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد      
76- راى شــماره  22611 1395603020260   مورخ  1395/12/18  آقاي محمد حق شناس به 
شناسنامه شــماره 2359 کدملی 1818555700 صادره آبادان فرزند حیدر نسبت به 39,57 سهم 
(سى و نه سهم و پنجاه و هفت صدم سهم ) مشاع از 167,57 سهم ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت  166,60  مترمربع پالك شماره -  فرعی از  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
77- راى شماره  22776 1395603020260   مورخ  1395/12/22  آقاي  مجید کریمی جونى به 
شناسنامه شماره 1474 کدملی 1283039028 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  221,70  مترمربع پالك شماره  41 فرعی از14458  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حیدر زارعى
78 - راى شماره  22556 1395603020260   مورخ  1395/12/17  آقاي منصور ترابیان اصفهانی 
به شناسنامه شماره 1195 کدملی 1285737563 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت به 133 سهم 
مشاع از 200 سهم  ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت 201 مترمربع پالك شماره 4  فرعی از 

14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
79 - راى شماره  22554 1395603020260   مورخ  1395/12/17  خانم لیال تاجی به شناسنامه 
شماره 1274 کدملی 1285840046 صادره اصفهان  فرزند مرتضی نسبت به 67 سهم مشاع از 200 
سهم  ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت 201 مترمربع پالك شماره 4  فرعی از 14039 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
80 - راى شــماره  21226 1395603020260   مورخ  1395/11/30 خانم بهجت مومنی حبیب 
آبادي به شناسنامه شماره 1519 کدملی 1288154305 صادره اصفهان فرزند سید رضا در ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت 99,40   مترمربع پالك شماره -  فرعی از 14985 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
81- راى شــماره  22476 1395603020260   مورخ  1395/12/17 آقاي محســن زهري به 
شناسنامه شماره 45389 کدملی 1280879475 صادره اصفهان فرزند مهدي در  ششدانگ  یک 
باب مغازه  به مساحت 15  مترمربع پالك شماره 551  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على صمیمى
82- راى شماره  22913 1395603020260   مورخ  1395/12/16  آقاي علی اکبر اسالمیان به 
شناسنامه شماره 18 کدملی 4623004449 صادره شهر کرد فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 169,30 مترمربع از پالك شــماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین صرامى
83- راى شماره  22244 1395603020260   مورخ  1395/02/14   خانم فرشته صادقیان فرد  به 
شناسنامه شماره 42867  کدملی 1815328487  صادره آبادان  فرزند ابراهیم  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 100,56  مترمربع از پالك شماره 13962  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى فخرالسادات موسوى مورنانى 
84- راى شــماره  001168 1396603020260   مورخ  1396/01/27  اقاى بهرام رحمانى خواه 
به شناسنامه شماره 309  کدملی 1293119482  صادره اصفهان فرزند محمد  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه   به مساحت 157,75  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان قاسمى دهنوى

85- راى شــماره  01481 1396603020260   مورخ  1396/01/31   اقاى محمود ذکاوتمند  به 
شناسنامه شماره 697  کدملی 1285710738  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 99,03  مترمربع از پالك شماره 13889 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
86- راى شــماره  19405 1395603020260   مورخ  1395/11/07    آقاي ابوالقاسم ارزانی به 
شناسنامه شماره 429 کدملی 1753981239 صادره اهواز فرزند عبدالعباس بصورت سه دانگ مشاع  
از/ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 329,71 مترمربع از پالك شماره 14018 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
87- راى شماره  19406 1395603020260   مورخ  1395/11/07    خانم بتول ارزانی به شناسنامه 
شــماره 3847 کدملی 0055059481 صادره تهران فرزند علی اکبر  بصورت سه دانگ مشاع  از/
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 329,71 مترمربع از پالك شــماره 14018 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
88- راى شــماره  01163 1396603020260   مــورخ  1396/01/27   اقــاى مجید معینى   به 
شناسنامه شــماره 92494  کدملی 1281921696  صادره اصفهان فرزند اکبر  نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 163  مترمربع از پالك شماره 44و331 الى 333 

فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
89- راى شــماره  01164 1396603020260   مــورخ  1396/01/27    اقــاى حامد معینى  به 
شناسنامه شــماره 10892  کدملی 1292501286  صادره اصفهان فرزند اکبر  نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 163  مترمربع از پالك شماره 44و331 الى 333 

فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
90- راى شماره  01165 1396603020260   مورخ  1396/01/27  اقاى على معینى   به شناسنامه 
شماره 24142  کدملی 1280239646  صادره اصفهان فرزند رمضان  نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 163  مترمربع از پالك شماره 44و331 الى 333 فرعى از 

14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
91- راى شــماره  01487 1396603020260 مورخ  1396/01/31 اقــاى محمدجواد مهورى 
حبیب ابادى  به شناســنامه شــماره 39  کدملی 6609787034  صادره اصفهان فرزند مصطفى  
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 120,80  مترمربع از پالك شماره 394 فرعى از 15177 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى 

محمدکشاورزخوابجانى
92- راى شــماره  00911 1396603020260   مورخ  1396/01/24   آقاي محمد ســعید رستم 
شیرازي به شناسنامه شماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم 
دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 34,67 مترمربع پالك شماره 
1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شماره 139660302026000915 
مورخ 1396/01/24  آقــاي  منصور صادقی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 67 کدملی 
1140958585 صادره خمینى شــهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 34,67 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شــماره 139660302026000916 مورخ 1396/01/24 آقاي  
مهران رستم شیرازي به شناسنامه شــماره 48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند 
محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 34,67 
مترمربع پالك شــماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان وراى شــماره 
139660302026000918 مورخ 96/01/24 آقاي علی حســن آجیلی به شناسنامه شماره 391 
کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشــاع (1,5 دانگ مشاع) 
از ششدانگ  یک باب مغازه به مســاحت 34,67 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که همگى به موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان 
دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و 
محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب 
گواهى حصروراثت شماره 1430 –1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده 
وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک 
همسر به نام سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 72/08/28  شعبه 4 دادگاه عمومى 
اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین 
رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى 
و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى 
عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس 
و ملیحه سه فرزند دختر رســتم شیرازى و طى ســند 194700 – 77/11/08 دفتر 77 اصفهان از 
طرف نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و 
رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف 
بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شــماره 00880 – 1393/11/07 شعبه 8 دادگاه عمومى 
حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک مورد 
درخواست در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت 
همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته ســپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 وراث محمود 
سهم خود را به منصور صادقى ونوســفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على 
رستم شیرازى سهم خود را به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رســتم شیرازى سهم خود را به 
مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشــان درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام 
یک و نیم  دانگ(1,5 دانگ) مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها در 

دفترخانه 159 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
93- راى شــماره  22701 1395603020260   مورخ  1395/12/21   خانم اشرف ترك مورنانى  
به شناسنامه شــماره 11  کدملی 1291284141  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان نیمه ساز  به مساحت 188  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدصدرى ومرتضى 

صدرى
94- راى شــماره  01516 1396603020260   مــورخ  1396/01/31 آقــاي اکبــر پهلوانی 
نژادخوابجانی به شناســنامه شــماره 66650 کدملــی 1281764116 صــادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 169,50 مترمربع پالك شماره 13741 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى 

سیدمحمودزارعى
95- راى شماره  01482 1396603020260   مورخ  1395/01/31 خانم ایران کرمى  به شناسنامه 
شماره 1013  کدملی 1291057978  صادره اصفهان  فرزند صفرعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 104,05  مترمربع از پالك شماره 15189 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن صدرى نیا
96- راى شماره  16572 1395603020260   مورخ  1395/09/29  اقاى احمد پهلوانى خوابجانى  
به شناسنامه شــماره 56  کدملی 1291251502  صادره اصفهان فرزند على  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 201,95 مترمربع از پالك شــماره 3 فرعى از 14982 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى على پهلوانى 

خوابجانى
97 -راى شــماره  00050 1396603020260   مورخ  1396/01/09  آقاي لطفعلی عباســی به 
شناسنامه شــماره 80 کدملی 1159783251 صادره فریدن فرزند محمدعلی بصورت ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 178,59 مترمربع از پالك شماره 41 فرعی از15177 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس تبعه امامى
98- راى شــماره  22081 1395603020260   مورخ  1395/12/11 اقاى محسن نیکبخت  به 
شناسنامه شماره 2333 کدملی 5649520992 صادره اصفهان  فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 158 مترمربع از پالك شماره 121 فرعى از14915 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقایان على / عباس / زهرا/ 

اقدس/ فاطمه شهرت همگى زارع سودانى
99- راى شــماره  22667 1395603020260   مــورخ  1395/12/19  شــهرداري اصفهان به 
شناسنامه شــماره کدملی 14000277232 صادره - فرزند - بصورت ششدانگ یکباب ساختمان 
نیمه کاره به مساحت 3629,90 مترمربع از پالك شماره 309  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
100- راى شــماره  22691 1395603020260   مورخ  1395/12/21 اقاى ســعید زارعان  به 
شناسنامه شــماره 31467  کدملی 1530312371  صادره میانه  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 164,65  مترمربع از پالك شماره 55 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مسعوداحمدى
101- راى شماره  21723 1395603020260   مورخ  1396/12/05 خانم شهین دخت حسامی 
زاده به شناســنامه شــماره 143 کدملی 1284457648 صادره اصفهان فرزند حســن نسبت به 
65 سهم مشاع از 115 ســهم ششدانگ یک باب ســاختمان ( تجارى ، مســکونى ) به مساحت 
146,58مترمربع پالك شماره  - فرعی از  15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان وراى شماره 
1395603020260021723 مورخ 1395/12/05 آقاي  بابک مدرســی به شناسنامه شماره 96 
کدملی 1287906206 صادره اصفهان فرزند مسیح نسبت به 17 سهم مشاع از 115 سهم ششدانگ 
یک باب ســاختمان ( تجارى ، مسکونى ) به مســاحت 146,58مترمربع پالك شماره  - فرعی از  
15182 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان وراى شــماره 1395603020260021765 مورخ 
1395/12/05 آقاي سعید فاضل به شناسنامه شماره 2014 کدملی 1284780953 صادره اصفهان 
فرزند نصراله نسبت به 9,5 سهم مشاع از 115 سهم ششدانگ یک باب ساختمان ( تجارى ، مسکونى 
) به مساحت 146,58مترمربع پالك شماره  - فرعی از  15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
وراى شــماره 1395603020260021764 مورخ 1395/12/05 خانم زهرا موهبت به شناسنامه 
شماره 2350 کدملی 1283530538 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به 9,5 سهم مشاع از 115 
سهم ششدانگ یک باب  ساختمان ( تجارى ، مسکونى ) به مساحت 146,58مترمربع پالك شماره  
- فرعی از  15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان وراى شماره 1395603020260021767 
مورخ 1395/12/05 آقاي مجید ستایش منش به شناسنامه شماره 2759 کدملی 1286646901 
صادره اصفهان فرزند محمدتقی نسبت به 14 سهم مشاع از 115 سهم ششدانگ یک باب ساختمان 
( تجارى ، مسکونى ) به مساحت 146,58مترمربع پالك شــماره  - فرعی از  15182 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهــان که همگى به موجب ســند 36928 – 1385/04/26 دفتر 89 اصفهان 
مقدار دویست و بیست و پنج – یازده هزار و نهصدم سهم مشــاع از از 8,5 سهم مشاع از 42 سهم 
ششدانگ پالك 15182 به خانم شهین دخت حسامى زاده  انتقال قطعى شده که نامبرده به موجب 
سند 32404 – 1381/06/26 دفتر 89 اصفهان مقدار 110 سهم مشــاع از مالکیت خود را جهت 
تعریض گذر به شهردارى انتقال قطعى داده سپس به موجب سند 41147 – 1383/12/22 دفتر 89 
اصفهان مقدار 50 سهم مشــاع از مالکیت خود را به آقاى رضا زارعى و اکبر فلفلیان بالسویه انتقال 
قطعى داده که رضا و اکبر به موجب وکالتنامه  33254 – 1385/08/09دفتر 108 اصفهان مالکیت 
خود را به آقاى مجید ستایش نسبت به 14 سهم مشاع ، احمد ســتایش نسبت به 17 سهم مشاع ، 
مسعود خسروى و جلیل واثقى نسبت به 19 سهم مشاع بالسویه واگذار نموده که احمد تمامى مالکیت 
خود را به موجب وکالتنامه 5930 –1390/09/1دفتر 108 به بابک مدرسى واگذار کرده و مسعود 
و جلیل به موجب وکالتنامه 35361 – 1385/12/20 دفتــر 108 تمامى مالکیت خود را به ابراهیم 
کاظمى اسفه و ایشــان به موجب وکالتنامه 45729 – 1387/9/24 دفتر 108 به محمد قائدامینى 
هارونى واگذار نموده که محمد به موجب وکالتنامه 1255 – 1388/9/22 دفتر 235 اصفهان  مقدار 
9,5 سهم مشــاع از مالکیت خود را به آقاى فیروز اندیده واگذار کرده که فیروز به موجب وکالتنامه 
4122 – 1390/07/17دفتر 235 مالکیت خود را به زهرا موهبت واگذار  کرده است همچنین محمد 
قائدامینى 9,5 سهم مشاع باقیمانده مالکیت خود را به موجب وکالتنامه 3225 – 1389/12/15 دفتر 
108 به فرانک فتاحى وانانى واگذار کرده و فرانک نیز به موجب وکالتنامه 4127 – 1390/7/18 دفتر 
235 اصفهان مالکیت خود را به سعید فاضل واگذار نموده است و در اجراى قانون تعیین تکلیف خانم 
شهین دخت حسامى زاده مالک 65 سهم مشاع و آقاى بابک مدرسى مالک 17 سهم مشاع و خانم  
زهرا موهبت و سعید فاضل هر کدام 9,5 سهم مشــاع و مجید ستایش منش مالک 14 سهم مشاع 
جمعاً 115 سهم ششدانگ به مساحت 146,58 مترمربع که به صورت ساختمان با سه باب مغازه و دو 
واحد مسکونى مى باشد و تعدادى از شهود مطالب فوق و همچنین فوت رضا زارعى و اکبر فلفلیان و 

عدم دسترسى به ورثه ایشان را تایید نموده اند.
102-راى شماره   139660302026001139    مورخ    1396/1/27     آقاى مصطفى زارعى شمس 
آبادى  به شناسنامه شماره 1224  کدملی 1283965232  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 213,13  مترمربع از پالك شــماره 13900  اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى سید رسول خدادادى

103-راى شــماره   139660302026000927    مورخ    1396/1/24    آقاى رضا شــادمان به 
شناسنامه شماره 3 کدملی 1189738937 صادره اردستان فرزند نوراله بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 25,37 مترمربع از پالك شماره 26 و 27 فرعی از 15177  اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
104-راى شــماره   139660302026001712    مــورخ    1396/2/3    آقاى علی شــهبازي به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 1285485637 صادره اصفهان فرزند اسماعیل بصورت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205,55 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
105-راى شماره   139660302026001711  مورخ  1396/2/3  خانم صدیقه جعفري به شناسنامه 
شــماره 130 کدملی 1287833543 صادره اصفهان فرزند مصطفی بصورت ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 205,55 مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
106-راى شماره   139560302026007607    مورخ    1395/4/24   آقاى علیرضا عبدیزدان به 
شناسنامه شماره 1723 کدملی 1286665027 صادره اصفهان فرزند مصطفی در  ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 246,67 مترمربع پالك شــماره 12 فرعی از15177 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
107-راى شماره   139560302026015145    مورخ    1395/09/07     آقاي حمیدرضا سنجري 
لنبانی به شناسنامه شــماره 47430 کدملی 1280362065 صادره اصفهان فرزند مهدي  در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت  317,30  مترمربع پالك شماره 8  فرعی از 452 
اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى 

غالمحسین مهدى خانى دهنوى
108-راى شماره   139560302026015143    مورخ    1395/09/07    آقاي  مهدي یداله پور به 
شناسنامه شماره 1736 کدملی 1287025765 صادره اصفهان فرزند محمود در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت  317,30  مترمربع پالك شماره 8  فرعی از 452 اصلی واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســته از مالک رسمى آقاى غالمحسین 

مهدى خانى دهنوى
109-راى شــماره   139660302026001140    مــورخ    1396/1/27   خانم زهرا کشــانى  به 
شناسنامه شــماره 390  کدملی 1287050204  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 189,10  مترمربع از پالك شماره 299 فرعى از 14458 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى على ماهرانى
110- راى شماره   139660302026000010    مورخ    1396/01/07  آقاي امید رجبی منش به 
شناسنامه شماره 60 کدملی 1291546911 صادره اصفهان فرزند محسن در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  99,70  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 4/15182و15182 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى عبدالکریم امین الرعایائى
111-راى شماره   139560302026022240    مورخ    1395/12/14   آقاى محمدرضا جعفرى  
به شناسنامه شــماره 2639  کدملی 1289634556  صادره اصفهان  فرزند على محمد  نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 177,84  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
112-راى شــماره   139660302026001410    مورخ    1396/01/30     خانم کتایون مردانی 
شلمزاري به شناسنامه شــماره 130 کدملی 1286906407 صادره اصفهان فرزند نادر قلی نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 27,12 مترمربع پالك شماره 21 فرعی از 13540 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
113-راى شــماره   139660302026001151    مورخ    1396/01/27   آقاى اصغر رحیمى  به 
شناسنامه شماره 157  کدملی 1290177953  صادره اصفهان فرزند رمضان  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 243,15  مترمربع از پالك شماره 41 فرعى از 14458  اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
114-راى شماره   139660302026000437    مورخ    1396/01/19   اقاى ناصر حاجى شریفى  به 
شناسنامه شماره 317  کدملی 1287084788  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 136,85  مترمربع از پالك شماره 14482 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
115- راى شماره   139560302026022692    مورخ    1395/12/21   خانم عشرت دویستى  به 
شناسنامه شــماره 551  کدملی 4171367867  صادره الیگودرز  فرزند عبداله  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 161,75  مترمربع از پالك شماره 93 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى حاج ابراهیم طالکوب

116- راى شماره   139660302026001169    مورخ    1396/01/27   خانم مرضیه حیدریان به 
شناسنامه شماره 557  کدملی 3253505421  صادره باختران فرزند عباسعلى  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان   به مساحت 106,27  مترمربع از پالك شــماره 194 فرعى از 99 اصلی واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســته از مالک رســمى خانم عفت اغا 

رسائیان
117-راى شماره   139560302026022686    مورخ    1395/12/21   آقاى محمدحسن حیدرى  
به شناسنامه شماره 648  کدملی 6219244591  صادره فریدن  فرزند ماشااله  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 145,93  مترمربع از پالك شماره 128 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
118- راى شماره   139560302026019103    مورخ    1395/10/30   آقاي محسن ابو فاضلی به 
شناسنامه شماره 320 کدملی 1283628155 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  134,10  مترمربع پالك شماره 59 و 60  فرعی از  14874 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
119-راى شماره   139660302026001608    مورخ    1396/01/31   آقاي  محمد حسین نادري 
به شناسنامه شــماره 7 کدملی 1289995311 صادره اصفهان فرزند رجبعلی نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 323,45 مترمربع پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
120- راى شــماره   139560302026020985    مورخ    1395/11/27   آقاى هوشنگ راستاد 
بروجنى  به شناسنامه شــماره 8137  کدملی 4650081386  صادره بروجن  فرزند محمد  نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111,27 مترمربع از پالك شماره 15034 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
121- راى شماره   139560302026022258    مورخ    1395/12/14   آقاى یونس مختارى قلعه 
تکى  به شناسنامه شماره 5  کدملی 6339636799  صادره شهرکرد  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 119,66  مترمربع از پالك شماره 15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى اسداله عابدیان خوابجانى
122- راى شماره   139560302026022312    مورخ   1395/12/14   خانم فاطمه شاه محمدي 
به شناسنامه شماره 1586 کدملی 4621183575 صادره شــهرکرد فرزند صفر در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  172,73  مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
123- راى شماره   139560302026022262    مورخ    1395/12/14   آقاى حسین افشارى  به 
شناسنامه شماره 170  کدملی 1209647656  صادره ســمیرم  فرزند محمد  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 51,84  مترمربع از پالك شماره 15082 اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
124- راى شماره   139660302026001471  مورخ    1396/01/31  خانم کوکب یعقوبى شیرانى  

به شناسنامه شماره 997  کدملی 1283962276  صادره اصفهان  فرزند فضل اله نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 98,21  مترمربع از پالك شماره 14058 اصلی واقع دربخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
125- راى شــماره   139560302026022595    مورخ    1395/12/18    آقاي رامین مهران به 
شناسنامه شماره 120 کدملی 1754179010 صادره اهواز فرزند رحمان بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 93,05 مترمربع از پالك شــماره 4/15182 فرعی و 15182 اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى خانم بدر السادات عراقچى

126-راى شماره   139560302026015981    مورخ    1395/09/20   خانم فریبا باقرى خولنجانى  
به شناسنامه شــماره 20428  کدملی 1282672576  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 169,70  مترمربع از پالك شماره 108 فرعى از 14458 

اصلی واقع دربخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
127-راى شماره   139660302026001488    مورخ    1396/01/31    خانم صغرا میراحمدى  به 
شناسنامه شماره 2384  کدملی 1286592379  صادره اصفهان فرزند یوسف  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 35,40  مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى محمدحسین مهورى
128- راى شــماره  00795 1396603020260   مورخ  1396/01/23   آقاي محمد سعید رستم 
شیرازي به شناسنامه شماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم 
دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,82 مترمربع پالك شماره 
1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شماره 139660302026000884 
مورخ 1396/01/23  آقــاي  منصور صادقی ورنوســفادرانی به شناســنامه شــماره 67 کدملی 
1140958585 صادره خمینى شــهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از 
ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,82 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شــماره 139660302026000885 مورخ 1396/01/23 آقاي  
مهران رستم شیرازي به شناسنامه شــماره 48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند 
محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33,82 
مترمربع پالك شــماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان وراى شــماره 
139660302026000886 مورخ 96/01/23 آقاي علی حســن آجیلی به شناسنامه شماره 391 
کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ مشــاع (1,5 دانگ مشاع) 
از ششدانگ  یک باب مغازه به مســاحت 33,82 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی 
واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که همگى به موجب سند 34733 – 1335/04/02 دفتر 9  اصفهان 
دو دانگ مشاع از پالك 452,1117 به نام اکبر و چهار دانگ مشاع به نام احمد – على – محمود و 
محمد شهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ مشاع انتقال قطعى شده سپس به موجب 
گواهى حصروراثت شماره 1430 –1386/04/02 شعبه اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده 
وراث وى عبارتند از سه دختر به نامهاى سرور – شهناز و زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک 
همسر به نام سرور کریم زاده اصفهانى و به موجب گواهى 554 – 72/08/28  شعبه 4 دادگاه عمومى 
اصفهان محمود فوت کرده ورثه وى عبارتند از یک پسر به نام رحیم و دو دختر به نام  مینا و نسرین 
رستم شیرازى و یک همسر به نام رفعت پلنگى اصفهانى و یک مادر به نام رباب بیگم رستم شیرازى 
و به موجب گواهى 512 – 74/05/08 شعبه 20 دادگاه عمومى اصفهان رباب فوت کرده ورثه وى 
عبارتند از احمد – حسن – میرزا ابوالقاسم – محمد – على و حسین فرزندان پسر و بیگم – اقدس 
و ملیحه سه فرزند دختر رســتم شیرازى و طى ســند 194700 – 77/11/08 دفتر 77 اصفهان از 
طرف نامبردگان اخیر مقدار 2 حبه مشاع از 12 حبه مشاع به رحیم و مینا و نسرین رستم شیرازى و 
رفعت پلنگى اصفهانى نسبت به بهاء ثمنیه اعیانى طبق قانون ارث انتقال شده و با توجه به اختالف 
بین تقسیم گاراژ و مغازه ها نهایتا با راى داورى مورخ 1393/5/29 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى 
اصفهان منضم به نقشه تایید شده و نامه شــماره 00880 – 1393/11/07 شعبه 8 دادگاه عمومى 
حقوقى اصفهان مبنى بر عدم اعتراض نسبت به راى داورى تعدادى از مغازه ها از جمله ملک مورد 
درخواست در سهم مالکین چهاردانگ مشاع ( وراث احمد - وراث محمود – على و محمد شهرت 
همگى رستم شیرازى ) قرار گرفته ســپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 وراث محمود 
سهم خود را به منصور صادقى ونوســفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حسن آجیلى و على 
رستم شیرازى سهم خود را به محمدسعید رستم شیرازى و محمد رســتم شیرازى سهم خود را به 
مهران رستم شیرازى واگذار نموده اند و ایشــان درخواست سند مالکیت مفروزى بالسویه هر کدام 
یک و نیم  دانگ(1,5 دانگ) مشاع از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شهود که امضاء آنها در 

دفترخانه 159 اصفهان گواهى شده آن را تایید نموده اند
129- راى شــماره   139560302026016573    مورخ    1395/09/29   آقــاى احمد پهلوانى 
خوابجانى  به شناسنامه شــماره 56  کدملی 1291251502  صادره اصفهان فرزند على  نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 25 مترمربع از پالك شــماره 3 فرعى از 14982 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســته از مالک رسمى آقاى على پهلوانى 

خوابجانى
130-راى شماره   139660302026002001    مورخ    1396/02/07   آقاي محمد دهقانی پوده 
به شناسنامه شــماره 69 کدملی 5129808533 صادره شهرضا فرزند عوضعلی در  ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  179,45  مترمربع پالك شماره 460  فرعی از 14874 اصلی واقع دربخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
131- راى شــماره  00580 1396603020260   مورخ  01/21/ 1396 و راى اصالحى شــماره 
139660302026000580 مورخ 1396/3/1   آقاى محمد حسین جزي به شناسنامه شماره 8856 
کدملی 5110099170 صادره شاهین شــهر فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 309,03 مترمربع پالك شــماره1 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سلطانعلى شهسوارى
132- راى شماره   744513956030202600    مورخ    1395/04/21   خانم مستانه عصاچی به 
شناسنامه شــماره 4005 کدملی 0053619625 صادره تهران فرزند رضا در ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 251,10 مترمربع پالك شــماره 6 فرعی از 14458 اصلی واقع در در بخش 5 ثبت 
اصفهان مبایعه نامه عادي  و اجرائیه شــماره 9210420351900105 به شماره بایگانى 910866 
مورخ 1392/6/26 شعبه نوزده دادگاه عمومى و حقوقى اصفهان  مع الواسطه از مالک رسمى جواد 

جابر انصارى
133- راى شــماره   204313966030202600    مــورخ    1396/2/9 آقاي محســن رنجکش 
آدرمنابادي به شناسنامه شــماره 180 کدملی 1286888530 صادره اصفهان فرزند علی اکبر در 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 86,35   مترمربع پالك شماره  - فرعی از15178  اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مجتبى مهاجر

134- راى شماره   139560302026020995    مورخ    1395/11/27 شهرداري اصفهان به شناسه 
ملى 14000277232 به نمایندگى منصوررئیسى وستگانى نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 4265,05  مترمربع از پالك شــماره 679 فرعى از 14915 اصلی واقع دربخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
تاریخ انتشار نوبت  اول:  96/03/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:  96/03/31 م الف: 7664   ایروانى رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/3/726
مزایده

شماره نامه: 9610113733700054 شــماره پرونده: 89099883733100150 شماره بایگانى 
شــعبه: 942577 در پرونده کالســه 942577 الف مطروحه در شــعبه کیفرى به موجب دادنامه 
شماره 9309973731001344 صادره از شــعبه 101 جزایى شهرستان نجف آباد محکوم علیهم 
آقایان اکبر و اصغر شــهرت هر دو کریم زاده فرزندان عشقعلى محکوم هســتند به پرداخت مبلغ 
10/500/000/000 ریال بابت محکــوم به و جزاى نقدى و کلیه هزینه هــاى اجرایى که متعاقبا 
محاســبه مى گردد که از ملک زیر معرفى و توسط هیات کارشناســان رسمى دادگسترى منتخب 
آقایان 1- مهندس مهران. محمود عرب. مهدى کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است. موضوع 
ســهم االرث احتمالى اکبر و اصغر کریم زاده از عرصه و عیان ملک مرحوم عشقعلى کریم زاده به 
میزان 5 سهم از 7 سهم پالك ثبتى 1677 واقع درقطعه 1  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان واقع 
در نجف آباد خیابان فردوسى مرکزى حد فاصل بین شریعتى و 17 شهریور و داراى عرصه 295/35 
مترمربع و دادراى اعیانى با قدمت حدود 20 ســال قدمت در چهار طبقه شــامل طبقه زیرزمین با 
زیربناى 295/35 به صورت پارکینگ و طبقه همکف به متراژ 295/35 مترمربع با 7 واحد تجارى و 
طبقه اول و دوم به متراژ 506/3 مترمربع با 4 واحد مسکونى و جمع اعیانى 1097 مترمربع و داراى 
انشــعابات آب و برق وگاز و تلفن که با توجه به موقعیت محل ارزش عرصه و عیان 6 دانگ ملک 
مذکور(5 سهم از 7 سهم) به اســتثناى مبلغ ثمنیه عرصه و اعیان (قدرالسهم همسر متوفى) جمعا 
37/200/000/000 (سى و هفت میلیارد و دویست میلیون ریال) و قدرالسهم محکوم علیه هر یک 
9/300/000/000 (نه میلیارد و سیصد میلیون ریال) تعیین و برآورد مى گردد. با توجه به مراتب فوق 
و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى ملک توقیف شده از طریق اجراى احکام کیفرى 
دادسراى نجف آباد و روز یکشنبه در تاریخ 1396/5/1 ساعت 9 صبح مزایده در دفتر شعبه تشکیل 
مى گردد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که باید 10 
درصد آن را فى المجلس به حساب شــماره 2171290354001 واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده 
مجدداً تکرار مى گردد. ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از ملک موردنظر بازدید 
به عمــل آورد. م الف: 4458 شــعبه اول اجــراى احکام کیفرى دادســراى عمومــى و انقالب 

نجف  آبــاد/3/748                                                  
فقدان سند مالکیت  

آقاى غالمحســین اعرابى فرزند امیرآقا بوکالت ازطرف سیدفرج اله حسینى دمابى فرزند سیدرضا، 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 15380-95/02/11 به تائید دفترخانه 182 علویجه 
رسیده است، مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك شماره 248 فرعى 
واقع در روســتاى دماب 8 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 1 دفتر 28 امالك ذیل ثبت 
3582 بنام اسحاق کاهن صادر و تسلیم گردیده و بعدا طى سندقطعى شماره 1340/02/04-3782 
دفترخانه 24 دهق به سیدفرج اله نامبرده انتقال شــده و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مر قوم صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4648   ابوالفضل ریحانى کفیل ثبت اسناد 

و امالك مهردشت/3/754
فقدان سند مالکیت  

آقاى غالمحســین اعرابى فرزند امیرآقا بوکالت ازطرف سیدفرج اله حسینى دمابى فرزند سیدرضا، 
باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 15380-95/02/11 به تائید دفترخانه 182 علویجه 
رسیده است، مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالك شماره 248 فرعى 
واقع در روســتاى دماب 8 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که در صفحه 4 دفتر 28 امالك ذیل ثبت 
3582 بنام خداداد کاهن صادر و تسلیم گردیده و بعدا طى سندقطعى شماره 1340/02/04-3782 
دفترخانه 24 دهق به سیدفرج اله نامبرده انتقال شــده و معامله دیگرى هم انجام نشده. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم  صادر تسلیم خواهد شد. م الف: 4647   ابوالفضل ریحانى کفیل ثبت اسناد 

و امالك مهردشت/3/755


