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تغییر شیوه اخذ گواهینامه از تیرماه

سپاهان به دنبال شهبازطلیعه هاى رونق اقتصادى در اصفهان قابل مشاهده است«بالکن تاشو» در ایران اختراع شدحمله تند به نمایندگان مجلس و رئیس جمهور رونمایى از نوآورى هاى جدید گوگل ورزشاستاناجتماع فناورى
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تکاپوى بانک ها در آستانه تعطیلى 
صندوق هاى سرمایه گذارى

روابط عمومى ها نباید
 بحران جمع کن باشند 

پرسه هاى شبانه 
در خیابان هاى 

شهر

چپ دستى و راست دستى 
بر گفتار تأثیر دارد

چرا «تنهایى پر هیاهو»
ساخته نشد

14

سرقت بزرگ 7 میلیاردى 
از تـاجر تـهرانـى فـرش

کمک به آزادى زندانیان  اصفهانى 
در ماه رمضان

قاب هایى پُر از توریست از قلب اصفهان قاب هایى پُر از توریست از قلب اصفهان 
گفتگو با خارجى ترین عکاس ایرانى!گفتگو با خارجى ترین عکاس ایرانى!
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جهان نما

اخالق گرایى یا فکاهه سرایى؛ کدام برنده شد؟

2

 نه کسى برایش جوك ساخت، نه براى آمدنش به کارزار انتخابات او را سرزنش کردند؛ 
حتى در مقطعى از او به عنوان«ستاره مناظره ها» نام بردند؛ خیلى ها با دادن لقب مرد 

اخالق و ادِب مناظره، او را شایسته کاپ اخالق و اسکاِر با انصاف ترین کاندیداى 
ریاست جمهورى دانستند و کاربران فضاى مجازى بارها برایش نوشتند 
که «بیایید تا برایش کاله  از سر برداریم»؛ براى مصطفى هاشمى طبا؛ 

مرد71 ساله اصفهانى  االصل ...

نه محکم
ى اصفهانى ها اصفهانى ها ىه

در پنجمین دوره انتخابات شوراى شهر تعداد قابل 
توجهى از چهره هاى ورزشى نامزد شده بودند اما 

کمتر چهره اى توانست در کالنشهرهاى ایران رأى 
بیاورد. هرچند در برخى از شهرهاى کوچک حضور 

مجدد ورزشى ها در شوراى شهر چشمگیر است. با 
برگزارى انتخابات شوراى شهر، چهره هاى راه یافته 

به شورا مشخص شدند و در این بین بازهم ورزشى ها 
تعداد کرسى قابل توجهى را به خود اختصاص دادند. 

چون تهران، به جز کالنشهرهایى 
شیراز، اصفهان مشهد، تبریز، 

لیست امید رأى و کرج که اکثریت 
آورد... 

اعمال محدودیت هاى تازه براى پیشگیرى از وقوع حوادث رانندگى

مهندس محسن صدیقى - شهردارباغشاد

مردم همیشه در صحنه  شهر باغشــاد همگان با عموم ایرانیان با حضور در پاى 
صندوق هــاى راى روزى ماندگار و تاریخى را ثبت کردنــد و به فصول زرین این 

انقالب بزرگ، برگى دیگر افزودند. اینجانب ضمن عرض تبریک به مردم غیور
شهر باغشادکه با بررســى عملکرد و برنامه نامزدهاى انتخابات شوراى 
اســالمى افراد اصلح را جهت حضور در پارلمان محلــى انتخاب نمودند، 

شادباش هاى خودم را به شما اعضاى محترم شوراى اسالمى شهر باغشاد  
ابراز نموده و امیدوارم همه مسئولین با وفاق و همدلى در جهت رفع 

مشکالت و معضالت سطح شهر تاثیر گذار باشند.

جناب آقاى مهندس پیمان صادقى 
جناب آقاى مهندس مجید صباغى 

جناب آقاى  دکتر محمد رحیمى 

جناب آقاى مهندس رسول بابایى 
جناب آقاى بهزاد قربانى

شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 553 مورخ 95/9/2 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى یک ب اب اتاق به متراژ حدوداً 35 
متر مربع جهت جمع آورى و نظافت اجزاى حالل و خوراکى دام (کله و پاچه) در 
محل کشتارگاه صنعتى زرین شهر به صورت اجاره براى مدت یک سال از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید، لذا از متقاضیان داراى صالحیت دعوت بعمل مى آید 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان 

وقت ادارى مورخ 96/3/11 به شهردارى زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهى مزایده نوبت دوم

جواد جمالى- شهردار زرین شهرجواد جمالى- شهردار زرین شهر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خرید ذیل را مطابق جدول زیر از فروشنده 
ذیصالح انجام دهد.

آگهى مناقصه عمومى  نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 1396/3/6 

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجه موضوع مناقصهشماره مناقصه
خرید 25 دستگاه هواده دور کند 96-1-60

500/000/000عمرانى شناور تصفیه خانه فاضالب شهرضا 

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 1396/03/16
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 08:00 صبح روز چهار شنبه مورخ 1396/03/17

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتى www.abfaesfahan.ir، تلفن: 36680030- 031
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
شماره تلفن: 36680030- 031

 www.tax.gov.ir مهلــت ارائــه الکترونیکــى اظهارنامــه مالیاتــى و پرداخــت مالیــات از طریــق ســامانه
ــا پایــان خــرداد مــاه ســال جــارى مى باشــد.  حداکثــر ت

(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان)

صاحبان محترم مشاغل 

م الف: 42709 

نوبت اول

تفاوت هاى2  اصفهانـى 

  ورزشى هاى خندان و مغموم در انتخابات
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در میان انبوه توریست هایى که این روزها در اصفهان هستند و در قاب دوربین ها جا مى گیرند، شخصیت هاى معروف مثل کارکنان خبرگزارى لهستان هم به چشم مى خورند
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رئیس مرکــز مطالعات راهبردى ناجــا، ضمن دلجویى از 
خانواده شهدا و جانبازان حادثه تروریستى میرجاوه گفت: 
تالش هاى گسترده اى براى پیگیرى خون شهدا و ضربه 
مهلک بر این گروه تروریستى که مرزبانان مدافع مرزهاى 
سرافراز و امنیت کشــورمان را به شهادت رساندند در حال 

انجام است. 
سردار احمد رضا رادان با حضور در مراسم نکوداشت و تکریم 
و تجلیل خانواده شهدا و جانبازان حادثه تروریستى میرجاوه 
که در جوار بارگاه ملکوتى ثامن الحجج(ع) برگزار شد، گفت: 
حضور در جمع خانواده شــهدا افتخارى بس بزرگ براى 
ماست تا به برکت معنویت و قداست دعاى پاك شما بتوانیم 

در مسیر ســعادت و حق جویى حرکت کنیم. رئیس مرکز 
مطالعات راهبردى نیروى  انتظامى، خطاب به مادران، پدران، 
همسران و فرزندان شهداى حادثه تروریستى میرجاوه افزود: 
شما مدال پرافتخارى بر سینه دارید که رنگ خدایى دارد و 
براى آنکه این مدال افتخار همیشه خوش بدرخشد و همواره 
چشم نواز باشد باید صبر و استقامت پیشه کنید. سردار   رادان 
ضمن دلجویى از خانواده شهدا و جانبازان حادثه تروریستى 
میرجاوه گفت: تالش هاى گسترده اى براى پیگیرى خون 
شهدا و ضربه مهلک بر این گروه تروریستى که مرزبانان 
مدافع مرزهاى ســرافراز و امنیت کشورمان را به شهادت 

رساندند در حال انجام است.

نماینده مقام معظم رهبرى و دبیرشورایعالى امنیت ملى در 
پایان سفر دو روزه به روسیه، صبح روز پنج شنبه مسکو را به 

مقصد تهران ترك کرد. 
امیردریابان على شــمخانى که به دعوت رسمى «نیکالى 
پاتروشف» دبیر شوراى امنیت ملى فدراسیون روسیه و براى 
شرکت و سخنرانى در هشتمین اجالس مقامات عالى امنیتى 
پنج قاره جهان به روسیه سفر کرده بود پس از سخنرانى در 
این اجالس که با حضور 95 کشــور برگزار شد و شرکت در 
نخستین نشست مشاوران امنیت ملى ائتالف ضد تروریسم 
هم پیمان سوریه به تهران بازگشت.دبیرشورایعالى امنیت 
ملى در سخنان خود با بیان اینکه شکل، ماهیت و جغرافیاى 

تروریســم دچار تغییر و تحول خواهد شــد به بهره گیرى 
شبکه تروریسم از زیرســاخت هاى ارتباطات جهانى براى 
جذب،ســازماندهى،آموزش و هدایت عناصر تروریست در 
کشورهاى مختلف اشاره کرد و افزود: توسعه ظرفیت هاى 
سایبرى و استفاده از آن براى افزایش پراکنش و اثرگذارى 
فعالیت هاى تروریستى، تهدیدى بسیار خطرناك و نیازمند 
عزم جهانى براى محدود ســازى و مقابله مؤثــر با ابعاد و 
شیوه هاى نوین آن است. یکى از مهمترین برنامه هاى این 
ســفر برگزارى اولین اجالس چهارجانبه کشورهاى عضو 
ائتالف ضد تروریسم بود که با حضور دبیران شوراى امنیت 

ملى روسیه، ایران،عراق و سوریه برگزار شد.

تالش گسترده ناجا در پیگیرى 
حادثه تروریستى میرجاوه

حضور شمخانى در نشست 
ائتالف ضدتروریسم

قائم مقام قالیباف از کشور رفت
محمدمهـدى تندگویـان عضو    نامه نیوز|
شوراى شهر تهران در باره کناره گیرى شریفى قائم مقام 
شـهردارتهران با روزنامه وقایع اتفاقیه گفتگو کرد. وى 
در این مصاحبه  حاشـیه هاي ایجادشده در پی استعفاي 
شریفی را تا حدي طبیعی می داند و می گوید: «گویا صبح 
یک شنبه  آقاي شریفی از سمت خودشان استعفا کرده اند 
و با توجه به اینکه ایشان به نوعی در شهرداري تهران رکن 
محسوب می شـوند و به عنوان قائم مقام شهردار تهران 
شناخته می شوند بسیاري گمان کردند که با یک سلسله 
استعفا در این سازمان روبه رو خواهیم شد اما اینطور نبود 
یا بعد از هشدارها جلوي بروز چنین اتفاقی گرفته شد.»  
او در مورد خبر خروج از کشـور شـریفی هم گفت: «این 
خبر درست اسـت اما می دانیم که ایشان به دلیل ابتالي 

دخترشان به بیماري سرطان کشور را ترك کرده اند.»

اعتراف 
  خبر آنالین| روزنامـه سیاسـت روز نوشـت: 
انتخابات یک پیام مهم براى اصولگرایان داشت، کشف 
یک نقیصه مهـم در بدنه اجتماعـى!  اصولگرایـان آراء 
تقریبى 16 میلیونى به دست آوردند و با احتساب تخلفات 
این آراء بیشـتر از آن چیزى اسـت که از تریبون رسمى 
اعالم شـد، اما حتى بـا وجـود آن آراء هـم اصولگرایان 
سیگنال مهمى را از نتایج اعالم شده در انتخابات ریاست 
جمهورى و انتخابـات شـوراها دریافـت کرده اند: خطر 

آسیب پذیرى جایگاه اجتماعى شان.

ابتکار: من شهردار نمى شوم!
معصومه ابتکار در حاشیه جلسه هیئت    ایسنا|
دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به شـایعه احتمال 
حضورش در شـهردارى  تهران اظهـار داشـت: اینها از 
شایعاتى است که من هم فقط در رسانه ها دیده ام. وى در 
واکنش به این پرسش که آیا در دولت آینده حضور خواهد 
داشت یا خیر؟ گفت: این مسئله به تصمیمات آقاى رئیس 

جمهور باز مى گردد.

معیار منفور بودن
  نامه نیوز| فعـال سیاسـى اصولگـرا و عضـو 
جبهه پیروان  با اشـاره به دوران هشـت سـال ریاسـت 
محموداحمدى نژاد گفت:  او هیچگاه یک اصولگرا نبود 
بلکه با عنوان و طناب اصولگرایى باال آمد. به نظرم یکى 
از دالیل ناکامـى اصولگرایان در دهـه 90،  انتخاب بد و 

حمایت بدتر آنها از دولت نهم و دهم است. 
احمدکریمى اصفهانى تصریح کرد:  به طور یقین مى گویم 
هر فردى که تفکر  احمدى نژاد را داشـته باشـد در میان 

اصولگرایان منفور خواهد بود.

  خبر آنالین| نه کســى برایش جوك ســاخت، توئیتر
نه براى آمدنش به کارزار انتخابات او را ســرزنش کردند؛ 
حتى در مقطعــى از او به عنوان«ســتاره مناظره ها» نام 
بردند؛ خیلى ها با دادن لقب مرد اخالق و ادِب مناظره، او 
را شایسته کاپ اخالق و اسکاِر با انصاف ترین کاندیداى 
ریاست جمهورى دانستند و کاربران فضاى مجازى بارها 
برایش نوشتند که «بیایید تا برایش کاله  از سر برداریم»؛ 
براى مصطفى هاشمى طبا؛ مرد71 ساله اصفهانى  االصل 
و ورزشى ترین شخصیت میان نامزدهاى دوازدهمین دوره 

ریاست جمهورى. 

انتخابات سال 92 و یک پدیده نوظهور!
حتماً یادتان هست که انتخابات ریاست جمهورى یازدهم 
در کنار تمام وزن کشى هاى سیاسى اش از هر دو جناح، 
یک پدیده داشت: محمد غرضى. آن زمان 72 ساله بود و 
زمانى که شوراى نگهبان نام او را بین هشت نامزد تأیید 
صالحیت شده ریاست جمهورى قرار داد خودش هم شوکه 
شد. مانند خیلى  از نسل سومى ها که حتى نامش را نشنیده 
بودند. او که روزى وزیر پست و تلگراف، وزیر نفت، استاندار 
خوزستان و نماینده مجلس شوراى اسالمى بود حاال آمده 
بود تا رئیس جمهور شــود. غرضى کــه تأییدصالحیت 
خودش را امرى خدایى مى دانســت همــان زمان گفت 
که خدا را شکر مى کند که جزو کســانى قرار نگرفته که 

آبرویش برود. 
غرضى اما خیلى زود به خودش آمد؛ سعى کرد خودش را 
در کسوت یک نامزد تمام عیار نشان دهد اگرچه نتیجه غیر 
از آن چیزى شد که مى خواســت؛ او از همان اول با دادن

 وعده هاى بزرگ و پیش بینى هاى باورنکردنى حسابى به 
مردم به ویژه کاربران فضاى مجازى سوژه داد. 

غرضى در حالــى در مناظره هاى تلویزیونــى و تبلیغات 
انتخاباتى شرکت مى کرد که تالش داشت با ارائه رفتارى 
رســانه اى  با لحنى آمیخته به نوعى مزاح و خنده، توجه 
مخاطبان را جلب کند. او با طرح سخنانى همچون استاندار 
کردن فردى کــه 70 درصد رأى بــراى وى جذب کند، 
تشــکیل دولت ضد تورم، فرارى بودن یــا زندانى بودن 
صاحب معدن به دلیل تورم و... در کانون توجه رســانه ها 
قرار گرفت اما به همان میزان حسابى بازار جوك و لطیفه را 
داغ کرد. دیگر هرچه به زمان انتخابات نزدیک تر مى شدیم 
کمتر کسى او را جدى مى گرفت. او نامزد ریاست جمهورى 
بود اما با اظهاراتش تبدیل به چهره اى  شده بود که فضاى 
ســفت و ســخت انتخابات را تلطیف مى کــرد! محمد 
غرضى گرچه نتوانست بر صندلى پاســتور تکیه زند اما 
توانست در طول انتخابات هاى گذشته ریاست جمهورى
 چهــره اى عامیانه و غیررســمى از یک نامزد ریاســت 

جمهورى از خود به جا بگــذارد که عالوه بر ایجاد فضاى 
طنز در بحبوحه انتخابات انتقادهاى گسترده اى را هم علیه 

این روند برانگیخت.

2 انتخابات، 2 تفاوت عمده
4 ســال از خودنمایى هاى فکاهى گونه غرضى گذشت و 
زمانى که مصطفى هاشمى طبا براى انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاست جمهورى تأیید صالحیت شد خیلى ها فکر 
کردند که دوباره یک غرضــى دیگر پا به میدان انتخابات 
گذاشته است؛ اما براى این اظهارنظرها زود بود. زمان اولین 
مناظره تلویزیونى که رسید اوضاع تغییر کرد و معلوم شد 
که او یک تفاوت عمده با همشهرى اصفهانى اش دارد؛ او 
محکم و منطقى پا به میدان انتخابات گذاشته بود، مستدل 
حرف مى زد، منطقى بحث هــاى اجتماعى و فرهنگى را 
پیش مى برد و تنها کسى بود که در همان مناظره اول از 

حقوق و آینده کودکان گفت. از اصغر فرهادى نام برد و از 
کسانى که علیه او ســیاه نمایى کردند انتقاد کرد و از خود 
چهره اى ملى گرا به نمایش گذاشت که تنها دغدغه اش 

ایران و ایرانى بود. 
هاشمى طبا با تکیه بر ســابقه تحصیلى اش (مهندسى 
نساجى) در مناظره هاى بعدى هم سعى کرد بحث هایش 
را آکادمیک پیش ببرد و با تکرار بر واژه «اکسپرت اورینتد» 

سعى بر ارائه دلیل عقب ماندگى ایران داشت. 
هاشمى طبا که بخاطر مسئولیت هاى قبلى اش در دولت 
اصالحات با سبقه اى اصالح طلبانه به کارزار انتخابات آمده 
بود گرچه سعى کرد همان راه علمى خودش را در تبلیغات 
انتخاباتى پیش ببرد اما در بزنگاهى که محمدباقر قالیباف 
و سید ابراهیم رئیسى حسابى بر عملکرد دولت یازدهم و 
حسن روحانى مى تاختند، با همان لحن آرام و منطقى خود 
پاس گل هایى جانانه به حسن روحانى و اسحاق جهانگیرى 

داد و حتــى در مناظره آخر که پــاى حقوق ها، زمین ها و 
خانه هاى نجومى به میان آمده بود، گفت که بى پول بودن 
مسئوالن لزوماً افتخار نیست!  او حتى مصطفى میرسلیم را 

هم در حمله هاى زیرکانه اش بى نصیب نگذاشت.
همین اظهارات هاشمى طبا  اقبال عمومى به او را بیشتر 
از مناظره هاى اول و دوم کرد و حتى زمانى که در آخرین 
مناظره شعرى کودکانه را براى پایان اظهاراتش برگزید، 
چندان مورد طعن و کنایه کاربــران فضاى مجازى قرار 
نگرفت. حتى کار به جایى رسید که بعضى بینندگان مناظره 
سوم به روحانى پیشــنهاد دادند تا براى هاشمى طبا یک 

وزارت یا حداقل یک معاونت در نظر بگیرد.

بیایید برایش کاله از سر برداریم
چند روزى مانده بــود به روز موعــود و نامزدهاى اصلى 
انتخابات حســابى سرشــان گرم نطق هاى انتخاباتى و 

سفر به شهرهاى مختلف بود؛ اما مصطفى هاشمى طبا در 
دفتر کارش بود. مانند تماِم یک ماه تبلیغات انتخاباتى. او 
به برنامه هاى تبلیغاتى صدا و سیما بسنده کرد و پایش را 
از تهران بیرون نگذاشت. نه ستادى داشت نه سخنگوى 
ستادى. به راحتى با خبرنگاران مصاحبه مى کرد و زمانى 
که یکى از این خبرنگاران از او پرســید به چه کسى رأى 
مى دهد، راحت، آرام و بى وقفه گفت: «حسن روحانى» و 
مردم را به رأى دادن به رئیس جمهور مستقر دعوت کرد. اما 
کنار هم نکشید؛ براى این کار هم دلیل داشت «بر حسب 
وظیفه آمده ام و هر چه مردم رأى دهند و به من اعتماد کنند 

براى من کافى است، نمى خواهم مردم را گول بزنم».
او تا آخر ماند و آخرین نفر شد؛ با مجموع 215هزار و 450 
رأى. اما همانطور که خواســته بود توانســت تا حدودى 
گفتمانش را در بین مردم نهادینه کنــد. گفتمان اخالق 
گرایى. او نه مانند مصطفى میرسلیم یک لشکر شخصیت 
حزبى به دنبال داشــت که برایش میلیون ها تومان خرج 
کنند و نه یک پشتوانه قوى جناحى داشت. به گفته خودش 
مجموعًا براى چاپ بنر در حدود ده تا 20 میلیون تومان از 
خودش هزینه انتخاباتى کرد و تمام! اما نام او حداقل براى 
مدت ها بر ســر زبان ها مى ماند؛ او بى اغراق در میان تمام 
بى اخالقى هاى سیاســى در یک ماه گذشــته برنده بود؛ 

برنده کاپ اخالق.

اخالق گرایى یا فکاهه سرایى؛ کدام برنده شد؟

تفاوت هاى2  اصفهانـى 

او تا آخر ماند و 
آخرین نفر شد؛ با 

مجموع 215هزار و 
450 رأى. اما همانطور 

که خواسته بود 
توانست تا حدودى 
گفتمانش را در بین 

مردم نهادینه 
کند. گفتمان 
اخالق گرایى

مطلبى تحت عنوان «ایــران تنها ثابت کرد که ترامپ   آفتاب نیوز| نشــریه «فارین پالســى» در 
اشتباه مى کند» مى نویسد: «بزرگ ترین تهدید افراط 
گرایى در خاورمیانه ملتى نیست که خواستارهمزیستى 
مسالمت آمیز با جامعه بین المللى است و به این گزینه 

رأى داده است.» 
«فارین پالســى» افزود: «هلند، فرانســه و ایران؟ بله 
ایران در حال حاضر ســومین کشــورى است که چند 
ماه نخست ســال 2017 میالدى اعتدال را در آغوش 
گرفت و پوپولیســم را رد کرد و فلســفه هاى سیاسى 
افراطى ارائه شــده همانند ترامــپ را رد کرد. انتخاب 
دوباره حسن روحانى نشان مى دهد که رأى دهندگان 
اروپایى و ایرانى بیش از آنکه با یکدیگر اختالف داشته 
باشند داراى نقاط اشتراك هستند. رأى دهندگان در هر 
دو قاره کمتر هیجانى عمل کردند. این در حالى است 
که متأســفانه در بریتانیا به برگزیت رأى داده شد و در 
آمریکا ترامپ به قدرت رســید. طنز اساسى در اینجا 
بود که ترامپ در اظهارات هفته گذشــته خود ایران را 
شیطانى ترین نیرو در سیاره زمین معرفى کرد و القاعده 
و داعش و عربستان ســعودى را فراموش کرد. این در 
حالى اســت که روحانى در اولین کنفرانس مطبوعاتى 
خود پس از انتخابات ایران گفت که منتظر است تا همه 

چیز در دولت آمریکا حل و فصل شود و سپس واکنش 
نشان دهد. این بدان معناست که او امیدوار است آمریکا 

بتواند سیاست منسجمى را تدوین کند.» 
انتخابات ریاســت جمهورى ایران صحت یک ضرب 
المثل را نشان داد و آن اینکه قابل پیش بینى ترین چیز در 
مورد سیاست ایران غیرقابل پیش بینى بودن آن است. در 
واشنگتن تحلیلگران متعجب بودند. کارشناسان ایرانى 
نیز در سطح حرفه اى نمى توانستند پیش بینى دقیقى 
داشته باشند. رئیسى و قالیباف در سه مناظره روحانى را 
از یک نقطه به چالش کشیدند: بهبود زندگى اقتصادى 

و معیشــتى مردم عادى. در نهایت اما آنان از میدان به 
در شــدند. نظرسنجى ها نشــان از اقبال باال نسبت به 

روحانى داشت.»
این نشریه در ادامه مى افزاید: سیاست هوشمندانه تر از 
ســوى آمریکا درك این واقعیت است که ده ها میلیون 
نفر از مردم ایران به رویارویى و جنگ طلبى پاسخ منفى 
دادند. در عوض، آنان رأى خود را به مصالحه، همزیستى 
مسالمت آمیز و بازتر شدن فضا دادند. ایرانیان نشان دادند 
که به آینده خود اهمیــت مى دهند و رئیس جمهورى را 

مى خواهند که دست بازى به سوى جهان دراز کند.

فارین پالسى: ایران هم پوپولیسم را رد کرد

هلند، فرانسه و حاال ایران   جماران| نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان 
رهبرى تصریح کرد: باید از این آقا که در سخنرانى خود از 
خاتمى و سران فتنه نام برده و درباره رفع حصر آنها حرف 
مى زند پرسید آیا در فتنه 88 در کشور حضور داشتید یا 
خیر و اگر بودید مگر ندیدید که به دنبال براندازى نظام 

بودند تا جایــى که رهبرى 
به ماجرا ورود کرده و خون 

دل ها خوردند؟
آیت ا... موسوى اصفهانى در 
جمع اعضاى ستاد انتخاباتى 
حجت االسالم والمسلمین 
رئیســى در همدان با تأکید 
بر لــزوم انقالبــى بودن 
نمایندگان در مجلس افزود: 
نمایندگان مــا اگر انقالبى 
باشــند قبل از رهبرى وارد 
ایــن عرصه ها مى شــوند 

چراکه آنها حقوق مى گیرند تــا از حق ما و رهبرى دفاع 
کنند پس چرا این کار را انجام نمى دهند؟

مدیر حوزه هاى علمیه همدان تصریح کرد: در جلســه 
بعدى باید نماینــدگان را دعــوت کردو دربــاره این 

موضوعات از آنها ســئوال کرد که چــرا به موضوعات 
ورود نکردند و حتى پس از تذکر رهبرى نیز تا به نتیجه 

رساندن موضوع آن را دنبال نمى کنید؟
وى با بیان اینکــه باید از نمایندگان پرســید که آیا در 
بحث حقوق هاى نجومى براى برکنارى افراد متخلف 
کارى انجــام دادید یا خیر؟ 
عنوان کرد: مــا اگر در حد 
توان خود منســجم باشیم 
مى توانیم در انتخابات آینده 
مجلس شــوراى اسالمى 
با زمینه ســازى افرادى را 
که مکتبى، انقالبى متدین 
و استکبار ســتیز هســتند 
به مــردم معرفــى و راهى 
مجلس کنیم تا در ســطح 

کشور اثرگذار باشند.
نماینده مــردم همدان در 
مجلس خبرگان رهبرى تصریح کرد: باید از نمایندگان 
پرسید چرا در مجلس شــوراى اسالمى بر اعمال وزرا و 
رئیس جمهور نظارت نکرده و درباره حرف هایشــان از 

آنها سئوال نمى کنند.

حمله تند به نمایندگان مجلس و رئیس جمهور

سخنگوى شوراى نگهبان به اظهارات اخیر حسن روحانى 
درباره نحوه اخذ آراء از مردم در انتخابات 29 اردیبهشــت 
واکنش نشان داد. به گزارش انتخاب؛ عباسعلى کدخدایى 
در کانال تلگرامى خود نوشت: «جناب آقاى روحانى اخیراً 
گفته اند: ..."اى کاش مى شد این شوراى عزیز نگهبان ما که 
در ساعت ده و نیم شب پیشنهاد هیئت اجرایى را قبول کرد، 
همان زمانى که هیئت اجرایى در صبح پیشنهاد کرد که براى 
تسریع در کار فقط کد ملى افراد نوشته شود موافقت مى کرد 
و دیگر از ده و نیم صبح تا ده و نیم شب طول نمى کشید. البد 
دقت کافى نمودند..." اولین تماس وزیر محترم کشور در این 

خصوص هنگام غروب بود که موضوع با توجه به صراحت 
آیین نامه نیازمنــد تأمل بود. با توجه به پیگیرى ایشــان 
موضوع با اعضاى محترم هیئت مرکزى مشورت شد و پس 
از موافقت این اعضا موافقت نیز اعالم شد. اما فاصله حدود 
دو ساعت بود و نه بیشــتر. فکر مى کنم به جناب روحانى 
گزارش غلط داده اند یا اینکه؟! اما دوستان اجرایى بهتر بود به 
جاى این گزارش، به جناب آقاى روحانى توضیح مى دادند 
چرا بسیارى از حوزه ها با تأخیر زیاد شروع به کار کردند. و یا 
چرا دستگاه ها مرتب دچار نقص فنى مى شدند؟ و تأثیر آن در 

اخذ آراء تا چه میزان بوده است!»

به جناب روحانى گزارش غلط داده اند!
سخنگوى هیئت رئیسه مجلس تأکید دارد: خیلى بعید مى دانم که کسى بتواند جایگزین آقاى الریجانى براى ریاست مجلس شود.

بهروز نعمتی در مورد احتمال جابه جایی در اعضاي هیئت رئیسه مجلس در سال دوم گفت: جابه جایی افراد به رأي نمایندگان ارتباط دارد و 
نمایندگان باید تشخیص دهند که چه کسانی را انتخاب کنند یا نکنند.

وي با بیان اینکه از حرف دل نمایندگان بی اطالعم و غیب گو نیستم اظهار داشت: من فکر می کنم بعضی از افراد هیئت رئیسه وزن خاص 
خودشان را دارند و براساس وزن خاص خودشان رأي خواهند گرفت.

وي ادامه داد: البته بعد از یکسال که معادالت سیاسی درون پارلمانی مشخص شده؛ ممکن است فراکسیون هاي مختلف با رایزنی هایى که با 
هم خواهند داشت باعث تغییر در اعضاي هیئت رئیسه شوند.  وي اظهار داشت: خیلی بعید می دانم که کسی بتواند جایگزین آقاي الریجانی 
براي ریاست شود. گفتنى است نمایندگان مجلس شوراى اسالمى هفتم خرداد رئیس و اعضاى هیئت رئیسه خود را براى دومین سال فعالیت 

دوره دهم مجلس انتخاب مى کنند.
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رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه سال پیش 
حج تمتع برگزار نشد گفت: شــرایط براى حج تمتع در 
سال جارى خاص است و این موضوع باید براى زایران 

تشریح شود.
حمید محمــدى تغییر وضعیت را بخاطــر تعطیلى حج 
تمتع در سال گذشته طبیعى دانســت و با اظهار اینکه 
امسال سهمیه تمتع نسبت به سال 94 حدود 35 درصد 
بیشتر شده اســت، گفت: از آنجا که ســال گذشته به 
حج نرفتیم، زیرســاخت هایى مهم نظیر محل ســتاد، 
آشــپزخانه مرکزى و هتل ها را از دســت دادیم اما با 
مدیریت جهادى و انقالبى همه مســائل را حل و فصل

 کرده ایم.
بر اســاس آمار ســازمان حج و زیارت در سال 94 که 
آخرین تشــرف به حج بــود، 64 هزار نفــر از ایران به 
خانه خدا اعزام شده بودند که امسال عالوه بر افزایش 
20 درصدى به ســهمیه تمامى کشــورها، جمهورى 
اســالمى موفق شــد ب خاطر عدم حضور در حج سال 
گذشته، 15 درصد بیشتر از دیگر کشورها سهمیه کسب 

کند.
بر اســاس اعــالم ســازمان حــج و زیارت امســال 
86 هــزار و 500 نفــر از جمهورى اســالمى به تمتع 

مى روند.

مدیر عامل سازمان انتقال خون گفت: استان هاى لرستان 
با 9 درصد، مرکزى 8 درصد و سیستان و بلوچستان با 7 
درصد، سه اســتان برتر در زمینه اهداى خون بانوان در 

سال 95 در کشور بوده اند.
على اکبر پــور فتح ا... گفت: براســاس آخرین گزارش 
منتشر شده سازمان جهانى بهداشت در سال نزدیک به 
113 میلیون اهداى خون در جهان صورت مى گیرد. از 
این میان سهم کشــورهاى عضو مدیترانه شرقى حدود 
9/9 میلیون بوده که از این میزان ســهم ایران بیش از 
دو میلیون اهداى خون بوده اســت یعنى نزدیک به 21 
درصد از کل خون هاى اهدایى در 21 کشور عضو منطقه 

مدیترانه شــرقى نظیر ایران، کویت، اردن، لبنان، قطر، 
عمان، امارات متحده عربى و ... در ایران دریافت شــده 

است که رقم قابل توجهى است.
مدیر عامل ســازمان انتقال خون گفت: شاخص اهداى 
خون در کشــور ایــران 27 واحد به ازاى هــر هزار نفر 
جمعیت است که از این نظر ســرآمد کشورهاى منطقه 

به شمار مى رود.
وى افزود: در حالى که امروزه هنوز 70 کشور در جهان 
به اهداى خــون جایگزین و پولى وابســته اند، ایران از 
معدود کشورهایى است که از سال 2007 به اهداى خون 

100 درصد داوطلبانه دست یافته است.

تولید 21 درصد خون هاى 
اهدایى منطقه در ایران

شرایط امسال براى حج تمتع 
خاص است

محیط زیست، وزارت نمى شود
دبیر کمیسـیون اجتماعى مجلس از خارج شدن طرح 
تشکیل وزارت محیط زیست و منابع از دستور کار این 
کمیسـیون با حضور معاون ادارى و استخدامى کشور 
در جلسـه خبـر داد.  روح ا... بابایـى صالح به تشـریح 
جلسـه کمیسـیون متبوع خود پرداخت و گفت: طرح 
یادشـده میان نمایندگان مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفـت و پس از اسـتماع توضیحـات آقاى افراشـته، 
معاون ادارى و استخدامى کشـور و کارشناسان مرکز 
پژوهش هاى مجلس کلیات آن را رد و از دسـتور کار 

کمیسیون اجتماعى خارج شد.

نگهدارى یتیم ها از پاریس
یک زن ساکن فرانسه هزینه ماهانه 70 یتیم ایرانى در 
ایالم را تقبل کرده و هر 45 روز یک بار براى سرکشى 
به آنها به ایران سفر مى کند.  فریبا رضوى با راه اندازى 
یک خیریه دست یارى فرانسوى ها و ایرانى هاى خارج 
از کشور را به دست هاى ضعیف محرومان مناطق دور 
افتاده ایالم گره زده است. او که سال هاست در جهت 
درمان، تحصیل کودکان، رفع محرومیت، اشـتغال و 
حتى اسـکان نیازمندان ایالمى تالش کرده به دنبال 
آن است تا با جلب مشارکت نیکوکاران خارج از کشور، 
حمایت هاى خود را از محدوده محرومان استان ایالم 

به سایر استان هاى کشور نیز تسرى دهد.

 ساخت نخستین شهر سلولى
دبیر سـتاد توسـعه علـوم و فناورى هاى سـلول هاى 
بنیادى معاونت علمى و فناورى ریاسـت جمهورى از 
ساخت نخستین شهر سلولى در حوزه دانش سلول هاى 
بنیادى در ایران خبر داد. امیر على حمیدیه افزود: این 
شهر سلولى مشابه شهر سلولى در آمریکا خواهد بود اما 
در ابعاد کوچک تر ودانشـگاه خوارزمى البرز تأسـیس 
مى شود. وى اظهار داشت: ایران در حوزه سلول هاى 
بنیادى در سال 2016 به رتبه 20 رسید و در منطقه نیز 
در رتبه دوم قرار داریم به طورى که هم اکنون از ترکیه 
در زمینه دانش سلول هاى بنیادى بسیار جلوتر هستیم 
و حتى در سـال 2016  از رژیم اشـغالگر اسـرائیل نیز 

پیشى گرفتیم.

سوء تفاهم عجیب 
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگى و گردشگرى گفت: 
بانوى هفت هزارسـاله تهـران که اسـکلتش در موزه 
نگهدارى مى شـود تاریخى نیست، این بانو یک شىء 
تاریخى است اما ما انسان هاى زنده، تاریخى هستیم و 
چون تاریخى هستیم پس زمان حال اهمیت زیادى پیدا 
مى کند.  سید محمد بهشتى با اشاره اینکه ما در حوزه 
میراث فرهنگى با یک سوء تفاهم بزرگ مواجه هستیم، 
اظهار داشت: چرا هر وقت صحبت از میراث فرهنگى 

مى شود ما یاد زمان هاى دور مى افتیم.

تحویل 20 هتل در سال96
سعید شیرکوند معاون سرمایه گذارى سازمان میراث 
فرهنگى از تحویل 20 هتل 4 و 5 سـتاره در سـال 96 
خبر داد و گفت: سرمایه گذارى خارجى، بیشتر در حوزه 
مدیریت هتلدارى وارد شده است چون سرمایه گذارى 
پروسه متفاوتى دارد. وقتى کشورى وارد بحث صنعت 
گردشـگرى مى شـود اول گردشـگران به آن کشـور 
مى روند. بعد که اطالعات منتقل شد مدیران هتلدارى 
مى روند تا ببینند مدیریت هتلدارى در آنجا چگونه است 

این کار پروسه یکساله اى را نیاز دارد.

جریمه الك پشتى!
مدیر کل دفتر زیست بوم هاى دریایى سازمان حفاظت 
محیط زیسـت با اشـاره به اقدامات محیط زیسـت در 
راسـتاى حفاظـت از تخـم الك پشـت هـا در خلیج 
فـارس و دریاى عمـان تصریـح کرد:محیط زیسـت 
تخم الك پشـت ها را به مـکان مناسـبى که فضاى 
مصنوعى اسـت انتقال مى دهد تا درصد بقاى تبدیل 
تخم به الك پشـت با این کار افزایش پیـدا کند. میر 
شکارى گفت:برابر قانون 50 هزار تومان جزاى نقدى 
براى قاچاق هر تخم الك پشـت در نظر گرفته شـده 

است. 

چرك نویس کهن ترین ساخته  بشر 
در ایران را بشناسید

لبخند به لب،  ایستاده اند رو به دوربین. ژســت گرفته اند و براى همیشه خودشان و لبخندشان ثبت شده در خاطرات 
نصف جهان. حتى وقتى که دیگر نباشند،  برگشته باشند کشورخودشان، برگشته باشند چین، آلمان،  رومانى،  هند یا 
هرجاى دیگر، خاطره حضور این توریست ها از ذهن اصفهان پاك نمى شود. به همین بهانه جام جم آنالین با «رسول 
مجاهدى» یکى از اعضاى کانون عکس اصفهان که این عالقه و حضور خارجى هــا در ایران را در قاب دوربینش 

ماندگار مى کند به گفتگو نشسته است.
معلوم است عالقه زیادى به اصفهان دارید؟

خب من بچه اصفهانم...اصفهانى باشى و اصفهان را دوست نداشته باشى مگر مى شود؟!
چطور به فکر عکاسى از توریست ها افتادید؟

از اول هدفم عکاسى از توریست ها نبود، من 
یک صفحه عمومى در اینســتاگرام دارم که 
کًال مربوط به اصفهان است و تصاویر مختلف 
شــهرم را بخاطر عالقه اى که بــه آن دارم 
مى گذارم. اوایل بیشــتر از معمارى اصفهان 
عکاسى مى کردم. از بناهاى معروف، بناهایى 
که کمتر دیده شده اند. اما از وقتى توریست ها 
در شهر ما زیاد شدند، به فکر توریست گرافى 
افتادم. مى خواستم نشان بدهم که کشور من 

با آغوش باز پذیراى آنهاست...
یعنى از ِکى؟

تقریبًا یکســال پیش که توریســت واقعًا در 
شهر اصفهان زیاد شد، هنوز هم امکان ندارد 
شــما به یک مکان دیدنى بروى و توریست 
نبینى. البته من قبًال هم که توریســت ها را 
مى دیدم جلو مى رفتــم و صحبت مى کردم، 
خیلى دلم مى خواست نظرشان را درباره ایران 
بدانم. االن هم به همان ترتیب مى روم و چند 
دقیقه با هم صحبت  مى کنیم. مشکالت شان  
را مى پرســم و از آنها اجــازه مى گیرم براى 

عکاسى که بدون استثنا همه قبول مى کنند.
نظرشان درباره ایران چیست؟

نظرشان مثبِت مثبت است. همه از اینکه مهمان کشور ما شده اند حس خوبى دارند و البته تعجب زده هم هستند یعنى 
ایران را آنطورى که در ذهن شان بوده نمى بینند. مثًال مى گویند ما تا قبل از اینکه به ایران بیاییم فکر مى کردیم باید 
با لباس کثیف و موهاى ژولیده بین عموم رفت و آمد کنیم تا شبیه باشیم و به ما کارى نداشته باشند! اما حاال که وارد 
ایران شدیم مى بینیم فضا کامًال متفاوت است. یادم است یک بار یکى از این توریست ها مى گفت من به کشورهاى 
زیادى سفرکرده ام اما مردم ایران تنها مردمى هستند که دوستانه با ما ارتباط برقرار مى کنند و هرچیزى که دارند را با ما 
شریک مى شوند مثًال غذا یا بستنى و... درحالى که درکشورهاى دیگرهمیشه مى خواهند از توریست هاچیزى بگیرند.

چه مشکلى بیشتر از همه در ایران توجه شان را جلب مى کند؟
تنها مشــکلى که همه آنها دارند و فکر کنم بین توریســت ها مشترك باشــد، بحث رفت وآمد است. بحث مترو و 
وسایل نقلیه عمومى. همه مى گویند که وقتشان در اتوبوس و تاکســى و ... مى گذرد و جابه  جایى شان خیلى زمان 

مى برد. همه توریست ها از ترافیک مى نالند.

اگر اهل طبیعت و دیدن زیبایى هاى آن هستید خود را براى 
یک سفر آماده کنید. سفر براى دیدن یک گل. گلى که دیگر 
چیزى به باز شدنش نمانده است. از اواسط خرداد تا انتهاى 
آن، «سوسن چلچراغ» با عشوه و غمزه در دامان طبیعت 
داماش، خود را براى دوستدارانش به معرض نمایش مى 

گذارد.
«سوســن چلچراغ» یکى از کمیاب ترین گونه ها از تیره 
گل هاى سوسن  اســت و تنها در دو نقطه جهان مى روید؛ 
جمهورى آذربایجان و روستاى داماش در استان گیالن. 
مى گویند از آنجا که تکثیرگریز اســت، این روزها از این 
گل شــکفته زیبا کمتر از چند هزار بیشتر، آن هم بر سینه 
دشت هاى داماش باقى نمانده اســت. این گل تنها گل 

ثبت شده در فهرست آثار ملى است.
اکنون محل رویش سوسن چلچراغ به طور کامل توسط 
اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن نگهدارى مى شود و 
به دلیل نادر بودن این گل ملى و ثبت شده در فهرست میراث 

طبیعى، اطراف این زمین حصارکشى شده است.
سوســن چلچراغ ارزش و شــهرت ملى و جهانى دارد و 
بسیار آسیب پذیر اســت به طورى که در صورت نابودى، 
پرورش آن ممکن نیست زیرا این گل گیاهى خودرو بوده 
و از اواسط خرداد گل مى دهد و گل هاى آن تا نیمه تیرماه 

پایدار مى ماند.
سوسن چلچراغ گیاهى به بلنداى نیم تا 1/5 متر با گل هاى 
سفید واژگون، گلبرگ هاى برگشته و دانه هایى برجسته 
بسیار زیباست.رنگ مهتابى و شکل واژگون آن، که شباهت 
به چلچراغ دارد موجب شده تا این گل را سوسن چلچراغ 
بنامند و مردم محلى منطقه نیز اعتقــاد دارند که این گل 

شب ها نورافشانى مى کند.

هر سال به هنگام گلدهى سوسن چلچراغ جشنواره آن در 
روستاى داماش برگزار مى شــود که مورد استقبال بسیار 
زیادى از گردشگران قرار مى گیرد. متأسفانه عمارلو تنها 
منطقه سوسن چلچراغ هیچ جایى براى شب ماندن مسافر 

ندارد. در اینجا خانه اى نیز براى شب اجاره داده نمى شود.
البته مسافران این منطقه طبیعت گردند و بیش از هر چیزى 
دوست دارند در دل طبیعت و با استفاده از کمپ و چادر، شب 
را به صبح برسانند. بنابراین اگر با آژانس هاى مسافرتى به 
این سمت رفته باشید و شب را در جوار سوسن هاى چلچراغ 
گذرانده باشید، مشکلى براى اقامت ندارید. آنها خود کمپ 
را با استفاده از چادرهاى مسافرتى برقرار مى کنند. اما اگر 
به صورت گروهى مى روید  حتماً به این مســئله فکر کنید 
زیرا درخشش سوســن هاى چلچراغ در شب هاى مهتابى 

دیدنى است.
طبیعت گردى در همه دنیــا آداب خاص خود را دارد. نباید 
کوچک ترین آزارى به طبیعت برسد. دور سوسن چلچراغ را 
فنس کشیده اند. ورود به آن با همراهى نگهبان ممکن است 
یا با مجوز تخریب هر گونه گیاه در محدوده رویش سوسن 
چلچراغ ممنوع است. آســیب به خود سوسن هم جریمه 
دارد. از ریشه درآوردن هر پیاز مساوى است با پرداخت یک 

جریمه 400 هزار تومانى.

«فرزاد خــان بابایى» رئیــس هیئت مدیره شــرکت 
دانش بنیان کاســپین نوآوران صنعت مازند دســت به 
ابتکار جالبى زده و براى نخســتین بــار در دنیا بالکنى 
براى واحدهاى مســکونى طراحى کرده کــه قابلیت 

«تاشوندگى» دارد.
خان بابایى با بیان اینکه «پنجره بالکن شــو با پایه هاى 
ایمن ویندا» همانطور که از عنوانش مشخص است در 
عرض چند ثانیه با یک ریموت کنتــرل تبدیل به یک 
بالکن قابل استفاده مى شود، اظهار داشت: این پنجره به 
ازاى هر مترمربع قابلیت تحمل 250 کیلوگرم وزن را دارد 
و در واقع تضمین مى کنیم به ازاى هر دو متر مربع 500 

کیلوگرم وزن تحمل کند. 
این کارشناس ارشد مهندسى عمران گرایش سازه ادامه 
داد: این پنجره در ضخامت دیوار نصب مى شود واگر 15 
سانتیمتر از ضخامت دیوار را به ما بدهید قادر هستیم یک 

بالکن دو، سه یا چهار مترى تحویل دهیم.
وى گفت: در این طرح مى توان در هر لحظه از پنجره و 
بالکن بنا به سلیقه ساکنان استفاده کرد؛ به این صورت 

که در حالت عادى شما پنجره اى ساده در نماى ساختمان 
مشاهده مى کنید و با زدن دکمه اى، سیستم برقى شروع 
به کار کرده و پس از چند ثانیــه پنجره تبدیل به بالکن 

مى شود.
خان بابایى همچنین گفت: از جمله مزایاى ویژه چنین 
طرحى این است که بر فضاى مفید ساختمان مى افزاید و 

ساکنان به جاى اینکه بخواهند دو متر از فضاى مسکونى 
را به بالکن اختصاص دهند، بــا چنین ابداعى مى توانند 

فضاى کل اتاق خوابشان را هم داشته باشند.
این مخترع در پاسخ به این سئوال که تا امروز چه میزان 
فروش داشــته اید، گفت: در حال حاضر تولیداتمان به 
صورت نیمه صنعتى اســت و هنوز بــه مرحله صنعتى 
نرسیده ایم اما با این حال هفت نمونه در کل کشور اعم 
از تهران و بابل نصب کرده ایم و دو نمونه هم صادرات به 

روسیه داشته ایم.
این فعال فناور درباره قیمت هاى کنونى این طرح براى 
نصب در آپارتمان ها ابراز کــرد: در حال حاضر براى هر 
متر مربع پنج میلیون تومــان در نظر گرفتیم و به همین 
منظور در حال حاضر بیشتر در ساختمان هاى باالى شهر 

که گران تر هستند، استقبال دارد.
این فعال فناور خاطر نشان کرد: البته باید بگویم در حال 
حاضر هــم مى توانیم بالکن تاشــو را روى آپارتمان  ها 
نصب کنیم زیرا قانونى براى این موضوع در شهردارى 

وجود ندارد.

چند وقتى است که گرفتن گواهینامه اندکى سخت شده 
است. زمزمه هایى به گوش مى رسد که با مکانیزه شدن 
کنترل تخلفات راهنمایى و رانندگى حاال فرصت آن از 
راه رسیده است که در گرفتن گواهینامه یک خانه تکانى 
اساســى رخ بدهد؛ اتفاقى که طبق گفته رئیس پلیس 
راهور ناجا به زودى رخ مى دهد و نوگواهینامه ها عالوه 
بر آموزش هاى ویــژه با محدودیت هایــى هم روبه رو 
خواهند بود تا کمتر شــاهد بروز حــوادث راهنمایى و 

رانندگى باشیم.
ســردار تقى مهرى رئیس پلیس راهور نیروى انتظامى 
دربــاره نوگواهینامه هایى کــه در ســال 96 اقدام به 
دریافــت گواهینامه مى کنند، به مهر گفت: بر اســاس 
دستورالعمل جدید وزارت کشور، محدودیت هایى براى 
دریافت کنندگان گواهینامه جدید، اعمال مى شود. این 
محدودیت ها در دســتور العمل و آیین نامه جدید براى 
کسانى است که گواهى نامه پایه سوم را دریافت مى کنند.

وى ادامه داد: از مــاه آینده این دســتورالعمل جدید را 
اجرایى مى کنیم؛ از جمله اینکه رانندگانى که به تازگى 
گواهینامه گرفته اند تا ســه ماه حق رانندگى به تنهایى 
ندارند و باید یک نفر کــه داراى گواهینامه پایه دوم یا 
سوم است در کنار آنان بنشیند. البته این فرد باید بیش از 

یکسال از دریافت گواهینامه اش گذشته باشد.
به گفته ســردار مهرى، این افراد از ساعت 12 شب تا 
5 صبح حــق رانندگى ندارند؛ ضمن اینکه تا یکســال 
هم حق رانندگى در خارج از شــهر را ندارند؛ مگر اینکه 
مسافت طى شده تا 25 کیلومتر در بزرگراه هاى شهرها 

باشد.
وى ادامه داد: باید عالمت اخطــارى راننده مبتدى در 
سمت راست جلوى خودرو و در سمت چپ شیشه عقب 

خودرو نصب شود.
رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: اگر راننده مبتدى دچار 

تصادف رانندگى حادثه ســاز شود یا در تصادفات مقصر 
شناخته شــود گواهینامه اش ضبط و به محل سکونت 
راننده یاد شــده ظرف یک هفته ارسال مى شود. راننده 
نیز موظف اســت تا یک ماه به محل ارسال گواهینامه  
مراجعه کند تا توســط پلیس مجدداً به آموزشگاه هاى 

رانندگى معرفى شود.
وى اضافه کرد: این افراد باید 40 ســاعت شــامل 24 

ساعت عملى و 16 ســاعت تئورى را مجدداً طى کرده 
تا گواهینامه به آنان تحویل شــود. ایــن مقام انتظامى 
تمام این اقدامات را براى جلوگیرى از تصادفات فوتى و 

جرحى بیان کرد.
سردار مهرى در مورد کسانى که گواهینامه موتورسیکلت 
جدید دریافت مى کنند هم گفت: این افراد حق ندارند از 
موتورهاى با ظرفیت بیش از 125 سى.سى استفاده کنند و 

از 22 شب تا 5 صبح هم حق رانندگى ندارند؛ ضمن اینکه 
تنها مى توانند در درون شهر رفت و آمد کرده یا حداکثر تا 

25 کیلومتر از خارج از شهر مجاز هستند رانندگى کنند.
وى اضافه کــرد: این طرح به مدت یک ســال که از ماه 
آینده اجرا مى شود و نیازمند دستورالعمل اجرایى است و 
باید به آموزشگاه ها و مراکز راهنمایى و رانندگى ابالغ 

شود.

اعمال محدودیت هاى تازه براى پیشگیرى از وقوع حوادث رانندگى

تغییرشیوه اخذ گواهینامه از تیرماه یکى از کهن ترین ساخته هاى دست بشر در نمایشگاه 
«آثار کمتر دیده شــده موزه ملى ایــران» در تهران 
به نمایش در آمد. در این نمایشــگاه تعداد 252 اثر از 
دوره هاى مختلف پیش از تاریخ، تاریخى و اســالمى 
به نمایش درآمده اســت. به گفتــه فریدون بیگلرى 
معاون فرهنگى موزه ملى ایران، کهن ترین شــىء 
به نمایش درآمده ابزار ســنگى از دوره پارینه سنگى 
قدیم اســت که بیش از 200 هزار ســال قدمت دارد. 
این ابزار کهن که از سنگ آذرین ساخته شده همراه با 
شمار دیگرى ابزار سنگى و ضایعات تراش سنگ طى 
بررسى باستان شناسان در محلى به نام «شیوه تو» در 
حاشیه رودخانه  مهاباد در ســال هاى 83 و 84 کشف 
شده است. کشــف این ابزارهاى سنگى نشان دهنده 
حضور انسان هاى اولیه در جنوب دریاچه ارومیه، پیش 
از 200 هزار سال قبل است. بیگلرى این ابزار را از یک 
قلوه ســنگ رودخانه اى از جنس سنگ آذرین معرفى 
مى کند که به طول 12 سانتیمتر ساخته شده است. وى 
افزود: انسان هاى اولیه با کوبه سنگى لبه قلوه سنگ هاى 
طبیعى را تراشه بردارى مى کردند و از این طریق لبه اى 
تیز و محکم ایجاد مى کردند که مانند تبر براى شکستن 

چوب، استخوان و... به  کار برده مى شد.

گفتگو با خارجى ترین عکاس ایرانى!

قاب هایى ُپر از توریست از قلب اصفهان

براى دیدن زیباترین گل جهان آماده شوید

«بالکن تاشو» در ایران اختراع شد
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رئیس اداره ارزیابى عملکرد و پاسخگویى به شکایات اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طبق بخشنامه 
جدید آموزش و پرورش، دستورالعمل چگونگى فرآیند ثبت 

نام دانش آموزان مشخص شد.
مهدى اسماعیلى درباره آغاز به کار ثبت نام دانش آموزان 
اظهارداشــت: طبق بخشــنامه جدید آموزش و پرورش، 
دســتورالعمل چگونگــى فرآیند ثبت نــام دانش آموزان 
مشخص شــد. وى افزود: طبق این بخشــنامه والدین 
دانش آموزان مقطع اول ابتدایى مى توانند تا 15 خرداد براى 

ثبت نام به مدارس مراجعه کنند.
رئیس اداره ارزیابى عملکرد و پاسخگویى به شکایات اداره 

کل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص فرآیند 
ثبت نام دیگر مقاطع گفت: دانش آموزان مقاطع میان پایه اى 
بدون نیاز به حضور والدین و به صورت خودکار در سایت 

سناد ثبت نام مى شوند.
وى در ادامه تصریح کرد: ثبت نام دانش آموزان مقاطع هفتم 
و دهم بعد از اتمام امتحانات خرداد ماه و اعالم قبولى آغاز و 
تا 31 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. اسماعیلى اظهار داشت: 
هفتمى ها با توجه به محدوده محل سکونت در مدارسى با 
فواصل نزدیک تر و دهمى ها بر اساس نتیجه امتیاز کسب 
شده براى انتخاب رشته به مدارس مربوطه معرفى شده و 

ثبت نام مى شوند.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: در حال 
حاضر 400 چاه تحت پوشش شهردارى است که نصف 
آن بدون مجوز است و نصف دیگر آن هم که مجوز دارد، 

غیر کارشناسى حفر شده است.
حسین محمد رضایى اظهار داشت: چاه هایى که توسط 
شهردارى به منظور آبیارى فضاى سبز ایجاد شده به دلیل 
اینکه در حریم و بســتر رودخانه است، بر اساس قانون، 
غیر مجاز است.وى در خصوص لوله کشى هایى که در 
بســتر رودخانه حدفاصل پل فلزى و پل مارنان کشیده 
شده است، بیان داشــت: با توجه به اینکه شهردارى از 
ســهم زاینده رود حقابه دارد، براى آبیارى فضاى سبز 

اقدام به لوله کشى کرده است.رئیس انجمن حمایت از 
کشاورزان اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه چاه ها خیلى 
عمیق است و در موقع خشکى زاینده رود حتى احتمال 
برداشت آب از سفره هاى آب زیر زمینى وجوددارد، تهدید 
فرونشست زمین به ویژه براى آثار باستانى استان اصفهان 
وجود دارد.محمدرضایى با اشاره به اینکه لوله کشى در 
بستر رودخانه و انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر 
نیز خالف قانون است و ما به تمام این حرکات معترض 
هستیم، اعالم کرد: براساس مصوبات 9 ماده اى انتقال 
آب از یک منطقه به منطقه دیگر خالف قانون اســت و 

شهردارى باید پاسخگویى این لوله گذارى باشد.

ثبت نام دانش آموزان 
مقاطع اول، هفتم و دهم

بدون مجوز بودن 200 چاه آب 
تحت پوشش شهردارى 

شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه بیش از 90 درصد از 
پروژه هاى شــهردارى اصفهان به مرحلــه بهره بردارى 
رسیده است، ابراز داشت: همه پروژه هایى که در این دوره 
از شهردارى آغاز شده اســت تا عید فطر به بهره بردارى 

خواهد رسید.
مهدى جمالى ن ژاد با بیان اینکه در شــهر اصفهان دو هزار 
و 304 هکتار بافت فرسوده وجود دارد، اضافه کرد: در این 
شهر پنج گونه بافت فرسوده است که 20 درصد از جمعیت 
شهر اصفهان در این منطقه سکونت دارند و 12 درصد از 

مساحت شهر اصفهان را شامل مى شود.
وى با بیان اینکه سند راهبردى بازآفرینى پایدار بافت هاى 
ناکارآمد شــهرى در اصفهان تدوین شده است،  تصریح 
کرد: در این راستا دفاتر تســهیل گرى خدمات نوسازى 
بافت تاریخى شهر اصفهان تشــکیل شده است و در این 
زمینه مى توان بــه راه اندازى این دفتــر در مناطق 6،7 و 
14 اشــاره کرد که در محالت همت آباد، شاهد و زینبیه 

راه اندازى شده اند.
وى همچنین با اشــاره به اینکه با تلفیق منطقه یک و 3 
و راه اندازى منطقه تاریخى در شــهر اصفهان مى توان با 
اجراى 20 پروژه دولتخانه صفویــه را اجرایى کنیم، ابراز 
داشت: کف سازى و پیاده روســازى چهارباغ که در سال 

جارى عملیات اجرایى آن آغاز شده است یکى از پروژه هاى 
احیاى دولتخانه صفویه است.

احیاى باغات صفویــه و کاخ جهان نما در 
دستور کار است

شــهردار اصفهان احیــاى باغات صفویــه و احیاى کاخ 
جهان نما را نیز از دیگر پروژه هاى در دستور کار شهردارى 
در سال جارى براى احیاى دولتخانه صفویه اعالم کرد و 

افزود: این پروژه ها با سرعت خوبى انجام مى شود.

وى در خصــوص احیــاى کاخ جهــان نما نیــز گفت: 
تفاهمنامه اى را با سازمان میراث فرهنگى تنظیم کرده ایم 
که بر اساس آن تعداد زیادى از ابنیه تاریخى و به وی ژه کاخ 

جهان نما احیا خواهد شد.
وى در خصوص واگذارى ناوگان اتوبوســرانى به بخش 
خصوصى نیز افزود: ایــن واگذارى به صورت تدریجى در 
حال انجام است و در این زمینه از دیگر کالنشهرها عقب 
هستیم و این در حالى است که در حوزه جوان سازى ناوگان 

اتوبوسرانى از دیگر کالنشهرهاى کشور جلوتر هستیم.

 طرح یکپارچه سازى و تبادل گروهى قبوض مصرفى 
انرژى براى نخستین بار در سطح کشور توسط شرکت 

گاز استان اصفهان اجرا شد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان اضافه کرد: 
این طرح به صــورت آزمایشــى در ســطح ادارات 
تابعه شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در حال 
اجراست. مصطفى علوى اظهار داشت: در این طرح، 
اطالعات قبــوض گاز مصرفى تمامــى ادارات تابعه 
این شرکت به صورت یکپارچه و به صورت یک فایل 
الکترونیکى صادر مى شود و در اختیار ستاد مرکزى این 

شرکت قرار مى گیرد.
وى افزود: اجراى این طرح در راستاى صرفه جویى در 
زمان، کاهش هزینه ها، نیروى انســانى، حفظ محیط 
زیســت و براى پرداخت به موقع صورت حساب گاز 

مصرفى پیشنهاد شد. 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان افزود: در این 

طرح قبوض گاز سازمان ها و ادارات استان به صورت 
گروهى و متمرکز محاسبه و ارسال مى شود.

علوى اظهار داشــت: در این روش به محض صدور 
صورتحســاب، اطالعات قبوض صادر شده بر حسب 
سازمان ها و ادارات زیر مجموعه آنها تفکیک شده و 
فایل مربوط به آن به صورت ایمیل به سازمان یا شرکت 

مربوطه ارسال مى شود .
وى با اشــاره به اینکه در این طرح، پرداخت گروهى 

بهاى گاز از طریق سیستم بانکى امکانپذیر است، گفت: 
سایر شرکت هاى خدماتى از جمله آب، برق و مخابرات 
نیز مى توانند براى قبوض مصرفى مشترکان خود در 

بخش ادارات از این طرح استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، حذف چاپ 
کاغذى وتوزیع دســتى قبــوض، پرداخت قبوض به 
صورت یکجا توسط ستاد مرکزى هر سازمان، ارگان 
یا شرکت، امکان نگهدارى ســوابق، تجزیه و تحلیل 
داده هــا و اطالعات قبوض براى همه ســازمان ها و 
ارگان ها و مدیریت بهینه مصرف انرژى در ادارات را از 

مهمترین مزایاى این طرح بیان کرد.
وى افزود: در حال حاضــر بااجراى این طرح از طریق 
تعامل با شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان فایل 
الکترونیکى دو دوره گذشــته قبوض گاز مصرفى این 
ادارت تهیه و از طریق پست الکترونیک به ستاد مرکزى 

شرکت آب و فاضالب استان ارسال شده است.

مدیرعامــل اتحادیــه هوا-فضاى ایالــت باواریاى 
آلمان در دیدار با اســتانداراصفهان خواستار گسترش
 همکارى هاى حــوزه هوا-فضا اصفهــان و ایالت 

باواریاى آلمان شد.
«یوهان هاینزمن» با اشاره به امضاى تفاهمنامه این 
اتحادیه با ســازمان هوا-فضاى جمهورى اسالمى 
ایران و زمینه هاى بسیار خوب این استان براى اجراى 
طرح هاى تحقیقاتى،گفــت: امیدواریــم در آینده، 
همکارى هاى دانشــگاهى و صنعتــى در خصوص 
هوا-فضا و سایر محورهاى مورد عالقه بین دو طرف 
گسترش یابد. وى با بیان اینکه این اتحادیه،نمایندگى 
دفتر اقتصاد و صنعت ایالت باواریاى آلمان را بر عهده 
دارد، افزود: بیش از 500 شرکت با 4/5 میلیون پرسنل 

در این انجمن فعال هستند.
 اســتاندار اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به وجود 
هواپیماســازى هســا دراصفهان و جایگاه ویژه آن 
خواستارگسترش روابط و مشارکت براى فعالیت هاى 

علمى و بازسازى صنایع هوایى شد.
رسول زرگرپوربا بیان اینکه 10 درصد صنایع بزرگ 
کشور از جمله صنعت هسته اى، شیمیایى، ساختمانى، 
فوالد و هواپیماســازى کشــور در اســتان اصفهان 
مسقراست گفت: این استان خواستار مبادالت علمى و 
دانشگاهى بین اصفهان و ایالت باواریاى آلمان است.

طى دوسال گذشته بود که سرهنگ حسین حسین زاده 
جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان  اعالم 
کرد مشــروبات الکلى دومین عامل آســیب اجتماعى 
در اصفهــان اســت وســال گذشــته نیــز آمارهاى 
رســمى و غیــر رســمى بیانگــر افزایــش مصرف 
مشــروبات الکلــى در اســتان اصفهــان و همچنین
افزایش میزان کشفیات مشروبات الکلى در این استان 

بود. 
بر اساس آمار ارائه شده از سوى مدیرکل حوزه ریاست 
سازمان پزشکى قانونى کشور، استان اصفهان سومین 
استان مصرف کننده مشــروبات الکلى پس از تهران و 

البرز است.
به باور محمدرضا قدیرزاده، ترویج مصرف مشــروبات 
الکلى در جامعه بســیار فراگیرتر از مصرف مواد مخدر 
اســت و از این رو الزم اســت که زنگ خطر مصرف 
این مواد در بیــن مردم اســتان اصفهــان را به صدا 
درآوریم. اما باگذشــت یکســال هنوز خبرى از صداى

زنگ نیســت وحتى سازمان پزشــکى قانونى کشور از 
اعالم آمــار و حتى تعداد افراد فوت شــده در این مورد 

خوددارى مى کند.
نه در پرتال پزشکى قانونى کشور و نه در پرتال پزشکى 
قانونى اصفهان هیچ نشانى از آمارفوت شدگان مربوط 
به مصرف کننــدگان الکل وجود نــدارد. رئیس گروه 
مطالعات اعتیــاد مرکز تحقیقات پزشــکى قانونى نیز 
به سادگى اذعان مى کند که متأســفانه آمار دقیقى از 
تعداد مصرف کنندگان الکل و نوع الکل مصرفى توسط 
آنان وجود ندارد. این درحالى اســت که طى سال هاى 
گذشته شــاهد مرگ و میرهاى زیادى در پى مصرف 
مشــروبات غیــر اســتاندارد بــوده ایم که بــا الکل 
چوب مسموم شــده اند. افزایش آمار مصرف کنندگان 
الکل چوب و مسموم شــدن این افراد و ابتال به کوري، 
تخریب کلیه، نقص عضو و حتی مــرگ و میر را مراکز 

درمانى اســتان تأیید مى کنند اما از ارائــه آمار اجتناب 
مى ورزند.

در یک بازه زمانــی، الکل ســفید در داروخانه ها براي 
مصارف مختلف به راحتی در دســترس شــهروندان 
قرار می گرفت که به علت ســوء استفاده از آن، از سطح 
داروخانه هاى اســتان جمع آوري شــد و بــه جاي آن 

الکل قرمز که با مواد تلخی آغشــته شده بود به دست 
مصرف کنندگان رسید.

به گفتــه محمدرضا قدیر زاده مدیرکل حوزه ریاســت 
سازمان پزشــکى قانونى، اســتان هاى تهران، البرز، 
اصفهان، لرستان و کرمانشاه بیشــترین مصرف الکل 
را به خود اختصاص داده اند. شــاخص مصرف سنگین 

دوره اى در دنیا 6/3 درصد اســت اما بنابــر آمارهاى 
غیررسمى این شاخص در کشور ما 19 درصد است یعنى 
فردى که در کشور ایران مشروب خوارى مى کند نسبت 
به افراد دائم الخمر در کشورهاى اروپایى سه برابر بیشتر 

الکل مصرف مى کند. 
بــا پرســه هــاى شــبانه در ســطح شــهراصفهان

 از عمــق فاجعــه باخبــر مــى شــویم؛ جوانانى که 
در کنــار خیابــان هــاى مشــخص ایســتاده 
و فالســک هــاى چــاى را در داخــل لیــوان هاى 
یکدیگر خالى مــى کنند اما داخــل آن خبرى از چاى 

نیست. 
مشتري که باشــید و نیمه هاي شــب که مراجعه کنید 
کافی اســت نام ببري تا در انواع قوطــی آلومینیومی و 
شیشه هاي شــکیل در پاکت هاي کاغذي و با قیمتی 
گزاف تقدیمت کننــد. اماتو نمی دانی کــه مایع درون 
شیشه به راســتی مشــروب اصل اســت یا مشروب 
دست سازي که با قرص هاي اعتیادآور و الکل صنعتی 
درست شــده تا معجون مرگ تو شــود. در سال هاي 
گذشــته انتظار فروش چنین محصوالتی را در جنوب 
اصفهان داشــتی وقتی انواع نوشــابه هاي غیرالکلی 
خارجــی بــا بســته بندي هاي شــکیل و مارك هاي 
متنــوع، ویتریــن و یخچــال فروشــگاه را آراســته 
است چشــم خریدار ناآگاه و ناآشــنا ایرانی و اصفهانی 
باید چقدر دقیق شود و به معلومات زبان خارجه اش تکیه 
کند تا نوشابه الکلی و غیر الکلی را از یکدیگر تشخیص

 دهد!
مغازه هاي فــروش بلور و کریســتال شــهراصفهان 
نیز در تضاد با قانــون رفتار مى کننــد و انواع ظروف 
مشــروب خوري و بار کامل این ظروف را براي تزیین 
بوفه ها، دکورها و جهیزیه عروس به نمایش گذاشته اند! 
جالب اینجاســت کــه این اشــیا و کاالهــا در محل 
نمایشــگاه ها نیز طى سال گذشــته به معرض فروش 

گذاشته شده بود.
در جشــن هاى خانوادگى و دوســتانه نیز مشــروبات 
الکلى پاى ثابت  شــده اند ویکى از دالیل جمع شدن  
جوانــان در کنــار هــم، ســرو مشــروبات الکلــى 
اســت. بــا وجــود ممنوعیــت الــکل در ایــران، 
نوشیدن مشروب به امرى گســترده تبدیل شده است 
منتها همه چیز در خانه و پشــت درهاى بســته اتفاق 

مى افتد. 

پرسه هاى شبانه در خیابان  هاى شهر 

رکورد مصرف الکل در اصفهان جمال نوروزباقرى آغاز خرید تضمینى جو 
در نصف جهان

خرید تضمینى جو از کشاورزان در مناطق گرمسیرى 
استان اصفهان آغاز شد.

مدیرکل شـرکت پشـتیبانى امور دام استان اصفهان 
گفت: با آغـاز فصل برداشـت این محصـول زراعى، 
تاکنون چهار هزار و 500 تن جو از کشاورزان مناطق 
گرمسیرى شهرسـتان هاى اردسـتان، کاشان، آران 
وبیدگل، ناییـن و نطنز وشـرق شهرسـتان اصفهان 

خریدارى شده است.
على اکبر نجفى قیمت خرید تضمینى هر کیلوگرم جو 
از کشاورزان را ده هزار و 300 ریال بیان کرد و افزود: 
تاکنون 500 تن از محصول خریدارى شـده در تاالر 
بورس به فروش رسـیده اسـت.وى ادامـه داد:خرید 
تضمینى جو از کشـاورزان اسـتان اصفهان تـا پایان 

شهریور ادامه دارد.

منقطع شدن زاینده رود در 
حال رفع شدن است

مدیرعامل شـرکت آب منطقه اى اصفهان با اشـاره 
به اینکه نگین فـالت مرکزى ایران بـا برنامه ریزى 
مشخص براى سومین سـال پیاپى جارى شد، گفت: 
خوشـبختانه منقطع شـدن زاینـده رود در حـال رفع 

شدن است.
مسـعود میرمحمدصادقـى تأکید کرد: خوشـبختانه 

منقطع شدن زاینده رود در حال رفع شدن است.

تحریم خرید جوجه یک روزه 
در اصفهان

خرید جوجه یـک روزه از واحد هاى جوجه کشـى تا 
15روز در استان اصفهان تحریم شده است.

رئیس اتحادیه مرغداران استان اصفهان گفت:بیش 
از دو هـزار و 300مرغـدار اسـتان بـه علـت افزایش 
70درصدى جوجه یک روزه در شـش ماه اخیر خرید 
جوجـه از واحدهاى جوجه کشـى را به منظـور ایجاد 

تعادل در قیمت ها به مدت 15روزتحریم کردند .
فرهاد جعفریان با بیان اینکه جوجه یک روزه در بازار 
با قیمـت دو هـزار و 500تو مان به فروش مى رسـد، 
افزود:این در حالى اسـت کـه قیمت واقعـى حتى در 
شـرایط رونق بازار نباید بیشـتر از هزار و 400 تومان 
باشـد. وى گفت:قیمـت جوجـه کـه بایـد در حـدود

 11 درصـد کل هزینه هـاى تولید را تشـکیل دهد و 
نزیک بـه 28 درصـد اسـت و مراکز جوجه کشـى با 
افزایش قیمـت جوجه یک روزه 600میلیـارد تو مان 

از مراکز مرغدارى هزینه بیشترى دریافت کردند .
جعفریان با انتقاد از اقدامات دولت براى کاهش قیمت 
مرغ در کشور افزود:دولت باقطع موقت سامانه جوجه 
ریزى مى تواند به کاهش قیمت ها و تعادل عرضه و 

تقاضا در بازار کمک کند. 

نصب دستگاه الکتروموتور 
روى خط اصفهان- رفسنجان

بـا همـت متخصصـان شـرکت خطـوط لولـه و 
مخابرات نفت ایران - منطقه اصفهان یک دسـتگاه

 الکتروموتور روى خط 16اینچ اصفهان- رفسـنجان 
نصب شد.

رئیس تأاسیسـات و مرکز انتقال نفت شـهید بهشتى 
اصفهان گفت: در راسـتاى اجراى عملیات معکوس 
سازى خط 16  اینچ اصفهان- رفسنجان یک دستگاه 
الکتروموتور parsons peebles روى خط 16 اینچ 

اصفهان- رفسنجان نصب شد. 
حشـمت ا... امیرى افزود: این دسـتگاه الکتروموتور 
بـا ظرفیـت هـزار و 120kw در کنـار یک دسـتگاه 
الکتروموتـور دیگر به عنـوان مکمل، فـرآورده هاى 
نفتى تولیدى پاالیشگاه اصفهان شامل نفت گاز، نفت 
سفید و بنزین را به وسـیله خط 16 اینچ به رفسنجان 

منتقل مى کند. 
وى  با بیـان اینکه تا پیش از این فـرآورده هاى تولید 
شـده پاالیشـگاه بندرعباس به وسـیله ایـن خط به 
انبارهاى نفت شهید منتظرى اصفهان منتقل مى شد 
گفت: پس از بهره بردارى از این طرح امکان ارسـال 
فـرآورده هاى نفتـى پاالیشـگاه اصفهان به سـمت 

رفسنجان نیز برقرار خواهد شد.

انجام یکپارچه سازى قبوض گاز سازمان ها و ادارات در اصفهان 

گسترش همکارى هاى 
اصفهان و 

ایالت باواریاى آلمان
منطقه تاریخى اصفهان راه اندازى مى شود 

دانشگاه آزاد اســالمى نجف آباد با کسب 9 عنوان 
برتر در پنجمین جشــنواره فرهیختگان دانشــگاه 
آزاد اسالمى، برترى دوره گذشــته این جشنواره را 

تداوم بخشید.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد اظهار 
داشــت: عملکرد بســیار خوب و قابل قبول واحد 
نجف آباد در بخش هــاى مختلــف پژوهش مانند 
پژوهشگر برتر، کتاب، رســاله دکترا و کارشناسى 
ارشد، انجمن علمى، آزمایشگاه و کارگاه ها سبب شد 
تا دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد از میان تمام 

واحدهاى جامع به عنوان واحد برتر معرفى شود.
مهران مجلســى افزود: کســب 9 عنوان برتر این 
جشنواره بخاطر زحمات شبانه روزى پژوهشگران ما 
در سال گذشته است و تالش خواهیم کرد با حرکت 
در مسیر برنامه ریزى  شده دقیق علمى و پژوهشى،

 جایگاه و رتبه فعلى دانشگاه را بیش از گذشته ارتقا 
دهیم.

وى از ثبت بیش از هــزار و 300 اختراع در این واحد 
دانشــگاهى در طول بیش از ســه دهه فعالیت خبر 
داد و خاطرنشان کرد: وجود 212 آزمایشگاه مجهز 
به امکانات مدرن آزمایشــگاهى، وجــود ده مرکز 
تحقیقاتى، تألیف 275 عنــوان کتاب، ترجمه بیش 
از 30 کتاب علمى، چاپ بیش از ســه هــزار مقاله 
در مجالت معتبر علمى بین المللى و داخلى، شــش 
مجله علمى، میزبانى بیش از 27 هزار نفر دانشجو و 
87 هزار دانش آموخته، گوشه کوچکى از فعالیت هاى 

دانشگاه آزاد اسالمى است.
 ،CNC مجلسى  افزود: وجود دستگاه هاى پیشرفته
جوشکارى، TIG ،MIG ،MAG و تکنولوژى 
جوش زیرپودرى، دســتگاه هاى آنالیز پیشــرفته 
مــوادXRD ICP ،SEM ،BET ،STA و 
کوانتومتر دستگاه کشش فشار انیورسال، کوره هاى 
الکتریکى و القائــى ذوب و عملیات حرارتى فلزات، 
بخشــى از امکانات کارگاهى و آزمایشــگاهى در 
اختیار دانشــجویان اســت که با وجود چنین ابزار و 
فناورى هایى، دانشجویان و استادان واحد قادر هستند 
مطابق با استانداردهاى کشورهاى پیشرفته به انجام 

تحقیق و پژوهش مبادرت ورزند.

درخشش دانشگاه آزاد 
نجف آباد در پنجمین
 جشنواره فرهیختگان
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پیگیرى احداث نیروگاه 
خورشیدى 450 مگاواتى 

محمدعلى طرفه معاون عمرانى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: طرح احداث نیروگاه خورشیدى به ظرفیت 450 
مگاوات در اصفهـان در حال انجام اسـت و زمین مورد 
نظر نیز واگذار شده و امیدواریم با پیگیرى ها، عملیاتى 

و اجرایى شود.

افزایش محسوس دماى هوا
حسـن خدابخش، رئیـس مرکـز پیش بینـى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: اوایل این هفته جوى 
نسبتاً آرام و پایدار و گاهى وزش باد بر استان حاکم خواهد 

بود و دماى هوا هم افزایش محسوسى خواهد داشت.

رونمایى از کتاب مرجع 
23هزار و 500شهید استان 

به مناسـبت سـالروز پیروزى عملیات بیت المقدس و 
آزادسازى خرمشهر، از کتاب مرجع اطالعات 23 هزار 

و500 شهید استان رونمایى شد.
داریوش وکیلى گفت : دراین کتاب هاى مرجع بین30 تا 

صد کلمه براى هر شهید توضیح ارائه شده است .
وى با اشـاره بـه اینکه ایـن کتاب بـا تالش 14 سـاله 
پژوهشـگران جمـع آورى شـده اسـت، افـزود: نـام، 
نام خانوادگى، مسـئولیت درجبهـه، میزان تحصیالت 
ومحل شـهادت از جمله اطالعاتى اسـت که درکتاب 

مرجع اعالم شهدا به چاپ رسیده است.

ضرورت اجراى راه آهن
 اراك- گلپایگان- اصفهان

على بختیار ، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: وزیر راه و شهرسازى باید نسبت 
به اجراى پروژه راه آهن اراك-گلپایگان- اصفهان که 

سال هاى متوالى معوق مانده اقدام کند.

افتتاح کارخانه تولید 
کامپوزیت در مورچه خورت

کارخانه تولید سـازه هاى کامپوزیتـى جایگزین فلز در 
شهرك صنعتى مورچه خورت افتتاح شد.

 پیـش بینـى مـى شـود سـاالنه بیـش از سـه هـزار 
تن کامپوزیـت یا مـواد مرکـب  در این کارخانـه تولید 
و جایگزیـن 15 هـزار تـن فلـز شـود کـه  اسـتفاده از

 رزین ها، سـیلیس ومواد معدنـى مورد نیـاز در صنایع 
هوایـى، صنایـع خودروسـازى ، نفـت وگاز و صنایـع 

را ه سازى  از جمله آنهاست.
پایین بودن وزن قطعات، هزینه پاییـن مونتاژ، قابلیت 
رنگ پذیرى، دارا بودن خـواص مکانیکى، مقاومت دو 
برابـرى در مقابل فلزاتى همچون آهـن از  مزایاى این 

محصول است.
 این کارخانه با هزینه هفت میلیـارد ریال هزینه افتتاح 

شده وبراى 30 نفر شغل ایجاد کرده است.

انبار میلیاردي کاالي قاچاق در 
نجف آباد 

فرمانده انتظامی شهرسـتان نجف آباد از کشف انباري 
با سـه میلیـارد ریـال کاالي قاچاق و دسـتگیري یک 

قاچاقچی خبر داد. 
سـرهنگ محمد رضا خدادوسـت گفت: در پی وصول 
اخباري مبنی بر اینکه فردي به صـورت عمده اقدام به 
دپو و توزیع انواع کاالي خارجی قاچاق در شهرسـتان 
نجف آباد می کند بررسـی موضوع به صـورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار 
گرفت .  وي ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضائى از 
محل بازرسی به عمل  آمد که تعداد 32 دستگاه یخچال، 
23 دستگاه ماشین ظرف شویی،سه هزار و 537 دستگاه 
انواع ظروف خارجی و یک تلویزیون ال اي دي خارجی 

فاقد مدارك گمرکی الزم کشف شد. 
سرهنگ خدادوست بیان داشت: در این خصوص یک 
نفر شناسایی و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

خبر

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
گفت: وارد کردن خســارت به درختان یک جرم محسوب

مى شود و افرادى که به درختان خسارت وارد مى کنند تحت 
پیگرد قانونى قرار مى گیرند.

احمد ســلیمانى پور اظهارداشــت: خســارت هایى که به 
فضاى سبز شــهرى به صورت عمدى یا غیر عمدى(مثل 
تصادف) وارد مى شــود، باید جبران شــود. وى با اشاره به 
تشکیل کمیســیون حفظ و گسترش در ســازمان پارك 
ها و فضاى ســبز شــهردارى اصفهــان، افــزود: در این 
کمیســیون نماینده شــوراى شــهر، نماینده شــهردار و 
نماینده ســازمان پارك ها حضور دارند و محاســبه میزان 

خســارت طبق فرمول مصوب انجام و به فرد خاطى ابالغ 
مى شود تا جبران خسارت کند.سلیمانى پورادامه داد: در باغ 
هایى که در حریم شهر واقع شــده اند، اگر آبیارى به موقع 
یا مبارزه با آفات درختان انجام نشــود، با ورود کارشناس 
سازمان پارك ها، باغداران ملزم به انجام آبیارى مى شوند.

وى گفت: چنانچه افراد اجازه ورود به باغ را ندهند، از طریق 
مقامات قضائى مجوز ورود دریافت مى شود تا از وارد شدن 
خسارت به باغ جلوگیرى کنند.ســلیمانى پور تصریح کرد: 
سازمان پارك ها با محاســبه هزینه ها و اضافه کردن 15 
درصد به عنوان جریمه، باغدار را ملزم به پرداخت جریمه در 

زمان تعیین شده مى کند.

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
طرح ملى «هماى رحمت» ویژه کمک به نیازمندان از اول 
ماه مبارك رمضان(امروز) همزمان با سراسر کشور در استان 

اصفهان برگزار مى شود.
علیرضا سلیمى اظهارداشت: در قالب اجراى این طرح ملى که 
براى کمک به نیازمندان است، چند طرح دیگر از جمله مراسم 
«باران مهربانى» ویژه ماه مبارك رمضان در استان اصفهان 
برگزار مى شود.وى با بیان اینکه در این طرح سبدهاى غذایى 
شامل انواع مواد خوراکى همچون گوشت، مرغ، روغن، برنج، 
پنیر، خرما و قند بین خانواده هاى نیازمند توزیع مى شــود، 
افزود: طرح «باران مهربانى» با همکارى و مشارکت خّیران 

و مردم داوطلب براى خدمت رسانى بیشتر به نیازمندان در 
ماه مبارك رمضان اجرا مى شود.سلیمى همچنین با اشاره 
به برپایى چادرهاى سالمت به مناسبت ماه مبارك رمضان 
در استان اصفهان، افزود: «سفره هاى مهربانى» در ماه خدا 
میزبان بسیارى از افراد و خانواده هاى نیازمند در استان خواهد 
بود.وى از برپایى چادرهاى ســالمت در شــب هاى قدر با 
همکارى برخى پزشکان و پیراپزشکان داوطلب هالل احمر 
و ارائه خدمات درمانى رایگان به مردم هم خبرداد و گفت: 
در طرح «التیام» خیران با تکمیل فرم هایى، آمادگى خود را 
براى کمک به بیماران نیازمند و ارائه خدمات درمانى رایگان 

پزشکان به این افراد اعالم مى کنند.

اجراى طرح ملى 
«هماى رحمت» از امروز

وارد کردن خسارت به درختان 
پیگرد قانونى دارد

درحالى که امروز آغاز ماه مبارك رمضان است، قیمت زولبیا و بامیه در شهر 
اصفهان هنوز مشخص نشده است.

رئیس اتحادیه گز و شیرینى اصفهان با بیان اینکه نرخ زولبیا و بامیه باید از 
طرف کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان 
اعالم شود، اظهار داشت: کمیسیون نظارت هنوز قیمت را اعالم نکرده 
است.حسن شریفى با اشاره به پیشنهادات ارائه شده در این زمینه افزود: 
پیشنهاد اتحادیه گز و شیرینى اصفهان براى نرخ هر کیلو زولبیا و بامیه در 
ماه مبارك رمضان در اصفهان مطابق قیمت سال گذشته، 11 هزارتومان 
اســت ولى براســاس قانون، قیمت کاالهاى با مصرف باال از ســوى 

کمیسیون نظارت صنعت، معدن وتجارت اعالم مى شود.
وى با بیان اینکه اتحادیه گز و شیرینى اصفهان پیشنهاد داده که قیمت ها 
امسال نسبت به سال گذشته افزایشى نداشته باشــد،افزود:  با توجه به 
درجه بندى قنادى ها، این قیمت براى قنادى هــاى درجه یک 11 هزار 
تومان اعالم خواهد شد و براى قنادى هاى درجه 2، کاهش 10 درصدى 

قیمت درنظر گرفته شده است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 200 واحد صنفى گز و شیرینى  در 

اصفهان مشغول فعالیت هستند، تصریح کرد: در شهر اصفهان هیچ واحد 
صنفى غیرمجاز فعالیت نمى کند و با توجه به اهمیت این مسئله، اتحادیه 
گز و شیرینى، معاونت بازرسى صنعت ومعدن وبازرسى اتاق اصناف نظارت 

ویژه اى را درباره این موضوع اعمال مى کنند.
رئیس اتحادیه گز و شیرینى اصفهان ادامه داد: قرار است که در جلسه روز 
یک شنبه(فردا) کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت استان 

اصفهان قیمت نهایى زولبیا و بامیه، به تصویب برسد.

قیمت پیشنهادى از طرف اتاق اصناف اعالم شده است
اما سئوال این است که تعیین نرخ زولبیا و بامیه چه مسیرى را طى مى کند 
و آیا این روند مدت زمان مشخصى را به خود اختصاص مى دهد و چرا هنوز 

درباره آن تصمیم گیرى الزم صورت نگرفته است؟
معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان در این باره گفت: براى کاالهایى که نرخ مصوب دارند، 
روند قانونى آن اســت که اتحادیه صنفى پیشنهاد قیمت به اتاق اصناف 
مى دهد، این قیمت در اتاق اصناف بررسى شده و سپس براى تصویب به 

کمیسیون نظارت ارسال مى شود.
محمد مجیرى افزود: قیمت پیشنهادى زولبیا و بامیه از طرف اتاق اصناف 
به تازگى و طى چند روز گذشته اعالم شده و به همین دلیل، تا این لحظه 
جلسه اى در کمیسیون نظارت پیرامون این موضوع برگزار نشده اما قرار 
است در نخستین جلسه کمیســیون نظارت، این موضوع بررسى شده و 
قیمت نهایى زولبیا و بامیه اعالم شود. وى بیان کرد: تا زمانى که قیمت 
جدید اعالم نشده، فروشندگان مکلف هستند براساس نرخ سال گذشته 

اقدام به فروش کنند و آنها حق افزایش قیمت را ندارند.
معاون امور بازرگانى وتوسعه تجارت ســازمان صنعت، معدن وتجارت 
استان اصفهان تصریح کرد: کمیسیون نظارت سعى مى کند به دلیل ثبات 
نرخ تورم در ماه هاى اخیر، قیمت پیشنهادى خود را به رقم سال گذشته 
نزدیک کند. وى گفت: نظارت بر قیمت ها و جلوگیرى از گران فروشى را 
اتحادیه گز و شیرینى، اتاق اصناف و ســازمان بازرسى صنعت، معدن و 
تجارت برعهده دارد. وى با اشاره به زمان نهایى شدن نرخ زولبیا و بامیه 
گفت: نظر کمیسیون نظارت هم به طور یقین همان قیمت قبلى بوده و 

پیش بینى مى کنیم که در این جلسه قیمت قبلى به تصویب برسد.

اســتاندار اصفهان گفت: بــا توجه بــه افزایش حجم 
منابع و افزایش نســبت مصارف بــه منابع و همچنین 
ابالغ بســته حمایتى براى واحدهاى جدید، هم اکنون

 طلیعه هاى رونق اقتصادى در اســتان اصفهان قابل 
مشاهده است.

رســول زرگرپور با بیــان اینکه اصفهان بــا توجه به 
مزیت هــاى صنعتــى و کشــاورزى و گردشــگرى 
یکــى از اســتان هــاى بــا اهمیــت در حــوزه
 اقتصاد اســت، اظهار داشــت: بــا توجه بــه جمیع
شــرایط، اقتصــاد در اســتان اصفهان حــرف اول را

مى زند.
وى با اشــاره به اینکه در دولــت یازدهم در خصوص 
دو مبحــث حجم منابــع بانکى و نســبت مصارف به 
منابع، پیگیرى هاى زیادى صــورت گرفت، افزود: در 
ســال 92، حجم منابع 36 هزار میلیارد تومان و نسبت
 مصــارف بــه منابــع 52 درصــد بــود کــه بــا

 فعالیت هاى صورت گرفته، حجــم منابع به 60 هزار 
میلیارد تومان و نســبت مصارف به منابع به 85 درصد 

رسیده است.
اســتاندار اصفهان تأکید کرد: گرچــه در بانک هاى 
خصوصــى همچنان این نســبت پایین اســت اما در

 بانک هــاى دولتى از ایــن منابع براى بســته رونق 
اقتصادى و طرح تســهیل و رفع موانع تولید به خوبى 

استفاده شده است.
وى تأکید کــرد: با توجه بــه افزایش حجــم منابع و 
افزایش نسبت مصارف به منابع و همچنین ابالغ بسته 
حمایتــى بــراى واحدهــاى جدیــد، هــم اکنــون

 طلیعه هاى رونق اقتصادى در اســتان اصفهان قابل 
مشاهده است.

وى بار دیگر بر تفسیر موضع قانون به نفع تولید کننده 
و ســرمایه گذار تأکید کرد و افزود: گر چه با سیســتم 

بانکى کامًال آشنا هستیم و موانع قانونى را کامًال درك
 مى کنیم، اما سیستم بانکى نیز باید مشکالت ما را بداند 
و با تفسیر موسع قانون، مدیریت استان را در راه رونق 

تولید و اشتغال یارى کند.

استاندار اصفهان:

طلیعه هاى رونق اقتصادى در اصفهان 
قابل مشاهده است

با معرفى «روبات هوشــمند بانک ایــران زمین» ، 
ضمن دریافت 5 امتیاز تشویقى در باشگاه مشتریان 
بانک ایران زمین، از جوایز جشنواره«معرفى روبات» 
برخوردار شوید.  به گزارش روابط عمومى بانک ایران 
زمین، تاریخ برخوردارى از این طرح تا 20 خرداد ماه 
سال جارى مى باشد وشــهروندان براى شرکت در 
جشنواره مى بایست وارد روبات بانک ایران زمین به 

آدرس t.me/izbankbot شوند.
همچنین شهروندان اگر قبًال ثبت نام کرده اند براى به 
روز رسانى کلمه «h»را ارسال کنند و سپس لینک 
اختصاصى خود را از قسمت «معرفى روبات» دریافت 
و شروع به انتشــار آن در فضاى پیام رسان تلگرام 
کنند. چنانچه هر کاربر به واسطه لینک اختصاصى 
شما وارد روبات شــود و روى دکمه استارت کلیک 
کند 5 امتیاز تشویقى در باشگاه مشتریان بانک ایران 
زمین برایش لحاظ خواهد شد و چنانچه جزو چهار نفر 
برتر در معرفى روبات ایران زمین باشد، جوایز چهار، 
سه، دو ویک میلیون ریالى به برگزیدگان اختصاص 

خواهد یافت.

با معرفى
«روبات بانک ایران زمین»
به دوستان، جایزه بگیرید

ابهام در اعالم نرخ نهایى زولبیا و بامیه
گفته مى شود قیمت ها بعد از شروع ماه مبارك رمضان تعیین مى شود!

روابط عمومى ها نباید بحران جمع کن باشند 
همایش سراسرى مدیران روابط عمومى صنعت آب و برق 
کشور همزمان با سوم خرداد روز آزادسازى خرمشهر به همت 
شوراى هماهنگى کمیته انسجام بخشى صنعت آب و برق 
استان اصفهان با حضور مسئوالن استان به ویژه صنعت آب و 

برق استان در هتل کوثر اصفهان برگزار شد. 
در ابتداى این همایش، رئیس شــوراى هماهنگى کمیته 
انســجام بخشــى صنعت آب و برق اســتان اصفهان با 
گرامیداشت روز آزادسازى خرمشهر و خیرمقدم، گفت: امروز 
صنعت آب و برق کشــور یکى از مهمترین و پیچیده ترین 

صنایع و خدمات را به مردم ارائه مى دهد. 
مســعود میرمحمدصادقى افزود: عالوه بــر ارائه خدمات 
تخصصى در وزارت نیرو، در کنار آن وزارت نیرو به مســائل 
سیاسى اجتماعى هم وارد شد و همه همکاران در طول سال 
در صنعت آب و برق این مسائل را اجرایى مى کنند و مدیران 
روابط عمومى صنعت آب و برق هم وظیفه بسیار مهم انعکاس 

و تنویر افکار عمومى را در این راستا بر عهده دارند. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان، زاینده رود را رگ 
حیاتى فالت مرکزى دانست و  اظهار داشت: به یارى خدا و 
با برنامه ریزى هاى منسجم وزارت نیرو، امسال سومین سال 

جارى شدن آب در زاینده رود را شــاهد بودیم و از این بابت 
خداوند را شاکریم. 

***
مشاور وزیر نیرو و مدیر کل دفتر وزارتى و روابط عمومى وزارت 
نیرو هم با قدردانى از همه دست اندرکاران میزبانى این همایش 
گفت: امروز مدیریت خدمات نوین دولتى جایگزین مدیریت 
دولتى سنتى شــده و تحوالتى ایجاد شده است و مهمترین 

ویژگى آن، پاسخگویى در همه کارها، سطوح و مردم است. 
ماشاءا... تابع جماعت اظهار داشت: در مدیریت دولتى سنتى، 
پاسخگویى فقط به مقام مافوق صورت مى گرفت اما امروز در 
مدیریت خدمات نوین دولتى و در عصر خدمات، پاسخگویى 
در همه موضوعات مطرح بوده و در این راستا، روابط عمومى ها 

این مسئولیت مستقیم را بر عهده دارند. 
مشــاور وزیر نیرو افزود: روابط عمومى ها هم بایستى با این 
ویژگى ها تغییر کنند چرا که امروز دیگر روابط عمومى سنتى، 
پاسخگو نیست. وى خاطرنشان کرد: یکى از برداشت هاى 
غلط از روابط عمومى آن است که همه تصور مى کنند مسائل 
مربوط به روابط عمومى فقط مربوط به روابط عمومى است در 
حالى که در به ثمر نشستن فعالیت هاى روابط عمومى، مدیران 
و همه فعاالن در یک سازمان باید کمک کنند و در صحنه 
روابط عمومى حضورى فعال، مؤثر و کارســاز داشته باشند 

و این  پیامى است که باید در عصر حاضر به آن توجه شود. 
مدیر کل دفتر وزارتى و روابط عمومى وزارت نیرو با بیان اینکه 
روابط عمومى مثل خون در بدن بوده و باید در همه تصمیمات 
مدیران، اظهارنظر کند گفت: جایــگاه روابط عمومى نباید 
محدود شود و این امر نیازمند حمایت مدیریت و نقش آفرین 

بودن روابط عمومى هاست. 
وى با گله مندى از برخى مدیران گفت: وقتى در تصمیمات 
مدیران، روابط عمومى ها دخالت داده نمى شوند در صورت 
بروز بحران نباید انتظار داشت روابط عمومى آن را برطرف 
سازد و در حقیقت روابط عمومى نباید بحران جمع کن باشد. 

مدیر کل دفتــر وزارتى و روابط عمومــى وزارت نیرو، عدم 
استراتژى روشن در اطالع رســانى، عدم برنامه هاى کوتاه 
و بلندمدت، کمبود منابع تصویرى، عدم سیســتم مکانیزه 
روابط عمومى هــا و... را از نقاط ضعــف روابط عمومى ها 
برشمرد و خواســتار تحلیل اخبار در روابط عمومى هاى آب 

و برق کشور شد. 
***

معاون امور عمرانى استان اصفهان هم با گرامیداشت سوم 
خرداد ماه، روز آزادسازى خرمشهر و خیرمقدم به میهمانان 
گفت: سوم خرداد نقطه عطف در تاریخ کشور و نقطه زرین در 

حرکت نظام جمهورى اسالمى است. 

محمدعلى طرفه از تدوین و تکمیل ســند آمایش استان در 
دولت یازدهم خبر داد و گفت: فعالیت هاى گردشگرى، علمى 
و فناورى و هنر و ... از رویکردهاى اصلى توسعه استان بوده و 
اقدامات بسیار خوبى در چهارسال آخر در این زمینه ها صورت 

گرفته است. 
وى با بیان اینکه در سال جارى، شاهد فعالیت چشمگیر در 
عرصه گردشگرى در استان هستیم، افزود: در سال 92، شصت 
و پنج هزار گردشگر خارجى به استان اصفهان سفر کرده بود 

که این میزان فقط در دو ماه سال جارى دو برابر شده است. 
معاون امور عمرانى اســتاندار اصفهان از ســاخت 50 هتل 
در درجه هاى مختلف در اســتان اصفهان خبر داد و اظهار 
داشت: 100 پروژه بوم گردى نیز هم اکنون در سطح استان 
از سوى بخش خصوصى در حال انجام است و رویکرد ما در 
بخش عمرانى، اتمام پروژه هاى نیمه تمام با رویکرد زیست 

محیطى است. 
طرفه افزود: در ماه گذشــته در اصفهان با حضور وزیر نیرو، 
نیروگاه خورشــیدى 10 مگاواتى به بهره بردارى رسید و ما 

در این خصوص پروژه هاى مختلفى را در حال اجرا داریم. 
معاون امور عمرانى استاندار اصفهان  اذعان داشت: ما هنوز 
نتوانسته ایم خدمات واقعى انجام شده در دولت تدبیر و امید 
در اســتان اصفهان و در ســطح ملى را که ارائه داده ایم به 

اطالع مردم برسانیم و به نظر مى رسد وظیفه اطالع رسانى 
و انعکاس این فعالیت ها، به عهده روابط عمومى ها باشد. 

***
قائم مقام وزیر نیرو نیز در این همایش بــا قدردانى از همه 
دست اندرکاران گفت: روابط عمومى داراى ابعاد مختلفى است 
که نمى توان فعالیت هاى آنها را نادیده گرفت و هر اجتماعى 
که در آن فرستنده و گیرنده بتوانند کار خود را به خوبى انجام 

دهند پیام ها به درستى مبادله خواهد شد.
ستار محمودى افزود: وزارت نیرو، وزارتخانه اى اجتماعى، 
صنعتى و فنى اســت که در راستاى سیاســت هایى که به 
عهده دارد فعالیت مى کند و در ارائه خدمات خود موفق هم 

بوده است. 
وى اذعان داشت: اگر این فعالیت ها براى مردم روشن نشود 
بخشى از کار ناقص است. این در حالى است که وزارت نیرو 
داراى مشترکینى است که شــریک ما به حساب  مى آیند و 
عالوه بر اطالع رسانى عمومى باید براى آنها اطالع رسانى 
تخصصى هم انجام شود. وى با بیان اینکه در مدیریت مصرف 
امروز فعالیت ها به صورت جزیره اى انجام مى شود، افزود: اگر 
روابط عمومى هاى صنعت آب و برق کشور دست در دست هم 
داده و بتوانند در تابستان سال جارى هزار مگاوات مصرف برق 

را کاهش دهند، کار مطلوبى انجام شده است. 

در همایش مدیران روابط عمومى صنعت آب و برق کشور عنوان شد 

ساسان اکبرزاده

 در سال 92، حجم منابع 
36 هزار میلیارد تومان 

و نسبت
 مصارف به منابع

 52 درصد بود که با
 فعالیت هاى صورت 
گرفته، حجم منابع به 

60 هزار میلیارد تومان 
و نسبت مصارف به 
منابع به 85 درصد 

رسیده است
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رئیس اداره تعاون، کارورفاه اجتماعى شهرستان اصفهان 
اعالم کرد:در سال جارى 17 میلیارد ریال تسهیالت براى 

مشاغل خانگى در نظر گرفته شده است.
رضا برزوییان بــا بیان اینکه توجه به موضوع اشــتغال 
مهمترین برنامه این اداره اســت، گفت: سهمیه جدید 
اعتبارات قرض الحسنه مشاغل خانگى 17 میلیارد ریال 
پیش بینى شده که این ســهمیه به طرح هاى پشتیبان 

پرداخت خواهد شد.
وى در خصــوص طــرح هــاى پشــتیبان مشــاغل 
خانگــى گفت: طرح هاى پشــتیبان مشــاغل خانگى 
عالوه بر اشتغالزایى مناسب و ســودهى، داراى مزیت 

نسبى و رقابتى است.
رئیس اداره تعاون، کارورفاه اجتماعى شهرستان اصفهان 
ادامه داد: با توجه به گردش کار اعالم شده از سوى اداره 
کل در این زمینه ، باید تصمیمات فورى براى جذب هرچه 

سریع تر و بهتر اعتبارات مذکور اتخاذ گردد.
رئیــس اداره تعــاون، کارورفاه اجتماعى شهرســتان 
اصفهان همچنین خواســتار بیان موانع و مشــکالت 
سال هاى گذشته در جذب تسهیالت پشتیبان مشاغل

 خانگى مطرح شــده شد و بر حل مشــکالت گذشته، 
تســریع در روند انجام کار و همکارى بیشتر بانک هاى 

عامل تأکید کرد.

مشاور عالى شهردار اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت 
ساخت ایستگاه هاى قطارشــهرى اصفهان گفت: قرار 
نیست با هر کیفیتى کار ســاخت ایستگاه هاى متروى 

اصفهان را پیش ببریم.
جواد شــعرباف با بیان اینکه قرار اســت بعد از احداث 
مترو نگاهى به محورهاى چهارباغ، هزارجریب و دیگر 
خیابان ها داشته باشیم، اظهار داشت: در این طرح چهار 
حوض و یک مجسمه 6مترى که پیش از این در میدان 
قرار داشت، پیش بینى شده است. وى با بیان اینکه درصد 
اندکى از بخش هاى نازك کارى سازه باقى مانده است، 
ادامه داد: پیشرفت برنامه اى این ایستگاه نزدیک به 97 

درصد بوده و کار ســازه اى آن با کیفیت قابل توجهى 
انجام شده است.

شــعرباف، توجه به موضــوع کیفیت ســازه ها را مهم 
خوانــد و افــزود: اولویت ما در ســاخت ایســتگاه ها

 و تکمیل نازك کارى آن، انجام کار با باالترین کیفیت 
اســت و ما به دنبال آن هســتیم که کار بــا باالترین 
کیفیت ساخته شود زیرا قرار نیســت به هر قیمت کار 

انجام شود.
مشاور عالى شهردار اصفهان درباره زمان نصب پله هاى 
برقى ایستگاه، اضافه کرد: پله  هاى برقى ایستگاه آزادى 

نیز طى روزهاى آینده نصب خواهند شد.

پیش بینى 17میلیارد ریال 
تسهیالت مشاغل خانگى 

ساخت ایستگاه مترو  
با هر کیفیت را قبول نداریم

جشــن «نســیم مهر» به همت اداره کل زندان ها و 
انجمن حمایت از زندانیان به بهانه پنجم خرداد روز ملى 
حمایت از خانواده هاى زندانیان، با حضور مســئوالن 
و خانواده هاى زندانیان آزاد شــده در تاالر اجتماعات 
هنرسراى خورشــید در اصفهان با برنامه هاى متنوع 

برگزار شد. 
مدیر کل زندان هاى اســتان اصفهان در این جشــن، 
با خیرمقدم به خانواده هاى زندانیان آزاد شــده، گفت: 
زندان ها در جمهورى اسالمى بر اصول اصالح زندانیان 
و کمک به آســیب ها و حمایت از خانواده هاى آنها بنا 

شده است. 
اسدا... گرجى زاده افزود: در اســتان اصفهان، بیش از 
شــش هزار زندانى در زمینه برنامه هاى فرهنگى کار 
مى کنند، دو هزار زندانى حافظ قرآن بوده و چهار هزار 
زندانى فعالیت شــغلى دارند و در حقیقت برنامه هایى 
براى اصالح زندانیان و بازگرداندن آنها به جامعه است 

که اجرایى شده است. 
وى با بیان اینکه ما باید خانواده هاى زندانیان را از خود 
بدانیم و براى رفع آسیب ها همه باید کمک کنند، گفت: 
در زندان ها، افرادى هستند که نیازمند کمک ما هستند 
و امروز با توجه به اینکه حدود هــزار زندانى در زندان 
درس مى خوانند باید از خانواده هاى آنها پشــتیبانى و 

حمایت شود. 
مدیر کل زندان هاى اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
پیشــگیرى از وقوع جرم، وظیفه همه دســتگاه هاى 
دولتى است تا به خانواده ها که پشــتوانه خوبى براى 
امید به زندگى زندانیان هستند کمک شود و آسیب ها 

برطرف گردد. 
گرجى زاده خانواده هــاى زندانیان را عضوى از جامعه 
خواند و افــزود: در 29 اردیبهشــت همــه زندانیان و 
خانواده هایشــان پاى صندوق هاى رأى آمدند و رأى 
دادند و در همه مسائل اجتماعى حضورى فعال دارند و 
نباید از خانواده هاى زندانیان غافل بود و آنان باید بدانند 

که فراموش نشده اند. 

وى با بیــان اینکه ما مراقبت بعد از خــروج از زندان را 
داریم تا زندانیــان به جامعه بازگردانده شــوند، اذعان 
داشت: امروز در زندان ها، 95 درصد کار فرهنگى انجام 
مى شود و در حقیقت هدف ما، زندانى کردن افراد نیست 
بلکه گام هایى اســت که ســازمان زندان ها در جهت 

اصالح مجرمین بر مى دارد. 
***

مدیر عامل انجمن حمایــت از زندانیان اصفهان هم از 
همه کسانى که در برگزارى جشن «نسیم مهر» نقش 
داشتند تشکر کرد و گفت: هدف از برگزارى این جشن، 
بازپرورى و کمک به مجموعه اى است که روزى گرفتار 

بودند و امروز براى زندگى بهتر تالش مى کنند.
محمود مباشــرى اظهار داشــت: امروز به لطف خدا 
و همت خیرین و کمک معنوى مســئولین، ســه هزار 
خانواده زندانى تحت حمایت انجمن بوده و مستمرى، 
مباحث بهداشتى و درمانى، اشتغال، مسکن و... آنان را 

پوشش مى دهیم. 
وى ادامــه داد: حدود صــد نفر از افــراد خانواده هاى 
زندانیان تحت پوشــش، در مقطع کارشناسى تا دکترا 
و هزار و 300 دانش آموز و ... تحصیل مى کنند و امید 
اســت با کمک خیرین، بتوانیم معیشــت و مستمرى 
خانواده هاى تحت پوشش را تأمین کنیم. این در حالى 

اســت که به خانواده هاى زندانیان ماهیانه مستمرى، 
بسته هاى ســبد کاال و اطعام مى دهیم ولى امید است 

روزى برسد گرفتار زندانى نداشته باشیم. 
مباشرى از  نمایش برنامه «یک شهر، یک ضیافت» در 
ماه مبارك رمضان از سیماى مرکز اصفهان خبر داد و 
گفت: از اول ماه مبارك رمضان برنامه «یک شهر، یک 
ضیافت» براى کمک به آزادى زندانیان از سیماى مرکز 
اصفهان پخش خواهد شــد و بعد از افطــار نیز برنامه 
«نسیم مهربانى» در ســینما تئاتر سیتى سنتر اصفهان 
هر شب ساعت 21 تا 24، براى کمک به خانواده هاى 

زندانیان با برنامه هاى متنوع به اجرا در مى آید. 

***
علیرضا ترك نژاد روانشناس و اســتاد دانشگاه نیز در 
جشن «نسیم مهر» به خانواده ها به خصوص همسران 
زندانیان آزاد شده، توصیه کرد: با توجه به اینکه اصوًال 
زندان تجربه تلخى براى زندانیان اســت پس از خروج 
زندانى از زندان و در زمــان آزادى وى، رابطه عاطفى 

خوبى با او داشته باشند. 
ترك نژاد افزود: باز تولید روابط عاطفى با همسر اصوًال 
زمانبر بوده و انجام مشــاوره، گفتگــوى صمیمانه در 
فضایى مناسب، حفظ اعتبار همسر در خانواده، حمایت 
و انسجام مى تواند به بازتولید روابط عاطفى، به زندانى 

آزاد شده کمک کند تا با سالمت به جامعه بازگردد.  

در جشن روز ملى حمایت از خانواده هاى زندانیان اعالم شد

کمک به آزادى زندانیان  اصفهانى در ماه رمضان کمربند شمالى خوراسگان 
آزادسازى مى شود

مدیر منطقه 15 شهردارى اصفهان گفت: در سال جارى 
براى آزادسـازى کمربند شمالى خوراسـگان 36 میلیارد 

تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
رضا مختارى گفت: احداث کمربند شمالى خوراسگان از 
انتهاى خیابان سلمان آغاز و با عبور از خیابان هاى ا... اکبر، 
شهداى ابر، الله ، ستار و کنگاز  به بزرگراه شهید آقابابایى 

منتهى مى شود.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر آزادسازى این پروژه در 
دست اجراست، تصریح کرد: اگر شهروندان همکارى هاى 
الزم را با شهردارى داشته باشـند، به یقین آزادسازى این 

پروژه به زودى تکمیل مى شود.
مدیر منطقه 15 با اشـاره به اینکـه آزادسـازى این پروژه 
تاکنون 50 درصد پیشـرفت داشته اسـت، افزود: در سال 
جارى براى آزادسـازى این پروژه نیـز  36 میلیارد تومان 
و بـراى اجـراى آن نیـز 14 میلیاردتومان در نظـر گرفته 

شده است.

توقیف هندوانه هاى تریاکی 
در شهرضا

معاون اجتماعـی فرماندهی انتظامی اسـتان اصفهان از 
کشف 19 کیلو و 800 گرم تریاك که در بار هندوانه یک 

کامیون بنز جاساز شده بود خبر داد.
سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار داشت: مأموران مستقر 
در ایسـتگاه ایسـت و بازرسـی شـهید امامی شهرستان 
شهرضا حین کنترل خودروهاي عبوري به یک کامیون 

بنز مشکوك شدند و آن را متوقف کردند.
وي افزود: در بازرسـی از این خودرو کـه حامل بار قانونی 
هندوانه بود مقدار 19 کیلو و 800 گـرم تریاك که زیر بار 
جاساز شده بود کشف شـد و در این خصوص دو سوداگر 

مرگ دستگیر شدند.

رأى هیچ نامزدى در انتخابات 
میان دوره اى مجلس باطل نشد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شـوراى اسـالمى گفت: 
صحت انتخابـات میانـدوره اى مجلس در حـوزه انتخابیه 
اصفهان تأیید شـده اسـت و در این انتخابات رأى صحیح 
مأخوذه هیچیـک از نامزدها باطل نشـد.حیدرعلى عابدى 
اضافه کرد: آراء هیچ نامزدى در انتخابات میاندوره اى مجلس 
در حوزه انتخابیـه اصفهان باطل نشـد بلکـه در این حوزه 

انتخابیه، آراء باطله زیادى به صندوق ها انداخته شده بود.

معرفى مدیر جدید 
امور شعب بانک ملى استان 

عضـو هیئـت مدیـره و معـاون امـور شـعب بانـک 
بـه توجـه  بـا  گفـت:  اصفهـان  در  ایـران  ملـى 

سیاسـت هاى دولـت، پرداخـت مطالبـات به بانـک ها، 
سودآورى بانک ها و تأمین سرمایه در گردش روند بهترى 
را در سـال جارى تجربه کند. برات کریمى  بـا حضور در 
اصفهان از زحمات حسینى، مدیر سابق امور شعب بانک 
ملى اسـتان اصفهان تقدیر کرد و نصرى بـه عنوان مدیر 

جدید امور شعب بانک ملى استان اصفهان معرفى شد.

تکثیر گیاه زینتى
 «عشق در قفس» در اصفهان

طـرح آزمایشـى تکثیـر گیـاه زینتـى عشـق در قفس با 
موفقیت در هسـته تحقیقاتى ارژن مسـتقر در مرکز رشد 
کشـاورزى شـهرك علمى و تحقیقاتـى اصفهـان اجرا 
شد.مدیر هسـته تحقیقاتى ارژن با بیان اینکه گیاه عشق 
در قفس از گیاهان دارویى تیره سیب زمینى است، افزود: 
این گیـاه  علفـى ریزومـى خزنـده دارد و  در جنگل هاى 
شمال کشور و ارسباران  مى روید.زهرا هاشمى فر افزود:

 بهره بـردارى هـاى غیراصولـى و فراتر از توان رویشـى 
اکوسیستم هاى طبیعى و همچنین خشکسالى هاى اخیر، 
تنوع گونه هاى گیاهى را با چالش روبه رو کرده است .  وى 
به اهمیت تکثیر گیاه عشق در قفس و تجارى سازى آن به 
عنوان گیاه زینتى اشاره کرده و گفت: گرچه این گیاه وارد 

بازار دارویى شده اما به جنبه زینتى آن توجه نشده است.
وى افزود:با استفاده از این شیوه،  300گیاه عشق در قفس 

تولید شد که تا دو ماه آینده به مرحله گلدهى مى رسد.

قائم مقام وزیر نیرو با تأکید بر اینکه روابط عمومى یکى 
از صنایع موفق دنیاســت، گفت: با توجه به محدودیت 
منابع آب در استان اصفهان، هماهنگى هاى محلى زیر 
نظر استاندارى مى تواند حداقل ها را به بهترین وجه در 

بین اکثریت توزیع کند.
ستار محمودى افزود: وزارت نیرو اقدامات بسیارى مانند 
سدسازى، تونل سازى، تصفیه خانه، نیروگاه و ... داشته 
است و خوشبختانه در این امور موفق بوده، اما اگر مردم 
شناخت کاملى از این اقدامات پیدا نکنند، بخشى از کارها 
ناقص باقى مى ماند. وى با بیان اینکه این اقدامات باید 
به تدریج به جامعه منتقل شود، ادامه داد: در وزارت نیرو 

با کسانى سروکار داریم که شــریک ما هستند و هر دو 
شریک حقوقى دارند، اما در این اشتراکات سهم سرمایه 

گذارى مردم بیشتر است.
قائــم مقــام وزیر نیــرو خاطــر نشــان کــرد: باید 
مســئوالنه، متواضعانــه و بدهکارانــه از جانــب 
خــود بــا مــردم روبــه رو شــویم، کــه ایــن امر 
نیازمنــد آموزش هــاى خاصــى اســت و حتــى

 در بسیارى از کشــورها براى دادن شغل به فرد ابتدا به 
او آموزش هاى حقوقى و ســپس روابــط عمومى داده 

مى شود.
به گفته وى، امکانات گسترده اى در حوزه هاى مختلف 

تولید، توزیع، آب و برق و ... وجــود دارد که به صورت 
جزیره اى در بخش هاى فیزیکى، مســتند ســازى و 
فرهنگسازى و... از آنها استفاده مى شــود که باید این 

نقیصه برطرف شود.
قائم مقــام وزیر نیرو با اشــاره به اینکه بایــد در حوزه 
آب بین وزارت نیرو و اســتاندارى اصفهــان کارهاى 
کارشناسى براى پیشبرد برنامه هاى بلند مدت صورت 
گیرد، تأکیــد کرد: با توجــه به محدودیــت منابع آب 
در این استان هماهنگى هاى محلى زیر نظر استاندارى 
مى تواند حداقل ها را به بهترین وجــه در بین اکثریت 

توزیع کند.

 مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان گفت: طرح اهداى نهال به شهروندان براى احیاى 

باغات در اصفهان اجرایى شده است.
احمد سلیمانى پور اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که 
رویکرد شهردارى استمرار کاشت نهال در طول سال است و 
براى توسعه فضاى سبز حجمى در شهر اصفهان این مهم 

مورد توجه قرار گرفته است.
وى  اجراى طرح اهــداى نهال به شــهروندان را در واقع 
زمینه ســاز احیاى باغــات در اصفهان توصیــف کرد و 
ابراز داشــت: حضور شــهروندان براى کاشــت نهال در
 مراسم هاى ملى، مذهبى و شخصى خود بى نظیر بوده و 
در همین راســتا طرح اهداى نهال براى اولین بار در شهر 

اصفهان راه اندازى شد.
سلیمانى پور با اشــاره به اینکه طرح اهداى نهال بر روى 
سایت سازمان پارك ها راه اندازى شــده است، ادامه داد: 
شهروندان براى شرکت در این طرح باید ثبت نام و سپس 

نوع و تعداد نهال و مناسبت شخصى خود را انتخاب کنند.
وى با بیان اینکه شــهروندان پس از پایــان ثبت نام باید 
هزینه کاشــت نهال را به صورت آنالین یا بانکى پرداخت 
کنند، افزود: شــهروندان پس از پایان مراحل ثبت نام یک 
کد رهگیرى دریافت مى کنند تــا از مراحل ثبت نام خود 

مطلع شود.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
با اشاره به اینکه کاشت نهال هاى متناسب با شرایط جوى و 
آب و هوایى اصفهان در دستور کار قرار گرفته است، تأکید 

کرد: در طرح اهداى نهال، کاشــت 30 گونه مختلف که با 
شــرایط آب و هوا اصفهان مطابقت و نیاز به آبیارى کمى 

دارند در نظر گرفته شده است.
وى با تأکید بر اینکه شــهروندان با اســتفاده از این طرح 
مى توانند نهالى نذر و یا به مناسبت شخصى خود در یکى از 
نقاط شهر کاشت کنند، ادامه داد: شهروندان مى توانند در 
طرح اهداى نهال، نهالى براى مناسبت هاى تولد، ازدواج و 
سالگرد ازدواج، شکرانه سالمتى و... در نقاط مختلف شهر 

کاشت کنند.
ســلیمانى پور با اشــاره به اینکه نهال هایى که از سوى 

بازماندگان براى اموات درخواست مى شود در باغ رضوان 
کاشته مى شــود، اضافه کرد: همچنین نهال هایى که به 
مناسبت ورود به دانشــگاه یا فارغ التحصیلى انتخاب شده 
نیز در دانشگاه ها  و نهالى که از سوى گردشگران خارجى 
انتخاب مى شود نیز در بوستان هاى محدوده شهر کاشته 

مى شود.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 
اصفهان در ادامه با بیان اینکه نهال توسط پیمانکار کاشته 
و به مدت شــش ماه نگهدارى و پس از آن نیز نهال براى 
نگهدارى به ســازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى 

اصفهان تحویل داده مى شــود، تأکید کرد: اگر نهالى طى 
شش ماه آسیبى ببیند پیمانکار نیز باید خسارت وارد شده به 

نهال را برطرف کند.

خیّران مى توانند براى راه اندازى بوستان 
زمین اهدا کنند

وى با تأکید بر اینکه برخى از افراد خّیر نیز بخشى از اموال 
خود را براى کاشت نهال هزینه مى کنند، ادامه داد: برخى 
دیگر از افراد خّیر نیز زمین هایى براى احداث بوســتان و 

فضاى سبز  اهدا مى کنند.
سلیمانى پور با بیان اینکه طرح «حفظ باغات خصوصى» 
براى اولین بار در شهر اصفهان مطرح شــد، ابراز داشت: 

طرح حفظ این باغات در حریم شهرها در دست اجراست.
وى با اشاره به اینکه طرح  آبیارى خاکسترى درختان براى 
صرفه جویى آب در درســت مطالعه است، بیان داشت: به 
منظور صرفه جویى و عدم استفاده از آب شرب در آبیارى 
گیاهان خانگى، با طراحى فاضالب دو قلو، آب حمام، ماشین 
لباسشویى و ماشین ظرفشویى در مخزنى جدا ذخیره و با 

دستگاه مخصوص، آبیارى باغچه منازل انجام مى شود.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
با اشاره به اینکه در این روزها معضل کم آبى گریبانگیر شهر 
شده است، اضافه کرد: اکنون آبیارى قطره اى بهترین گزینه 
براى آبیارى درختان تشنه است و از این رو استفاده از این 
سیستم در همه مناطق شهردارى بر اساس اولویت بندى 

صورت گرفته در دستور کار قرار گرفته است.

احیاى باغات خصوصى اصفهان

فرماندار شاهین شــهر گفت: فرماندارى شاهین شهر 
با همکارى اداره صنعت، معــدن  و تجارت و اصناف 
شهرستان براى تأمین مایحتاج مردم تمهیدات ویژه اى 

از جمله فروش فوق العاده در نظر گرفته است.
علیرضا بصیرى جزى افزود: امسال نیز مانند سال هاى 
گذشته بر اساس سیاســتگذارى هاى صورت گرفته و 
به منظور تأمین نیاز اقالم اساسى و کاالهاى پرمصرف 
در این ماه، در چند فروشگاه بزرگ فروش هاى فوق العاده 
صنفى پیش بینى شده است تا مردم کاالهاى مورد نیاز 
خود را با تخفیف هاى ویژه و با قیمت مناسب تهیه کنند.

وى ادامه داد: این فروش هاى فوق العاده براى اقالمى 
همچون گوشت، مرغ، برنج، روغن، خرما، لبنیات است، 
همچنین فروش زولبیا و بامیه نیز با قیمت هاى مصوب 
اتحادیه که قبل از شروع ماه رمضان اعالم و مصوب شده 
بود هم اکنون به فروش مى رسد.بصیرى جزى با بیان 
اینکه برخورد با متخلفان صنفى در ماه رمضان شدت 
مى گیرد، اضافه کرد: از چنــد روز مانده به ماه رمضان 
نظارت و بازرسى نیز به  صورت ویژه در حوزه قیمت و 
بهداشت  بر روى اصناف شهرستان آغاز شده تا هیچ گونه 

تخلفى صورت نگیرد. 

فروش فوق العاده 
کاالهاى اساسى در 

فروشگاه هاى شاهین شهر

ساسان اکبرزاده

در استان اصفهان 
بیش از 6000 

زندانى در زمینه 
برنامه هاى 
فرهنگى کار

 مى کنند، 2000 
زندانى حافظ قرآن 

بوده و 4000 
زندانى فعالیت 
شغلى دارند

محدودیت منابع آب 
اصفهان
 زیر نظر استاندارى 
حل مى  شود
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نمایندگى هــاى کیا و بنز هنوز موفق بــه تمدید اعتبار 
خود براى واردات خودروها نشــدند و عمًال واردات این 

محصوالت متوقف شده است.
براســاس اعــالم دبیرخانه هیئــت عالى نظــارت بر 
سازمان هاى صنفى کشور، از آذرماه سال گذشته اعتبار 
شرکت وارد کننده خودروهاى کیا به اتمام رسیده و عمًال 
از آن تاریخ در لیســت جدید خودروهایى که مجوز ثبت 
سفارش داشتند اسم این خودرو حذف و توقف واردت آن 

اعمال شده است.
در حال حاضر شــش ماه از اتمام نمایندگى واردات این 
خودرو در کشــور مى گذرد اما هنوز نمایندگى موفق به 

تمدید اعتبار خود براى واردات خودروهاى کیا نشــده 
است.همچنین از 19 اردیبهشت ماه امسال، اعتبار شرکت 
واردکننده محصوالت بنز به اتمام رسیده و هنوز مجوز 
جدیدى براى این شرکت در دبیرخانه هیئت عالى نظارت 

بر سازمان هاى صنفى کشور درج نشده است.
  براساس دستورالعمل واردات خودرو که از سوى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تدوین شده، تمام واردکنندگان 
خــودرو ملزم به دریافــت مجوز نمایندگى از شــرکت 
خودروساز خارجى صاحب برند یا نماینده رسمى و اصلى 
این شرکت ها، شده اند در غیر این صورت امکان واردات 

محصوالت را نخواهند داشت.

دولت از توزیع گســترده 90هزار تن مرغ، شکر و برنج 
ارزان دولتى خبر داد تا سفره هاى مردم در رمضان امسال 

رنگین شود.
على اکبر مهرفرد، معاون بازرگانى و صنایع غذایى وزارت 
جهاد کشاورزى درباره اجراى طرح ضیافت و تنظیم بازار 
در ماه مبارك رمضان گفت: کاالهاى اساسى مورد نیاز 
هر استان براساس ســهمیه آن ها تعیین و گوشت مرغ، 

برنج، روغن و شکر براى توزیع ارسال شده است.
وى افــزود: زمــان توزیع کاالهــاى اساســى در هر 
استان بر اساس نیاز و شــرایط بازار هر اســتان انجام

 مى شود.

مهر فرد گفت: قیمت کاالهاى اساســى نیز در کارگروه 
تنظیم بازار تعیین شده و وزارت جهاد کشاورزى نیز این 

فهرست را به استان ها ابالغ کرده است.
وى افزود: تاکنون 20 هزار تن گوشت مرغ منجمد، 40 
هزار تن شکر ویژه مصرف خانوار و صنایع و 30 هزار تن 

نیز برنج براى توزیع اختصاص یافته است.
معاون بازرگانى و صنایع غذایى وزارت جهاد کشاورزى 
گفت:: قیمت فروش شکر به صورت عمده دو هزار و 520 
تومان درب کارخانه تعیین شــده و قیمت هر کیلو برنج 
خارجى مرغوب نیز براى مصرف کننده هر کیلو سه هزار 

و 700 تومان پیش بینى شده است.

توزیع 90هزار تن مرغ، شکر و 
برنج ارزان دولتى

واردات کیا و بنز به ایران
 فعالً ممنوع است

فیبر نورى به یک میلیون 
منزل و محل کار مى رود

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با اشاره به انتخاب 
خوزستان به عنوان نخســتین استان کشور در ایجاد 
فیبرنورى خانگى، گفت: این امــر مى تواند موجب 
تحول اقتصادى منطقه آزاد اروند و آبادان و خرمشهر 
شود.محمود گفت: اخیرا در شرکت مخابرات ایران 
تصمیم گرفته ایم که فیبر نورى را به محل کار، منازل 
و بخش هاى اقتصادى کشــور ببریم. خوزســتان و 
شهر آبادان براى اجراى این طرح به صورت پایلوت 

انتخاب شده اند .

تعریف کد اشتغال
 براى ایرانى ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى از تعریف کد اشتغال
 براى ایرانى ها خبر داد و گفت:  مصمم هســتیم بر 
اساس مهارتى که هر فرد دارد یک کد اشتغال براى او 
تعریف کنیم. ربیعى ادامه داد: با کد اشتغال مى توانیم 
عالوه بر سیاستگذارى بازار کار، اشتغال هر ایرانى را 
رصد کنیم که با توجه به زمانبر بودن طرح باید همه 

ابعاد و جوانب کار دیده شود.

اعطاى تسهیالت 20 میلیونى 
به بازنشستگان

بانک رفاه کارگران از اعطاى تسهیالت قرض الحسنه 
20 میلیون ریالى به بازنشستگان، مستمرى بگیرن 

و مقررى بگیرین سازمان تامین اجتماعى خبر داد.
بر اساس این گزارش،شــعب بانک رفاه در سراسر 
کشور آمادگى دارند تا نســبت به اعطاى تسهیالت
 قرض الحسنه به بازنشستگان، مستمرى و مقررى 

بگیران سازمان تامین اجتماعى اقدام کنند.
بازنشستگان، مســتمرى و مقررى بگیران سازمان 
تامین اجتماعى که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت 
مى کنند، مى توانند تا ســقف 20 میلیــون ریال و با 
مدت بازپرداخت 36 ماه از تسهیالت قرض الحسنه 

بهره مند شوند.

فضاى کسب وکار ایران
 بدتر شده است

مرکز پژوهش هاى مجلس در گزارشى عنوان کرد: در 
جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه 
ایران، سه رتبه بدتر شد و از 117 به 120 رسیده که هر 
سه رتبه آن ناشى از بدتر شدن نسبى وضعیت ایران 
بوده اســت.طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار 
بانک جهانى در سال 2017، جمهورى اسالمى ایران 
در رتبه 120 از میان 190 کشــور جهان و در جایگاه 
شانزدهم در میان 25 کشــور منطقه سند چشم انداز 

قرار گرفته است. 

عایدى000 5 میلیاردى
ناشى از مبارزه بافرار مالیاتى

رئیس کل ســازمان امور مالیاتى کشور از واریز پنج 
هزار میلیاردتومان مالیات به خزانه دولت در سال 95 از 
محل شناسایى فرارهاى مالیاتى خبر داد.کامل تقوى 
نژاد با اشاره به بند 17 سیاست هاى اقتصاد مقاومتى 
مبنى بر اصالح نظام درآمدى دولت با افزایش سهم 
درآمدهاى مالیاتى گفت: با اجراى این سیاست، هم 
اکنون سهم مالیات از تولید ناخالص داخلى به هشت 
درصد رسیده که البته تا پایان برنامه ششم این رقم 

باید به 11 درصد برسد.

خودروى جدید سیتروئن 
در ایران چه نام دارد؟

اولین خودرویى که از سوى شرکت سیتروئن به بازار 
 C4 ایران عرضه مى شــود آخرین نسل از سیتروئن
اســت که در تابستان ســال جارى وارد بازار خواهد 
شد و  پیش بینى مى شود محصول دوم  آن نیز بنام 
سیتروئن C3 در اوایل ســال 2018 میالدى روانه 

بازارشود.

چرك نویس

در حالى با مصوبه اخیر شــوراى پول و اعتبار، بانک ها 
ملزم به واگذارى صندوق هاى سرمایه گذارى و خروج از 
این فعالیت بورسى شده اند که در آستانه این تغییر ارقام 
سود پرداختى در صندوق ها به بیش از 22 درصد مى رسد، 
نرخى که در حدود هفت درصد از ســود مصوب سپرده 

بانکى انحراف دارد.
کاهش حد مجاز بانک هــا براى ســرمایه گذارى و به 
عبارتى بنگاهدارى آنها به 20 درصد  مصوبه اى بود که به 
اخطار به بانک ها براى کاهش بنگاهدارى آنها انجامید و 
باید سقف فعلى 40 درصد را تا نصف کاهش دهند. این 
در حالى اســت که اکنون بر اســاس آمار رسمى میزان 
سرمایه گذارى بانک ها بالغ بر 54 درصد سرمایه پایه آنها 

و رقمى در حدود 38 هزار میلیارد تومان  است.
در جریان این مصوبه تاکید شــد که ســرمایه گذارى 
بانک هــا در اوراق بهــادار باید در چارچــوب تعاریف
 انجام شده از ســوى بانک مرکزى بوده و نباید در قالب 

فعالیت غیربانکى انجام شود. بر این اساس اعالم شده 
که فعالیت در صندوق هاى ســرمایه گذارى از مصادیق 
غیربانکى تلقى مى شود و شبکه بانکى باید تمامى سهم 

خود در این حوزه را واگذار کند.
در حالى با ابالغ این مصوبه بایــد بانک ها طبق قانون 
و چارچــوب ضوابط بانک مرکزى نســبت به واگذارى 
صندوق هاى سرمایه گذارى اقدام کنند که در آستانه این 
تغییر سرکشى به بازار پول و بانک ها از این حکایت داشت 
که در حال حاضر این صندوق ها سودى بالغ بر 20 تا 22 

درصد را به مشتریان خود پرداخت مى کنند.
برخى بانک ها در ازاى گشایش حساب در صندوق هاى 
سرمایه گذارى ســود 19 درصد را به عنوان کف عنوان 
کرده کــه مى تواند تا 21 درصد متغیر باشــد. همچنین 
هســتند بانک هایى که نرخ 22 و حتى 23 درصد را به 
عنوان سود پرداختى بابت ســرمایه گذارى در صندوق 

پیشنهاد مى کنند.
البته در بین بانک ها کف منابعى کــه باید براى افتتاح 
حساب صندوق وجود داشته باشد متغیر است به گونه اى 

که برخى حدود دو میلیون تومان را براى پرداخت سود 
باالتر دریافت مى کنند و در مواردى هم هیچ کف نرخى 

تعریف نشــده و هر مبلغى مى تواند تا سودهاى باالى
 20 درصد را به خود اختصاص دهد.

اکنون صندوق هــاى ســرمایه گذارى از رقباى جدى 
حساب هاى سپرده محسوب شده و با توجه به تضمینى 
که بر نرخ ســود افتتاح حســاب آنها در بانک ها وجود 
دارد و اختــالف تا هفت درصدى که با ســود ســپرده 
فعلى 15 درصد در شــبکه بانکى وجــود دارد مى تواند 
موجــب حرکت این منابع از حســاب هاى ســپرده به 
صندوق هاى سرمایه گذارى شود. در این شرایط بخش 
قابل توجهى از منابع بانکها درگیر ســرمایه گذارى در 
بورس و سودآورى خواهد شد تا بتوانند به دلیل تنگناى 
مالى از این محل حــدى ازمنابع مورد نیاز خود را تامین 
کنند. البته در این جریان بخشــى از منابع بانکها درگیر 
شده و  مانع از پرداخت آنها در تســهیالت رایج بانکى

 خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت ســهامى ذوب آهن اصفهان از 
تشکیل کنسرســیومى با حضور شــرکت راه  آهن، 
ذوب آهن و یک شــرکت هندى براى تولید ریل در 
کشــور خبر داد و گفت: مشــکل اصلى در تولید ریل 

محدودیت منابع ریالى دولت است.
احمد صادقى در مورد بحث هاى مطرح شــده مبنى 
بر تأخیر شرکت ذوب  آهن در تحویل ریل به شرکت
 راه  آهن اظهار داشت: ما تأخیرى در این زمینه نداریم 
و خط تولید ریل ذوب  آهــن قبًال با حضور معاون اول 

رئیس  جمهور افتتاح شده است. 
وى با بیان اینکه تاکنون سه هزار تن ریل در شرکت 
ذوب  آهن تولید شده اســت، افزود: مشکل اصلى این 
است که شــرکت راه  آهن، دولتى است و باید از منابع 
دولتى برخوردار شود، این در حالى است که منابع ریالى 
دولت محدود است و به همین دلیل راه  آهن نمى تواند 
قرارداد ریالى با ما منعقد کند،در نتیجه مجبور شد که با 
ما قرارداد ارزى ببندد تا از پتانسیل ارزى خارج از کشور 

استفاده کند. 
وى با بیان اینکه در نهایت، مقررات به شرکت راه  آهن 
اجازه نداد که بتواند به ما ارز بدهد، افزود: قرارداد ارزى 
بسته شــد ولى بعد از مدتى، قرارداد تولید 40 هزار تن 
ریل با هماهنگى ســازمان برنامه و بودجه تبدیل به 

قرارداد ریالى شد که به ما ابالغ شده است. 
صادقى تصریح کــرد: طى ماه جارى پنــج هزار تن 
از این 40 هزار تن ریل را تولید و به شــرکت راه  آهن 
ارائه خواهیم کرد و ســه هزار تن ریل نیز قبًال تولید 

کرده بودیم. 
صادقى تأکید کرد: کار تولید ریل راه افتاده ولى تداوم 
آن با مشــکل تأمین منابع ریالى روبه رو است و دولت 

منابع ریالى ندارد که به این پروژه اختصاص دهد. 
وى با بیان اینکه ریل هاى U33 در شرکت ذوب  آهن 
در حال تولید اســت، گفت: تولید آزمایش ریل هاى 
UIC60 نیز انجام شــده و منتظر ســفارش تولید 

هستیم. 
مدیر عامل شرکت ذوب  آهن افزود: شرکت راه  آهن 
براى تولید ریل هاى UIC60 به ما سفارشــى نداده 
اســت، ولى با قرارگاه خاتم االنبیــاء در حال مذاکره 
هســتیم و احتمال دارد که به قرارداد برسیم. به گفته 

وى، قرارگاه درخواســت تولید 100 هزار تن ریل را از 
ذوب آهن دارد. 

وى در مورد ارزش قرارداد جدید با شرکت راه  آهن نیز 
گفت: ارزش این قرارداد در حدود 100 میلیارد تومان 
اســت و با توجه به اینکه راه  آهن از ذوب  آهن مطالبه 

دارد، احتماًال این رقم با آنها تهاتر خواهد شد. 
مدیرعامــل ذوب آهن بــا تأکید بر اینکه ســفارش
 راه  آهن را طى چهار یا پنج مــاه تحویل خواهیم داد، 

افزود: ظرفیت تولید ما باالست، ولى تقاضا کم است. 
به گفته صادقى، از نظر اســتانداردى هیچ مشــکلى 
در تولید ریل وجــود ندارد، ولى در مــورد زمان تولید 
ریل هاى UIC60 با توجه به بلنــد بودن طول این 
ریل ها، امکان صادرات وجود ندارد و باید بر اســاس 

سفارش داخلى براى تولید اقدام کنیم. 
وى اظهار داشت: یک راه حل از سوى شرکت راه  آهن 
ارائه شده که ما نیز قبول کرده ایم و آن هم استفاده از 

فاینانس خارجى براى تأمین منابع مالى است. 
صادقى با بیان اینکه راه  آهن خواستار خرید ریل از ما 
است و مشکل اصلى به تأمین مالى مربوط مى شود، 
گفت: از این طریق ما از شرکت خارجى شمش فوالد 
خریدارى مى کنیم، آن را به ریل تبدیل مى کنیم و در 

داخل ایران به شرکت راه آهن تحویل مى دهیم. 
مدیــر عامــل ذوب  آهن بــا اشــاره بــه اینکه از 
این طریــق یــک کنسرســیوم تشــکیل خواهد 
شــد، تصریــح کــرد: ایــن قــرارداد هنــوز امضا 
نشــده و مــا منتظریــم کــه طــرف هنــدى به

 ذوب  آهن بیاید و از این شرکت بازدید کند.

ســخنگوى ســتاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز گفت: مأموران وزارت اطالعــات با همکارى 
مأموران گمرك موفق شــدند 30 هزار دســتگاه

 کولر گازى قاچاق معادل 160 کانتینر به ارزش 50 
میلیارد تومان را کشف و ضبط کنند.

قاسم خورشــیدى افزود: این کولر ها معادل 160 
کانتینر بوده که در پنج انبار در شهر رى و یک انبار 
در اشتهارد کرج کشــف و ضبط شده اند و طى این 
عملیات سه متهم اصلى دستگیر و تحویل مراجع 

قضایى شدند.
وى با اشاره به اجراى ســامانه جامع امور گمرکى، 
سامانه جامع نظارت بر حمل و نقل و سامانه جامع 
انبار ها و اتصال آنها به یکدیگر از حدود سه ماه پیش 
گفت: محموله کشف شــده از طریــق ردیابى این 
سامانه ها کشف شده است، زیرا متهمان این پرونده 
قطعات مختلف کولرهاى گازى را از گمرك هاى 
مختلف وارد کشور کرده بودند و در این انبار ها آنها را 
به یکدیگر متصل و آماده عرضه به بازار کرده بودند.

وى گفت: با اجراى این عملیات همچنین 80کانتینر 
دیگر از قطعات منفصله کولر گازى که در حال ورود 
از گمرك هاى دیگر کشور بود شناسایى و ترخیص 

آنها لغو شد. 

تکاپوى بانک ها در 
آستانه تعطیلى 

صندوق هاى 
سرمایه گذارى

 معاون نظارتى بانک مرکزى با هشــدار دوباره به مردم 
براى عدم سپرده گذارى در موسسات مالى غیرمجاز گفت: 
براى سرمایه گذارى مطمئن، اسامى موسسات معتبر را در 
سایت بانک مرکزى چک کنید.فرشــاد حیدرى از تداوم 
برنامه هاى بانک مرکزى براى نظارت بر موسسات مالى و 
اعتبارى خبر داد و گفت: بانک مرکزى برنامه جامعى براى 
برخورد با موسسات اعتبارى غیرمجاز تدارك دیده است و 
تمام موسسات مالى و اعتبارى و بانکها را به صورت مداوم 
پایش کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.معاون نظارتى 
بانک مرکزى افزود: البته نقش اصلى در برخورد با موسسات 

اعتبارى غیرمجاز را مردم در کنار برنامه هاى بانک مرکزى 
ایفا مى کنند؛ بر همین اســاس به آنها توصیه مى شود به 
موسســات غیرمجاز مراجعه نکرده و از سپرده گذارى در 
آنها خوددارى کنند؛ در غیر این صورت مسئولیت هر گونه 
مشکل در منابع مالى و سپرده هاى آنها، به عهده خودشان 
است.وى تاکید کرد: موسسات غیر مجاز، متخلف و متجاوز 
به قانون هستند و به شدت با آنها برخورد خواهد شد؛ البته 
اسامى بانک ها و موسسات اعتبارى مجاز نیز در وب سایت 
بانک مرکزى موجود اســت و مردم با دریافت اطالعات 

صحیح مى توانند راه صحیح سپرده گذارى خود را بیابند.

هشدار دوباره بانک مرکزى به سپرده گذاران

تشکیل کنسرسیوم ایرانى- هندى 
کشف 160 کانتینر براى تولید ریل در ذوب آهن

کولرگازى قاچاق 
توسط وزارت اطالعات

قیمت مدل هاى صفر
 پرفروش ترین خودروهاى داخلى

پایان انتخابات ریاست جمهورى هم نتوانست بازار خودرو 
کشور را رونق ببخشد تا همچنان با رکودى سنگین در خرید 
و فروش خودرو مواجه باشیم. آن طور که فعاالن بازار عنوان 
مى کنند، بازار خودرو گذشته از رکود فصلى خود در ماه هاى 
ابتدایى سال، رکودى حاصل از انتخابات را نیز تجربه کرد و 
خرید و فروش در آن، به شدت پایین آمد. با این حال و با وجود 
اتمام انتخابات، هنوز هم بسیارى از مشتریان میلى به خرید 
خودرو نداشته و این موضوع نشان مى دهد بازار همچنان در 
خواب بهارى قرار دارد.هرچند نمى توان گفت بازار خودرو به 
طور مطلق در رکود است، با این حال نمایشگاهداران تاکید 
مى کنند که مراجعه مشتریان به بازار بسیار ضعیف است و آنها 
فعال میلى به خرید و فروش ندارند. از سوى دیگر با توجه به 
آغاز ماه مبارك رمضان، بسیار بعید به نظر مى رسد حداقل تا 
دو سه هفته دیگر خرید و فروش خودرو با رونقى حتى نسبى 
مواجه شود. در این شرایط، فعاالن بازار پیش بینى مى کنند که 

بازار خودرو در اوایل تابستان رفته رفته با رونقى نسبى مواجه 
شده و خرید و فروش در آن صعود کند.

نکته دیگر اما اینجاست که به نظر مى رسد یکى از عوامل 
رکود، پیش فروش هاى انجام شــده در سال گذشته است. 
به عبارت بهتر، ازآنجاکه بخشــى از مشــتریان طى سال 
گذشــته اقدام به پیش خرید کرده و موعد تحویل شان در 
سال جارى اســت، عمال نیازى به مراجعه به بازار ندارند. در 
واقع بخشى از تقاضاى بازار خودرو، به واسطه پیش فروش ها 
پاسخ داده شــده و این موضوع به نوبه خود بر رکود بازار اثر 
گذاشته است. در این شــرایط اما نمودار قیمت خودروها با 
تغییراتى البته جزئى مواجه شده که بخشى از این تغییرات 
به دلیل حوادث اخیر آتش سوزى در انبارهاى خودروسازى و

 قطعه سازى کشور اســت.در کل اما مى توان گفت قیمت 
خودروها تقریبا در شــرایط تثبیت بوده و تغییرات چندان 

چشمگیرى نداشته است.

خودرو قیمت (تومان)
تغییر نسبت به 
هفته گذشته 

(تومان)

206 تیپ 2 32,900,000 ---

206 تیپ 5 38,000,000 ---
پژو 405 
GLX

29,600,000  100,000

پژو 405 
 GLX
دوگانه سوز

31,600,000  100,000

TU5 405 پژو 32,400,000  300,000
 206

صندوقدار 38,500,000 ---

207 دنده اى 42,000,000  400,000

پارس بنزینى 36,600,000 ---
پارس 

دوگانه سوز 38,500,000 ---

 TU5 پارس
کالس 15 41,000,000  100,000

SE سمند 29,300,000 ---

LX سمند 32,000,000 ---

سورن توربو 
فول 41,600,000  200,000

تندر90 ایران 
خودرو 40,500,000  200,000

تندر90 
اتوماتیک 48,300,000  300,000

پراید 131 21,200,000 ---
پراید 111 22,000,000 ---
SX تیبا 25,200,000 ---

تیبا هاچ بک 
EX

27,400,000 ---

پارس تندر 43,500,000 ---
ساندرو 
اتوماتیک 53,500,000  400,000

ساندرو 
استپ وى 
اتومات

60,900,000 ---

رنو کپچر 116,000,000 ---
دنا 43,700,000  100,000

اچ سى کراس 48,400,000  100,000
 S5 جک
اتوماتیک 95,500,000  400,000

هایما توربو 90,800,000  200,000
مزدا3 118,000,000 ---

سمند قیمت خودروهاى صفر
EF7 بنزینى 31,600,000 ---

 EF7 سمند
دوگانه سوز 33,500,000 ---



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

سپاس خداوندى را سزاست که  با علم خود جهان هستى را پدید 
آورده و با فرمان خود موجودات را آفریده اســت، بى آنکه از 
کســى پیروى کند و یــا بیاموزد و یــا از طرح حکیــم دیگرى 
استفاده نماید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار اشتباهى نشده، و نه با 

حضور و مشورت گروهى، آفریده است. 

دعاى روز اّول ماه مبارك رمضان:
 اَللّـُهمَّ اْجَعْل ِصیامى فیِه ِصیاَم الّصآئِمیَن، َوِقیامى فیِه قیاَم الْقآئِمیَن، َونَبِّْهنى 

فیِه َعْن نَْوَمِه الْغاِفلیَن، َوَهْب لى ُجْرمى فیِه یا اِلـَه الْعالَمیَن، َواْعُف َعنّى 
یا عاِفیًا َعِن الُْمْجِرمیَن

خدایا قرار ده روزه ام را در این ماه روزه روزه داران واقعى و شب زنده داریم 
را نیز همانند شــب زنده داران و بیدارم کن در آن از خــواب بیخبران و جنایتم 
موال على (ع)را بر من ببخش اى معبودجهانیان و درگذر از من اى درگذرنده از جنایتکاران.

شهردارى محمد آباد در نظر دارد با استناد مصوبه شماره 23 مورخ 95/10/12 شوراى اسالمى شهر نسبت به اجاره ساختمان ارگ 
تاریخى محمدآباد با شرایط ذیل اقدام نماید.

     آگهى مزایده اجاره ارگ تاریخى
 محمدآباد  (نوبت دوم)

چاپ اول     

مهدى نصر اصفهانى- شهردار محمدآبادمهدى نصر اصفهانى- شهردار محمدآباد

بوى بهار عرفان مى آید، عطرگل و عشق به خالق 
این معنویت برپاست.آسمان همه رحمت است، 

همه روشنى و زمین پهنه اى از نور در این ضیافت 
عاشقانه؛« بهاردل است این ماه رحمت. » رمضان 

با آمدنش شمیم بهشت را به ارمغان مى آورد 
وروزه داران را درحریم خلوت دلدادگى شورى 

دوباره مى بخشد.

فرا رسیدن ماه پربرکت رمضان، 
فصل عاشقى، بر میهمانان این 

ضیافت عاشقانه مبارك.

 روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى 
شهر  طرقرود

حلول ماه مبارك رمضان، 
بهار قرآن، ماه 

عبادت هاى عاشقانه، 
نیایش هاى عارفانه و 

بندگى خالصانه را به همه 
روزه داران تبریک عرض 

مى کنیم. 

بوى رمضان مى آیــد؛ بوى خوش قرآن و 
شمیم شکوفه هاى دل انگیز مناجات و رایحه 
روح بخش بندگى خدا. بوى خواســتن در 

دعاى سحر از معبود مى آید. 
فرارسیدن ماه ضیافت خداوند را به روزه 
داران، ایــن میهمانــان خوان الهــى تبریک 

وتهنیت عرض مى نماییم.

 زمین در گلباران مهمانى بزرگ به سرور 
و شادمانى نشسته است. این روزهاست 
که خداونــد بندگانش را بــراى مهمانى 

بزرگ فراخوانده است. 
حلول مــاه پربرکت رمضــان، ماه بارش 
رحمت الهى بر تمامى مســلمانان مبارك 

باد.

حلول ماه رمضان، ماه شکستن 
«بت هاى نفس» و سجده عشق بر 

درگاه صاحب سفره برکت را به 
تمامى روزه داران، میهمانان 

خداوند رحمان تبریک مى گوییم. 

حلول ماه پرخیر وبرکت رمضان، ماه 
مفروش کردن قدوم  شب قدر با 

اشک هاى شوق براى درك«زیباترین 
لحظه حیات انسانى» را به شما روزه 

داران، مهیمانان این ضیافت الهى، 
تبریک عرض مى کنیم.

اى ماه پرخیــر و برکــت خداوند! خوش 
آمدى. اى ماه میهمانى پروردگار عالم! ما 
را بر سر ســفره بى کران حضرت احدیت 

قرارده.

فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت الهى مبارك باد

روزه هنگام سوال است و دعا         
                  پر زدن با بال همت تا خدا

رســول خــدا (صلــى ا... علیــه و آلــه) 
فرمود: رمضان ماهى است که ابتدایش 
رحمت است و میانه  اش مغفرت و پایانش 

آزادى از آتش جهنم.
 روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى 
شهر فوالدشهر

روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى 
شهر میمه

 روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى 
شهر  گزبرخوار

 روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى 
شهر نیک آباد

 روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى 
شهر چادگان

 روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى 
شهرسمیرم

روابط عمومى 
شهردارى

 و شوراى اسالمى 
شهر بادرود

دوباره ماه رمضان آمد و دل ها جشن گرفته است. دوباره ماه رمضان آمد و دل ها جشن گرفته است. دوباره ماه میهمانى دوباره ماه میهمانى 
خدا آمد و گلبرك خنده بر روىخدا آمد و گلبرك خنده بر روى لب ها نقش بسته است. دوباره موعد  لب ها نقش بسته است. دوباره موعد 
نشستن بر سرنشستن بر سر سفره یار شده است و نغمه یارب بر زبان ها سفره یار شده است و نغمه یارب بر زبان ها جارى شده است. جارى شده است.

حلول ماه مبارك رمضان را به عمــومحلول ماه مبارك رمضان را به عمــوم روزه داران و میهمانان درگاه  روزه داران و میهمانان درگاه 
کبریایى تبریک عرض مى کنیمکبریایى تبریک عرض مى کنیم..

متقاضیان و شرکت هاى فعال در رشته گردشگرى با سابقه حداقل 3 سال مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مزایده و دریافت 
مدارك شرکت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 96/03/30 به واحد ادارى، 

مالى شهردارى محمدآباد مراجعه نمایند. (شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار مى باشد.) 
تلفن تماس: 46652541- 031  و 46652465- 031 

تاریخ تحویل پیشنهادات: 96/03/31
تاریخ بازگشایى پاکت پیشنهادات: 96/04/01

مدت اجاره قیمت پایه کارشناسى مورد اجاره 
96/04/15 لغایت 15/000/00096/12/29 ریال بصورت ماهانه ارگ تاریخى

مشخصات ملک 
خانه تاریخى مرمت شده که بعنوان موزه مردم شناسى فعال است به مساحت 1000 مترمربع، ساختمان 

تاالر مرمت شده با مساحت عرصه حدود 230 متر و اعیانى حدود 876 مترمربع، ساختمان ارگ تاریخى 
مرمت شده در قالب سه سوئیت سنتى جهت اقامت مسافران متقاضى و مجموعه اقامتى انتهاى ارگ با 11 

اتاق در دست مرمت.
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امیریل ارجمند با انتشــار این عکس در 
اینستاگرامش نوشت: «در کنار پدر عزیز 

و ارجمندم.» 

پدرانه

ســحر ولدبیگــى ایــن عکــس را در 
اینســتاگرامش منتشــر کرد و نوشت: 
«نور متعلق به درون توســت . به خاطر 
داشته باش که هیچ شعله اى در این دنیا 
نمى تواند تو را از ترس هایت رها کند ، به 
جزشعله هاى درونت... به نور هاى این دنیا 
اعتماد نکن. آن شمع درونى ات را روشن 
کن. شمع روشن بینى و خود آگاهى ات را. 
فقط نور این شمع است که مى تواند تو را 
از ترس هایت رها کند و به تو ســعادت و 
شــفافیتى بدهد که هیچ تاریکى قادر به 

ستاندن آن از تو نباشد...»

آتیال پســیانى با انتشارعکسى از مادرش  
اینســتاگرامش را به روز کرد. این بازیگر 

نوشت:
«از مرگ حرف نزنیم (دیالوگى ماندگار از 

فیلم "مسافران")
به یاد مــادرم، جمیله شــیخى که امروز 

سالگرد فوت اوست.» 

عکس دو نفره

در سالگرد فوت مادر

تهمینه میالنى که در جشــنواره ملــى و جهانى فجر 
جدیدترین ساخته اش با نام «َملى و راه هاى نرفته اش» را 
رونمایى کرد و چند سالى است، قصد ساخت فیلمى جنگى 
با نام «تنهایى پرهیاهو» را دارد، همزمان با سوم خرداد و 
سالگرد آزادسازى خرمشــهر  درباره سرانجام این پروژه 
سینمایى بیان کرد: «متأسفانه برخى دستگاه ها نگذاشتند 
این فیلم را بسازم عنوان مى کنند که من شایستگى ساخت 

فیلم جنگى را ندارم.»
میالنى با اشاره به اینکه چند ســال قبل مجوز ساخت 
«تنهایى پرهیاهو» توســط سازمان ســینمایى وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى صادر شده اســت، ادامه داد: 
«سال هاى 91 و92بود که شــش ماه براى پیش تولید 
این فیلم زمان صرف و بودجه الزم هم از ســوى منطقه 
آزاد سرمایه گذارى شد، اما در نهایت با وجود اینکه فیلم 
مورد توجه حوزه هنرى و بنیاد سینمایى فارابى بود و آقاى 
ایوبى (رئیس وقت سازمان ســینمایى) هم آن را بسیار 
دوست داشت و مى گفت که یکى از بهترین داستان هاى 
جنگى است که تاکنون خوانده است، نتوانستم فیلم را کلید 
بزنم. این در حالى است که حتى با برخى عوامل قرارداد 
بسته شده بود و به همراه محمود کالرى لوکیشن هاى 
فیلم را هم در شهرهاى آبادان و اهواز و خرمشهر انتخاب 

کرده بودیم.»

کارگردان فیلم هاى «دو زن»، «نیمه پنهان» و «واکنش 
پنجم» در پاسخ به اینکه اگر مجوز ساخت فیلم صادر شده 

بود چطور امکان فیلمبردارى آن فراهم نشده است؟ 
گفت: «انجمن دفاع مقــدس به عنوان متولى 

موافق ســاخت فیلم نبود و با ایجاد موانع 
بسیار مانع ساخت فیلم شد و در نهایت 

با شکایتى که از سوى یک نهاد نظامى 
از من صورت گرفت و یکسال و نیم 
در دادگاه در حــال رفت و آمد بودم 
سازمان سینمایى هم عقب نشینى 
کرد و دیگر امکان ساخت فیلم از 

بین رفت.»
وى در این باره توضیــح داد:  «در 
آن شــکایت یکى از مــوارد مورد 

پرســش این بود که چرا مى خواهم 
فیلم جنگى بسازم؟! این در شرایطى 

است که با هک شدن کامپیوتر شخصى 
من، به عکس هاى شــخصى ام دسترسى 

پیدا کرده بودند و آنها دستاویزى شده بودند تا 
مانع از فیلمسازى ام شوند، به همین دلیل در طول 

آن یکسال و نیم مرا بســیار اذیت کردند و شرایطى به 
وجود آوردند که حتى مدتى طوالنى از تهران بیرون رفتم. 

هرچند که با این همه آزار در نهایت در دادگاه انقالب 
تبرئه شدم؛ اما آنچه ازبین رفت عمر من بود 
و آنچه صدمه دید، روح من و ســاخته 
نشدن فیلمى که مى توانست یکى 
از بهتریــن فیلم هاى جنگى 

باشد.»
میالنى خاطرنشان کرد: 
«پــس از آن دوران 
سخت، سراغ ساخت 
فیلم "َملى و راه هاى 
نرفته اش" رفتم که 
فکــر مى کنم یک 
فیلم مهم اســت و 
مســائلى را مطرح 
مى کند که ناشــى از 
مســئولیتى  احساس 
است که در این جامعه بر 
گردن خود احساس مى کنم 
چون معتقدم همــه ما باید براى 
بهتر شدن جامعه اى که در آن زندگى 

مى کنیم باید تالش کنیم.»
وى درباره داستان فیلم «تنهایى پرهیاهو» نیز گفت: 

«قهرمان این فیلم یک دختر 18 ساله است. در واقع براى 
اولین بار داستان زنان در اولین روز جنگ روایت مى شود 
که درگیر جنگ شده اند. در این فیلم قرار بود ببینیم که در 
روزهاى اول جنگ بر زنان ما چه گذشــت، چون زندگى 
مردان و آنچه بر آنها گذشــت را بارها دیده ایم. من براى 
این فیلم سال ها تحقیق کردم و ساعت ها مصاحبه هاى 
طوالنى انجام دادم، آن هم با زنانى که خودشان قهرمان 
جنگ هستند.»تهمینه میالنى با تأکید براینکه در فیلم 
«تنهایى پرهیاهو»جبهه و جنگ کمتر دیده مى شــود و 
بیشتر فضاى شهرى و روابط انسانى روایت مى شود، اظهار 
داشت: «من دوست دارم جامعه ام رشد کند و براى خود 
وظایفى قائل هستم. فیلم "تنهایى پرهیاهو" درباره ارزش 
سرزمین و خاك بود و امیدوارم پس از آنچه بر من گذشته 
بتوانم مجدداً تجدید قوا کنم و با حمایت دولت جدید آن 

را بسازم.»
فیلم «ملى و راه هاى نرفته اش» به عنوان آخرین ساخته 
تهمینه میالنى در جشنواره جهانى فجر هم نمایش داده 
شد که به گفته این فیلمساز، دســت اندرکاران جشنواره 
تمایل به حضور آن در بخش مسابقه داشتند ولى میالنى 
با این قضیه موافقت نکرد. با این حال پروانه نمایش فیلم 
حدود یک ماه قبل صادر شده و با اصالحیه هایى که در آن 

انجام شده، فیلم آماده نمایش است.

مراسم بزرگداشت و تقدیر از داریوش مهرجویى فیلمساز 
سرشناس سینماى ایران در شهر زوریخ سوئیس برگزار 

مى شود.
در این مراسم بزرگداشت و تقدیر که در افتتاحیه سومین 
جشنواره فیلم هاى ایرانى زوریخ برگزار مى شود،به پاس 
یک عمر فعالیت هنرى، نشــان ویژه این فستیوال که 
تندیس حقوق بشر کورش است به داریوش مهرجویى 

اهدا خواهد شد.
همچنین قرار اســت از مجموعه آثار مهرجویى دو فیلم 

سینمایى «گاو» و «لیال» به نمایش در بیاید.
مراســم بزرگداشــت با حضور داریــوش مهرجویى 
پنج شــنبه یازدهــم خــرداد رأس ســاعت 20و 40 

دقیقــه در ســالن ســینما « ریــف رف » برگــزار
 مى شود.

همایشى با عنوان «تجلیل از فعاالن ستاد انتخاباتى حسن روحانى» در ســالن وزارت کشور برگزار شد که در آن  افراد صاحبنام
 حوزه هاى مختلف در حضور رئیس جمهور سخنانى را بیان کردند.

در این مراسم از جمشید مشایخى بازیگر قدیمى سینما و تئاتر به عنوان فردى یاد شد که حتى در بستر بیمارى هم از 
حسن روحانى حمایت کرد و سپس از او دعوت شد تا صحبت کند.

این بازیگر قدیمى ابتدا با خواندن این بیت شعر «من که ملول گشتمى  از نفس فرشتگان/قال و مقال عالمى 
مى کشم از براى تو» تأکید کرد که ملت ایران به اذعان دیگر مردم دنیا بافرهنگ ترین مردم جهان بوده و 

هستند.
وى سپس گفت: من اهل تعارف نیســتم به همین دلیل مى گویم که اگر آقاى روحانى انتخاب نمى شد 

من در ایران نمى ماندم.
مشایخى در پایان با آرزوى سالمتى براى مردم ایران خاطرنشان کرد که ملت ایران تالش کند، معلم 

دیگر ملت هاى جهان باشند.

سولماز غنى بازیگر سریال تلویزیونى «پنج کیلومتر تا بهشت» گفت:  چند سال قبل در زمینه ساخت آثار نمایشى مشکالتى ایجاد شد که بخش زیادى از آنها در زمینه مالى بود و باعث 
مى شد تولیداتى اتفاق نیافتد.

وى ادامه داد: در آن دوره کارهایى را که به من پیشنهاد مى شد را دوست نداشتم. به عنوان نمونه دوسال قبل در سریال « دردسرهاى عظیم» همراه با عوامل سریال «پنچرى» کار 
کردم و در این مدت کارى را انجام ندادم تا اینکه دوباره در سریال «پنچرى» با همین گروه مشغول فعالیت هستم.

بازیگر سریال «دردسرهاى عظیم» تصریح کرد: کیفیت سریال هایى که در شبکه نمایش خانگى ساخته مى شود نیز درحد قابل توجهى نیست و 
تنها، سریال « شهرزاد» کیفیت قابل مالحظه اى داشت و سایر سریال ها کیفیت خوبى نداشتند.

 وى اظهار داشت: نیمى از سریال هاى شبکه نمایش خانگى که قرار بود در چند فصل ساخته شود، نصفه کاره رها شدند که فکر 
مى کنم این اتفاق یک نوع کالهبردارى از مردم محسوب مى شود و همین موضوع باعث مى شود که مردم بى اعتماد شوند.

غنى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود توضیح داد: خود من به جز سریال «شهرزاد» ، سریال دیگرى را در شبکه 
نمایش خانگى دنبال نکردم و حتى سریالى با عنوان «عاشــقانه» را که به تازگى وارد این شبکه شده را پیگیرى 

نمى کنم.
وى یادآور شد: زمانى که سریال «شهرزاد» درحال پخش بود، اگر یک نفر مى خواست این اثر را تماشا کند به 

اندازه اى از اطرافیان تعریف آن را مى شنید که به خریدن و سپس تماشا کردن این سریال ترغیب مى شد.
بازیگر سریال تلویزیونى «پنچرى» همچنین گفت: هیچ تعریفى از سریال «عاشقانه» نشنیده ام و فکر 

مى کنم آن اتفاق الزم براى شبکه نمایش خانگى هنوز رخ نداده است اما امیدوارم که به زودى رخ بدهد.
غنى خاطرنشان کرد: فکر مى کنم در شبکه نمایش خانگى بیشتر تهیه کننده ها به بخش مالى قضیه 

فکر مى کنند و سود دهى برایشان اهمیت بیشترى دارد.

امیر جعفرى بازیگر سینما وتلویزیون و تئاتر ایران گفت: 
«متأســفانه از یک مصاحبــه تصویرى 

50 دقیقه اى من که درباره مسائل 
مختلفى است، سوءاستفاده شده 

است.»
او توضیح داد: «بخش کوتاهى از 

این مصاحبه تصویرى 
را بــدون اینکــه 
صحنه هاى قبلى 
و بعــدى آن را 
نشــان بدهنــد، 
بریده انــد و بــا 

صحنه هایى که خودشــان دوست داشــتند در فضاى 
مجازى پخش کرده اند.»

این بازیگر ســینما تأکید کرد: «مــن همینجا از مردم 
مى خواهم بــدون اینکه همه مصاحبــه را ببینند، 

قضاوت نکنند.»
جعفرى افزود: «من خودم جزو همین مردم هستم. 
چطور ممکن است چیزى بگویم که به کسى 

بربخورد؟»

پوراندخت مهیمن بازیگر سینما و تلویزیون که چندي  پیش با سریال محبوب «ماه و پلنگ» مهمان مردم بود در گفتگویى از فعالیت جدید خود خبر 
داد و گفت: قرار بر این است که با حمید نعمت ا... پروژه «بیا از گذشته حرف بزنیم» را که قبًال در مشهد ،نیشابور و... ضبط شده بود را دوباره 

شروع کنیم.
بازیگر سریال «ماه و پلنگ» در خصوص وضعیت تلویزیون نیز گفت: امیدوارم تولیدات جدید داشته باشیم تا مردم با تلویزیون آشتى 
کنند،  وضعیت تلویزیون در حال حاضر وضعیت مساعدي نیست،کار نیست و به جز ما ،مردم هم اذیت می شوند. اگر سریال 

خوب با بازیگران خوب و تیم خوب ساخته شود بی شک مخاطب ها به تلویزیون باز می گردند.
وي ادامه داد: در حال حاضر وضعیت سینما خیلی بهتر از تلویزیون است.

این بازیگر در خصوص موضوعیت سریال ها نیز گفت: تمامى موضوع ها مستلزم ساخت است تولیدات وقتی محدود 
باشــد، در تمام ژانر ها نمی توان کار کرد، اما اصل قضیه در تمام جهان این است که آثار باید در ژانر هاي متفاوت 

کمدي،طنز،اجتماعی و ملودرام ساحته شود.
مهیمن درخصوص حضور در سریال «ماه و پلنگ» نیز گفت: قبل از این سریال با آقاي امینی همکاري کرده بودم 
و از بازى در این نقش بسیار خوشحال هستم. وي در پایان گفت: امیدوارم که همه بازیگران مشغول کار باشند، 

واقعاً می گویم که باید  فکرى اساسی براي تلویزیون کرد.

تنهـــــــــــــــــــا

تنهـــــــــــــــــــا

یــــــــــــــى

یــــــــــــــى

پـــــــر

پـــــــر

هیـــاهـــو

هیـــاهـــو

چرا «تنهایى پر هیاهو»ساخته نشدچرا «تنهایى پر هیاهو»ساخته نشد

در ایران نمى ماندم اگر ...
ار شد که در آن  افراد صاحبنام

 بستر بیمارى هم از 

مقال عالمى 
ن بوده و 

ى شد 

لم 

ندم اگر ...

فعالیت هستم.
ساخته مى شود نیز درحد قابل توجهى نیست و

 نصفه کاره رها شدند که فکر 
ه مردم بى اعتماد شوند.

دیگرى را در شبکه 
شده را پیگیرى 

شا کند به 
ى شد.
و فکر 

هد.
یه

هیچ تعریفى از «عاشقانه» نشنیده ام  

باید فکرى اساسی براي تلویزیون کرد 
پوراندخت مهیمن بازیگر سینما و تلوی
داد و گفت: قرار بر این است که

شروع کنیم.
بازیگر سریال «ماه و
کنند،  وضعیتت
خوب با بازیگ
وي ادامهد
این بازی
باشــ
کمد
مه
و

باید فکرى

که درباره مسائل 
وءاستفاده شده 

ش کوتاهى از 
یرى 

 

 

این بازیگر ســینما تأکید کرد: «مــن همینجا از
مى خواهم بــدون اینکه همه مصاحبــه را ب

قضاوت نکنند.»
جعفرى افزود: «من خودم جزو همین مردم ه
چطور ممکن است چیزى بگویم که به

بربخورد؟»

توضیح امیر جعفرى درباره حواشى یک مصاحبه

کانون پرورش فکرى کودکان خاك مى خورد
سعید شیخ زاده مجرى، بازیگر و دوبلور درباره فعالیت هاى 
اخیر خود گفت: در حال حاضر دو دوبله براى دو شــبکه 
متفاوت دارم که به زودى پخش خواهد شد و برنامه «تا 
جمعه» که ساعت 20 جمعه شب ها از شبکه یک پخش 

مى شــود.وى ادامه داد: دوبله یک 
ســریال کره اى به نام «بخش 

قلب»  که 17 الى 18 قسمت 
آن دوبله و آماده شده است 
و به زودى از شبکه 2 سیما 
پخش خواهد شد و مشغول 
دوبله «الك پشــت هاى 
نینجا» براى شبکه کودك 
هستم که قرار است از اول 

تابستان از این شبکه پخش 
شــود.وى در پاســخ به این 

ســئوال که با توجه به فعالیت در 
حوزه کودك این حوزه در حال حاضر 

چه نواقصــى دارد، گفت: من ســعى کرده 

ام فعالیتم را در این حوزه قطع نکنم و با آثار انیمیشــنى 
که کار مى کنم، اتفاق هاى بهتــرى را در این حوزه رقم

 بزنم .البته براى این حوزه اتفاق هاى خوبى در حال رخ 
دادن است، اما کاســتى حوزه کودك، نیروى متخصص 
است، افرادى که روحیه کودکانه داشته باشند.این هنرمند 
ادامه داد: در گذشــته یک کانــون پرورش فکرى 
کودکان بود که فکر مى کنم در حال حاضر خاك 
مى خورد.کانون پرورش فکرى جاى خوبى 
براى ارتباط پیدا کــردن با ادبیات این حوزه 
بود. وى در پایان در خصوص اینکه بیشتر 
دوست دارد در کدام حوزه دیده شود، گفت: 
اولویت خاصى برایم ندارد. من دوبله، اجرا و 
بازیگرى را دوست دارم و حرفه ام این است و 
در این حوزه ها فعالیت مى کنم وبه 
این اعتقاد دارم که اینها کار من 
اســت و من نباید برایشان 
اولویت خاصى قائل 

باشم.

ى ادامه داد: دوبله یک 
 اىبه نام «بخش 

8 الى18 قسمت 
اده شده است
ااایماااا 2 شبکه 2 س
 شد و مشغول

 پشــت هاى 
 شبکه کودك 
ر است از اول 

ن شبکه پخش 
ر پاســخ به این 

با توجه به فعالیت در 
 این حوزه در حال حاضر 

ى دارد، گفت: من ســعى کرده

است، افرادى که روحیه کودکانه داشته باشند.این هن
ادامه داد: در گذشــته یک کانــون پرورش ف
کودکان بود که فکر مىکنمدر حال حاضر
خ مى خورد.کانون پرورش فکرى جاى
براى ارتباط پیدا کــردن با ادبیات این
ب بود. وى در پایان در خصوص اینکه
گ دوست دارد در کدام حوزه دیده شود،
ا اولویت خاصى برایم ندارد. من دوبله،
بازیگرى را دوست دارم و حرفه ام این اس
در این حوزه ها فعالیت مى کن
اعتقاد دارم که اینها کا این
اســت و من نباید برای
اولویت خاصى

باشم.

تندیس حقوق بشر کورش براى داریوش مهرجویى  
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باورهــــاى 
غلط در مورد هویج

دراین مطلب به چند باور غلط که گاهى درباره 
هویج مى شنوید پرداخته شده است: 

خوردن هویج؛ عینکى نشدن
کم نیستند افرادى که به محض اینکه دچار 
ضعف بینایى مى  شوند و نیاز به عینک زدن 
پیدا مى  کنند، اولین گزینه درمانى را آب هویج 
مى  دانند. اما چنین انتظارى در حد معجزه  اى است 
که هرگز رخ نمى دهد! اما این باور از کجا نشأت 
گرفته است؟ هویج یکى از سبزیجاتى است 
که سرشار از پیش ساز ویتامین A (بتاکاروتن ) 
است؛کمبود این ویتامین بر بینایى تأثیر مخرب 
دارد.
اما از آنجایى که ویتامین A محلول در چربى 
بوده و انسان قادر به ذخیره سازى آن مى  باشد و 
از سوى دیگر مواد غذایى مختلفى از جمله جگر، 
تخم مرغ و لبنیات حاوى ویتامین A هستند؛ 
پس کمبود ویتامین A به ندرت اتفاق مى  افتد و 
هویج فقط شب کورى ناشى از فقر ویتامینA را 
درمان مى  کند نه عیوب انکسارى را .

این جمله توصیه اى اســت که اغلب افراد چاق بارها شــنیده انــد و اکثریت به 
امید کاهش وزن مدتى در کنار غذاى همیشــگى خــود، چند هویج هم

 قرار داده اند اما نتیجه مأیوس کننده بوده است. حقیقت امر این است که 
گرچه هویج هم جزو سبزیجات محسوب مى شود اما 100 گرم هویج 
تقریباً 55 کالرى انرژى دارد در واقع با خوردن هیچ غذایى نمى توان 
چربى تجمع یافته در بدن را از بین برد  و مصرف سبزیجاتى از قبیل 
هویج به عنوان جایگزین کم کالرى ترین براى میان وعده هاى چاق 

کننده توصیه مى شود.

رنگدانه نارنجــى هویج با مصــرف زیاد ممکن 
اســت منجر به تغییر رنگ پوســت گردد که 
  هایپرکاروتنوییدمى نامیده مى  شــود ولى با 
یرقان که نشانه تخریب کبدى است متفاوت 
است.   هایپرکاروتنوییدمى منحصر به پوست 
مى  شــود ولى یرقان کل بدن از جمله چشم را 

نیز درگیر مى  کند.

همانطور که گفته شد هویج سرشار از بتاکاروتن است که در بدن به 
ویتامین A تبدیل مى  شود اما در اغلب موارد این ماده مغذى با 
پروتئین ترکیب شده است و حقیقت امر این است که حرارت 
مى  تواند به جداسازى آن کمک کند و جذب آن را بیشتر نماید. 
اما باید به این نکته توجه شــود که هویج خام قندخون را به 
آرامى افزایش مى  دهد اما وقتى هویج پخته مصرف مى  شود 
سرعت افزایش قندخون هم بیشتر مى  شود. پس غذایى مثل پوره 

هویج پیشنهاد خوبى به دیابتى  ها نیست.

این ســبزى خوش رنــگ منبــع برخى از 
فیبرهــاى غذایى تحت عنــوان فیبر 
محلول اســت گرچه این دســته از 
فیبرهاى غذایــى منجر به کندى 
حرکت دستگاه گوارش مى شوند 
اما چنانچه همراه با مایعات کافى 
مصرف شوند تضمین کننده سالمت 

گوارشى هستند.

کالرى
 مى سوزاند!

باعث 
یبوسـت 
مى شود!

باعث 
زردى 

مى  شود!

هیچ 
خاصیتــى 

ندارد!

باعث نفخ و 
سوءهاضمه 

مى  شود و براى 
معده مضر است!

در مجمــوع ســبزیجات بخاطــر 
فیبر و ســلولز بیشــتر، هضم آرام و 
طوالنى ترى دارند کــه همین ویژگى 
آنها را بــه گزینه مناســبى براى به 
تأخیر انداختن گرسنگى تبدیل کرده 
است. نفخ در اثر تولید گاز در دستگاه 
گوارش ایجاد مى  شــود که هویج در 
بین ســبزیجات از این لحاظ در رده 
پایین قرار مى  گیرد و بخارپز کردن 

هویج مى  تواند هضم آن را آسان تر 
کند. در مورد زخم  هاى گوارشى، 

مطالعــات نشــان داده اند که 
فیبرهاى محلــول موجود در 

میوه و سبزى داراى نقش 
محافظتى در برابر زخم 

دوازدهه هستند.

چپ دستى و راست دستى 
بر گفتار تأثیر دارد

راست دستى 
أثیر دارد

وه
می

کل 
ش

به 
غذا 

دو؛ 
ووکا

آ

وه
می

کل 
ش

به 
غذا 

دو؛ 
ووکا

آ

اگرچه ســبزیجات نقش مهمى در 
سالمتى شما دارند اما در مورد فواید 
فوق العاده سبزیجات قرمز رنگ 

زیاد صحبت نمى شود.
رنگ قرمــز ســبزیجات رنگ 
ماده لیکوپن اســت که در شکل 
تعدیل یافته مــاده دیگرى به نام 
کاروتن است که به هویج رنگ زرد 
را مى دهد.لیکوپــن خاصیت عالى 
مبارزه با ســرطان اندام هاى تولید 
مثل و به ویژه ســرطان دهانه رحم 
و تخمدان را دارد. کالرى این ســبزیجات بسیار 

کم است.

چغندر
چغندر یک از بهترین ســبزیجات قرمز رنگ است. 
 C بسیار غنى از آنتى اکسیدانت، آهن، فیبر، ویتامین
و بسیار مفید براى کم خونى است. چغندر حاوى 
ماده غذایى منگنز نیز مى باشد. خوردن چغندر 
چند بار در هفته، به صورت پخته، با کارى، در 

ساالد و نوشیدن آب آن بسیار مفید است.

کلم قرمز
کلــم قرمزحاوى فیبــر، ویتامین ها و 
مواد غذایى اساســى است. خاصیت 
آنتى اکسیدانت دارد و بهترین شکل 
خوردن آن به صورت خام در ساالد 

است.

گوجه فرنگى
یکى از معروف ترین سبزیجات قرمز رنگ، گوجه فرنگى 
است. گوجه فرنگى سرشار از لیکوپین، ویتامین C و پتاسیم 
است. خوردن گوجه فرنگى با کمى روغن زیتون در ساالد 
به بدن شما در جذب مواد غذایى آن کمک مى کند. خوردن 

گوجه فرنگى پخته و پوره شده هم مفید است.

تربچه
خوردن تربچه خام ممکن است کمى تند باشد. اما وقتى از 
خواص آن مطلع شوید آن را به طور مرتب در برنامه غذایى 
خود جاى مى دهید. تربچه حــاوى ویتامین C، فوتیت و 
مواد معدنى همچون پتاسیم اســت و یک آنتى اکسیدانت 

قوى مى باشد.

فلفل دلمه قرمز
فلفل دلمه اى قرمز و زرد را سوپرغذا نامیده اند زیرا سرشار 
از مواد آنتى اکســیدانت اســت که خاصیــت قوى ضد 
سرطان دارد. آنها همچنین حاوى ویتامین C وAهستند. 
فیتوکمیکال هاى این ســبزى در مبارزه با سرطان به ویژه 
سرطان ریه بسیار مفید هســتند و براى افراد سیگارى به 

شدت توصیه مى شود.

پیاز قرمز
پیاز قرمز سرشــار از فیبر، ارگانوسولفور و پولى کمیکال ها 
است. این ســبزى به تقویت سیســتم ایمنى بدن کمک 
مى کند و جلوى تشکیل کولسترول بد در بدن را مى گیرد. 
پیاز قرمز سرشار از آلیل سولفید است که در مبارزه با سرطان 
و مشکالت قلبى بسیار مفید 

است.

                نقش سبزیجات قرمز رنگ در سالمتى 

ووووووووووووووو مشکالت قلبى بسیار مفید 
است. معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى 

ایران  با تأکید بر بــار میکروبی باالي 
شیر هاي ســنتی از احتمال وجود تب 
مالت در بستنی هاي سنتی و دستگاهی 

خبر داد و گفت: بر خــالف تصور عموم 
افراد، این گــروه از لبنیات در واقع همان شــیرهاى مرجوعى 

کارخانه هاست که به علت داشتن بار میکروبى بسیار باال و غیرقابل میکروب زدایى بازگشت 
داده شده و به عنوان شیر سنتى به بازار ها عرضه مى شود. 

مهران والیى با بیان اینکه اغلب بستنى هاى سنتى، قیفى و باز از شیر هاى سنتى و فله اى تهیه مى شوند، افزود: با افزایش روز افزون 
دماى هوا بهترین بستر رشد میکروب ها در انواع محصوالت غیر استاندارد به خصوص شیرهاى فله اى افزایش پیدا مى کند که به همین 

علت احتمال وجود میکروب فعال تب مالت در شیر هاى سنتى به ویژه در بستنى هاى سنتى و دستگاهى وجود دارد. وى با تأکید بر اینکه 
نظارت بر توزیع و صدور مجوز به مراکز تولید و عرضه لبنیات سنتى در حیطه اختیارات این معاونت نیست، گفت: این نظارت ها بر عهده 

صنف مربوطه است و بنابراین ما به عنوان غذا و دارو نمى توانیم در این حوزه ورود کنیم و اکنون به فعالیت کارخانه هاى تولید مواد غذایى، دارویى 
و داروخانه ها نظارت داریم و در بحث فرآورده هاى سنتى ناظر نیستیم.  والیى اظهار داشت: هیچیک از فرآورده هاى سنتى براى سنجش بار میکروبى، 

میزان آلودگى هاى موجود در آن و حتى نوع مواد افزودنى مورد سنجش غذا و دارو قرار نمى گیرد که خانواده ها باید از مصرف فرآورده هاى فله اى و سنتى که هیچ 
اطمینانى از آن ندارند اجتناب کنند. وى یادآور شد: افراد به جاى آن استفاده از فرآورده هاى لبنى فله اى از محصوالت بسته بندى صنعتى که داراى مجوز سازمان 
غذا و دارو و برچسب سالمت هستند، استفاده کنند زیرا در صورت وجود کوچک ترین مشکل احتمالى در هر یک از این محصوالت قطعاً قابلیت پیگیرى وجود دارد.

از بستنى سنتى 
بترسید

محققان دانشگاه بیرمنگام انگلستان اظهار داشتتند: افراد راست دست در بیان حروف خیلى سریع تر از افراد چپ 
دست هستند و شاید علت این مورد بیشتر بودن جمعیت افراد راست دست نسبت به افراد چپ دست باشد. 

البته این ارزیابى در مورد افرادى که از هر دو دست نیز استفاده مى کنند صادق است.
در این تحقیق محققان 43 فرد راست دست و چپ دست را مورد بررسى قرار دادند و دریافتند سرعت 

عملکرد افراد راست دست و چپ دست با یکدیگر متفاوت است.
البته هنوز علت اصلى این موارد واضح نیست اما محققان معتقدند راست دست یا چپ دست بودن 

تحت تأثیر عوامل ژنتیکى و بیولوژیکى است.
بر اساس تحقیق انجام شده در ســال 2009 افراد چپ دست در مهارت هاى خواندن، 

نوشتن، کپى کردن و تشخیص عالئم ضعیف تر از افراد راست دست هستند.
آمار موجود نشان مى دهد بسیارى از افراد چپ دست مشکل خواندن و نوشتن 

و اختالل بیش فعالى دارند و این مشکالت به دلیل فعالیت بیشتر نیمکره 
راست در افراد چپ دست است در حالى که پردازش زبانى با نیمکره 

چپ مغز مرتبط است.

آووکادو از نظر تغذیه یک غذاى کامل محسوب 
مى شــود. آووکادو داراى انرژى بــاال و چربى قابل 

توجهى است. افرادى که داراى اضافه وزن هستند، باید 
در مصرف آن اعتدال داشته باشند. بیشتر چربى موجود 
در آووکادو از نوع چربى غیراشباع بایک باند مضاعف است 
که باعث افزایش سطح کلسترول خون نمى شود. نصف 
آووکادو تأمین کننده 4 میلى گرم ویتامین E است. به مردان 
و زنان توصیه مى شود حداقل روزانه به ترتیب 4میلى گرم و3 

میلیگرم ویتامین E دریافت کنند. در طب سنتى چین از خاصیت 
خنک کنندگى آووکادو براى تعادل عملکرد کبد و نرم کردن ریه ها و 

همچنین دستگاه گوارش استفاده مى شود. آووکادو منبع مس است و از آن 
براى تشکیل سلول هاى خونى نیز استفاده مى شود. آووکادوى رسیده که به راحتى 

هضم و جذب مى شود منبع غذایى خوبى براى بهبود زخم پستان در مادران شیرده است. 
ویتامین E سرشار در این میوه براى التیام زخم ها و سوختگى ها و کمک به حفظ زیبایى 

پوست مؤثر است. نتایج برخى تحقیقات نشان مى دهد آووکادو به کاهش ترشح هورمون انسولین 
از طریق مانوهپتولوز 1 کمک مى کند. بنابراین براى ایجاد احساس سیرى مفید است.

*فواید خاص آواکادو:

1- آووکادو و بیمارى قلبى
تحقیقات نشان مى دهد که دریافت سطح باالى ویتامین E به صورت مکمل یا از طریق مواد غذایى با کاهش خطر ابتال 

به بیمارى هاى قلبى عروقى مرتبط است.
زیرا ویتامین E کلسترول LDL را در برابر تخریب رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند تخریب LDL در دیواره عروق 

مى تواند باعث بیمارى هاى قلبى – عروقى شود.
گرچه مواد غذایى زیادى حاوى ویتامین E هستند اما بسیارى از آنها طى فرآیند تهیه و مصرف از بین مى رود. مزیت آووکادو 

نسبت به سایر منابع ویتامین E آن است که به فرآیند خاصى نیاز ندارد بنابراین ویتامین موجود در آن به خوبى حفظ مى شود.

2- آووکادو و عفونت در سالمندى
 E مى تواند به تقویت سیستم ایمنى سالمندان کمک کند. ویتامین E مطالعات مختلف نشان داده اند که مکمل ویتامین

مى تواند مواد مخربى را که باعث تسریع فرآیند پیرى مى شوند از بدن دفع کند.
گنجاندن آووکادو در رژیم غذایى سالمندان به محافظت آنان در برابر عفونت ها کمک مى کند.

3- آووکادو و بیمارى پارکینسون
برخى تحقیقات نشان مى دهند که رژیم غذایى غنى از ویتامین E مى تواند درجاتى از محافظت را در 

برابر این بیمارى ایجاد کند. البته این موضوع نیاز به انجام تحقیقات بیشترى دارد.
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در پى قهرمانى منچستریونایتد در یورولیگ سرمربى تیم ملى ایران در پیامى این عنوان ارزشمند را به باشگاه 
سابق خود و طرفداران این تیم تبریک گفت.

«کارلوس کى روش» بعد از سال ها افتخارآفرینى در کنار «سرآلکس فرگوسن» روى نیمکت منچستریونایتد 
هنوز هم یکى از چهره هاى محبوب طرفداران پرشمار این باشگاه انگلیسى قلمداد مى شود. مرد پرتغالى که 
همواره خود را یکى از طرفداران من یو معرفى مى کند بالفاصله بعد از قهرمانى شیاطین سرخ در یورولیگ 

طى پیامى در فیسبوك این عنوان را به منچسترى ها تبریک گفت.
در متن کى روش آمده است:«این افتخارى بس بزرگ براى منچستر است. کارى بس دشوار و ارزشمند با 
همکارى "خوزه مورینیو" سرمربى پرتغالى و تالش بازیکنان که همچنان ویترین افتخارات بین المللى باشگاه 
را بزرگ تر و کامل تر کردند. به نظرم این روز بزرگى براى شهر منچستر است چون بعد از حوادث دردناك و 

غم انگیز چند روز پیش به چنین قهرمانى نیاز داشت. پس قهرمانى یورولیگ مبارك طرفداران منچستر .»
قهرمانى هفته گذشته شیاطین سرخ اولدترافورد در یورولیگ باعث شد تا تمام افتخارات ممکن باشگاهى در 
کلکسیون جام هاى این باشگاه به ثبت رسیده و آقاى خاص این رکورد جالب توجه را به نام خود ثبت کند. 
ویترین افتخاراتى که کارلوس کى روش نیز در تکمیل شدن آن در سال هاى حضور در جمع مربیان این تیم 

نقشى کلیدى و اساسى داشت. 

پیام تبریک کى روش به مورینیو 

تمرینات مدافع کنارى پیشــین تیم ملى براى حضور در پســت جدید همچنان با جدیت توسط کى روش 
پیگیرى مى شود.

احســان حاج صفى با تغییر پســتى که کى روش ایجاد کرد از دفاع کنارى به هافبک دفاعى منتقل شد تا 
ستاره و کاپیتان ســپاهان «فیلیپ الم» فوتبال ایران باشــد. حاج صفى در ترکیب تیم ملى در این پست 
نمایش هاى بسیار خوبى داشت و بارها در ترکیب اصلى تیم ملى درخشید تا یکى از عناصر اصلى تیم کى روش

 باشد.
حاج صفى که یکى از آماده ترین بازیکنان تیم کى روش در تمرینات به شمار مى رود، در تمرینات تیم ملى 
همچنان بازى در پســت هافبک دفاعى را تمرین مى کند. سرمربى تیم ملى با حضور میالد محمدى آماده 
ترجیح مى دهد تا حاج صفى را در این منطقه از زمین به میدان بفرســتد و کاپیتان سپاهان نیز در تمرینات 
تالش مى کند تا مانند فیلیپ الم، ستاره بایرن مونیخ که زیر نظر «گواردیوال» از دفاع کنارى به مرکز زمین 

منتقل شد، نمایش هاى قابل قبول خود را ادامه دهد.

حاج صفِى فیلیپ الم!

تارنماى ورزشى «آوتساید آو د بوت» مهاجم تیم ملى فوتبال ایران را به عنوان بازیکن جوان سال 2016 آسیا 
برگزید. این تارنماى ورزشى در بخش «هفت ستاره» خود، سردار آزمون بازیکن ایرانى تیم روستوف روسیه 

را به عنوان بازیکن جوان سال 2016 آسیا انتخاب کرد.
این سایت که 7 بازیکن جوان را در هفت بخش آفریقا، آســیا، اروپا، آمریکاى شمالى، اقیانوسیه، آمریکاى 
جنوبى و فوتبال بانوان به عنوان بازیکن برتر در هر یک از بخش ها انتخاب مى کند، سردار آزمون ملى پوش 

21 ساله تیم ملى ایران را به عنوان بازیکن جوان سال 2016 قاره کهن برگزیده است.
تارنماى آوتســاید آو د بوت د بوت به نقل از «توك تیالد» کارشناس ورزشــى روس نوشت: آزمون آینده 
درخشانى دارد، اما در فصل گذشــته تا حدودى بى ثبات ظاهر شــد. او در میانه راه موفقیت است و هم در 

بازى هاى داخلى و هم در بازى هاى ملى، گل هاى سرنوشت سازى زده است. او یک مهاجم کامل است.
این تارنماى انگلیسى افزود: 2016، سال هیجان برانگیزى براى پسر طالیى فوتبال ایران بود. او که براى 
یک دوره قرضى در تیم روستوف حضور یافته بود، در این تیم ماندنى شد. پس از آن، تیم روستوف با کسب 
مقام دوم این رقابت ها، دنیاى فوتبال را حیرت زده کرد و براى نخستین بار در تاریخ خود به لیگ قهرمانان 

اروپا راه یافت.

سردار آزمون، بازیکن جوان سال 2016 

8 ماه پس از قطع همکارى با ذوب آهن 
یحیى گل محمــدى با قبــول هدایت 

تراکتورسازى به لیگ برتر بازگشت.
درست هشت ماه پیش بود که جلسه مشترك 
مدیرعامل و سرمربى ذوب آهن به یک خروجى 
نسبتًا غیرمنتظره منتهى شــد و آن قطع همکارى با 
یحیى گل محمدى پس از دو سال و اندى حضور او 
در باشگاه اصفهانى بود. در آن مقطع هفت هفته 
از لیگ برتر سپرى شده بود و ذوب آهن در رده 

چهاردهم جدول جاى داشت.
گل محمدى کــه ظاهــراً عالقه اى 
نداشــت تــا آلترناتیــوى بــراى 
صندلى هاى لرزان لیگ برتر باشد 
سه ماه پس از جدایى از ذوب آهن از 
اکسین البرز سر در آورد. یحیى که  قراردادش را با 
این باشگاه لیگ یکى فسخ کرده بود همانطور که انتظار 
هم مى رفت در رقابت با جواد نکونام و عبدا...ویسى گوى 

سبقت را از دو رقیب اصلى ربود و سرمربى تراکتورسازى 
شد تا پس از غیبت در سه چهارم پایانى لیگ شانزدهم بار 

دیگر به سطح اول فوتبال کشور بازگردد.
مدافع پیشین تیم ملى و سرمربى جدید تراکتورسازى به 
غیر از ذوب آهن سابقه هدایت تیم هاى صبا، پرسپولیس 

و نفت تهران را در لیگ برتر دارد.

 اللیگا کافى نبود
کاپیتان پیشین تیم ملى که هیچ ســابقه اى در هدایت 
تیم هاى لیگ برترى ندارد نتوانست تا با اتکا به سوابق 
درخشــان دوران بازیگــرى به نیمکت تیــم مدعى و 

ُپرطرفدار شهر تبریز برسد.
با انتخــاب یحیى گل محمــدى براى ســرمربیگرى 
تراکتورسازى، جواد نکونام رقابت بر سر تصاحب نیمکت 

تیم تبریزى را به همبازى سابقش در تیم ملى باخت.
بازگشت کاپیتان سابق تیم ملى به لیگ برتر در کسوت 
ســرمربى هرچند اتفاق جذابــى براى فوتبــال ایران 

محسوب مى شد اصًال به مذاق هواداران تراکتورسازى 
خوش نمى آمد زیرا آنها هیچ عالقه اى نداشــتند تا تیم 
محبوبشــان محلى براى آزمایش و خطاى یک مربى 
جوان و کم تجربه باشــد. در مقابل، گزینــه دلخواه تر 
طرفداران تراکتورســازى گل محمدى بــود که پیش 
تر در تیم هاى پرســپولیس، نفت تهران و ذوب آهن به 
اندازه کافى تجربه کســب کرده و به نوعى امتحانش را 

پس داده بود.
به این ترتیب، نکونام که به نظر مى رســد دیگر جایى 
در کادر فنى کارلوس کى روش در تیــم ملى هم ندارد 
نتوانست با اتکا به مدارك ابتدایى مربیگرى، بازى هاى 
ُپرشمار ملى و چندین سال ســابقه حضور در اللیگا به 
نیمکت یک تیم لیگ برترى برســد. دستکم این موارد 
براى تصاحب نیمکت یک تیم مدعــى و ُپرطرفدار که 
کوچــک ترین فعــل و انفعاالتش از ســوى هواداران 
ُپرشمار آن با شــدت و حساســیت زیاد دنبال مى شود 

کفایت نکرد.

در پنجمین دوره انتخابات شــوراى شهر تعداد قابل 
توجهى از چهره هاى ورزشى نامزد شــده بودند اما 
کمتر چهره اى توانست در کالنشهرهاى ایران رأى 
بیاورد. هرچند در برخى از شهرهاى کوچک حضور 
مجدد ورزشى ها در شوراى شــهر چشمگیر است. با 
برگزارى انتخابات شوراى شهر، چهره هاى راه یافته 
به شورا مشخص شدند و در این بین بازهم ورزشى ها 
تعداد کرسى قابل توجهى را به خود اختصاص دادند. 
به جز کالنشــهرهایى چون تهران، مشــهد، تبریز، 
شــیراز، اصفهان و کرج که اکثریت لیست امید رأى 
آورد، در بقیه شهرهاى کشور شاهد حضور چهره هاى 

ورزشى در بین منتخبین مردم بودیم.

ناکامان ورزشى شوراهاى شهر
علیرضا دبیر، هادى ساعى، عباس جدیدى، حسین 
رضــازاده، علیرضــا فغانى، حبیب کاشــانى، حمید 
سجادى، مناف هاشمى، احمد دنیامالى و سیدمهدى 
هاشــمى شکســت خوردگان بزرگ ورزشى ها در 
انتخابات شوراى شــهر تهران لقب گرفتند. برخى از 
این نام ها علیرغم تبلیغات فراوان نتوانستند جایى در 

بین 21 نفر اول تهران داشته باشند.
ابراهیم مهربان ملى پوش سابق سنگین وزن کشتى 
در گیالن و داوود اخبارى ملى پوش ســابق کشتى 

فرنگى در شهریار، نتوانستند رأى بیاورند.
همچنین در اســتان البرز هم بهنام محمودى عضو 
ســابق تیم   ملى والیبال از راهیابى به شــوراى شهر 

کرج باز ماند.
حمیدرضا قلى پور قهرمان ووشو نیز در کرج نتوانست 

رأى اعتماد مردم را جلب کند.
محمد نوذرى رئیس هیئت تکوانــدوى کرج و پدر 
همسر یوسف کرمى نیز نتوانســت به شوراى شهر 

کرج راه یابد.
در اصفهان نیز احمد جمشــیدیان بازیکن سابق 

سپاهان کاندیدا شــده بود اما با اقبال اهالى این شهر 
مواجه نشــد. اصفهانى ها برخالف دوره قبل در این 
دوره به حضور ورزشى ها در پارلمان شهرى یک نه 

محکم گفتند.
محمد على پیروانى از خانواده فوتبالى «پیروانى» ها 
نیز مطرح ترین نامزد منتسب به ورزشى ها در شیراز 
بود اما وى هم به دلیل پیروزى قاطعانه لیست امید، 

فرصت حضور در شوراى شهر را پیدا نکرد.
همچنین در قم کریــم بهرامى، رئیس هیئت فوتبال 
و دکتر باقرى مربى ســابق تیم   ملى فوتســال رأى 

نیاوردند.
یکى دیگر از ناکامان بزرگ ورزشــى محسن ترکى 
داور ســابق فوتبال ایران بــود. وى کــه تبلیغات 
گسترده اى در خراسان رضوى داشــت، نتوانست با 

اقبال مردم روبه رو شود.
تکتم بیدل ملى پوش ســابق جودوى بانوان و مربى 
فعلى تیم ملى از حضور در شوراى شهر مشهد بازماند.

على شــکرى پور، بهنام طیبى و جانعلى خسرونژاد 
ملى پوشان سابق و مربیان کشتى در استان مازندران 
نیز نتوانستند رأى اعتماد مردم را جلب کنند و از حضور 

در شوراى شهر بازماندند.

ورزشــى هایى که رأى اعتماد مردم را 
گرفتند

در بین اســتان هایى که چهره هاى ورزشــى در آن 
مورد توجه مردم قرار گرفتند، هرمزگان رکوردار بود 

از 11 منتخب مرکز این و هشت نفر 
استان سابقه ورزشى 
دارنــد. اســامى  
ورزشى هایى که 
بندرعبــاس  در 
رأى آوردند به این 

شرح هستند:

على محمدى ملى پوش ســابق کشــتى فرنگى در 
شهر رى.

ســعید ریاحى ملى پوش ســابق کشــتى در استان 
گلستان.

کیانوش جهانبخــش، رئیس هیئــت ورزش هاى 
همگانى.

اسالم باوقار، رئیس هیئت تیراندازى با کمان.
هومن رفیعى بندرى، مدیرعامل باشــگاه آذرخش 

بندرعباس و رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد.
جــواد بــالرك، رئیــس هیئــت ورزش کارگرى 

بندرعباس.
فیصل دانش رئیس سابق هیئت تکواندو.

مهران نجاتى رئیس هیئت فوتبال بندرعباس.
جمشید رئیسى تختى رئیس هیئت قایقرانى استان.

اسماعیل بواشه از فوتبالیست هاى قدیمى هرمزگان.
ســعید دقیقــى بازیکن ســابق تیم هــاى فوتبال 
تراکتورسازى، ماشین سازى ، سایپا، پیکان و بازیکن 
فعلى سیاه جامگان مشــهد با حضور در لیست امید 

توانست به شوراى شهر قزوین راه یابد.
گیالن نیز دومین اســتانى بود که ورزشى هایش با 
اقبال خوبى از سوى مردم مواجه شدند و چهار ورزشى 

به این شرح به شوراى شهر راه یافتند:
1-حجت جذب، عضو هیئت رئیســه هیئت کونگفو 

استان.
2-سید امیرحسین علوى، رئیس سابق هیئت کاراته 

استان.
3-رضا رسولى، عضو هیئت مدیره باشگاه سپید رود 

و عضو هیئــت مدیره هیئت 
بیلیارد، بولینگ گیالن.

4-اسماعیل حاجى پور 
مالک باشگاه داماش 

گیالن.
در تبریز هم علیرغم 

پیــروزى اکثریت لیســت امید، برخــى کاندیداى 
ورزشى مستقل توانستند رأى بیاورند. شهرام دبیرى 
مدیرعامل باشگاه دبیرى و عضو سابق هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال به عنوان شناخته شده ترین نامزد 
ورزشى در تبریز با رأیى قاطع به عنوان نفر اول انتخاب 
شد. همچنین سعید دباغ نیکوخصلت از مربیان سابق 
تیم   ملى کاراته ایران و رئیس هیئت کاراته آذربایجان 
شرقى به عنوان نفر پنجم به شوراى شهر راه یافت. 
الهه جورابى، نفر دوم فهرست منتخبین شوراى شهر 
یزد، نایب رئیسى هیئت دوچرخه سوارى استان را به 

عهده داشته است. 
همچنین ندا عبــدا... زاده، بازیکن ســابق تیم   ملى 
فوتبال  بانوان ایران که در دوره قبل با بیشترین رأى 
وارد شوراى بوشهر شد، این بار نیز در بین منتخبین 

شهرش قرار گرفت.
سعید نجاریان، مدیرعامل باشــگاه شهروند سارى 
و عضو هیئت رئیســه ســازمان لیگ فوتسال نیز از 
سوى مردم ســارى براى راه یافتن به شوراى شهر 

رأى اعتماد گرفت.
سید مسعود ریاضى از قهرمانان کشتى استان خراسان 
رضوى در مشهد - لیست امید - نیز موفق به کسب 

کرسى در شوراى شهر مشهد شده است.
محمدرضا علیــزاده امازاده در ارومیــه، على پژگل 

عزیزیان در فارسان که هر در سنندج و اسدا... 
بدنســازى و پرورش از رؤســاى هیئت 
بودند توانسته اند در انــدام شهرشــان 
به شــوراى شهر حوزه انتخابیه خود 

راه یابند.
هیئت سیروس پاك فطرت  رئیس 
فارس نیز در همگانــى اســتان 
آورده است.شــهر شــیراز رأى 

  ورزشى هاى خندان و مغموم در انتخابات

نه محکم اصفهانى ها

نصف جهان   دغدغه جذب مهاجم در سپاهان به شکلى جدى وجود دارد. سپاهانى ها ساسان انصارى و رحیم 
زهیوى را  مد نظر دارند و البته در این بیم هستند که موفق به جذب هیچکدام از این گزینه ها نشوند. آنان تاکنون 

براى تقویت خط آتش خود شاهین ثاقبى را جذب کرده اند که قطعًا کافى نیست.  حاال شنیده مى شود که زردها به 
دنبال گزینه جدیدى هستند که سابقه حضور در استقالل را در کارنامه دارد. علیرضا منصوریان بارها و بارها به آن اشاره 
کرده و گفته که دوست دارد شهباززاده را دوباره در استقالل ببیند. با این همه هنوز تکلیف استقاللى شدن زننده گل 
قهرمانى نفت در جام حذفى مشخص نیست. سجاد اگر چه از بازگشت به استقالل استقبال کرده اما حاال پیشنهادى 

دریافت کرده که شاید مقصد بعدى او را عوض کند.
 با توجه به مصدومیت طوالنى مدت مسعود حسن زاده، سپاهانى ها قصد دارند با به خدمت گرفتن سجاد شهباززاده 
خط حمله تیم شان را در فصل نقل و انتقاالت تقویت کنند. البته شهباززاده هنوز به پیشنهاد سپاهانى ها پاسخ دقیقى 

نداده است.

سپاهان به 
دنبال شهباز

در گیالن و داوود اخبارى ملى پوش ســابق کشتى 
فرنگى در شهریار، نتوانس
همچنین در اســتان الب
ســابق تیم   ملى والیبال

کرج باز ماند.
حمیدرضا قلى پور قهرما
رأى اعتماد مردم را جلب
محمد نوذرى رئیس هی
همسر یوسف کرمى نیز

کرج راه یابد.
در اصفهان نیز احمد ج

ر ارومیــه، على پژگل محمدرضا علیــزاده امازاده در ار1-حجت جذب، عضو هیئت رئیســه هیئت کونگفو ورزشــى هایى که رأى اعتماد مردم را 
ستند رأى بیاورند.

هم بهنام محمودى عضو  برز
ل از راهیابى به شــوراىشهر 

انووشو نیز در کرج نتوانست 
بکند.

یئت تکوانــدوى کرج و پدر 
ز نتوانســت به شوراى شهر 

جمشــیدیان بازیکن سابق 

گرفتند
در بین اســتان هایى که چهره هاى ورزشــى در آن 
بود  رکوردار گرفتند، هرمزگان مورد توجه مردم قرار

اینو هشت نفر  11 منتخب مرکز از
استان سابقه ورزشى 
دارنــد. اســامى  
ورزشى هایى که 
بندرعبــاس  در 
رأى آوردند به این 

شرح هستند:

استان.
2-سید امیرحسین علوى، رئیس سابق هیئت کاراته 

استان.
3-رضا رسولى، عضو هیئت مدیره باشگاه سپید رود 

و عضو هیئــت مدیره هیئت
بیلیارد، بولینگ گیالن.

4-اسماعیل حاجى پور 
مالک باشگاه داماش 

گیالن.
تبریز هم علیرغم  در

سنندج و اسدا...  عزیزیان در فارسان که هر در
بدنســازى و پرورش ئتاز رؤســاى هیئت 

بودند توانسته اند در هرشــانانــدام شهرش
به شــوراىشهر زه انتخابیه خودحوزه ان

راه یابند.
هیئت سیروس پاك فطرت  رئیس 
فارس نیز در همگانــى اســتان 
آورده است.شــهر شــیراز رأى 

بازگشت یحیى پس از 8 ماه
8 ماه پس
یحیى گ
تراکتورسا
درست هشت
مدیرعامل و سر
نسبتًا غیرمنتظره منته
یحیى گل محمدى
در باشگاه اصفه
از لیگ برترس
چهاردهم
گل مح
نداش
ص
سه
سر در اکسین البرز
این باشگاه لیگ یکى ف
هم مى رفت در رقابت با

سپا
دنبا
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قطعى شدن حضور یحیى گل محمدى روى نیمکت 
تراکتورســازى در لیگ هفدهم، رکورد ویژه این تیم 
را در تغییر و تحوالت همچنان ارتقا بخشــید. به جز 
فراز کمالوند، هیچ مربى روى نیمکت تراکتورسازى 
نتوانسته دو فصل متوالى لیگ برترى را استارت بزند. از 
لیگ یازدهم تا لیگ هفدهم، تراکتورسازى هر فصل را 

با یک مربى متفاوت استارت زده است.
لیگ 11: فصل با امیر قلعه نویى استارت خورد و با 

خود او هم تمام شد.
لیگ 12: فصل با «تونى اولیویرا» شروع شد. در دو 

هفته پایانى، حسن آذرنیا سرمربى بود.

لیگ 13: مجید جاللى ســرمربى بود ولى غالم باغ 
آبادى و تونى اولیویرا هم روى نیمکت نشستند.

لیگ 14: فصل بــا رســول خطیبى شــروع و با 
تونى پرتغالى تمام شــد. قادر احدزاده هم ســرمربى 

بود.
لیگ 15: تونى اولیویرا بسان لیگ 12، کار را شروع 

کرد ولى فقط 13 هفته دوام آورد.
لیگ 16: امیر قلعه نویى استارت تراکتورسازى را زد و 

بعد از چهار فصل، خودش هم کار را تمام کرد.
لیگ 17: یحیى گل محمدى، سرمربى ابتداى فصل 

تراکتورسازى است.

بهفتمین استارت با هفتمین مربى مینم هفتفتف تباا تتاا فتمینااا

نصــف جهاننام على دایى آنقدر بزرگ اســت که هر 
بازیکنى  را براى پیوستن به تیم هاى تحت هدایت او 
وسوسه کند. محمد عباس زاده دوباره شاگرد على دایى 
شد و در دوراهى حضور در لیگ قطر یا پوشیدن پیراهن 
سایپا، بازگشت به لیگ برتر را انتخاب کرد. خرید جدید 
سایپا درباره حضورش در این تیم گفته:«فقط بخاطر 

آقاى دایى به ســایپا آمدم. زمان امضاى قرارداد نه به 
مبلغ قرارداد و نه به چیــزى دیگرى فکر کردم فقط و 
فقط براى شاگردى مجدد دایى به سایپا آمدم و با آنها 
قرارداد امضا کردم.» عباس زاده به این نکته هم اشاره 
کرده که در سایپا به دنبال دو چیز است: «آقاى گلى در 

لیگ برتر و رسیدن به تیم ملى.»

!به عشق دایى! هعشقشقداا

سرمربى پیشین تراکتورســازى به مسئوالن باشگاه 
فوالد خوزســتان چراغ ســبز نشــان داد. مسئوالن 
باشــگاه فوالد خوزســتان بعد از منتفى شدن حضور 
«پائولو ســرجیو» با یحیى گل محمــدى مذاکرات 
جدیدى را انجام دادند اما تصور نمى کردند این مربى به 
تراکتورسازى برود. حاال با حضور یحیى گل محمدى 
در جمع تیم تبریزى فوتبال ایــران، فوالدى ها هنوز 
براى انتخاب سرمربى جدید به جمع بندى نرسیده اند. 
در این باره گفته مى شــود امیر قلعه نویى ســرمربى 
فصل قبل تراکتورسازى یکى از گزینه هاى مسئوالن 

فوالد براى قبول سرمربیگرى اســت. قلعه نویى که 
در خوزستان طرفداران زیادى دارد، وقتى با استقبال 
هواداران فــوالد مواجه شــده، ابراز عالقــه کرده 
اســت که هدایت این تیم را برعهده بگیــرد. در این 
باره شــایعاتى نیز پیرامون بازگشــت نعیم سعداوى 
به فوالد مطرح شــده بود که اژدرى زاده مدیرعامل 
باشــگاه احتمال رخ دادن این اتفاق را صفر توصیف

 کرد. باید منتظر مانــد و دید در روزهــاى آینده چه 
اتفاقاتــى پیرامون نیمکت تیم فوالد خوزســتان رخ 

خواهد داد. 

یىی ححواواالىلل اااهوهوازازازقلعه نویى حوالى اهواز ههنونون ققلعلعل

ایرانى ها با سه تیم حضور در مرحله دوم لیگ قهرمانان را 
ادامه دادند . بعد از صعود نمایندگان ایرانى از دور ابتدایى 

در مراحل دوم این نتایج ثبت شده است:
■ سال 2005:  پاس برابر العین امارات دو تساوى گرفت 
ودر مجموع 4-4 کرد وبه علــت گل زده کمتر در خانه 

حریف حذف شد .
■ سال 2007: سپاهان برابر کاوازاکى فرونتال ژاپن دو 
مساوى صفر بر صفرگرفت وســپس در ضربات پنالتى 

برنده شد .
■ سال 2008: ســایپا برابر بنیادکار ازبکستان، تساوى 

2-2 وسپس باخت 5-1 را داشت .
■ سال 2009:پرسپولیس یک بر صفر به بنیادکار باخت 

ودر تهران حذف شد .
■ ســال 2010: ذوب آهن برابر مــس کرمان یک بر 
صفر برنده شد واســتقالل برابر الشباب عربستان 2-3 

بازنده شد .
■ سال 2011:سپاهان 3-1 بنیادکار را برد وذوب آهن 

برابر النصر عربستان 4-1 برنده شد .
■ ســال 2012: ســپاهان برابر اســتقالل 2-0 برنده 
وپرسپولیس هم مقابل االتحاد عربســتان 3-0 بازنده 

شدند .
■ ســال 2013: اســتقالل در مجمــوع دو بــازى 
رفت وبرگشــت برابــر الشــباب امــارات 4-2برنده

 شد .
■ سال 2014: فوالد با السد قطر 2-2 کرد اما در مجموع 

دو بازى به لطف گل زده بیشــتر ، زمینه صعود الســد 
فراهم آمد .

■ ســال 2015: پرســپولیس برابر االتحاد در مجموع 
دو بازى 3-1باخت ونفت تهران با االهلى عربســتان 
2-2 کرد اما به علــت گل زده بیشــتر در خانه حریف 

صعود کرد .
■ ســال 2016: ذوب آهن نماینده قدر ما 3-1 به العین 
امارات وتراکتورســازى 5-4برابر النصر امارات بازنده 

شدند .
■ جدول کلــى عملکــرد ایرانــى هــا در اولین دور 
حذفى(بازى هاى رفت وبرگشــت یک بازى محاسبه 

مى شوند )
1-پاس: مساوى 4-4 وحذف
2-سایپا :باخت 7-3 وحذف

3-پرسپولیس :3باخت ،اولى 1-0 ،دومى 3-0  وسومى 
1-3

4-ذوب آهن:2برد با نتایج 4-1 و1-0 ویک شکســت 
با حساب 1-3

5-ســپاهان:یک مســاوى بدون گل و دو برد با نتایج 
3-1 و0-2

6-تراکتورسازى:باخت با نتیجه 4-5
7-فوالد:تساوى 2-2 وحذف

مدیرعامل باشگاه سپاهان مى گوید که احسان حاج 
صفى پس از بازگشت از بازى هاى ملى قراردادش را 

تمدید خواهد کرد.
محســن طاهرى در مورد تمدید قرارداد احســان 
حاج صفى به «ورزش ســه» گفــت: «با حاج صفى 
براى انعقاد قرارداد صحبت کردیم و او گفت که بعد 
از اردوى تیم ملى و بازگشت از اتریش در مورد تمدید 
قرارداد صحبت مى کند و فعًال بــازى هاى ملى در 
پیش اســت و مى خواهد تمرکزش را روى تیم ملى 

بگذارد.»
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان در ادامه و در پاسخ به 
سئوالى در مورد وضعیت نهایى جپاروف و اینکه آیا 
این باشگاه همچنان به فکر حفظ هافبک ملى پوش 
نیم فصل دوم خود اســت، عنوان کرد: «ما در رابطه 
با انعقاد قرارداد بحثى نداشتیم. وکیل آقاى جپاروف  
تماس داشتند و عنوان کردند که جپاروف با استقالل 
قراردادى ندارد و فســخ کرده و بازیکن آزاد است و 

گفت اگر باشگاه سپاهان پیشنهادى دارد اعالم کند 
تا از طریق کارگزار جپاروف اقدام شود.»

طاهرى ادامه مى دهد: «ما بــه او گفتیم که از نظر 
اخالقى با اســتقالل تفاهمنامه داریم و در صورتى 
حاضریم با جپاروف وارد مذاکره شویم که تفاهمنامه 
یا سندى با استقالل نداشته باشد و در این صورت با او 
مذاکره مى کنیم. جپاروف بازیکن خوب و با اخالقى 
اســت و از نظر فنى هم بازیکن خوبى اســت، ولى 
یکسرى چیزها به خود او برمى گردد و اینکه آیا دوست 
دارد در ایران زندگى کند یا نه یکى از مسائلى است 
که خودش باید در مــوردش تصمیم بگیرد. ما با این 
بازیکن مذاکره نمى کنیم و تنها در صورتى که باشگاه 

استقالل رضایت بدهد با او وارد مذاکره مى شویم.»
طاهرى در پاســخ به ســئوال درباره بودجه اى که 
باشــگاه ســپاهان براى حضور قدرتمنــد در لیگ 
شانزدهم در نظر گرفته، اظهار داشــت: «ما با تمام 
وجود کار مى کنیم که تیمى خوب و قدرتمند با توجه 

به نقطه نظرات مربى تیم آمــاده کنیم. به هر جهت 
دوســت داریم تیم خوبى ببندیم و با حداقل بودجه 
بهترین تصمیمات  و نفــرات را بگیریم. حاال ممکن 
است به بازیکنى بودجه کمترى اختصاص داده شود 

و به بازیکن دیگرى بودجه بیشتر.» 
مدیرعامل ســپاهان در مورد اینکه شنیده مى شود 
بازیکنان سرشناسى نظیر سجاد شــهباززاده ، کاوه 
رضایى، رامین رضائیان و ســعید آقائى در لیســت 
کرانچار هستند ، خاطرنشان کرد:  «خیلى  بازیکنان 
در لیســت ما هســتند ولى ما نه تأییــد مى کنیم و 
نه تکذیــب؛ چون این مســائل هم بــراى ما و هم 
براى بازیکنان چالش برانگیز اســت و بهتر است تا

 نهایى شدن قرارداد صحبتى نشود. ما هم تا زمانى که 
قطعى نشود اعالم نمى کنیم.» 

طاهرى در مورد توافق با پورقــاز و اینکه چه زمانى 
قرارداد او نهایى مى شــود، نیز گفــت: «با عزت ا... 
پورقاز علیرغم اینکه مذاکراتى داشته ایم ولى هنوز 

قطعى نشده و امیدواریم در آینده به تعامل دو طرفه 
برسیم. البته این امکان هم وجود دارد که نتوانیم به 

توافق دست یابیم.»
محســن طاهرى در مورد اینکه بــا توجه به عالقه 
ســپاهان به گادوین منشــا با توجه به منع قانونى 
پرســپولیس هنوز به آوردن این مهاجم به اصفهان 
فکر مى کنند یا خیر، بیان کرد: «قطعًا آقاى منشــا 
بازیکن با کیفیتى است اما پرسپولیس داعیه اى دارد 
که با او قرارداد امضا کرده و فکر نمى کنم اصًال محلى 
از اعراب داشته باشد که به قضیه ورود کنیم چون اگر 
بازیکن قرارداد داشته باشد، نمى تواند براى باشگاه 

دیگرى بازى کند.»
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان در پایان در پاسخ به 
ســئوالى در مورد توافق بــا کرانچــار توضیح داد: 
«کرانچار یک قرارداد دو ســاله با باشگاه دارد و نوع 
قرارداد به گونه اى است که هم ایشان راضى هستند 

و هم باشگاه.»

از گفتگو با حاج صفى تا شروط جذب جپاروف

رایزنى درباره سپاهان فصل آینده

نصف جهان  پنجمین بازى تیم هاى ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان برابر نمایندگان قطر هم بدون ثبت پیروزى تمام شد تا طلسم ایجاد شده در این فصل، 
قدرت باالیش را نشان بدهد.

لخویا و الریان، دو تیم قطرى حاضر در مرحله گروهى لیگ قهرمانان بودند. الریان در گروه چهارم حضور داشت در کنار پرسپولیس و لخویا هم همگروه استقالل 
خوزستان بود. تیم هاى قطرى هر دو بازى بیرون خانه شان در ایران را نباختند و با تساوى و گرفتن امتیاز، به خانه شان برگشتند. هر دو تیم اما در قطر موفق به 
پیروزى شدند و استقالل خوزستان و پرسپولیس را شکست دادند.بعد از حذف الریان، لخویا تنها قطرى باقیمانده در لیگ قهرمانان است که باید با پرسپولیس دوئل 

کند. بازى رفت انجام شد با تکرار همان سناریوى همیشگى تساوى در ایران. و حاال با سه مساوى و دو باخت، همچنان بردن تیم هاى قطرى حسرت ماست.
در ثبت این طلســم، مهدى طارمى نقش فوق العاده اى دارد. هر دو پنالتى که او در این فصل لیگ قهرمانان از دست داده، برابر تیم هاى قطرى بوده که گل

 شدن شان این طلسم نبردن را مى شکست. اگر طارمى یکى از پنالتى هایش را برابر الریان یا لخویا گل کرده بود، طلسم نبردن قطرى ها در ایران مى شکست و 
آنها در نباختن بیرون خانه، هت تریک نمى کردند.در این فصل لیگ قهرمانان، نمایندگان ایران موفق به شکست دادن تیم هاى عربستانى، اماراتى و ازبکستانى 

شده اند اما هنوز تیمى قطرى را نبرده ایم.

قطر، طلسم شده؟

اصفهانى ها بهترین، سرخابى ها بدترین
اعتراض ها بــه حکم عجیب کمیتــه اخالق علیه 
فروزان، باعث عقب نشینى و تغییر این حکم شده 
است. کمیته اخالق، فروزان را بخاطر «فعالیت هاى 
همسرش در شبکه هاى اجتماعى» سه ماه از حضور 
در فوتبال محروم کرده بود و این حکم، با واکنش 

تند رسانه ها و اهالى فوتبال همراه شد.
مثل ماجراى رحمتى، کمیتــه اخالق خیلى زود از 
موضعش عقب نشــینى کرده و محسن فروزان با 
اعتراض به رأى، توانســت مجوز بــازى در فصل 
آینده را بگیرد. تبرئه شــدن فروزان، بــه او اجازه 
مى دهد بدون هیچ مشــکلى تیم فصل آینده اش 

را انتخاب کند.
شــاید از حاال، بهتر باشد فدراســیون هم نظارت 
جدى ترى روى کمیته اخالق داشــته باشد تا هر 
چند ماه یک بار، با احــکام و رفتارهاى عجیب آنها 

به حاشیه نرود.

عقب نشینى فدراسیون
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چهل تکه

به دنبال وقوع چند فقره ســرقت  خودرو و لوازم داخلى آن در 
سطح شهرستان اردبیل و اعالم شکایت مالباختگان بررسى 
موضوع با هدف دســتگیرى سارق یا ســارقان در دستور کار 

مأموران انتظامى شهرستان قرار گرفت.
مأموران کالنترى 12 فلســطین با انجام تحقیقات گسترده و 
بررسى هاى میدانى ردپاى سارقى حرفه اى پیرامون سرقت 
هاى به وقوع پیوســته را شناســایى و با اقدامات پلیسى ویژه 
موفق شدند سارق را دستگیر و محل دپوى اموال مسروقه را 

شناسایى کنند.
از مخفیگاه این سارق تعداد قابل توجهى لوازم داخلى متعلق 
به خودروهاى مردم کشف شد. متهم با تشکیل پرونده تحویل 

مراجع قضائى شد.

جویندگان زیرخاکى با گزارش مردمى در شــفت زمینگیر 
شدند.

رئیس پلیس شهرستان شفت با اعالم این خبر گفت: در پى 
دریافت گزارش مردمى مبنــى بر حفارى غیرمجاز در یکى 
از روســتاهاى این شهرستان، بررســى موضوع در دستور 
کار ماموران انتظامى این شهرستان قرار گرفت. سرهنگ 
على صداقت با تأکید براینکه با  بررســى هاى انجام شده 
مشخص شد که دو تن در محلى هنگام کندن زمین هستند، 
افزود: متهمان پس از رؤیت مأموران قصد فرار داشتند که با 
هوشیارى پلیس دستگیر شدند. وى با بیان اینکه از متهمان 
لوازم حفارى کشف و ضبط شــد، گفت: متهمان با تشکیل 

پرونده به مراجع قضائى معرفى شدند.

مرد جوان آمریکایى مادرش را به شکل وحشیانه اى به قتل 
رساند. متهم «خوزه منظور رولدان» 23 ساله به اتهام خشونت 

خانگى محکوم شده است.
بنا بر اطالعات به دســت آمده پلیس افسران پس از ورود به 
خانه اى درشرق «ویلدچرى» بدن قربانى «ماریا رولدان » 45 

ساله را پیدا کرده اند.
سخنگوى پلیس بیان کرد که در زمان حمله دو کودك دیگر 
نیز در خانه حضور داشــته اند که قاتل به آنها آسیب نرسانده 

است .
قاتــل پــس از دســتگیرى بــه مرکــز روانپزشــکى 
اورگان منتقــل شــد و تحــت نظــر روان پزشــکان قرار 

گرفت.

قتل مادر توسط پسر دیوانهزمینگیرى جویندگان زیرخاکى پایان سرقت در اردبیل  030201

کارآگاهــان پلیس تهــران درتعقیب کارگرســابق 
گالرى فــرش هاى نفیس هســتند کــه با کمک 
مرد جوانى، ســناریوى ســرقت میلیاردى از فرش 
فروشــى را طراحى و اجرا کردند. آنها پس از سرقت 
مسلحانه 64 تخته فرش و تابلو فرش نفیس متوارى 

شدند
ســاعت 17 و 20 دقیقه 23 فروردین ســال جارى 
سرقت مسلحانه فرش فروشــى در خیابان ولیعصر 
شمالى به پلیس گزارش شد. به دنبال این خبر تیمى 
از کارآگاهان اداره یکم آگاهى وارد عمل شــدند و با 
حضور در محل به تحقیق درایــن باره پرداختند. در 
ادامه مشخص شد یکى از کارمندان فرش فروشى 
به همراه برادرش پس ازورود به مغازه و انتقال پنج 
کارمند، شش مشــترى و صاحب مغازه به زیرزمین، 
64 تخته فرش و تابلو فرش نفیــس و گرانبها را به 

سرقت برده اند.
صاحب فرش فروشــى که مردى 70 ســاله است و 
توســط دزدان مســلح، گروگان گرفته شده بود در 
این باره گفت: «حدود هشت روز قبل از سرقت مرد 

جوانى  به نام "میثم" به مغازه ام آمد و با این ادعا که 
کار ندارد از من خواست تا به او کارى در مغازه بدهم. 
میثم را مى شناختم، دو سال قبل نگهبان محله بود و 
شب ها در مغازه ام مى خوابید. با توجه به اینکه او را از 
قبل مى شــناختم قبول کردم که در مغازه ام کار کند 

غافل ازاینکه چه نقشه شومى در سر دارد.»
مرد میانســال ادامه داد: «ســاعت 14و 20 دقیقه 
روزحادثه، زمانى که چهــار کارمندم براى ناهاررفته 
بودند، میثم از فرصت اســتفاده کرد وطبق نقشــه 
ازقبــل طراحــى شــده، در را براى همدســتش 
که انــگار برادرش بــود، باز کرد. آنهــا درحالى که 
اســلحه؛ چاقو و گاز اشــک آور به همراه داشــتند 
وارد ناهار خورى شدند و دســت هاى کارمندان را با 
چسب شیشه اى پهن بســتند و همگى را به صندلى 
گره زدند. در همین حین، یکى از افرادى که برایمان 
فرش مى آورد نیز وارد مغازه شد که او را نیز گروگان 
گرفتند. میثم در مدتى که برایم کار مى کرد، اطالعات 
زیادى در رابطه با من و وضعیت مغازه به دست آورده 
بود و مى دانست که من حدود ســاعت 16 به مغازه 

مى آیم. آن روز ســاعت 16و 10 دقیقــه به فرش 
فروشــى رســیدم اما پس ازورود وبى خبر از همه 
جا، میثم بــا تهدید، من و راننــده ام را داخل یکى از 
اتاق هاى زیر زمین محبوس کرد و دســت هاى ما 

را هم بست.»
صاحــب فــرش فروشــى ادامــه داد: «او حتى به 
مشترى هاى مغازه هم رحم نکرد و آنها را نیز بدون 
آنکه دســت هایشــان را ببندد داخل یکى دیگر از 
اتاق ها زندانى کــرد. بعد از زندانى کــردن ما، او به 
کمک همدستش 64 تخته فرش و تابلو فرش نفیس 
و گرانبهاى ابریشم قم را که دست کم هفت میلیارد 
و 500 میلیون تومان ارزش داشتند به سرقت بردند. 
مدتى که گذشت و دیگر سر و صدایى نیامد، احتمال 
دادیم آنها رفته باشــند. به همیــن خاطر با کمک 
همدیگر توانستیم دست هایمان را باز کنیم. بعد هم 
ســراغ کارمندانمان رفتیم وآنهارا نجات دادیم. بعد 
ازآن با شکستن شیشه آشــپزخانه خودمان را نجات 
داده و موضوع را به پلیس خبــر دادیم. همان موقع 
مشــترى هایى که در اتاق دیگر گرفتار شده بودند را 

هم نجات دادیم.»
یکى از کارکنان فرش فروشــى نیز به پلیس گفت: 
«زمان ســرقت همدســت میثم با در دست داشتن 
اسلحه وارد فروشگاه شد. آنها با تهدید و ایجادرعب 
و وحشت ما وچند مشــترى را به زیرزمین فروشگاه 
بردند و دســت ها و پاهایمان را بســتند. بعدهم در 
زیرزمین را به رویمان قفل کردنــد. ما در زیر زمین 
زندانى شــده بودیم چیزى نمى دیدیم. اما از ســر و 
صدایشــان مى شــد فهمید که در حال خالى کردن 
فرش هاى نفیــس و گرانقیمت هســتند. این ماجرا 
ادامه داشت تا اینکه ساعتى بعد متوجه شدیم سر و 
صدا قطع شده ومطمئن شدیم دزدان پس از سرقت 
فرش ها محل را تــرك کرده اند که با کمک صاحب 

مغازه نجات پیداکردیم.»
به دنبال این اظهارات، تیم هاى پلیس آگاهى با توجه 
به ســرنخ هاى موجود ردیابى هاى گســترده براى 

دستگیرى تبهکاران فرارى را آغازکرده اند.

سرقت بزرگ 7 میلیاردى 
از تـاجــر تـهرانــى فــرش

او حتى به 
مشترى هاى مغازه هم 
رحم نکرد و آنها را نیز 

بدون آنکه دست هایشان 
را ببندد داخل یکى دیگر 

از اتاق ها زندانى کرد. 
بعد از  زندانى کردن ما، 

او به کمک همدستش 64 
تخته فرش و تابلو فرش 
نفیس و گرانبهاى ابریشم 
قم را که دست کم هفت 
میلیارد و 500 میلیون 
 تومان ارزش داشتند 

به سرقت بردند. مدتى 
که گذشت و دیگ ر سر 

و صدایى نیامد، احتمال 
دادیم آنها رفته باشند. 

عصر روز 17 فروردین ماه امســال بود که مأموران پلیس 
در جنوب پایتخت با تماس شــهروندى در جریان سرقت 

خودروى نیسانى قرار گرفتند.
نخستین بررسى ها حکایت از آن داشت که سارقى در یکى 
از خیابان هاى جنوب شهر پس از بى هوش کردن راننده اى، 
خودروى وى را سرقت مى کند که در جریان آن راننده براى 
درمان به بیمارستان منتقل مى شود. بدین ترتیب مأموران 
براى بررسى موضوع راهى بیمارســتانى شدند که راننده 

خودرو در آن بسترى بود. 
شاکى که مرد جوانى بود، در توضیح ماجرا گفت: «شغل من 
باربرى است. مدتى قبل خودروى نیسانى خریدم و با آن 
شروع به کار کردم. من با خودرویم داخل تهران کار مى کنم 
و گاهى هم از باربرى ها براى شهرستان بار مى زنم.» وى 
ادامه داد: «ظهر روزگذشــته پس از پایان کارم در حوالى 
میدان قزوین داخل خودرویم منتظر پسرم بودم تا او را به 
خانه یکى از بستگانم برسانم که مرد میانسالى به سراغم آمد 
و از من خواست تا چند تخته فرش را از خانه اى در حوالى دو 
راهى قپان به خانه اى در شرق تهران ببرم اما من به او گفتم 
که منتظر پسرم هستم و کار نمى کنم. مرد میانسال اصرار 
داشت بخاطر اینکه خودرویم نو و تمیز است، دوست دارد 
فرش ها و دیگر وسایل زندگى اش را با خودروى من به خانه 
جدید ش منتقل کند. او با اصرار زیاد شماره تلفن همراهم را 
گرفت و قرار شــد روز بعد براى انجام کارش با من تماس 
بگیرد. ساعتى قبل در حوالى میدان قزوین منتظر مشترى 
بودم که مرد میانسال دوباره به سراغم آمد و از من خواست 
تا فرش هایش را بارگیرى کنم و به مقصد برسانم. او سوار 
خودرویم شد و با هم به طرف سه راه آذرى به راه افتادیم. در 
میان راه تلفنى با فردى در حال حرف زدن بود که مدعى شد 
آن کسى که قرار بوده فرش ها را به او تحویل بدهد، االن 
در خانه نیست و باید ســاعتى منتظر او باشیم. پس از این 
مرد میانسال دو پرس غذا همراه دو نوشابه خرید و به داخل 
خودرو آورد و با هم خوردیم. دقایقى بعد هر دو از خودرو پیاده 
شدیم که ناگهان احساس سرگیجه کردم و چشمانم تار شد. 
در همین لحظه متوجه شدم که مرد میانسال خودروى مرا 
به حرکت در آورد و من هم از هــوش رفتم تا اینکه داخل 

بیمارستان به هوش آمدم و فهمیدم او مرا با نوشابه مسموم 
بى هوش و خودرویم را همراه 400 هزار تومان پول نقد و 

تلفن همراهم سرقت کرده است.»
پس از طرح این شکایت، پرونده به دستور قاضى على وسیله 
ایرد موسى، بازپرس شعبه 5 دادسراى ناحیه 34 براى بررسى 
در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهى قرار گرفت.

در حالى که چنــد روزى از حادثه نگذشــته بود، مأموران 
دریافتند ســارق با شــاکى تمــاس گرفته و بــه بهانه 
دریافت مژدگانى خــودروى وى را تحویل داده اســت.  
مأموران در تحقیقات بعدى با چندین شــکایت مشــابه 
روبه رو شــدند کــه همگــى حکایــت از آن داشــت 
سارق میانســال به همین شــیوه تعداد زیادى خودروى 
نیســان از تهران، شــهریار و شهرهاى شــمالى سرقت 
کرده است و چند روز بعد با صاحبان خودرو تماس گرفته 
و به بهانه نشان دادن آدرس خودروى سرقتى از شاکیان 
مژدگانى دریافت کرده و خودروهــاى آنها را تحویل داده 

است. 
در نهایت مأموران چنــد روز قبل موفق شــدند متهم را 
هنگام دریافت مژدگانى از یکى از شاکیان دستگیر کنند. 
متهم براى بازجویى به دادسرا منتقل شد و به سرقت پنج 
خودروى نیسان اعتراف کرد. وى گفت: «خانه ام در شهریار 
است، اما اهل یکى از شهرهاى شمالى کشور هستم و کارم 
پرتقال فروشى است. ســال قبل حدود 20 میلیون تومان 
از باغدارى در شــمال پرتقال خریدم، اما متأسفانه بخاطر 
سرمازد گى تمامى پرتقال ها یخ زد و سرمایه ام از بین رفت و 
ورشکسته شدم. پس از این با مشکل مالى روبه رو شدم که 
تصمیم به سرقت گرفتم. من به بهانه انتقال بارى، خودروى 
نیسانى را کرایه مى کردم و بعد با نوشیدنى راننده را بى هوش 
و خودرویش را سرقت مى کردم. پس از سرقت اموال داخل 
آن با راننده تماس مى گرفتــم و مى گفتم که محل پارك 
خودروى سرقتى شما را مى دانم و پس از گرفتن مژدگانى، 

آدرس محل پارك خودرویش را مى دادم.»
متهم پس از بازجویى براى تحقیقات بیشتر به دستور قاضى 
على وسیله ایرد موسى در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى 

قرار گرفت.

اعتراف پرتقال فروش به 
سـرقــت  خـودروهــاى نیســـان

روز 15مرداد ماه ســال 84 به پلیس کرج خبر رسید در 
جریان درگیرى دو جوان در یکى از خیابان هاى شــهر 
یکى از آنها با ضربه چاقو به قتل رسیده است. زمانى که 
مأموران به محل حادثه رســیدند متهم گریخته بود اما 
پس از انتقال جسد مقتول به پزشکى قانونى تحقیقات 

براى دستگیرى او آغاز شد.
چند شاهد درگیرى را دیده بودند و با اطالعاتى که آنها 
در اختیار پلیس گذاشتند مأموران توانستند قاتل فرارى 
را که جوانى 20ساله بود  دستگیر کنند. او در بازجویى ها 
به قتل اعتراف کرد و گفت که ناخواسته و در جریان یک 

درگیرى ساده مرتکب قتل شده است. 
متهم گفت: «در خیابان با یکدیگر چشم در چشم شدیم 
و چون هر دو جوان بودیم بى جهت با یکدیگر بگو مگو 
کردیم و در ادامه درگیر شدیم. چون مقتول زورش از من 
بیشتر بود و مى ترســیدم کتک بخورم چاقویى را که در 

جیبم بود درآوردم و ضربه اى به مقتول زدم.»
متهم به قتل در ادامه، صحنه جنایت را بازسازى کرد و 
پرونده با صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفرى استان 
تهران فرستاده شــد. در جلسه محاکمه که در شعبه 71 
برگزار شد خانواده مقتول براى متهم درخواست قصاص 
کردند. متهم در دفاع از خودش گفت: «من ناخواســته 

و از سر جوانى مرتکب قتل شــدم و از خانواده مقتول 
مى خواهم که من را ببخشند. با وجود این اولیاى دم روى 

خواسته شان پافشارى مى کردند.» 
در این شرایط قضات دادگاه متهم را به قصاص محکوم 

کردند.

در شــرایطى که مدتى بعد رأى دادگاه در دیوان عالى 
کشور قطعى شــده بود متهم توانســت با پرداخت دیه 
رضایت پدر مقتــول را جلب کند اما مــادر او حاضر به 
گذشت نبود و از ســویى براى اجراى حکم نیز حاضر 
نمى شد. به همین دلیل متهم 12سال را در بالتکلیفى 

در زندان گذراند تا اینکه براساس قانون جلسه اى براى 
تعیین تکلیف وى تشکیل شد.

در این نشست که در شعبه دوم دادگاه کیفرى یک استان 
تهران به ریاست قاضى محسن زالى بوئینى و با حضور 
قاضى ابراهیم اسالمى برگزار شــد مادر مقتول گفت: 
«متهم پسرم را به قتل رسانده و باید مجازات شود. من با 
چه سختى پسرم را بزرگ کرده بودم اما او به خاطر یک 
نگاه پسرم را به قتل رســاند. حاال هم باید تاوان کارش 
را پس دهد.» وى ادامه داد: «شــوهرم اشتباه کرد که 
رضایت داد. او پول کمى گرفت و قاتل پسرش را بخشید. 
بعد از این کار من دیگر بــا او زندگى نمى کنم. من قبًال 
هم گفته ام اگر قاتل مى خواهد که او را ببخشم باید  دو 

میلیارد تومان دیه بدهد.»
در ادامه این جلســه متهم در جایگاه ایســتاد و گفت: 
«زمانى که ایــن حادثه اتفاق افتاد من 20ســاله بودم. 
نمى دانســتم که این اشــتباه زندگى ام را تباه مى کند. 
اما حاال 12سال گذشته و 32ســال دارم. در این مدت 
به اندازه کافى در زندان تنبیه شــده ام و از مادر مقتول 

مى خواهم که به جوانى ام رحم کند و من را ببخشد.» 
با پایان دفاعیات متهم قضات دادگاه وارد شور شدند و 

قرار است به زودى رأى خود را اعالم کنند.

شرط عجیب یک مادر در بخشیدن قاتل پسرش

چند روز قبل مرد جوانى هراســان با اورژانس کرج تماس 
گرفت و براى نجات جان برادرش کمک خواست. امدادگران 
و مأموران پلیس که همزمان در محل حادثه در شهرك اوج 
حاضر شــده بودند پس از ورود به نانوایى با سه مرد زخمى 
روبه رو شــدند که هدف ضربات چاقو قرار گرفته بودند. با 
انتقال مصدومان به بیمارســتان، مرد 45 ساله که چاقو به 
قلبش فرو رفته بود، جان باخــت و دو مصدوم دیگر تحت 

درمان قرار گرفتند و نجات یافتند.
با گزارش جنایت به بازپرس کشــیک قتل کرج، دســتور 
بازجویى از مصدومان صادر شد. یکى از مصدومان که تبعه 
افغانستان است، به مأموران گفت: «من و دوستم "جلیل"در 
نانوایى کار مى کردیم اما یکسال پیش صاحبکارمان، جلیل 
را بخاطر مشکالتى که داشت اخراج کرد. چند روز قبل جلیل 
با من تماس گرفت و تقاضاى برگشت به محل کارش را 
کرد. او از من خواست واسطه بشــوم. اما صاحب نانوایى و 
برادرش با دیدن او به شدت ناراحت شدند و از من خواستند 
او را هرچه زودتر از نانوایى دور کنم. برادر صاحبکارم مشغول 
پخت نان بــود و صاحبکارم در حال آماده شــدن بود تا به 

کالس بهداشت برود که ناگهان جلیل با عصبانیت به برادر 
صاحبکارم حمله کرد و از پشت سه ضربه چاقو به او زد. او 
قصد فرار داشت که سعى کردم مانع شوم اما یک ضربه هم 
به من زد. صاحبکارم سراسیمه به طرف ما دوید تا مانع فرار 
جلیل بشود اما او به قدرى عصبانى بود که یک ضربه هم به 

قفسه سینه صاحب مغازه زد.»
 بدین ترتیب بازپرس حسن عالیى ثمرین دستور شناسایى 
مخفیگاه متهم را صادر کرد و براى جلوگیرى از فرار متهم 
دستور ممنوع الخروج شــدن او از مرزها را هم صادرکرد. 
کارآگاهان سرانجام پس از سه روز مخفیگاه وى را درتهران 

شناسایى و او را دستگیر کردند.
جلیل27 ساله با تأیید اظهارات دوستش، به بازسازى صحنه 

جنایت پرداخت و جزئیات جنایت را بازگو کرد.

بازگشت کارگر اخراجى 
براى قتل صاحبکار

نقشه 4 مرد اعدامى براى 
نجات هم سلولى

قاتل باجناق مى خواســت با دروغ پردازى همسر مقتول 
را به جاى قاتل معرفى کند تــا زمان محاکمه را به تأخیر 
بیاندازد. این متهم میانسال به نام «محمد» 25 اردیبهشت 
سال گذشــته باجناقش را در یکى از محله هاى تهران با 
ضربه چاقو کشــت و بعد از جنایت با ســرقت طالهاى 
همسر مقتول گریخت. طى روزهاى گذشته و با گذشت 
یکســال از این جنایت، متهم مدعى شد بى گناه است.با 
دستور قاضى محسن مدیرروســتا بازپرس شعبه ششم 
دادســراى جنایى تهران متهم به قتل مــورد تحقیقات 
قرار گرفت و مدعى شــد چون خ واهرزنش با شوهرش 
اختالف داشــته با ضربه چاقو وى را کشته ووعده 200 
میلیون تومانى به عنوان حق الســکوت به او داده است.

متهم در ادامه با تکذیب این ادعاى خود به قاضى پرونده 
گفت: «من با چهار مرد اعدامى که زیر تیغ بودند هم سلول 
هستم. آنها زمانى که متوجه شدند پرونده من به زودى 
به دادگاه ارسال مى شود، سناریوى دروغینى را طراحى 
کردند. چهار مرد اعدامى از من خواستند به دروغ بگویم 
همسر مقتول قاتل است تا با این ترفند چند ماهى براى 
خود زمان بخرم. آنها مى گفتند امکان دارد در این مدت 

رضایت اولیاى  دم را بگیرم.»
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امسال نیز کمپانى گوگل مانند هر ســال کنفرانس ویژه 
توسعه دهندگان خود را برگزار کرد.

این کنفرانس که به گوگل I/ O معروف اســت هر سال 
محصوالت نرم افزارى و ســخت افزارى خــود را که قرار 
است به زودى وارد بازارهاى جهانى شوند معرفى مى کند. 
امسال نیز مدیران این شرکت در مراسم I/ O  به معرفى 
محصوالت آینده گوگل پرداختند که در ادامه به برخى از 

مهمترین آنها اشاره مى کنیم.

O اندروید  
همه مى دانیم که نسخه بعدى سیستم عامل اندروید، طبق 
سنت گوگل، قرار است با حرف O شروع شود. نسخه بتاى 
این نسخه در ماه اسفند (مارس) منتشر شد. در کنفرانس 
امسال نیز بخش جالب توجهى از مراسم گوگل به معرفى 
این نسخه از اندروید اختصاص داشت و مدیران این کمپانى 
به ویژگى هاى جدید و جذاب اندروید O پرداختند. افزایش 
سرعت بوت شدن سیستم عامل، اجراى بهتر اپلیکیشن ها و 
مصرف انرژى کمتر از نکاتى بود که گوگل درباره این نسخه 

از اندروید به آن اشاره کرد. 
یکــى از ویژگى هاى جدید اندروید O بخشــى با عنوان 
ویتالس (Vitals) اســت که باعث ســرعت در اجراى 
اپلیکیشن ها مى شود. این بخش داراى قابلیت محافظتى 
با عنوان Google Play Protect است که همانطور 
که از نامش پیداست امنیت سیســتم عامل را باال مى برد. 
همچنین بنا به گفته گوگل این بخش باعث مصرف انرژى 
 O کمتر مى شود. یکى دیگر از نکات جالب توجه در اندروید

بهبودیافتن اعالن هاست.
Notification Dots قابلیتى اســت کــه درواقع 
شامل سربرگ هایى مى شود که مى توان با لمس کردن به 
پیش نمایش آنها دسترسى داشت یا اینکه با سوایپ کردن 
آنها را رد کرد. همچنین مى توان اعالن ها را به سمت پایین 
کشید و براى اجرا کردن آن روى آن ضربه زد. یکى دیگر 
از نکات مهمى که گوگل درباره اندروید O به آن اشــاره 
کرد الگوریتم مبتنى بر یادگیرى ماشــینى در این سیستم 
عامل است. در این صورت دستگاه شما مى تواند به صورت 
خودکار عباراتى را مانند آدرس و شــماره تلفن شناسایى 

کند. 
ســپس کاربر با دوبار لمس این عبارات مى تواند آن را در 
کمترین زمان کپى کند. در واقع این سیستم به استفاده از 
هوش مصنوعى برمى گردد که گوگل با این کار مى خواهد 
این الگوریتم به مرور به شناخت بهترى از کلمات و عبارات 
مورد نیاز کاربر دست یابد. گوگل نسخه پیش نمایش دوم 
اندروید O را براى دستگاه هاى منتخب خانواده پیکسل و 

نکسوس منتشر کرده است.

 دستیار هوشمند
گوگل مدتى است که از دســتیار صوتى و هوشمند خود با 
عنوان google assistant رونمایى کرده است. این 

کمپانى در جریان مراسم امسال خود اعالم کرد که در حال 
به روزرسانى بزرگى براى دستیارش است. یکى از مهمترین 
ویژگى هاى جدید در این دستیار قابلیت تایپ در آن است. 
جذاب تر از آن، این است که از این به بعد دستیار گوگل به 
دوربین نیز متصل خواهد بود به این معنا که کاربر مى تواند 
دوربین دستگاه خود را به سمت جسم مورد نظرش بگیرد و 

بدون گفتن اسم آن، جستجوى خود را انجام بدهد.
 یکى دیگر از نکات جالب توجهى که گوگل به آن اشــاره 
کرد این اســت که دســتیار گوگل براى نخستین بار وارد 
گوشى هاى آیفون هم مى شــود. درواقع گوگل اسیستنت 
جایگزین نرم افزار معمولى گوگل موجود در سیستم عامل 
iOS خواهد شد. البته امکان جایگزینى این دستیار صوتى با 
سیرى وجود ندارد ولى مى توان از طریق اپلیکیشن و ویجت 

مربوط، از قابلیت ها و خدمات آن بهره مند شد.
نکته جذاب دیگرى که گوگل در این باره به آن اشاره کرد، 
این است که دســتیار گوگل قرار اســت به زودى از لوازم 
خانگى هم پشتیبانى کند؛ دســتگاه هایى نظیر یخچال، 
ماشین لباسشویى و اجاق گاز. تاکنون کمپانى هاى ال جى 
و GE اعالم کرده اند که مى خواهند گوگل اسیستنت را 
به لوازم خود بیاورند. این دو کمپانى مشغول به روزرسانى 
لوازم خانگى هوشمند خود هستند تا بتوان آنها را از طریق 
اسیستنت و اسپیکرهاى گوگل هوم کنترل کرد. البته در این 
میان باید این موضوع را فراموش نکنیم که در حال حاضر 
دستیار صوتى گوگل فقط از زبان انگلیسى پشتیبانى مى کند 
که در این زمینه باید تالش بسیارى کند تا خود را به دیگر 

دستیارها برساند. 

 گوگل هوم
این اسپیکر را با ظاهر جذابش همه دیده ایم و مى شناسیم. 
گوگل هوم قرار است به زودى به ویژگى ها و سرویس هاى 
جدیدى مجهز شــود. از جمله این ســرویس ها امکان 
برقرارى تماس تلفنى رایگان با تکیه بر خطوط تلفن ثابت 
و همراه اســت و از آن جالب تر اینکه گوگل مى خواهد تا 
چند ماه آینده قابلیت برقرارى تماس صوتى رایگان بین 
 (Speaker to Speaker) اســپیکرهاى گوگل هوم

را هم برقرار کند. 
یکى دیگر از ویژگى هایى که قرار است به این ابزار افزوده 
شود امکان مشاهده پاســخ هاى آن روى صفحه نمایش 
تلویزیون اســت. بنا به گفته مدیران گوگل به این ترتیب 
کاربران مى توانند اطالعات مورد نیازشان را روى تلویزیون 
خود مشاهده کنند. پشــتیبانى از پخش موزیک از طریق 
بلوتوث و همچنین کنترل اسپاتیفاى از ویژگى هایى است 
که قرار است به زودى به گوگل هوم افزوده شود. یکى دیگر 
از قابلیت هایى که قرار است گوگل هوم به آن مجهز شود 
ویژگى فعال شــدن بى درنگ (Proactive) است؛ به 
این معنا که گوگل هوم بدون نیاز به درخواست کاربر، قادر 
به روشن شدن براى مبادله اطالعات خواهد بود. مثًال براى 
یادآورى قرار امروز شــما به طور خودکار روشن مى شود و 
قرارتان را یادآورى مى کند.  همانطور که مى دانید این ابزار 

در حال حاضر فقط در بــازار ایاالت متحده آمریکا عرضه 
مى شود، ولى گوگل در کنفرانس امسال خود اعالم کرد که 
از تابستان امسال عرضه گوگل هوم در کانادا، آلمان، فرانسه، 

استرالیا و ژاپن هم صورت مى گیرد.

 واقعیت مجازى و افزوده
موضوع واقعیت مجازى و واقعیت افزوده چند سالى است 
که ســر زبان ها افتاده و بخش مهمى از دنیاى فناورى 
را تشکیل داده اســت. حاال دیگر اغلب کمپانى ها سعى 
دارند در این حوزه قدم بگذارند و پیش بروند. گوگل نیز از 
این قافله عقب نمانده و از سال گذشته با معرفى دى دریم 
(Daydream) همزمان با معرفى گوشــى پیکسل 

وارد این حوزه شــد. در کنفرانس ویژه امسال هم 
گوگل به این موضــوع پرداخت.  در این مراســم گوگل 
اعالم کرد که پشتیبانى از دى دریم قرار است به پرچمدار 
جدید ال جى افزوده شود و در مرحله بعد هم پشتیبانى از 
دى دریم به گوشى هاى هوشمند گلکسى اس 8 و گلکسى

 اس 8 پالس افزوده خواهد شد. آزادى عمل و دنبال کردن 
حرکات 6 درجه اى از ویژگى هاى جدیدى است که بنا 

بر گفته گوگل قرار است به هدست هاى واقعیت 
مجازى این کمپانى افزوده شود.

گــوگل همچنیــن در جریــان این 
کنفرانس از یک سرویس مربوط به 

واقعیت افزوده هم پرده برداشــت. این 
 Visual Positioning ســرویس که

Servic نام دارد شبیه به GPS است و درواقع 
نوعى موقعیت یابى دیدارى اســت. ایــن فناورى که 

اصطالحًا VPS نامیده مى شود با استفاده از گوگل مپز 
و اطالعاتى که از طریق دوربین دریافت مى کند، از محیط 
اطراف آگاه مى شــود و مانند یک راهنماى مســیریابى 
محلى به کاربر کمک کند. گوگل همچنین تصمیم دارد 

در جدیدترین اقدام خود از واقعیــت افزوده براى آموزش 
به دانش آموزان اســتفاده کند. به این ترتیب که معلمان 
مى توانند اشیاى سه بعدى را در گوشه و کنار کالس درس 
قرار دهند و درباره آنها بــا دانش آموزان به بحث و گفتگو 

بپردازد.

 3 نسخه مختلف از سرى بازى هاى برادران خلبان براى 
دستگاه هاى هوشمند اندروید است! داستان نسخه اول 
بازى در کشور روســیه و در رابطه با یک فیل با ارزش و 
کمیاب است که در نیمه شب از باغ وحش بیرون مى آید 
و در تاریکى شب ناپدید مى شــود؛ هیچکس اطالعى 
از این فیل نــدارد، مظنون اصلى داســتان فردى به نام 
Karbofoss مى باشد، شــما باید در نقش دو برادر 

داستان ایفاى نقش کنید و مسئول پیدا کردن این فیل با 
ارزش هستید! داستان نسخه دوم بازى از این فرار است 
که این دو برادر خلبان، گربه اى به نام Arsenic دارند 
که در محور داستانى این بازى دزدیده مى شود؛ اکنون 
این وظیفه شماست پیش از آنکه این گربه به یک غذاى 
خوشمزه همراه با چیپس هاى فرانسوى تبدیل شود، رد 
او را دنبال کنید. و اما داســتان نسخه سوم بازى در بهار 

سال 1958 و در شهر Berdichev آغاز مى شود. دو 
برادر خلبان داستانى بازى، با دنبال کردن مقاالت مختلف 
به این نتیجه دست پیدا مى کنند که تعداد حیوانات نادر 
در جزایر Tasmania در استرالیا، به شکلى مرموزانه 
رو به کاهش هستند؛ اکنون این دو برادر تصمیم دارند تا 
به این جزایر سفر کنند و به نحوى آن سوى زمین را براى 

ماجراجویى کاوش نمایند. 

شــرکت فرانســوى ایرباس که در زمینه تولید هواپیما و دیگــر محصوالت در حمل 
و نقل هوایى فعالیت مى کند قصــد دارد پروژه خودروهاى پرنده خــودران خود را که 

«واهانا»(Vahana) نام دارد تا سال 2020 راه اندازى کند.
نکته جالب در رابطه با قیمت سفر با این خودروهاى پرنده این است که مسافرت با آنها 

براى هر کیلومتر بین 93 سنت تا 1/5دالر هزینه خواهد داشت.
«زاك الورینگ»(Zach Lovering) مســئول این پروژه در ایرباس گفت: این قیمت 
پایین براى ما امکانپذیــر خواهد بود زیرا خودروهاى خــودران پرنده هزینه نگهدارى 

کمترى نسبت  به خودروهاى معمولى دارند.
سال گذشته بود که ایرباس برنامه خود را براى تولید تاکسى پرنده اعالم کرد و در اوایل 
ماه ژانویه بود که این شرکت اعالم کرد که تا پایان سال  جارى میالدى نمونه هاى اولیه 

از این محصوالت را رونمایى و تست خواهد کرد.
درخواست سفر با این وسایل نیز با استقاده از یک اپلیکیشن خواهد بود که نزدیک ترین 

تاکسى را به مسافر متصل مى کند.
این تاکسى ها مى توانند با یک بار شارژ، مســافتى در حدود 100 کیلومتر را بپیمایند اما 
ایرباس قصد دارد باترى هاى اضافه اى در این تاکسى ها تعبیه کند تا مدت زمان عملکرد 

آنها افزایش یابد.
 ایرباس عالوه بر پــروژه واهانا روى پروژه دیگرى نیز کار مى کند که چند مســافر را با 

استفاده از تاکسى هاى پرنده خودران جابه جا مى کنند.

رونمایى از نوآورى هاى جدید گوگل
در حال حاضر فقط در بــازار ایاالت متحده آمریکا عرضه 
مى شود، ولى گوگل در کنفرانس امسالخوداعالم کرد که 
از تابستان امسال عرضه گوگل هوم در کانادا، آلمان،فرانسه، 

استرالیا و ژاپن هم صورت مى گیرد.

 واقعیت مجازىو افزوده
موضوع واقعیت مجازى و واقعیت افزوده چند سالى است 
از دنیاى فناورى که ســر زبان ها افتاده و بخش مهمى

را تشکیل داده اســت. حاال دیگر اغلب کمپانى ها سعى 
دارند در این حوزه قدم بگذارند و پیش بروند. گوگل نیز از 
این قافله عقب نمانده و از سال گذشته با معرفى دى دریم 
(Daydream) همزمان با معرفى گوشــى پیکسل 

وارد این حوزه شــد. در کنفرانس ویژه امسال هم 
گوگل به این موضــوع پرداخت.  در این مراســم گوگل 
اعالم کرد که پشتیبانى از دى دریم قرار است به پرچمدار 
جدید ال جى افزوده شود و در مرحله بعد هم پشتیبانى از 
8دى دریم به گوشى هاى هوشمند گلکسى اس8 و گلکسى

8 اس 8 پالس افزوده خواهد شد. آزادى عمل و دنبال کردن 
6حرکات 6 درجه اى از ویژگى هاى جدیدى است که بنا 

بر گفته گوگل قرار است به هدست هاى واقعیت 
مجازى این کمپانى افزوده شود.

جریــان این  گــوگل همچنیــن در
کنفرانس از یک سرویس مربوط به 

واقعیت افزوده هم پرده برداشــت. این 
VisualPositioning ســرویس کهg

S نام دارد شبیه به GPS است و درواقع  Servic
نوعى موقعیت یابى دیدارى اســت. ایــن فناورى که 

Sاصطالحًا VPS نامیده مى شود با استفاده از گوگل مپز 
و اطالعاتى که از طریق دوربین دریافت مى کند، از محیط 
اطراف آگاه مى شــود و مانند یک راهنماى مســیریابى 
محلى به کاربر کمک کند. گوگل همچنین تصمیم دارد

در جدیدترین اقدام خود از واقعیــت افزوده براى آموزش 
اینترتیب که معلمان به دانش آموزان اســتفاده کند. به
مى توانند اشیاى سه بعدى را در گوشه و کنار کالسدرس

قرار دهند و درباره آنها بــا دانش آموزان به بحث و گفتگو 
بپردازد.

رامین مشکاه

بازى ماجراجویانه برادران خلبان اندروید 

 ighthouse دوربین امنیتى
با بهره مندى از
 هوش مصنوعى

فروشگاه اینترنتى کوثرهایپر با هدف ایجاد خریدى آسان و لذت بخش ایجادشد.کاهش زمان 
خرید، عدم نیاز به رفت و آمد و اتالف وقت در ترافیک، حق انتخاب گسترده، قدرت مقایسه، امنیت 
باال، دسترسى در هر مکان و زمان،قیمت مناسب از جمله مزیت هاى خرید اینترنتى از کوثرهایپر 
است. محصوالت در سایت کوثرهایپر در 13 طبقه محصولى که عبارتند از: سوپرمارکت، میوه 
وسبزیجات،عطارى،فرآورده هاى گوشتى،محصوالت آرایشى و بهداشتى، بهداشت کودك ،

لوازم التحریر، لوازم خانگى، اسباب بازى وسرگرمى، پوشاك وکیف وکفش،ورزش وسالمت، 
ســى دى ونرم افزار،محصوالت دیجیتال،کتاب ومجالت عرضه مى شوند. هزاران محصول 
متنوع از برندهاى مختلف براى خرید در سایت کوثرهایپرموجود است و روزانه محصوالت جدید 
بسیارى نیز اضافه مى گردد.کوثرهایپر با ارائه طیف گسترده  اى از معتبرترین برندها در گروه  هاى 
مختلف و با همکارى نزدیک با وارد کنندگان و توزیع  کنندگان اصلى این کاالها در ایران، تالش 
مى  کند تا نیازهاى متفاوت مشتریان با کاربرى  هاى متفاوت آنان را برآورده سازد. ارائه قیمت  هاى 
کامًال رقابتى و مناســب، همراه با کیفیت مطلوب از اولویت  هاى کوثرهایپر محسوب مى شود. 
کوثرهایپر با درك اهمیت این موضوع براى مشتریان خود و با به کارگیرى نهایت توان و ابزارهاى 

در دسترس در تعامالت خود با تأمین  کنندگان، 
مى   کوشد امکان ارائه پایین   ترین قیمت   ها 

و بهترین خدمات را 
فراهم آورد. 

به فروشگاه 
اینترنتى 

رهایپر بروید
کوث

 www.kowsarhyper.com :وب آدرس     
تاکسى هاى پرنده، هم قیمت با تاکسى هاى معمولى

دوربین هــاى امنیتى هر روز پیشــرفته تر 
مى شوند و شــرکت هاى امنیتى بیشترى 
اقدام به تولید و توســعه آنها مى کنند. به 
عنوان نمونه Lighthouse دستگاهى 
اســت که به وســیله یکى از بنیانگذاران 
اندروید به نام «اندى رابین» ساخته شده 
اســت و مى تواند تشــخیص دهد که چه 
افرادى در خانه هستند و چه کسى وارد خانه 
شده و آیا این تازه وارد انسان است یا حیوان 
خانگى. این دوربین همچنین مى تواند به 
سئواالت و فرامین صوتى شما پاسخ دهد.

Lighthouse از یــک دوربیــن 
RGB تشکیل شــده است که قادر است 
ویدئوهایى با کیفیت  p1080 تهیه کند. از 
دیگر امکانات این دوربین امنیتى مى توان 
به قابلیت دید در شــب، یک بلندگو، یک 
میکروفن، یک آژیر و یک سنســور ســه 
بعدى اشاره کرد. این دستگاه از یک قابلیت 
 Netatmo تشخیص چهره شــبیه به
Welcome نیز برخوردار اســت که با 
ترکیب آن با یک سیســتم تعیین محدوده 
جغرافیایــى مى تواند هر فــردى را که در 
خانه شما زندگى مى کند، شناسایى کرده 
و هویت آنها را تصدیق کنــد. براى تمیز 
دادن بین انسان، حیوان خانگى و اشیا نیز 
این دوربین از فناورى سنجش سه بعدى 

استفاده مى کند.
یکى از امکانات مفید یا هراس انگیز (بسته 
به اینکه از چه جنبه اى به آن نگاه کنید) به 
کار گرفته شــده در این سیستم این است 
که شما مى توانید از آن بخواهید هر زمان 
که رویداد خاصى رخ داد (یا نداد) شــما را 

مطلع کند. 
براى مثال، شــما مى توانید از آن بخواهید 
به شما در زمانى که بیرون هستید، اطالع 
دهد در روزهاى هفته ساعت 4 بعدازظهر 
آیا بچه ها را دیده اســت؟ اگر این دوربین 
یک حضور ناشــناس را در یک ســاعت 
غیر معمول شناســایى کند، یک هشــدار 
براى شما ارســال مى کند و شما از طریق 
اپلیکیشــن آن مى توانید ببینید اوضاع از 
چه قرار است. هنوز مشــخص نیست که 
دقت این دوربین در تشــخیص هر یک از 
اعضاى خانواده تا چه اندازه است، اما این 
شرکت مى گوید با استفاده از بیش از یک 
میلیون نمونه از پیش تعریف شده از اشکال 
و الگوها در حال تکمیل قدرت این سیستم 

در زمینه شناسایى آنهاست.
 در زمینــه حریم خصوصى شــما نیز این 
شــرکت مى گوید سیســتمش مى تواند با 
کدگذارى داده هاى ذخیره شــده از طرف 
شما از آنها محافظت کند. شما تنها کسى 
هستید که به اطالعات خود دسترسى دارید 
و این سیستم به طور خودکار بعد از 30 روز 
هر چیزى که دوربین شما ضبط کرده است 

را پاك مى کند.
 شما در حال حاضر مى توانید این دوربین 
را با قیمت 399 دالر پیش خرید کنید که به 
همراه آن خدمات یکساله هوش مصنوعى 
این شــرکت نیز ارائه خواهد شــد. انتظار 
مى رود Lighthouse تا سپتامبر 2017 

روانه بازار شود.
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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          

جان زندگى 
ساکنان این خانه کودکان و نوجوانانى هستند که در گذشته آسیب هاى متعدد اجتماعى را تجربه کرده اند و حاال با همت خیّران پایتخت در این خانه زندگى شادى را آغاز کرده اند.

در خانه اى دور، جایى میان فردا
من مانده ام غریبه ، درخاطرات بابا 

مادر نمانده اینجا ، رفته ز سایه شب 
شاید که باز فردا، آمد به سوى مهتاب

دریچـه
منبع: جام جم آنالین

@nesfejahanclub



1717آگهىآگهى 2948 سال چهاردهمشنبه  6 خرداد  ماه   1396

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی طرح دعوي را به این 
اداره ارائه نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 5034 فرعى از 1 اصلى ابنیه

راي شماره 139660302008000883-96/02/18- غالمرضا شیرانى زاده فرزند مصطفى 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 5034 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 176/55 

متر مربع.
داراى شــماره 139660302008000884-96/02/18-مریم آقاســى فرزند محمدعلى 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزى از پالك 5034 فرعى از 1 اصلى ابنیه به مساحت 166 متر 

مربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/2/23 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 93/03/06 م الف:  121 موسوى 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا/2/914
ابالغ

درخصوص پرونده کالســه 960234 خواهان  مجید حاجیان با وکالت علیرضا هاشــمیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک  به طرفیت امیر مام احمدى تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــاي 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 کدپستی 8165756441 
شوراي حل اختالف اصفهان شعبه 13 شــوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 6167 شعبه 13 حقوقی شوراي حل اختالف 

استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/102
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1022/95 خواهان سعید توسل هندو آبادى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه به طرفیت على شاه محمدى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز شنبه مورخ 
96/4/17 ساعت 16:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگى به این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 6166 شعبه 41 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/103
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 1109/95 شماره دادنامه: 9609976797200029-96/1/19 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 42 شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: غالمرضا مهدى به نشانى: 
هاتف کوچه مشــیر (یخچال) روبروى مجتمع تجارى مهدى ســاختمان مهدى طبقه اول 
واحد3، وکیل خواهان: فرحناز کامیابى به نشــانى: خیابان ارباب-جنب شوراى حل اختالف 
اصفهان طبقه پائین دفتر وکالت، خوانده: على ولى پور به نشانى فعًال مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه. به تاریخ 96/1/19 شعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده 
کالسه 1109/95 با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شــورا: در خصوص دعوى غالمرضا مهدى با وکالت خانــم فرحناز کامیابى به 
طرفیت على ولى پور به خواسته مطالبه مبلغ شــصت میلیون ریال موضوع یک فقره چک به 
شماره 846348 مورخه 95/6/13 بانک شهر به انضمام مطلق خسارات قانونى. با عنایت به 
محتویات پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
چک را دارد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى وقت رسیدگى از طریق نشر آگهى در 
جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك مؤثر قانونى در خصوص دعوى 
مطروحه مبنى بر برائت ذمه فرد ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعــوى خواهان را محرز و ثابت 
تشخیص داده و مســتنداً به مواد 313-314 قانون تجارت و مواد 198- 515- 519- 522 
قانون آئین دادرســى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 2/315/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و خسارات تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررســید (95/6/13) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى و 
حق الوکالهطبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب و 
ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت 
مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف: 6168 شعبه 42 حقوقی شــوراي حل اختالف شهرســتان اصفهان (مجتمع شماره 

یک)/3/104
ابالغ راي

کالسه پرونده اصلى: 950834 شــماره دادنامه: 9609976797200024-96/1/19  تاریخ 
رسیدگى: 96/1/19 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 42 شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: 
مهدى کنگازیان به نشــانى: اصفهان خیابــان بزرگمهر کوچه 12 مجتمع ارشــاد، خوانده: 
1- ارسالن درباالیى به نشــانى مجهول المکان 2- احمد مهرابى به نشانى مجهول المکان. 
به تاریخ 96/1/19 شعبه 42 شــوراى حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 
950834 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى قاضى 
شورا: در خصوص دعوى مهدى کنگازیان به طرفیت 1- ارسالن درباالئى 2- احمد مهرابى به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع دو فقره چک به شماره 95/3/25-773727 
و 773726-95/2/20 بانک سپه به انضمام مطلق خســارات قانونى، با عنایت به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد 
و نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرك مؤثر 
قانونى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خواندگان ابراز و اقامه ننموده، شــورا 
دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد 313-314 قانون تجارت و 
مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ســه میلیون و سیصد و شصت هزار ریال 
بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشــر آگهى تا اجراى کامل حکم و خسارات تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید (96/3/25 و 95/2/20) تا زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره غیابى محسوب و ظرف مدت بیست روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 6169 شعبه 42 

حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/105
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 960224 خواهان ســید محمود صبیحى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه سفته به طرفیت مهرزاد جمالى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى روز یک شنبه 
مورخ 96/5/15 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگى به این شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابــان چهارراه وکال 
مجتمع شهداى مدافع حرم شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 6171 شعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو)/3/107
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 960259 خواهان رمضان عبدالهى دادخواستى مبنى بر مطالبه به 
طرفیت سمانه طالبى خوندابى تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگى براى مورخ 96/4/24 ساعت 
16 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگى به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتداى خیابان شیخ صدوق شمالى چهارراه وکال مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگى ابالغ شده تلقى و تصمیم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 6172 شعبه 27 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/109
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 960250 خواهان ســحر میرزایى دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت یوسف دریس تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخ 96/4/14 ساعت 10 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 ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م 
الف: 6173 شعبه 45 حقوقی شوراي حل اختالف استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/110

ابالغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کالســه 976/95 خواهان شهال رئیسى دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت امیر توانگر-عبدالرسول محققیان-احمد رســایى-محمد قنبرى-محمد یوسفى-

فردین صادق-عزیزا... طاهرى فرد تقدیم نموده است. وقت رسیدگی براي مورخه 96/5/9 
ساعت 4/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان  سجاد، 
اول ارباب، روبروي مدرسه نیلی پور، جنب ساختمان صبا، پالك 57 کدپستی 8165756441 
شــوراي حل اختالف اصفهان شــعبه شــوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مـی شـود.  م الف: 6174 شعبه 26 حقوقی شوراي حل اختالف 

استان اصفهان (مجتمع شماره یک)/3/112
اجراییه

شماره: 590/95-96/1/23 به موجب راي شــماره 831 تاریخ 95/8/22 حوزه 29 شوراي 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه: آرش تســلیمى به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و چهل و سه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و هشتصد و شــصت هزار ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه 
نشر آگهى و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررســید چک ها (94/9/25-19/000/000 و 
94/10/25-62/000/000 و 94/12/20- 62/000/000) تــا تاریــخ اجراى حکم در حق 
خواهان: حامد مستاجران به نشانى اصفهان-خ آتشگاه-محله گورتان-بن بست شهید محمد 
مستاجران-پالك15871، و مبلغ نیم عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی بــراي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجراي حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید. م الف: 6175 شعبه 29 حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/3/113
اجراییه

شماره: 950108-96/2/23 به موجب راي شماره 9509976793802093 تاریخ 95/11/18 
حوزه 8 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: مسعود 
دارابى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال طبق 
استعالم از بانک سپه و مبلغ 1/415/000 ریال هزینه دادرسى و مبلغ 120/000 ریال هزینه 
نشر آگهى در حق محکوم له: محمد جاللى گلون آبادى به نشــانى اصفهان خ جى شرقى-

روبروى پایانه شرق-روستاى امین آباد خ نثارى پ77، و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 6176 شعبه هشتم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/114
ابالغ رأى 

کالسه پرونده: 951126 شماره دادنامه: 9609976793701311-96/2/25 مرجع رسیدگى: 
شعبه 7 شوراى حل اختالف اصفهان. خواهان: ثریا زمانى به نشانى اصفهان-خیابان مشتاق 
سوم-خ جى شیر-خیابان سروستان-خیابان بوستان-مجتمع کیهان-بلوك3-طبقه هشتم. 
خوانده: زوار عزیزى گندمکارى به نشانى مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور رأى 
مى نماید. رأى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى خانم ثریا زمانى به طرفیت آقاى زوار 
عزیزى گندمکارى به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و یازده میلیون ریال وجه چک به شماره 
300844 به عهده بانک صادرات 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 اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و یازده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسى 
و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف (90/8/15) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 
محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6170 عبادى قاضى شعبه 7 حقوقی شوراي 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/116
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420352400072 شــماره پرونده: 9409980352401136 شماره 
بایگانی شــعبه: 941244 بموجب درخواســت اجراى حکم غیابى مربوطه به شماره دادنامه 
مربوطه 9509970352401202 محکوم علیه: 1- حســن قصاب ســاطورى فرزند اکبر به 
نشانى اصفهان-پل چمران-اول خ کاوه-کوچه اتحاد-شــماره 5-برج نور-ورودى 3 ط 6 
واحد 26، 2- کریم قصاب ســاطورى فرزند اکبر به نشانى اصفهان-پلچمران-اول خ کاوه-
کوچه اتحاد-شماره 5- برج نور-ورودى 3 ط 6 واحد 26 محکوم است به 1- مستنداً به مواد 
310 و 313 و 314 و 249 قانون تجارت و تبصــره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 
519 قانون آئین دادرســى مدنى خواندگان را متضامنًا به پرداخت یکصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 3/880/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 3/600/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان: شرکت ســرمایه گذارى تدبیر پرداز آسیا (سهامى خاص) با حق امضاء 
آقایان مهدى هراتیان فر و رضا فشارکى به نشانى اصفهان-خ محتشم کاشانى- مقابل پست 
بانک- ساختمان 120-شرکت سرمایه گذارى تدبیر پرداز آسیا ط 5 واحد 5 به وکالت امیربهار 
فرزند نعمت اله به نشانى اصفهان-خیابان توحید میانى طبقه دوم بانک پارسیان مجتمع کوه 
نور واحد 23 با ت ت: 09133105914 محکوم مى نماید. ضمنًا واحد اجراى احکام مکلف است 
خسارت تاخیر را بر مبناى شاخص اعالمى بانک مرکزى و از تاریخ سررسید 93/02/12 لغایت 
وصول محکوم به احتســاب و متضامنًا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید 2- نیم 
عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 5/000/000 ریال. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام 
مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى 
یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال 
براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 6203 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقی 

مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان/3/117
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420352400060 شــماره پرونده: 9509980352400032 شماره 
بایگانی شعبه: 950036 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
9509970352401362 محکوم علیــه: 1- مرتضــى رســتمى فرزند ذبیح اهللا به نشــانى 
اصفهان-خ اشراق-امالك آرش با کدپستى 8158742147 محکوم است به 1- مستنداً به 
ماده 365 و 390 و 391 قانون مدنى ضمن اعالم بطالن بیع موضوع قرارداد مســتند دعوا، 
خوانده را به پرداخت 280/000/000 ریال ثمن قــرارداد و پرداخت 8/808/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى و پرداخت 7/994/400 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له: محسن 
اله دادى سمندگانى فرزند نبى اله به نشانى اســتان اصفهان-شهرستان چادگان-چادگان-
محله سمندگان-خ اردیبهشــت با کدپســتى 8573185767 با ت ت: 09133723741 به 
وکالت: مهرعلى شــمگانى فرزند روز على به نشانى اســتان اصفهان-شهرستان چادگان-

چادگان-خ آموزش و پرورش-50 مترى دادگسترى با ت ت: 09132173782 محکوم مى 
نماید. رأى صادره غیابى است 2- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 14/155/000 
ریال. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ســى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با 
انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب 
مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 6202 شــعبه 24 دادگاه عمومى حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان/3/119
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610420352400073 شــماره پرونده: 9509980352400216 شماره 
بایگانی شــعبه: 950296 بموجب درخواســت اجراى حکم غیابى مربوطه به شماره دادنامه 
مربوطــه 9509970352401143 محکوم علیه: 1- فریدون زارع فرزند عباس به نشــانى 
مجهول المکان 2- ســید على محمدى ابوالخیرى فرزند اسماعیل به نشانى مجهول المکان 
3- مجتبى صابرى فرزند حسنعلى به نشانى مجهول المکان 4- خلیل صابرى فرزند حسنعلى 
به نشانى مجهول المکان محکوم است به 1- مستنداً به مواد 310 و 313 و 314 و 249 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرســى مدنى 
خواندگان را متضامنًا به پرداخت دویست و شصت و ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
9118000 ریال بابت هزینه دادرسى و 6864000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان: 
تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمایندگى آقایان محمدحسین نظرى توکلى و مسعود مهردادى به 
نشانى اصفهان-میدان بزرگمهر-اول خیابان بزرگمهر-کوچه ابشار-سرپرستى تعاونى اعتبار 
ثامن االئمه پالك 1 با وکالت فهیمه عصاچى فرزند کریم به نشانى اصفهان-خیابان توحید 
جنوبى-مجتمع تابان-طبقه 1-واحد 1 همراه: 09131680987 محکوم مى نماید. ضمنًا واحد 
اجراى احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبناى شاخص اعالمى بانک مرکزى و از تاریخ 
سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و متضامنا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال 
نماید 2- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 13/150/000 ریال. محکوم علیه مکلف 
اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 

انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه 
از ا عالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکــم، حبس تعزیرى درجه هفت را در 
پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالــى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو با انگیــزه فرار از اداى دین به 
نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجــب مجازات تعزیرى درجه 
شــش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود (مــاده 21 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه 
شــود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). 
م الف: 6204 شــعبه 24 دادگاه عمومى حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان 

اصفهان/3/120
ابالغ

ابالغ شــونده: علــى مطــورى موضــوع: بــه نامبرده فــوق ابــالغ مى گــردد چنانچه 
درخصوص تجدیدنظرخواهى آقاى افشــین کیا فرزند شــکراله نســبت به دادنامه شماره 
9509970352401714 صــادره در کالســه 910661 شــعبه 24 دادگاه حقوقى اصفهان 
پاسخى دارد، به استناد ماده 346 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشــر این آگهى جهت اطالع از مفاد تجدیدنظرخواهى و 
اعالم نشانى و تحویل الیحه دفاعیه به این دادگاه (به نشــانى اصفهان-خیابان نیکبخت-

دادگسترى اصفهان-طبقه ســوم-اتاق 352) مراجعه نماید در غیر اینصورت پرونده با همین 
کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال مى گردد. م الف: 6205 شعبه 24 دادگاه عمومى (حقوقى) 

اصفهان/3/121
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609970352400054 شــماره پرونده: 9509980352400877 شماره 
بایگانى شــعبه: 951062 خواهان: آقاى مرتضــى نیکبخت نصرآبادى فرزنــد ولى اله به 
نشانى اصفهان-خیابان رباط سوم-چهار راه اول-سمت راســت-بن بست اول-ساختمان 
2 طبقه-فعًال زندان مرکزى اصفهان خوانده: آقاى مجید شــاهنگى فرزند محمدحسین به 
نشــانى اصفهان-خیابان کاوه-خیابان بهمن-کوچه توکل-کوى افق-روبروى بن بســت 
سعدى-ساختمان سه طبقه خواســته: صدور حکم ورشکستگى گردشــکار: دادگاه پس از 
بررسى محتویات پرونده بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. راى دادگاه: درخصوص 
دادخواســت آقاى مرتضى نیکبخت فرزند ولى اله به طرفیت آقاى مجید شــاهنگى فرزند 
محمد حسین به خواسته تقاضاى اعالم ورشکســتگى، خواهان مدعى است که در امر خرید 
و فروش خودرو بوده است و تا قبل از روزهاى پایانى ســال 92 در این عرصه فعالیت داشته 
که به جهت ناتوانــى در پرداخت دیون خود کــه عمدتًا بصورت چک بالمحل بوده اســت 
ورشکســته شــده اســت، نظر به اقرارخواهان بر تاجر بودن خود که این اقرار بنا به قرائن از 
جمله 1- پروانه کســب با موضوع فعالیت خدماتى در رســته صنفى خریــد و فروش انواع 
ســوارى 2- حجم باالى صدور چک به حکایت ته چک هاى ضمیمه دادخواست 3- حجم 
باالى عملیات بانکى به شــرح صورتحســاب هاى ارائه شــده از بانک هاى شهر و تجارت، 
مقرون به صحت مى باشــد و بنا به مفاد ماده 1 قانون تجارت و بندهاى 1 و 3 ماده 2 همین 
قانون، خواهان تاجر محســوب مى شــود و نظر به اینکه به داللت دادنامه ها و اجرائیه هاى 
صادره از شــعب مختلف حقوقى و کیفــرى اصفهان خواهان متوقــف از پرداخت دیون مى 
باشــد و به جهت عجز از پرداخت نیز هم اکنون در بازداشــت به ســر مى برد لذا توقف وى 
جهت پرداخت دیون محرز مى باشد دادگاه مستنداً به ماده 412 و 415 و 416 و 417 و 435 
قانون تجارت و ماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکســتگى حکم به ورشکستگى خواهان 
صادر و اعالم مى نمایــد و تاریخ توقف وى را بــا توجه به مفاد آراء ارائه شــده قدیمى ترین 
سررســید چــک وى (1392/2/27) (موضوع دادنامــه شــماره 9409970350401448 
صادره از شــعبه 4 حقوقى اصفهان) اعالم مــى نماید و به لحاظ عدم اقــدام تاجر وفق مواد 
413 و 414 قانون تجارت قرار توقیف تاجر نیز صادر مى گــردد حکم صادره بصورت موقت 
قابل اجرا مى باشــد. راى صادره ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان مى باشــد. م الف: 6206 رئیسى رئیس شــعبه 24 دادگاه حقوقى 

اصفهان/3/123
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970350101747- 1395/11/11 شماره پرونده: 941049 خواهان: 
امیرحسین حاجى هاشمى فرزند اصغر با وکالت آقاى عباس اسحاقى فرزند اسحاق به نشانى 
فالورجان خیابان طالقانــى جنب پمپ بنزین و داروخانه پاســتور دفتــر وکالت خواندگان: 
1- آقاى سید مصطفى سید صالحى فرزند ناصر به نشــانى مجهول المکان 2- آقاى حسین 
اکبریان به نشانى تهران-خ عباس آباد-نمایشگاه اکبریان ك.پ 8411236547 خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرســى 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه. دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسى بشرح ذیل انشاء راى مى نماید. راى دادگاه: 
درخصوص دعوى آقاى امیرحسین حاجى هاشمى فرزند اصغر با وکالت آقاى عباس اسحاقى 
بطرفیت 1- آقاى حسین اکبریان 2- آقاى سید مصطفى سیدصالحى به خواسته مطالبه وجه 
به مبلغ 770/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره 344269 مورخ 94/9/20 
بانضمام خسارت هزینه دادرسى و تأخیر تأدیه به شــرح دادخواست تقدیمى دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده ردیف اول مدعى گردیده که چک را 
امضائ ننموده است و دعوى به مشارالیه توجهى نداشته که موداى گ.اهى گواهان خواهان 
بنام هاى على مختارى و مهدى شــریفیان حکایت از امضائ نمودن ظهر سند توسط خوانده 
موصوف داشته و از این حیث ایراد وى وارد نبوده است و از سوى دیگر نیز خوانده ردیف دوم در 
جلسه دادرسى حضور نیافته و الیحه اى ارسال نداشته است لذا با توجه به بقاء اصول اسناد در 
ید خواهان که حاکى از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا 
به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسى مدنى و مواد 315، 249، 313، 310 و 403 قانون تجارت 
و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالحى صدور چک و استســفاریه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان بپرداخت مبلغ 770/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته بانضمام خسارت تأخیر تأدیه و ارزش واقعى وجه چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک 
تا زمان وصول براساس شاخص اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى که پس از محاسبه از 
طریق اجراى احکام مدنى به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسى وفق 
مقررات در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضورى 
و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مى باشد و نسبت به 
خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس 
از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مى باشد. م الف: 

6246 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/124
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609976825300080 شــماره پرونده: 9509986825300935 شماره 
بایگانى شعبه: 951166 خواهان: آقاى اله یار جهانگیرى فرزند آقاگل به نشانى اصفهان-خ 
امام خمینــى-خ امیرکبیر-میدان دانشــگاه روبروى بانک صادرات رهنــان-پ11 همراه 
09131081440 خواندگان: 1- آقاى محمد منصورى فرزند شهریار به نشانى مجهول المکان 
2- آقاى رســول اصغرزاده فرزند على به نشانى مجهول المکان خواســته: اعسار از پرداخت 
هزینه دادرســى. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى اللهیار جهانگیــرى فرزند آقا گل به 
طرفیت آقایان رســول اصغرزاده فرزند على و محمد منصورى فرزند شهریار مبنى بر صدور 
حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرســى مرحله بدوى در پرونده کالسه 951166 این دادگاه 
نظر به اینکه مندرجات استشهادیه پیوست دادخواســت و مؤداى اظهارات گواهان در جلسه 
دادرســى مورخ 96/1/27 همگى داللت بر صحت ادعاى خواهان مبنى بر عدم اســتطاعت 
مالى کافى جهت پرداخت هزینه دادرســى در پرونده فوق دارد و نظر بــه  اینکه خواندگان با 
وصف ابالغ در جلسه دادرسى حاضر نشــده و در قبال دعوى خواهان ایراد یا دفاعى مطرح 
ننموده اند لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد 504 و 508 و 513 قانون آئین 
دادرسى مدنى ضمن احراز صحت ادعاى خواهان، حکم بر معافیت موقت خواهان از پرداخت 
هزینه دادرســى مازاد بر مبلغ ده میلیون ریال در تمام مراحل رسیدگى مربوط به این دعوى 
را صادر و اعالم مى نماید. چنانچه مدعى اعســار در دعوى اصلى محکوم له واقعى گردد به 
محض وصول محکوٌم به مکلف به پرداخت مبلغ هزینه دادرســى به خزانه دولت مى باشد و 
در مورد صدور حکم به اعســار از پرداخت بقیه هزینه دادرسى (مبلغ ده میلیون ریال) با توجه 
به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و گواهان وى در جلســه دادرســى دعوى وى را به 
نظر ثابت و وارد ندانسته و مســتنداً به مواد 504 و 506 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به رد 
دعوى خواهان صادر و اعالم مى نماید. این رأى حضورى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر اســتان اصفهان است. م الف: 6243 

شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  اصفهان/3/127
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609976825300096 شــماره پرونده: 9509986825300254 شماره 
بایگانى شــعبه: 950342 خواهان: آقاى ســعید صادقى بلخارى فرزند محمود به نشــانى 
اصفهان-خ معراج-(هفتون) جنب ســاختمان هاى شهردارى، رســتوران شاهین کدپستى 
8138617513 همــراه 09135450177 خوانده: آقــاى خلیفه بهمنى فرزنــد امیرقلى به 
نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
خسارت دادرسى. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى سعید صادقى بلخارى فرزند محمود 
به طرفیت آقاى خلیفه بهمنى فرزند امیرقلى مبنى بر مطالبه مبلغ ششــصد و هشتاد میلیون 
ریال بابت 14 فقــره حواله به شــماره هاى 011486 مــورخ 1393/9/2 و 011484 مورخ 
1393/8/28 و 011473 مــورخ 1393/7/27 و 011470 مــورخ 1393/8/10 و 011469 
مورخ 1393/8/5 و 011468 مــورخ 1393/8/1 و 011460 مورخ 1393/7/25 و 011485 
مورخ 1393/8/30 و 011471 مورخ 1393/8/15 و 011481 مورخ 1393/8/18 و 011458 
مورخ 1393/7/15 و 011483 مورخ 1393/8/25 و 011482 مورخ 1393/8/21 و 011459 
مورخ 1393/7/20 به انضمام خسارات دادرســى و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمى 
دادگاه با عنایت بــه محتویات پرونده و مالحظه دادخواســت تقدیمى و رونوشــت مصدق 
حواله ها و گواهینامه عدم پرداخت صادره از موسســه محال علیه و نظر بــه اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشــده و در برابر دعوى خواهان ایراد یا دفاعى 
به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخیص و با اســتناد به مواد 519 و 522 و 198 و 194 
قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 265 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ششصد و هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش 
واقعى وجه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ 1395/4/6 تا زمان وصول براساس شاخص اعالمى 
بانک مرکزى جمهورى اســالمى و مبلغ دو میلیون و چهارصد و سى و شش هزار ریال بابت 
هزینه هاى دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. خواهان مکلف است به محض 
وصول اولین قسمت از محکوم به هزینه دادرســى را فوراً به خزانه دولت پرداخت نماید. این 
راى غیابى و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در ایــن دادگاه و پس از 
آن تا بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر اســتان اصفهان است. 

م الف: 6242 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  اصفهان/3/128

 

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970352900339 شماره پرونده: 9509980365701628 
شماره بایگانى شــعبه: 960031 شــکات: 1- خانم رقیه هاشمى دهقى فرزند 
مصطفى به نشــانى اصفهان-اصفهــان-خ برازنده مجموعه آســمان ونوس 
طبقه ســوم واحد 33، 2- آقاى علیرضا کریم بیرگانى فرزند داریوش به نشانى 
اصفهان-خ برازنده-مجتمع آســمان ونوس-طبقه سوم-واحد33 متهم: آقاى 
سیدافشین سیدمحمدى فرزند سیدابوالقاسم به نشانى شاهین شهر-بلوار شهید 
شریفى-بن بســت 14 شــمالى-مجتمع ارغوان-واحد3 اتهام: کالهبردارى. 
دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام هاى آقاى سید افشین سید 
محمدى فرزند سید ابوالقاســم دائر بر، کالهبردارى حسب شکایت خانم رقیه 
هاشمى دهقى فرزند مصطفى و خیانت در امانت، حسب شکایت آقاى علیرضا 
کریم پیرگانى فرزند داریوش، با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و 
مفاد کیفرخواست دادسرا و اظهارات شاکیان پرونده و عدم حضور متهم پرونده 
در دادسرا و جلســه رسیدگى دادگاه به اســتناد ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین کالهبردارى و ماده 674 قانون مجازات اسالمى بخش تعزیرات، متهم 
موصوف را به تحمل هفت سال حبس تعزیرى و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 
جزاى نقدى و به رد مبلغ مذکور در حق شاکیه فوق الذکر بابت کالهبردارى به 
تحمل سه سال حبس تعزیرى بابت خیانت در امانت محکوم مى نماید که وفق 
ماده 134 قانون مجازات اســالمى مى باید اجرا گردد و رأى صادره غیابى بوده 
و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف: 6244 حســین زاده رئیس شــعبه 103 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 

(103 جزایى سابق)/3/126

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354500969 ابالغنامــه:  شــماره 
9309980359401174 شــماره بایگانی شــعبه: 960223 شاکى آقاى على 
قاسم زاده فرزند حسن شکایتى علیه آقاى کیومرث کاوه دائر بر جعل کالهبردارى 
و استفاده از ســند معجول تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگى به شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى 
سابق) واقع در اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگسترى 
کل استان اصفهان-طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 960223 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/04/28 و ساعت 10:30 تعیین شده است. 
و نظر به اینکه متهم مجهول المکان مى باشد به اســتناد ماده 174 قانون آیین 
دادرســى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
طبع و نشر مى شود و از متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6239 شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان 

(119 جزایى سابق)/3/131

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354501016 ابالغنامــه:  شــماره 
9409980363200103 شــماره بایگانی شــعبه: 960227 شاکى خانم مریم 
نصراصفهانى فرزند حسن شــکایتى علیه آقاى على قاسمى دائر بر ترك انفاق 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
119 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان-خ 
چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان-طبقه 
3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 960227 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
1396/04/27 و ساعت 10 تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مى باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم دعوت مى گردد 
جهت رســیدگى در وقت مقرر حاضر شــود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شــده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمــود. م الف: 6238 

شعبه 119 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (119 جزایى سابق)/3/132

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354501024 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980354500250 شماره بایگانی شــعبه: 951664 شاکى آقاى داوود 
رجبى فرزند احمد شکایتى علیه جعفر عســگرى دائر بر رابطه نامشروع تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شعبه 
119 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهان (119 جزایى سابق) واقع در اصفهان-خ 
چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان-

طبقه 3 اتاق شــماره 343 ارجاع و به کالســه 951664 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/04/27 و ساعت 11 تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسى کیفرى مراتب 
یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى طبع و نشر مى شود و از 
متهم دعوت مى گردد جهت رسیدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ شــده تلقى و دادگاه تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
م الــف: 6237 شــعبه 119 دادگاه کیفرى دو شــهر اصفهــان (119 جزایى 

سابق)/3/133

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970354600194 شماره پرونده: 9509980358101035 
شماره بایگانى شعبه: 951733 شاکى: آقاى سعید تیغ خورشید فرزند على عسگر 
به نشانى اصفهان-اصفهان-خیابان زینبیه محله شعبه نفت کوچه مروارید بن 
بست یاس درب دوم ســمت راســت متهم: آقاى امید رهنما فالورجانى فرزند 
قاسمعلى به نشانى مجهول المکان اتهام ها: 1- کالهبردارى گردشکار: دادگاه با 
بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى امید رهنما فالورجانى فرزند 
قاسمعلى فعًال مجهول المکان که از طریق انتشار آگهى احضار قانونى شده دایر 
به کالهبردارى به میزان شــصت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال موضوع 
شکایت آقاى سعید تیغ خورشید فرزند على عسگر با توجه به محتویات پرونده، 
شکایت شاکى، متن پیامک هاى اســتنادى، پیرینت اخذ شده از حساب بانکى 
شاکى، اظهارات گواهان در مرجع انتظامى در دادسرا، عدم حضور متهم در دادسرا 
و در جلسه دادگاه على رغم ابالغ قانونى، بزهکارى متهم فوق الذکر محرز و مسلم 
بوده و به استناد ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و 
کالهبردارى عالوه بر پرداخت مبلغ مذکور در حق شــاکى به تحمل یک سال 
حبس تعزیرى و نیز پرداخت مبلغ شــصت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال 
جزاى نقدى در حق صندوق دولت (معادل مالى که اخذ کرده) محکوم مى گردد. 
ب رأى صادره غیابى، ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه 
و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف: 6245 خوانسارى رئیس شعبه 120 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (120 جزایى سابق)/3/125



آگهىآگهى 18182948 سال چهاردهمشنبه  6 خرداد  ماه   1396

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609976825300170 شــماره پرونده: 9509986825300818 شماره 
بایگانى شعبه: 951025 خواهان: آقاى محمود اسحاقى حسن آبادى فرزند احمد با وکالت 
آقاى فرزاد معمار فرزند عباس به نشــانى اصفهان خیابان بزرگمهر چهارراه هشت بهشت 
نبش خیابان سپهبد قرنى مجتمع ادارى میالد نور طبقه اول واحد 103 خواندگان: 1- آقاى 
طاهره امینیان به نشــانى مجهول المکان 2- آقاى مجتبى مســاح به نشانى اصفهان- خ 
بزرگمهر-کوى نورباران-کوچه انوشا پ16 خواسته: اعتراض به عملیات اجرایى (موضوع 
مواد 146 و 147 قانون اجراى احکام مدنى). راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى محمود 
اسحاقى حسن آبادى فرزند احمد با وکالت آقاى فرزاد معمار به طرفیت خانم طاهره امینیان 
و آقاى مجتبى مساح مبنى بر اعتراض به عملیات اجرایى در مورد توقیف یک دستگاه خودرو 
پژو پارس به شــماره انتظامى 849 ص43 ایران 53 در پرونده اجرایى کالسه 950418 با 
توجه به مفاد دادخواست معترض و قولنامه استنادى که داللت بر فروش خودرو به معترض 
مى نماید و نظر به اینکه خــودرو موضوع پرونده هنگام توقیــف در تصرف معترض بوده و 
تصرف داللت بر مالکیت وى مى نمایــد و با توجه به کارت معاینه فنــى خودرو که قبل از 
توقیف اتومبیل به نام معترض ثالث ثبت شده و بیمه نامه اتومبیل موضوع دعوا که در تاریخ 
1393/6/25 صادر شده و بیمه گذار آن معترض ثالث است و نظر به اینکه خواندگان دلیلى بر 
بطالن یا بى اعتبارى مستندات خواهان ارائه ننموده اند و خوانده ردیف دوم ادعاى خواهان 
را تایید نموده لذا دعوى خواهان ثابت است و دادگاه به استناد ماده 147 قانون اجراى احکام 
مدنى و ماده 10 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرســى مدنى ضمن پذیرش 
اعتراض ثالث حکم به رفع توقیف از اتومبیل موضوع دعــوى صادر و اعالم مى نماید. این 
راى در مورد خوانده ردیف اول غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى 
در این دادگاه و پس از آن تا بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر 
استان اصفهان و در مورد خوانده ردیف دوم حضورى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهى است. م الف: 6241 طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/3/129
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100351001687 شــماره پرونــده: 9509980351000949 
شــماره بایگانی شــعبه: 951142 خواهان حســن محمودزاده فرزند رجبعلى دادخواستى 
به طرفیت خوانــدگان بهروز رفوگــرن فرزند داریــوش، امیر میرزائى فرزنــد داریوش، 
مســعود صالح اصفهانى فرزند محمد، ســید حســین ســجادى جزى فرزند رحیم، میثم 
رجبى فرزند حســین، حمیدرضا نادرى بلداجى فرزند غالم عبــاس، بهروز دودى نیا فرزند 
شــکراله و على اکبر نادرى باروق فرزند عزیز به خواســته صدور حکم ورشکستگى تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 10 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-
ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان-طبقه 2 اتاق شــماره 212 ارجاع و به کالسه 
9509980351000949 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/4/25 و ساعت 12:30 
تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده مســعود صالحى اصفهانى فرزند 
محمد و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده مســعود صالح پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگى حاضر گردد. م الف: 6240 شــعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/3/130
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9409970350801202 شــماره پرونده: 9309980350801013 شماره 
بایگانى شعبه: 931056 خواهان: بانک ملت به مدیریت آقاى ســاروخانى با وکالت آقاى 
آرش شــیرانى فرزند فیض اله به نشــانى اصفهان خیابان فروغى ابتــداى کوچه 23 دفتر 
وکالت خواندگان: 1- آقاى منصور گلشن ایرانپور 2- آقاى فرزاد گلشن ایرانپور همگى به 
نشانى خ فلســطین مجتمع میالد ط زیر زمین 3- شرکت ماهان پالست کیمیا به نشانى خ 
سپهساالر ط فوقانى دکتر نکوئى 4- آقاى على قوه عود به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه وجه 2- مطالبه خســارت. راى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان بانک ملت با 
وکالت آقاى شیرانى بطرفیت خواندگان 1- شرکت ماهان پالست کیمیا 2- آقاى على قوه 
عود 3- آقاى منصور گلشن ایرانپور 4- آقاى فرزاد گلشــن ایرانپور به خواسته مطالبه مبلغ 
یک میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال که به استناد یک فقره قرارداد اعطاى تسهیالت 
به شماره 901576301/87- 1390/12/04 و تعهدنامه خواندگان در بازپرداخت تسهیالت 
تقدیم گردیده، دادگاه نظر به دادخواست تقدیمى خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازى 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان نسبت خواهان مى نماید و نظر به اینکه خواندگان 
منصور و فرزاد گلشــن ایرانپور مدعى پرداخت تســهیالت بوده که موضوع به کارشناسى 
ارجاع که کارشناس منتخب دادگاه آقاى حســن گندمکار در رشته حسابدارى، اصل وام و 
سود و جرایم تاخیر را مبلغ 4/759/701/848 ریال که با کســر مبلغ پرداختى مانده بدهى 
را با اعمال نسبت پرداخت حسب دستورالعمل بانک مرکزى که براى بانک ها الزم االتباع 
است مبلغ 1/735/571/939 ریال اعالم و نظر ایشان با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق 
و مصون از اعتراض خوانــدگان باقى مانده و نظر به اینکه ســایر خواندگان با وصف ابالغ 
قانونى در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعى در قبال دعوى خواهان به عمل نیاورده اند 
فلذا دعوى خواهان را به میزان 1/735/571/939 ریال بنظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 
198، 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 403 و 404 قانون تجارت و ماده 
15 قانون عملیات بانکى بدون ربا، حکم به محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
یک میلیارد و هفتصد و ســى و پنج میلیون پانصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و ســى و نه 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 52/642/158 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 
38/440/295 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى و خسارت دیرکرد وفق قرارداد 
براساس مانده اصل دین از تاریخ 1393/08/28 لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید و نسبت به مابقى خواسته نظر به دعاى پرداخت دو نفر خواندگان و 
مفاد نظر کارشناس که مبین پرداخت است دعوى خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده 
197 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مینماید راى صادره 
نســبت به خواندگان آقایان فرزاد و منصور گلشن ایرانپور حضورى و ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان و نسبت به ســایرین غیابى و ظرف بیست روز قابل 
واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف: 6233 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و 

بازرگانى شهرستان اصفهان/3/135
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350800084 شــماره پرونده: 9109980350800903 شماره 
بایگانی شعبه: 910944 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه شماره 
9109970350801658 این شعبه، محکومٌ علیهم: 1- مجید صابرى فرزند محمود به نشانى 
اصفهان خ معراج کوچه میثم نانوائى صابرى 2- حســین دادخواه فرزند ســیداقا به نشانى 
مجهول المکان 3- مهدى منتظرى فرزند سیدتقى به نشانى مجهول المکان 4- اصغر معین 
فرزند اکبر به نشانى مجهول المکان متضامنًا محکومند به: 1- پرداخت مبلغ 216/000/000 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1391/02/11 لغایت زمان 
تأدیه محکومٌ به و همچنین پرداخت مبلغ 5/550/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 
8/384/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل همگى در حق محکومٌ له: مؤسسه مالى و اعتبارى 
مهر بسیجیان (بانک مهر اقتصاد) به نشانى اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان ساختمان 
مدیریت 2- پرداخت 5 درصد محکومٌ به بعنوان حق االجراء دولتى. محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى 
و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعواى 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه 
هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال بــه دیگرى به هر نحو با انگیزه فرار از 
اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشــد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 
21 قانون نحوه اجــراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صــورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394). م الف: 6232 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان/3/136
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره ابالغنامه: 9610100351401930 شــماره پرونــده: 9509980351400117 
شماره بایگانی شــعبه: 950128 خواهان زهرا گل ســرخى اصفهانى-شهناز گل سرخى 
اصفهانى-احمد گل ســرخى اصفهانى با وکالت محمد جواد قنبرى دادخواستى به طرفیت 
مجید مهاجرانى-افتخار الملوك یزدانى-ناهید حاجــى علیزاده-ابراهیم حاجى علیزاده-
احمد مهاجرانى-مهرداد مهاجرانى-الهام مهاجرانى-مســعود هاشــم به خواســته طالبه 
خسارت دادرسى-تصحیح و اصالح صورتمجلس تفکیکى-ابطال سند (موضوع سند مالى 
است)-ابطال سند (موضوع سند مالى است) تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 
3  اتاق 323 ارجاع و به کالسه 9509980351400117 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 
96/4/11 ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف: 6231 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/3/137
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9610100351401922 شماره پرونده: 9609980351400100 شماره 
بایگانی شــعبه: 960113 خواهان عباس پاکدامن تهرانى دادخواستى به طرفیت علیرضا 

الیقى به خواســته تعدیل تقســیط محکوم به تقدیم تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان 
طبقه 3  اتاق 323 ارجاع و به کالسه 9509980351400100 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 96/5/1 و ســاعت 11 صبح تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 

م الف: 6224 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان/3/138
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509970351400455 شــماره پرونده: 9409980351400782 شماره 
بایگانى شعبه: 940852 خواهان: تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم نسیم عطائى فرزند 
غالمحسین به نشانى اصفهان-خ وحید ساختمان عزیز خانى شماره17 خواندگان: 1- آقاى 
مجتبى رحیمــى فرزند حمداله 2- آقــاى حمداله رحیمى فرزند محمد همگى به نشــانى 
اصفهان-رباط اول-روبه روى بانک سپه بن بست شــهید اکبرى ك.پ 8514666315، 
3- اقاى محمد على چمنى فرزند محمدمهدى به نشانى اصفهان-اتوبان چمران-بعد از خ 
آل محمد کوچه 44 پالك9 طبقه3، 4- آقاى عبدالجواد عبدالهى زفره فرزند عبدالحمید به 
نشانى استان اصفهان-شهرستان برخوار-خورزوق-خ شهردارى-پالك2. خواسته ها: 1- 
تأمین خواسته 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه 
چک گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعوى تعاونى اعتبار ثامن االئمه با 
وکالت خانم عطائى به طرفیت 1- آقاى مجتبى رحیمى 2- آقاى محمدعلى چمنى 3- آقاى 
حمداله رحیمى 4- آقاى عبدالجواد عبدالهى بخواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسى و خســارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول 
مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان 
با اطالع از دعوى مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعى بعمل نیاورده و دلیلى بر پرداخت دین و 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوى خواهان محمول بر صحت تلقى دادگاه 
خواهان را در دعوى مطرح شده محق تشخیص مســتندا به مواد 519 و 198 و 522 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب امور مدنى خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 6/825/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خســارت تاخیر تادیه براساس شاخص 
بانکى از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم مى نماید. راى صادره غیابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى مى باشد. م الف: 6223 شعبه 14 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/3/139
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420351400072 شــماره پرونده: 9409980351400854 شماره 
بایگانی شعبه: 940953 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 
9509970351400559 محکوم علیهــم: 1- رســول جبــارى فرزند یادگار به نشــانى: 
استان اصفهان-شهرســتان شاهین شهر و میمه-شاهین شــهر-کوى مهدیه-موتورخانه 
7 پالك6008، 2- میالد رضاپور فرزند محمود به نشــانى: اســتان اصفهان-شهرستان 
شاهین شــهر و میمه-شاهین شــهر-کوى مهدیه-موتورخانه 2 پالك3004، 3- محسن 
محمودى فرزند موســى به نشــانى: اصفهان-بهرام آباد-کوى شــهید کریمى بن بست 
ســوم-پالك 12 منزل محمودى 4- رضوان جبارپورســینى فرزند قدمعلى به نشــانى: 
اصفهان-خ زینبیه-کوى پروین بن بســت آزاده پالك49 به نحــو تضامنى محکوم اند به 
پرداخت مبلغ 64/633/030 ریال در حق محکوم له: بانک ملت به مدیریت على رســتگار 
به نشانى: اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالى-ساختمان مدیریت بانک ملت و کدپستى 
8163954791 بانضمام خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانکى از تاریخ 1394/9/9 
لغایت وصول و مبلغ 2/888/991 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 2/326/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 3/231/651 ریال بابت نیم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت. راى صادره نســبت به آقاى میالد رضاپور حضورى و مابقى غیابى 
مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت 
مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر 
نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفى کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیــت مالى 1394). م الــف: 6222 شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقی شهرســتان 

اصفهان/3/140
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره نامه: 9610110350200265 شــماره پرونده: 9609980350200033 شماره 
بایگانی شعبه: 960040 بدین وســیله به خواندگان مجهول المکان بهنام صفرى و حسین 
عیدى وندى ابالغ مى گردد خواهان مهدى ابراهیمى دستگردى دادخواست به خواسته ى 
ابطال ســند (مبایعه نامه هاى 94/7/3 تقدیم این دادگاه نموده که به شماره 960040 ثبت 
و وقت رسیدگى به آن مورخ 96/4/17 ســاعت 9:30 تعیین گردیده است لذا ظرف مهلت 
قانونى به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمایم را تحویل گرفته و در دادگاه 
شــرکت نمایید واال تصمیم مقتضى اتخاذ مى گردد. م الف: 6221 شعبه 2 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/3/141
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509970350301990 شــماره پرونده: 9509980350300575 شماره 
بایگانى شعبه: 950707 خواهان: آقاى سعید تقى زاده فرزند اکبر به نشانى اصفهان-خیابان 
نشــاط-کوچه قصر منشــى غربى (کوچه 10)-پالك4 خوانده: آقاى اکبــر عبدى فرزند 
حسین به نشانى اصفهان-خیابان شیخ بهائى-سرپرســتى بانک تجارت-قسمت حقوقى 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
راى دادگاه: درخصوص دادخواست آقاى ســعید تقى زاده فرزند اکبر به طرفیت آقاى اکبر 
عبدى فرزند حسین دائر بر مطالبه مبلغ 227/600/000 ریال وجه چک شماره ى 4203-

933423-93/11/18 عهده بانک تجارت با احتساب خســارات دادرسى و تاخیر دادگاه با 
مالحظه مستندات تقدیمى پیوست شامل رونوشت مصدق چک و گواهى عدم پرداخت که 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشــته و بقاى اصل چک درید خواهان نیز ظهور در استمرار 
مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادى بعمل نیامده اســت ادعاى 
خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرســى خوانده را به پرداخت مبلغ 227/600/000 ریال بابت اصل بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ 6/488/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم و اعالم مى نماید خواهان مکلف است 
زمان اجراى حکم هزینه دادرسى خســارت تاخیر تادیه را که توسط اجراى احکام محاسبه 
خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید. راى صادره نسبت به خوانده غیابى و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 6220 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/3/142
نظریه کارشناسى

شماره ابالغنامه: 9610100350301626 شماره پرونده: 9509980350300481 شماره 
بایگانى شعبه: 950603 درخصوص دادخواست آقاى رسول شمس بطرفیت خانم ها صدیقه 
سالمى جوزدانى و اعظم شمس عالم بعلت مجهول المکان بودن خواندگان در مهلت حضور: 
7 نوع علت حضور: مالحظه نظریه کارشــناس و اظهار هر مطلبى نفیًا یــا  اثباتًا با توجه به 
علت حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر 
اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد. م الف: 6219 شعبه 3 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/3/143
ابالغ 

شــماره نامه: 9610100351101716  شــماره پرونده: 9509980351100364 شماره 
بایگانی شــعبه: 950396 خواهان علیرضا دقوقى دادخواستى به طرفیت خواندگان حسین 
حق گوى و محمدرضا فرقدانى چهارسوقى و محمد مهدى مکرمى عراقى به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمى ملک و الزام به تفکیک ملک و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسى 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 11 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-
ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان-طبقه 3 اتاق شــماره 356 ارجاع و به کالسه 
9509980351100364 ثبت گردیده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین 
حق گوى و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن مطالعه 
نظریه کارشناسى چنانچه اعتراضى دارند ظرف مهلت یک هفته کتبًا به شعبه ارائه نمایند. 

م الف: 6215 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان/3/147
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9509970350400904 شــماره پرونده: 9409980350401301 شماره 
بایگانی شــعبه: 941402 خواهان: خانم اقدس کامجو فرزند حسین با وکالت آقاى هاشم 
اقدامى فرزند عباســعلى به نشانى استان اصفهان-شهرســتان لنجان-زرین شهر-میدان 
مرکزى-ســاختمان گلریز ط 2 واحد 2، خوانده: آقاى مهدى فاطمــى نیا فرزند صفرعلى 
به نشــانى اصفهان-عاشــق آباد-خ مینو-کوچه مالک اشــتر-منزل صفر على فاطمى 
نیا-کدپستى: 8195618674، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 3- مطالبه خسارت دادرســى. راى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى هاشم اقدامى به 

وکالت از خانم اقدس کامجو فرزند حسین بطرفیت آقاى مهدى فاطمى نیا فرزند صفر على 
بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 1504-709644-34 مورخه 1394/5/24 
بانک ملت شعبه رســالت اصفهان و با احتساب خسارات دادرســى و تاخیر در تادیه نظر به 
مالحظه رونوشت مصدق چک موضوع دعوى نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ در زمان 
رسیدگى مورخه 95/6/21 حضور به هم نرســانده و اصوًال دفاعى در قبال دعوى مطروحه 
به عمل نیاورده است، فلذا با احراز بقاء دین، دعوى خواهان وارد تشخیص، مستنداً به مواد 
310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده واحده استفساریه 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خوانده را بپرداخت مبلغ 440/000/000 ریال و با احتساب هزینه دادرسى، حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبناى شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران که از تاریخ سررســید چک لغایت زمان اجراى حکم که در مرحله اجرایى محاسبه و 
وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید. این راى غیابى بوده و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه میباشد. م الف: 6214 شعبه 4 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/3/148
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100350401901 شماره پرونده: 9509980350401049 شماره 
بایگانی شعبه: 951189  ابالغ وقت رسیدگى به خانم مریم پورسینا فرزند على نظر به اینکه 
صندوق کار آفرینى امید (صندوق مهر امام رضا) به نمایندگى عبدالصمد شهبازى و با وکالت 
خانم الهام ســلطانى فرزند مرتضى دادخواســتى به طرفیت خانم مریم پورسینا فرزند على 
مبنى بر مطالبه وجه بابت ...(مطالبه مبلغ 23/220/738 ریال وجه یک فقره قرارداد به شماره 
7825715 (به انضمام کلیه خسارات دادرســى اعم از هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت اجراى حکم) به مبلغ 23/220/738 ریال، مطالبه 
خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نموده که پرونده طى شماره 951189 ح 4 
به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانى خوانده خانم مریم پورسینا را مجهول المکان اعالم 
نموده و پرونده مقید به وقت رســیدگى 1396/4/12 ساعت 11:30 مى باشد لذا این دادگاه 
در راستاى اجراى ماده 73 ق.ا د. م بدینوسیله مراتب فوق را آگهى تا خوانده پیش از حلول 
وقت رسیدگى با ارائه کارت شناسائى به این دادگاه ضمن اعالم نشانى خود با وصول نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگى یاد شده فوق 
حضور بهم رسانند. این آگهى به منزله ابالغ وقت رسیدگى به خوانده تلقى مى گردد و عدم 
حضور نامبرده مانع از رسیدگى نیست. م الف: 6213 شــعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان/3/149
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9509970350702023 شــماره پرونده: 9409980350700335 شماره 
بایگانی شــعبه: 940391 خواهان: آقاى حســین ابراهیمیان فر فرزند اصغر با وکالت آقاى 
احمدرضا حاتمیان بروجنى فرزند محمدجواد به نشانى اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالى 
روبروى پل هوایى میر ساختمان عطا طبقه چهارم واحد 9. خواندگان: 1- آقاى امیرسلیمانى 
فرزند اسماعیل 2- خانم خدیجه اخوان طباخ فرزند مهدى همگى به نشانى اصفهان-کاوه- 
ك ش عالى زاده- سراى هنرمندان- نقره سلیمانى- پ4، 3- آقاى احمد گردانیان فرزند 
ناصر به نشــانى اصفهان-کاوه-ك بهمن-پ3، 4- نمایندگى مجتز 202 ایران خودرو به 
نشانى اصفهان-شاهپور جدید-شهرك صنعتى امیرکبیر-خ عطاء ملک-نمایندگى ایران 
خودرو مدنیان. خواســته ها: 1- الزام به فک رهن 2- مطالبه خسارت دادرسى. گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رأى 
مى نماید. رأى دادگاه: خواسته حســین ابراهیمیان فربا وکالت احمدرضا حاتمیان بروجنى 
به طرفیت 1- امیر سلیمانى 2- احمد گردانیان 3- خدیجه اخوان طباخ 4- نمایندگى 202 
ایران خودرو الزام به فک رهن یک دستگاه خودرو سمند به شماره انتظامى 175 و 66 ایران 
13 به انضمام مطالبه خسارات دادرسى است که خواهان اعالم کرده خودرو را از خوانده دوم 
و او از خوانده ى اول که همسر خوانده ى سوم است خریده و خوانده اول با اذن خوانده ى سوم 
که مالک رسمى خورو اســت آن را فروخته بوده دادگاه با توجه به این که دعواى فک رهن 
متوجه نمایندگى ایران خودرو نیست و مربوط به افرادى است که خودرو را مورد معامله قرار 
داده اند نســبت به خوانده ى چهارم و چون قرارداد رهن میان خوانده سوم و شرکت سازنده 
است و دعوا به خواندگان اول و دوم هم توجه ندارد به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون 
آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى کند و با عنایت به تصویر مصدق مبایعه نامه ى 
عادى میان خواهان و خوانده ى دوم و تصویر مصدق ســند فروش خودرو توســط شرکت 
سازنده، به خوانده ى سوم و پاسخ اســتعالم از پلیس راهور حاکى از 1- مالکیت خوانده ى 
سوم بر آن 2- در رهن شرکت سازنده بودن خودرو 3- عدم اعالم هر گونه جرم (سرقت و 
غیره) نسبت به خودرو و با استظهار از اماره ید مستنداً به مواد 35 و 219 قانون مدنى و مواد 
502، 515 و 519 قانون آئین دادرسى مدنى خوانده ى ردیف سوم را به فک رهن از خودرو 
موصوف و پرداخت 1/800/000 ریال حق الوکاله وکیل و 1/980/000 ریال سایر خسارات 
دادرسى محکوم مى کند. این رأى در قسمت رد دعوا حضورى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان و در قســمت محکومیت غیابى و 
ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و با انقضاى این مهلت ظرف 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهى مى باشد. م الف: 6212 وطن خواه دادرس شــعبه هفتم دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان/3/150
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100352402129 شماره پرونده: 9509980352400659 شماره 
بایگانی شعبه: 950820 خواهان مهدى زادهوش دادخواستى به طرفیت خوانده سیدکمال 
موسوى قهفرخى به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 24 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-

کنار گذر اتوبان شــهید خرازى-حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر-مجتمع قضائى 
امور تجارى و بازرگانى ارجاع و به کالســه 9509980352400659 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگى آن 1396/05/11 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 6207 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان/3/151
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100352401658 شماره پرونده: 9509980352400609 شماره 
بایگانی شــعبه: 950762 خواهان صنــدوق کار افرینى امید (صندوق مهــر امام رضا) به 
نمایندگى عبدالصمد شهبازى دادخواســتى به طرفیت خوانده کامبیز فرمهینى فراهانى و 
عبدالرضا نبوى نژاد و مصیب فرمهینى فراهانى و ثریا فرمهینى فراهانى به خواسته مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-کنار گذر اتوبان شهید خرازى-
حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر-مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى ارجاع و به 
کالسه 9509980352400609 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/05/03 و ساعت 
08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان (ثریا و مصیب فرمهینى) و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 6208 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان/3/152
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100352401588 شماره پرونده: 9509980352400256 شماره 
بایگانی شــعبه: 950352 خواهان مرحمت صحرائى دادخواستى به طرفیت خوانده عباس 
فامیل دردشتى به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى 
و بازرگانى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان-کنار گذر اتوبان شهید خرازى-حدفاصل 
خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر-مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى ارجاع و به کالســه 
9509980352400256 ثبــت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/05/02 و ســاعت 
09:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الف: 6209 شــعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان/3/153
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9610100352401519 شماره پرونده: 9509980352400612 شماره 
بایگانی شــعبه: 950765 خواهــان اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرســتان اصفهان 
دادخواســتى به طرفیت خوانده ابراهیم ضیائى چمگردانى به خواسته مطالبه اجرت المثل 
اموال و مطالبه خســارت و قلع و قمع مســتحدثات تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى 
و بازرگانى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان-کنار گذر اتوبان شهید خرازى-حدفاصل 
خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر-مجتمع قضائى امور تجارى و بازرگانى ارجاع و به کالســه 
9509980352400612 ثبــت گردیده که وقت رســیدگى آن 1396/04/31 و ســاعت 
09:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الف: 6210 شــعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان/3/154
ابالغ راي

شماره دادنامه: 9509970350702138 شــماره پرونده: 9509980350700718 شماره 
بایگانى شعبه: 950824 خواهان: آقاى سیدامیرحسین متولى امامى فرزند سیدرضا با وکالت 
آقاى امیر ژیانپور فرزند فضل اله به نشــانى اصفهان-خ طیب ابتداى خ میرداماد ساختمان 
ســرهنگ واحد 7، خوانده: آقاى على مقاره عابــد فرزند باقر به نشــانى مجهول المکان، 

خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسى 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه چک. 
راى دادگاه: پیرامون دعوى آقاى امیر ژیانپور فرزند فضل اله بوکالت از آقاى سید امیرحسین 
متولى امامى فرزند ســیدرضا بطرفیت آقاى على مقــاره عابد فرزند باقر بخواســته مبلغ 
594/000/000 ریال وجه یک فقره چک بشماره 490230- 82/4/30 بعهده بانک تجارت 
از حسابجارى 72725 از شعبه بازار اصفهان بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه از زمان 
سررسید لغایت اجراى حکم بشرح متن دادخواست از توجه به محتویات پرونده و اظهارات 
وکیل خواهان در دادخواست و جلسه دادرســى مورخ 95/12/10 این دادگاه و ایضا اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه حاضر نگردیده و الیحه اى ارسال ننموده و مستندات 
مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد النهایه دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در 
دعوى اقامه شده محق تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین 
دادرســى مدنى مصوب ســال 1379 و مواد 310 و 313 قانون تجارت و قانون استفساریه 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخه 
1377/9/21 خوانده را به پرداخت مبلغ 594/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
20/168/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک لغایت وصول طبق شاخص نرخ تورم اعالمى از ناحیه بانک مرکزى 
که در زمان وصول توسط اجراى احکام محاسبه مى گردد در حق خواهان محکوم مى نماید 
راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و ظرف 
بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. 

م الف: 6211 صفایى رئیس شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان/3/155
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره نامه: 9610110350800316 شــماره پرونده : 9509986795500443 شماره 
بایگانی شعبه: 951088 خواهان امین بهاء لو با وکالت بهرام باقریان دادخواستى به طرفیت 
خوانده بابک عمادى به خواسته استرداد مال و تأیید فسخ قرارداد تقدیم دادگاه هاي عمومی 
شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شــعبه هشتم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان بر اتوبان شهید خرازى بین آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع جرائم 
اقتصادى و به کالســه پرونده 9509986795500443 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
96/04/20 و ساعت 9:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده ها و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 6247 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان 

اصفهان/3/156
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان هاي 
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى نسل فردا و نصف جهان چاپ اصفهان 
آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد 
و امالك شهرضا تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرضا ارائه نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره 488 فرعى از 21 اصلى رشکنه

راي شماره 139660302008001122-96/02/27- مهرانگیز خان احمد فرزند عبدالعلى 
ششدانگ یک باب خانه مفروزي از پالك 488 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت 317 
مترمربع.تاریخ انتشار نوبت اول: 96/03/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/03/21. م الف: 177 

موسوى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/3/172
ابالغ وقت رسیدگى

شــماره: 306/96-96/2/30 خواهان: مصطفى ناظمى هرندى ف حسینعلى ساکن شهر 
هرند خوانده: محمد نهنگى ف شــهرضا به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 
60/000/000 ریال خواهان در تاریخ 1396/2/27 دادخواستى به طرفیت خوانده با خواسته 
مذکور به این شورا ارائه که تحت کالسه 111/96 ش ح به ثبت رسیده است و وقت رسیدگى 
براى روز شنبه مورخ 96/4/17 ســاعت 10 صبح تعیین شده اســت، لذا بنا به درخواست 
خواهان و به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى، مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا 
خوانده مذکور با حضور در دفتر شورا و ارایه نشانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم در جلسه شورا حاضر گردد. در غیر این صورت شورا غیابًا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

شوراى حل اختالف بخش جلگه/3/186
ابالغ وقت رسیدگى

شماره: 307/96 خواهان: مصطفى ناظمى هرندى ف حسینعلى ساکن شهر هرند خوانده: 
تیمور مفاخرى ف توفیق به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه مبلغ 40/000/000 
ریال خواهان در تاریخ 1396/2/27 دادخواستى به طرفیت خوانده با خواسته مذکور به این 
شورا ارائه که تحت کالسه 110/96 ش ح به ثبت رســیده است و وقت رسیدگى براى روز 
شنبه مورخ 96/4/17 ساعت 9/5 صبح تعیین شده است، لذا بنا به درخواست خواهان و به 
استناد ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى، مراتب یک نوبت آگهى مى گردد تا خوانده مذکور 
با حضور در دفتر شورا و ارایه نشــانى دقیق خود و دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
در جلسه شورا حاضر گردد. در غیر این صورت شورا غیابًا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شوراى 

حل اختالف بخش جلگه/3/187
مزایده

بنابه دستور فروش صادره از شــعبه پنجم حقوقى تمامت ششــدانگ یک درب باغ داراى 
ســوابق ثبتى 608/395 بخش9 ثبتى اصفهان واقع در اراضى جــوزدان محصور به دیوار 
بلوك روبروى سردخانه جوزدان و داراى مستحدثات ســاختمانى بمساحت 38مترمربع و 
داراى عرصه حدود 9464 مترمربع و داراى حق آب 4ساعت از چاه صالحى که طبق براورد 
کارشناسى رسمى دادگسترى جناب مهندس جمشیدیان بارزش 1/700/000/000 ریال 
ارزیابى و تعیین گردید. لذا باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نســبت به نظریه 
کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 1396/03/21 
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 مزایــده از اموال موردنظر بازدید به عمل آورد. 

م الف: 4489 اجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/3/218
ابالغ وقت رسیدگی

خانم ماه بى بى یادگار خالص دادخواستى به طرفیت شاهپور قاسمى به خواسته مطالبه تقدیم 
که جهت رسیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 119/96 ثبت گردیده است. نظر به اینکه 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده اســت مراتب حسب درخواست خواهان و 
موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
یک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق دعوت مى گردد که در جلسه 
رسیدگى روز شــنبه مورخ 96/4/7 ساعت 4 جهت رسیدگى حاضر شــوند وال نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شده محســوب و از طرف شورا تصمیم قانونى 
اتخاذ خواهد شد. م الف: 4469 شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد (مجتمع 

شماره یک)/3/227
ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجى

شماره پرونده: 139504002127000149/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500241 شماره 
آگهى ابالغیــه: 139603802127000017 بدینوســیله به آقــاى داود ابراهیمى فرزند 
ابراهیم به شماره شناســنامه 96 متولد 1364/04/14 به شــماره ملى 1209979578 که 
طبق تقاضانامه صدور اجرائیه و متن قرارداد به آدرس: شهرضا بلوار جانبازان فرعى 18 که 
برابر گزارش مأمور امکان ابالغ در آدرس مذکور به شما وجود نداشته است ابالغ میگردد، 
در موضوع پرونده اجرائى به شماره بایگانى 9500241 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه 
اصفهان و علیه شما بدینوسیله به شــما اخطار میگردد بنا به درخواســت بستانکار ممنوع 
الخروج از کشــور گردیده اید، این آگهى یک نوبت در روزنامــه نصف جهان چاپ اصفهان 
جهت ابالغ به شما درج و منتشــر میگردد. م الف: 180 یوسفیان مسئول واحد اجراي اسناد 

رسمی شهرضا/3/331
ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجى

شماره پرونده: 139504002127000148/1 شــماره بایگانی پرونده: 9500240 شماره 
آگهى ابالغیه: 139603802127000016 بدینوســیله به آقاى کامران ســخائى فرزند 
عبدالمحمد به شماره شناسنامه 1325 متولد 1355/12/07 به شماره ملى 1199177997 
که طبق تقاضانامه صدور اجرائیه و متن قرارداد به آدرس: شهرضا خیابان انقالب اسالمى 
روبروى بانک تجارت فروشگاه کامران و برابر گزارش مأمور ابالغ، امکان ابالغ در آدرس 
مذکور به شما وجود نداشته است ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائى به شماره بایگانى 
9500240 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان و علیه شما بدینوسیله به شما اخطار 
میگردد بنا به درخواست بستانکار ممنوع الخروج از کشور گردیده اید، این آگهى یک نوبت 
در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر میگردد. م الف: 181 

یوسفیان مسئول واحد اجراي اسناد رسمی شهرضا/3/332
ابالغ وقت رسیدگى 

آگهى ابالغ وقت دادرسى خواهان: على نادعلى دادخواستى به خواسته تقاضاى رسیدگى و 
صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 170/500/000 ریال به احتساب هزینه 
دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خسارات ناشى از دادرســى و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقاى 
قاسم محمدى به شوراى حل اختالف شعبه 5 امیرآباد شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 95/2019 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1396/4/4 ساعت 
9:00 صبح تعیین گردیده است. لذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى 
نمى باشد به تقاضاى خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى مراتب 
یک بار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار میگردد 
ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهى به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهى است در صورت عدم 
حضور، شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 4530 شعبه پنجم حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد (مجتمع شماره یک)/3/377



آگهىآگهى 19192948 سال چهاردهمشنبه  6 خرداد  ماه   1396

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 مش خصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبــت 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 رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نســبت به صدور سند مالکیت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد.
1- راى شماره  21017 1395603020260   مورخ  1395/11/27    خانم فاطمه محمدصالحى دهنوى  به 
شناسنامه شماره 3214  کدملی 1283101688  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 346  مترمربع از پالك شماره 8 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا محمد صالحى دهنوى
2-  راى شماره  139560302026019970   مورخ  1395/11/16 اقاى حسینعلى اله بخش دولت ابادى به 
شناسنامه شماره 6445  کدملی 6609134510  صادره دولت اباد  فرزند رمضان  نسبت به ششدانگ یکباب 
گاراژ به مساحت 298,74  مترمربع از پالك شماره 13 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان اله بخش
3- راى شماره  139560302026019971   مورخ  1395/11/16   اقاى حسینعلى اله بخش دولت ابادى 
به شناسنامه شــماره 6445  کدملی 6609134510  صادره دولت اباد  فرزند رمضان  نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 27,90  مترمربع از پالك شماره 13 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان اله بخش
4- راى شماره  139560302026019972   مورخ   11/16/ 1395  آقاى حسینعلى اله بخش دولت ابادى 
به شناسنامه شــماره 6445  کدملی 6609134510  صادره دولت اباد  فرزند رمضان  نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 21,44  مترمربع از پالك شماره 13 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان اله بخش
5- راى شماره  1395460302026019023   مورخ  1395/10/28   خانم شهین مستاجران گورتانى  به 
شناسنامه شماره 38  کدملی 1290167087  صادره اصفهان  فرزند براتعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 192,96  مترمربع از پالك شماره 13998 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
6- راى شماره  139560302026013259   مورخ  10 /1395/8  خانم لیال بصیرى به شناسنامه شماره  
70401  کدملی  1281802840   صادره اصفهان  فرزند اســداله  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
52,06  مترمربع از پالك شماره  83 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى امین اله پیکان پور
7- راى شــماره  139560302026014001 مورخ 1395/8/19  آقاى مهدى قائدى بارده  به شناسنامه 
شماره  2794  کدملی 1287143970 صادره اصفهان  فرزند رمضانعلى  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
105  مترمربع از پالك شماره 15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم امیدیان سوارباغى
8- راى شماره   139560302026019575مورخ   1395/11/12 خانم منیره نوري اسکندري به شناسنامه 
شماره 1676 کدملی 1159320918 صادره فریدن فرزند بهرام آقا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
153 مترمربع پالك شماره  168 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
9- راى شــماره  21086 1395603020260   مورخ   1395/11/28   اقاى رسول پهلوانى خوابجانى  به 
شناسنامه شماره 2642  کدملی 1286674212  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مســاحت 112,35  مترمربع از پالك شــماره 15173  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى نعمت اله خان برومند
10- راى شماره  139560302026022995   مورخ   1395/12/26    آقاى رسول پهلوانى خوابجانى  به 
شناسنامه شماره 2642  کدملی 1286674212  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 147,65  مترمربع از پالك شماره 13886  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
11- راي شماره   139560302026021770   مورخ   1395/12/5   آقاي فرامرز عیدي به شناسنامه شماره 
661 کدملی 5558698901 صادره فریدونشهر فرزند ماندنی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 100,79 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على امین الرعایا
12- راى شماره    139560302026021771   مورخ   1395/12/5    خانم فاطمه اله یاري به شناسنامه 
شماره 626 کدملی 1290471622 صادره خمینی شهر فرزند غفور  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 100,79 مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على امین الرعایا
13- راى شماره  139560302026022086   مورخ   1395/12/11   اقاى محمد رضا شیاسى به شناسنامه 
شماره 449 کدملی 1129150951 صادره فریدونشهر فرزند شکر خدا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 220 مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس زارع نریمانى
14- راى شــماره    139560302026022769   مورخ   12/21/ 1395   آقاي حسین تقی زاده گوري به 
شناسنامه شماره 25 کدملی 4469805076 صادره مهریز فرزند تقی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 202,63 مترمربع از پالك شماره 41 فرعی از15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
15- راى شماره    139560302026022768   مورخ   12/21/ 1395  خانم شایسته دهقان پور به شناسنامه 
شماره 38 کدملی 4469826022 صادره مهریز فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 202,63 مترمربع از پالك شماره 41 فرعی از15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
 16- راى شــماره    139560302026023015   مورخ  12/26/ 1395   خانــم فاطمه میرى جندانى  به 
شناسنامه شــماره 3  کدملی 5659772935  صادره اصفهان  فرزند حســین  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان   به مساحت 123,77  مترمربع از پالك شماره 203 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على دهقانى
17- راى شــماره    139560302026015989   مورخ  9/20/ 1395  خانم اکرم اکبري قلعه سرخی به 
شناسنامه شماره 1100060405 کدملی 1100060405 صادره فالورجان فرزند منصور در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  61,50  مترمربع پالك شماره  1 فرعی از 13992 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى بمانعلى قدوسى
18- راى شماره  13950302026009304   مورخ  5/29/ 1395    خانم نفیسه دالور اصفهانی به شناسنامه 
شماره 163 کدملی 1288140721 صادره  اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت    
143,90     مترمربع پالك شماره     82    فرعی از     15187         اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که مالک 
رسمى حسن فنائى و نامبرده فوت و  صدیقه فنائى احد از وراث نامبرده مى باشد مورد تقاضا با قولنامه عادى 

از طرف صدیقه فنائى  مع الواسطه به متقاضى واگذار شده است
19- راى شــماره    139560302026019795   مورخ  11/14/ 1395   آقاي  مرتضی حیدري سودجانی 
به شناسنامه شماره 4414 کدملی 1293081302 صادره اصفهان فرزند عبداله بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 121,43 مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
20- راى شــماره   139560302026018447   مورخ  10/20/ 1395  آقاي ناصر پاك زاد به شناسنامه 
شماره 34 کدملی 4459624400 صادره تفت فرزند قنبرعلی در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
147   مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 13741 اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان خریدارى مبایعه 
نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى آقایان سید مصطفى حسینى و سید مرتضى زارعى دو نفر از ورثه 

مرحوم سید محمود زارعى
21- راى شماره   139560302026018820   مورخ   10/26/ 1395    آقاي عبدالکریم احمدي قوهکى  
به شناسنامه شماره 1351 کدملی 1091605718 صادره نجف آباد فرزند حسینعلی در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان باستثناى ثمنیه اعیانى آن به مساحت  148,90  مترمربع پالك شماره  274 

فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
22- راى شماره   139560302026018807    مورخ   1395/10/26  آقاي حسین فرح بخش به شناسنامه 
شماره 55 کدملی 6219782976 صادره فریدن فرزند اسداله در ســه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان باستثناى ثمنیه اعیانى آن به مســاحت  148,90  مترمربع پالك شماره  274 فرعی از14915  

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
23- راى شماره   139560302026020936  مورخ   1395/11/26  آقاي ایمان یزدخواستی به شناسنامه 
شــماره 6531 کدملی 1287406645 صادره اصفهان فرزند مهدي بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 209,87 مترمربع از پالك شماره 433 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
24- راى شماره    139560302026020938   مورخ  1395/11/26 آقاي مهدي یزدخواستی به شناسنامه 
شماره 21156 کدملی 1970213876 صادره مسجد ســلیمان فرزند رمضان بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 209,87 مترمربع از پالك شماره 433 فرعی از 14874 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
25- راى شماره     139560302026004067   مورخ   1395/3/4 آقاي احمد مرادي به شناسنامه شماره 
60 کدملی 6609764921 صادره دولت آباد فرزند یداله در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت      115,75   
مترمربع پالك شــماره    13900     اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریــدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى اسداله صادقى برزانى    
26- راى شــماره   13946030202604831   مورخ  23 /1394/3  آقاي حبیب فاروقی به شناســنامه 
شماره 1822 کدملی 2431236579 صادره حوزه 2 مرودشــت  فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 195,44 مترمربع پالك شماره 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
27- راى شــماره    139660302026001374   مورخ   29 /1396/01  خانم سمیه راستی به شناسنامه 
شماره 3018 کدملی 1284970744 صادره اصفهان فرزند عباسعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب ساختمان  به مساحت    234,66 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
28- راى شــماره    139660302026001375   مورخ   1396/1/29 آقاي علیرضا جابرزاده انصاري به 
شناسنامه شماره 1734 کدملی 1286904110 صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان  به مساحت    234,66 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
29- راي شــماره 0463 13966030202600   مورخ  1396/01/19  خانم منیرالســادات طباطبائى  به 
شناسنامه شماره 978  کدملی 1287177425  صادره اصفهان  فرزند سیدعبداله نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 211,35  مترمربع از پالك شماره 15189 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
30- راى شماره  00117 1396603020260   مورخ   1396/01/14     آقاي عبداله روزبهانی ماهورکی به 
شناسنامه شماره 488 کدملی 6219415698 صادره بوئین میاندشت فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 98,53 مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم فاطمه حسن شهریارى
31- راى شماره  22724 1395603020260   مورخ  1395/12/21 اقاى مانده على فرقانى اسفیدواجانى  
به شناسنامه شماره 44963  کدملی 1280875224  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 209,70  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
32- راى شماره  22710 1395603020260  مورخ   1395/12/21   اقاى باقر زارعى  به شناسنامه شماره 
4  کدملی 1291270221  صادره اصفهان  فرزند ولى اله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
387  مترمربع از پالك شماره 215 فرعى از 15179 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     

33- راى شماره  22184 1395603020260   مورخ   12/14/ 1395   اقاى سیدمحمدرضا الهى دوست  
به شناسنامه شــماره 96  کدملی 1291127151  صادره اصفهان  فرزند سیدمجتبى  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 294,40  مترمربع از پالك شماره 698 فرعى از 99  اصلی واقع در بخش 16  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
34- راى شــماره 22916 1395603020260  مــورخ  12/24/ 1395 آقاي ایــرج کیانی هرچگانی به 
شناسنامه شــماره 43 کدملی 4623053296 صادره شــهر کرد فرزند محمد بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 220 مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى اکبر شــریفیان اصفهانى و خانم طاهره کرباسى باب 

الدشتى
35- راى شــماره  23013 1395603020260  مورخ 1395/12/26   اقاى سیدمحسن رضوى زاده  به 
شناسنامه شــماره 34  کدملی 1199816981  صادره شهرضا  فرزند سیدحسن  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 168,91  مترمربع از پالك شماره 15180  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
36- راى شماره  23014 1395603020260   مورخ   1395/12/26   خانم سمیه رضوى زاده  به شناسنامه 
شــماره 204  کدملی 1291570888  صادره اصفهان  فرزند ســیدولى اله  نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 168,91  مترمربع از پالك شماره 15180  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
37- راى شــماره 23012 1395603020260   مورخ   1395/12/26    اقاى سیدمحسن رضوى زاده  به 
شناسنامه شماره 34  کدملی 1199816981  صادره شهرضا  فرزند سیدحسن  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 152,91  مترمربع از پالك شماره 136 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
38- راى شــماره  22329 1395603020260   مورخ  1395/12/15    آقاي اصغر حیدري سودجانی به 
شناسنامه شماره 56 کدملی 4621988662 صادره شهرکرد فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب ساختمان 
تجارى ادارى  به مساحت  55,05  مترمربع پالك شماره 464  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
39- راى شــماره  22879 1395603020260   مورخ   1395/12/23   خانم زهرا مالیحیی علویجه به 
شناسنامه شماره 42 کدملی 1091966745 صادره نجف اباد فرزند رضا بصورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 98,50 مترمربع از پالك شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابراهیم طال کوب
40- راى شماره 00037 1396603020260   مورخ   01/08/ 1396   آقاي صفرعلی ابراهیمی به شناسنامه 
شماره 2 کدملی 5499639681 صادره تیران فرزند حسین اقا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
196,50 مترمربع از پالك شماره 482 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
41- راى شماره 21159 1395603020260   مورخ   11/30/ 1395     آقاي  محمد قاضی نژاد به شناسنامه 
شماره 1570 کدملی 1286524938 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
90,34  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عزیزاله زراعتى شمس آبادى
42- راى شماره 00011 1396603020260   مورخ   01/07/ 1396      آقاي خدارحم کرمی دره ساري به 
شناسنامه شماره 10 کدملی 6219837169 صادره  بوئین میاندشت فرزند محمدحسین بصورت ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 90,93 مترمربع از پالك شــماره 437 فرعی از99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود دلیر پور
43- راى شماره  18309 1395603020260   مورخ   10/20/ 1395     آقاي  محمدعلی سعیدي قهساره 
به شناسنامه شماره 52 کدملی 1189626772 صادره اردستان فرزند رضا در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  139,10  مترمربع پالك شماره  1 فرعی از 14928 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
44- راى شــماره  22420 1395603020260   مورخ  12/16/ 1395   آقاي حسین صادقی قهساره به 
شناسنامه شماره 23 کدملی 1189709503 صادره اردســتان فرزند محمدحسن در  ششدانگ  یک باب 
ساختمان  به مســاحت  253  مترمربع پالك شــماره  480 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
45- راى شــماره  23017 1395603020260   مورخ  12/26/ 1395   خانم زهره دوامى  به شناسنامه 
شماره 53414  کدملی 1281631108  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به 
مساحت 32,03  مترمربع از پالك شماره 465 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
46- راى شــماره  23018 1395603020260   مورخ   12/26/ 1395  خانم زهره دوامى  به شناسنامه 
شماره 53414  کدملی 1281631108  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به 
مساحت 30,90  مترمربع از پالك شماره 465 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
47- راى شــماره 23021 1395603020260   مورخ  26 /1395/12   خانم زهره دوامى  به شناســنامه 
شماره 53414  کدملی 1281631108  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به 
مساحت 28,06  مترمربع از پالك شماره 465 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
48- راى شــماره 23020 1395603020260   مورخ   26 /1395/12 خانم زهره دوامى  به شناســنامه 
شماره 53414  کدملی 1281631108  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به 
مساحت 41,91  مترمربع از پالك شماره 465 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
49- راى شــماره  23019 1395603020260   مورخ   26 /1395/12  خانم زهره دوامى  به شناسنامه 
شماره 53414  کدملی 1281631108  صادره اصفهان  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به 
مساحت 28,55  مترمربع از پالك شماره 465 فرعى از 15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
50- راى شماره 03353 1395603020260   مورخ   27 /1395/02 آقاي محمود علی بک به شناسنامه 
شماره 29 کدملی 1285402316 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان تجارى به 
مساحت 44,66 مترمربع پالك شــماره - فرعی از 13992 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
51- راى شــماره   22735 1395603020260   مورخ   1395/12/21  اقاى احمد سلطانى  به شناسنامه 
شــماره 43  کدملی 1290463859  صادره اصفهان  فرزند  حیدر  نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 47,10  مترمربع از پالك شماره 61 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
52- راى شــماره  22718 1395603020260   مورخ   1395/12/21    اقاى غضنفر زینلى خویگانى  به 
شناسنامه شماره 18  کدملی 1159764832  صادره فریدن  فرزند امیر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 106,70  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
53- راى شماره  18412 1395603020260   مورخ   1395/10/20  خانم شهناز ذکراللهى  به شناسنامه 
شــماره 576  کدملی 1285457277  صادره اصفهان  فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 354,16  مترمربع از پالك شــماره 47 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
54- راى شــماره 22522 1395603020260   مورخ   1395/12/17 آقاي  مجتبی شفیعی علویجهء به 
شناسنامه شماره 12 کدملی 1092014357 صادره نجف آباد فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  180  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که مالک 
رسمى اسماعیل شهبازى  بموجب سند 20428 مورخ 1352/9/21  دفتر   92 اصفهان بوده بموجب گواهى 
حصر وراثت شماره 57 مورخ 1359/1/19 دادگاه شهرســتان اصفهان فوت نموده که مورد درخواست مع 
الواسطه بموجب قولنامه از طرف حیدرعلى احد از ورثه اسماعیل  به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود 

آن را تایید نموده اند
55- راى شماره  10827 1395603020260   مورخ   1395/08/29 خانم زهره انتشاسفند به شناسنامه 
شماره 984 کدملی 1286007313 صادره اصفهان فرزند مصطفی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به 
مساحت   154,40   مترمربع پالك شماره   1   فرعی از  14874        اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
56- راى شــماره 00065 1396603020260   مورخ 1396/01/10 آقاي حجــت اله دهقان نرگانی به 
شناسنامه شماره 14 کدملی 1111435243 صادره فالورجان فرزند علی بصورت ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 175 مترمربع از پالك شــماره 448 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
57- راى شــماره  00020 1396603020260   مورخ 1396/01/08   آقاي یداله سیف اللهی مورنانی به 
شناسنامه شماره 243 کدملی 1286068924 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 245,05 مترمربع از پالك شماره 13 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
58� راى شماره   00018 1396603020260   مورخ   1396/01/07  خانم مهري سیف الهی مورنانی به 
شناسنامه شماره 233 کدملی 1284015556 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 170 مترمربع از پالك شماره 13 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
59- راى شــماره  00048 1396603020260   مورخ   1396/01/09  خانم فاطمه داعی حسن صباغ به 
شناسنامه شماره 821 کدملی 1285387600 صادره اصفهان فرزند کاظم در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  234,91  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
60- راى شماره  00019 1396603020260   مورخ   1396/01/08  آقاي اصغر سیف اللهی سورانی به 
شناسنامه شماره 493 کدملی 1286020654 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 257,25 مترمربع از پالك شماره 13 فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
61- راى شماره 00058 1396603020260   مورخ   1396/01/10  آقاي نعمت اله هونجانی به شناسنامه 
شماره 18 کدملی 1199758906 صادره شهرضا فرزند رضاقلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
69,36  مترمربع پالك شماره 302 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى یسارى
62- راى شــماره  22621 1395603020260   مورخ   1395/12/18 خانم بتول هراتیان به شناسنامه 
شماره 853 کدملی 1288624824 صادره اصفهان فرزند حســین در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان به مســاحت  89,77  مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 14017 اصلی که به شماره 
14017,204 تغییر کرده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک 

رسمى آقاى حسین بنکدارپور
63- راى شــماره  22622 1395603020260   مــورخ  1395/12/18 آقاي حســن یزدانی باغملکی 
به شناســنامه شــماره 4 کدملی 5419390205 صادره مبارکه فرزند عباس در یک و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان به مســاحت  89,77  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14017 اصلی که به 
شماره 14017,204 تغییر کرده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسین بنکدارپور
64- راى شماره   22623 1395603020260   مورخ 1395/12/18آقاي عبدالمجید تیموري جروکانی 
به شناسنامه شماره 1297 کدملی 1289318751 صادره اصفهان فرزند عباس در یک و نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  89,77  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14017 اصلی که به 
شماره 14017,204 تغییر کرده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 

مالک رسمى آقاى حسین بنکدارپور
65- راى شماره  22620 1395603020260   مورخ  1395/12/18 آقاي رضا جوانی جونی به شناسنامه 
شــماره 1379 کدملی 1283038056 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان به مســاحت  89,77  مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 14017 اصلی که به شماره 
14017,204 تغییر کرده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک 

رسمى آقاى حسین بنکدارپور

66- راى شــماره  00068 1396603020260   مورخ  1396/01/10 آقاي حسین رستم زاده بید آبادي 
به شناسنامه و کدملی 1273337557 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان نیمه تمام  به مساحت 239,50 مترمربع از پالك شماره 14018  اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     

67- راى شــماره  00066 1396603020260   مورخ  1396/01/10 خانم زهرا رستم زاده بیدآبادي به 
شناسنامه شماره و کدملی 1272487261 صادره اصفهان فرزند محمد بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان نیمه تمام  به مساحت 239,50 مترمربع از پالك شماره 14018  اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
68- راى شماره  00012 1396603020260   مورخ  1396/01/07   آقاي  محسن فرزانه فر به شناسنامه 
شماره 3089 کدملی 1286124050 صادره اصفهان فرزند رضا در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 77,20   مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلى جبارى باطانى
69-  راى شــماره  00013 1396603020260   مورخ  1396/01/07   آقاي مسعود عبداله قاضی زفره 
به شناسنامه شــماره 22062 کدملی 1292137908 صادره اصفهان فرزند محسن  در  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک باب خانه  به مســاحت 77,20   مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلى جبارى باطانى

70- راى شــماره  22782 1395603020260   مورخ  1395/12/22  خانم پوران زارعی سفید دشتی به 
شناسنامه شماره 104 کدملی 4650597803 صادره بروجن فرزند محمد زمان در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى
71- راى شــماره  10013 1395603020260   مــورخ  1395/06/11 وراى اضالحــى شــماره 
139660302026001527 مــورخ 96/1/31 آقاي ســیف اله نجفی به شناســنامه شــماره 4 کدملی 
1129715779 صادره  فریدونشهر فرزند صفرعلی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت   88,40      
مترمربع پالك شــماره  4. 14457   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى 

مى باشد     
72- راى شماره  22675 1395603020260   مورخ  1395/12/19 آقاي سید جواد مشتاقیان به شناسنامه 
شماره 939 کدملی 1285698010 صادره اصفهان فرزند سید مرتضی بصورت ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 20,50 مترمربع از پالك شماره 642 فرعی  ((که به پالك 3749 فرعى استاندارد سازى شده است 

)) از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
73- راى شــماره  18713 1395603020260   مورخ  1395/10/25 آقاي محمد شفیعی نیک آبادي به 
شناسنامه شماره 9203 کدملی 1282876554 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت   71,02 مترمربع پالك شماره  77 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا دهقانى احد از ورثه اسماعیل دهقانى
74- راى شــماره  17864 1395603020260   مورخ  1395/10/14 آقاي مریــد رحیمی پردنجانی به 
شناسنامه شماره 24 کدملی 4679553081 صادره فارسان فرزند علی رحم در ششدانگ  یک باب ساختمان  
به مساحت 326,15  مترمربع پالك شــماره 110  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد رحیم امین الرعایا
75- راى شــماره  20026 1395603020260   مورخ  1395/11/16  اقاى نصیر طرف روا به شناسنامه 
شماره 966  کدملی 1829047280  صادره خرمشهر  فرزند جابر نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
122,60  مترمربع از پالك شماره 860 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على قاضى زاده
76- راى شماره  16481 1395603020260   مورخ  1395/09/28 آقاي  محسن کریمی به شناسنامه 
شــماره 145 کدملی 2411512406 صادره آباده فرزند غالمعلی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
180,95  مترمربع پالك شماره 66  فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
77- راى شــماره  22418 1395603020260   مورخ  1395/12/16  آقاي مهران حیدري به شناسنامه 
شماره 129 کدملی 4622165732 صادره شهرکرد فرزند حشــمت اله بصورت 106 سهم مشاع از 265 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 261,53 مترمربع ازپالك شماره  15182 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
-78 راى شماره  22419 1395603020260   مورخ  1395/12/16 خانم طاهره مسیح نائینی به شناسنامه 
شماره 44828 کدملی 1280873876 صادره اصفهان فرزند محمود بصورت 53 سهم مشاع از 265 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 261,53 مترمربع ازپالك شماره  15182 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
  -79 راى شــماره  22423 1395603020260   مورخ  1395/12/16خانم زهرا خاتون ســمندگانی به 
شناسنامه شــماره 52 کدملی 5759620800 صادره چادگان فرزند مسیب بصورت 26,50 سهم مشاع از 
265 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 261,53 مترمربع ازپالك شماره  15182 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
-80 راى شماره  22424 1395603020260   مورخ  1395/12/16 آقاي رمضان اسماعیلی به شناسنامه 
شماره 39 کدملی 5759608878 صادره چادگان فرزند مرتضی قلی بصورت 26,50 سهم مشاع از 265 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 261,53 مترمربع ازپالك شماره  15182 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
81- راى شماره  22427 1395603020260   مورخ  1395/12/16 آقاي  صادق مقدم به شناسنامه شماره 
16425 کدملی 2909120058 صادره نقده فرزند حسن بصورت 53 سهم مشاع از 265 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 261,53 مترمربع ازپالك شماره  15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
82- راى شماره  22437 1395603020260   مورخ  1395/12/16 آقاي مهدي اسدي به شناسنامه شماره 
611 کدملی 1288175515 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ قسمتى از ساختمان تجارى ادارى 
که با پالك 15100,65 بایستى تجمیع گردد به مساحت  38,35  مترمربع پالك شماره  2 فرعی از 15100 

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
83- راى شــماره  22609 1395603020260   مورخ  1395/02/18  آقاي ســهیل عاطفی افوسی به 
شناسنامه شماره 735 کدملی 1090990383 صادره نجف آباد فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  142,66  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلی جابري باطانی
84- راى شــماره  22607 1395603020260   مورخ  1395/12/18 خانم ثریــا حقیقی نجف آبادي به 
شناسنامه شماره 2 کدملی 4622937662 صادره شهرکرد فرزند عنایت اله در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  142,66  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلی جابري باطانی
85- راى شــماره  22534 1395603020260   مورخ  1395/12/17  آقاي مهدي اســدي اجگردي به 
شناسنامه شماره 15 کدملی 1111628084 صادره فالورجان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 152,21   مترمربع پالك شماره -  فرعی از 14028 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى تقى ناقه مورنانى
86- راى شماره  00052 1396603020260   مورخ  1396/01/09   آقاي علی انصاري اردلی به شناسنامه 
شماره 2063 کدملی 4688970676 صادره اردل فرزند علی محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
264,17  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على اسدى جاجائى  
87- راى شماره  00412 1396603020260   مورخ  1396/01/17   آقاي  امیرحسین بیاتی به شناسنامه 
شماره 10 کدملی 4623084043 صادره شهرکرد فرزند اسکندر در  ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونى  
به مساحت 174,05 مترمربع پالك شماره 12898  فرعی از 14458 اصلی که سابقاً 14458,108 بوده واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
88- راى شماره  00040 1396603020260   مورخ  1396/01/09   آقاي مجید طالبی به شناسنامه شماره 
1653 کدملی 1286726093 صادره اصفهان فرزند غالمرضا در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
253  مترمربع پالك شــماره 72  فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
89- راى شماره  22175 1395603020260   مورخ  1395/12/14   اقاى على آتشى  به شناسنامه شماره 
1477  کدملی 5110180881  صادره شاهین شهرومیمه  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 22,57  مترمربع از پالك شماره 62 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن آتشى دلیگانى
90- راى شماره  22174 1395603020260   مورخ  1395/12/14  اقاى على آتشى  به شناسنامه شماره 
1477  کدملی 5110180881  صادره شاهین شهرومیمه  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 21,78  مترمربع از پالك شماره 62 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن آتشى دلیگانى
91- راى شماره  22344 1395603020260 مورخ  1395/12/15 آقاي یوسفعلی منصوریان به شناسنامه 
شــماره 31 کدملی 5129802438 صادره سمیرم ســفلى فرزند نظرعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت 97,15   مترمربع پالك شماره  4 فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد پهلوانى خوابجانى  
92- راى شــماره  22608 1395603020260   مورخ  1395/12/18   آقاي احمد سمیعی به شناسنامه 
شماره 145 کدملی 6609764212 صادره دولت آباد فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
264,80 مترمربع از پالك شماره 6 فرعی از14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
93- راى شماره  22331 1395603020260   مورخ  1395/12/15   خانم پروین باقري مکاري تکلیمی 
به شناسنامه شماره 17 کدملی 2659512914 صادره رودبار فرزند قاسم در  ششدانگ  یک باب ساختمان 
تجارى ادارى  به مساحت  46  مترمربع پالك شــماره1088   فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
94- راى شــماره  10274 1395603020260   مورخ  1395/06/15   آقاي تقی جانقربان به شناسنامه 
شماره 3 کدملی 5129804457 صادره دهاقان فرزند علی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  197,50  مترمربع پالك شماره  107 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
95- راى شــماره  10275 1395603020260   مورخ  1395/06/15  خانم رقیــه جانقربان الریچه به 
شناسنامه شماره 13 کدملی 5129834984 صادره سمیرم سفلى فرزند باقر در دو دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مســاحت  197,50  مترمربع پالك شماره  107 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
96- راى شماره  20867 1395603020260   مورخ  1395/11/26  اقاى قدرت اله کرمى  به شناسنامه 
شــماره 47  کدملی 1249559391  صادره نائین  فرزند محمد  نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 216,39  مترمربع از پالك شماره 13882 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
97 راى شــماره  20868 1395603020260   مورخ  1395/11/26  خانم صغــرا ابراهیمى کجانى  به 
شناسنامه شماره 8  کدملی 1249660981  صادره نائین  فرزند على  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 216,39  مترمربع از پالك شماره 13882 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
98- راى شــماره  22906 1395603020260   مورخ  1395/12/24  خانم منیژه رضازاده به شناسنامه 
شــماره 1341 کدملی 1286957222 صادره اصفهان فرزند دریاقلی در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  288,79  مترمربع پالك شــماره 82  فرعی از14039  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد بهروز
99- راى شــماره  22911 1395603020260   مورخ  1395/12/24 طلعت خانم همایونی قهفرخی به 
شناسنامه شماره 254 کدملی 4622239779 صادره فرخ شهر فرزند محمد حسین در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  288,79  مترمربع پالك شماره 82  فرعی از14039  اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد بهروز
100- راى شــماره  22777 1395603020260   مــورخ  1395/12/22   آقاي مجتبــی جان نثاري به 
شناسنامه شماره 1024 کدملی 1293134643 صادره خمینى شــهر فرزند رحیم در  ششدانگ  یک باب 

مغازه  به مساحت  50  مترمربع پالك شماره 862  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 
خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     

101- راى شــماره  00007 1396603020260   مورخ  1396/01/07  آقاي اکبر عزیزي دستگردي به 
شناسنامه شماره 27 کدملی 1142193683 صادره خمینی شهر فرزند ابوالقاسم بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 191,63 مترمربع از پالك شــماره 62 فرعی از 14457 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین شکرانى
102- راى شماره  22731 1395603020260   مورخ  1395/12/21 خانم نسرین امینى نژاد  به شناسنامه 
شــماره 94  کدملی 1189588234  صادره اردستان  فرزند جلیل نســبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 195,85  مترمربع از پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
103- راى شماره  22732 1395603020260   مورخ  1395/12/21 خانم وجیهه امینى نژاد  به شناسنامه 
شــماره 19  کدملی 1189603535  صادره اردستان  فرزند جلیل نســبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 195,85  مترمربع از پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
104- راى شماره  22581 1395603020260   مورخ  1395/12/18  آقاي سیدابراهیم قدیمی نهرخلجی 
به شناسنامه شماره 42 کدملی 1159665605 صادره فریدن فرزند سیداسمعیل نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 166,53 مترمربع پالك شــماره108 فرعی از14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدبختیارى
105- راى شــماره  19976 1395603020260   مورخ  1395/11/16  اقاى ســتار بخشنده بابرصاد به 
شناسنامه شماره 266  کدملی 4620377422  صادره شهرکرد  فرزند چراغعلى  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200,80  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
106- راى شماره  19977 1395603020260   مورخ  1395/11/16  اقاى بهمن درویشى به شناسنامه 
شماره 672  کدملی 4171380189  صادره الیگودرز  فرزند صفقلى  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 200,80  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
107- راى شماره  23001 1395603020260   مورخ  1395/12/26  اقاى علیرضا ربیعى دولت ابادى  به 
شناسنامه شماره 255  کدملی 6609546010  صادره اصفهان  فرزند على اکبر  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 119  مترمربع از پالك شماره 15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حاج عباس صدیقى مورنانى
108- راى شماره  22307 1395603020260   مورخ  1395/12/14  آقاي سیدمحمود جزائري نوکابادي 
به شناسنامه شماره 1352 کدملی 1289383111 صادره اصفهان فرزند رضا در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  73,75  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15084 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد     
109- راى شماره  15269 1395603020260   مورخ  1395/09/09  خانم فاطمه نوري جزه به شناسنامه 
شــماره 1205 کدملی 5658972078 صادره کوهپایه فرزند رضا در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
101,20 مترمربع پالك شماره  76 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد     
لقاســم  بوا 1395 اقــاى ا /12 110- راى شــماره  22371 1395603020260 مــورخ  15/
ســرجوقیان بــه شناســنامه شــماره 49133 کدملــی 1281588393 صــادره اصفهــان 
فرزنــد احمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 389,80 بــه مســاحت کارگاه  مترمربــع از پالك 
شــماره 120 فرعــى از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــدارى مبایعــه 
نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى ســهم االرث ســید زین العابدین احــد از وراث على محمد 

کرباسى
111- راى شماره  19997 1395603020260   مورخ  1395/11/16  آقاي غالم حسین شهبازى کیا به 
شناسنامه شماره 421 کدملی 6639861216 صادره مسجد سلیمان فرزند عبدالحسین در ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  109,40 مترمربع پالك شــماره  34 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد     
112- راى شــماره  22894 1395603020260   مورخ  1395/12/24  آقاي یوسف ترکی هرچگانی به 
شناسنامه شماره 1158 کدملی 1288886756 صادره اصفهان فرزند رمضان در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  69,70  مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد صدرى
113- راى شــماره  15221 1395603020260   مورخ  1395/09/09  آقاي سیف اله عروجی رزوه به 
شناسنامه شــماره 136 کدملی 5759725041 صادره چادگان فرزند محمد عیسی درششدانگ  یک باب 
خانه  به مســاحت 179,30   مترمربع پالك شــماره  182 فرعی از15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد      
114-راى شماره   139560302026020993    مورخ    1395/11/27     آقاى ابوالفضل ابدال محمودابادى  
به شناسنامه شــماره 40  کدملی 5110416486  صادره برخوار  فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 381,18 مترمربع از پالك شــماره 637 فرعى از 411 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالکین رســمى آقایان عباس امیرى محمودابادى وعلى ابدال 

محموابادى
115-راى شــماره   139560302026022347    مورخ    1395/12/15    آقاى حسن سلیمی افجانی به 
شناسنامه شماره 185 کدملی 1283972654 صادره اصفهان فرزند اکبر در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  285,60  مترمربع پالك شــماره  60 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
مالک رسمى امیر هوشنگ یزدان شاهمراد بوده که بموجب وکالتنامه 93508 مورخ  1373,11,19   دفتر 
36 به آقاى مهدى کاویانى شمس آبادى و سپس بموجب وکالتنامه 94241 مورخ 1374/10/23 دفتر 36 

اصفهان به محمد حسن پورعزیزیان واگذار شده  است
116-راى شماره   139560302026021195    مورخ    1395/11/30    خانم طیبه سنمار  به شناسنامه 
شماره  29405  کدملی 1282221582 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 179,15 مترمربع از پالك شماره 481 فرعى از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
117-راى شماره   139560302026021196    مورخ    1395/11/30    آقاى محمد خواجه  به شناسنامه 
شــماره 738 کدملی 1287555462 صادره اصفهان فرزند محمد حسین نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 179,15مترمربع از پالك شماره 481 فرعى از99 اصلی واقع در  بخش 

16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
118-راى شماره   139560302026022745    مورخ    1395/12/21   آقاى ابوالقاسم منصورى جاجائى  
به شناسنامه شماره 10  کدملی 5499560668  صادره تیران وکرون  فرزند  محمدباقر  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 251,85  مترمربع از پالك شماره 309 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى شهردارى اصفهان
119-راى شماره   139560302026022670    مورخ    1395/12/19     آقاى خسرو بصیري به شناسنامه 
شــماره 935 کدملی 1286435102 صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 253 مترمربع از پالك شــماره 309  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى نعمت اله کیانى قلعه سرد
120-راى شماره   139560302026014124    مورخ    1395/8/20    آقاى مهدیقلى قاسمى پیربلوطى به 
شناسنامه شماره  7  کدملی 4622758229  صادره شهرکرد  فرزند رمضانعلى  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 74,22  مترمربع از پالك شماره 268  فرعى از 452  اصلی واقع در  بخش 16 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
121-راى شماره   139660302026000448    مورخ    1396/1/19   خانم نرگس شمس  به شناسنامه 
شماره 43685  کدملی 1750427990  صادره اهواز  فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 325,50  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
122-راى شماره   139560302026021140    مورخ    1395/11/28     آقاي مهدي بیات به شناسنامه 
شماره 103 کدملی 5110603693 صادره حوزه 11 اصفهان فرزند عبدالکریم در ششدانگ  یک باب خانه  
به مســاحت 206,71   مترمربع پالك شــماره 432  فرعی از 411 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى رضا بیات
123-راى شماره   139560302026022370    مورخ    1395/12/15   اقاى مرتضى رضایى خوزانى  به 
شناسنامه شــماره 59142 کدملی 1281688258 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 230 مترمربع از پالك شماره 711 فرعى از99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
124-راى شــماره   139660302026000060    مورخ    1396/1/10   آقاي غالم هاشمی به شناسنامه 
شماره 1181 کدملی 1159545006 صادره فریدن فرزند علی در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
94,25 مترمربع پالك شماره 4  فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم امین الرعایا
125-راى شــماره   139560302026013099    مورخ    1395/08/08   آقاي  سیدحســین کریمی به 
شناسنامه شماره 977 کدملی 1283962071 صادره اصفهان فرزند سیدحسن در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  200  مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
126-راى شــماره   139560302026022624    مورخ    1395/12/18   خانم افسانه حسینی چقائی به 
شناسنامه شماره 2101 کدملی 1755451490 صادره اهواز فرزند محمدظاهر بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 154,95 مترمربع از پالك شماره 171 فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
127-راى شماره   139660302026000033    مورخ    1396/01/08   آقاي صفدر اکبري به شناسنامه 
شماره 12 کدملی 4621954679 صادره شهرکرد فرزند محمد علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه و مغازه متصله  به مساحت 60   مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
128-راى شــماره   139660302026000032    مورخ    1396/01/08   خانم زهرا خالقی اصفهانی به 
شناسنامه شماره 1085 کدملی 1283966026 صادره اصفهان فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه و مغازه متصله  به مساحت 60   مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
129-راى شماره   139560302026022625    مورخ    1395/12/18   خانم ناهید مرادي آزاد به شناسنامه 
شماره 89901 کدملی 1281894567 صادره اصفهان فرزند رســول بصورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 116,45 مترمربع از پالك شــماره 37 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
130-راى شــماره   139560302026022647    مورخ    1395/12/19   آقاي مجید بهارلوقره بلطاقی 
به شناســنامه شــماره 1194 کدملی 6219503813 صادره فریدن فرزند اکبر بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 212,45 مترمربع از پالك شــماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
131-راى شماره   139660302026000413    مورخ    1396/01/17   آقاي  محمد لطفی به شناسنامه 
شماره 235 کدملی 1249491673 صادره نائین فرزند عبدالرضا در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
231,50  مترمربع پالك شماره 127  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد
132-راى شــماره   139560302026022439    مورخ    1395/12/16   آقاي حسین نصیري دزکی به 
شناسنامه شــماره 89934 کدملی 1281894230 صادره اصفهان فرزند ایرج بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 88,62 مترمربع از پالك شــماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى خانم عفت رنجبران
133-راى شــماره   139660302026000023    مورخ   1396/01/08   آقاي هوشــنگ ورپشــتی به 
شناسنامه شماره 150 کدملی 1816555460 صادره آبادان فرزند امان اله در  ششدانگ  یک باب ساختمان 
به مساحت  193,50  مترمربع پالك شماره 448  فرعی از14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
ادامه در صفحه 20 
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ادامه از صفحه 19
134-راى شــماره   139560302026022337    مورخ    1395/12/15   آقاي مسعود احمدي بنى به 
شناسنامه شماره 87 کدملی 1170561004 صادره لنجان فرزند بهرامعلی در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  250  مترمربع پالك شماره 516  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که مالک 
رسمى آقاى سید احمد سجادى بوده که نامبرده بموچب گواهى حصر وراثت 897 مورخ 1370/08/05 
شــعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان فوت نموده و ورثه عبارتند از همســر و دو دختر و یک پسر 
بنامهاى معصومه لندیان جزى و شــهناز و فخرالسادات و سید احمد ســجادى جزى که بموجب مورد 

درخواست از طرف اکبر سجادى بعنوان سهم االرث به متقاضى واگذار شده است 
135-راى شــماره   139560302026022999    مورخ    1395/12/26   خانم رویا کرمى کتکى  به 
شناسنامه شماره 57  کدملی 4622121328  صادره شــهرکرد  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 145  مترمربع از پالك شماره 247 فرعى از 99  اصلی واقع در بخش 16 

ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى خانم فاطمه ناصرى اصفهانى
136-راى شماره   139560302026022914    مورخ    1395/12/24   خانم زهرا دره گزنی دهقی به 
شناسنامه شماره 2458 کدملی 1287070612 صادره اصفهان فرزند پرویز بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 98,61 مترمربع از پالك شماره  15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى محمد حسن امیدیان
137-راى شماره   139560302026023008    مورخ    1395/12/26   اقاى عیسى محققى علویجه  
به شناسنامه شــماره 64328  کدملی 1281068861  صادره اصفهان  فرزند محمدمهدى  نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137,20  مترمربع از پالك شماره 33 فرعى از 15179  اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى اکبر بهلول
138-راى شماره   139560302026023010    مورخ    1395/12/26   اقاى عبدالحسین اخترشناس  
به شناسنامه شماره 155  کدملی 4723095489  صادره بغداد  فرزند کاظم  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 155,93  مترمربع از پالك شماره 26 فرعى از 15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى حمیدشیروانى
139-راى شماره   139560302026022750    مورخ    1395/12/21   شرکت آهنگران وصنعتگران 
اتومبیل سنگین اصفهان  به شناسه ملى شماره 10260285042  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
محصوربامستحدثات آن  به مساحت 1562,50  مترمربع از پالك شماره 627 فرعى از 452 اصلی واقع 

در بخش 16 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
140-راى شــماره   139560302026022426    مــورخ    1395/12/16   عبــد الحمید میرزائی به 
شناسنامه شــماره 3695 کدملی 1817920561 صادره آبادان فرزند کرم در ششدانگ  یک باب مغازه  
به مساحت  22,85  مترمربع پالك شماره 1492  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
141-راى شــماره   139560302026023009    مــورخ    1395/12/26    خانم اقدس جعفرى امام 
زاده ئى  به شناسنامه شــماره 6994  کدملی 1282851349  صادره اصفهان  فرزند لطف اله  نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 44,60  مترمربع از پالك شماره 15180  اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســته از مالکین رسمى حیدرعلى وحسین وحسنعلى 

جندقیان
142-راى شماره   139660302026000008    مورخ    1396/01/07   آقاي  ابراهیم محمدي کمال 
آبادي به شناسنامه شماره 855 کدملی 5649497567 صادره حوزه 2 اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت   154,55 مترمربع پالك شماره   - فرعی از14903  اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
143-راى شــماره   139560302026022614     مورخ    1395/12/18   آقاي  محمدعلی ترکان به 
شناسنامه شماره 943 کدملی 1285445678 صادره اصفهان فرزند نعمت اله بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان تجارى ((باستثناء بها ثمنیه اعیانى ان ))  به مساحت 26,80 مترمربع از پالك شماره  13900 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
144-راى شــماره   139560302026015725    مورخ    1395/09/16    آقاي سیدحسن تربتیان به 
شناسنامه شماره 852 کدملی 1284464733 صادره اصفهان فرزند سیدحسین درششدانگ  یک باب 
کارگاه به مساحت  1000  مترمربع پالك شماره 34و139  فرعی از 412 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
145-راى شماره   139560302026013342    مورخ    1395/08/10   احمد ستوده مقدم به شناسنامه 
شماره 1015 کدملی 1283962454 صادره اصفهان فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مســاحت  201  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از  13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
146-راى شماره   139560302026013340    مورخ    1395/08/10   خانم زهره زارعی شمس آبادي 
به شناسنامه شــماره 41 کدملی 1291376399 صادره اصفهان فرزند قربانعلی در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  201  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از  13900 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
147-راى شــماره   139660302026000069    مورخ    1396/01/10   آقاي سید جمال فالحتی به 
شناسنامه شماره 1566 کدملی 1283565080 صادره اصفهان فرزند سیدمرتضی بصورت ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 230 مترمربع از پالك شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
148-راى شــماره   139560302026022442    مورخ    1395/12/16    آقــاي امیدعلی دادور به 
شناسنامه شماره 65 کدملی 5558679506 صادره فارسان فرزند فیض اهللا بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 110,75 مترمربع از پالك شــماره 274 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالکیت خدیجه احد از وراث عبدالخالق کشاورز

149-راى شــماره   139560302026022178    مــورخ    1395/12/14     اقاى حجت اله صالحى 
اسکندرى  به شناسنامه شــماره 47  کدملی 1159839778  صادره فریدن  فرزند یداله  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 190,28  مترمربع از پالك شماره 26و27 فرعى 
از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى 

حسن قربانى
150-راى شماره   139560302026022180    مورخ    1395/12/14    اقاى شهرام صالحى اسکندرى  
به شناسنامه شــماره 2165  کدملی 1159325790  صادره فریدن  فرزند ولى اله  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 190,28  مترمربع از پالك شماره 26و27 فرعى از 
15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســته از مالک رسمى 

حسن قربانى
151-راى شماره   139560302026022937    مورخ    1395/12/25   آقاي ایوب مولوي پردنجانی 
به شناسنامه شــماره 5 کدملی 4679617098 صادره فارسان فرزند همت علی در ششدانگ  یک باب 
خانه و مغازه متصله  به مساحت  230 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان مالک رسمى جواد نصر آزادانى بموجب سند 84991 مورخ 1376/7/27  دفتر 9 اصفهان بوده 
بموجب وکالتنامه 86302 مورخ 1376/12/4  دفتر 9 اصفهان به محســن و مسعود همسیان اتفاق و 
وکالتنامه 16220 مورخ  1383/7/15  دفتر 114 اصفهان به ایوب مولوى پردنجانى واگذار شده است

152-راى شماره   139560302026022186    مورخ    1395/12/14   اقاى محمد بیگ  به شناسنامه 
شماره 221  کدملی 1287343570  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 200,50  مترمربع از پالك شــماره 15189  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد
153-راى شــماره   139560302026022987    مورخ    1395/12/26    خانــم مهرى اوقاتیان  به 
شناســنامه شــماره 1063  کدملی 1286689430  صادره اصفهان  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان   به مســاحت 108,21  مترمربع از پالك شــماره 1 فرعى از 15128  اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالکین رسمى مرتضى ورضاوابوالقاسم 

پهلوانى نژاد
154-راى شــماره   139660302026001604    مورخ    1396/01/31 آقاي احمد رضا دهخدایی به 
شناسنامه شــماره 28 کدملی 1159693838 صادره فریدن فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 95,90 مترمربع پالك شــماره129 فرعی از14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى على امین الرعایا
155-راى شــماره   139560302026022540    مورخ    1395/12/17   آقاي  یوسف پورپیرعلی به 
شناسنامه شماره 189 کدملی 5499095256 صادره تیران فرزند میرزا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب  ساختمان  به مساحت  189 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13964-13965 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
156-راى شــماره   139560302026022543    مورخ    1395/12/17    آقاي  رسول پورپیرعلی به 
شناســنامه شــماره 3595 کدملی 1287045367 صادره  اصفهان فرزند یوسف در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب  ساختمان  به مساحت  189 مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13965-13964 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
157-راى شــماره   139560302026016949    مورخ    1395/10/4    خانم زهرا حیدري باطانی به 
شناســنامه شــماره 1 کدملی 1291346953 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب خانه 
و مغازه  به مساحت  186,45  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان مالک رســمى غالمعلى پهلوانى خوابجانى  بموجب سند 25336 مورخ  1354/2/6   دفتر 82  
اصفهان بوده که بموجب وکالتنامه 30757 مورخ  1381/2/10  دفتر 89 اصفهان به محمد خســروى 
و وکالتنامه 39552 مورخ  1383/6/26   دفتر 89 اصفهان به رحیم خســروى و وکالتنامه 2077 مورخ  
1389/10/23   دفتر 237 اصفهان مقدار 6,20 سهم مشــاع از پالك مورد تقاضا به خانم زهرا حیدرى 
باطانى واگذار شده و بموجب ســند 44143 مورخ 1384/12/28  دفتر 89 اصفهان نیز مقدار 181,45 

سهم مشاع از پالك مذکور به متقاضى انتقال قطعى شده است
158-راى شــماره   139560302026011857    مورخ    1395/7/12    آقاي  ســید کریم زارعی به 
شناسنامه شماره 931 کدملی 1283961644 صادره اصفهان فرزند سید مهدي در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  248,50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
159-راى شــماره   139560302026022314    مورخ    1395/12/14    خانم مهري شیرانی شمس 
آبادي به شناسنامه شــماره 47097 کدملی 1280896558 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ  
یک باب خانه  به مســاحت   312,35 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
160-راى شــماره   139560302026022277    مــورخ    1395/12/14   آقــاي  حجت اله بهمنی 
شمس آبادي به شناســنامه شــماره 925 کدملی 1283961581 صادره اصفهان  فرزند محمد حسن 
در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  143  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان مالک رسمى حسن شــیرانى   بموجب سند 32991  مورخ 1348/6/29  دفتر 
65  اصفهان بوده بموجب گواهى حصر وراثت 538 مورخ  1391/2/10  شعبه 10 شوراى حل اختالف 
اصفهان فوت نموده از طرف محمدعلى شیرانى احد از ورثه حسین مورد درخواست  بموجب قولنامه به 

متقاضى واگذار شده است 
161-راى شــماره   139560302026022075    مورخ    1395/12/10    آقاي مرتضی اکرم زاده به 
شناسنامه شــماره 67222 کدملی 1281769363 صادره اصفهان فرزند تقی در ششدانگ  یک باب 
مغازه  به مساحت  106,50  مترمربع پالك شــماره 6  فرعی از  15181   اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان مالک رسمى عذرا مجلسى و رضا مالئى دستجردى  بوده که بموجب وکالتنامه 35833 مورخ  
1357/11/28   دفتر 82 به آقاى مصطفى ارج و تفویض وکالت 7721 مورخ  1381/9/24   دفتر 105 

اصفهان به قدرت نورى دستجردى و قولنامه به متقاضى واگذار شده است 
162-راى شــماره   139560302026000034    مورخ    1396/1/8   آقــاي محمد جمالی زواره به 
شناسنامه شماره 67 کدملی 1189496410 صادره اردستان فرزند اصغر در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  165,67  مترمربع پالك شماره  5  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
163-راى شــماره   139560302026001600    مــورخ    1396/1/31   آقــاي امیــن اله اعالئی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شــماره 459 کدملی 1141006138 صادره خمینی شهر فرزند حسینعلی 
نسبت به ششدانگ ساختمان به مساحت 103,50 مترمربع پالك شماره 24 فرعی از15177 اصلی واقع 

دربخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى سیداسداله رنجبران

164-راى شــماره   139560302026020982    مورخ    1395/11/27      خانم حکیمه اسدي وانانی 
به شناسنامه شماره 408 کدملی 4620195332 صادره شهر کرد فرزند سید عبداله بصورت ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 167,87 مترمربع از پالك شــماره 2 فرعی از15177 اصلی ( بعلت باقیمانده 
بودن به شماره 10022/15177 فرعى تبدیل شده است ) واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى عباسعلى عبد یزدان
165-راى شماره   139560302026022689    مورخ    1395/12/21     اقاى علیرضا ترابى زیارتگاهى  
به شناسنامه شماره 5578  کدملی 1293278424  صادره اصفهان  فرزند مرتضى  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 97,85  مترمربع از پالك شماره 674 فرعى از 15187 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
166-راى شماره   139660302026000471    مورخ    1396/1/19    اقاى حسن کاظمى  به شناسنامه 
شماره 3  کدملی 1290221367  صادره اصفهان  فرزند على عسگر  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 117,72  مترمربع از پالك شماره 3 فرعى از 13542  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
167-راى شماره   139660302026000047    مورخ    1396/1/9    آقاي قدرت اله ربیعی به شناسنامه 
شماره 172 کدملی 4622256975 صادره شــهرکرد فرزند على بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 80,20 مترمربع از پالك شماره  13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
168- راى شماره   139660302026000046    مورخ    1396/1/9    خانم محترم ربیعی قهوه رخی به 
شناسنامه شماره 147 کدملی 1285405153 صادره اصفهان فرزند مرتضی بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 80,20 مترمربع از پالك شماره  13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
169-راى شــماره   139560302026022765    مورخ    1395/12/21     آقاي دانیال سلیمی نبی به 
شناسنامه شــماره 14086 کدملی 1292068991 صادره اصفهان  فرزند بهنام در ششدانگ  یک باب 
ساختمان مسکونى  به مساحت  293,92 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
170-راى شماره   139560302026022245    مورخ    1395/12/14    اقاى حسن محمدعلیان عمادى  
به شناسنامه شماره 120  کدملی 5110458901  صادره برخوار  فرزند رحمت اله  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 301,85  مترمربع از پالك شماره 14021  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى محمدبنکدار
171-راى شماره   139560302026019965    مورخ    1395/11/16   خانم صدیقه گلزار اصفهانى  به 
شناسنامه شماره 205  کدملی 1284411389  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 136,49  مترمربع از پالك شماره 2 فرعى از 13859 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
172-راى شــماره   139560302026012155    مورخ    1395/7/26    آقاي سیداسداله سجادى به 
شناسنامه شماره 1672 کدملی 1286545201 صادره اصفهان فرزند سیدرضا در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 98,06   مترمربع پالك شماره -  فرعی از14029  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى سید حسن موسوى رنانى
173-راى شماره   139660302026001035    مورخ    1396/1/26    آقاي   مجید جان نثاري الدانى به 
شناسنامه شماره 82 کدملی 1293213160 صادره خمینى شهر فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه به مســاحت 494,89 مترمربع پالك شــماره839 فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
174-راى شماره   139660302026000049    مورخ    1396/01/09   خانم صغري عبدالهی هسنیجه 
به شناسنامه شــماره 30 کدملی 1091923469 صادره نجف آباد فرزند قاسمعلی در  ششدانگ  یک 
باب ساختمان  به مساحت  152  مترمربع پالك شماره -  فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
175-راى شــماره   182691395603020260    مورخ    1395/10/19  آقــاي مهدي نصرآزادانی 
به شناســنامه شــماره 1271080516 کدملی 1271080516 صــادره اصفهان فرزنــد ابراهیم در 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ  یک باب ســاختمان نیمه تمام  به مســاحت  140,68  مترمربع پالك 
شــماره  609 فرعی از14458  اصلی- که بعلت تکرارى بودن به پــالك 14458,13130تغییر یافته 
است-واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى خانم مریم 

رضائى برزانى
176-راى شــماره   139560302026018268    مورخ    1395/10/19آقاي محمد امین هوشمند به 
شناسنامه شماره 1270432257 کدملی 1270432257 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان نیمه تمام  به مساحت  140,68  مترمربع پالك شماره  609 فرعی 
از14458  اصلی -که بعلت تکرارى بودن به 14458,13130 تغییر یافته اســت-واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى خانم مریم رضائى برزانى
177- راى شــماره  00929 1396603020260    مــورخ    1396/01/24آقاي علی حســن آجیلی 
به شناســنامه شــماره 391 کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در یک و نیم دانگ 
مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 34,05 مترمربع پالك شماره 1117  
فرعی از452 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان  و راى شــمار00928 1396603020260  مورخ 
1396/01/24آقاي مهران رستم شیرازي به شناسنامه شماره 48058 کدملی 1280906162 صادره 
اصفهان فرزند محمد در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
34,05 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان  و راى شماره  
139660302026000926    مورخ    1396/01/24آقاي منصور صادقی ورنوســفادرانی به شناسنامه 
شماره 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 34,05 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 
اصلی واقع دربخش 16 ثبت اصفهان و راى شماره   139660302026000920  مورخ   1396/01/24  
آقاي محمد سعید رستم شیرازي به شناسنامه شــماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان 
فرزند علی در یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 34,05 
مترمربع پالك شماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع دربخش 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 شــهرت همگى رستم شیرازى هر کدام یک دانگ 
مشاع انتقال قطعى شده ســپس به موجب گواهى حصروراثت شــماره 1430 –1386/04/02 شعبه 
اول حصروراثت اصفهان احمد فوت کرده وراث وى عبارتند از ســه دختر به نامهاى سرور – شهناز و 
زهره شهرت همگى رستم شیرازى و یک همسر به نام ســرور 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 شــیرازى 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 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 تقســیم 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 مغــازه 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 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
178- راى شماره  22688 1396603020260    مورخ   1395/12/21  اقاى کمال یوسفى  به شناسنامه 
شماره 2993  کدملی 4689383431  صادره اردل  فرزند جبار  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
217,60  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى خلیل اله شاطریان 
179- راى شماره   139660302026000931    مورخ 1396/01/24   آقاي محمد رضا جمشیدي به 
شناسنامه شماره 1243 کدملی 1283383993 صادره اصفهان فرزند رحیم بصورت چهار دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان ( کارواش و مغازه متصله ) به مساحت 546,60 مترمربع از پالك 
شماره 93/1فرعى از14457 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته 

از مالک رسمى آقاى حسین شکرانى
180- راى شــماره   139660302026000932    مــورخ 1396/01/24    خانم زهرا جمشــیدي به 
شناسنامه شماره 3944 کدملی 1282998668 صادره اصفهان فرزند عبداله بصورت یک دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان ( کارواش و مغازه متصله ) به مساحت 546,60 مترمربع از پالك 
شماره 93/1 فرعی از14457 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسته 

از مالک رسمى آقاى حسین شکرانى 
181- راى شماره   139660302026001764    مورخ 1396/02/03    خانم احترام سیف اللهی مورنانی 
به شناسنامه شماره 38 کدملی 1284011607 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 137 مترمربع پالك شماره  13 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
182- راى شــماره  19527 1395603020260   مورخ  1395/11/11  آقاي  امیر خامســی پور به 
شناسنامه شــماره 363 کدملی 1285188561 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  110,50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15182 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
183- راى شــماره  19528 1395603020260   مورخ  1395/11/11  آقاي عبداله یادگار اصفهانی 
به شناسنامه شــماره 8545 کدملی 1282870351 صادره اصفهان فرزند احمد در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  110,50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15182 اصلی واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
184- راى شــماره  20052 1395603020260   مــورخ  1395/11/16   اقاى رســول اله دادى به 
شناسنامه شــماره 3992  کدملی 1110039018  صادره فالورجان  فرزند احمد  نسبت به ششدانگ 
یکباب گاراژ ودودهنه مغازه به مساحت 288,50  مترمربع از پالك شماره 13591 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد
185- راى شماره  23001 1395603020260   مورخ  1395/12/26   آقاي محسن بلیوند به شناسنامه 
شــماره 1889 کدملی 1170716997 صادره  لنجان فرزند خدامراد بصورت ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 120,44 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسته از مالک رسمى آقاى غالمعلى و قربانعلى و حیدر على شیرانى
186- راى شــماره  00895 1396603020260   مورخ  1396/01/23   آقاي محمد ســعید رســتم 
شیرازي به شناسنامه شــماره 1292 کدملی 1285671546 صادره اصفهان فرزند علی در یک و نیم 
دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششــدانگ  یک باب مغازه به مساحت 52,50 مترمربع پالك شماره 
1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان و راى شماره 139660302026000896 
مورخ 1396/01/23  آقاي  منصور صادقی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 67 کدملی 1140958585 
صادره خمینى شهر فرزند عزیزاله در یک و نیم دانگ مشــاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب 
مغازه به مســاحت 52,50 مترمربع پالك شــماره 1117  فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان و راى شماره 139660302026000897 مورخ 1396/01/23 آقاي  مهران رستم شیرازي به 
شناسنامه شماره 48058 کدملی 1280906162 صادره اصفهان فرزند محمد در یک و نیم دانگ مشاع 
(1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 52,50 مترمربع پالك شماره 1117  فرعی 
از452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان وراى شماره 139660302026000898 مورخ 96/01/23 
آقاي علی حسن آجیلی به شناسنامه شماره 391 کدملی 1285396561 صادره اصفهان فرزند یحیی در 
یک و نیم دانگ مشاع (1,5 دانگ مشاع) از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 52,50 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 مشــاع 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 ســرور 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 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 – 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 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 مشــاع ( وراث احمد- وراث محمود– على و محمد شهرت همگى رستم شیرازى 
) قرار گرفته ســپس به موجب چهار قولنامه مورخ 93/12/25 وراث محمود ســهم خود را به منصور 
صادقى ونوسفادرانى و وراث احمد سهم خود را به على حســن 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 بالسویه هر کدام یک و نیم  دانگ(1,5 دانگ) مشاع 
از مغازه مورد نظر را نموده اند و تعدادى از شــهود که امضاء آنها در دفترخانه 159 اصفهان گواهى شده 

آن را تایید نموده اند
187- راى شماره  02627 1396603020260   مورخ  1396/02/17  آقاي احمد شریفیان اصفهانی 
به شناسنامه شماره 1389 کدملی 1286692695 صادره اصفهان فرزند محمد علی نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171,30 مترمربع پالك شماره123 فرعی از 14915اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســته از مالک رسمى ایران ورضوان 

وبتول همگى شهیداول
188- راى شماره  02628 1395603020260   مورخ  1395/12/26  آقاي مرتضی شریفیان اصفهانی 
به شناسنامه شماره 2703 کدملی 1286736595 صادره اصفهان فرزند محمد علی نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171,30 مترمربع پالك شماره123 فرعی از 14915اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســته از مالک رسمى ایران ورضوان 

وبتول همگى شهیداول
تاریخ انتشار نوبت  اول : 96/03/06  تاریخ انتشار نوبت  دوم : 96/03/21 م الف: 6877  ایروانى رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/3/189

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9609970354200130 شماره پرونده: 9509980354200086 
شــماره بایگانی شــعبه: 951156 پرونده خواهان: آقاى على فروغى ابرى فرزند 
اکبر به نشــانى اصفهان-اصفهان-فعال زندان مرکزى اصفهــان، خوانده: آقاى 
رضا قضاوى فرزند محمد به نشانى مجهول المکان، خواســته: اعسار از پرداخت 
محکوم به، گردشکار: دادگاه پس از بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور راى مینماید. رأى دادگاه: درخصوص دعوى خواهان على فروغى ابرى 
فرزند اکبر بطرفیت خوانده رضا قضاوى فرزند محمد و بخواسته اعسار از پرداخت 
یکجاى محکوم به دادنامه شماره 9300- 93/6/11 صادره از این شعبه که متضمن 
محکومیت خواهان به پرداخت مبلــغ 500/000/000 ریال به انضمام متفرعات 
دعوا مى باشد دادگاه نظر به شرح دادخواست تقدیمى خواهان، استشهادیه پیوست 
دادخواست، گواهى گواهان، عدم حضور خوانده در جلسه دادرسى جهت دفاع على 
رغم دعوت از طریق نشر آگهى و عدم ارائه دفاع در برابر دعواى مطروحه دادگاه نظر 
به مراتب با احراز ناتوانى خواهان در پرداخت یکجاى محکوم به و با توجه به اینکه 
خوانده دلیلى بر توان خواهان در پرداخت یکجاى مورد حکم ارائه ننموده خواهان 
توان پرداخت به نحوه اقساط را با توجه به جوان بودن و توانایى اشتغال دارا مى باشد 
با پذیرش اعسار مستنداً به مواد 2 و 3 و 6 قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى 
حکم به تقسیط محکوم به ماهیانه 10/000/000 ریال صادر و اعالم مى دارد. تاریخ 
پرداخت اولین قسط یک ماه پس از آزادى محکوم علیه از زندان مى باشد. این راى 
غیابى محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف: 6192 شعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى 

شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق)/3/160 

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609970354600214 شماره بایگانى شعبه: 951657، 951658 
شــماره پرونده ها: 9509980358101224، 9509980358100254 شکات: 
1- خانم اکرم السادات مغیث فرزند سیدمرتضى با وکالت خانم رضوان سلیمانى 
فرزند حسن به نشانى اصفهان ســه راه سیمین روبروى مسجد االنبیاء ساختمان 
دى طبقه 6 شرقى واحد 46 متهمین: 1- خانم بتول مغیث فرزند مرتضى به نشانى 
اصفهان-خانه اصفهان-اول خیابان گلستان-کوچه غنچه بن بست رز پالك 100، 
2- آقاى فتح اله چهرازى فرزند محمد به نشانى اصفهان-فالورجان خ بسیج محله 
سعادت آباد کوى شهید عبدالوند کوچه نیلوفر پ 16 اتهام ها: 1- جعل 2- استفاده 
از اوراق مجعول گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهامات 
خانم بتول مغیث فرزند مرتضى دایر به جعل امضاء و استفاده از سند مجعول (خرج 
نمودن یک فقره چک مجعول به شماره ى 872436 مورخ 1392/6/2 از حساب 
جارى شــماره ى 0103026326009 به مبلغ ســیصد میلیون ریال عهده بانک 
صادرات شعبه خیابان مدرس اصفهان)، موضوع شکایت خانم اکرم السادات مغیث 
فرزند سید مرتضى با وکالت خانم رضوان سلیمانى. با توجه به محتویات پرونده، 
شکایت شاکیه، نظریه کارشناس رسمى دادگسترى در رشته تشخیص اصالت خط 
و امضاء، عدم حضور متهمه در دادسرا و در جلســه دادگاه على رغم ابالغ قانونى 
وقت جلسه دادگاه به ایشان، بزهکارى متهمه فوق الذکر محرز و مسلم بوده و به 
استناد ماده 536 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375/3/2 و با رعایت ماده 134 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1392/2/1 و به لحاظ تعدد جرائم ارتکابى به تحمل 
دو سال حبس تعزیرى به خاطر جعل در سند عادى و نیز به تحمل دو سال حبس 
تعزیرى به خاطر استفاده از ســند مجعول محکوم مى گردد که بین مجازات هاى 
مذکور، فقط یکى از آنها یعنى تحمل دو سال حبس تعزیرى قابل اجرا است و در 
خصوص اتهام آقاى فتح اله چهرازى فرزند محمد متولد 1337 دایر به استفاده از 
سند مجعول (استفاده از چک مجعول فوق الذکر) نظر به انکار متهم در دادسرا و در 
جلسه دادگاه عدم کفایت ادله اثباتى مفید درایتى و اینکه در پرونده دالیل و اماراتى 
که شرعًا و جزما بتواند اثبات نماید متهم اخیرالذکر نسبت به مجعول بودن چک 
مذکورعلم و آگاهى داشته اســت، وجود ندارد لذا به استناد حاکمیت اصل برائت، 
اصل 37 قانون اساسى و ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى رأى بر برائت متهم 
اخیرالذکر صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى، ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى 
در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 6217 شعبه 120 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق)/3/145

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9509970354601288 شماره پرونده: 9509980366100648 
شماره بایگانى شــعبه: 950794 شــاکى: خانم فاطمه شــیروانى نامدار فرزند 
محمدمراد به نشانى خ محمدطاهر ك ابوذر پ49 متهم: آقاى على محمد یوسفى 
به نشانى مجهول المکان اتهام: ترك انفاق گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات 
پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور راى مى نماید. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام آقاى على محمد یوسفى اورند فرزند مرتضى متولد 1343 
فعًال مجهول المکان که از طریق انتشار آگهى احضار قانونى شده است دایر به ترك 
انفاق موضوع شکایت همسرش بنام خانم فاطمه شیروانى نامدار فرزند محمد مراد 
با توجه به محتویات پرونده، شکایت شــاکیه، اظهارات گواه در دادسرا (اظهارات 
فرزند متهم)، احراز وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین که رونوشت نکاحنامه ى 
رسمى ضمیمه ى پرونده حاکى از آن است، عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه 
دادگاه علیرغم ابالغ قانونى وقت جلسه دادگاه به متهم که از طریق انتشار آگهى 
صورت گرفته، بزهکارى متهم فوق الذکر محرز و مســلم بوده و به استناد ماده ى 
53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 ناظر به ماده ى 19 قانون مجازات 
اسالمى مصوب 1392/2/1 به تحمل هفت ماه حبس تعزیرى محکوم مى گردد. 
راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ واخواهى در همین دادگاه. سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان 
مى باشد. م الف: 6218 شــعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى 

سابق)/3/144

ابالغ راي
شماره دادنامه: 9609970354600221 شماره پرونده: 9409980359501883 
شماره بایگانى شعبه: 951688 شــاکى: آقاى رضا امینى فرزند قربانعلى به نشانى 
اصفهان-اصفهان خ میرزا طاهر ك ســقاخانه ك شــهید اکبــرى ك پیروزى 
جنب پ 80 ســاختمان 110، متهمین: 1- آقاى علیرضا غضیانى فرزند عطاءاله 
به نشــانى تهران خ 21 مترى جى خ طوس ك مبارز 5- فعــال مجهول المکان 
2- خانم روح انگیز کرمى فرزند ابوالفتح به نشانى تهران طوس خ مبارز5- 2-فعال 
مجهول المکان، اتهام: کالهبردارى گردشــکار: دادگاه ختم رســیدگى را اعالم 
و بشــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص اتهام: 1- 
علیرضا غضیانى فرزند عطاءاهللا 2- روح انگیز کرمى فرزند ابوالفتح هر دو نفر فعًال 
مجهول المکان که از طریق انتشار آگهى احضار قانونى شده اند دایر به مشارکت در 
کالهبردارى به میزان دو میلیون و هشتصد هزار ریال موضوع شکایت آقاى رضا 
امینى فرزند قربانعلى، با توجه محتویات پرونده، شکایت شاکى، پاسخ استعالم از 
شرکت مخابرات و نیز استعالم از بانک، تحقیقات انجام شده توسط اداره مبارزه با 
جرائم پلیس آگاهى، عدم حضور متهمین در دادسرا و در جلسه دادگاه على رغم ابالغ 
قانونى وقت جلسه دادگاه به آنان، بزهکارى متهم فوق الذکر محرز و مسلم بوده به 
استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبردارى هر 
کدام از متهمین مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیرى و نیز بالمناصفه به پرداخت 
مبلغ دو میلیون و هشــتصد هزار ریال جزاى نقدى در حق صندوق دولت (معادل 
مالى که اخذ نموده اند) و همچنین بالمناصفه به پرداخت همین مبلغ در حق شاکى 
بعنوان رد مال محکوم مى گردند. رأى صادره غیابى، ظرف بیســت روز پس ابالغ 
قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 6216 موسوى خوانسارى 

رئیس شعبه 120 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (120 جزایى سابق)/3/146

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100354200883 شماره پرونده: 9509982687400096 
شماره بایگانى شــعبه: 951624 شــاکى مهدى منوچهرزاده شکایتى به طرفیت 
متهم مصطفى ســلمانى به اتهام نشــر غیرقانونى اثر شــاکى تقدیم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 116 دادگاه کیفرى 
دو شــهر اصفهان (116 جزایى ســابق) واقع در اصفهان اتوبان شــهید خرازى 
حدفاصل آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع قضایى شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 
9509982687400096 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/4/24 و ساعت 
9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. م الف: 6189 
شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان 

(116 جزایى سابق)/3/157

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100354200752 شماره پرونده: 9509980359501090 
شماره بایگانى شعبه: 951566 شاکى محمدرضا نزاکت الحسینى فرزند عباسعلى 
شــکایتى به طرفیت متهمیــن مریم حیدرى فرزنــد احمد و مســعود روح الهى 
ورنوســفادرانى به اتهام مشــارکت در کالهبردارى تقدیــم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگى بــه شــعبه 116 دادگاه کیفرى 
دو شــهر اصفهان (116 جزایى ســابق) واقع در اصفهان اتوبان شــهید خرازى 
حدفاصــل آتشــگاه و میــرزا طاهر مجتمــع قضایى شــهید مطهــرى ارجاع 
و بــه کالســه 9509980359501090 ثبت گردیــده که وقت رســیدگى آن 
1396/4/17 و ســاعت 9 صبح تعیین شــده اســت. به علــت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواســت شــاکى و بــه تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امــور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى مى شــود تــا متهم پس از نشــر آگهى و 
اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه نماییــد. م الف: 6190 شــعبه 116 دادگاه 
کیفرى دو مجتمــع امور تجارى و بازرگانى شهرســتان اصفهــان (116 جزایى 

سابق)/3/158

ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 9610100354200714 شماره پرونده: 9509980359501199 
شماره بایگانى شعبه: 960144 شاکى رضا نصر اصفهانى فرزند محمدعلى شکایتى 
به طرفیت متهمین على غالمى اجقان فرزند غالمحســن و فرهاد سلیمانى فرزند 
غالمحسین به اتهام مشارکت در کالهبردارى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شــعبه 116 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان 
(116 جزایى سابق) واقع در اصفهان اتوبان شهید خرازى حدفاصل آتشگاه و میرزا 
طاهر مجتمع قضایى شهید مطهرى ارجاع و به کالسه 9509980359501199 
ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/4/13 و ساعت 10 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نمایید. م الف: 6191 شعبه 116 دادگاه کیفرى 
دو مجتمع امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (116 جزایى سابق)/3/159

ابالغ وقت رسیدگى
پرونــده:  شــماره   9610100354301461 ابالغنامــه:  شــماره 
9509980363201634 شــماره بایگانی شــعبه: 960118 شاکى آقاى میثم 
بصیرى شــکایتى به طرفیت آقاى مهرداد کالهدوزان به اتهام تهدید و توهین 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى به شعبه 
117 دادگاه کیفرى دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 
960118 ثبت گردیده که وقت رسیدگى آن 1396/5/8 ساعت 12 تعیین شده 
است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکى و به تجویز ماده 
349 قانون آئین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس 
از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 6236 شعبه 117 دادگاه کیفرى دو 

شهر اصفهان (117 جزایى سابق)/3/134
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دبیرستان های دوره اول و دوم دکرت محمدشفیعی
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ویژگی هاي اصلی 
و آموزشی در 
دبیرستان

 پژوهش محور
 دکتر محمدشفیعی

دوره اول
مچی به روش قلم چی روش رب

1- دبیران طرح درس ارائه می کنند: 
اولیا ي دانش آموزان برنامه تدریس را 

از جلسه قبل می دانند.

2- ارائه خالصه درس یک برگی: 
دانش آموزان در کالس درس جزوه 

نمی نویسند .

3-  پشتیبان در کالس: 
حضور پشــتیبان در هــر کالس براي 

توجه ویژه به همه دانش آموزان .

4- یک زنگ درس، یــک زنگ کار در 
کالس: 

دانش آموزان درس هــر روز را در 
همان روز در مدرســه  می خوانند و 

تمرین می کنند.

5- آزمون هاي روزانه صبحگاهی:
بــراي تثبیت آموخته هــاي روز قبل 

دانش آموزان برگزار می گردد.

6- گزارش پشــتیبان به اولیا: هرروز، 
هر هفته و هر ماه توســط پشــتیبان 
کالس به اولیــاي دانش آموزان براي 
مشخص شــدن وضعیت دانش آموز 

ارائه می شود. 

7- برگــزاري آزمون هــاي کانون 
فرهنگــی آمــوزش (قلــم چــی): 
بر اساس برنامه راهبردي ارائه شده 
توسط کانون فرهنگی آموزش، کلیه 
پایه هــاي تحصیلــی در آزمون هاي 
منظــم برنامــه اي جهــت ارزیابی 

آموخته هاي خود شرکت می کنند.

8- برگزاري جلســات ســه نفره: بر 
مبنــاي اصــل یادگیــري از همتایان، 
پشــتیبان ها پــس از برگــزاري هر 
آزمون، جلســات ســه نفره برگزار 

می کنند.

9- دفتر بازیابی اطالعات:
هر دانش آمــوز یک دفتــر بازیابی 
اطالعــات دارد کــه در هــر روز 
آموخته هاي همان روز خود را در آن 

خالصه نویسی می کند.

10- مشاوره تخصصی دبیران:  
هــاي مشــاوره  کنــار  در 

 پشــتیبان هاي مجرب، دبیــران نیز 
راهکارهایــی را جهت بهبود شــرایط 

درسی دانش آموزان ارائه می کنند.

با اجراي این طرح:
* دانش آموزان در کالس درس یاد می گیرند 
* دانش آموزان در مدرسه رفع اشکال می کنند

* دانش آموزان هر روز مورد ارزیابی قرار می گیرند
* اولیاي همه دانش آمــوزان از وضعیت لحظه به لحظه 

فرزندشان خبر دارند و ...

گوشه اى از امکانات
 بى نظیر آموزشى در

 دبیرستان
 دکتر محمدشفیعى
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امتیاز ویژه در دبیرستان دکتر محمدشفیعى

همه مى توانند موفـق باشند

یک ابتکار آموزشى که به همت دبیرستان دکتر محمد شفیعى رقم خورد
نخستین همایش ارائه مقاالت و اختراعات دانش آموزان دبیرستان دکتر محمد شفیعى

21 اردیبهشت ماه 1395- سالن همایش هاى پرواز
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یک ابتکار آموزشى که به همت دبیرستان 
دکتر محمد شفیعى رقم خورد

دومین همایش ارائه مقاالت و اختراعات دانش آموزان دبیرستان دکتر محمد شفیعى
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مجتبى جوانبخت 
پایه ى هفتم

سید محمد حسینى 
پایه ى هفتم

سهیل کمالى 
پایه ى هفتم

علیرضا رسولى 
پایه ى هفتم

سهیل دهقانى 
پایه ى هفتم

سید محمدرضا فاطمى 
پایه ى هفتم

محسن نجارى 
پایه ى هفتم

پویا خسروى 
پایه ى هفتم

محمدحسین ثنایى 
پایه ى هفتم

آرشام صفوى پور 
پایه ى هفتم

امیرشایان سامانى 
پایه ى هفتم

سپهر سهیلى 
پایه ى هفتم

شنتیا عباد سیچانى 
پایه ى هفتم

امیرحسین غریب شاهى 
پایه ى هفتم

معین محمدى 
پایه ى هفتم

هیراد حقیقى 
پایه ى هفتم

سید محمدسبحان 
شفاعى پایه ى هفتم

محمد متین نورایى 
پایه ى هفتم

محمدسهیل قهرایى 
پایه ى هفتم

محمدپارسا دانادل 
پایه ى هفتم

حسین شاکرى کاریزك 
پایه ى هفتم

سید ماهان طباطبایى 
پایه ى هفتم

محمدمبین نورایى 
پایه ى هفتم

على موالیى 
پایه ى هفتم

مهدى حوازاده 
پایه ى هفتم

تعدادى از رتبه هاى برترکشورى دبیرستان دکتر محمدشفیعى  دوره اول در آزمون هاى کانون فرهنگى آموزش (قلم چى)

به امید روزى که 
دانش آموزان امروز ما
دانشمندان فرداى این 

سرزمین باشند...

شما هم مى توانید
برترین 

باشید ...

محمدعارف جعفرى 
پایه ى هفتم

حسین شیرى 
پایه ى هفتم

على ایزدى دستجردى 
پایه ى هفتم

على بابایى 
پایه ى هفتم

مسعود خوش رزم 
پایه ى هفتم

عرفان صابرى 
پایه ى هفتم

کیان کیانى 
پایه ى هفتم

على خدادادى 
پایه ى هفتم

محمدامین دیلمى
پایه ى نهم

سام گرانمایه 
پایه ى هشتم

دانیال بحرینیان
پایه ى نهم

محسن میرشاه جعفر اصفهانى 
پایه ى هشتم

امیرحسین پوالدوند 
پایه ى هشتم

علیرضا علیزاده 
پایه ى هشتم

پرهام بشیرى 
پایه ى هشتم

امیرمهدى احمدى سه 
پله پایه ى هشتم

پرهام حبیبى 
پایه ى هشتم

آدرس: خیابان هزارجریب - انتهاى خیابان کارگر، ابتداى بخش فرهنگى هوانیروز
www.drmshafiei.com :سایت

تلفن هماهنگى و رزرو: 36702081 - 36248946 
تلفن واحد ثبت نام و روابط عمومى:09381394149

@esf_kanoon
@esf_kanoon

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمىصاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   جام جم                 توزیع: آرمان پخش           

آیین نامه اخالق حرفه اى نصف جهان را در سایت روزنامه مطالعه کنید/امتیاز کیفى در طرح رتبه بندى روزنامه ها: 9/32 

وب سایت:

ایمیل:

تلگرام:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

همانا خداوند ســبحان کســى را به چیزى چون قرآن پند نداده 
است، که قرآن ریسمان استوار خدا، و وسیله ایمنى بخش است.

در قرآن بهار دل، و چشــمه هاى دانش اســت، براى قلب جالیى 
جز قرآن نتوان یافت، بخصوص در جامعه اى که بیداردالن در 

گذشته و غافالن و تغافل کنندگان حضور دارند.
موال على (ع)


