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نفس هاى آخر چاى ایرانى

بازى با ذوب  آهن فینال زودرس است 

احیاى باغات اصفهان با امکانات ارتش و سپاه
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نمایشگاه بزرگ کتاب بعد از
 3 سال به اصفهان باز مى گردد

این جواب محبت هایمان بود؟!

طناب دار بر گردن 
قاتل «اهورا» 

این چه وضعى 4
است؟!

امروز میزان باغ هاى زیرکشت محصول چاى در کشور از
 34 هزار هکتار به زیر 20 هزار هکتار کاهش یافته است و به 

دنبال آن خیل زیادى از باغداران و همچنین کارگرانى که 
از کار روى این باغ ها نان مى خوردند، بیکار و آواره شده اند. 

جلسه علنى دیروز مجلس شــوراى اسالمى با 
حضور ولى ا... ســیف، رئیس کل بانک مرکزى 
براى بررسى نوسانات بازار ارز با التهابات زیادى 

همراه شد.
در حین اظهارات ســیف، على الریجانى رئیس 
مجلس شوراى اســالمى از نمایندگان خواست 
به دلیل اهمیت موضوع سکوت را رعایت کنند. 
اما نمایندگان خواســتار غیرعلنى شــدن جلسه 
و برخى با صداى بلند خواســتار استعفاى سیف 

بودند.
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نوبرانه ها زودتر از هر سال به اصفهان رسیدندنوبرانه ها زودتر از هر سال به اصفهان رسیدند
به علت گرماى زودرس هوا؛ به علت گرماى زودرس هوا؛ 

12

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اعالم کرد

هادى حجازى فر:

فانوس به دستان بى آزار
در شرایط فعلى که اکثر باشگاه هاى لیگ برترى ایران بحران مالى دارند و راه هاى 
معمول درآمدزایى هم بسته شده، لیگ برتر ظرفیت 16 تیم را ندارد و ماندن 
تیم هاى بى انگیزه و ضعیف اتفاق خوشحال کننده اى نیست.
بگذارید موضوع را از اینجا آغاز کنیم. آیا بازیکنان تیم ملى، آمادگى بدنى، 
ذهنى، چابکى و سرعت الزم براى رقابت با اسپانیا و پرتغال را دارند؟

5

در تعداد تیم ها تجدید نظر کنید

اطالعیه

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

قابل توجه مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکى اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 
96 از طریق ســامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان فرو ردین 1397 

م الف: 161109مى باشد.

 از مهدى طارمى
 استقبال کردند
 از ما نه!

سومین همکارى هادى 
حجازى فر و محمد حسین 
مهدویان در «التارى» 
رقم خورد؛ فیلمى که اولین 
نمایشش را در سى و ششمین 
جشنواره فجر تجربه کرد و 
بالفاصله در اکران عید هم 
روى پرده رفت.

تنش در مجلس بر سر گزارش رئیس بانک مرکزى 
درباره علت افزایش قیمت ارز
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 با ثبات ترین  با ثبات ترین 
سرمربى آسیـــاسرمربى آسیـــا
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امروز میزان باغ هاى زیرکشت محصول چاى در کشور از 
34 هزار هکتار به زیر 20 هزار هکتار کاهش یافته است و به 
دنبال آن خیل زیادى از باغداران و همچنین کارگرانى که 
از کار روى این باغ ها نان مى خوردند، بیکار و آواره شده اند. 
مافیاى قدرتمند و ســودجوى واردکننده چاى خارجى بر 
سر چاى کاران و کارگران محروم این حوزه سایه افکنده 
و زندگى خیلى ها را به مخاطره انداخته که نشانه هاى آن از 
فروش باغ ها، تغییر کاربرى، تغییر نوع محصول کشتى تا 

مهاجرت به حاشیه شهر ها قابل مشاهده است.
رئیس هیئت مدیره تعاونى چایکاران منطقه 5 مرکزى با 
بیان اینکه 50 درصد از باغ هاى گیالن و مازندران همه   رها 

شده است، مى گوید: از شــهرهاى دیگر افرادى آمده اند و 
باغ ها را خریده اند و 80 درصد آنها که ویالسازى کرده اند، 
باغ هاى چاى مردم را چند سال قبل به مترى5000تومان 
خریده اند و در این شرایط زندگى این باغدار ها از هم پاشیده 

شده است.
موسى پور با بیان اینکه هنوز هم افرادى به صورت قاچاقى 
باغ هاى کشــاورزان روســتا ها را به قیمت 75 یا 80 هزار 
تومان مى خرند درحالى که قیمت اصلى آن مترى پانصد 
ششصدهزار تومان اســت، ادامه مى دهد: وقتى که باغدار 
هیچگونه منبع درآمدى نداشته باشد، مجبور است زمین 

خود را بفروشد و مال خود را به آتش بکشد.

مدیر روابط بین الملل ســازمان نظام پرستارى، با اشاره 
به کمبود صد هزار نیروى پرســتارى در کشور، از روند 
اعزام پرستاران ایرانى به کشور قطر با حداقل دریافتى، 

انتقاد کرد.
ابراهیم محمدى به جذب پرستاران ایرانى توسط بخش 
خصوصى کشور قطر اشــاره کرد و افزود: این اقدام طى 
یک تفاهمنامه توسط وابسته کار جمهورى اسالمى ایران 

در قطر با بخش خصوصى انجام شده است.
مدیر روابط بین الملل ســازمان نظام پرستارى تصریح 
کرد: متأسفانه براى اشتغال پرســتاران ایرانى در قطر، 
حقوق ماهانه 3000 ریال قطر تعیین شده که رقمى در 

حدود سه میلیون و 750 هزار تومان مى شود.
وى با انتقاد از اینکه شأن پرستاران در اعزام به قطر حفظ 
نشده است، گفت: نباید اجازه دهیم نیروى کار حرفه اى به 
این راحتى از کشورمان خارج شود، در حالى که با کمبود 

حداقل صد هزار نیروى پرستارى مواجه ایم.
محمدى در پاسخ به این ســئوال که چه عللى منجر به 
تمایل پرستاران ایرانى براى کار در کشورهایى همچون 
قطر مى شــود، اظهارکرد: فاصله آموزش و بالین، عدم 
جذب صحیح، فرسودگى شغلى و عدم تناسب سختى کار 
با میزان دریافتى، از علل مهاجرت پرستاران حتى به قطر 

با دریافتى کم و شرح وظایف نامناسب است.

نفس هاى آخر 
چاى ایرانى

چرا  پرستاران ایرانى 
به قطر مهاجرت مى کنند؟ 

نجفى از «بهشت» رفت
اعضاى شـوراى شـهر تهران سرانجام    ایسنا|
پس از کش و قوس هـاى فراوان دیروز با اسـتعفاى دوم 
محمدعلى نجفى،  شهردار تهران موافقت کردند و نجفى 
با 15رأى موافق و پنج مخالف و یک ممتنع از ساختمان 
بهشـت رفت. نجفى که در اولین روز از شهریورماه سال 
گذشته شهردار شانزدهم تهران شـده بود، به دلیل ابتال 
به بیمارى جدید از سمت خود استعفا کرد، هرچند اعضاى 
شوراى شـهر تهران به اسـتعفا رأى منفى دادند اما تنها 
چند ساعت بعد، نجفى مجدداً دست به قلم شد و این بار 
بااشـاره به آغاز روند درمانى اش از شوراى شهر خواست 
که اقدامات الزم را براى انتخاب شـهردار و یا سرپرست 

انجام دهند.

یورو جایگزین دالر مى شود؟
رئیـس کل بانـک مرکـزى گفـت که    ایسنا|
پیشنهاد جایگزینى یورو با دالر را با رهبرى مطرح کردم. 
ولى ا... سیف در جلسه علنى صبح دیروز سه شنبه مجلس 
و در جریان بررسى وضعیت بازار ارز گفت: من پیشنهادى 
را با حضرت آقـا مطرح کردم که یـورو در مبادالت ارزى 
جایگزین دالر شود چرا که دالر نقشى در مبادالت خارجى 

ما ندارد و ایشان هم از این موضوع استقبال کردند.

انتقاد نماینده از دادستان
به دنبال درخواست دادستان کل     خبر آنالین |
کشور از محمدعلى نجفى براى استعفا از شهردارى تهران، 
جواد فتحی نماینده حقوقدان مجلس دهـم، به روزنامه 
«شرق» می گوید: اگر سخنان ایشـان در مقام دادستان 
مطرح شده که این خیلی آسیب رسان است، هم به وضعیت 
دموکراسی در کشـور و هم استقالل قوه قضائیه. اینطور 
سخن گفتن دخالت آشکار در حیطه قانونی نهادي است که 
ایشان حق دخالت در آن را ندارد. تازه جناب دادستان باید 
بدانند که حسب چارچوب وظایف قانونی شان اگر کسی 
وارد حریم فضاي قانونی دستگاهی شـود،  باید آن فرد را 

مورد تعقیب قرار دهد.

خطاى 42 ساله
  ایسنا| دکتـر مهـدى محسـنیان راد، اسـتاد 
ارتباطـات در نشسـتى کـه بـا موضـوع الیحـه نظـام 
روزنامه نـگارى برگزار شـده بود گفـت: رسـانه هم باید 
دیده بان باشد و هم آینه. من 42 سال است که در دانشگاه 
تدریس مى کنم. با اطمینان به شما مى گویم که 42 سال 
است قدرت در ایران تالش مى کند یکى از این دو کارکرد 
را از رسانه بگیرد و سـوگوارانه این است که بعدها متوجه 
شدیم که چه خطایى کرده ایم که دیده بانى و آینه بودن را 

از رسانه ها گرفته ایم.

تعطیلى 
سایت شخصى روحانى

   عصر خبر | سـایت شخصى حسـن روحانى 
از ابنداى سـال 1396 به روز نشـده و تعطیل شده است. 
آخرین مطلب منتشـره در صفحه سـایت مربوط به پیام 
نوروزى سال 96 حسن روحانى و مطالب خبرى نیز مربوط 
به اواخر سـال 1395 و روزنوشـت هاى سایت مربوط به 
سال 1383 است. جالب اینجاست بررسى بخش فیلم و 
عکس سایت نشان مى دهد که این سایت فقط کارکرد 
انتخاباتـى داشـته و فقط تصاویـر و فیلم هـاى تبلیغات 
انتخابات ریاسـت جمهورى در آن موجود است و پس از 

آن سایت هیچگونه تصویر و فیلم جدیدى نداشته است.

«سروش» 5 میلیون کاربر دارد
نماینده خمینى شهر در مجلس در پاسخ    ایسنا|
به این پرسش که شـبکه هاى خارجى چه زمانى مسدود 
مى شوند، تصریح کرد: پیش از این، مباحثى مطرح شده بود 
که تا پایان فروردین 97 برخى از پیام رسان ها فیلتر خواهند 
شد، اما تاکنون تاریخ مشخصى قید نشده است. سید جواد 
ابطحى با بیان اینکه چند پیام رسان داخلى در حال فعالیت 
هستند، تصریح کرد: تعداد کاربران پیام رسان «سروش» 
به مرز پنج میلیون رسیده است و پیام رسان هاى دیگرى 
مانند «آى گپ»، «ویسپى» و «ایتا» نیز در حال فعالیت 

هستند.

خبرخوان
ُمد امسال ایران 
چه رنگى است؟

  ایسنا| دبیرکارگروه ســاماندهى مد و 
لباس از انتخاب رنگ زیتونى براى اســتفاده در 
طراحى و تولیــد لباس در ســال 1397 خبر داد. 
حمید قبادى درباره انتخاب رنگ ســال توضیح 
داد: بر اساس نظرات کارشناسان، زیتونى یکى از 
رنگ هایى است که به بخش هایى از اقلیم ایران 
نزدیک اســت و مى توان از آن براى نمونه هاى 
عمومى اســتفاده کرد. از طرفى زیتونى قابلیت 
ترکیب و تلفیق با بسیارى از رنگ ها در حوزه مد 

و لباس را دارد. 

فردوسى پور 
در آستانه بازداشت!

  ایلنا|  فردوسى پور در گذشته در برنامه 90 
آیتمى را به معرفى مالک ســابق نفت اختصاص 
مى دهد که بخشــى از آن هم مربوط به زندگى 
شخصى وى مى شد. همین امر باعث شد تا او از این 
مجرى تلویزیون به دادسرا شکایت کند. تاکنون دو 
احضاریه براى فردوسى پور فرستاده شده که این 
مجرى بــراى اداى توضیحات حضور پیدا نکرده 
است. احضاریه سوم هم به زودى صادر خواهد شد 
و اگر باز هم وى از این کار امتناع ورزد دادگاه حکم 

جلب وى را صادر خواهد کرد.

لوح تاریخى 
به خانه بازگشت

  ایرنا| پلیس ایتالیا لوح سنگ قبر متعلق به 
قرن هفدهم را که به صــورت غیر قانونى به این 
کشــور قاچاق شــده بود، به ایران بازگرداند. این 
سنگ قبر از ســوى خالفکارانى که مى خواستند 
از دستگیرى بگریزند، در نزدیکى گورستان شهر 
فرنتینو در مرکز ایتالیا رها شده بود و در سال 2015 
از ســوى نیروى هاى کارابینیرى پیدا شد. پلیس 
ایتالیا در مرداد ماه ســال 1394 نیــز 30 قطعه از 
اشیا و آثار فرهنگى ایرانى را تحویل سفارت ایران 

در رم داد.

بررسى 
انتقال پایتخت ادارى 

  ایسنا| مدیرعامــل شــرکت عمران 
شــهرهاى جدید گفت: در مجلس شوراى اسالمى 
انتقال پایتخت ادارى در دست بررسى است و قصد 
داریم از تجربیات کره جنوبى در این زمینه استفاده 
کنیم. حبیب ا... طاهرخانى گفت: کره جنوبى فرصت 
مغتنمى را پیش روى ما قرار داده است؛ چرا که موفق 

ترین و گسترده ترین تجربه را در این زمینه دارند.

کالهبردارى 
از مربى مشهور 

  جام جم آنالین | مجید جاللى، سرمربى 
تیم پیکان اخیراً طعمه یک کالهبردارى میلیاردى 
شده است. این مربى اخالق مدار فوتبال ایران تمام 
پس انداز دوران فوتبالى خود (حدود 3/5 میلیارد 
تومان) را به فروشنده اى داد تا آپارتمانى را پیش 
خرید کند. گویا این آپارتمان از سوى فروشنده که 
حاال مشخص شــده کالهبردار است به چند نفر 

دیگر نیز فروخته شده است.

بازگشت شیرهاى ایرانى 
ایمــان    باشگاه خبرنگاران جوان |
معماریان، دامپزشک پارك پردیسان و باغ وحش 
ارم در رابطه با بازگشت شیرهاى ایرانى از انگلیس 
و ایرلند به ایران اظهار کرد: براى ورود یک جفت 
شیر ایرانى با اتحادیه باغ وحش هاى اروپا مکاتباتى 
انجام شده و امیدواریم تا یک ماه آینده یک جفت 
شیر ایرانى به باغ وحش تهران  اضافه شوند. وى 
افزود: مقرر شــده تا شــیر ماده پنج ساله از شهر 
دوبلین ایرلند و شیر نر شش ساله از شهر بیریسدل 

انگلستان وارد ایران شوند.

 جلسه علنى دیروز مجلس شوراى اسالمى با حضور ولى 
ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزى براى بررسى نوسانات 

بازار ارز با التهابات زیادى همراه شد.
در حین اظهارات ســیف، على الریجانى رئیس مجلس 
شوراى اسالمى از نمایندگان خواســت به دلیل اهمیت 
موضوع ســکوت را رعایت کنند. اما نمایندگان خواستار 
غیرعلنى شــدن جلســه و برخى با صداى بلند خواستار 
استعفاى سیف بودند. رئیس مجلس مرتباً آنها را به مراجعه 
و نشستن بر صندلى هایشان دعوت مى کرد اما هر دقیقه 
تعداد نمایندگانى که مقابــل تریبون مجلس و در جایگاه 

سخنرانى سیف جمع شده بودند، بیشتر مى شد.
برخى از اعضاى هیئت رئیسه مجلس کنار سیف در تریبون 
قرار گرفته و تالش مى کردند نمایندگان را از وى دور کنند؛ 
الریجانى هم دائماً از نمایندگان مى خواست در جایگاه خود 
حضور یابند و نظم را رعایت کنند. این در حالى بود که سیف 
توسط نمایندگان مجلس که اطراف او را گرفته بودند، به 

این سو و آن سو هل داده مى شد.
الریجانى خطاب به نماینــدگان گفت: «این کارها یعنى 
چه؟ چرا اینجا جمع شــده اید؟» علیرغم تذکرات پیاپى 
الریجانى بر تعداد نمایندگانى که خطاب به سیف خواستار 

استعفاى وى مى شدند افزوده مى شد.
الریجانى با عصبانیت و با نام بردن تک تک نمایندگان 
خواستار حضورشــان بر صندلى هایشــان مى شد. وى 
خطاب به نمایندگانى که خواســتار برکنارى سیف بودند 
گفت: «شما که نباید در این خصوص تصمیم بگیرید. مگر 
آقا نفرمودند حرف ها را بشنوید بعد تصمیم بگیرید، پس 

اجازه دهید آقاى سیف حرف بزند. حرف ها را بشنوید.»
وى نمایندگان را تهدید کرد اگر روى صندلى هایشــان 
حضور نمى یابند جلسه با رئیس کل بانک مرکزى از دستور 
کار مجلس خارج خواهد شــد و بررســى الیحه تجارت 
در دســتور کار مجلس قرار مى گیرد. پــس از تهدیدات 

الریجانى نمایندگان در جایگاه خود حضور یافتند...
در این جلسه همچنین على الریجانى بعد از ارائه گزارش 
ولى ا...سیف به مجلس درباره اقدامات صورت گرفته براى 
کنترل بازار ارز خطاب به رئیس بانک مرکزى گفت: «آقاى 

ســیف! این ایراد به عملکرد شــما وارد است که چرا این 
تصمیمات قبًال گرفته نشده است؟ چرا باید شرایط اینگونه 

مى شد و تصمیم اینچنینى گرفته مى شد؟»
همچنین در زمانى که پورابراهیمى، رئیس کمیســیون 

اقتصادى مجلس پشــت تریبون قرار گرفت و از سخنان 
ترکان، مشــاور رئیس جمهور که گفته بود از گران شدن 
دالر خوشحال هســتیم،  انتقاد مى کرد، على الریجانى 
در تأیید سخنان پورابراهیمى خطاب به سیف گفت: «این 

چه وضعى است که مشاور رئیس جمهور مى آید مى گوید 
قیمت دالر باید باالتر برود بعد رئیس دولت مى گوید این 
سیاست دولت نیست، خب کنترل کنید یک صدا از دولت 

شنیده شود.»

تنش در مجلس بر سر گزارش رئیس بانک مرکزى درباره علت افزایش قیمت ارز

این چه وضعى است؟!

نصف جهان روزنامه «کیهان» در نوشتارى، پاسخ حامد 
بهداد را داد. ماجرا از جایى شروع شد که بهداد با انتشار 
مطلبى در فضاى مجازى از اینکــه در غیاب بازیگرانى 
مثل فردین، بهروز وثوقى و ناصر ملک مطیعى، عنوان 
آقاى بازیگر را به عزت ا...انتظامى داده اند انتقاد کرد. این 
اظهارنظر موجى از واکنش هنرمندان ســینما را در پى 

داشت که عمدتًا به این دیدگاه بهداد تاخته بودند.
 دیــروز دامنه ایــن انتقادات بــه روزنامــه «کیهان» 
هم کشــیده شــد و این روزنامه که معمــوًال به چنین

 دیدگاه هایى واکنش هاى تند و تیزى نشــان مى دهد، 
حسابى از خجالت حامد بهداد درآمد! «کیهان» خطاب 
به حامد بهداد نوشــت: «واقعیت این است، آن افرادى 
که بر آنها نام بازیگر گذاشــته و یا شایســته لقب آقاى 
بازیگر مى دانید، داراى سواد و دانش چندانى از بازیگرى 
نبودند. از همیــن روى بود که فرد دیگــرى به عنوان 
دوبلور به جــاى آنها حرف مــى زد و خواننده اى هم به 
جاى آنها آواز مى خواند و آنها که حتى بعضًا توانایى حفظ 
کردن یک دیالوگ را نداشتند، فقط خود را تکان داده و 
مى جنباندند! باور کنید به جز عده معدودى مانند شما که 
در پیله هاى خود گرفتارید و برخــى که به دلیل رخوت 
رسانه ملى هنوز دلخوش تصاویر کپک زده شبکه هاى 
لس آنجلسى هســتند، دیگر نه تنها نســل امروز چنین 
اسامى را نمى شناسد بلکه نســل دیروز نیز از آنها نفرت 
دارد، اگر باور نمى کنید فقط به آمار تماشــاگران فیلمى 
که ناصــر ملک مطیعى (یکى از همین بت هاى شــما) 
پس از 35 ســال در آن بازى کرد، نگاهى بیاندازید که 
بنا بر انتظار امثــال حضرتعالى بایســتى ده ها میلیون 
مخاطب مى داشت اما تنها 45 هزار نفر یعنى 0/05درصد 
از مردم ایران براى تماشــایش به ســالن هاى سینما 

رفتند!»

پاسخ «کیهان» به حامد بهداد:

 بازیگران قبل  از انقالب فقط خود را مى جنباندند!
جنگ «پایتخت» با «داعش» 

به کارخانه تاریخى آسیب  نزد!

 فیلترینگ تلگرام هر روز محتمل تر مى شــود تا جایى که این روزها بحث بر سر تاریخ دقیق اجراى آن است. اگر 
فیلتر شدن تلگرام را قطعى بدانیم یک ســئوال به وجود خواهد آمد، اینکه آیا ایرانى ها با وجود سختى دسترسى 
و لزوم استفاده از فیلترشــکن، در تلگرام باقى خواهند ماند؟ جواب دادن به این سئوال سخت است چون در اغلب 
نظرسنجى ها، مخاطبان قاطعانه اعالم کرده اند در هر صورت تلگرام را ترك نخواهند کرد اما تجربه فیلتر شدن 
«وى چت» نشان مى دهد وقتى فیلترینگ قطعى و دائمى باشد، اســتفاده از فیلترشکن براى عموم مردم راحت 
نخواهد بود و آنها ناگزیر به اپلیکیشن دیگرى مهاجرت مى کنند و اگر از یک اپلیکیشن راضى نباشند، درست مثل 

اتفاقى که براى «وایبر» افتاد، ناگهان دست به کوچ دسته جمعى از آن مى زنند.

آماده کوچ بزرگ

طراح صحنه سریال «پایتخت 5» در واکنش به انتقادهاى 
واردشده به لوکیشــن کارخانه سیمان شهررى و آسیب به 
بخش هایى از این کارخانه در صحنه هایى از دو قســمت 
آخر این سریال، اظهار کرد که کوچک ترین آسیبى به این 

کارخانه که ارزش تاریخى دارد، وارد نشده است.
عباس بلونــدى توضیــح داد: انفجارهاى طراحى شــده 
اصًال صدمه دار نبودند. حتى در سکانس هایى که قرار بود 
چاشنى زده شود، بر روى دیوارهایى اتفاق افتاد که خودمان 
مشابه دیوارهاى ساختمان درست کرده بودیم. در واقع از هیچ 
لحاظ این ساختمان کوچک ترین صدمه اى ندید. او ادامه داد: 

از سال ها قبل با پیشینه کارخانه سیمان شهررى آشنا بودم و 
اطالع  داشتم که حدود صد سال قدمت دارد، االن مخروبه 
شده و قرار است موزه شود. پیش از سریال «پایتخت 5» نیز 

در این ساختمان پروژه هاى دیگرى داشتم.
در این میان، میر مصیب رحیم زاده، مدیر اداره میراث فرهنگى 
شــهررى، با تأکید بر اینکه کارخانه سیمان شهر رى جزو 
بناهاى واجد ارزش معرفى شده و پرونده  ثبتى آن در دست 
تهیه است، گفته بود که «دست اندرکاران سریال هیچ اعالم، 
اســتعالم یا مجوزى از میراث فرهنگى براى انتخاب این 

مکان به عنوان لوکیشن نگرفتند».

استاندار خوزستان، ضمن تکذیب ادعاى برخى شبکه هاى 
مجازى، مبنى بر کشته  شــدن یکى از نیروهاى امنیتى در 
اعتراضات اهواز، گفت: این دروغ محض است؛ اعتراضات، 

بسیار مدنى کنترل شد و مشکل خاصى پیش نیامد.
غالمرضا شریعتى، استاندار خوزستان درباره  وضعیت کنونى 
اهواز گفت: وضعیت آرام است. مناطقى نگرانى هایى داشتند 
و اعتراضات و انتقاداتى داشتند که به لطف خدا االن مشکل 
خاصى نیست. وى در پاسخ به اینکه آیا ریشه  این اتفاقات را 
تنها محدود به آن برنامه تلویزیونى در صدا و سیما مى داند یا 

خیر، گفت: باالخره انتقادى که داشتند نسبت به این موضوع 
بوده است؛ فعًال آنچه نسبت به آن اعتراض و انتقاد کرده اند 
همین عملکرد صداوسیما بود و اشتباهى که صورت گرفت. 
اما افراد در تحلیل این اتفاق ممکن است به مسائل دیگرى 
برسند. البته ممکن است که وقتى مى نشینیم و در جلسات 
صحبت مى کنیم، برخى از افراد هم، این موضوع که تبعیضى 
وجود دارد را بگویند و من هم نمى خواهم این موضوع را رد 
کنم و یا تأیید کنم؛ اما آنچه در این چند روز به آن اعتراض شد 

همان برنامه  صدا وسیما بود.

کشته شدن یک نیروى امنیتى در  اهواز دروغ است
   رویداد 24 | شرکت آلومینیوم ایران یا ایرالکو 
به عنوان اولیــن تولیدکننده شــمش هاى آلومینیوم و 
بزرگ ترین تولیدکننده آلومینیوم ایران فعالیت مى کند. اما 
آنچه این روزها نام این غول صنعت آلومینیوم را دوباره 
بر ســر زبان ها آورده اســت موضوع واگذارى سهام 20 

درصدى این شــرکت توسط 
صندوق بازنشســتگى فوالد 
از زیرمجموعه هــاى وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعى 

است.
هر بــار که واگــذارى بلوك 
مدیریتى صندوق بازنشستگى 
فوالد در ایرالکو توسط بورس 
انجام مى شود اعمال نفوذهاى 

پیدا و پنهانى از ســوى یک نماینده مدعى اصالح طلبى 
انجام مى شود تا به نحوى با فشــارهاى سیاسى بتواند 
فرد مورد نظر خود را صاحب این بلوك مدیریتى کند. این 
شخص که تاکنون از رانت گسترده اى در ایرالکو بهره مند 
بوده است، حسب ارتباط خانوادگى تازه شکل گرفته اش 

با این نماینده مجلس توانسته از امتیازات گسترده اى در 
خریدهاى بى ضابطه از این شرکت منتفع شود.

اعمال نفوذ این نماینده مدعى اصالح طلبى در واگذارى 
سهام 20 درصدى صندوق بازنشستگى فوالد در بورس تا 
جایى پیش رفت که چندین بار فروش این سهام به دالیل 
واهى متوقف شد تا در نهایت 
براى بار هشــتم و بدون وجود 
رقیب و با حداقل قیمت توسط 
فرد مورد حمایت این نماینده 

مجلس خریدارى شد.
اما این تمام ماجرا نیست. زیرا 
شرکت بورس به دلیل شبهات 
و اعمال نفوذهاى رخ داده در 
این واگذارى با توقف عرضه، 
اقدام به عودت وجه ســهام به فرد خریدار منتســب به 
نماینده مجلس کرد. این موضوع که به مذاق این نماینده  
خوش نیامد باعث شد تا پرونده واگذارى سهام صندوق 
بازنشستگى فوالد به شوراى عالى بورس برود و قرار است 

این شورا امروز به پرونده ایرالکو ورود کند.

نقش یک نماینده مجلس در پرونده شرکت ایرالکو  
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 درحالى که ادعاى دریافت پول از خوانندگان مهمان توســط عوامل برنامه «دورهمى» 
هنوز پاسخ مناسبى دریافت نکرده است و به همین دلیل حضور چند خواننده دیگر در 
این برنامه سانسور شد، حاال قاسم افشــار با تأیید دریافت پول توسط تهیه کنندگان 
گفت: خوانندگى براى تیتراژ سریال ها پولى شده است چراکه من آخرین آهنگى که در 
تیتراژ سریال خواندم سال 88 بود اما بعد از آن، آهنگ ها را انگار تهیه کنندگان به حراج 
مى گذارند و اعالم قیمت مى کنند که البته این موضوع هیچ ربطى به صدا و سیما ندارد و به 
شخص تهیه کننده بر مى گردد. مثًال تهیه کنندگان به شکل خودمختار براى خواندن در 
تیتراژ سریال هاى ماه رمضان پرداخت 50 تا 150 میلیون تومان به خوانندگان پیشنهاد 
مى کنند تا خوانندگان با پرداخت این مبالغ بتوانند تیتراژ آن سریال را بخرند. به خود 
من پیشنهاد 70 میلیون تومانى براى خواننده شدن تیتراژ سریال داده شده است.  علت 
اینکه تیتراژ اکثر سریال هاى تلویزیونى بین شش تا هفت خواننده مى چرخد پولى است 
که خواننده ها بابت این کار به تهیه کنندگان پرداخت مى کنند وگرنه خواننده براى انجام 

کار موسیقى در سریال ها زیاد است.

فیلم ســینمایى «ماجراى نیمروز» به همراه 
پشــت صحنه آن در برنامه «گیشه» شبکه 4 

سیما به نمایش در مى آید.
«ماجراى نیمروز» دومین ساخته محمدحسین 
مهدویان بعد از «ایستاده در غبار» است که به 
موضوع ترورهاى کور اوایل دهه 60 مى پردازد، 
چهارشنبه 22 فروردین ساعت 20و30دقیقه از 

شبکه 4 سیما پخش مى شود.
این فیلم به تهیه کنندگى سید محمود رضوى 
با کسب پنج ســیمرغ بهترین فیلم، بهترین 
فیلم از نگاه تماشــاگران، بهترین فیلم از نگاه 
ملى، طراحى صحنه و لباس، رکورددار سى و 

پنجمین جشنواره فیلم فجر شد.
«ماجــراى نیمــروز» بــا محور قــرار دادن 
ترورهاى کــور اوایل دهه 60 کــه منجر به 
شــهادت رســیدن جمعى از چهره هاى نامى 
انقالب اسالمى شــد، تالش گروهى از افراد 
در کمیته پیگیرى و خنثى ســازى این ترورها

را به تصویر مى کشد که ســعى در کشف تیم 
ترور و جلوگیــرى از اقدامــات خصمانه آنها 

دارند.
این فیلم یک تریلر پلیســى است که در بستر 
قصه به حوادث و وقایع سال 1360 مى پردازد. 
«ماجراى نیمروز» با فیلم قبلى این کارگردان 
به جهت قصه گو بودن و فضاســازى بســیار 
متفاوت اســت. تمام صحنه هاى «ماجراى 
نیمروز» در تهران و اطراف شهر فیلمبردارى 

شده است.
مهــرداد صدیقیــان، احمد مهرانفــر، هادى 
حجازى فر، لینــدا کیانى، جواد عزتى و مهدى 
پاکدل از جمله بازیگران این فیلم ســینمایى 

هستند. 
عالقه مندان به تماشــاى «ماجراى نیمروز» 
و دیدن پشــت صحنه ایــن اثر مــى توانند 
چهارشنبه ساعت 20و30دقیقه به تماشاى این 

فیلم بنشینند.

برزو نیک نژاد که این روزها فیلم سینمایى «لونه زنبور» 
به کارگردانى او بر پرده سینماهاســت، مشغول ساخت 
«ســاخت ایران 2» نیز هســت. او که چند روز قبل به 
همراه گروه تولید راهى چین شــده است درباره آخرین 
وضعیت این سریال مى گوید: «در حال حاضر در چین در 
حال بازدید لوکیشین هستیم و کار ما ادامه دارد تا بقیه 
گروه نیز با آماده شدن شرایط به ما مى پیوندند. فعًال من 
براى بازدیــد رفته ام و بقیه گروه در آینــده به ما اضافه 

خواهند شد.»

این کارگردان با اشــاره به اینکه در این فصل بازیگران 
خارجى هم حضور خواهند داشــت، درباره روند آماده 
شدن سریال «ساخت ایران 2» توضیح مى دهد: «حدود 
11 قسمت از سریال را آماده داریم و از این 11 قسمت، 
پنج قســمت هم به طور کامل کارهایش انجام شده و 
مراحل فنى اش نیز به اتمام رسیده است. بقیه قسمت ها 
را هم بخش هاى ایران را هر چه کــه بوده گرفته ایم و 
امیدوارم در آینده اى نزدیک شــرایط مهیا شود تا گروه 

هم در چین به ما بپیوندند و ادامه کار را ضبط کنیم.»

او درباره زمان توزیع سریال در شبکه نمایش خانگى نیز 
مى گوید: «من فکر مى کنم با توجه مصاحبه اى که آقاى 
سهراب پور، تهیه کننده مان داشــتند اوایل اردیبهشت 

زمان توزیع "ساخت ایران 2" باشد.»
ســریال «ســاخت ایران 2»  با بازى بازیگرانى چون 
محمدرضــا گلــزار، امین حیایــى، محســن کیایى، 
ســحر دولتشــاهى، ســارا بهرامى، مهــران احمدى 
و امیرحسین رستمى براى شبکه نمایش خانگى ساخته 

مى شود.

کیومرث پور احمد چند سالى است که فیلم نمى سازد و غیبت 
او در حوزه سینما براى بسیارى ســئوال ایجاد کرده است. اما 
پوراحمد از ساخت فیلم جدیدى صحبت مى کند که شوراى 

پروانه ساخت با آن مخالفت کرده است. 
کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما درباره وضعیت این روزهاى 
ســینما گفت: «یکى از کمبودهاى اصلى امروز ســینماى ما 
نبود آثار تأثیرگذار اســت. البته کارگردانان جوانى هستند که 
آثار خوبى را خلق مى کنند کــه حضور و به وجود آمدن چنین 
آثارى ملزم به حضور مداوم آنهاست. البته هستند جوانانى که 
فیلم هاى مبتذل مى سازند و ادعا مى کنند که آثار تأثیرگذارى 

را ارائه مى دهند.»
او ادامه داد:«به حدى امروز سینماى ما بیمار است که تغییرات 
مثبت در آن به نوعى غیر ممکن است. تا زمانى که نوع تفکر 
مدیران سینما اینگونه باشد نباید به تغییر امیدوار باشیم. اما به 
هر حال ما سالى دو یا ســه فیلم را مشاهده مى کنیم که قابل 

قبول است که این روند فاجعه است.»
پور احمد درباره ساخت فیلم جدیدش گفت:«متأسفانه فیلمنامه 
من و فیلمى که قصد ساخت آن را دارم به نظر دوستان عبور از 
خط قرمز است و دوست ندارند من چنین فیلمى بسازم که البته 
خودم هم دلیل آن را نمى دانم. شوراى پروانه ساخت براى بار 
دوم هم با ساخت فیلم من مخالفت کرد. براى من دیگر فیلم 
ساختن مهم نیســت بلکه مایلم فیلمى که دلم مى خواهد را 
بسازم. البته در سال هاى اخیر فیلم هایى که ساخته ام اولویتم 

نبوده است اما امروز فقط اولویت هایم برایم مهم است.»
کیومرث پور احمد درباره ساخت فیلم در سال 97 گفت: «نکته 
مهم این است که من ناامید نمى شوم. اگر شوراى پروانه ساخت 
باز هم با من مخالفت کند کوتاه نخواهم آمد. امیدوارم که اجازه 

دهند فیلمم را بسازم.»

ســومین همکارى هادى 
حجازى فر و محمد حسین 
مهدویــان در «التــارى» 
رقــم خــورد؛ فیلمــى که 
اولین نمایشــش را در سى و 
ششمین جشنواره فجر تجربه 
کرد و بالفاصله در اکران عید 
هم روى پرده رفت. حجازى فر 
کــه از همکارى بــا مهدویان 
نهایت رضایت را دارد در گفتگو 
با خبرآنالیــن از تجربیات این 
فیلــم، حاشــیه ها و انتقادهــا و 
شخصیت «موسى» گفت. بخشى 
از اظهــارات این بازیگــر در  این 
گفتگو درباره «التارى» را بخوانید.

 مى گویند فیلم تشویق خودسرى 
اســت یــا مثــًال همســایه هاى ما 
ســرمایه هاى ملى ما هســتند و این 
حرف ها. حرف این فیلــم یک قضیه 
کامــًال شــخصى اســت، موضوع 
فیلــم یک انتقــام اســت در کنارش 
هشــدار دادن بــه آن طرفى هــا هم 
هســت. آن ورى هــا هم همــه مثل 
هم نیســتند، مگر ما از همیــن ایران در 
کشــورهاى دیگر کم شــخصیت منفى 
داریم؟ یاکوزاهایى کــه از ایران به ژاپن 
رفتند و این همه جنایت کردند مگر وجود 
نداشتند؟ مسئله این اســت که ما دنبال 
تعمیم دادن هســتیم، امــا خوش به حال 
آنهایى که لــذت فیلم دیدن را از دســت 
ندادنــد. برخى اوقات هــم حرف هایى را از

آدم هایى مى شــنویم که واقعــًا انتظارش را 
نداریم.

 
 مى گفتند این فیلم دردســر اســت، البد 
پیــش خودشــان مى گفتند چــه کارى 
اســت کــه بــراى خودمان دردســر 
بســازیم، یــک کار بى خاصیــت

 مى ســازیم و خیالمان راحت است. 
چقدر ما مصیبت کشــیدیم. ما براى 
این فیلم به قطر رفتیم، شما باورتان 
نمى شود که از سفارتخانه یک نفر نیامد حتى 
یک ســر به ما بزند. بعد همزمــان با حضور ما 

در قطر مثًال در مراسم معارفه مهدى طارمى، 
کلى دیپلمات یقه سفید صف مى کشند. مهدى 
طارمى، بازیکن ملى و بزرگى اســت ولى این 
تبعیض ها را من شــخصًا متوجه نمى شوم. اگر 
بگوییم در ســفارت نبودند، یا مأموریت بودند 
و کارهاى مهمترى داشتند حق با آنها بود ولى 
فکر نمى کنم خوشــامد به یک گروه که حمید 
فرخ نژاد، جواد عزتى، نادر ســلیمانى، ســاعد 
سهیلى و حســین مهدویان را با خودش آورده 

است، هم سخت بود.

 ما براى اجراى تئاتر به لهستان رفته بودیم، 
ســفیر آمد، خوشــامد گفت براى شام دعوت 
کرد ولى اینجــا هیچ اتفاقــى نیافتاد. آن وقت 
من یک توییتى خواندم که اینها ســرمایه هاى 
ملى ما هســتند، خب ما باید چکار کنیم درباره 
این ســرمایه هاى ملى؟ تنها راه رسیدن دارو، 
مایحتاج زندگــى و... به قطر از ایران اســت 
آن وقت آنها پول ما را با پاسپورت ایرانى عوض 
نمى کردند! من فقط مى خواهــم بدانم بدتر از 
این چه مى خواهد بشود. همه اینها هم به کنار 
ما کارى بــه این چیزها نداشــتیم و فقط یک 
فیلم ســاختیم. حاال مى گویند همسایه هاى ما 
ناراحت مى شوند، خب بشــوند! این فیلم یک 
درام اســت، یک اتفاق. «موسى» در این درام 
و این فیلم جذاب است، نه مرتضى و ایکس و...

 به نظر من فیلــم «التــارى» خیلى فیلم 
پیشرویى است، فیلم منتقدى به جریان موجود 
است. اما مى گویند مى خواســتید دولت را نقد 
کنید و این صحبت هــا. در دوره انتخابات که 
ما همه مــان مواضعمان را مشــخص کردیم 
پس این چه حرفى اســت که مى زنید. بعد هم 
مگر قاچاق دختران به دبى فقط مربوط به دوره 
روحانى یا احمدى نژاد اســت؟ چرا نمى گوییم
پدر فیلم چرا ورشکســت شــده اســت؟ یک 
فیلم دیگــر باید چــه بگوید؟ «موســى» در 
یکــى از دیالوگ هایش مى گوید مــن در غار 
خودم رفته بودم ولــى خیالم راحــت بود که 
شما هســتید. این حرف ارزشــمندى است، 
او از جانش هــم مى گذرد و مــى رود در دبى 
چنیــن کارى را انجام مى دهد کــه هم یک 
هشــدار به آن طرفى هــا بدهد و هــم به این 

ورى ها. 

هادى حجازى فر:

 از مهدى طارمى
 استقبال کردند
 از ما نه!

گروه نیز با آماده شدنشرایط به ما مى پیوند
براى بازدیــد رفته ام و بقیه گروه در آینــده

خواهند شد.»

ه هســومین ســومین
حجازى فرحجازى فر
مهدویــانمهدویــان
رقــم خــورقــم خــو
اولین نمایشـاولین نمایشـ
ششمین جشنششمین جشن
کرد و بالفاصکرد و بالفاص
هم روى پردههم روى پرده

کــه از همکارىکــه از همکارى
ر رنهایت رضایت نهایت رضایت
ببا خبرآنالیــنبا خبرآنالیــن
ففیلــم، حاشــیهفیلــم، حاشــیه
صیت «موسىشخصیت «موسى ش
ازز اظهــارات ایناز اظهــارات این
گففتگو درباره «التاگفتگو درباره «التا

 مىىگویند فیلم تش مى گویند فیلم تش
یــا مثــًال هاســت یــا مثــًال ه اســتت
ســرممایه هاى ملى ماســرمایه هاى ملى ما
حرف ه حرف این فیحرف ها. حرف این فی
شــخصى اسکامــًال شــخصى اس کامــال
فیلــم یک انتقــام اسفیلــم یک انتقــام اس
هشــددار دادن بــه آنهشــدار دادن بــه آن
هســتت. آن ورى هــاههههههســت. آن ورى هــا
نیســتند، مگر ما از ه نیســتند، مگر ما از هههم هم
کشــورههاى دیگر کم شکشــورهاى دیگر کم ش
داریم؟ یاککوزاهایى کــهداریم؟ یاکوزاهایى کــه
رررررفتند و اینن همه جنایت کرررررررررفتند و این همه جنایت ک
مسئله این اســننداشتند؟ مسئله این اســ نداشتند؟
تعمیم داددن هســتیم، امـتعمیم دادن هســتیم، امـ
لــذت فیلم دیدآنهایى که لــذت فیلم دید آنهایى که
ندادنــد. بررخىاوقات هــمندادنــد. برخى اوقات هــم
آدم هایى مى شــنویم که واقآدم هایى مى شــنویم که واق

نداریم.نداریم.

این فیلم دردسـ مى گفتند این فیلم دردسـ مى گفتند
گودشــان مى گفپیــش خودشــان مى گف ا خپیــش خو
اســت کــه بــراى خواســت کــه بــراى خو
بســازیم، یــک کابســازیم، یــک کا
 مىســازیم و خیالم مى ســازیم و خیالم
چقد ما مصیبت کشچقدر ما مصیبت کش
لم به قطر رفتیاین فیلم به قطر رفتی این فف
نمى شود که ازز سفارتخانه یکنمى شود که از سفارتخانه یک
یک ســر به ما بزند. بعد همزمیک ســر به ما بزند. بعد همزم

ا از م از م
ا اس اس

نگى نیز 
که آقاى 
یبهشت 

ى چون 
 کیایى، 
 احمدى 
ى ساخته 

حضور بازیگران 
خارجى در کنار 
گلزار و حیایى
 در 
«ساخت ایران 2»

جواد انصافى بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان تلویزیون و تئاتر،  رواج آثار نمایشى خارجى را نامناسب دانست و اضافه کرد: دلیل 
اصلى رجوع کارگردانان به آثار خارجى نوعى تنبلى است. زیرا آثار خارجى حاضر و آماده اند ولى براى کار روى آثار 
ایرانى نیاز به تحقیق و پژوهش است و متأسفانه این کارگردانان حوصله الزم براى این تحقیقات را ندارند. 
متأسفانه کسى این روزها پنج ســال از وقتش را براى این نمى گذارد که کدام سین را باید در ابتدا در 

سفره هفت سین گذاشت.
وى گیشه زدگى را مشــکلى عمده در تئاتر عنوان کرد و افزود: این روزها تئاتر ایران به سمت 
بیزینس رفته و براى جذب تماشــاگر تهیه کنندگان از هرگونه چهره اى روى صحنه استفاده

 مى کنند. البته در این میان کارهاى خوب هم تولید مى شود اما کلیت تئاتر به سمت گیشه محور 
شدن رفته است. البته این را هم فراموش نکنیم وقتى حمایتى صورت نپذیرد راهى به جز این 

راه براى زنده ماندن تئاتر نمانده است. 
انصافى، نبود حمایت دولتى را ناامید کننده خواند و خاطرنشان کرد: مقصر اصلى وضعیت حال 
حاضر تئاتر ایران وزارت ارشاد و مرکز هنرهاى نمایشى است. پیش تر بودجه مشخصى براى تولید 
آثار نمایشى در نظر گرفته مى شد اما هم اکنون وزارت ارشاد از همه چیز شانه خالى کرده و به اصطالح 

کار را به بخش خصوصى واگذار کرده است.

تئاتر ایران تبدیل به بیزینس شده است

پ

ک

«ماجراى نیمروز» 
این بار

 در «گیـشه»

کیومرث پوراحمد: 
نمى دانم چرا
 اجازه ساخت
 فیلم جدیدم را نمى دهند

فیلم سینمایى «آقاى سانســور» به کارگردانى على جبارزاده، تهیه کنندگى غالمرضا گمرکى و  نقش آفرینى 
بازیگرانى همچون محمد رضا فروتن و بهرام افشارى، بازیگر نقش«بهتاش» در سریال نوروزى«پایتخت»، در 

حال حاضر در آخرین مراحل فنى قرار دارد و به زودى آماده نمایش خواهد شد. 
تدوین این فیلم به تازگى توسط نازنین مفخم به پایان رسیده و صداگذارى و ساخت موسیقى نیز به زودى آغاز 

خواهد شد. سازندگان براى صداگذارى با حسین ابوالصدق به توافق رسیده اند.
این فیلم قرار اســت پس از جام جهانى در سینماهاى سراســر کشور به نمایش 

عمومى درآید. 
محمدرضا فروتن، بهرام افشــارى، بهاره رهنما، بهنوش بختیارى، امید 
روحانى، محمود پاك نیت، على مثنوى، گیتى قاسمى، امیر کربالیى زاده، 
صحرا اسداللهى، شاهین باباپور، على ضیایى، حسن نورى، امیراشکان 
مثنوى و على برقى همراه با هنرمند خردسال آریانا مثنوى، بازیگران این 

فیلم سینمایى هستند.
«آقاى سانسور» فیلمى اجتماعى با رگه هایى کمدى است 
و با توجه به مضمون متفاوت آن پیش بینى مى شود 
یکى از فیلم هاى پرمخاطب امسال باشد. على 
جبــارزاده فیلمنامه این فیلم را براســاس 
فیلمنامه «پرده پوشــى» به نویسندگى 
مهــدى على میرزایى بــه نگارش 
درآورده است. در خالصه داستان 
این فیلم آمده است: «تا حاال 
شــده زندگى اطرافیانت رو 

بدون سانسور ببینى؟!»

«بهتاش»، بازیگر «آقاى سانسور» شد

فروش تیتراژ 
سریال هاى
 مـــاه رمضان! 
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  در شــرایطى که چند روز قبل سرمربى تیم ملى به 
دالیل مختلف تصمیم گرفت بازى دوســتانه با تیم 
ملى سوریه را لغو کند، سورى ها هنوز در جریان این 
مساله قرار نگرفته اند و فکر مى کنند که اردیبهشت 
ماه به مصاف تیم ملى کشورمان مى روند.  خبرگزارى 
مهر به نقل از روزنامه الشــرق قطر نوشته:“ فادى 
دباس نایب رئیس فدراســیون فوتبال سوریه اعالم 
کرده است که تیم ملى این کشور روز یازدهم ماه مى 
(21 اردیبهشــت) در دیدارى تدارکاتى در تهران به 
مصاف ایران مى رود ولى باتوجه به اینکه این مسابقه 
در فیفادى نیســت، فقط بازیکنان لیگ داخلى این 

کشور به تیم ملى دعوت مى شوند.“

 

 تصویرى از لیونل مسى، فوق ستاره 30 ساله بارسلونا در 
رختکن باشگاه منچستریونایتد نصب شده . گرچه قرار 
نیست هیچگاه لیونل مسى را در لباس شیاطین سرخ 
ببینیم، اما نشریه آرژانتینى اله با انتشار تصویرى نشان 
داد که یک عکس بزرگ از لیونل مسى در رختکن تیم 
آکادمى منچستریونایتد در زمین تمرینى این تیم نصب 

شده است که دلیل جالبى نیز دارد.
 این تصویر مربوط به استادیوم آپتون پارك، ورزشگاه 
قدیمى باشگاه وستهام است. در گذشته 2 تیم آرژانتین و 
کرواسى در این استادیوم در دیدارى دوستانه به مصاف 
هم رفتند که آلبى سلســته با نتیجه 1-2 پیروز شد. در 
این تصویر لیونل مسى در حال تمیز کردن کتانى هاى 
خود است و غرض از نصب چنین عکسى این بوده که 
باشگاه یونایتد به ستارگان جوان خود آموزش دهد حتى 
ستاره هاى بزرگ نیز باید با فروتنى، وظایف خود را انجام 

داده و حتى کتانى هاى خود را نیز تمیز کنند.

پرسپولیس امروز چهاردهمین بازى خانگى در این فصل 
را تجربه خواهد کرد.

سرخپوشان پایتخت در فصل جارى هیچگاه به 3 پیروزى 
متوالى در خانه دست نیافته اند و اوج کارشان همان 2 برد 
پشت سر هم بوده است. قرمزها ذوب آهن و تراکتورسازى 
را بردند و سپس مقابل نفت تهران متوقف شدند، چند هفته 
بعد سپاهان و استقالل خوزستان را مغلوب کردند؛ اما برابر 
سایپا متوقف شــدند. همچنین، به جز دیدار با گسترش 
فوالد و سایپا هیچگاه در بازى هاى خانگى پرسپولیس 
هر دو تیم گل نزده اند. تیم هاى جنوبى، سه برد آسان را در 
فصل جارى تقدیم پرسپولیس کرده اند. فوالد 2-0، نفت 
آبادان 2-0 و استقالل خوزستان با نتیجه 1-0 در آزادى
 باخته اند و حاال سرخ ها به دنبال پوکر مقابل جنوبى ها 
هستند.میهمان ها هرگاه از پرســپولیس پیش افتادند، 
نباختند و شــاید این راهکار تیم مهدى تارتار براى غلبه 
بر تیم برانکو ایوانکوویچ باشد. پیکان، گسترش فوالد و 
سایپا تیم هاى پیش افتاده از پرسپولیس در آزادى هستند.

سوریه بى خبر از همه جا!

یاد بگیرید!

  جلو بیافت و نباز!

در شرایطى که رئیس تربیت بدنى ارتش در مصاحبه اخیرش با خبرگزارى ایسنا از حل مشکل عالیشــاه براى بازگشت به پرسپولیس خبر داده رئیس تربیت بدنى نیروهاى مسلح با 
صحبتهایش هواداران پرسپولیس را نگران کرده چرا که باران چشمه گفته آجرلو باید مشکل عالیشاه را حل کند و با توجه به اختالف شدید باشگاه تراکتورسازى با عالیشاه بعید است 
که مشکل امید به این راحتى حل شود. باران چشمه به باشگاه خبرنگاران گفته:“ عالیشاه بازیکن سابق پرسپولیس سرباز سپاه است و آنها باید درباره پایان خدمت این بازیکن نظر 
بدهند. همچنین این موضوع  ارتباطى به رئیس تربیت بدنى ارتش ندارد که در این باره صحبت کرده است. خدمت سربازى عالیشاه به پایان رسیده است اما برگه تسویه این بازیکن 
را هنوز تربیت بدنى سپاه صادر نکرده است. شاید این بازیکن با اضافه خدمت مواجه شده که هنوز کارهاى مربوط به ترخیصش صورت نگرفته است. البته مسئوالن تربیت بدنى سپاه 

باید پاسخگوى این موضوع باشند. سردار آجرلو مسئول تربیت بدنى سپاه است و او باید درباره وضعیت خدمت سربازى عالیشاه صحبت  و برگه ترخیص او را صادر کند.“

ابهام در ماجراى 
عالیشاه

فدراســیون فوتبال ژاپن در فاصله دو ماه مانده به 
جام جهانى تصمیم گرفت وحید هلیلودزیچ، مربى 
بوســنیایى را برکنار کند و هدایت تیــم را به آکیرا 

نیشینو بسپارد. 
ناکامى ژاپن در دو بازى تدارکاتى ماه جارى آخرین 
ضربه به جایگاه متزلزل هلیلودزیچ بود. ژاپن در شروع 
سال جدید ابتدا با مالى به تساوى یک بر یک رسید و 

در بازى دوم 2 بر یک مغلوب اوکراین شد.
کوزو تاشیما، رییس فدراسیون ژاپن درباره دالیل این 

تصمیم گفت: «تالش کردیم با سبک هلیلودزیچ 
کار کنیم، ولــى در نهایت به این 

نتیجه رسیدیم که جواب 
نمى دهد. ارتباط او با 

بازیکنان و اعتماد 
طرفین آســیب 
دیــده بــود.» 
اشــاره او بــه 
نقش بازیکنان 
قدیمــى تیــم 
مثــل اوکازاکى، 
هونــدا و کاگاوا در 
این برکنارى است 
که رابطه خوبى با 
این مربى نداشتند 

و گاهى از ترکیب تیم کنار گذاشــته 
میشدند.

تاشیما اضافه کرد: «میخواهیم بخت موفقیتمان در جام 
جهانى را حتى اگر یک یا دو درصد باشد افزایش دهیم. 
ما فردى را انتخاب کردیم که تیم را بهتر میشناسد.»

این دومین بار است که این مربى 65 ساله در آستانه 
جام جهانى نیمکتش را از دســت میدهد. پیش از 
جام جهانى 2010 هم فدراســیون ساحل عاج 
تصمیم مشــابهى گرفته بود. ایــن در حالى 
است که هلیلودزیچ در جام جهانى 2014 

با الجزایر نتایج خیلى خوبى گرفت و بعد از این برکنارى ممکن 
اســت دوباره هدایت این تیم را به عهده بگیرد که با رباح ماجر 

شرایط خوبى ندارد.
در میان پنج تیم آســیایى حاضر در جام جهانى، ژاپن چهارمین 
تیمى است که ســرمربیانش تغییر مى کند. کره جنوبى در میانه 
مسیر مقدماتى مجبور شد اشتیلیکه را کنار بگذارد و براى صعود 
سراغ ســرمربى بومى رفت. فانمارویک بعد از اینکه عربستان را 
به جام جهانى رســاند به دلیل اختالف با فدراسیون فوتبال این 
کشور کنار رفت و جالب اینکه از آن زمان دو مربى متفاوت روى 
نیمکت این تیم نشسته اند. پوستهکوگلو، سرمربى استرالیا هم 
که به دلیل نوسانات این تیم در مسیر مقدماتى با 
انتقادات زیادى روبه رو شده 
بود بعد از صعود ترجیح داد 
اســتعفا بدهد و فدراسیون 
فوتبال این کشــور بعد از 
جستجوى فراوان توانست 
بــا فانمارویک بــه توافق 
برســد. البتــه همــکارى 
طرفیــن تــا پایــان جام 
جهانى است و استرالیا براى 
جام ملت هاى آســیا از یک 
مربى بومــى اســتفاده خواهد 
کرد. ایران تنها نماینده آسیا در جام 
جهانى است که با کیروش خیالش راحت 

است.
تیم ملى در سالهاى اخیر باثباتترین نیمکت آسیا را در اختیار 
داشته. کى روش توانســت تیم ملى را بدون کمترین دردسر به 
جام جهانى برساند و در این راه نه تنها شکستى نخورد که تا روز 
آخر و بازى تشریفاتى مقابل سوریه گلى دریافت نکرده بود. این 
آسانترین صعود تیم ملى به جام جهانى است، بر خالف تیمهایى 
مثل کره جنوبى و عربســتان که تا روز آخر اضطراب داشتند یا 

استرالیا که مجبور شد از مسیر پلى آف به روسیه برسد.
مربى پرتغالى از ســال 2012 توانســته با تیم ملى پیشــرفت 
مداومى داشته باشد و ایران را به رتبه اول رده بندى آسیا برساند. 
کارشناسان قبل از قرعه کشى جام جهانى ایران را بخت 
اول آسیا براى رسیدن به مرحله حذفى مى دانستند و 

با وجود قرار گرفتن در یک گروه سخت هنوز از موفقیت تیم ملى 
و کى روش ناامید نیستند. تیم ملى حاال سبک بازى و شخصیت 
پیدا کرده و هر بازیکن دقیقا مى دانــد که از دقیقه یک تا نود چه 

وظیف هاى دارد.
کى روش با وجود این موفقیت در ماه هاى اخیر با انتقادات زیادى 
روبه رو شده که نامتناســب و غیرمنصفانه است. این حمالت از 
زمانى اوج گرفت که او با برانکو بر ســر اســتفاده از ملى پوشان 
پرسپولیس اختالف پیدا کرد و بخشى از هواداران و رسانه ها علیه 
این مربى کینه گرفتند. آنها از آن زمان مربى پرتغالى را به چشم 
دشمن مى بینند و هر تصمیم این مربى با هجمه عجیبى روبه رو 
مى شود. از بازى دوستانه گرفته تا انتخاب کمپ، از ترکیب تیم 
ملى تا انتخاب دســتیار، همه فرصتى براى جبهه مخالفان کى 

روش است تا او را بکوبند و جایگاهش را تضعیف کنند.
البته تصمیمات و رفتار کى روش بدون ایراد نیست و به این مربى 
انتقاداتى هم وارد است، ولى نکات تاریک در مقایسه با دستاورد 
او براى تیم ملى ناچیز اســت و این حجم از حمالت نســبتى با 
ضعف هاى مجموعه تیم ملى ندارد. سبک و لحن انتقادات بیش از 
آنکه جنبه اصالحى داشته باشد، موقعیت این مربى را نشانه گرفته 
و مصمم است او را از تیم ملى بیرون کند. بخشى از این رفتار هم 
ریشه در رفتار سنتى ورزش ایران دارد که موفقیت پس از مدتى 
عادى مى شود و افراد خبره و موفق سیبل انتقادات مى شوند، با 
مرور زمان بهانه جویى ها شروع مى شود و از کاه کوه مى سازند.

کى روش در تیم ملى دســتمزد نســبتا باالیى دریافت مى کند 
و گروهى معتقدند که کى روش به واســطه این دســتمزد نباید 
درخواست امکانات اضاف هاى داشته باشد و باید با تیم ملى در 
هر شرایطى نتیجه بگیرد. آنها توجهى به این موضوع ندارند که در 
فوتبال پول هرگز تضمین موفقیت نیست و قراردادهاى گرانقیمت 
نمى تواند نتایج خوب را تضمین کند.تغییرات اخیر مدعیان آسیایى 
نشان مى دهد که با مربیان مشهور هم ممکن است یک تیم به 
بن بســت برســد. ژاپن که فوتبال بابرنامه و منظمى دارد، کره 
جنوبى که 9 دوره حضور متوالى در جام جهانى را تجربه کرده یا 
استرالیا که در مدیریت ورزش حرف هاى زیادى براى گفتن دارد 
همه در ماه هاى اخیر با مربیان مشهورشان به مشکل خوردند و 
چاره اى جز تغییر نداشتند. این ادعا که با پول کى روش مى توان 
سراغ مربى مشهور دیگرى رفت و این موفقیت را تکرار کرد هیچ 

پشتوانه اى ندارد و ناشى از نگاهى سطحى به فوتبال است.

 نصف جهان به نظر مى رسد دانیل ارزانى در یک برزخ فوتبالى  گیر کرده است و اگر بنا به دعوت 
او به تیم ملى ایران باشد، زمان این دعوت بعد از رقابت هاى جام جهانى خواهد بود. همانطور 
که قبال شنیده و خوانده ایدبه تازگى نام یک ایرانى در اســترالیا سر زبان ها افتاده است. او 
دانیل ارزانى است که تکنیک نابى دارد و توانسته در ملبورن سیتى خوش بدرخشد و حتى 

عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ استرالیا را هم از آن خود کند. با درخشش او خیلى ها منتظر 
بودند کى روش از احتمال دعوتش به تیم ملــى بگوید ولى کارلوس چنین تصمیمى 

ندارد.
 حداقل او قبل از جام جهانى نظرى روى دعوت از ایــن بازیکن ندارد و اگر هم 

اتفاقى بیفتد پس از روســیه رخ خواهد داد. کى روش اما دیدگاه جالبى نسبت 
به این مســئله دارد و به رسانه هاى استرالیا گفته اســت: «من باید به این 

مسئله هم فکر کنم که اگر او را دعوت کردم و شانس بازى در تیم ملى 
اســترالیا را از دســت داد و من هم از تیم ملى ایران جدا شدم، آنوقت 

چه اتفاقى مى افتد؟ شاید مربى بعد از من دانیل را دعوت نکرد...»
 این جمله کى روش به خوبى نشان مى دهد او نخواسته تا آینده 
این بازیکن جوان خراب شود. به نظر مى رسد کى روش منتظر 
است تا اول تکلیف ادامه همکارى اش با تیم ملى و فدراسیون 
فوتبال مشخص است تا در صورتى که بعد از جام جهانى در 

کشورمان ماندنى شد، آن موقع و براى جام ملت ها ارزانى را 
به اردوى تیم ملى دعوت کند.

 

کى روش توانست تیم 
ملى را بدون کمترین دردسر به 

جام جهانى برساند و در این راه نه 
تنها شکستى نخورد که تا روز
 آخر و بازى تشریفاتى مقابل 

سوریه گلى دریافت 
نکرده بود

نصف جهان تیم فوتبال ذوب آهن در آستانه 
یکى از مهم ترین دیدارهاى حساس خود 
است که براى این تیم جنبه مرگ و زندگى 
دارد. از سوى دیگر رقیب ازبک ذوب آهن 
که مى تواند در بازى برگشت شانس خود 
را براى صعــود به عنوان تیــم دوم گروه 
امتحان کند، آماده میزبانى از حریف ایرانى

 است.
 لوکوموتیــو تاشــکند آخریــن حریــف

 ذوب آهن در مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا در شــرایطى که با وضعیت مشابه با 
رقیب ایرانى تنها به دلیل بازى مســتقیم 

جایگاه ســوم را به خود اختصــاص داده، 
براى میزبانى هفته پایانى این رقابت ها و 
امتحان شانس خود براى صعود در دقیقه 

90 آماده است.
باشگاه ازبک در فاصله چند روز تا این بازى 
با انتشار پوستر مخصوص مصاف با ذوب 
آهن از طرفداران خود دعوت کرد سه شنبه 
آینده با حضور در ورزشگاه اختصاصى این 
باشگاه که ظرفیت چندان زیادى ندارد، تیم 
محبوب خود را حمایت کننــد تا با جبران 
مافات نتیجه بازى رفت مجــوز صعود را 

دریافت کند.

امیر قلعه نویى و شــاگردانش بعد از شوك 
سنگین شکســت خانگى برابر الدحیل در 
بازى قبلى حاال چاره اى ندارند در تاشکند 
به هر نحوى شده از میزبان پرادعاى خود 
امتیاز بگیرند تا به عنــوان تیم دوم گروه 
راهــى مرحله حذفــى شــوند، جایى که 
ممکن اســت به اســتقالل برخورد کنند. 
قطعا احتمال دیدار ذوب آهن و اســتثالل 
در لیگ قهرمانان آســیا هــر چند یکى از 
سهیمه هاى ایران در ادامه این رقابت ها را 
مى ســوزاند ولى مى تواند دیدارى کامال 

مهیج و پر هیجان باشد. 

اشتباهات دیدار با الدحیل را تکرار نکنید

روز مرگ و زندگى در تاشکند

ارزانى در برزخ!

در شرایطى که رئیس تربیت بدنى ارتش در مصاحبه اخیرشبا
صحبتهایش هواداران پرسپولیس را نگران کرده چرا که باران
که مشکل امید به این راحتى حل شود. باران چشمه به باشگاه
بدهند. همچنین این موضوع  ارتباطى به رئیس تربیت بدنى ارت
را هنوز تربیت بدنى سپاه صادر نکرده است. شاید این بازیکنب
باید پاسخگوى این موضوع باشند. سردار آجرلو مسئول تربیت

ابهام در ماجراى 
عالیشاه

فدراســیون فوتبال ژاپن در فاصله دو ماه مانده به 
جام جهانى تصمیم گرفت وحید هلیلودزیچ، مربى 
بوســنیایى را برکنار کند و هدایت تیــم را به آکیرا 

نیشینو بسپارد. 
ناکامى ژاپن در دو بازى تدارکاتى ماه جارى آخرین 
ضربه به جایگاه متزلزل هلیلودزیچ بود. ژاپن در شروع 
سال جدید ابتدا با مالى به تساوى یک بر یک رسید و 

2در بازىدوم 2 بریک مغلوب اوکراین شد.
کوزو تاشیما، رییس فدراسیون ژاپن درباره دالیل این 

تصمیم گفت: «تالش کردیم با سبک هلیلودزیچ 
کار کنیم، ولــى در نهایت به این 

نتیجه رسیدیم که جواب 
نمى دهد. ارتباط او با

بازیکنان و اعتماد 
طرفین آســیب 
دیــده بــود.» 
اشــاره او بــه 
نقش بازیکنان 
قدیمــى تیــم 
مثــل اوکازاکى، 
هونــدا و کاگاوا در 
است  برکنارى این
که رابطه خوبى با 
این مربى نداشتند 

و گاهى از ترکیب تیم کنار گذاشــته 
میشدند.

تاشیما اضافه کرد: «میخواهیم بخت موفقیتمان در جام 
جهانى را حتى اگر یک یا دو درصد باشد افزایش دهیم. 
ما فردىرا انتخاب کردیمکه تیم را بهتر میشناسد.»

5این دومین بار است که این مربى 65 ساله در آستانه 
جام جهانى نیمکتش را از دســت میدهد. پیش از 
جام جهانى 2010 هم فدراســیون ساحل عاج 
تصمیم مشــابهى گرفته بود. ایــن در حالى 
4است که هلیلودزیچ در جام جهانى 2014

با الجزایر نتایج خیلى
اســت دوباره هدایت

شرایط خوبى ندارد.
در میان پنج تیم آســی
تیمى است که ســرمر
مسیر مقدماتى مجبور
سراغ ســرمربى بومى
به جام جهانى رســاند
کشور کنار رفت و جالب
نیمکت این تیم نشست
د که به

است
تیم ملى در سالهاى
داشته. کى روش توانس
جام جهانى برساند و د
بازى تشریفاتى آخر و
آسانترین صعود تیم مل
مثل کره جنوبى و عرب
استرالیا که مجبور شد

مربى پرتغالى از ســال
مداومى داشته باشد و

ل ق ا ا کا

کى روش توانست تیم 
ملى را بدون کمترین دردسر به
جهانى برساند و در این راه نه جام
تنها شکستى نخورد که تا روز
 آخر و بازى تشریفاتى مقابل 

دریافت  سوریه گلى
نکرده بود

س

  با ثبات ترین سرمربى آسیا
ى بردجهانىاو ما را آسان به جام جهانى برد

ل
ب

ىرسد دانیل ارزانى در یک برزخ فوتبالى  گیر کرده است و اگر بنا به دعوت 
زمان این دعوت بعد از رقابت هاى جام جهانى خواهد بود. همانطور  شد،
ه ایدبه تازگى نام یک ایرانى در اســترالیا سر زبان ها افتاده است. او 
 تکنیک نابى دارد و توانسته در ملبورن سیتى خوش بدرخشد و حتى 

ماهلیگ استرالیا را هم از آن خود کند. با درخشش او خیلى ها منتظر 
مالدعوتش به تیم ملــى بگوید ولى کارلوس چنین تصمیمى 

جهانى نظرى روى دعوت از ایــن بازیکن ندارد و اگر هم 
ســیه رخ خواهد داد. کى روش اما دیدگاه جالبى نسبت 

 به رسانه هاى استرالیا گفته اســت: «من باید به این 
ه اگر او را دعوت کردم و شانس بازى در تیم ملى 

داد و من هم از تیم ملى ایران جدا شدم، آنوقت 
شاید مربى بعد از من دانیل را دعوت نکرد...»
ه خوبى نشان مى دهد او نخواسته تا آینده 
بشود. به نظر مى رسد کى روش منتظر 
همکارى اش با تیم ملى و فدراسیون مه
 تا در صورتى که بعد از جام جهانى در 

آن موقع و براى جام ملت ها ارزانى را 
تکند.

نصف جهانت
یکى از مهم

است که براى
دارد. از سوى
که مى تواند
براى صعـ را
امتحان کند،

 است.
 لوکوموتیــو
 ذوبآهندر
آسیا در شــر
رقیب ایرانى

رو

ارزانى در برزخ!

کارشناسان قبل
ب اول آسیا
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بازى با ذوب  آهن فینال زودرس است 

در آستانه یک جنگ لفظى دیگر؟

 مصاحبه جدید مشــاور امور بین الملل رئیس فدراسیون فوتبال 
سوژه خوبى براى آنهایى جور کرده که عقیده دارند کادر فنى تیم 
ملى عالقه اى به بازى با تیم هاى بزرگ ندارد. حمیدرضا آصفى در 
گفتگویى که با رادیو انجام داده درباره دیدارهاى تدارکاتى تیم ملى 
گفته:«یکسرى تیم ها را با کمک دکتر تخت روانچى قطعى کردیم. 
تیم هایى مثل مکزیک و کرواسى قطعى شد اما گفتند کادرفنى 

نپسندیده است. این موضوعات مربوط به دو سال قبل است. من 
قبل از اینکه در فدراسیون باشم بازى هایى را قطعى کردم اما وقتى 
دیدم مناسب ندیدند، پاى خودم را از این بازى ها بیرون کشیدم.» 
آصفى در پاسخ به این سئوال که چرا کى روش پیشنهاد بازى با این 
دو تیم را رد کرده جواب جالبى داده:«زمانى که در پاریس بودم، دو 
بار تیم ملى را به پاریس بردم. یک بار منصور امیر آصفى سرپرست 

بود. یک بار هم تیم در اختیار بیژن ذوالفقارنسب بود. 
پولى هم از تیم ملى نگرفتیم بلکه ایرانى هاى 

مقیم فرانســه آن هزینه را متقبل شدند. در 
کل این موضوعات مهم نیست. در چرخ 

گردون زندگى این چیزها در ذهن من 
نمى ماند.»

نصف جهان  در شــرایط فعلى که اکثر باشــگاه هاى لیگ 
برترى ایران بحران مالى دارند و راه هاى معمول درآمدزایى 
هم بسته شــده، لیگ برتر ظرفیت 16 تیم را ندارد و ماندن   
تیم هاى بــى انگیزه و ضعیف اتفاق خوشــحال کننده اى 

نیست.
بگذارید موضــوع را از اینجا آغاز کنیم. آیــا بازیکنان تیم 
ملى، آمادگــى بدنى، ذهنى، چابکى و ســرعت الزم براى 
رقابت با اسپانیا و پرتغال را دارند؟ جواب روشن است که در

هفته هاى پایانى لیگ رقابت در پایین جدول بسیار جذاب 
است و معموًال همه سعى مى کنند تیم هاى سقوط کننده را 
حدس بزنند، ولى این بار مى خواهیم درباره تیم هایى که در 
لیگ باقى مى مانند صحبت کنیم. با شکست مشکى پوشان 
مقابل استقالل سقوط این تیم مشهدى قطعى شد و در سه 

هفته باقیمانده تنها یک تیم دیگر سقوط مى کند.
با فرض بقاى تراکتورسازى و سپاهان، از میان نفت تهران، 
استقالل خوزستان، سپیدرود رشــت و پدیده سه تیم باقى 
مى مانند و فصل آینده هم باید در لیگ برتر بازى کنند. ولى 
این تیم ها کیفیت حضور در باالترین ســطح فوتبال ایران 
را دارند؟ آنها در طول فصل عملکرد ضعیفى داشته اند و از 
روز اول قابل پیش بینى بود که در منطقه سقوط دست و پا 

بزنند. براى این تیم ها دورنماى مثبتى هم متصور نیســت 
و بعید اســت فصل آینده هم بتوانند دستاوردى براى لیگ 

داشته باشند.
معموًال تیم ها آرزو مى کننــد در هفته هاى آخر با تیم هاى 
فانوس به دست روبه رو نشوند. تیم هایى که در خطر سقوط 
هســتند حریفان خطرناکى محسوب مى شوند و مواجهه با 
آنها براى تیم هاى مدعى هم کار ســختى است، ولى این 
تیم ها حتــى در روزهاى آخــر هم حریفانى بــى آزارند و 

تهدیدى محسوب نمى شوند.
شکست مشکى پوشان مقابل استقالل پنجمین باخت متوالى 
این تیم در لیگ برتر بود. مســابقه جمعه براى این تیم بازى 
مرگ و زندگى محسوب مى شــد و از قبل مشخص بود که 
این تیم در صــورت باخت باید با لیگ برتــر خداحافظى کند. 
با این حال در طول بــازى ندیدیم که این تیــم خودش را به 
آب و آتش بزند. تســاوى بدون گل نیمــه اول بیش از آنکه 
نتیجه مقاومت این تیم باشــد به دلیل ارنج بد «وینفرد شفر» 
و بازى ناهماهنگ میزبان بود. وقتى در نیمه دوم اســتقالل 
با ترکیب بهترى به زمین رفت توانســت چهار بار دروازه این 
تیم را باز کند و به یک برد راحت برســد. در پایان بازى نشانه 
اى از ناراحتى بابت ســقوط در بازیکنان مشکى پوشان دیده 

نمى شد، با داور و بازیکنان حریف دست دادند و به رختکن رفتند!
اســتقالل خوزســتان هم جمعه میزبان تیم میانه جدولى 
گســترش فوالد بود که ظاهراً در این هفته ها نباید انگیزه 
زیادى داشته باشد، ولى بر خالف انتظار این تیم مهمان بود 
که براى برد تالش مى کرد. در نیمه دوم که بازى با تساوى 
پیش مى رفت، استقالل خوزستان با وجود نیاز به برد عقب 
نشسته بود و از تک امتیازش راضى به نظر مى رسید. فیروز 
کریمى با دیدن این شرایط نریمان جهان، مهره تهاجمى اش 
را به جاى تیموریان به زمین فرستاد و توانست در دقایق آخر 

به گل پیروزى برسد.
نفت تهران هــم هرچند با افاضلى تیم بهترى شــده، ولى 
همچنان نزدیک ترین تیم به ســقوط است. این تیم جمعه 
مقابل سایپا سومین باخت متوالى را تجربه کرد و با ادامه این 
نتایج چاره اى جز خداحافظى با لیگ نخواهد داشت. سپیدرود 
هم روز شنبه براى سومین هفته متوالى باخت و نتوانست از 

باخت همسایه هایش استفاده کند.
مشکالت فنى این تیم ها ارتباط مستقیمى با بحران مالى 
شان دارد. از اول فصل بارها خبر اعتصاب بازیکنان به دلیل 
دیر شدن پرداخت دستمزدها منتشر شــده است. پدیده به 
علت بدهى و کســر 6 امتیاز به پایین جدول افتاده و خطر 

کســر 6 امتیاز دیگر این تیم را تهدید مى کند. در این شبه 
باشگاه ها ضعف مدیریتى بیداد مى کند و در هفدهمین دوره 
لیگ حرفه اى هنوز به سبک تیم هاى محلى اداره مى شوند.
حضور چنین تیم هایى نه تنها نفعى براى لیگ برتر ندارد که 
با بحران هاى مختلف روى کیفیت مسابقات هم تأثیر منفى 
دارند. معیار کیفیت فنى لیگ فقط استقالل و پرسپولیس و 
یکى دو تیم دیگر نیست و باید وضعیت همه تیم ها در نظر 
گرفته شود. در شرایط فعلى که اکثر باشگاه ها بحران مالى 
دارند و راه هاى معمول درآمدزایى هم بســته شــده، لیگ 
برتر ظرفیت 16 تیم را ندارد و ماندن چنین تیم هایى اتفاق 

خوشحال کننده اى نیست.
اگر دو تیمــى که از لیگ یک صعود مى کنند هم مشــکل 
ســازماندهى، زیرســاخت و بودجه داشته باشــند، بحران 
یک بار دیگر نیمى از لیگ برتر را در بــر مى گیرد. یکى از 
همکارانمان در تحلیلى مفصل در این باره پیشنهاد داده که 
از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ انتظار مى رود که به فکر 
کیفیت مسابقات هم باشند و حاال که امکان رفع مشکالت 
نیست در تعداد تیم ها تجدید نظر کنند. به نظر مى رسد که 
این پیشنهاد جاى بررسى  دارد و با ساز و کارهایى مى تواند 

عملیاتى شود.

سرمربى تیم فوتبال فوالدخوزستان با بیان اینکه دیدار این هفته با 
ذوب آهن یک فینال زودرس محسوب مى شود، گفت: اگر این تیم 
را شکست دهیم، مى توانیم به کسب سهمیه آسیایى در دیدارهاى 

بعدى نیز امیدوار باشیم.
سیداکبر پورموســوى در گفتگویى، در خصوص سه هفته پایانى 
لیگ و حساسیت کار براى فوالد، اظهارکرد: واقعاً سه هفته حساس 
را پیش رو داریم و اگر مى خواهیم به گرفتن کسب سهمیه امیدوار 

باشیم باید در این ســه دیدار و مهمتر از همه بازى این هفته مان 
برابر ذوب آهن که از حساسیت و جایگاه خاصى برخوردار است به 

پیروزى برسیم است.
وى با بیان اینکه دیدار با ذوب آهن فینال زودرس فوالد اســت، 
ادامه داد: اگر بتوانیم ذوب آهن را شکســت دهیم، مى توانیم به 
کســب ســهمیه در دیدارهاى بعدى نیز امیدوار باشیم. در غیر 
اینصورت نیز امیدهاى ما براى رسیدن به سهمیه آسیایى از بین 

خواهد 
رفت.

ســرمربى تیم 
بــا فوتبال فوالدخوزســتان 

اشاره به شرایط خوب بازیکنانش براى رویارویى با ذوب آهن 
گفت: این دیدار اهمیت ویژه اى براى ما دارد و باید هر چه داریم 

در زمین به نمایش بگذاریم.

صحبت هاى سرمربى پرسپولیس در برنامه 90 نشان داد که بعید است 
گرشاسبى علیرغم قولى که به تاج براى تعامل پرسپولیس با تیم ملى داده 
بتواند سرمربى تیمش را راضى کند تا با کى روش به نقطه مشترکى برسد. 
برانکو در پاسخ به درخواست کى روش براى در اختیار داشتن بازیکنان 
لیگ برترى پاســخ کنایه آمیزى داده و گفته اگر او مى تواند بازیکنان را 
در این 40 روز به سطح مســى و رونالدو برساند او تمام بازیکنانش را به 
تیم ملى خواهد داد. حاال باید منتظر بمانیم و ببینیم کارلوس کى روش چه 
واکنشى به این صحبتها انجام خواهد داد. سرمربى تیم ملى که در تازه ترین 
مصاحبه اش مدعى شده عصبانى نیست و به دنبال تعامل و همکارى است، 
شــاید در صفحه فیســبوکش دوباره از اختالفاتش با سرمربى محبوب 
پرســپولیس رونمایى کند و باید دید در صورتى که این اتفاق رخ دهد، 

کى روش از چه لحن و ادبیاتى استفاده خواهد کرد. 

پایم را از این بازى بیرون کشیدم

در تعداد تیم ها تجدید نظر کنیددر تعداد تیم ها تجدید نظر کنید

فانوس به دستان بى آزارفانوس به دستان بى آزار

نصف جهــان   پرویزمظلومى! یکــى از بهترین تیم هاى اســتقالل با مجیدى، 
تیموریان، برهانى، زندى، جبارى، حیدرى، منتظرى، رحمتى، مى داودى، شریفات، 
عمران زاده دست شما بود.خروجى و نتیجه اى که گرفتید چه چیزى بود که موفقیت 

«وینفرد شفر» را به علت مدیریت خوب باشگاه مى دانید؟
 دلیل این نقد ما به سرمربى اسبق استقالل مصاحبه اخیرش با خبرگزارى تسنیم 
است. این مصاحبه که مورد  انتقاد برخى از رســانه ها هم قرار گرفته،یک نکته 

مهم دارد. اینکه سرمربى اسبق استقالل بخشى از موفقیت شفر را حاصل کار 
افتخارى و همکارانش دانســته و گفته: « نگاهى به سال هاى گذشته به 

خوبى نشان مى دهد که مربیان قبلى استقالل با مشکالتى مانند بى پولى 
یا نداشتن زمین تمرین مواجه بودند و حتى من زمانى که هدایت این 
تیم را به عهده داشتم مجبور بودم بارها زمان تمرین را بر خالف میلم 
تغییر بدهم. شفر اما در استقالل دغدغه پول و زمین تمرین را ندارد 

و باشگاه هم امکانات الزم را در اختیار این مربى قرار داده است.»

  در اینکه افتخارى سعى کرده امکانات مورد نظر شــفر را فراهم کند جاى هیچ 
شــکى نیســت اما اینطور هم نبوده که این امکانات از روز اول براى مرد آلمانى 

آماده باشد و شاید اگر اصرارها و اعتراض هاى او به افتخارى نبود، هیچ وقت آبى 
ها صاحب یک زمین تمرین مناسب نمى شــدند. مظلومى حتمًا این موضوع را 
مى داند که شفر در ماه هاى اول حضورش در استقالل، شدیداً از اینکه آبى ها یک 
زمین تمرین مناسب ندارند و باید در جایى تمرین کنند که تیم هاى دیگرى هم 
در آن حضور دارند، ناراحت بود و کار تا جایى پیش رفت که بابت این قضیه و البته 

یکسرى نکات دیگر به فکر استعفا و جدایى 
افتاد اما افتخارى نهایتًا توانســت او را 
راضى کند. بهتر است مربیانى مانند 
مظلومى موفقیت استقالل را در 
تدبیر و درایت شفر هم بدانند  
و فقط عامل پیروزى هاى 
او را در مدیریــت خوب 

باشگاه ندانند.

حاال فقط مدیریت!

این جواب 
محبت هایمان بود؟!

باشگاه ذوب آهن نسبت به اظهارات بهداد سلیمى نسبت به عدم پرداخت مطالباتش 
پاسخ داد.

در جواب باشگاه ذوب آهن آمده است: باشگاه ذوب آهن در سال 95 در حالى با بهداد 
ســلیمى قرارداد 50 میلیون تومانى امضا کرد که این بازیکــن مصدوم بوده و عمًال 
نمى توانسته است در لیگ برتر حضور یابد. اما باشگاه ذوب آهن با توجه به حمایت از 
قهرمان وزنه بردارى کشور و با توجه به عالقه شخصى مدیرعامل که خود از قهرمانان 
این رشته ورزشى است و البته با توصیه تعدادى از دوستان و قهرمانان این رشته، اقدام 

به عقد قرار داد با سلیمى کرده است.
همچنین کلیه مطالبات سال هاى قبل بهداد سلیمى پرداخت شده و از مبلغ قرارداد 

فصل گذشته 30 درصد آن به او پرداخت شده است.
نکته مهم در این زمینه آن است که قرارداد 50 میلیونى که تنها براى یک بازى با سلیمى 
بسته شده است، مورد اعتراض دیگر وزنه برداران قهرمان ذوب آهن بود که براى 12 

بازى با قراردادهایى به مراتب کمتر از این مبلغ براى این باشگاه وزنه زدند.
در قسمت دیگرى از پاسخ باشــگاه ذوب آهن آمده است: بهداد سلیمى وکیل مدافع 
دیگر وزنه برداران تیم ذوب آهن نیست و امیدواریم اظهار نظر آدم هاى بزرگ، به اندازه 

خودشان بزرگ باشد.
همچنین باشگاه ذوب آهن در پاسخ به اظهارات سهراب مرادى دیگر وزنه بردار این 
تیم ابراز کرد: جداى پرداخت مبلغ قرارداد 20 میلیونى این وزنه بردار، با توجه به مدال 
آورى این بازیکن و کیانوش رستمى در المپیک، با نظر مساعد مدیریت کارخانه ذوب 
آهن مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال به عنوان پاداش به وى پرداخت شده و ذکر 

صحبت هایى علیه مدیران این مجموعه، ناسپاسى به تمام این تالش هاست.
از سوى دیگر اظهار نظر غیر کارشناسانه در مورد دیگر رشته هاى ورزشى به ویژه فوتبال 
از طرف دیگر قهرمانان ورزشى نکته  اى قابل تأمل است، چرا که اهالى فوتبال وقوف 
کامل دارند که باشگاه ذوب آهن با کمترین هزینه در میان دیگر تیم هاى لیگ برترى، 
در رقابت هاى لیگ برتر در مکان دومى ایستاده است و در رقابت هاى لیگ قهرمانان 
باشگاه هاى آسیا نیز با همین عنوان، در آستانه صعود به مرحله بعدى لیگ قهرمانان 

آسیاست.
قهرمان را در کنار نامشان  امید آن داریم؛ افــرادى که نام 
قهرمانــى بماننــد و یدك مى کشــند، کمى بر مرام 
باشند، که براى کسب قدردان زحمات مجموعه هایى 
حمایت از آنان از هیچ این عناویــن براى ایشــان و 

تالشى فروگذار نبوده اند.

در آستانه

 هفته مان 
دار است به 

الد اســت، 
ى توانیم به 
یم. در غیر 
ایى از بین 

خواهد
رفت.

ســرمربى تیم 
بــا فوتبال فوالدخوزســتان 

اشاره به شرایط خوب بازیکنانش براى رویارویى با ذوبآهن
گفت: این دیدار اهمیت ویژه اى براى ما دارد و باید هر چه داریم 

در زمین به نمایش بگذاریم.

صحبت هاى سرمربى پ
گرشاسبى علیرغم قولى
بتواند سرمربى تیمش ر
در پاسخبه درخو برانکو
لیگ برترى پاســخ کنا
0دراین 40 روز به سطح
تیم ملى خواهد داد. حاال
واکنشى به این صحبتها
مصاحبه اش مدعى شده
شــاید در صفحه فیسـ
پرســپولیس رونمایى
کى روش ازچه لحن و اد

ن شر ىپ ر و و ر ر ور ن ر
ىایى یکسرى نکات دیگر به فکر استعفا و جد
افتاد اما افتخارى نهایتًا توانســت او را
راضى کند. بهتر است مربیانى مانند 
مظلومى موفقیت استقالل را در 
تدبیر و درایت شفر هم بدانند  
فقط عامل پیروزىهاى و
او را در مدیریــت خوب

باشگاه ندانند.

این شبه  ر
همین دوره 
مى شوند.
ر ندارد که 
تأثیر منفى 
سپولیس و 
 ها در نظر 
حران مالى 
ــده، لیگ 
ایى اتفاق 

 مشــکل 
ند، بحران 
رد. یکى از 
داده که  اد
 که به فکر 
 مشکالت 
ى رسد که 
ى مى تواند 

چوقتآبى 
 موضوع را 
بى ها یک 
یگرى هم 
ضیهو البته 

ل و ر ر نوز ى و ر ر غ پر ر ز ر م
آورى این بازیکن و کیانوش رستمى در المپیک، با نظر مساعد مدیریت کارخانه ذوب
0آهن مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال به عنوان پاداش به وى پرداخت شده و ذکر

صحبت هایى علیه مدیران این مجموعه، ناسپاسى به تمام این تالش هاست.
از سوى دیگر اظهار نظر غیر کارشناسانه درمورد دیگر رشته هاى ورزشى بهویژه فوتبال
از طرف دیگر قهرمانان ورزشى نکته  اى قابل تأمل است، چرا که اهالى فوتبال وقوف
کامل دارند که باشگاه ذوبآهنبا کمترین هزینه در میاندیگر تیم هاى لیگ برترى،
رقابت هاى لیگ برتر در مکان دومى ایستاده است و در رقابت هاى لیگ قهرمانان در
باشگاه هاى آسیا نیز با همین عنوان، در آستانه صعود به مرحله بعدى لیگ قهرمانان

آسیاست.
قهرمان را در کنار نامشان امید آن داریم؛ افــرادى که نام 
قهرمانــى بماننــد ویدك مى کشــند، کمى بر مرام 
باشند، که براى کسبقدردان زحمات مجموعه هایى 
حمایت از آنان از هیچاین عناویــن براى ایشــان و 

تالشى فروگذار نبوده اند.

و
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 عالیم کمبــود برخــى ویتامین ها خودشــان را در 
حوالى صورت نشــان مى دهند. با ما همراه باشید تا 
با مختصرى از این عالیم هشــداردهنده بیشتر آشنا 

شوید.

رنگ پریدگى صورت
رنگ پریدگى بیش  از حد صــورت مى تواند از جمله 

عالیم کمبود ویتامین B12باشــد. کمبود ویتامین 
B12عالوه بر رنگ پریدگى صورت، با عالیم دیگرى 
مانند افسردگى و خستگى نیز در ارتباط است. براى 
رفع این کمبود، باید به مصرف گوشــت و غذاهاى 
دریایى توجه بیشترى نشان دهید. اما اگر پوست تان 
خشک است، حواستان باشد خشکى پوست مى تواند 
 A باشــد. ویتامین C و A عالمت کمبود ویتامین
در حفظ سالمت پوســت، به ویژه پس از مواجهه با 
نور آفتاب تأثیر بســزایى دارد و ویتامین C نیز براى 
کالژن سازى ضرورى است. پس براى اینکه درگیر 
کمبود این ویتامین هاى ضرورى نشوید، مصرف 
ســبزیجاتى مانند کلم برگ، هویج و اسفناج و 
میوه هایى مانند زردآلو، گریپ فروت و پرتقال را 

در برنامه غذایى تان بگنجانید.

آکنه
 A آکنه از جمله نشانه هاى بارز کمبود ویتامین
است. این ویتامین در ماهى، زرده تخم مرغ، 
کره و ســبزیجات رنگ ســبز و زرد یافت 

مى شود.

خشکى موها
خشکى و شکنندگى مو و همچنین شوره 
سر مى تواند از جمله عالیم کمبود ویتامین 
B7یــا همان بیوتین باشــد کــه معموًال 

درصورت مصرف بلندمــدت آنتى بیوتیک به وجود 
مى آید. ویتامینB7 در گوشت، ماهى، میوه ها، قارچ و 

حبوبات یافت مى شود.
 اما اگر به جاى خشکى موها شــوره سر دارید، بدانید 
 B6 و B2 شوره سر مى تواند عالمت کمبود ویتامین
و نیز کمبود مواد معدنى ضرورى مانند زینک و منیزیم 
باشد. پس براى اینکه به شوره سِر ناشى از کمبودهاى 
تغذیه اى دچار نشــوید، مصرف به اندازه شــکالت، 
مغزها، هویج، تخم مرغ و ماهى را در برنامه غذایى تان 

فراموش نکنید.

 بى رنگى لب
بى رنگى لب معموًال نشانه کمبود آهن است. گوشت 
قرمز یکــى از مهمترین منابع تأمین آهن به شــمار 
مى رود. درصورت ابتال به کمبــود آهن باید مدتى از 
مصرف مواد غذایى حاوى کلسیم فراوان خوددارى 

کنید، زیرا مانع جذب آهن مى شوند.

 پف چشم
پف شدید چشم ها مى تواند نشانه کمبود ید باشد که در 
این صورت، با مصرف کافى نمک یددار برطرف خواهد 
شد. ید عالوه بر نمک، در غذاهاى دریایى، لبنیات و 
حتى نان نیز یافت مى شــود. اما اگر چشم هاى تان 
نسبت به نور حساس  هســتند، شاید کمبود ویتامین 
A و B2داشته باشید. نیازى به گفتن نیست هرگونه 
مشکلى در ارتباط با چشم ها و بینایى باید با پزشک 

متخصص درمیان گذاشته شود.

 خونریزى لثه
خونریزى لثــه از جمله نشــانه هاى کمبود ویتامین 
C اســت. کمبود ویتامین C باعث تضعیف سیستم 
ایمنى بدن، ایجاد دردهاى عضالنى و اســتخوانى 
و نیز مشــکالت دهان ودندان مى شود. توجه داشته 
باشید ویتامین C به مقدار فراوان در مرکبات و فلفل 

قرمز وجود دارد.

بخش اعظم ویتامین ها، فیبر و امالح معدنى روزانه با مصرف انواع سبزى ها تأمین مى شود، براى مثال ویتامین 
A، B و C در گروه سبزى ها فراوان یافت مى شود.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه سبزى ها منبع غنى ویتامین ها، فیبر و امالح 
معدنى و آنتى اکسیدان هستند، بر مصرف سه تا پنج وعده از گروه سبزیجات در روز تأکید کرد.

زهرا عبداللهى با بیان اینکه گروه غذایى ســبزى ها از اصلى ترین موادمغذى هســتند، افزود: بخش اعظم
 ویتامین ها، فیبر و امالح معدنى روزانه با مصرف انواع سبزى ها تأمین مى شود، براى مثال ویتامین A، B و 

C در گروه سبزى ها فراوان یافت مى شود.
وى گفت: ســبزى ها عالوه بر ویتامین ها، حاوى آنتى اکسیدان هایى هستند که خاصیت ضدسرطان دارند؛ 
همچنین فیبر غذایى موجود در سبزى ها، براى پیشگیرى از چاقى، اضافه وزن، بیمارى هاى قلبى و عروقى، 

دیابت، سالمت دستگاه گوارش و پیشگیرى از یبوست الزم است. 
عبداللهى در خصوص میزان استاندارد مصرف سبزى ها در طول روز ادامه داد: توصیه مى شود که روزانه بین 

سه تا پنج واحد از گروه سبزى ها استفاده شود. 
وى با بیان اینکه بهتر است همراه وعده ناهار و شام، ساالد و سبزى مصرف شود، گفت: توصیه مى شود، ساالد 
بدون سس مصرف شود و به جاى آن، از چاشنى هاى سالم تر مانند روغن زیتون، سرکه، آبلیمو یا آبغوره استفاده 

شود و در صورت مصرف سس نیز باید به مقدار اندك و از نوع سس هاى کم چرب باشد. 
عبداللهى در خصوص نحوه مصرف سبزى ها گفت: حتى االمکان سبزى ها را باید به صورت خام مصرف کرد، 
زیرا پختن سبزى به ویژه به مدت طوالنى، موجب از بین رفتن ویتامین هاى آن مى شود. سبزى خوردن، گوجه 
فرنگى، پیاز، گل کلم، شلغم، ترب و انواع فلفل سبز مثال هایى از سبزى هاى خام هستند و در صورت در دسترس 
بودن باید مصرف آنها را همراه با غذا تشویق کرد، اما درصورت پختن سبزیجات، نباید بیش از 20 دقیقه طبخ 

داده شود، از طرفى سرخ کردن، ارزش غذایى سبزى را ازبین مى برد. 

وقتى کودکان از هر نوع غذایى مصرف نمى کنند و فقط به 
خوردن چند خوراکى خاص تمایل نشان مى دهند یا در برابر 
غذاهاى جدید واکنش منفى نشان مى دهند و مدام غذاهاى 
همیشگى خود را مى خواهند و در عین حال از غذاهاى ناسالم 
و هله هوله ها استقبال مى کنند، والدین خود را بسیار نگران 
مى کنند و آنها نمى دانند چگونه باید این شرایط را مدیریت 

کنند. 
معموًال ترفندهایــى که والدین براى تشــویق کودکان به 
خوردن غذاهاى سالم به کار مى برند، چندان کارآمد نیست و 
حتى وضعیت را بدتر مى کنند. اما روانشناسان در بررسى هاى 
خود به شــش روش آسان دســت یافته اند که به وسیله آن 
مى توان کودکان بد غذا را به خوردن غذاى جدید و ســالم 
تشــویق کرد، به طورى که از خوردن انواع غذاها لذت نیز 

ببرند.
این محققان توصیه مى کنند که:

1- والدین کودکان را به خوردن سبزیجاتى که دوست ندارند، 
مجبور نکنند. این کار باعث مى شــود که آنها بعدها هرگز 

غذاى جدیدى را امتحان نکنند.
2- تا جاى ممکن هنگام غذا خوردن، تمام اعضاى خانواده 
دور هم جمع شوند. کودکان وقتى دیگران را در حال خوردن 

غذایى جدید مى بینند، به خوردن آن تشویق مى شوند.
3- اندازه غذاى کودك مناسب او باشد و والدین نباید او را به 

پرخورى مجبور کنند.
4- هر زمان کــودك، غذاى جدیــدى را امتحان کرد، باید 
بالفاصله از او تمجید شــود. حتى اگر او فقط ذره اى از غذا 

را خورده باشد.
5- خوراکى هاى ناسالم را باید از جلوى چشم کودکان دور 

نگه داشت.
6- همچنین نباید خیلى خشک و انعطاف ناپذیر بود. گاهى 
اوقات، به ویژه هنگام جشــن ها، مى توان در کنار غذاهاى 

سالم، برخى از هله  هوله ها را در اختیار کودکان گذاشت.

عضالت جلوه زیبایى به بدن انسان مى بخشند. اما نکته 
مهمتر این است که آنها نقش مهمى در حمایت از سالمت 
کلى انسان ایفا مى کنند. در حقیقت، عضالت به سالمت 
متابولیک، کنترل وزن بدن، اســتحکام اســتخوانى و 
انعطاف پذیرى در برابر استرس و بیمارى کمک مى کنند.
بدن انسان بیش از 600 عضله دارد که درحدود 40 درصد 
از وزن بدن را تشکیل مى دهند. از طریق ورزش منظم و 
دنبال کردن یک رژیم غذایى سالم، بهره مندى از مقدار 

مناسب توده عضالنى امکانپذیر است.
وضعیت سالمت عضالت مى تواند سرنخ هایى درباره 
ابعاد دیگر سالمت را در اختیارتان قرار دهد. از این رو، 
توجه ویژه به ناراحتى هاى عضالنى و چرایى شکل گیرى 

آنها اهمیت دارد.

بیشتر استراحت کنید
ورزش بیش از اندازه بر ســالمت عضالنى تأثیر منفى 
مى گذارد. اگر پس از انجام ورزش، با احســاس درد در 
عضالت خود مواجه مى شوید، این نشانه اى آشکار از نیاز 

به استراحت بیشتر روزانه است.
طى انجام تمرینات ورزشى، پارگى هاى ریز در عضالت 
رخ مى دهند که شکل گیرى درد را به همراه دارد. در زمان 
استراحت، بدن روى ترمیم این پارگى ها و ساخت عضله 
جدید کار مى کند. از این رو، ریکاورى بخشى مهم از رژیم 
تناسب اندام محسوب مى شــود و بر همین اساس باید 
همواره به عضالت خود گوش فرا دهید و از اعمال فشار 

بیش از اندازه بر آنها پرهیز کنید.
به خاطر داشته باشید که هرچه شدت تمرینات ورزشى 
بیشتر باشد، زمان بیشترى نیز براى احیاى عضالت نیاز 

خواهد بود.
جدا از اســتراحت کافــى، تأمین آب مورد نیــاز بدن را 
فراموش نکنید و برخى تمرینات ســبک ایروبیک مانند 

پیاده روى یا دویدن آرام را نیز انجام دهید.

آب بیشترى بنوشید
گرفتگــى عضالنى که طى آن یــک عضله به صورت 
غیر ارادى منقبض مى شــود، مى تواند به واســطه کم 
آبى بدن شکل بگیرد. آب 75 درصد از بافت عضالنى را 
تشــکیل داده و به آن در انقباض و کسب آرامش کمک 
مى کنــد. از ایــن رو، کم آبى بــدن مــى تواند خطر 

گرفتگى هاى عضالنى را افزایش دهد.
افزون بر این، آب بــراى گردش مواد مغــذى در بدن 
اهمیت دارد و اختالل در این جریان محرومیت عضالت 

از دریافت مواد مغذى مهم را به همراه دارد.
اگر با گرفتگى یا احساس درد در عضالت مواجه هستید، 
آب بیشترى بنوشید. براى پیشــگیرى از کم آبى بدن 

همواره در طول روز به مقدار فراوان آب بنوشید.

سطوح منیزیم خود را بررسى کنید
اسپاســم ها و گرفتگى هاى مکرر عضالنى مى تواند 
نشــانه اى از کمبود منیزیم در بدن انسان باشد. منیزیم 
یک ماده مغــذى مهم براى حفظ ســالمت عضالنى 
اســت، زیرا اســتفاده و جــذب کلســیم را تحریک 
مى کند و میزان جذب پتاسیم را افزایش مى دهد که هر 
دو عامل براى بهره منــدى از عضالتى قوى ضرورى 

هستند.
افزون بر این، منیزیم به جذب قند بیشتر از خون توسط 
عضالت و دفع اســید الکتیک کمک مى کند. اســید 
الکتیک مى تواند طى انجــام ورزش در عضالت تولید 

شده و به احساس درد منجر شود.
اگــر به طــور مکــرر گرفتگــى هــاى عضالنــى را تجربه

 مى کنید، بهتر ســطوح منیزیم بــدن خود را بررســى کنید. 
اگر با کمبــود منیزیــم مواجه هســتید تنها کارى کــه باید 
انجام دهید افزایش مصــرف این ماده معدنــى مهم از طریق 

یک رژیم غذایى ســالم یا مشــورت با پزشــک براى مصرف 
مکمل اســت. از جملــه مــواد غذایــى سرشــار از منیزیم 
مى توان به غالت، مغزهاى خوراکى، لوبیاها، حبوبات، سبزیجات 

برگدار سبز و میوه هایى مانند آووکادو و موز اشاره کرد.

پتاسیم بیشترى مصرف کنید
اگر به ناگاه گرفتگى هاى عضالنى بیشــترى را تجربه 
مى کنید، احتمال مواجهه با کمبود پتاسیم وجود دارد. در 
حقیقت، گرفتگى هاى عضالنى مکرر یکى از نشانه هاى 

شایع کمبود پتاسیم محسوب مى شوند.
پتاســیم به حفظ تعادل مایع و الکترولیت در بدن انسان 
کمک مى کند که این شــرایط براى عملکرد درســت 

عضالنى و عصبى اهمیت دارد.
منابع پتاسیم بدن خود را مى توانید با مصرف مواد غذایى 
سرشــار از این ماده معدنى مانند موز، جوانه بروکسل، 
اســفناج و لوبیا ســفید تقویت کنید. همچنین، پس از 

مشورت با پزشک مى توانید از مکمل استفاده کنید.

سطوح قند خون خود را کنترل کنید
دیابت مى تواند به گرفتگى هــاى عضالنى در ناحیه پا 
منجر شــود. در حقیقت، دیابت کنترل نشده به اعصاب 

آسیب وارد مى کند و موجب نوروپاتى دیابتى مى شود. 
برخى نشانه هاى نوروپاتى دیابتى شامل درد در عضالت 
پا و احساس ســوزن سوزن شــدن و بى حسى در پاها 

مى شوند.
اگر به دیابت مبتال هستید و گرفتگى هاى عضالنى را 
تجربه مى کنید، ســطح قند خون خود را بررسى کنید. 
همچنین براى تشــخیص دقیق و درمان به پزشــک 

مراجعه کنید.

سیگار کشیدن را ترك کنید
اگر فردى سیگارى هســتید، ضعف عضالنى و قدرت 
کم پنجه، از نشانه هاى آشــکار فرا رسیدن زمان ترك 

سیگار هستند.
سموم مضر موجود در سیگار براى کل بدن انسان ضرر 
دارند. در حقیقت، نیکوتین مى تواند عضالت مختلف را 
تحت تأثیر قرار دهد و زمینه ساز اختالالت عضالنى حاد 

یا مزمن شود.
افزون بر این، سیگار کشــیدن به گردش خون ضعیف 
در سراسر بدن منجر مى شــود که به معناى محرومیت 
عضالت از دریافت مواد مغذى و اکسیژن کافى براى ارائه 

عملکرد درست است.

یک پژوهشگر طب سنتى گفت: براى حفظ سالمتى کبد، شــروع به غذا خوردن، تنها هنگامى مجاز است که 
اشتهاى واقعى وجود داشته باشد؛ مدت زمانى که براى هر وعده غذایى صرف مى شود، باید بیش از 20 دقیقه باشد
زهرا گرجى درباره مراقب از کبد گفت: یکى از مهمترین اصول مراقبت از کبد در طب ایرانى، رعایت قوانین خوردن 
و آشامیدن است و براى حفظ سالمتى کبد، شروع به غذا خوردن تنها هنگامى مجاز است که اشتهاى واقعى وجود 

داشته باشد.
وى اضافه کرد: مدت زمانى که براى هر وعده غذایى صرف مى شود، باید بیش از 20 دقیقه باشد و خوب جویدن 
غذا، نخستین مرحله از هضم غذاست که عالوه بر کنترل حجم غذاى مصرفى، بر هضم خوب غذا نیز مؤثر است.

این پژوهشگر طب سنتى تصریح کرد: جویدن همراه با توجه به طعم و اجزاى غذاى مصرفى توصیه 
مى شود و اگر افراد سریع غذا مى خورند و هر وعده غذایى شان کمتر از 15 دقیقه طول مى کشد، 

حتما تمرین هاى مربوط به خوردن با تفکر را انجام باید دهند.
گرجى توضیح داد: عالئم اشتهاى واقعى، سبکى شکم، 

نبض ضعیف، افزایش حواس به خصوص بویایى، 
عدم تمایل فرد به خواب و کم شدن آب دهان 
اســت و همچنین افراد توجه کنند بعد از اینکه 

اشــتهاى واقعى به وجود آمد، در صرف غذا تأخیر 
نکنند. وى ادامه داد: آرام غذا خوردن و خوب جویدن 

غذا، از راه هاى کاهش وزن در افراد است چرا که وقتى 
غذا خوب جویده مى شود، هضم بهترى پیدا مى کند و مواد 

زائد کمترى تولید مى شود.
وى متذکر شــد: افراد از امروز تمرین خوب جویدن را آغاز 

کنند، بعد از هر لقمه اى که در دهان گذاشته مى شود، قاشق را بر 
زمین گذاشته و به طعم، بافت غذا، اجزائى که در غذا وجود دارد و 

احساسى که در دهان ایجاد مى کند، فکر کنند.

گرفتگى
 مکرر بــدن 

نشانه 
چیست؟

عالیم کمبود ویتامین در صورت

یک متخصص گوش، حلق و بینى با اشــاره به عوارض 
ابتال به پولیپ بینى گفت: پولیپ بینى را مى توان با قرص 
و اســپرى به مدت کوتاهى کنترل کرد، اما درمان این 

مشکل با جراحى مناسب تر است.
ابراهیم رزم پا اظهارداشــت: پولیپ بینــى تا زمانى که 
کوچک اســت، عالمتى نــدارد اما وقتى بزرگ شــد، 

اصلى ترین عالمت آن انسداد تنفسى است.
وى با بیان اینکه با توجه به نقــش فیزیولوژیکى بینى 

مشخص مى شود که پولیپ بینى منجر به انسداد بینى 
شده است، افزود: بیمارانى که پولیپ دارند و نمى توانند 
از راه بینى تنفس کنند، ناچار به تنفس دهانى مى شوند 
که این مسئله نیز منجر به خشکى گلو به هنگام خواب 

مى شود.
این متخصص گوش، حلق و بینى خاطر نشــان کرد: از 
دیگر عالیم پولیپ بینى، گرفتگى بینى به طور مزمن، 
اختالل حس بویایى، ســردرد، ترشح بینى و اختالل در 

خواب اســت؛همچنین دلیل عمده ایجــاد پولیپ بینى 
عفونت هاى مزمن، سینوزیت و آلرژى است.

رزم پا با بیان اینکه پولیپ بینى یک بیمارى ارثى محسوب 
نمى شود،  یادآور شد: البته آلرژى یکى از اصلى ترین علت 

ایجاد پولیپ بینى است که مى تواند ارثى باشد.
وى عنوان کــرد: پولیپ بینى در صورتــى که به مدت 
طوالنى ادامه پیدا کند و درمان نشــود، مى تواند منجر 
به بیمارى هاى قلبى-ریوى شــود همچنین از عوارض 

احتمالى دیگر پولیپ بینى، عفونت هاى مکرر و خونریزى 
بینى است.

این متخصص گــوش، حلق و بینى با اشــاره به اینکه 
پولیپ بینى ممکن اســت به دلیل درمان نشدن منجر 
به بیمارى هاى زمینه اى همچون عفونت، حساسیت و 
آلرژى شود، اضافه کرد: با توجه به اینکه جراحى پولیپ 
بینى سخت و مشکل است،  ممکن بوده در حین جراحى 

به چشم و ارگان هاى مغزى آسیب برساند.

6 روش براى تشویق کودکان
 در  به غذا خوردن

د تا 
شنا 

له 
ین 
رى 
ى 
ى 
ان 
اند 
AA

عضال
مهمت
کلىا
متابو

انعطاف
بدنا
از وزن
دنبال
مناس
وض
ابعاد
توجه
آنها اه

روزانه 3 تا 5 وعده انواع سبزیجات مصرف شود

جویدن کامل غذا، مانع  ابتال به «کبد چرب»

بالهایى که 
پولیپ بینى 
بر سرتان مى آورد

هاى مکرر و خونریزى

با اشــاره به اینکه نى
درمان نشدن منجر ل
عفونت، حساسیت و ن
ه اینکه جراحى پولیپ
ن بوده در حین جراحى

 برساند.

آفتاب نور
کالژن سا
کمبود
ســب
میوه
در برن

آک
اس
ک

الوه بر کنترل حجم غذاى مصرفى، بر هضم خوب غذا نیز مؤثر است.
ن همراه با توجه به طعم و اجزاى غذاى مصرفى توصیه 

5وعده غذایى شان کمتر از 15 دقیقه طول مى کشد، 
نجام باید دهند.

بکى شکم، 
یایى، 
هان
که

 تأخیر 
ب جویدن 
که وقتى را
مى کند و مواد

ب جویدنرا آغاز 
 مى شود، قاشق را بر 
ه درغذا وجود دارد و

د.
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صبــح دیــروز (ســه شــنبه) حوالــى ســاعت 6  قاتل اهــورا پســر بچه
 2/5 ساله رشتى در زندان الکان رشت مقابل چشمان پدر مقتول به دار آویخته 

شد.
 این قاتل همسرصیغه اى مادر مطلقه کودك جانباخته بود. در زمان اجراى حکم 
قصاص مادر مقتول حضور نداشت. طبق گفته شاهدان درحالى که خانواده قاتل 
قبل از اجرا تالش بسیارى براى جلب رضایت پدر مقتول کردند اما  قاتل زمان 

اجراى مجازات هیچگونه صحبت و مقاومتى انجام نداد.
این جنایت 22 مهرماه ســال گذشــته رخ داد. قاتل، کودك 2/5 ساله همسر
صیغه اى خود را مورد آزار و اذیت قــرار داده و درحالى که کودك گریه مى کرد 
سر او را چندین مرتبه به دیوار کوبید که در اثر این ضربات این کودك دو و نیم 

ساله کشته شد.
دقایقى بعد از ارتکاب قتل با حضور پلیس که از طریق همسایه ها در جریان این 
جنایت قرار گرفته بودند قاتل در صحنه قتل بازداشــت شد. وى ابتدا منکر قتل 
بود ولى در ادامه به قتل این کودك بعد از آزار و اذیت اعتراف کرد. بعد از اعتراف 
قاتل در مراحل بازجویى پلیســى؛ دادگاه برگزار شــد و در نهایت با درخواست 
اولیاى دم و شــواهد پرونده در 16 آذر ماه قاتل اهورا به قصاص نفس محکوم 
شــد و حکم صادره صبح دیروز به مرحله اجرا در آمد و این متهم به دار مجازات

 آویخته شد.

قاتل تقاضاى بخشش نداشت
«میالد قاســمى» پدر اهورا 2/5 ســاله در خصوص اعدام قاتل پسرش گفت: 
«سحرگاه روز سه شنبه در شرایطى که مادر و همسر سابق قاتل به همراه برخى 
دیگر از اعضاى خانواده وى در ورودى زندان الکان رشت براى گرفتن رضایت 
آمده بودند، اما خود قاتل در هنگام اجراى حکم هیچ  درخواســتى براى گرفتن 

رضایت و بخشش نکرد و بنده شخصًا حکم را اجرا کردم.»
وى با بیان اینکه برخــى از مردم که قصــد حضور در محل اعدام را داشــتند 
نیز مقابــل ورودى زندان الکان حضــور یافته بودند، گفــت: «در زمان اعدام 
تنها مادربزرگ پدرى اهورا، بنــده، وکیل بنده و جمعى از مســئولین زندان و 
دادگسترى حضور داشتند و مادر اهورا و وکیل مادر اهورا نیز در محل اعدام حاضر

نشدند.»
پدر اهورا تصریــح کرد: «اگرچه تالش بســیارى از جانب بنــده و وکیل بنده 
بــراى اجراى حکــم در مأل عام صــورت گرفته بــود تــا درس عبرتى براى 
سایرین باشد، اما متأســفانه بنا به دالیلى این کار انجام نشــد که در آینده در 
این خصوص بیشــتر صحبت خواهم کرد.» وى افزود: «آیا کســى مى پرسد 
که چرا مادر اهورا در آخرین دادگاه اهورا هم حاضر نشــد؟ آیا کســى مى پرسد 
که چــرا وى در هنگام اجراى حکم اعــدام قاتل اهورا در محــل اجراى حکم 
حضور نداشــت؟ قاتل اهورا در زندان گفته بود یک شــب این بچه 2/5 ساله 
را نیمه شــب از خانه بیرون کرده و مادر اهورا هیــچ کارى در این هنگام انجام 

نداده بود.»

چند ماه پس از حادثه برخورد کشتى نفتکش ایرانى با یک کشتى 
فله بر چینى که به فوت تمام سرنشینان آن منجر شد، سازمان بنادر 
و دریانوردى ابراز امیدوارى کرد که علل این حادثه در هفته هاى 

ابتدایى اردیبهشت ماه امسال به جمع بندى نهایى برسد.
براساس اعالم این سازمان سومین جلســه کمیته بررسى علل 
سانحه سانچى هفته اول اردیبهشــت ماه در چین برگزار خواهد 
شد. معاون امور دریایى سازمان بنادر و دریانوردى ابراز امیدوارى 
کرده که در جریان جلسه پیش رو کشورهاى عضو درباره  علل این 
حادثه به نتیجه و جمع بندى برسند. حق شناس گفته که با توجه به 
اطالعاتى که از دو جعبه سیاه نفتکش سانچى و فله بر کریستال 
استخراج شده و همچنین با مصاحبه هایى که با خدمه شناور چینى 

صورت گرفته، این امید وجود دارد که تا پایان اردیبهشت ماه سال 
جارى گزارش نهایى علل این سانحه نهایى شود.

کشتى سانچى در دى ماه سال گذشته در حالى که از بندر عسلویه 
ایران به مقصد کره جنوبى ســفر مى کرد در 160 مایلى این بندر 
با یک کشتى فله بر چینى برخورد کرد و در جریان آن 32 خدمه 
این کشتى جان باختند. دماى باال و انفجارهاى پى در پى باعث 
شد امکان امدادرسانى به حادثه دیدگان این کشتى به وجود نیاید 
تا سانچى پس از چند روز سوختن ســرانجام غرق شود. در طول 
روزهاى پــس از حادثه تنها یک گروه امدادى چینى توانســتند 
براى دقایقى کوتاه وارد سانچى شــده و جعبه سیاه این نفتکش 

را بیرون بیاورند.

همزمان با دســتگیرى دو راننده به همراه 18 تبعه غیرمجاز یک باند قاچاق 
انسان در تهران شناسایى و منهدم شد.

 رئیس کالنترى 176 حسن آباد با اشاره به شناسایى این باند، گفت: ساعت 
22و45دقیقه دوشنبه شب مأموران کالنترى به دو دستگاه خودروى پراید و 
پژو 405 مشکوك شدند. سرهنگ حسینى اظهار کرد: مأموران در بازرسى از 
پراید متوجه شدند هشت نفر تبعه افغانستانى در آن حضور دارند و ده نفر دیگر 
در پژو سوار شدند که چهار نفر در صندوق عقب مخفى شده بودند. به گفته 
وى همه 18 نفر به همراه دو راننده به کالنترى منتقل شدند و تحقیقات براى 

شناسایى سایر متهمان این باند ادامه دارد.

مأموران گمرك در بررسى یک بسته پستى موفق به کشف شیره تریاك به 
صورت بسته بندى کارخانه اى از داخل تیوپ لوازم آرایشى شدند.

مأمــوران گمرك امانات پســتى اســتان البــرز پس از رصــد اطالعات 
و مشکوك شدن به یک بســته حاوى کاالى لوازم آرایشى با بازرسى دقیق 
آن، موفق به کشــف مواد مخدر از نوع شــیره تریــاك از داخل محتویات 

تیوپ ها شدند.
 در این روش شیره تریاك به شــیوه اى ماهرانه و با بسته بندى کارخانه اى 
و اســتاندارد، داخل تیوپ ها تزریق و به صورت کامًال حرفه اى پلمب شده 

بود.

رئیس فوریت هاى پزشکى استان خوزستان از پیدا شدن دو جسد داخل یک 
خودرو در پارکینگى در شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.

شهیار میرخشتى اظهار کرد: ساعت21و30دقیقه روز دوشنبه جنازه دو نفر 
بدون آثار ضرب و جرح و همچنین نبود عالیــم حیاتى در پارکینگ منزلى 
در مسجد سلیمان پیدا شد. وى افزود: جنازه ها متعلق به یک دختر 17 ساله 
و یک پسر 25 ساله اســت که درون یک خودرو قرار گرفته بودند و با حضور 
همکاران ما به بیمارستان 22 بهمن مسجدسلیمان منتقل شدند. میر خشتى 
توضیح داد: بررسى هاى بیمارستان نشان مى دهد که روى جنازه ها اثرى از 
ضرب و جرح و شبیه این موارد وجود ندارد و مرگ آنها کامًال مشکوك است.

کشف جسد دختر و پسر جوان در پارکینگ شیره تریاك، وسط لوازم آرایشى! انهدام باند قاچاق انسان

فرمانده انتظامى استان ایالم گفت: فردى که با حیله و ترفند اقدام به 
کالهبردارى بیش از 16 میلیارد ریال از مرغدارى هاى استان ایالم 

مى کرد، شناسایى و دستگیر شد.
سردار نورعلى یارى در تشــریح این خبر گفت: به دنبال شکایت 
تعدادى از صاحبان مرغدارى هاى استان مبنى بر کالهبردارى فردى 
با هویت مشخص، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهى استان قرار گرفت. وى افزود: در تحقیقات به عمل آمده 
توسط مأموران مشخص شد، متهم با ترفند و حیله در مرحله اول اقدام 
به خرید مرغ از مرغدارى هاى کرده و پس از جلب اعتماد صاحبان 
مرغدارى در مرحله بعد به صورت عمده در چندین مرحله اقدام به 
خرید مرغ و کالهبردارى از آنان کرده است. فرمانده انتظامى استان 
ایالم تصریح کرد: پس از انجام اقدامات فنى و اطالعاتى با تالش 
مأموران متهم شناســایى و در یک عملیات موفق پلیسى دستگیر 
شد. ســردار یارى گفت: در بازجویى، متهم به بزه انتسابى خود به 
هفت فقره کالهبردارى به مبلغ 16 میلیــارد و 680 میلیون ریال از

 مرغدارى هاى شــهر ایالم اعتراف کرد. وى افــزود: متهم پس از 
تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائى و از آن طریق روانه زندان شد.

رمزگشایى از حادثه سانچى در اردیبهشتکالهبردارى میلیاردى  از مرغدارى ها

طناب دار بر گردن قاتل «اهورا» 

خطرناك ترین
 شهر جهان

 براى گردشگران 

شــهر رم ایتالیا خطرناك ترین شــهر براى کیف هاى پول  و کیف هاى دســتى  مسافران و 
گردشگران به شمار مى رود.

شهر هاى معروف جهان، عالوه بر گردشگران و عالقه مندان به مناطق تاریخى، سهم عمده اى 
نیز در جذب جیب برها و هدایتشان به سوى وسایل مسافران و بازدیدکنندگان دارند.

به گزارش مشــرق، رم، شــهرى با جاذبه هاى تاریخــى و فرهنگى منحصر به فرد اســت، 
کــه بنا هــاى چندهــزار ســاله آن چشــم هــر بیننــده اى را مســحور خویــش مى کند. 
بنابراین، بیراه نیست اگر این شهر را بهشت جیب بُرها بنامیم. اماکنى همچون چشمه تروى یا 
معبد پانتنون، بهترین مناطق براى دزدیدن دوربین ها و خالى کردن جیب هاى گردشگران سر 

به هواست.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل گفت: سه دختر که در یکى از شبکه هاى اجتماعى اقدام به نشر اکاذیب و توهین 
به سه دانشجوى دختر کرده بودند، توسط پلیس فتا دستگیر شدند.

ســرگرد على قهرمان طالع از شناسایى و دستگیرى ســه دختر متهم که پس از درگیرى در خیابان اقدام به 
هتک حیثیت و نشراکاذیب در شبکه اجتماعى کرده بودند خبر داد و اظهار کرد: در پى مراجعه سه دانشجوى  
دختر و ارائه مرجوعه قضائى مبنى بر اینکه فرد یا افرادى در یکى از شبکه هاى اجتماعى با عکس هاى جعلى و 
مشخصات واقعى آنها اقدام به نشر اکاذیب و هتک حیثیت آنها کرده اند، موضوع شناسایى و دستگیرى عوامل 
این کار در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. وى افزود: طى بررسى هاى فنى و اقدامات تخصصى 
توسط کارشناسان پلیس فتا، عوامل درج محتوا که سه متهم زن بودند، دستگیر شدند و به همراه تجهیزات فنى 
به پلیس فتا انتقال یافتند. این مقام ارشد انتظامى ادامه داد: متهمان در حین بازجویى و پس از روبه رو شدن با 
ادله دیجیتال نسبت به عمل انجام داده اعتراف و انگیزه خود را تالفى درگیرى خیابانى عنوان کردند که پرونده 

به همراه متهمان براى سیر مراحل قانونى به مراجع قضائى ارجاع داده شد.

دزد خوراکى هاى هایپر مارکت غرب تهران شناسایى و دستگیر شد.
رئیس کالنترى 140 باغ فیض گفت: با شکایت هاى ارائه شده از سوى مسئوالن فروشگاهى در محدوده غرب 

تهران مبنى بر سرقت از هایپرمارکت این فروشگاه، مأموران براى بررسى وارد عمل شدند.
سرهنگ پرویز حسینى فر اظهار کرد: با بررسى دوربین هاى مداربسته فروشگاه، چهره یک سارق که در زمان هاى 
مختلف در فروشگاه حاضر مى شد و اقدام به ســرقت خوراکى هاى آن مى کرد، شناسایى و اقدامات الزم براى 
دستگیرى وى آغاز شد. وى افزود: پس از چند روز حضور مأموران تجسس این کالنترى در فروشگاه و ردیابى 
افراد مظنون، در نهایت روز یک شنبه این سارق هنگام سرقت مجدد خوراکى مشاهده و در همان زمان دستگیر 

شد.
سرهنگ حسینى فر در ادامه گفت: متهم که «ش» نام داشت به همراه خوراکى هاى مسروقه به کالنترى منتقل 
شد و تحت بازجویى هاى انجام شده به جرم خود مبنى بر ده ها فقره سرقت از این فروشگاه اعتراف کرد. وى گفت: 

متهم پس از تکمیل پرونده در کالنترى، با شکایت مسئوالن فروشگاه راهى دادسرا شد.

دستگیرى دزد خوراکى ها در هایپرمارکت  تسویه حساب با 3 دختر در فضاى مجازى

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان کرمان گفت: دو مأمور انتظامى 
حین مقابله با سارقانى که قصد فرار از دام قانون را داشتند با اسلحه سرد 

زخمى شدند.
کورش احمد یوسفى افزود: این حادثه زمانى رخ داد که مأموران انتظامى 
قصد انتقال چند سارق را به پلیس آگاهى داشتند و سارقان که قصد فرار 

داشتند با سالح سرد به مأمور و یک نفر سرباز حمله کردند. وى ادامه داد: 
در این حادثه سرباز وظیفه به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد و بنا 
بر گزارش هاى دریافتى، وضعیت وى رضایت بخش نیست. وى شایعات 
مطرح شــده در فضاى مجازى که ســارقان از اتباع خارجى بوده اند را

بى اساس و کذب خواند.

زخمى شدن
2 مأمور  در درگیرى با سارقان 
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مبــادا هرگــز در کارى که وقــت آن فرا نرســیده اســت 
شــتاب کنــى، یــا در کارى کــه وقــت آن رســیده اســت 
سســتى ورزى و یــا در چیــزى کــه (حقیقت آن) روشــن 
نیست ســتیزه جویى نمایى و یا در کارهاى واضح و آشکار 

موال على (ع)کوتاهى کنى!

آگهى  مناقصه عمومى یک مرحله اى

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 

شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم است. مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/01/22 مى باشد. 
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1397/01/29 

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز یکشنبه تاریخ 1397/02/09 
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 1397/02/10 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى 
امیرکبیر، شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و تلفن 0311570 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021 
دفتر ثبت نام  در تهران: 88969737 و 85193768- 021 و دفتر ثبت نام در اصفهان: 5- 03132645870 (داخلى 3299) 

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: اجراى کلیه امور نقلیه شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان (شماره 200971281000001 در سامانه ستاد) (تجدید) 

مبلغ برآورد اولیه: 7/772/309/196 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 388/616/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: گواهى صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
مدت اجرا: 12 ماه 

موضوع مناقصه: اجراى کلیه امور خدماتى در دفتر مرکزى شرکت و شهرك ها و نواحى صنعتى استان اصفهان (شماره 200971281000002 در سامانه ستاد) (تجدید) 
مبلغ برآورد اولیه: 21/704/422/432 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1396 سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح غیرعمرانى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/085/222/000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: گواهى صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى. 

مدت اجرا: 12 ماه 

آگهى مناقصه اجراى لکه گیرى و آسفالت معابر   نوبت اول
سطح شهر

علیرضا اطهرى فر- شهردار ورنامخواست

شهردارى ورنامخواست به استناد مجوز شماره 403 مورخ 1396/11/29 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد اجراى لکه گیرى و آسفالت 
معابر سطح شهر به مبلغ 2/500/000/000 ریال را از محل اعتبارات شهردارى با شرایط زیر به پیمانکار واگذار نماید.

شرایط: 
1) شرکت کنندگان باید جهت اخذ آگهى مناقصه مبلغ250/000 ریال به حساب 0105241468004 به نام این شهردارى نزد بانک ملى 
شعبه ورنامخواست واریز و با به همراه داشتن مدارك شرکت یا پیمانکارى و رز ومه کارى و سایر مدارك موضوع بند یک این مناقصه 

جهت اخذ نقشه و مشخصات فنى پروژه تا آخر وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1397/02/09 به شهردارى مراجعه نمایند.
2) متقاضیان مى بایست برگ مناقصه را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفاً ضمانت نامه بانکى به مبلغ 125/000/000 
ریال یا واریز نقدى به حساب 3100003486007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 1397/02/13 در پاکت (الف) 

و قیمت پیشنهادى خود را در پاکت (ب) به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
3) پیشنهادات رسیده ساعت 15 روز شنبه مورخ 1397/02/15 در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل خواهد 

شد باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.
4) برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

5) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
6) پرداخت هزینه هاى کارشناسى، آگهى درج شده در روزنامه و کلیه هزینه هاى نقل و انتقال دفترخانه، دارایى و عوارض و... به عهده 

برنده مناقصه خواهد بود.
7) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8) شرکت کنندگان مى بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند. 

  نوبت اول

آگهى فراخوان

سید على مرتضوى- شهردار منظریه

دفتر ســرمایه گذارى و مشــارکت هاى شــهردارى منظریه در نظر دارد احداث و راه اندازى 
مجموعه هاى مشروحه ذیل را با مشارکت بخش خصوصى اجرا نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت مى گردد جهت ارائه پیشنهادات خود و آگاهى از شرایط مشارکت، حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه 97/02/08 به دفتر امور سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى مراجعه نمایند. 

ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 53282131- 031 تماس ح اصل نمایید.

آدرسمشخصات پروژهنام پروژهردیف

مجتمع خدمات رفاهى بین 1
جاده اى

مقدار 3 هکتار زمین با مجوزات 
کیلومتر 5 جاده شهرضا- آبادهالزم و موافقتنامه اصولى

مرکز معاینه فنى مکانیزه سبک و 2
سنگین

مقدار 3500 مترمربع زمین با 
کلیه مجوزات مورد نیاز طرح

شهرك صنایع کارگاهى شیخ 
بهایى شهر منظریه کیلومتر 10 

جاده شهرضا- آباده

چاپ اول

آگهى مزایده (نوبت دوم)

مهدى غالمى- شهردار گلدشت

 شهردارى گلدشت در نظر دارد اجاره سالن ورزشى خود را از 
طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان 
مى توانند تا تاریخ 97/02/01 جهــت دریافت اطالعات و اخذ 
اسناد مزایده به شهردارى گلدشت مراجعه و پیشنهادات خود 
را حداکثر تا تاریخ یکشنبه 97/02/02 به دبیرخانه شهردارى 

تحویل نمایند.
تلفن: 7- 03142232006 

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شر ایط 
واگذار نماید.

نوبت دوم

مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

حفظ و نگهدارى فضاى سبز اداره مرکزى، انبار چشمه 97-1-14
5/955/426/563297/771/000جارىتوتى و انبار لوله سازى

حفظ و نگهدارى فضاى سبز تصفیه خانه آب 97-1-15
4/932/802/697246/640/000جارىباباشیخعلى و چاه هاى فلمن

97-1-16
نگهدارى و بهره بردارى (اپراتورى) و تعمیرات مخازن و 
ایستگاه هاى پمپاژ هزارجریب، ارغوانیه، چشمه توتى، 

پیالف، گورت و سه راه سیان
5/834/504/992291/725/000جارى

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1397/02/01 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یک شنبه به تاریخ 1397/02/02 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031

(داخلى 384)
نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار: 97/1/22

آگهى مزایده

پیمان شکرزاده- شهردار تیران

شــهردارى تیران در نظر دارد به اســتناد موافقتنامه شماره 
96/100/1994 مورخ 96/12/28 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
واگذارى غرفه پارك آزادگان با شرای ط مندرج در آگهى مزایده 

اقدام نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر و دریافت 
فرم شرکت در مزایده تا پایان وقت ادارى شنبه 97/02/01 به 

شهردارى تیران مراجعه نمایند.

نوبت اول

www.nesfejahan.net
با  نصف جهان، جهانى شوید
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تجلیل از 250 دانش آموز 
نخبه روستایى اردستان

مدیـر اداره آمـوزش و پرورش شهرسـتان اردسـتان 
گفـت: جشـنواره تجلیـل از 250 دانـش آمـوز نخبه 

روستایى امسال در اردستان برگزار مى شود.
عیسـى شـفیعى اظهارداشـت: امسـال آزمون هایى 
طالیى با هدف کیفیت بخشى به آموزش و بازآموزى 
مطالب سال گذشـته در هفته اول اردیبهشت برگزار 

مى شود.
وى با بیان اینکه امسال جشنواره تجلیل از 250 نخبه 
روسـتایى برگزار مى شـود، افزود: نگاهى که باید به 
دانش آموزان روستایى باشد متفاوت با دانش آموزان 
شـهرى اسـت، زیرا پیشـرفت دانش آموز روسـتایى 

مى تواند در احیا و پیشرفت روستا مؤثر باشد.

آزادسازى5/7 هکتار از 
اراضى ملى در ابوزیدآباد 

مدیر اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان آران 
و بیدگل از آزادسازى نزدیک به 5/7 هکتار از اراضى 

ملى در ابوزیدآباد از توابع این شهرستان خبر داد
رضا شفیعى گفت: فرد متخلفى اقدام به زدن خاکریز 
براى تصرف زمین در روسـتاى حسـین آبـاد از توابع 
ابوزیدآباد کرده بود که پس از تشکیل پرونده قضائى، 

حکم صادره براى آزادسازى اجرا شد.
وى با اشـاره به آزادسـازى 150 هکتار از زمین هاى 
کشاورزى در سال گذشته افزود: حکم قطعى تخریب 
هفت هکتار کوره آجرپزى در محدوده شهرى منطقه 
ابوزیدآباد نیز گرفته شـده کـه تا یک ماه آینـده اجرا 

خواهد شد.

بازدید 20 هزار زائر از 
بقاع متبرکه خوانسار

مدیـر اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان خوانسـار 
گفت: در ایـام تعطیالت نـوروز 20 هزار زائـر از بقاع 

متبرکه شهرستان خوانسار بازدید کردند.
حسـن عمادى همچنین گفت: مراسـم تحویل سال 
97 در قالب برنامه هاى مختلفى در جوار بقاع متبرکه 
امامزادگان شاخص شهرستان مانند امامزاده احمد(ع)، 
امامزاده سـید صالح(ع)، امامزاده هفت تن روسـتاى 

رحمت آباد و امامزاده هاشم(ع) برگزار شد.

آغاز بازسازى مسجد پامنار 
از اردیبهشت

مدیـر پایـگاه بافـت تاریخـى زواره گفت: بازسـازى 
مسجد«بنکویه» یا «پامنار» که مهمترین اثر تاریخى 
و نماد شهر زواره است، از ابتداى اردیبهشت ماه آغاز 

مى شود.
احمد محیط طباطبایى اظهار داشت: شهر زواره داراى 
34 هکتار بافت تاریخى داخل شهر است و مهمترین 
کارى کـه تاکنون در ایـن بافت تاریخى انجام شـده 
است، کاوش و مرمت مسـجد پامنار بوده که کاوش 

آن به تازگى پایان یافته است.
وى درباره کاوش مسجد بنکویه افزود: کار مطالعاتى 
و کاوش مسـجد به اتمام رسـیده و فضاى داخلى که 

زیر خاك قرار داشت، مرمت شده است.

پلمب 22 واحد صنفى متخلف 
در اصفهان

رئیس پلیس امنیت عمومى استان اصفهان گفت: به 
منظور ارتقاى امنیت اجتماعى و سـاماندهى صنوف 
بـدون پروانـه کسـب، 22 واحـد صنفـى متخلف در 

اصفهان پلمب شد.
سرهنگ محمد حسـن اسـماعیلى اظهار داشت: در 
راستاى ارتقاى امنیت اجتماعى و ساماندهى صنوف 
بدون پروانه کسب، طرح نظارت و کنترل بر اصناف در 
شهر اصفهان توسـط مأموران اداره نظارت بر اماکن 

عمومى اجرا شد.
وى افزود: 22 واحد صنفى متخلف به علت نداشـتن 
پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه 
پلمـب و بـراى 145 واحـد اخطاریـه پلمـب صـادر 

شد. 

خبر

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان، میانگین ذخیره 
خون در این اســتان را کافى ندانســت و از شهروندان 
خواست با اهداى خون، این اداره کل را براى به حد کافى 

رسیدن ذخیره این مایع حیاتى در اصفهان یارى کنند.
مجید زینلى میانگین اســتاندارد ذخیره خون را حداقل 
شش روز اعالم کرد و گفت: هم اکنون ذخیره خون استان 

اصفهان در حد چهار روز است.
وى اظهار داشــت: در حال حاضر بیشــترین نیاز براى 
 A ،منفى O ،مثبت O اهداى خون در گروه  هاى خونى

مثبت و B منفى است.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 

خون، یک بافت زنده است، گفت: استان اصفهان روزانه 
به 500 واحد خون و فرآورده هاى آن نیاز دارد که براى 
تأمین این تعداد واحد خون، روزانه بایــد از 600 نفر در 

پایگاه هاى انتقال خون این استان خونگیرى شود. 
وى از اهداکنندگان خون در اســتان درخواست کرد که 
براى به حد مناسب رسیدن میزان ذخیره خون در اصفهان 

به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
زینلى به آمار اهداى خون در 13 روز فروردین امســال 
اشاره کرد و گفت: در این مدت دو هزار و 600 نفر موفق 
به اهداى خون شــدند که 62 درصد از آنها اهدا کننده 

مستمر بودند.

براى اجــراى طــرح «کنتــرل مدیریت کــوچ» در 
شهرستان هاى ییالقى اســتان اصفهان سه میلیارد و 

800میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.
رئیس مرتع اداره کل منابع طبیعى وآبخیزدارى اســتان 
اصفهان با بیان این مطلب گفت: با اجراى این طرح، تا 
پایان اردیبهشت ماه و با تالش نیروهاى حفاظتى، از ورود 
زودهنگام هرگونه دام به مراتع ییالقى در شهرستان هاى 
ییالقى این استان در شهرستان هاى سمیرم، شهرضا، 
فریدونشهر، چادگان، بویین میاندشت، خوانسار، فریدن،  

لنجان و نجف آباد جلوگیرى مى شود.
ابراهیم مســائلى افزود: در این طرح، بــراى حفاظت 

یک میلیون و 750هزار هکتار مراتع ییالقى،56گشت 
سیار و گروه موتورى در شهرســتان هاى استان به جز  
اصفهان، نایین، آران و بیدگل، فالورجان وخمینى شهر 
بر جلوگیرى از ورود دام در موعدد مقرر نظارت مى کنند.

وى گفت: با اجراى طرح مدیریت کوچ، ازورود دام پیش 
از زمان مجاز به عرصه هاى مرتعى جلو گیرى مى شود تا 
گیاهان مرتعى فرصت استقرار و رشد کافى داشته باشند.

وى ادامه داد: ســاالنه بیش از یک میلیون و 600هزار 
واحد دامى از مراتع ییالقى استان اصفهان بهره بردارى 
مى کنند، در حالى که تعداد دام مجاز براى این مراتع تنها 

یک میلیون واحد دامى است.

جلوگیرى از ورود زودهنگام 
دام به مراتع ییالقى

میانگین ذخیره خون 
در اصفهان مناسب نیست

«با هم افزایى و همکارى دستگاه هاى مرتبط و با محوریت حوزه هنرى 
استان اصفهان، 49 برنامه بزرگ و خاص در هفته هنر انقالب اسالمى 
تا بیست و ششم فروردین ماه ســال جارى در سطح استان اصفهان به 

اجرا درمى آید.»
رئیس حوزه هنرى استان اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب 
گفت: بیستم فروردین سال 1372 روز شهادت شهید سید مرتضى آوینى 
روز هنر انقالب اسالمى بوده که متعاقب آن تعدادى از هنرمندان از مقام 
معظم رهبرى درخواســت کردند این روز به هفته هنر انقالب اسالمى 
تبدیل شود که با موافقت رهبر معظم انقالب، هفته هنر انقالب اسالمى 

نامگذارى شد و در تقویم به ثبت رسید.
مهدى احمدى فر با بیان اینکه در هفته هنر انقالب اسالمى در سراسر 
کشور برنامه هایى با محوریت حوزه هنرى به اجرا درمى آید افزود: انصافًا 
حوزه هاى هنرى در استان ها به ویژه در سال جارى برنامه هاى گسترده، 
عمیق و محتوایى تــدارك دیده اند و این امــر در برنامه هاى هفته هنر 

انقالب اسالمى بارز و مشهود است.
وى ادامه داد: حوزه هنرى، نهادى تخصصى در شــاخه هاى ادبیات و 
هنر بوده و در راستاى ســنت گذارى و ابالغ پیام هاى انقالب با رویکرد 
جریان سازى، تولید اندیشــه، پرورش هنرمند انقالبى و اثر فاخر هنرى 
شکل گرفته و طى این ســال ها، حوزه هنرى به مأموریت خود دقیق و 

گسترده، عمل کرده است.
رئیس حوزه هنرى استان اصفهان اظهار کرد: حوزه هنرى استان اصفهان 
بخاطر جایگاه دیرینه تمدن اسالمى ایران زمین و تاریخچه هنر در دو 
حوزه هنرهاى سنتى و مطالعات پایدارى و ادبیات دفاع مقدس در سطح 

کشور مأموریت خاصى را داراست.

احمدى فر گفت: ستاد هفته هنر انقالب اسالمى با حضور دستگاه هاى 
فرهنگى و هنرى در بهمن سال گذشته تشکیل شد و هم افزایى بسیار 

خوبى بین دستگاه هاى فرهنگى و هنرى داشتیم.
وى از کلید خوردن افتتاح برنامه هاى هفته هنر انقالب اسالمى استان 
اصفهان خبر داد و به تشریح این برنامه ها پرداخت و گفت: براى اولین 
بار هفته فیلم انقالب اسالمى با همکارى خانه انقالب و کمیته رسانه اى 
فرهنگى اجتماعى شــهردارى اصفهان در اســتان اصفهان عملیاتى 
مى شود و طى هفته هنر انقالب اســالمى هشت فیلم «رزم آرا یک دو 

سویه مسکوت»، «بزم رزم»، «ترور سرچشــمه»، «ادوارد»، «زنانى 
با گوشواره هاى باروتى»، «به وقت شــام»، «التارى» و «فیلشاه» با 
موضوعات انقالب اسالمى در سالن هاى سوره و سینماهاى چهارباغ و 

فلسطین اکران خواهد شد که دیدن آن براى عموم رایگان است. 
رئیس حوزه هنرى استان اصفهان خاطرنشــان کرد: اجراى تئاترهاى 
خیابانى «الیو»، «بیست و هفت روز»، «منم مصیب»، «خرداد رخداد»، 
«واگویه ها»، «نقل امروز» و «آشفتگان» تا 26 فروردین ماه در ساعت 
17 در مجتمع فرهنگى سوره، ساعت 18 در میدان نقش جهان و ساعت 

19 در دروازه دولت از دیگر برنامه هاى این هفته است.
احمدى فر از افتتاح نمایشگاه هاى خط معاصر، نگارگرى و تذهیب، پوستر 
با موضوع مصرف گرایى و نمایشگاه «ما مى توانیم» در هفته هنر انقالب 
اسالمى در سطح اســتان اصفهان خبر داد و گفت: چندین کتاب حوزه 
هنرى استان اصفهان نیز در این هفته رونمایى خواهد شد و در نظر است 

هنرمندان درجه یک استان با استاندار اصفهان دیدار کنند.
وى مى گوید: حوزه هنرى استان اصفهان در ســطح کشور، بیشترین 

حجم برنامه ها را دارد.
رئیس حوزه هنرى اســتان اصفهــان درخصوص پردیس ســینمایى 
سینما ســاحل اصفهان هم گفت: یکى از خدمات بزرگ حوزه هنرى، 
پردیس سازى است و امروز مراحل پردیس سازى سینما ساحل با سرعت 
بسیار خوبى در حال انجام است و همکاران امور سینمایى حوزه هنرى 
استان اصفهان حتى در ایام تعطیالت نوروز به صورت شبانه روزى براى 
آماده سازى پردیس سینما ســاحل که پروژه بسیار بزرگى است فعالیت 

کرده و مى کنند.
احمدى فر گفت: پردیس سینمایى ساحل داراى هفت سالن و دو سالن 
کودك و امکانات و ظرفیت هاى بسیار خوبى است و پیش بینى مى شود در 

خرداد ماه سال جارى افتتاح شود.
وى درخصوص بازسازى سینما ایران اصفهان هم گفت: همه سینماهاى 
بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان براى بازسازى باید در اختیار حوزه هنرى 
قرار گیرند ولى متأسفانه در مورد سینما ایران اصفهان این اتفاق نیافتاد 
و بنیاد شهید هم مدعى فروش آن به بخش خصوصى است و الزم است 
مسئوالن درخصوص سینما ایران، عکس العمل نشان دهند، ولى بخش 
حقوقى حوزه هنرى مسئله را پیگیرى کرده و احتمال دارد سینما ایران را 

پس گرفته و به کاربرى سینما تبدیل سازیم.  

اجراى 49 برنامه فرهنگى در اصفهان طى یک هفته
ساسان اکبرزاده

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان از آبرسانى 
و احیاى باغات استان با اولویت حفظ درختان موجود، با 

استفاده از امکانات ارتش و سپاه خبر داد.
سعید کریمیان افزود: در سال هاى گذشته اعتبار قنوات 
به صورت بالعوض بود، اما در ســال گذشته قرار بود به 
صورت تسهیالت ارائه شود و یک مشکل قانونى داشت 

که به کمک نمایندگان استان حل شد.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان با بیان 
اینکه این اعتبار با توجه به نبود نقدینگى تأمین نشد و سه 
میلیارد اوراق داده شد، گفت: دو منبع تأمین اعتبار استانى 
و وزارتخانه داریم که منبع تأمین اعتبار استانى در اختیار 
فرمانداران و کمیته برنامه ریزى شهرستان هاى استان 
بوده و از زمانى که این منبع در اختیــار فرمانداران قرار 

گرفت، میزان اعتبارات بخش کشاورزى کاهش یافت.
وى بیان کرد: از 90 میلیارد تومان اعتبارات کل کشــور 
براى بازسازى و احیاى قنوات، ســهم استان اصفهان 
درحدود سه میلیارد تومان اوراق بوده که پیگیر دریافت 

آن هستیم.
کریمیان تصریح کرد: براى بخشودگى کارمزد تسهیالت 
کشاورزى در بودجه 96 راهکارى اندیشیده شده است و 
در بودجه 97 هم دیده شــده که امید اســت منابع مالى 
آن تأمین شــود، اما میزان غیر وصولى بانک کشاورزى 
3000میلیارد ریال بوده که این موضوع به علت کاهش 

منابع آبى و خشکسالى است.
■■■

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان بیان کرد: 
آبرسانى و احیاى باغات با اولویت حفظ درختان موجود با 
استفاده از امکانات ارتش و سپاه و در نظر گرفتن اولویت 
بحران در هر شهرستان در جلســات مورد بررسى قرار 
گرفته است.وى با بیان اینکه تأمین اعتبارات مورد نیاز 
براى احیاى قنوات با جابه جایى قنوات به آبیارى تحت 

فشار در حال پیگیرى است، افزود: براى حفظ کشاورزى 
روستاها، تسهیالت کشاورزى تحت فشار به کشاورزان 

اعطا مى شود.
کریمیان با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات شوراى آب، 
به منظور حفظ و پایدارى کشاورزى باید از حفر چاه هاى 
غیرمجاز جلوگیرى شود، اظهار کرد: در کل حوزه سیاسى 
استان، 35 دشت وجود دارد که این روزها دبى سال هاى 

پیش را ندارد. وى تصریح کرد: به منظور حل بحران آب، 
تغییر روش ها و حفظ وضعیت موجود در کشور، کارگروه 
ساماندهى کم آبى در سطح کشور و بعد در سطح استان 
فعال شد که این نشان دهنده پذیرفتن شرایط نبود آب 

در کشور است.
■■■

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره 

به تولید ســاالنه 52 میلیون گل شــاخه بریده و تولید 
30/8 میلیون نشاء گل هاى نشــایى- فصلى در استان 
اصفهان، گفت: سطح زیر کشت محصوالت گلخانه اى 
شامل ســبزى و صیفى و گل و گیاه زینتى استان برابر 
1600هکتار و میزان تولید ســالیانه ســبزى و صیفى 
گلخانه اى استان، بیش از 235 هزار ُتن است و اصفهان 

رتبه دوم کشورى را به خود اختصاص داده است.

احیاى باغات اصفـهان با امکانات
 ارتش و سپاه

پس از ایجاد وقفه اى سه ساله در برگزارى نمایشگاه 
بزرگ کتاب اصفهان، این نمایشگاه مهرماه امسال 
در محل برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان برگزار خواهد شد.
بر اســاس هماهنگى هاى انجام شده میان شرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان و اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى این اســتان، نمایشگاه 
کتاب اصفهان مهرماه امســال برگزار خواهد شد تا 
عالقه مندان بــه کتاب، فرصت دوبــاره اى براى 

آشــنایى و خرید جدیدترین آثار منتشــر شــده در 
حوزه هاى مختلف داشته باشند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در این ارتباط گفت: تابســتان ســال 94، 
آخرین نمایشگاه بین المللى کتاب در استان اصفهان 
برگزار شد و پس از آن، با وجود تالش هاى صورت 
گرفته، امکان برگــزارى نمایشــگاه کتاب ایجاد

نشد.
على یارمحمدیان با اشاره به اینکه برنامه ریزى هاى 

برگزارى نمایشــگاه کتــاب را از ابتداى امســال 
آغاز کردیم تا هیــچ فرصتى بــراى برگزارى این 
نمایشــگاه از دســت نرود، تصریح کرد: بر اساس 
برنامه ریزى هاى اولیه، قرار اســت این نمایشــگاه 
از 19 تا 25 مهرماه و طى هفــت روز کارى برگزار

شود.
وى با بیان اینکه این شرکت هیچگونه نگاه تجارى 
به برگزارى نمایشگاه کتاب ندارد، تأکید کرد: روال 
قانونى براى برگزارى نمایشــگاه ها این اســت که 

شرکت نمایشگاه ها مکان مورد نیاز براى برگزارى 
رویدادها را به صورت اجاره در اختیار برگزارکنندگان 
قرار مى دهــد، امــا بر اســاس مســئولیت هاى 
اجتماعى و فرهنگى پیش بینى شــده براى شرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللــى اســتان اصفهــان، 
فضــاى نمایشــگاه کتــاب بــدون اینکــه هیچ 
هزینــه اى دریافــت شــود، در اختیــار اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان قرار خواهد 

گرفت. 

نمایشگاه بزرگ کتاب بعد از 3 سال به اصفهان باز مى گردد

رکورد جدید صادرات محصوالت فوالدى به ارزش 
500میلیون دالر در شــرکت ســهامى ذوب آهن 

اصفهان ثبت شد.
معاون بازاریابى و فروش شرکت سهامى ذوب آهن 
اصفهان گفت: پارسال یک میلیون و 150هزار تن 
محصول فوالدى از این شــرکت به خارج از کشور 
صادر شد که این میزان، در حدود 54درصد تولیدات 

این شرکت را به خود اختصاص داده است.
احسان دشتیانه افزود: مدیریت بر عرضه بازار داخلی 
محصوالت شــرکت و افزایش قیمــت فروش در 
مقایسه با دیگر رقبا و حفظ جایگاه برندي و رهبرى 
بازار، کســب تندیس طالیى و لوح سپاس رعایت 
حقوق مصرف کنندگان براى نخســتین بار، رصد 
بازارهاي جهانــى و داخلى و رقبــاى منطقه اى و 
داخلی، رصد نیازهاى مشتریان به محصوالت جدید، 
توسعه کّمى و کیفى مشــتریان داخلی و خارجى و 
حضور فعال در نمایشگاه ها، همایش ها و کنفرانس 
هاي بین المللی و داخلى براى تقویت برند و بازاریابى 
مؤثر، از جمله راهکارهاى دستیابى به این موفقیت 

در حوزه صادرات است.
وى گفت: تیرآهن هاى بــال پهن به طول 12متر، 
میلگردهاى آج 500 و نبشى و ناودانى در اندازه هاى 
مختلف، آجر نســوز ضایعاتى و چدن هاى گوگرد 
و خرده چدن از دیگر محصوالت عرضه شــده به 

کشورهاى اروپایى، شرق آسیا و آفریقاست.

صادرات 500 میلیون دالرى 
محصوالت ذوب آهن



1010استاناستان 3194چهارشنبه  22 فروردین  ماه   1397 سال پانزدهم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: براى 
احداث جایگاه هاى کوچک سوخت رسان، منتظر دریافت 

مجوز از سوى کمیسیون ماده5 هستیم.
علیرضا صلواتى اظهار داشت: طبق برآوردهاى اولیه، 150 
نقطه در شهر براى احداث جایگاه هاى کوچک سوخت رسان 
پیش بینى شد که پس از بررسى مالحظات زیست محیطى، 
کاربرى هاى شهرى و مســائل ترافیکى و الزامات الزم در 
حوزه شهرسازى، خدمات شهرى، حمل و نقل و ترافیک، در 
نهایت 50 نقطه در شهر براى این منظور مصوب شد. وى با 
بیان اینکه اجراى این طرح در سه فاز تعریف شد، افزود: در فاز 
اول  17 جایگاه کوچک سوخت رسان در سطح شهر اصفهان 

راه اندازى شد که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت. وى  
ادامه داد: 33 مکان دیگر براى احداث جایگاه هاى کوچک 
براى تصویب به کمیسیون ماده 5 ارسال شده و هم اکنون 
منتظر دریافت مجوز از این کمیســیون هستیم. صلواتى 
خاطرنشان کرد: براى اجراى این طرح، از مشارکت سرمایه 
گذاران بخش خصوصى استقبال مى کنیم و تسهیالت الزم 
را در اختیار آنها قرار مى دهیم. وى با بیان اینکه جایگاه هاى 
کوچک سوخت رسان در کاهش آلودگى هوا و ترافیک شهر 
تأثیر بسزایى دارد، ادامه داد: با گسترش این جایگاه ها، دیگر 
شاهد صفوف طوالنى براى سوختگیرى نخواهیم بود و وقت 

شهروندان در جایگاه هاى سوخت تلف نخواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: 
49 درصد از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد اصفهان را 

سالمندان 60 سال و باالتر تشکیل مى دهند.
حمیدرضا شــیران با بیــان اینکه 84 هــزار و 694 خانوار 
مستمرى بگیر عضو این نهاد هســتند، اظهار داشت: این 
تعداد خانوار، جمعیتى برابر با 145 هزار و 166 نفر را تشکیل 
مى دهند که در زمینه هاى معیشت، درمان، تحصیل، مسکن، 

امور فرهنگى و معنوى تحت حمایت قرار دارند.
وى با بیان اینکه عالوه بر خانوارهاى مستمرى بگیر، 9 هزار 
و 300 خانوار دیگر بدون دریافت مستمرى تحت حمایت این 
نهاد قرار دارند، افزود: این خانوارها بر اساس نیازهاى موردى، 

از یک یا چند خدمت کمیته امداد بهره مند مى شوند.مدیرکل 
کمیته امداد استان اصفهان با اشــاره به اینکه 49 درصد از 
مددجویان این استان 60 سال و بیشتر سن دارند، بیان کرد: 
این مددجویان جمعیتى نزدیک به 72 هزار نفر را تشکیل 
مى دهند و وضعیت آنها به گونه اى است که جاى هیچگونه 
کاهشى در خدمات حمایتى عرضه شده به آنها وجود ندارد 
و از طرف دیگر، 13 درصــد از مددجویان ما را افراد کمتر از 
18 سال تشکیل مى دهند که این مددجویان هم از شمول 
طرح هاى اشتغال و خودکفایى خارج مى شوند و کمیته امداد 
براى مباحث مربوط به توانمندسازى و خودکفایى عمًال در 

میان 38 درصد از مددجویان امکان فعالیت دارد.

ایجاد 33جایگاه جدید 
سوخت رسان در شهر 

49درصد از مددجویان 
کمیته امداد، سالمندان هستند

همایش فصلى شعر 
«به وقت اصفهان»

دوازدهمین همایش فصلى شعر «به وقت اصفهان» 
برگزار مى شود.

خانه ادبیات حوزه هنرى اصفهـان، این همایش را با 
اجراى سـعید بیابانکى و با حضور مرتضى اسفندقه و 

سید عبدالحمید ضیایى برگزار مى کند.
این همایش، فردا ساعت 18 در سـالن سوره برگزار 
خواهد شـد و همـراه بـا رونمایـى از دو کتـاب ادبى 
«نـذر سـقا» و «لیلـو»، از تولیـدات حـوزه هنـرى 
اصفهان و شعرخوانى شـاعران برتر اصفهان خواهد

 بود.

استاندار، فردا با کشاورزان 
مبارکه دیدار مى کند

استاندار اصفهان روز پنج شنبه هفته جارى(فردا) در 
محل مسجد جامع شـهر مبارکه به صورت چهره به 
چهره با کشاورزان مبارکه دیدار مى کند و به مسائل 
و مشـکالت کشـاورزان این شهرسـتان رسـیدگى 

مى کند.
کشـاورزان مى توانند از فرصت این دیدار که ساعت 
10 صبح روز پنج شنبه 23 فروردین، در مسجد جامع 
شـهر مبارکه برگزار مى شـود، براى بیـان مطالبات 
و مشـکالت خـود و شـنیدن توضیحات مسـئوالن 

استفاده کنند.
اسـتاندار اصفهـان را در ایـن دیـدار، نماینـده مردم 
شهرسـتان مبارکـه در مجلس شـوراى اسـالمى و 
سرپرسـت فرماندارى شهرسـتان همراهى خواهند 

کرد.  

موسیر و زعفران 
اولویت کشت تیران است

محسن حاج عابدى، مدیر جهاد کشاورزى شهرستان 
تیران و کرون گفت: بر اساس طرح آمایش سرزمین، 
کشت گیاهان دارویى همانند موسیر و زعفران که به 
آب زیـادى نیاز ندارند، نسـبت به سـایر محصوالت 
در اولویـت برنامـه هـاى اداره جهاد کشـاورزى این 

شهرستان قرار دارد.

خشک شدن 70 درصد 
قنات هاى چادگان

مدیـر اداره آب و خاك جهاد کشـاورزى شهرسـتان 
چـادگان گفـت: بیـش از 70 درصـد قنات هـاى 

شهرستان چادگان خشک شده اند.
حسـینعلى محمـدى اظهـار داشـت: بیـش از 139 
رشـته قنات در شهرسـتان چـادگان وجـود دارد که 
بیش از 70 درصـد از قنات هـاى این شهرسـتان به 
دلیـل خشکسـالى و حفـر چاه هـاى عمیق خشـک

  شده اند.
وى گفت: قنات ها یکى از منابـع آب هاى زیرزمینى 
اسـت که باید با حفظ حریم آنهـا و الیروبى به موقع 

مانع خشک شدن این منابع شد.
محمدى بیان کرد: از 40 قنات نیمه فعال شهرستان، 
به طور متوسـط 10 لیتر آبدهى دارند که با این میزان 
آب 500 هکتـار از اراضـى شهرسـتان چـادگان زیر 

کشت قراردارند. 

جمع آورى
 80 تن چوب بلوط قاچاق

80 تـن چوب بلـوط قاچاق در والشـان شـهر درچه 
کشف و جمع آورى شد.

مدیـر اداره منابـع طبیعـى و آبخیزدارى شهرسـتان 
خمینى شهر گفت: این مقدار چوب قاچاق را، مأموران 
در بازرسـى از سـه کارگاه غیرمجـاز تولیـد زغال در 

والشان شهر درچه کشف کردند.
عباسـعلى حیـدرى ارزش چـوب هـاى کشـف 
شـده را بیـش از یـک میلیـارد و 500 میلیـون ریال 
اعالم کرد و افزود: این چـوب ها به صورت قاچاق از 
استان هاى مجاور به این مکان منتقل و براى تولید 
زغـال در کوره هـاى زغال پزى اسـتفاده مى شـده

 است.

خبر

مدیر طرح توســعه حــرم حضرت زینــب(س) گفت: 
ساماندهى اطراف حرم زینبیه «پروژه محرك توسعه» 
است، زیرا تقریباً بر100 هکتار از بافت فرسوده منطقه14 
تأثیر گذاشته اســت و شــرایط را براى توسعه منطقه 
و ســرمایه گذارى مــردم و بخش خصوصــى فراهم 

مى کند.

مهرداد کیهان فــر با بیــان اینکه شــهردارى عمده 
پروژه هاى خــود را در اطراف میدان شــهرى تعریف 
کرده اســت، گفت: این طرح در قالب بازآفرینى شهرى 
که سال گذشته از ســوى دولت مطرح شــد، با هدف 
احداث مرکز توســعه شــمال شــهر اصفهــان انجام 

مى شود.

کیهان فر با بیــان اینکه براى ســاماندهى بافت هاى 
فرســوده معموًال پروژه هایى با هدف توسعه منطقه در 
نظر گرفته مى شود، افزود: به دلیل اینکه منطقه 14 بافت 
فرسوده و منشأ سکونت غیررســمى بوده است، پروژه 
ســاماندهى حرم و احداث میدان شــهرى تأثیر زیادى 
بر آن گذاشــته و عالوه بر ایجاد شور و نشاط، تحوالت 

اجرایى زیــادى در خیابان ها و محــالت ایجاد خواهد
 کرد.

وى با بیان اینکه طرح توســعه حرم چهار هکتار محل 
امامزاده و حوزه زیارتى خواهد بود، خاطرنشان کرد: در 
30 هکتار یادشده که جزو معابر شهرى است، شهردارى 

ورود پیدا کرده است.

 «هم نت فاضالب» با ارائه راهکارهایى براى مدیریت 
صحیح آب در روزهاى 28 تا 30 فروردین در دانشــگاه 
صنعتى اصفهان میزبان عالقه مندان به این بخش است.

دبیر این رویداد با اشــاره به اینکه این رویــداد با بیان 
فرصت ها و طرح مسئله آغاز مى شود، اظهار کرد: افراد 
ســعى مى کنند براى خلق ارزش و نیــــز نشان دادن 

توانمندى خود به ســرمایه گذار و یا صاحبان مســئله 
ایده پردازى کنند و اگــر توانســتند آن را به یک مدل 
کسب وکار تکــــرارپذیر و با ارزش افزوده تبدیل کنند.

عبدالرضا کبیرى سامانى با بیان اینکه با وجود پژوهش ها 
و اقدامات گوناگون در بخش فاضالب، همچنان راهى 
طوالنى براى رســیدن به اهداف در پیش است، گفت: 

براى غلبه بر چالش هاى پیش رو، الزم اســت مدیران، 
متخصصان، عالقه مندان و مردم هر کدام وظیفه خود را 

در قبال این چالش ها بدانند و به آن عمل کنند.
دبیراین رویداد گفت: 28 تا 30 فروردین ســال جارى 
شاهد برگزارى رویداد «هم نت فاضالب» به مدت سه 

روز خواهیم بود. 

مدیــر منطقــه 4 شــهردارى اصفهان از پیشــرفت
 67 درصدى پروژه میدان شــهداى هسته اى خبر داد 
و گفت: با اجــراى این پروژه، شــرق اصفهان متحول 

مى شود.
محمد هویدا اظهار کرد: بســته «پروژه میدان شهداى 
هسته اى» میدان پینارت ســابق، خیابان هاى سلمان 
فارســى، خیابان ارغوانیه، روشن دشت و خود میدان را 

در بر مى گیرد. وى هزینه آزادسازى و اجراى این پروژه 
عظیم را، بیش از 150 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 

با اجراى این پروژه، شرق اصفهان متحول مى شود.
مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان گفت: در حال حاضر 
آزادسازى ها در بخش خیابان ســلمان فارسى به اتمام 
رســیده و در میدان پینارت نیز آزادسازى ها 80 درصد 
پیشــرفت داشــته اســت. هویدا با بیان اینکه بیش از

30 درصد آزادسازى هاى ســمت ارغوانیه هم تکمیل 
شده اســت، ادامه داد: آزادســازى ها در محور خیابان 

روشن دشت در دو مرحله در حال اجراست.
وى گفت: بلوار روشــن دشــت، حدفاصل کمربندى 
شرق از بزرگراه آیت ا...هاشمى رفســنجانى تا میدان 
شهداى هسته اى یکى از ورودى هاى مهم شهر اصفهان 

محسوب مى شود که در دو فاز اجرایى خواهد شد. 
 حراج نقاشــى هاى کوچک اصفهان در گالرى اکنون و 
حراج آثار هنر کالســیک اصفهان در خانه صفوى فقط 

امروز امکانپذیر است.
این حراج هاى هنرى که در هفته هاى پایانى ســال96 
و به عنــوان برنامه پایانى ســال 96 به صــورت موازى 
در گالــرى اکنون و خانه صفوى آغازشــده بــود، تا 22 

فروردین ماه(امروز) سال جارى تمدید شد.
آثار به حراج گذاشته شده در گالرى اکنون که دومین سال 
پیاپى بود که این برنامه را اجرا مى کرد، به کیوریتورى مجید 
فعال و هاجر رهگذر انتخاب شده و درزمینه هنر معاصر و 
مدرن هستند. این آثار در اندازه هاى کوچک و توسط بالغ بر 

60 هنرمند خلق شده اند. 
این آثار که قیمت بعضى از آنها تــا دو میلیون تومان هم 
مى رسید، در این حراج با حداکثر قیمت 500 هزار تومان به 

فروش گذاشته شد.
آثار حراج شده در خانه صفوى هم در سبک هاى نگارگرى، 
مینیاتور، نقاشــى خط و آبرنگ که همگى از سبک هاى 
نقاشى کالسیک اصفهان هستند، خلق شده اند. براى این 
آثار، سقف قیمتى در نظر گرفته نشده، ولى قیمت آنها از 

قیمت هاى پایه، بسیار پایین تر است.
مسئله اینجاست که فرهنگ خرید آثار هنرى در اصفهان، 
در مقایســه با تهران، در سطح بســیار پایینى قرار دارد و 
گالرى هاى متعدد این شهر در تالش هستند تا این فرهنگ 

پشتیبانى را در اصفهان، به سمت پیشرفت سوق دهند.
■■■

الناز رجبیان، مدیر گالرى اکنون و نگارخانه خانه صفوى در 
این رابطه گفت: هدف از برگزارى این گونه حراج ها، تشویق 
هنردوستان به خرید آثار هنرى و درنتیجه حمایت از هنر و 
ایجاد فرهنگ خرید اثر هنرى در میان مردم اصفهان است.
وى ادامه داد: به طورکلى، فروش آثار هنرى در یکســال 
گذشته، نسبت به سال پیش پیشرفت داشته، اما بدیهى 
است که این رقم فروش نیز با فروش آثار هنرى در تهران 

قابل مقایسه نیست.
رجبیان بیان کرد: گالرى هاى متعدد شهر در تکاپو هستند تا 
گام به گام فرهنگ خرید آثار هنرى را در فضاى هنردوست 
اصفهان پیشــرفت دهند تا در آینده، اصفهان، به عنوان 
پایتخت هنرى کشور، به پایتخت حمایت از هنر و هنرمند 

نیز تبدیل شود.

بانک آینده با اجراى طرح «نوبهار» فرصتى ویژه براى 
تسویه و یا به روز رسانى مطالبات غیرجارى بانک فراهم 

کرده است.
   طرح «نوبهار»، به منظور تشــویق مشتریان بدهکار 
براى تسویه مانده مطالبات غیرجارى و با هدف همراهى  
با سیاســت هاى اقتصاد مقاومتى و حمایــت از تولید 
داخلى و ایجاد فرصت هاى بیشتر اشتغال، در بازه زمانى 
15فروردین تا 31 اردیبهشت ماه ســال جارى در کلیه 

شعب بانک آینده ، به مرحله اجرا در مى آید.
بر اســاس این طرح، مشــتریانى که تا پایان روز کارى 
31 اردیبهشت ماه ســال جارى، نسبت به تسویه نقدى 
بدهى هاى تسهیالتى و یا به روزرســانى اقساط اقدام 
کنند، از مزایاى ویژه، از جمله بخشــودگى 100 درصد 
جرایم تأخیر تأدیه و تخفیف در نرخ سود پس از سررسید، 

برخوردار خواهند شد. 

آیین وداع با پیکر پاك و مطهر شهید مدافع حرم مهدى 
دهقان دیشب در کاشان برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان گفت: مراسم وداع 
با پیکر پاك و مطهر شهید مهدى دهقان، دیشب بعد از 
نماز مغرب و عشاء در مسجد صفارى واقع در خیابان 22 

بهمن کاشان برگزار شد.
سرهنگ پاسدار مرتضى عمو مهدى افزود: مراسم تشییع 
پیکر این مدافع حرم امروزســاعت 10 از ناحیه مقاومت 
بسیج کاشان به طرف میدان کمال الملک برگزار و پس 
از آن براى خاکسپارى در آستان مقدس امامزاده بى بى 

زینب(ع) به روستاى یزدل منتقل مى شود.
سرهنگ  پاسدار  مهدى دهقان به همراه پنج نفر دیگر از 
همرزمانش در اقدام تجاوزکارانه آمریکا به مقر پاسگاه 
هاى نظامى سوریه در فرودگاه تیفور در شهر حمص به 

شهادت رسیدند.

فرماندار دنا گفت: تاکنون 201 بافت انسانى متعلق به 53 
نفر از جانباختگان سانحه هوایى تهران- یاسوج به پایین 

کوه منتقل شده است. 
عباس بهشتى با اشاره به ادامه عملیات جستجوى اجساد 
قربانیان سانحه هواپیمایى «آسمان» اظهار کرد: با بهتر 
شدن شــرایط محیطى، در تالش هستیم تا هر چه زودتر 
پروژه عملیات جستجو را به پایان برسانیم. وى افزود: در 
حال حاضر بر اســاس برنامه زمانبندى شده توسط هالل 
احمر، تیم امدادى جمعیت هالل احمــر اردبیل در محل 
مستقر و مشغول عملیات است. بهشــتى گفت: در حال 
حاضر در مرحله اول مأموریت که انتقال جانباختگان است، 
قرار داریم و پس از آن مرحله دوم انتقال وسایل مسافران و 
سپس انتقال قطعات هواپیما را در پیش داریم. وى تصریح 
کرد: ایجاد المان یادبود از جانباختگان هواپیما در خروجى 

شهر سى سخت به سمت دنا نیز در دستور کار است. 

عضو انجمن خبرگان کشاورزى اصفهان گفت: حفر چاه 
در شرایط کم آبى براى تأمین آب شرب در شهر اصفهان، 

سبب تخریب آثار تاریخى مى شود.
مهدى بصیرى اظهار داشــت: حفر چاه براى تأمین آب 
شرب اصفهان یک کار موقت است که این مسئله سبب 
فرونشســت زمین و تخریب آثار تاریخــى در اصفهان 

مى شود.
وى بیان داشت: نمى دانم چرا به جاى این نوع اقدامات 
و تخریب اصفهان، کنترل دقیق روى برداشــت هاى 
غیرمجاز آب انجام نمى دهند و جلــوى این کار گرفته 

نمى شود.
این عضو انجمن خبرگان کشاورزى اصفهان اعالم کرد: 
چرا به جاى حفر چاه، جلوى آبیارى 16 تا 18 هزار هکتار 
فضاى سبز ذوب آهن و فوالد مبارکه گرفته نمى شود که 

نصف آب شرب مردم اصفهان را تأمین مى کند.
■■■

بصیرى اضافه کرد: به گونه اى در خصوص چهار محال 
و بختیارى صحبت مى شود مثل اینکه با مردم اصفهان 
دشمن هستند یا ضد اصفهانى ها هستند، در صورتى که 
آنها هم جزو ایران و همسایه مردم اصفهان هستند و به 
یقین وقتى بدانند وضعیت شــرب مردم این استان در 
خطر اســت و آثار تاریخى آنها به خطر افتاده، از آبیارى 
تعــدادى درخت هلو و بــادام در باالدســت خوددارى

 مى کنند.
■■■

بصیرى اظهار داشت: اگر مقامات اســتانى نمى توانند 
جلوى برداشــت هاى غیر مجاز در باالدست و اصفهان 
را بگیرند، باید دولت را متوجه ســازند که از قدرت خود 

براى این امر استفاده و آب شرب مردم اصفهان را تأمین
 کنند.

وى گفت: دولت باید اولویت بندى کند و بداند که آبیارى 
تعدادى درخت در باالدســت اهمیــت دارد یا نبود آب 

شرب براى مردم اصفهان و حفظ آثار باستانى جهانى در 
اصفهان اولویت دارد.

عضو انجمن خبرگان کشاورزى اصفهان اضافه کرد: با 
جمع آورى 20 پمپ در باالدســت و در استان اصفهان، 

جلوگیرى از بندهایى که در طول مسیر زاینده رود وجود 
دارد و نیز خــوددارى از چمنکارى و آبیــارى چمن ها، 
مى توان بخشى از آب شــرب مردم اصفهان را تأمین

 کرد.

تخریب آثار تاریخى با حفر چاه آب شرب
 دولت از قدرت خود براى جلوگیرى از برداشت هاى غیرمجاز استفاده کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به اعتراضات کشاورزان اصفهانى بر سر 
موضوع کمبود آب گفت: چرا وزارت نیرو نسبت 

به کشاورزان پاسخگو نیست؟
حسن کامران اظهار داشــت: یک دهه است که 
حقابه کشاورزان اصفهانى به غارت رفته است، 
مسئوالن گفتند مقصر وزارت نیرو است و هر وقت 
کشاورزان بیرون مى آیند، کتک هم مى خورند. 

چرا قانون اجرا نمى شود؟
وى افــزود: خروجى ایــن کار، نارضایتى مردم 
اســت. این نماینده مجلس خطــاب به وزارت 
نیرو گفــت: گفتید صندوق درســت مى کنیم، 
صندوقتان کو؟ چه خسارتى دادید. بارها گفتم ما 
در این درگیرى ها کشته خواهیم داد، در همین 
اعتراضات اخیر چشــم یک کشــاورز کور شده

 است.
کامران گفت: من از رئیس مجلس مى خواهم که 
جلسه منظم و مستمرى باشد که ما کشاورزان را 

نجات دهیم.

کامران:  وزارت نیرو 
پاسخگوى وضعیت 

کشاورزان اصفهانى باشد

امروز؛ تنها زمان باقیمانده حراج آثار هنرى
 در اصفهان

بررسى مشکالت حوزه آب در «هم نت فاضالب» 

شرق اصفهان متحول مى شود

طرح توسعه حرم زینبیه 
ُمحّرك توسعه
 شمال شهر

 بخشودگى جرایم تأخیر تأدیه 
در شعب بانک آینده

 امروز؛ خاکسپارى پیکر شهید 
مدافع حرم«مهدى دهقان»

انتقال 201 بافت انسانى از 
جانباختگان «آسمان»
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رئیس بنیاد نخبگان، معاون 
پژوهشى علوم پزشکى شد

رئیس بنیاد نخبگان استان به عنوان معاون پژوهشى 
و فناورى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان منصوب 

شد.
در حکمى از سوى طاهره چنگیز، رئیس علوم پزشکى 
اصفهـان ، «شـقایق حـق جـوى جوانمـرد» اسـتاد 
دانشکده پزشکى به عنوان معاون پژوهشى و فناورى 

این دانشگاه منصوب شد. 

برپایى نمایشگاه
«ما مى توانیم»

خانه هنرمندان اصفهان میزبان نمایشگاه کاریکاتور 
حمایت از تو لید ملى است.

مدیر خانـه کاریکاتور حـوزه هنرى اصفهـان گفت: 
نمایشـگاه«ما مى توانیم»، با هـدف حمایت از تولید 
ملى در قالب موضوعاتى شامل مبارزه با قاچاق کاال، 
واردات بـى رویه، شـرایط اقتصادى کارگـر ایرانى و 
بى کیفیتـى محصـوالت وارداتـى قاچاق بر پاشـده

 است. 
پیام پور فالح با بیـان اینکه در این نمایشـگاه 22 اثر 
از 17هنرمند اصفهانى به نمایش گذاشته شده است، 
افزود: در کنار آثار به نمایش گذاشته شده، نوشته هاى 
طنزى به نویسندگى محمد پوررشـیدى نیز نگارش 

شده است. 
وى گفت : على اسـدى، لیال امیراحمدى، محمدباقر 
رنجبر، حامـد بذرافکن، سـمانه جانقربـان، منصوره 
دهقانى، ناهید زمانى، مصطفى ستاریان، آیت نادرى 
و مطهره ناسـخیان از جملـه کاریکاتوریسـت هایى 
هستند که در این نمایشگاه آثار خود را در معرض دید 

عالقه مندان قرار دادند. 
این نمایشگاه تا 30فروردین در گالرى خانه هنرمندان 

اصفهان برپاست.

افزایش بودجه راه آهن خمین- 
گلپایگان- خوانسار- دامنه

نماینـده مـردم گلپایـگان و خوانسـار در مجلـس 
شـوراى اسـالمى از افزایـش بودجـه سـاخت 
راه آهـن خمین-گلپایـگان- خوانسـار - دامنـه 

خبر داد.
على بختیـار افـزود: در بودجـه امسـال 250 میلیارد 
ریال بـراى اجراى ایـن طـرح اختصاص داده شـده 
اسـت، درصورتـى کـه بودجـه اختصاص داده شـده 
بـه ایـن طـرح در سـال گذشـته 70 میلیـارد ریـال

 بود.

50 واحد مسکونى 
خّیرساز، آماده واگذارى

50واحـد مسـکونى خّیرسـاز، آمـاده واگـذارى بـه  
نیازمندان کاشانى است.

مدیر عامل خّیران مسکن ساز کاشـان با بیان اینکه 
190واحد مسکونى خّیرساز هم با پیشرفت 80 درصد 
در حال ساخت است، گفت: این واحدها 80 متر مربع  

زیر بنا دارد.
على ساغرچى افزود: قیمت تمام شده  واحد ها 170 
میلیون تومان اسـت کـه صدمیلیـون تومـان آن را 
خّیران تأمین کرده اند و  بقیه آورده و وام بانکى است.

به گفته وى، حدود 140 واحد مسـکونى خّیرساز هم 
پارسال واگذار شده است.

آزادى3 زندانى بدهى مالى از 
زندان لنجان

در سـال جدید، با کمک  یـک فرد خّیر، سـه زندانى 
محکوم مالـى از زنـدان شهرسـتان لنجـان رهایى 

یافتند.
عبدالرسول سلیمیان، رئیس زندان لنجان گفت: این 
سـه زندانى به جرم بدهـى مالى در زنـدان لنجان به 
سـر مى بردند که با کمک 162 میلیون ریالى خّیرى 
نیکـوکار، از بنـد رهایى یافتنـد وبه آغـوش خانواده 

بازگشتند.

خبر

مدیرکل نهــاد کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان 
گفت:به ازاى هر 11 هــزار نفر در شــهر مبارکه، یک 

کتابخانه و به ازاى هر سه نفر، دو کتاب وجود دارد.  
امیر هالکویى بر تقویت همکارى بین نهادهاى فرهنگى 
و برنامه ریــزى به منظــور ارتقاى فرهنــگ مطالعه و 
کتابخوانى در شهر مبارکه تأکید کرد و از مدیریت شهرى 
مبارکه درخواست کرد: براى ارتقاى فرهنگ کتابخوانى 

مساعدت بیشترى داشته باشد.
وى شــهردارى را مهمترین نهاد همکار کتابخانه هاى 
عمومى دانست و اظهارکرد: در هر شهرى که کتابخانه ها 
و شهردارى آن ارتباط سازنده داشته اند، شاهد تسریع در 

رشد فرهنگ مطالعه بوده ایم.
وى بــا بیان اینکــه کتابخانــه تحــت وب و مکانیزه 
فرهنگسراى غدیر شــهر مبارکه بیش از 40 هزار جلد 
کتاب و بیش از 23 هزار عنوان کتاب دارد، گفت: کتابخانه 
فرهنگســراى غدیر شــهردارى مبارکه، بزرگ ترین 
کتابخانه هاى مکانیزه و تحت وب این شهرستان است.

مدیرکل نهاد کتابخانه هاى عمومى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه شهرستان مبارکه از لحاظ تعداد کتابخانه هاى 
عمومى، رتبه سوم را در اســتان اصفهان در اختیار دارد، 
اظهار داشت: در شهر مبارکه به ازاى هر 11 هزار نفر یک 

کتابخانه وجود دارد.

مدیر اداره فرهنگى- هنرى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان از برگزارى مسابقات کتابخوانى جشنواره 

«دانایى،توانایى» در مدارس استان اصفهان خبرداد.
مرتضى شکرى با اشاره به برگزارى مرحله آموزشگاهى 
جشــنواره «دانایى،توانایى» اظهار داشت: این مرحله از 
جشنواره همزمان با سراسر کشــور در آموزشگاه هاى 

تمامى مقاطع تحصیلى استان برگزار شد.
مدیر اداره فرهنگى- هنرى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با اشاره به حضور بیش از 24 هزار دانش 
آموز در این مرحله از مســابقات، عنوان کــرد: با برنامه 
ریزى صورت گرفته از سوى وزارت آموزش و پرورش، 

استان هاى کشور در سال تحصیلى جارى به چند گروه 
تقسیم شــدند که دانش آموزان هر اســتان یک کتاب 

متناسب با دوره تحصیلى خود مطالعه مى کردند.
وى ادامه داد: در این مرحله از جشــنواره، در مقطع اول 
ابتدایى کتاب «نقطه»، درابتدایى دوره دوم کتاب «زیبا 
چیست؟زیبا کیســت؟»، در مقطع متوسطه اول کتاب 
«چیستان هاى علمى» و در مقطع متوسطه دوم  کتاب 

«بچه هاى کارون» مورد آزمون قرار گرفت.
شکرى خاطرنشان کرد: دوره دوم مسابقات کتابخوانى 
با عنوان جشنواره «دانایى، توانایى» در مرحله منطقه اى 

برگزار خواهد شد.

حضور24هزار دانش آموز در 
جشنواره«دانایى، توانایى»

وجود یک کتابخانه به ازاى 
هر11هزار نفر در مبارکه 

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اصفهان 
گفت: حدود 20 هزار کودك زیر پنج سال اتباع خارجى 
مقیم این استان، در مرحله نخست ایمن سازى خانه به 
خانه، قطره فلج اطفال دریافت کردند و علیه این بیمارى 

واکسینه شدند.
رضا فدایــى افــزود: مرحله نخســت ایمن ســازى 
تکمیلى خانه به خانــه فلج اطفال ویژه اتبــاع بیگانه و 
مهاجران خارجى از 18 تا 20 فروردین امســال در همه 

شهرستان هاى استان اصفهان اجرا شد.
وى ادامه داد: در این نوبت، حدود 20 هزار کودك زیر پنج 
سال افغانستانى و مهاجران بیگانه ساکن شهرستان ها 
و روســتاهاى اطراف اصفهان، علیه بیمارى فلج اطفال 

واکسینه شدند.
■■■

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اصفهان 
خاطرنشان کرد: واکسیناســیون و عملیات ایمن سازى 
تکمیلى ســالیانه خانه به خانه فلج اطفــال ویژه اتباع 
بیگانه و مهاجران خارجى باتوجه به حساسیت ویژه حفظ 
دستاوردهاى برنامه ریشه کنى فلج اطفال در کشورمان 
و همجوارى با دو کشــور پولیو آندمیک (پاکســتان و 
افغانستان) در مرز شــرقى و ترددهاى بسیار بین المللى 

اجرا مى شود.
وى ادامه داد: پولیو آندمیک، شامل کشورهایى مى شود 
که فلج اطفال در آنها هنوز ریشه کن نشده است که دو 
همسایه ایران یعنى پاکســتان و افغانستان در زمره این 

کشورها قرار دارند.
■■■

فدایى گفت: نوبت دوم طرح ایمن سازى فلج اطفال از 22 

تا 24 اردیبهشت امسال اجرا مى شود.
وى با اشاره به مشــارکت 400 نفر از کارشناسان مراکز 
بهداشــت اســتان اصفهان در اجراى طرح یاد شــده، 
مهمترین اهداف آن را، دستیابى به پوشش 100 درصدى 

ایمن سازى کودکان زیر پنج ســال ایرانى و مهاجران 
خارجى، تحقیق درباره وجود مورد فلج حاد در یکســال 
گذشته و یافتن کودکان زیر پنج سالى که تاکنون واکسن 

فلج اطفال دریافت نکرده اند، عنوان کرد.

گفتنى است؛ در بین اســتان هاى کشور، اصفهان پس 
از تهران و خراســان رضوى میزبان بیشــترین اتباع و 
مهاجران خارجى است و انواع خدمات بهداشتى، درمانى 

و آموزشى را به آنها ارائه داده است.

واکسینه شدن20هزار کودك خارجى 
در اصفهان

شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان بــه باالترین 
میزان تولید فوالد خام در واحد فوالدســازى و 

ریخته گرى مداوم دست یافت.
مدیر ناحیه فوالدســازى و ریختــه گرى مداوم 
شــرکت فوالد مبارکه گفت: تالشــگران این 
واحد فوالدســازى، با به کارگیــرى روش  هاى 
کار گروهى و حس تعلق سازمانى، به رکوردهاى 

بى سابقه اى در تولید فوالد خام دست یافتند.
محمدرضا بناییان مفرد افزود: پارســال فراتر از 
برنامه ریزى، با تولید شش میلیون و 450 هزار و 
807  تن محصول در واحد فوالدسازى و ریخته 
گرى مداوم شرکت فوالدمبارکه، رکورد بى سابقه 

تولید دراین واحد ثبت شد.
وى میزان تولید فوالدخام این واحد را 14 درصد 
بیشتر ازمدت مشــابه پارسال دانست و گفت: در 
ســال جدید با تداوم این موفقیــت ها، ظرفیت 
اسمى دو میلیون و 700 هزار تن در شرکت فوالد 

مبارکه محقق خواهد شد.
وى ادامــه داد: شــرکت فوالدمبارکه اصفهان 
با تولید ســاالنه هفت میلیــون و 500 هزار ُتن 
محصول فوالدى، نیمى از فوالد کشور را تأمین 

مى کند.
 

رکورد شکنى فوالدمبارکه 
در تولید فوالد خام

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: زن جوانى که 
از طریق مســموم  کردن رانندگان با داروى بى هوشى، 
اقدام به دزدى از آنها مى کرد، پس از دو ماه دستگیر شد.
سرهنگ ستار خسروى با اشاره به دستگیرى زن شیادى 
که اقدام به سرقت از مردان مى کرد، اظهار کرد: زن 34 
ســاله  مجردى که تنها زندگى مى کرد، دستگیر شده و 
تاکنون چهار فقره ســرقت از جانب این فــرد انجام و 

شناسایى شده و سارق نیز به آنها اعتراف کرده است.
وى افزود: این زن ســارق دو ماه بود که فعالیت داشت 

و در طول این  مدت، متوجه چنین مــوردى بودیم که 
زنى ماشــین هاى مدل باالیى را که سرنشــین مسن 
داشــتند، انتخاب کرده و درصورتى که این افراد مقابل 
او توقف مى کردند، سوار ماشین شــان مى شد، سپس 
با طرح دوســتى، اقدام بــه جلب اعتمــاد مالباختگان 

مى کرد.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان ادامه داد: زمانى که 
این فرد اعتماد راننده را جلب کــرد و به نزدیکى منزل 
مالباخته مى رســیدند، از آنها درخواست آبمیوه مى کرد 

و نصف آن را خودش مى خــورد و نصف دیگرش را به 
صورت پنهانى با مواد بیهــوش کننده مخلوط مى کرد 

و به راننده مى داد.
وى تصریح کرد: راننــده با مصرف ایــن قرص ها، تا 
مســافتى قادر به رانندگى بوده و زمانــى که به منزل 
مى رسیدند دچار بیهوشى شده و خانم پس از بیهوشى او، 
با سرقت سوییچ ماشین و خودرو و اموال منزل شخص، 

متوارى مى شد.
ســرهنگ خســروى با بیان اینکه تاکنون چهار مورد 

شکایت در این باره مطرح شده، گفت: احتمال دارد افراد 
دیگرى درگیر این سرقت شده باشند.

وى افزود: در حال حاضر پرونده در حال بررســى است 
تا دیگر جرائم وى مشــخص شــود، اما باتوجه به نوع 
مواد بیهوش کننده اى که به راننده هــا مى داد، دو نفر 
از این شاکیان به مدت ســه تا چهار روز در بیمارستان 
بسترى شــده بودند و احتمال دارد که این فرد مرتکب 
قتل شده باشد و افرادى پس از بیهوشى، دیگر به هوش 

نیامده باشند.

 بافت هاى فرسوده به مرور زمان، عملکرد گذشته خود را از دست داده و 
امروزه به عنوان بزرگ ترین معضل در شهرها مطرح هستند.بافت هاى 
فرسوده، هسته هاي قدیمی شهرها بوده یا در دوران معاصر، بدون رعایت 

مقررات معماري و شهرسازي شکل گرفته است.
ضعــف در ویژگى هاى کالبدى ومنظر شــهرى، کمبود شــبکه هاى 
دسترسى، زیرساخت ها و تأسیسات شهرى، سهم پایین بهره مندي از 
خدمات شــهرى و فقدان برخى خدمات فرهنگى، آموزشى و شهرى به 
لحاظ کّمى و کیفى و از همه مهمتر نقش پایین در اقتصاد شهري و فرار 

سرمایه از ویژگى هاى بافت فرسوده است.
در  سال هاى اخیر با توجه به دگرگونى در ساختار کالبدى، اقتصادى و 
اجتماعى شهرها، همچنین مطرح شــدن نظریه توسعه پایدار شهرى، 
باعث شده بافت هاى فرسوده در رأس برنامه ریزى هاى توسعه شهرى 

قرار گیرد.
■■■

 کمبود خدمات، ســرانه هــاي فرهنگــی و آموزشــی، ناکافى بودن 
زیرساخت ها و دسترســى ها، مشــکالت بافت هاي فرسوده شهري 
هستند؛ به طوري که امنیت آنها دچارخدشه وبیشتر بافت هاي فرسوده از 

ساکنان بومی خالی شده است.
به گفته مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان، از 107 شهر استان در 
حال حاضر 66شهر در حدود 13هزار و 500 هکتار بافت فرسوده دارند 

که این وسعت، 9/5 درصد از سهم کل بافت هاي فرسوده کشور است.
حجت ا...غالمی افزود: 50 درصد بافت هاى فرســوده استان اصفهان 

درمرکز شهر قرار دارد.
وى ادامه داد: برنامه ملى بازآفرینى درمحالت ناکارآمد شهرى در استان 
اصفهان، اواخر بهمن پارســال همزمان باهفت استان با دستور رئیس 

جمهور آغاز شد.
وى ادامه داد: بر این اساس، احداث 502 واحد مسکونی در محله هاى 

همت آباد و سرچشمه شــهر اصفهان، صدره و سرفره کاشان و خوزان 
خمینی شهر آغاز شد و در مرحله اول اجراى  طرح، مساحت 1/6 هکتارى 
شــامل 113 واحد قدیمى، تخریب و 12 بلوك 750 مترمربعی ساخته 

می شود.
■■■

متراکم بودن و نفوذناپذیرى، دو ویژگى بافت هاي فرسوده هستند که 
مانند بمب ساعتی، کالنشهر اصفهان را که نیمى از بافت هاي استان را 
داراست، تهدید می کند. براي برداشتن سایه تهدید این بافت ها با حدود 
550 هزار سکنه، در زمان اجراي برنامه ششم توسعه، 25 محله فرسوده 

نصف جهان باز آفرینی می شوند.
هم اکنون خالی شــــــدن بیشــتر بافت هاى فرســوده اصفهان از 
ســـکنه، سبب ایجــــــاد ناهنجاري هایی شده و ورود مهاجران به 
این بافت ها مشکالت آنها را دو چندان کرده است. سال هاست مهمان 
ناخوانده اي به نام آســیب هاي اجتماعی میزبان این بافت ها و باعث 
شده بیشتر محله هاى داراى بافت فرسوده کالنشهر اصفهان، عالوه بر 
تحمل مســائل کالبدي و فیزیکی، ازنظر اجتماعی و فرهنگی هم دچار 
مشکل شوند. در واقع مشکل این بافت ها، نه تنها ناپایداري دربرابر زلزله، 
بلکه نوعی زلزله فرهنگی و اقتصادي هم در این بافت ها رخ داده است. 

بافت هایی در برخی ازمحالت اصفهان وجود دارد که چون ساکنان آن 
هرگز حاضر به ترك محله خود نیســتند، همچنان فرسوده مى باشند و 
در حسرت امکانات زندگی شهري هستند. بافت هاي ناکارآمدي که در 
بیشتر آنها ساخت وساز با مصالح  کم دوام بوده است و هر چه زمان بگذرد، 
فرسوده تر از قبل می شــوند. ریزدانه بودن، عرض کم معابر، ناپایداري 
و مستحکم نبودن بناهاي موجود، سه شــاخص شناسایی این بافت ها 
هستند. شاخص هایی که در مسیرخدمت  رسانی به شهروندان و ایجاد 

امکانات زیربنایی در این بافت مانع ایجاد می کنند.
■■■

 مدیرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان از دو هزار و 
100 هکتار بافت فرسوده در مناطق 15 گانه شهر در قالب 232  لکه گفت 
و به 25 محله اى اشاره کرد که باید بازآفرینی شود و پیشنهاد نوسازي آنها 

در ستاد بازآفرینی شهر مصوب شده است.
به گفته حسین جعفرى، قرار است طرح باز آفرینى این محله هاى مصوب 
در ستاد ملى باز آفرینی بافت هاي فرسوده کشور، مطرح شود تا بودجه 
مورد نیاز براي آن در بودجه کشــور پیش بینی و در مدت زمان اجراي 

برنامه ششم توسعه کشور اجرا شود.
وى با بیان اینکه پیش بینی شــده در برنامه پنج ســاله ششــم، طرح 
بازآفرینی در 33 محله شهر اصفهان اجرا شود، افزود: پارسال  طرح احیاى 
محله هاي همت آباد و زینبیه آغاز و براى پیگیري مشکالت مردم، دفاتر 

تسهیلگري در این محله ها راه اندازى شد.
مدیرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شــهرداري اصفهان ادامه داد:  
بیش از نیمى از امالك دربافت فرســوده  ســند مالکیت ندارند و این 
موضوع، روند نوسازى این بافت ها را با مشکل مواجه کرده است، چراکه 

امالك داراى سند مى توانند از تسهیالت دولتى استفاده کنند.
 وى گفت: در حال حاضر شهردارى اصفهان به میزان 70 درصد در قالب 

بسته هاي تشویقی ساخت و ساز بخشودگى عوارض را لحاظ مى کند.

اجراى طرح بازآفرینى در 33محله شهر اصفهان

دستگیرى زن سارق  بیهوش کننده مالباختگان
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مدیرعامــل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان 
گفت:در حال حاضر شش میلیون نفر در فالت مرکزى، 
تامین آب شــرب آنها بســتگى  به حجم ذخیره ســد 
زاینده رود دارد، این درحالى اســت که خط قرمز حجم 
ذخیره ســد زاینده رود 200 میلیــون مترمکعب اعالم 
شــده اســت، در حالیکه هم اکنون حجم ذخیره ســد 
زاینده رود بــه 144 میلیون متر مکعــب کاهش یافته 

است.
هاشم امینى، تامین آب شرب مردم استان اصفهان  را 
در نیمه اول سال ، با توجه به حجم بسیار محدود ذخیره 
سد زاینده رود بسیار دشوار خواند و عنوان کرد: در حال 

حاضر حجم ذخیره ســد زاینده رود حدود 144 میلیون 
متر مکعب برآورد شده که با افزایش دما، نه تنها سرعت 
تبخیر آب بیشتر مى شود، بلکه مردم هم بیشتر مصرف 

مى کنند.
مدیرعامــل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان  
تصریح کــرد:  براى اینکــه مدیریت بحــران بى آبى 
در اصفهــان به خوبــى انجــام پذیرد، باید شــفاف 
و بدون پــرده به مــردم بگوییم که آب نیســت و باید 
مصارف خودرا مدیریــت کنند تا بتوانیــم با همکارى 
یکدیگراین چالــش بزرگ را در فصل تابســتان مهار 

کنیم.

شهردار اصفهان گفت: برگزارى هفته هاى فرهنگى، راهکار 
توسعه و تقویت گردشگرى است. قدرت ا... نوروزى در این 
خصوص با اشــاره به برگزارى هفته فرهنگى اصفهان در 
پاریس گفت: برگزارى چنیــن رویدادهایى، تبیین هویت 
اصفهان و تعمیق  بخشى روابط اصفهان با دیگر شهرهاى 
جهان در ابعاد مختلف را در پى دارد. وى اظهار داشت: مهم 
ترین پیام من به عنوان شهردار اصفهان، خطاب به مردم 
فرانسه این بود که اصفهان شــهرى داراى سابقه دیرینه، 
شــهرى فرهنگى با میراث طوالنى و سابقه تاریخى غنى 
است. وى اذعان داشت: خوشبختانه دیدگاه هایى که راجع 
به اصفهان از سوى شــرکت کنندگان این رویداد مطرح 

مى شد، دیدگاه هایى بسیار امیدوارکننده بود که نشان مى 
داد شناخت آنها از اصفهان، شناخت خوب و عمیقى است.

شــهردار اصفهان با بیان این که هدف از شــرکت در این 
رویداد ، در کنار معرفى همه جانبه اصفهان، استفاده از تجارب 
مدیریت شهرى پاریس و کشور فرانسه است، بیان داشت: 
برگزارى این هفته هاى فرهنگــى، راهکارى براى تفاهم 
بیشتر و تقویت پایگاه ایران در حوزه بین الملل است. گفتنى 
است؛ هفته فرهنگى اصفهان در پاریس تا 25 فروردین ماه 
با برگزارى هشت نمایشــگاه، ده ها کنفرانس و نشست با 
موضوعات ادبى، ســینمایى، معمارى، موسیقى، مدیریت 

شهرى و گردشگرى در پاریس ادامه دارد.

آب نیست و مردم باید 
مصارف خودرا مدیریت کنند 

برگزارى هفته هاى فرهنگى، 
راهکار توسعه گردشگرى 

افزایش 989 درصدى صدور 
اسناد مالکیت در نجف آباد

989 درصد، صدور اسـناد مالکیت مربوط به ماده 21 
قانون ثبت در اداره ثبت اسـناد و امالك شهرسـتان 

نجف آباد افزایش یافت.
حسـین زمانـى، رئیـس اداره ثبـت اسـناد و امالك 
شهرستان نجف آباد با بیان این مطلب اعالم کرد: با 
بررسى در نمودار مربوط به صدور سند در اجراى ماده 
21 قانون ثبت مشخص شـد، اداره ثبت نجف آباد از 
سال 1392 تا 1396 در مجموع 989 درصد پیشرفت 

در این زمینه داشته است. 
وى تشریح کرد: این اداره به ترتیب در سال 93 نسبت 
به سـال قبل از آن 257 درصد، سـال 94 در مقایسه 
با سـال 93 میزان 80 درصد، سـال 95 نسبت به 94 
معادل 41 درصد و در سـال 96 نسـبت به سـال 95، 
به میزان 17 درصد پیشـرفت در زمینه صدور اسـناد 
مالکیت راجع به ماده 21 داشـته اسـت. زمانى تعداد 
این اسناد در سال 92 را 126 سند اعالم کرد و گفت: 
در سـال 96 این تعداد به هـزار و 347 سـند افزایش 

یافته است.
وى اظهار داشت: این افزایش صدور سند در نوع خود 

قابل توجه بوده است.

محدودیت بودجه اى امسال 
بخش درمان

معان درمان دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: 
با توجه بـه محدودیـت بودجـه اى که امسـال با آن 
مواجه هستیم، باید مدیریت هزینه ها در اولویت قرار 

گیرد.
بهروز کلیدرى افـزود: هزینه هاى بیمارسـتانى را بر 
مبناى محاسـبه و تعیین هزینه ها که توسط سازمان 
بیمه سـالمت اعـالم مى شـود، قـرار داده ایـم و به 

بیمارستان ها اعالم مى کنیم.

نایب قهرمانى روبات هاى 
فوتبالیست دانشگاه صنعتى 

دانشجویان دانشگاه صنعتى اصفهان موفق شدند تا 
در سیزدهمین دوره مسابقات ربوکاپ آزاد ایران، مقام 
دوم در بخش ربات هاى فوتبالیسـت شـبیه سـاز سه 

بعدى را به خود اختصاص دهند.
در این دوره از مسـابقات که با حضور 478 تیم از 12 
کشور برگزار شد، شرکت کنندگان در سه لیگ اصلى 
دانشـجویى، دانش آمـوزى و کاربـردى، بـا یکدیگر 
به رقابـت پرداختنـد که در بخش شبیه سـازى سـه 
بعدى مسـابقات دسـته ربات هاى فوتبالیسـت، تیم 
AIUT۳D  دانشـکده مهندسـى بـرق وکامپیوتـر 
دانشـگاه صنعتـى اصفهـان، بـه مقـام دوم دسـت 

یافت.

آغاز کشت سبزیجات برگى و 
غده اى در فریدن

کشـت سـبزیجات برگى وغـده اى در300هکتار از 
مزارع فریدن آغازشد.

مدیرجهادکشـاورزى فریـدن بـا اشـاره بـه افزایش 
10درصـدى سـطح زیرکشـت سـبزیجات گفـت:

اى   وغـده  برگـى  سـبزیجات  نشـایى  کشـت 
شـامل کاهـو، انـواع کلـم، شـلغم، سـیر، هویـج  و
 موسـیر در300 هکتـار ازمـزارع فریـدن آغازشـده

 است.
رامین رستمى افزود: متوسط برداشت این محصوالت 
40تن درهکتاراست وپیش بینى مى شودامسال بیش 
از 12هزارتن انواع سـبزى برداشـت و به بازارعرضه 

شود.

کاهش ورودى 74 میلیون 
مترمکعبى آب در سد زاینده رود

محمود چیتیان، مدیر سد زاینده رود گفت: هم اکنون 
میـزان ورودى آب سـد در مقایسـه بـا مدت مشـابه 
پارسال با  74درصد کاهش و به 26میلیون متر مکعب 

در ثانیه رسیده است.  

خبر

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان از صادرات میوه از 
اصفهان به ترکیه و عراق خبر داد.

ناصر اطرج اظهار داشــت: شــدت گرما باعث شده که 
شاهد ورود میوه هاى نوبرانه فصل بهار، زودتر از موعد از 
جمله آلوچه سبز و چغاله و گرمک و طالبى در سطح بازار 

باشیم.
وى بیان داشت: این میوه ها سردخانه اى نیست و گرمک 
و طالبى بته اى است و هر ساله اردیبهشت ماه وارد بازار 

مى شد که امســال به خاطر گرماى هوا، شاهد این نوع 
میوه ها در بازار در فروردین ماه هستیم.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان تصریح کرد: قیمت 
آلوچه در میدان تره و بار از کیلویى 13 تا 20 هزار تومان 
اســت و قیمت چغاله در میدان از کیلویى پنج تا 9 هزار 

تومان است.
■■■ 

وى با اشاره به اینکه هر ســاله زردآلو و گیالس را صادر 

مى کنیم، اعالم کرد: در صورت بهبود وضعیت اقتصادى، 
امســال نیز زردآلو و گیالس را به کشــورهاى ترکیه، 
عراق و کشورهاى عربى و آســیاى میانه صادر خواهیم 

کرد.
اطرج بیان داشت: تداوم گرما و کمبود آب، قطعا اثر منفى 
در بازار میوه و سبزیجات خواهد گذاشت، به طورى که 
اگر این روند ادامه یابد، تولیدات سیب سمیرم با مشکل 

مواجه خواهد شد.

به علت گرماى زودرس هوا؛ 

نوبرانه ها زودتر از هر سال به 
اصفهان رسیدند

جمعى از کشاورزان شرق اصفهان، دیروز براى سومین 
روز با حضور در خیابان هاى منتهى به میدان خوراسگان 
و جى اصفهان، خواهان رسیدگى به وضعیت حقآبه خود 

از زاینده رود شدند.
در سال جارى این سومین بار است که کشاورزان شرق 
اصفهان تجمع کرده و خواستار رسیدگى هر چه بیشتر 

مسئوالن به مشکالت کشاورزى ناشى از خشک شدن 
زاینده رود و تامین حقآبه خود از این رود شده اند.

روز شــنبه هفته جارى نیز جمعى از این کشــاورزان 
با حضور در مقابل ســاختمان شــماره 2 شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان(واقع در خیابان آبشــار اول) و روز 
دوشنبه با حضور در میدان خوراســگان و خیابان جى 

در خواست هاى خود را تکرار کردند.
کشاورزان شرق اصفهان در روزهاى پایانى سال گذشته 
نیز در چند نوبت با حضور و اجتماع در نقاط مختلف شهر 
اصفهان، خواهان بازگردانــدن حقابه خود از زاینده رود 
شده و مســئوالن را به حل مشــکالت خود فراخوانده 

بودند.

مجوز راه اندازى پارك فناورى سالمت در اصفهان 
صادر شد. رئیس دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: با موافقت وزارت بهداشــت، درمان وآموزش 
پزشــکى، مجوز احداث پارك فناوى ســالمت در 

اصفهان صادر شده است.
طاهره چنگیز افزود: این مجموعه سالمت، بسترى 
مناســب براى حضور نخبگان جوان در رشته هاى 
مختلف حوزه سالمت و درقالب موسسه هاى شتاب 

دهنده و مراکز رشد است.
وى گفت: با پوشش 50 درصدى مراجعه کنندگان 
براى دریافت خدمات اولیه به نظام ســالمت، پیش 

بینى مى شود امســال این خدمات20 درصد بیشتر 
شود. وى توسعه آموزش در حوزه بین الملل و جذب 
دانشجویان غیرایرانى را، یکى از برنامه هاى امسال 
دانشــگاه علوم پزشــکى عنوان کرد و افزود: تعداد 
دانشجویان خارجى امسال این دانشگاه به  بیش از 

100 دانشجو افزایش مى یابد.
وى ادامه داد: پارك فناورى سالمت، مجموعه اى 
با مدیریت متخصصان حرفه اى است و هدف اصلى 
آن، افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاى فرهنگ 
نوآورى و رقابت سازنده بین شرکت هاي حاضر در 

پارك و موسسه هاى متکى بر علم و دانش است.

روبات تعاملى بــا قابلیت آموزش زبان انگلیســى 
به فراگیران در دانشــگاه آزاد اصفهــان طراحى و 

ساخته شد.
مجید طغیانى خوراسگانى، معاون پژوهش وفناورى 
دانشگاه آزاد اصفهان گفت: دراین طرح پژوهشى، 
تمام برنامه هــاى تعاملى بر روى ربــات به عنوان 
کمک معلم اجرا مى شود، بطورى که زبان آموز باید 
بر اساس پرسشــى که ربات از آنها مى پرسد، پاسخ 
دهد و پس از پاســخ، نام زبان آموز در ربات ذخیره و 

امتیاز داده مى شود.
وى ادامــه داد:ت: فراگیــران بر اســاس امتیازات 

دریافت شــده، بازى رایانه اى جایزه مى گیرند که  
این بازى شــامل اطالعات زبان آموزى است و در 
قالب بازى به زبان آمــوزان، آموزش هاى الزم داده

 مى شود.
وى ایجاد نشــاط در زبان آموزان،  زبان آموزى به 
روش صنعتى، تشــویق زبان آمــوزان به یادگیرى 
زبان انگلیســى و اتصال بــه اینترنــت را از جمله

 قابلیت هاى این ربات عنوان کرد و افزود: در طراحى 
این ربات، امکانى فراهم شده که درصورت ندانستن 
پاسخ سئوال، زبان آموز با اتصال به اینترنت مى تواند 

اطالعات الزم را از گوگل دریافت کند.

مدیر اداره پیش  بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان از شــدت یافتن ناپایدارى هواى این استان 

در پى ورود سامانه بارشى جدید خبر داد.
حســن خدابخش افــزود: بــا ورود این ســامانه 
)، ناپایــدارى  بارشــى از روز پنجشــنبه(فردا
جوى در اســتان اصفهــان تقویت مى شــود و به 
تدریــج افزایش ابر، وزش باد به نســبت شــدید و 
رگبار پراکنــده و رعد و بــرق را به دنبــال خواهد

 داشت.

وى گفت: بررسى نقشه هاى هواشناسى بیانگر ادامه 
فعالیت سامانه ناپایدار جوى با شدت ضعیف تر بر روى 

این استان تا روز پنجشنبه است.
مدیر اداره پیش  بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان اضافه کرد: امروز در بیشتر نقاط این استان، 
آســمان بصورت قســمتى ابرى، گاهى افزایش ابر 
و وزش باد به نسبت شــدید و بعد از ظهر و شب در 
برخى مناطق همراه با رگبار و رعد و برق پیش  بینى 

مى  شود. 

صدور مجوز راه اندازى «پارك فناورى سالمت»

ساخت روبات تعاملى با قابلیت آموزش انگلیسى

اصفهان بارانى مى شود

براى سومین روز متوالى؛

تجمع کشاورزان شرق اصفهان براى دریافت حقابه

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان گفت: با الحاق 
اراضی مورد نظر به شهر ورزنه، تا چند ماه آینده مشکل 
زمین دار شــدن جوانان و متقاضیان مسکن این شهر 

برطرف خواهد شد.
حجت ا... غالمى اظهارداشــت: با توجه به ایجاد حق 
مکتسب براى شــهروندان شــهر ورزنه  از دهه 60 در 
شــهرك قائمیه این شــهر و با توجه به نیاز جوانان و 

متقاضیان فاقد مسکن در این شهر، مقرر شد تا اداره کل 
راه و شهرسازى با اخذ مصوبه شورایعالى شهرسازى و 
معمارى در خصوص زمین متعلق به سازمان ملى زمین 

و مسکن، نسبت به حل مشکل اقدام کند.
وى افــزود: با اصــالح و طــرح موضوع در شــوراى 
برنامه ریــزى و اخــذ مصوبــه شــورایعالى معمارى 
و شهرســازى، مشــکل الحــاق این زمین به شــهر 

ورزنه، حل و اراضــى جهت اختصاص بــه این امر به 
بنیاد مســکن انقالب اســالمى و شــهردارى واگذار 

مى شود.
مدیرکل راه وشهرسازى استان اصفهان ابراز امیدوارى 
کرد: با الحاق اراضى موردنظر به شــهر ورزنه،  بتوان تا 
چند ماه آینده مشکل زمین دار شدن جوانان را برطرف

 کرد.

کلید خوردن طرح زمین دار شدن جوانان شهر ورزنه

مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان گفت: تنها در 
صورت اجراى سیستم ارجاع، مى توانیم هزینه هاى زائد 

در بخش درمان را حذف کنیم.
حسین بانک اظهار داشت: به منظور کنترل و مدیریت 

هزینه ها، باید به سمت سیســتم ارجاع حرکت کنیم تا 
بسیارى از هزینه هاى زائد حذف شود.

وى بیان داشت: در سال 97، وزارت بهداشت و سازمان 
بیمه سالمت، عزم جدى براى کنترل هزینه هاى حوزه 

درمان دارند.
مدیر کل بیمه سالمت استان اصفهان ادامه داد: سازمان 
بیمه ســالمت نیز با توجه به محدودیت بودجه در سال 
97، آماده اجراى راه هایى اســت کــه منجر به کنترل 

هزینه ها شود.
بانک اضافه کرد: این ســازمان آمادگى الزم به منظور 
حذف دفترچه و الکترونیکى کردن روند خدمت رسانى را 
با همکارى معاونت درمان و معاونت بهداشتى دانشگاه 

دارد.

بیمه سالمت 
آماده حذف دفترچه هاى درمانى است

مرحلـه اسـتانى یازدهمیـن همایـش بیـن المللـى 
پژوهش هـاى قرآنـى بـا محوریـت قـرآن کریـم و 
اسـتکبار سـتیزى در دولـت آبـاد اصفهـان برگـزار 

شد.
رضا سعادت  نیا، دبیر استانى همایش پژوهش هاى قرآنى 
گفت: امسال هزار و 115 مقاله از استان هاى  کشور و 15 
کشور دیگر به دبیرخانه مرکزى ارسال شده است و براى 
نخسـتین بار، مقاالت در همایش هاى استانى ارزیابى و 
داورى شـده و مقاالت برتـر به دبیرخانه مرکـزى در قم 

ارسال شده است.
وى افـزود: در یازدهمیـن همایـش بیـن المللـى 
پژوهش هاى قرآنى، 71 مقاله از استان اصفهان و چهار 
محال و بختیارى به دانشگاه علوم و معارف قرآن استان 

اصفهان ارسال شده که پنج مقاله برترانتخاب شدند.

برگزارى همایش پژوهش هاى 
قرآنى در دولت آباد 
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 حتما براى شما هم پیش آمده که با فولدرهایى 
برخورد کرده باشید که نه مى شود نامشان را 
تغییر داد و نه مى توان حذف شان کرد. شاید 
تعجب کرده باشــید و فکر کنید که این فقط 
کار یک ویروس اســت یا این که مشــکلى 
براى سیستم عامل تان به وجود آمده است. با 
این که این موارد مى توانند درست باشند، اما 
جالب است که بدانید خودتان هم مى توانید در 
صورت نیازتان این کار را انجام دهید و فولدرى 
که قابلیت حذف شدن و تغییر نام ندارد، ایجاد 
کنید. با ما باشید تا به شــما این کار را آموزش 

دهیم.
 در ابتدا دقت داشــته باشــید که فولدرتان را 
در درایوى که ویندوز روى آن نصب شــده، 

ایجاد نکنید.
کلیدهاى ترکیبى win+R را بفشارید تا برنامه 
Run اجرا شود و CMD را تایپ کنید تا وارد 

محیط Command Prompt شوید.
در CMD عبــارت «:D» را تایپ کرده و کلید

inter را بفشارید. البته دقت داشته باشید که 
به جاى «:D» نام درایوى که فولدرتان را در آن 

ایجاد کرده اید،بنویسید.
عبارت «\md con» را تایپ و inter کنید. 
دستور md در DOS، براى ساخت دایرکتورى 

استفاده مى شود.
به جــاى عبــارت con، مى توانیــد یکى از 

عبارت هاى زیر نیز استفاده کنید.
 aux, lpt1, lpt2, lpt3, lpt4, lpt5, lpt6,

lpt7, lpt8, lpt9

 توجه:عبارات باال نام فولدر شما هستند که باید 
به همین صورت باشد. چرا که این ها، اسامى 

رزرو شده در ویندوز هستند.
  حاال اگــر به درایــو موردنظرتــان نگاهى 
 con بیندازیــد، یــک دایرکتورى به اســم
یا اســمى کــه انتخــاب کــرده ایــد وجود 
دارد کــه البته نمى تــوان آن را پــاك کرد و 
هنگام پاك کــردن با پیغام خطــاى ویندوز

 مى شوید. 
بعــد از اینکــه وارد دایرکتــورى موردنظر 

شدید1دستور زیر را وارد کنید:
ren\\.\D:\con NewName

 با این دســتور، نام پوشه ایجاد شــده تان از 
con  بــه NewName تغییــر خواهد کرد و 

پس از این تغییر شــما مى توانیــد وارد فولدر 
شــوید و فایل هایــى درون آن کپــى کنید. 
البته دقت داشته باشــید که اگر نام دیگرى از 
لیست باال براى پوشــه تان از انتخاب کرده 
 con بودید، در این دســتور هم باید به جاى
نامى که قبال انتخــاب کرده بودیــد را وارد

 کنید.
ren\\.\D:\NewName con

  

سامسونگ بارى دیگر دست به رکوردشکنى زد، 
اینبار با یک درایو دیسک حالت جامد (SSD) که 
حجم عظیم 30 ترابایتى در یک فرمت استاندارد 

گنجانده است.
سامسونگ بارى دیگر دست به رکوردشکنى زد، 
 (SSD) این بار با یک درایو دیسک حالت جامد
که حجــم عظیــم 30 ترابایتــى در یک فرمت 

استاندارد گنجانده است.
 این دیسک 2,5 اینچى PM1643 نامیده مى  شود 
که با هدف عرضه به شــرکت هاى بزرگ ساخته 
شده، و از یک رابط SCSI ضمیمه شده سریالى 
(SAS) استفاده مى کند؛ از این بابت دلیلى براى 
ذوق زده شدن کاربران عادى وجود نخواهد داشت 

چون هنوز نوبت به آنها نرسیده است.
عالوه بر این، ابعاد آن در حد یک درایو 2,5 اینچى 
معمول در 10 سال پیش است، و به همنى 
خاطر احتمــاال نمى توانــد به هیچ 
شــکلى در یک PC مدرن 

جاى بگیرد.
در  کنــدى 
د  عملکر

ایــن درایو دیــده نمى شــود، چرا که ســرعت 
خواندن آن  2100MB/sو ســرعت نوشــتن 
آن  1700MB/s اســت، کــه در مقایســه با 

کامپیوترهاى خانگى فعلى تفاوت فاحشى دارد.
بــراى اینکه تصور خوبى از آن داشــته باشــید، 
کافیست در نظر بگیرید که اگر بخواهید بى وقفه 
در آن ویدئوهاى HD بریزید، ُپر شــدنش حدود 
یک سال و نیم طول خواهد کشید؛ هرچند که با 
این وضعیت تا آن زمان از بیخوابى جان باخته اید!

ضمنا  R/W IOPS 50,000/40,000است و 
زمان متوسط بین خطاهاى آن دو میلیون ساعت 

است.
این نشان از عزم این شــرکت کره اى است، که 
وعده SSDهاى مبتنى بر SAS بیشترى را در 

این فرم فاکتور تا انتهاى سال 2018 داده است.
 16 SSD این محصول درست دو ســال پس از
ترابایتى این شــرکت، و زودتــر از موعد، عرضه 

مى شود.
 

جائســو هان، معاون مدیر عامل در امور فروش 
ممورى و تیم بازاریابى سامسونگ الکترونیکس، 

گفت: «ما با عرضه 30,72TB SSD بارى 
دیگر از مرز ظرفیت ذخیره سازى 

سازمانى گذشتیم، و در طى این فرایند، افق هاى 
جدیدى را براى سیستم هاى ذخیره سازى ظرفیت 

فوق باال گشودیم.»
وى افــزود: «سامســونگ با قدرت بــه تامین 
تقاضاهاى ســوق یافته به ســمت SSDهاى 
باالى 10 ترابایتى ادامه مى دهد و همزمان استفاده 
از راهکارهاى ذخیره سازى نوآورانه مان را در عصر 

جدید سیستم هاى سازمانى شتاب مى  بخشیم.»
برنامه ریزى براى ســاخت ورژنهاى 16,36، 
7,63، 1,92 ترابایتــى و 960 و 800 بایتى در 

حال انجام است.
 NAND این دستگاه از 32 تا از بسته هاى
یک ترابایتى این شــرکت اســتفاده مى کند، 
که هــر یــک از 16 الیــه با تراشــه هاى 
V-NAND 512 گیگابیتــى تشــکیل 

یافته اند.
این دستگاه ضمانت پنج ساله بر مبناى یک 
نوشــتن کامل در روز دارد که باعث مى شود 
براى دیتاسنترها بسیار خوب باشد، ولى به نظر 
ما الزم است همیشه به خاطر داشته باشیم که 

انتقال است، و این تکنولوژى قابل 

باالخره روزى سر از کامپیوترهاى خانگى شما در 
خواهد آورد.

همچنین، با توجه به روند قیمت تراشه ها، دیرى 
نخواهد پایید که این امکانات با قیمت هایى مقرون 

به صرفه در اختیار همگان قرار خواهند گرفت.

SSDSSD رونمایى از رونمایى از
    3030ترابایتى که ترابایتى که 1212 هزار ساعت  هزار ساعت 
ویدئوى ویدئوى HDHD را ذخیره مى کند را ذخیره مى کند

ه و و چون
5عالوه بر این، ابعاد آن در حد یک درایو 2,5 اینچى 
معمول در 10 سال پیش است، و به همنى 
هیچ احتمــاال نمى توانــد به خاطر

Cشــکلى در یک PC مدرن 
جاى بگیرد.

در  کنــدى 
د  عملکر

ى و
8این فرم فاکتور تا انتهاى سال 2018
این محصول درست دو ســال پس
ترابایتىاینشــرکت، و زودتــر از

مى شود.

جائســو هان، معاون مدیر عامل د
ممورى و تیم بازاریابى سامسونگ
72TBSSDگفت: «ما با عرضهD
دیگر از مرز ظرفیت ذخیره سازى 

 جان باخته اید!
R/Wاست و

میلیون ساعت 

ه اى است، که 
S بیشترى را در 

1
ه 

ش 
س، 

براى ســاخت ورژنهاى16,36، 6برنامه ریزى
960 و 800 بایتى در 1,92 ترابایتــى و ،2 7,63

حال انجام است.
NAND تا از بسته هاى D 2این دستگاه از 32
یک ترابایتى این شــرکت اســتفاده مى کند، 
6که هــر یــک از 16 الیــه با تراشــه هاى 
512V-NAND گیگابیتــى تشــکیل 

یافته اند.
این دستگاه ضمانت پنج ساله بر مبناى یک 
دارد که باعث مى شود روز نوشــتنکامل در

براى دیتاسنترها بسیار خوب باشد، ولى به نظر 
ما الزم است همیشه به خاطر داشته باشیم که 

انتقال است، و این تکنولوژى قابل 

2 داده است.
6SSD س ازD

ز موعد، عرضه

در امور فروش
الکترونیکس

30,7 بارى 

 این روزها با دسترسى گسترده به اینترنت و سایت هاى 
مختلفى کــه اطالعاتــى در زمینه هــاى گوناگون 
منتشــر مى کنند، تقریبــا مى توان به هر پرسشــى

 پاســخ داد و هر چیــزى را در اینترنت جســت وجو 
کرد.

 باتوجه به همین گســتردگى اطالعات، جست وجو 
در اینترنت و ســایت هاى مختلف از اهمیت زیادى 
برخوردار است، چرا که بدون این ابزار یافتن اطالعات 
موردنظر حتى در شــرایطى که به ســایت مربوطه 
نیز دسترســى داشته باشــید، بسیار دشــوار خواهد

 بود.
 به  عنوان مثال فرض کنید به  دنبال یک خبر در سایت 
هستید و ضمن آگاهى از عنوان خبر، این سایت به فرم 
جست وجو مجهز نباشد. به نظرتان در چنین شرایطى 
مى توانید خبر موردنظر را از میان ده ها هزار خبر موجود 

در سایت پیدا کنید؟ 
مطمئنا انجام این کار اگر غیرممکن نباشــد، بسیار 
دشــوار و وقت گیر اســت. در وضعیت مشــابه نیز 
چنان چه شما با سایتى مواجه شوید که فرم جست وجو 

ندارد یا جست وجوى آن عملکرد بسیار ضعیفى دارد، 
ممکن است گمان کنید تنها راهکار باقى مانده همان 
صرف وقت طوالنى براى پیدا  کردن مطلب موردنظر 

است.
دوست دارید با روشى ساده تر آشنا شوید و بى نیاز از فرم 
جست وجوى سایت ها در هر سایتى که عالقه دارید 

جست وجو کنید؟
 به کمک ایــن روش مى توانید با اســتفاده از انواع 
 ،Bing ،موتورهاى جســت وجوگر همچون گوگل
جســت وجوگر yahoo و... بــا اســتفاده از یــک 
مرورگر ساده روى دســتگاه هاى مختلف همچون

 رایانه، تبلــت و تلفن همراه عملیات جســت وجو را 
اجرا کنید.

 مرورگــر اینترنتــى موردنظــر را اجــرا و بــه 
یکــى از موتورهــاى جســت وجوگر مراجعــه

 کنید. 
عبارت موردنظر را براى جست وجو وارد کرده و پیش 
یا پــس از آن عبــارت site:Domain.com را 

وارد کنید. 

شــرکت گوگل، محبوب ترین موتور جســتجوى 
اینترنتى در دنیا، به طــور مخفیانه با نیروى نظامى 
آمریکا براى پیشبرد اهداف جنگ طلبانه همکارى 

دارد.
مقام هاى شــرکت گوگل به تازگى اعالم کرده اند 
الگوریتم یادگیرى این موتور جســتجوى پیشرفته 
براى تهیه فیلم به وسیله هواپیما هاى بدون سرنشین 

آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
فناورى گوگل به برنامه هواپیما هاى بدون سرنشین 
کمک مى کند و پنتاگون با اســتفاده از این فناورى 
به تجزیه و تحلیل فیلم هاى گرفته شــده به وسیله 

هواپیما هاى بدون سرنشین مى پردازد.
این برنامه با نــام Project Maven از فناورى 
تجزیه و تحلیل خودکار اشیا در تصاویر بزرگ گرفته 
شده به وســیله هواپیما هاى بدون سرنشین مورد 

استفاده قرار مى گیرد.
بســیارى از کارکنان گوگل از این مسئله بى اطالع 
بوده اند و ازاینکه گوگل به مراکز نظامى کمک کرده 
است خشمگین هســتند. از زمان مداخله آمریکا در 

سال 2014 در سوریه و عراق، بسیارى از اطالعات 
به دست آمده به وسیله هواپیما هاى بدون سرنشین 
آمریکایى با اســتفاده از فناورى شرکت گوگل بوده 

است.
گــوگل تاییــد کرده اســت نــرم افزارى بــه نام 
TensorFlow بــه وســیله پنتاگــون مــورد 
اســتفاده قرار گرفته است و این شــرکت مخفیانه 
ســال ها اســت که با ارتش آمریکا براى توســعه 
اســتفاده از فناورى هــاى مختلــف همــکارى 

مى کرده است
نرم افزار TensorFlow، یک نرم افزار منبع باز 
است که به شکل گسترده اى در برنامه هاى کاربردى 
یادگیرى ماشین مورد استفاده قرار مى گیرد و به این 
ترتیب قابلیت شناسایى اشیا را در فیلم هاى ویدیویى 

امکان پذیر مى کند.
مقام هاى ارتش آمریکا اعــالم کرده اند که نیروى 
نظامى این کشور به اســتفاده از هوش مصنوعى و 
فناورى هاى جدید براى پیشــبرد هدف هاى خود 

نیازدارد.

جستجو در سایت هاى فاقد فرم جستجوهمکارى گوگل با ارتش آمریکا

 هنگامى که فایلــى را در محیط ویندوز حذف 
 Recycle Bin مى کنید، این فایل راهــى
یا سطل آشغال ویندوز مى شود و نهایتًآ با خالى 
کردن سطل آشغال، فایل به طور کامل حذف 
مى گردد. اگر فراموش مى کنید که سطل آشغال 
ویندوز را به طور مداوم خالى کنید با استفاده این 
ترفند مى توانید طورى برنامه ریزى کنید که در 
 Recycle Bin زمان هاى معین محتویات

به طور خودکار حذف شوند.
 براى این کار ابتدا در منــوى Start عبارت 
Task Scheduler را تایــپ نمایید و در 
 Task Scheduler لیســت نتایج بر روى

کلیک کنید.
 در پنجــره ى Task Scheduler، در پنل 
سمت راست و در قسمت Actions بر روى 

Create Basic Task کلیک کنید.
 Name در پنجره  جدید بازشــده، در قسمت 
یک نام بــراى این فرآیند در نظــر بگیرید ،به 
عنوان مثــال Auto Clean ســپس روى 

Next کلیک کنید.
  در این مرحله مى بایست مشخص کنید این 
برنامه به چه صورت آغاز شود. روزانه، هفتگى، 
ماهانه، تنها یک بار،  به هنگام روشــن کردن 
سیســتم، به هنگام ورود به حساب کاربرى و 
یا به هنگام ثبت رویداد خاصى. به عنوان مثال 
هفتگى (Weekly) را انتخاب نمایید و روى 

Next کلیک کنید.

 در صفحه  بعد روز دلخواه خود در هفته جهت 
فرآیند و همچنین اولین تاریخ آغاز آن و ساعت 
اجراى آن را مشخص نمایید. به عنوان مثال در 
تصویر زیر با توجه به تنظیمات اعمال شــده،  
برنامه در روز یکشنبه  هر هفته در ساعت 2:53 
 Next بعد از ظهر اجرا مى گردد. اکنون بر روى

کلیک کنید تا به صفحه   بعد بروید.
 Start a Program  در صفحه  بعد،  گزینه 

را انتخاب کرده و روى Next کلیک کنید.
 Program/Script اکنــون در قســمت 
عبــارت cmd.exe را وارد نمایید. همچنین 
در قسمت Add Arguments زیر کد زیر 

را وارد نمایید:
 c “echo Y|PowerShell .exe /
-NoProfile -Command Clear-

“RecycleBin
 سپس روى Next کلیک کنید. اکنون تمامى 
تنظیمات را یک بــار بازبینــى نمایید و روى 

Finish کلیک کنید.
 Task حــال در پنجــره ى اصلى محیــط 
Scheduler، برنامه ى زمانى را انتخاب کرده 
و روى Run کلیک کنید. اگر همه  چیز درست 
 Command Prompt باشــد، پنجره ى
 Recycle Bin براى لحظه اى باز مى شود و
خالى مى گردد. همچنین طبــق برنامه   زمانى 
که مشخص کرده اید، در زمان معین خود اجرا 

خواهد شد.

زمانبندى خودکار براى خالى کردن 
سطل آشغال 

ساخت یک فولدر عجیب

  nبه جــاى عبــارت con، مى توانیــد یکى از 

 Alt ، این کلید کوچک را که در سطر آخر کیبورد که در میان دو کلید ویندوز و Space جا خوش کرده است، 
چندان دست کم نگیرید، چرا که کلید بسیار کارآمد و با استفاده اى براى حرفه اى ها است. در این جا قصد داریم 

شما را با پنج کاربرد جالب کلید Alt آشنا کنیم تا شما نیز به اهمیت آن پى ببرید.
■ براى رسیدن به Properties کافیست Alt را نگه داشته و روى فایل مورد نظر دوبار کلیک کنید.

■کلید Alt در هر پنجره اى، با یک فشار، منوهاى پنجره را فعال مى کند و با ترکیب آن با هر کدام از حروف 

منوها، که زیر آن خط کشیده شده است، پنجره مربوط به آن منو را باز مى کند.
■در مرورگرها، ترکیب Alt و End شما را به آخرین صفحه اى که مشاهده کرده اید، خواهد برد.

■ در مرورگرها، ترکیب Alt با یکى از دو کلید جهت راســت و چپ، عمــل Back و Forward را انجام 
مى دهد.

■ با ترکیب Alt و Tab شما مى توانید به سهولت پنجره هاى فعال ویندوز را جابه جا کنید. 

ALT 5 کاربرد جالب کلید
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان وامالك موردتقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانندازتاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرادراداره ثبت اسنادوامالك محل تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت 

یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
شماره 49 کدملى  1- رأى شماره 10340 مورخه 1396/11/3 آقاى حسنعلى عباسى آباد چى به شناسنامه  
5759728040 صادره چادگان فرزند جعفرقلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
192/22 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 2 فرعى از589 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شماره 10341 مورخه 1396/11/3 خانم عفت رضائى  به شناسنامه شماره 11 کدملى 5759739670 
صادره چادگان فرزند حبیب اله درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 192/22 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از589 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
3- رأى شماره 10455 مورخه 1396/11/5 خانم رضوان چاوشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 194کدملى 
1091126542 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/60 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 719 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

4- رأى شماره 11421 مورخه 1396/11/26 خانم سلطان سپیانى موگوئى به شناسنامه شماره 926 کدملى 
4171210771 صادره الیگودرز فرزند غضنفر درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 160 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 3023 فرعى از391 اصلى واقع دربخش  9 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
5- رأى شماره 10619 مورخه 1396/11/9 آقاى فتح اله ابراهیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 66 کدملى 
1090909391 صادره نجف آباد فرزند عباس درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 220/75 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از841 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
6- رأى شــماره 10454 مورخــه 1396/11/5 آقاى محمد مغزى به شناســنامه شــماره 1338 کدملى 
1091303479 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 147/85 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 408 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
7- رأى شماره 10847 مورخه 1396/11/14 آقاى خدامراد نجفى به شناسنامه شماره 9 کدملى 1159843252 
صادره فریدن فرزند نجف درششدانگ یکباب خانه به مساحت 133 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1531/1 
واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى محمدکریم نصیران نجف آبادى به 

صورت عادى و بى واسطه مى باشد 
8- رأى شــماره 11285 مورخه 1396/11/24 خانم افسانه سلیمى بنى به شناســنامه شماره 168 کدملى 
1091007160 صادره نجف آباد فرزند محمددرششدانگ یک باب خانه ومغازه به مساحت 110/89 مترمربع 
پالك شماره 4 فرعى از734 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
9- رأى شماره 11334 مورخه 1396/11/24 آقاى على محمد شــریعتى به شناسنامه شماره 228 کدملى 
1090911017 صادره نجف آباد فرزند محمد حسن درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23/51 مترمربع 
قسمتى ازپالك 280 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
10- رأى شــماره 11464 مورخــه 1396/11/28 خانم زهره غالمى به شناســنامه شــماره 466 کدملى 
1091467188 صادره نجف اباد فرزند مصطفى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 134/22 مترمربع 
درقســمتى ازپالك شــماره 4 فرعى از518 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شماره 10886 مورخه 1396/11/16 آقاى محمد رضائى به شناسنامه شماره 1960017276 کدملى 
1960017276 صادره مسجدسلیمان فرزند جهانگیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 233/90 مترمربع 
قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
12- رأى شماره 10918 مورخه 1396/11/16 آقاى محمد ربیعیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1179 
کدملى 1091273855 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاســم درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 113/72 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 930 اصلى واقع  درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
13- رأى شماره 11419مورخه 1396/11/26 آقاى ســعید نجفیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 9461 
کدملى 1092179186 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 102/36 
مترمربع قسمتى ازپالك 437 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضاراطبق 
قولنامه عادى باواسطه ازآقایان عبداله واسداله عابدینى ورثه مالک رسمى خانم سلطان عابدینى نجف آبادى 

خریدارى نموده است 
14- رأى شماره 11276مورخه 1396/11/23 آقاى امید امیرخانى نجف آبادى به شماره شناسنامه وکدملى 
1080035206 صادره ازنجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/99 مترمربع 
پالك شماره از 887 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

15- رأى شــماره 10914 مورخه 1396/11/16 خانم خدیجه شــفیعى به شناسنامه شــماره 580 کدملى 
1091613117 صادره نجف آباد فرزند رضا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 79/90مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 518 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

16- رأى شــماره 11386مورخــه 1396/11/26 آقاى رضا مومنى به شناســنامه شــماره 170 کدملى 
1129246094 صادره فریدونشهر فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 139/89 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 350 فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
17- رأى شــماره 11468 مورخه 1396/11/28 خانم مهناز صادقى به شناســنامه شــماره 594 کدملى 
1091108838 صاده نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 192/37مترمربع قسمتى 
از پالك شماره 353 اصلى واقع  درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

18- رأى شماره 8264 مورخه 1396/9/12  آقاى حیدر کریمى مهر به شناسنامه  15 کدملى 1972057286 
صادره مسجد سلیمان فرزند قباد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/43 مترمربع قسمتى ازپالك 87 
اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا رابه صورت عادى ومع الواسطه از مالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى خریدارى نموده است  
19- رأى شــماره 11241 مورخه 1396/11/23 آقاى رضا ذبایحى به شناســنامه شــماره 2599 کدملى 
1091418632 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 118/35 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 860 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
20- رأى شــماره 11021 مورخه 1396/11/18 آقاى اســماعیل نورى به شناسنامه شــماره 19 کدملى 
5499373612 صادره تیران فرزند محمد صادق درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 78/87 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 193 واقع درقطعه 11بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شــماره 10808 مورخه 1396/11/12 آقاى محمد على وسایلى به شناسنامه شماره 707 کدملى 
1090876297 صادره نجف اباد فرزند رضا درپنج دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 291/22 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1218 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شــماره 10809 مورخــه 1396/11/12 خانم رضوان صادقى به شناســنامه شــماره 4 کدملى 
1091093261 صادره نجف اباد فرزند مصطفى  دریک دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
291/22 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1218 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شماره 11467 مورخه 1396/11/28 آقاى میثم مهدور به شناسنامه شماره 0 کدملى 1080184260 
صادره نجف آباد فرزند عبداله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/80 مترمربع قسمتى ازپالك87  اصلى 
واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى ومع الواسطه مى باشد 
24- رأى شــماره 8246 مورخــه 1396/9/12 خانم حســنى پاینده نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
0370853751کدملى 0370853751 صادره قم فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 132 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 433اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شماره 8247 مورخه 1396/9/12 آقاى محمد حسین ســرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
7122کدملى 1092155813صادره نجف آباد  فرزند اکبردر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 132 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 433اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 10888مورخه 1396/11/16 خانم فاطمه حبیب اللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 263 
کدملى 1091127239 صادره نجف آباد فرزند محمدباقر درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 266/50 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 855 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى نصراهللا نوروزى دره بیدى به صورت عادى وبال الواسطه مى باشد 
27- رأى شماره 10887 مورخه 1396/11/16 آقاى محمد حاجى صادقى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
451 کدملى 1092089047 صادره نجف آباد فرزند حســنعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 75/46 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 439 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
28- رأى شــماره 10714 مورخــه 1396/11/12 خانم عزت حجتى به شناســنامه شــماره 379 کدملى 
10991137544 صادره نجف آباد فرزند محمد حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
177/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره 947 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شــماره 10711 مورخه 1396/11/12 آقاى محمدعلى یزدانفر به شناسنامه شماره 795 کدملى 
1091090793 صادره نجف آباد فرزند محمود  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
177/65مترمربع قسمتى ازپالك شماره 947 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شــماره 10263 مورخه 1396/11/2 آقاى مهدى موحدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1587 
کدملى 1091366543 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 156/63 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از1053 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 10942 مورخه 1396/11/17 آقاى نادرسیاسى نجف آبادى به شناسنامه شماره 3502 کدملى 
1091385701 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 73/20 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 1011 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

باقرفاضل ازوراث رمضان فاضل به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
32- رأى شــماره 10675 مورخه 1396/11/10 خانم وحیده موحدى به شناســنامه شماره 1322 کدملى 
1091303312صادره نجف اباد فرزند محســن درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
139/84 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 242اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شــماره 10676 مورخه 1396/11/10 آقاى حمید خسروى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 787 
ن کدملى 1091194467 صادره نجف اباد فرزند غالمرضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 139/84 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 242اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
34- رأى شــماره 7691 مورخه 1396/8/21 آقاى عیسى سلحشورى به شناســنامه شماره 274 کدملى 
1091610053 صادره نجف آباد فرزند عالى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 230 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
35- رأى شــماره 10397 مورخــه 1396/11/4 خانم شــهال امیرى به شناســنامه شــماره 150 کدملى 
1091151784 صادره نجف آباد فرزند حسینقلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 100/18 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 284 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
36- رأى شــماره 11383 مورخه 1396/11/25 خانم صغرى کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 71 
کدملى 1091136467 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 182/38 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1فرعى از471 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 10396 مورخه 1396/11/4 آقاى محمد سعید  ایران نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 
394 کدملى 1091497591 صادره نجف آباد فرزند فرج اله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 286/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 141 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
38- رأى شــماره 11195 مورخه 1396/11/21 خانم خدیجه مردانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 437 
کدملى 1090717849 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب مغازه وفوقانى مسکونى به مساحت 
42/97 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 4 فرعى از19 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شماره 10915 مورخه 1396/11/16 آقاى احسان مختارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5476 
کدملى 1092282671 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین دریک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 158/40 مترمربع که مقدار144 مترمربع آن ازپالك 202 ومقدار14/40 مترمربع آن ازپالك 202/1 
واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى  پالك شماره 202را به صورت عادى از مالک رسمى احمد 

حرى باواسطه خریدارى نموده و درپالك 202/1 مالک رسمى  مشاعى مى باشد
40- رأى شماره 10916 مورخه 1396/11/16 خانم مریم مختارى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1909 
کدملى 1091333955 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 158/40 مترمربع که مقدار144 مترمربع آن ازپالك 202 ومقدار14/40 مترمربع آن ازپالك 202/1 
واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى  پالك شماره 202را به صورت عادى از مالک رسمى احمد 

حرى باواسطه خریدارى نموده و درپالك 202/1 مالک رسمى  مشاعى مى باشد
41- رأى شماره 10917 مورخه 1396/11/16 خانم ناهید حجتى  به شناسنامه شماره 1080173366 کدملى 
1080173366 صادره نجف آباد فرزند ناصر دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 158/40 
مترمربع که مقدار144 مترمربع آن ازپالك 202 ومقــدار14/40 مترمربع آن ازپالك 202/1 واقع درقطعه 6 
بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى  پالك شماره 202را به صورت عادى از مالک رسمى احمد حرى باواسطه 

خریدارى نموده و درپالك 202/1 مالک رسمى  مشاعى مى باشد
42- رأى شــماره 10810مورخه 1396/11/14آقاى ابراهیم پورشبان به شناســنامه شماره 269 کدملى 
1091127298 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 81/22 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 235 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

43- رأى شماره 10709 مورخه 1396/11/12 آقاى حمید چهارده معصومى به شناسنامه شماره 2657 کدملى 
1090359543صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 89/60 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 20 فرعى از133 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
44- رأى شــماره 10710 مورخه 1396/11/12 خانم فاطمه بدیهیان  به شناســنامه شماره 2494 کدملى 
1091212546صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
89/60 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 20 فرعى از133 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شماره 10848 مورخه 1396/11/14 خانم صدیقه فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 856کدملى 
1090930712صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 144/70 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 1527 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
46- رأى شــماره 11063 مورخه 1396/11/19 آقاى اکبررهنما فالورجانى به شناسنامه شماره 49 کدملى 
1091675465 صادره نجف آباد فرزند حســن درششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 204/22 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 563 اصلى واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى 
حاجیه خانم حبیب اللهى نجف آبادى از ورثه مرحوم حســین حبیب اللهى نجف آبادى به صورت عادى وبى 

واسطه مى باشد 
47- رأى شــماره 11342مورخــه 1396/11/24 آقاى غالمعلى عابدى به شناســنامه شــماره 6کدملى 
5499806284 صادره تیران وکرون فرزند قربانعلى درششدانگ باستثناى بهاى یک هشتم اعیانى یک باب 
خانه به مساحت 170/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1218 فرعى از 391 اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبت 

ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شماره 10519 مورخه 1396/11/7 خانم وجیهه تمدن نجف آبادى به شناسنامه شماره 415 کدملى 
1091048177 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 339/18 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 762 اصلى واقع درقطعه  3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
49- رأى شماره 11392مورخه 1396/11/26 آقاى داود اسمعیلى کرباسى نجف ابادى به شناسنامه شماره 
736 کدملى 1091550557 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 114/33 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از785 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 

– انتقال ملک ازمالک رسمى شهناز آذرى از وارث عباسعلى آذرى به صورت عادى و بى واسطه مى باشد 
50- رأى شــماره 11418مورخه 1396/11/26 خانم فاطمه مهربانى نجف ابادى به شناسنامه شماره 774 
کدملى 1091174652 صادره نجف آباد فرزند رضاقلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
114/33 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از785 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى شهناز آذرى از وارث عباسعلى آذرى به صورت عادى و بى واسطه مى باشد 
51- رأى شــماره 10811مورخه 1396/11/14 آقاى على رجائى به شناسنامه 368 کدملى 1091451958 
صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 305/97 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

465 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
52- رأى شــماره 10940مورخه  1396/11/17آقاى ناصرهادى نجف آبادى به شناســنامه شماره 6922 
کدملى 1092153810 صادره نجف آباد فرزند محمد جعفر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 135/53 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 982 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
53- رأى شــماره 10400 مورخه 1396/11/5 خانم مینا رضوان پور به شناســنامه شــماره 3894 کدملى 
1091389624 صادره نجف آباد فرزبند ناصر درششــدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به مساحت 101/30 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 151 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
54- رأى شماره 8704 مورخه 1396/9/27 خانم کبرا سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 421 کدملى 
1091038155 صادره نجف آباد فرزند براتعلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/21 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 701 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
55- رأى شماره 8701 مورخه 1396/9/27 خانم کبرا سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 421 کدملى 
1091038155 صادره نجف آباد فرزند براتعلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 32/21 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 701 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
56- رأى شــماره 11337 مورخه 1396/11/24 آقاى مهدى رحیمى حاجى آبادى به به شناســنامه شماره 
24کدملى 1091783391 صادره نجف آباد فرزند اســماعیل درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 220 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
57- رأى شماره 11335 مورخه 1396/11/24آقاى موسى انالوئى عادگانى به شناسنامه شماره 1124 کدملى 
1159446407 صادره فریدن فرزند شکراله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 185 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
58- رأى شماره 11328 مورخه 1396/11/24خانم کبرى حسینى منجزى به شناسنامه شماره 677 کدملى 
1170548091 صادره زرین شهر فرزند امیر درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 210 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
59- رأى شماره 9829 مورخه 1396/10/21 آقاى محمد خدادادئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1085 
کدملى 1090906404صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/70 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 316 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
60- رأى شماره 10919 مورخه 1396/11/16 آقاى عباسعلى پورشبانان نجف آبادى به شناسنامه شماره 669 
کدملى 1091012172 صادره نجف آباد فرزند جعفر درشششدانگ یکباب خانه به مساحت 193/91 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 289/1 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

61- رأى شماره 10214 مورخه 1396/11/1 آقاى مجید بوریائى جالل آبادى به شناسنامه شماره 856 کدملى 
1091003432 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 164/80 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 499 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى صدیقه حاجى 

بابائى به صورت عادى و بى واسطه مى باشد 
62- رأى شــماره 10088 مورخه 1396/10/26 آقاى مهدى ایزدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 316 
کدملى 1091136912 صادره نجف آباد فرزند عباس درششــدانگ یکباب خانه باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى 
به مساحت 109/77 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 95 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شماره 10453 مورخه 1396/11/5 آقاى عجم هارونى  به شناسنامه 1120 کدملى 4621136666 
صادره شهرکرد فرزند عباس درششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 
اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت 

عادى مى باشد 
64- رأى شماره 10313 مورخه 1396/11/2 آقاى اســماعیل عظیما نجف آبادى به شناسنامه شماره 924 
کدملى 1091359921 صادره نجف آباد فرزند عباس درششدانگ یکباب خانه به مساحت 242/50 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 188 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
65- رأى شماره 10813 مورخه 1396/11/14 خانم سکینه نوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 29201 
کدملى 1090290081 صادره نجف آباد فرزند سیدمحمود درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه نیمه 
ساز به مساحت 210 مترمربع که مقدار 193 مترمربع آن ازپالك 381/2 ومقدار17 مترمربع آن ازپالك 382 

واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
66- رأى شــماره 10814 مورخه 1396/11/14 آقاى بهنام صالحى  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080301186 کدملى 1080301186 صادره نجف آباد فرزند احمدرضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه نیمه ساز به مساحت 210 مترمربع که مقدار 193 مترمربع آن ازپالك 381/2 ومقدار17 مترمربع آن 

ازپالك 382 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
67- رأى شماره 10807 مورخه 1396/11/12 خانم محترم چاوشى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28 کدملى 
1090952211 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى دردو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
193/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 987 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – انتقال ملک 
ازمالک رسمى رجبعلى سلیمانى نجف آبادى به صورت رسمى مشاعى وازآقاى محمد حسین چاوشى نجف 

آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
68- رأى شماره 10806 مورخه 1396/11/12 آقاى محمد حسین چاوشى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
766 کدملى 1090854242 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا  درچهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 193/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 987 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى شــماره 11341 مورخه 1396/11/24 خانم عزت ابراهیمى  به شناسنامه شماره 24344 کدملى 
1090241364  صادره نجف آباد فرزند حسن درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 36 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 2 فرعى از1080 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
70- رأى شــماره 10216 مورخه 1396/11/1 آقاى کرمعلى عیدى وندى  به شناسنامه شماره 228 کدملى 
5559437662 صادره کوهرنگ فرزند شیرعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 165 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
71- رأى شماره 11484 مورخه 1396/11/28 خانم محترم انتشارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 153 
کدملى 1090883986 صادره نجف اباد فرزند کریم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 205/98 مترمربع 
قسمتى ازپالك 527 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

72- رأى شــماره 11275 مورخه 1396/11/23 آقاى احمد انصاریان به شناســنامه شماره 1467 کدملى 
1091164959 صادره نجف آباد فرزند مصطفى قلى درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 193/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از452 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
73- رأى شــماره 11476 مورخه 1396/11/28 خانم طاهره رحمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 837 

کدملى 1090877595 صادره نجف آباد فرزندحسنعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 100مترمربع 
قســمتى ازپالك 1فرعى از1116 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
74- رأى شــماره 11482 مورخه 1396/11/28 آقاى مجید قاســمى به شناســنامه شــماره 82 کدملى 
1091608131 صادره نجف آباد فرزند صفر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 223/72 مترمربع قسمتى 
ازپالك 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به 

صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
75- رأى شماره 10986مورخه 1396/11/18 آقاى حسین ملکى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1129740056 
صادره فریدونشهر فرزند قربانعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 252/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
76- رأى شــماره 14736 مورخه 1395/12/3 آقاى مجید جهانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 262 
کدملى 1091510709 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 166/65 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 825/9 واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
77- رأى شماره 11240 مورخه 1396/11/23 خانم شهناز پورپیرعلى به شناسنامه 16 کدملى 5499552517 
صادره تیران وکرون فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/40 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى محمد حسین والیتى به صورت 

عادى وبا واسطه مى باشد 
78- رأى شــماره10973 مورخه 1396/11/18 آقاى حسین گوگونانى به شناســنامه شماره 834 کدملى 
1129002144 صادره فریدونشــهر فرزند صفدر درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 72/03 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
79- رأى شــماره 11048 مورخــه 1396/11/19 خانم مریم جوزى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
1080195149 کدملى 1080195149 صادره نجف آباد فرزند علیرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 220/48 مترمربع که مقدار 17/49 مترمربع برروى پالك شماره 391/532 ومقدار202/99 
مترمربع برروى پالك 391/531 مى باشد واقع دربخش 9 ثبت اصفهان –متقاضى مالکیت خود راطبق قولنامه 

عادى ازمالک رسمى آقاى جابرجمشیدیان قلعه شاهى (همسرش ) خریدارى نموده است 
80- رأى شــماره 11046 مورخه 1396/11/19 آقاى جابرجمشــیدیان  قلعه شــاهى  به شناسنامه شماره 
1080056513 کدملى 1080056513 صادره نجف آباد فرزند عباس درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 220/48 مترمربع که مقدار 17/49 مترمربع برروى پالك شماره 391/532 ومقدار202/99 
مترمربع برروى پالك 391/531 مى باشد واقع دربخش 9 ثبت اصفهان –متقاضى طبق قولنامه عادى ازمالک 

رسمى مظاهر جمشیدیان خریدارى نموده است 
81- رأى شــماره 11292 مورخه 1396/11/24 خانم ناهید فنائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 25285 
کدملى 1090250770صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 120/75 مترمربع 
قسمتى از پالك 791 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

82- رأى شماره 10677 مورخه 1396/11/10 خانم معصومه ریاضى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2155 
کدملى 1091256519 صادره نجف آباد فرزند محمد حسن نسبت به شش – هفتم دانگ مشاع ازششدانگ 
قسمتى ازیک باب خانه برروى پالك شماره 163/10 واقع درقطعه 3 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان به 
مساحت 210 مترمربع (که باششدانگ پالك 162/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 تشکیل یکباب خانه رامى دهد 

)- انتقال ملک ازمالک رسمى قدسى خدادادئى به صورت قهرى وموروثى مى باشد 
83- رأى شماره 10849 مورخه 1396/11/14 آقاى محمدعلى نورمحمد  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
560 کدملى 1091030189 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا نسبت به یک  – بیست و هشتم دانگ  مشاع 
ازششدانگ قسمتى ازیک باب خانه برروى پالك شماره 163/10 واقع درقطعه 3 بخش 11حوزه ثبت ملک 
اصفهان به مساحت 210 مترمربع (که باششــدانگ پالك 162/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 تشکیل یکباب 
خانه رامى دهد )- انتقال ملک ازمالک رسمى سعید نورمحمدنجف آبادى  به صورت قهرى وموروثى مى باشد 
84- رأى شــماره 10851 مورخه 1396/11/14 آقاى ســپهر نورمحمد نجف آبادى  به شناســنامه شماره 
1081228040 کدملى 1081228040 صادره نجف آباد فرزند سعید نسبت  به یازده – چهاردهم دانگ مشاع 
ازششدانگ قسمتى ازیک باب خانه برروى پالك شماره 163/10 واقع درقطعه 3 بخش 11حوزه ثبت ملک 
اصفهان به مساحت 210 مترمربع (که باششدانگ پالك 162/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 تشکیل یکباب خانه 
رامى دهد )- انتقال ملک ازمالک رسمى سعید نورمحمد نجف آبادى ومرضیه ریاضى نجف آبادى  به صورت 

قهرى وموروثى مى باشد 
85- رأى شماره 10850 مورخه 1396/11/14 خانم زهره ناصحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 680 کدملى 
1091500452 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم  نســبت به یک  – بیست وهشتم دانگ مشاع ازششدانگ 
قسمتى ازیک باب خانه برروى پالك شماره 163/10 واقع درقطعه 3 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان به 
مساحت 210 مترمربع (که باششدانگ پالك 162/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 تشکیل یکباب خانه رامى دهد 

)- انتقال ملک ازمالک رسمى قدسى خدادادئى به صورت قهرى وموروثى مى باشد 
86- رأى شماره 10679 مورخه 1396/11/11 آقاى رســول  ریاضى نجف آبادى به شناسنامه شماره 528 
کدملى 1091558817 صادره نجف آباد فرزند محمد حســن نســبت به یک وپنج  – هفتم دانگ مشــاع 
ازششدانگ قسمتى ازیک باب خانه برروى پالك شماره 163/10 واقع درقطعه 3 بخش 11حوزه ثبت ملک 
اصفهان به مساحت 210 مترمربع (که باششدانگ پالك 162/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 تشکیل یکباب خانه 

رامى دهد )- انتقال ملک ازمالک رسمى قدسى خدادادئى به صورت قهرى وموروثى مى باشد 
87- رأى شماره 10678 مورخه 1396/11/10 خانم فرشته  ریاضى نجف آبادى به شناسنامه شماره 70 کدملى 
1091543887 صادره نجف آباد فرزند محمد حسن نسبت به شش – هفتم دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى 
ازیک باب خانه برروى پالك شماره 163/10 واقع درقطعه 3 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان به مساحت 
210 مترمربع (که باششدانگ پالك 162/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 تشکیل یکباب خانه رامى دهد )- انتقال 

ملک ازمالک رسمى قدسى خدادادئى به صورت قهرى وموروثى مى باشد 
88- رأى شــماره 10680 مورخه 1396/11/11 آقاى اســماعیل  ریاضى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
868 کدملى 1091158967 صادره نجف آباد فرزند محمد حســن نسبت به یک وپنج  – هفتم دانگ مشاع 
ازششدانگ قسمتى ازیک باب خانه برروى پالك شماره 163/10 واقع درقطعه 3 بخش 11حوزه ثبت ملک 
اصفهان به مساحت 210 مترمربع (که باششدانگ پالك 162/3 واقع درقطعه 3 بخش 11 تشکیل یکباب خانه 

رامى دهد )- انتقال ملک ازمالک رسمى قدسى خدادادئى به صورت قهرى وموروثى مى باشد 
89- رأى شــماره 10970 مورخه 1396/11/18 خانم احترام ایمانیان به شناســنامه شماره 1009 کدملى 
1090918828صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 313/48 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 836 واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى سهم خود راازمورد 

تقاضا ازمالک رسمى آقاى مصطفى ناطق بصورت عادى خریدارى نموده است 
90- رأى شــماره10968 مورخــه 1396/11/18 آقاى مصطفى ناطق به شناســنامه شــماره 10 کدملى 
1090857659 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
313/48 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 836 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
91- رأى شماره 11380مورخه 1396/11/25 آقاى منصور منزه نجف آبادى به شناسنامه شماره 94 کدملى 
1091084785 صادره نجف آباد  فرزند اسمعیل درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
140/52 مترمربع قســمتى از پالك شــماره 473 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شماره 11379 مورخه 1396/11/25 خانم شــهناز صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 543 
کدملى 1140701290 صادره خمینى شــهر فرزند قنبرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 140/52 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 473 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى اصالحى شماره 10923مورخه 1396/11/17 پیرو رأى شماره 9506 مورخه 1396/10/10 آقاى 
مرتضى نوربخش نجف ابادى به  شناسنامه شماره 268 کدملى 1090968612 صادره نجف آباد فرزند حجى 
آقا دردو دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/05 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 65/16 

واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
94- رأى اصالحى شماره 10922مورخه 1396/11/17 پیرو رأى شماره 9504 مورخه 1396/10/10 خانم 
ناهید نوربخش نجف ابادى به شناسنامه شماره 27094 کدملى 1090268947 صادره نجف آباد فرزند مرتضى 
دریک دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/05 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 65/16 واقع 

درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
95- رأى اصالحى شماره 10920مورخه 1396/11/17 پیرو رأى شماره 9502 مورخه 1396/10/10 خانم 
طاهره هاشم زاده به شناسنامه شماره 2 کدملى 1091680639 صادره نجف آباد فرزند امیرآقا  دردو دانگ ونیم 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 169/05 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 65/16 واقع درقطعه 5 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
96- رأى شــماره 10965 مورخه 1396/11/18 خانم زهرایوســف زاده به شناســنامه شماره 790 کدملى 
1091358788 صادره نجف آباد فرزند حســنعلى درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 133/05 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 542 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
97- رأى شماره 11007مورخه 1396/11/18 خانم مرضیه رشــیدى ملک آبادى به شناسنامه شماره 521 
کدملى 1091587329 صادره نجف اباد فرزند عبدالحســین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 99/13 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 719 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
98- رأى شــماره 11095 مورخه 1396/11/19 خانم مریم شــهیدى عزیزابادى به شناسنامه شماره 38 
کدملى 5499424306 صادره تیران فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازشششدانگ یکباب خانه به مساحت 
225/10 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
99- رأى شماره 11093 مورخه 1396/11/19 آقاى ایوب چترائى  عزیزابادى به شناسنامه شماره 21 کدملى 
54993979937 صادره نجف آباد  فرزند حسین  درسه دانگ مشــاع ازشششدانگ یکباب خانه به مساحت 
225/10 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
100- رأى شــماره 11382 مورخه 1396/11/25 آقاى حمید شــاه پورى به شناسنامه شماره 342 کدملى 
1091153701 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
271/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 836 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
101- رأى شماره 11381 مورخه 1396/11/25 خانم لیال خسروى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 31268 
کدملى 1090310773 صادره نجف آباد فرزند محمدحسن  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 271/40 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 836 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
102- رأى شــماره 10939 مورخه 1396/11/17 خانم  آسیه رمضانى به شناســنامه شماره 277 کدملى 
1091395403 صادره نجف آباد فرزند عبدالرحمن درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 176/44 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 899 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

103- رأى شــماره 11321 مورخه 1396/11/24 خانم الهه جوشــیرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
13224 کدملى 1092216626 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
154/63 مترمربع قســمتى ازپالك 115 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبــت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
104- رأى شــماره 11283 مورخه 1396/11/23 خانم ریحانه حاجى صادقیان نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 1080010017 کدملى 1080010017 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 118/20 مترمربع قسمتى ازپالك 115 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
105- رأى شــماره 11338مورخه 1396/11/24   آقاى بهنام عطوفى به شناســنامه شماره 8727 کدملى 
1092171843صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 151/57 مترمربع 
قسمتى ازپالك 982 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

106- رأى شــماره 11128 مورخه 1396/11/19 آقاى قربانعلى پوربراتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
825 کدملى 1091516731 صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 96/75 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 111/9 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
107- رأى اصالحى شــماره 7496 مورخه 1396/8/14 پیرو رأى 9016 1395/7/25 خانم کنیز میرزازاده 
منسارى به شناسنامه شــماره 8498 کدملى 3070085024 صادره ازســیرجان فرزند حسین درششدانگ 
یکباب خانه ومغازه متصله به مساحت 303/42 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 
ثبت اصفهان- موردتقاضا ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه به متقاضى 

واگذارشده است 
108- رأى شماره 11075 مورخه 1396/11/19 آقاى سید عطاءاله شریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
102 کدملى 1090781261 صادره نجف آباد فرزند سید محمود درقسمتى از یکباب خانه به مساحت 111/94 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 932 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – مالک طبق معاوضه نامه 
عادى ازمالکین رسمى خانم فاطمه حبیب الهى وآقاى کاظم طراوت نجف آبادى وآقاى جعفر طراوت نجف 

آبادى مورد تقاضا راخریدارى نموده است 
109- رأى شماره 11326 مورخه 1396/11/24 آقاى نصراله ابراهیم نجف آبادى به شناسنامه شماره 1025 
کدملى 1090962185 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 113/48 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 529 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
110- رأى شماره 11399 مورخه 1396/11/26 خانم فرزانه آیتى پور نجف آبادى به شناسنامه شماره 427 
کدملى 1091077452 صادره نجف آباد فرزند کریم در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
225/70 مترمربع قسمتى ازپالك 787 اصلى واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
111- رأى شماره 11398 مورخه 1396/11/26 آقاى محمد ابراهیم نادرى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
324کدملى 1091475040 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 225/70 مترمربع قسمتى ازپالك 787 اصلى واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
112- رأى شماره 11289مورخه 1396/11/24 آقاى على بهارلوئى یانچشمه به شناسنامه شماره 5 کدملى 
4623118746 صادره شــهرکرد فرزند عباس درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 150 مترمربع پالك 

3207فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
113- رأى شماره 11284 مورخه 1396/11/23 خانم فخرى صادقى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 14 
کدملى 1091702421 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 246/74 مترمربع 
درقسمتى ازپالك 315 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
114- رأى شماره 11442 مورخه 1396/11/28 خانم صدیقه فاضلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 860 
کدملى 1090866674 صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 30 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1051 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مورد تقاضا را ازآقاى یداله فاضل مالک رسمى به ارث برده است 
115- رأى شــماره 10926 مورخه 1396/11/17 آقاى عباس توکلى به شناســنامه شــماره 93 کدملى 
1091213704 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/40 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 589 واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
116- رأى شماره 11389 مورخه 1396/11/26 آقاى زین العابدین تقدیسى قاچکانلو به شناسنامه شماره 49 
کدملى 0779626291 صادره لطف آباد فرزند غضنفر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 83/98 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
117- رأى شماره 11011 مورخه 1396/11/18 آقاى مسعود رجائى ریزى به شناسنامه شماره 5910کدملى 
1092143701 صادره نجف آباد فرزند محمود درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
88/68 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 546/2 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
118- رأى شــماره 11013 مورخه 1396/11/18 خانم فرشــته منتظرى  نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
1080086536کدملى 1080086536 صادره نجف آباد فرزند احمد  دردو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 88/68 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 546/2 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
119- رأى شــماره 11478 مورخه 1396/11/28 آقاى فرهاد طالب نجف آبادى به شناسنامه شماره 446 
کدملى 1090999331 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/25 مترمربع 
قسمتى ازپالك 307 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

120- رأى شــماره 11480 مورخه 1396/11/28 آقاى فرهاد طالب نجف آبادى به شناسنامه شماره 446 
کدملى 1090999331 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/50 مترمربع 
قسمتى ازپالك 307 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

121- رأى شــماره 11420 مورخه 1396/11/26 آقاى فرهاد طالب نجف آبادى به شناسنامه شماره 446 
کدملى 1090999331 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب مغازه  به مساحت25/07 مترمربع 
قسمتى ازپالك 708 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

122- رأى شماره 11200 مورخه 1396/11/21 خانم مهرى حبیب اللهى به شناسنامه شماره 944 کدملى 
1090342403 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/47 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 837 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

123- رأى شماره 10981 مورخه 1396/11/18 آقاى مصطفى پورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3696 کدملى 1091429618 صادره نجف آباد فرزند فتحعلى درششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 
155 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 352 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
124- رأى شــماره 11268 مورخه 1396/11/23 آقاى محمد مهدیه به شناســنامه شماره 3816 کدملى 
1090371128 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 175 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع در یزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
125- رأى شــماره 11269 مورخه 1396/11/23 آقاى محمد مهدیه به شناســنامه شماره 3816 کدملى 
1090371128 صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 37/16 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع در یزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
126- رأى شماره 11485 مورخه 1396/11/28 آقاى ایمان انتظارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2057 
کدملى 1091310653 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 162 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 409 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
127- رأى شــماره 11483 مورخه 1396/11/28 آقاى مرتضى انتظارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
849 کدملى 1090821905 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 168/51 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 133 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
128- رأى شماره 11387 مورخه 1396/11/26 خانم طاهره یاعلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 9 کدملى 
1091073104 صادره نجف آباد  فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33/79 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
129- رأى شماره 11388 مورخه 1396/11/26 خانم طاهره یاعلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 9 کدملى 
1091073104 صادره نجف آباد  فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33/77 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
130- رأى شــماره 11340 مورخه 1396/11/24 آقاى حسین شکرالهى به شناسنامه شماره 2361 کدملى 
1129125297صادره فریدونشهر فرزند محمدرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 6 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى بلقیس 

کیهانیان به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
131- رأى شــماره 11479 مورخه 1396/11/28خانم نصرت عباســى به شناســنامه شماره 935 کدملى 
1159428123 صادره فریدن فرزند سیف اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 141/55 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 459 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
132- رأى شــماره 11481 مورخــه 1396/11/28آقاى مرتضى براتى به شناســنامه شــماره 6 کدملى 
1159703590 صادره فریدن فرزند محمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 141/55 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 459 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
133- رأى شــماره 11465 مورخه 1396/11/28 خانم الهام موســى عرب به شناســنامه شــماره 3631 
کدملى1091386994صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 130/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 605 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
134- رأى شــماره 11466 مورخه 1396/11/28 آقاى رسول بارانى به شناســنامه شماره 2228 کدملى 
1091258716 صادره نجف آباد فرزند حســین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
130/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 605 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
135- رأى شــماره 11390 مورخه 1396/11/26 آقاى رحیم بســتانگرد رزوه به شناسنامه شماره 26874 
کدملى 1090266715 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/57مترمربع 
قسمتى از پالك 956 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

136- رأى شــماره 11279 مورخه 1396/11/23 آقاى محمدرضا روزبه به شناسنامه شماره 627 کدملى 
1091499926 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/19 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 494 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

137- رأى شــماره 10087 مورخه 1396/10/26 آقاى عبدالکرم معینى به شناســنامه شماره 621 کدملى 
1090915446 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 90/30 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 2و959/1 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
138- رأى شــماره 11408 مورخــه 1396/11/26 آقاى على دیانتى به شناســنامه شــماره 11 کدملى 
1229858628 صادره خوانسار فرزند رجبعلى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 74/12 مترمربع قسمتى 
ازپالك87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
139- رأى شــماره 11402 مورخه 1396/11/26 آقاى محمد دیانتى به شناسنامه شماره 5161 و کدملى 
1092279512 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/28 مترمربع قسمتى 
ازپالك 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتنقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
140- رأى شماره 11277مورخه 1396/11/23 آقاى علیرضا پورشبان نجف آبادى به شناسنامه شماره 331 
کدملى 1091482713 صادره نجف آباد فرزند براتعلى درششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 1025/55 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1117 فرعى از178 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
141- رأى شــماره 11336 مورخه 1396/11/24 آقاى محمد على عظیمى به شناسنامه شماره 14 کدملى 
4622816911صادره شهرکرد فرزند عبدالحسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 132/89 مترمربع 

قسمتى ازپالك 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
142- رأى شماره 11031 مورخه 1396/11/19 شرکت بانک ملى سهامى عام ثبت شده به شماره 60و شناسه 
ملى 10861677542 درششدانگ یکباب ساختمان بانک به مساحت 313/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
143- رأى شــماره 9831 مورخه 1396/10/21 خانم زینب رمضانى به شناســنامه شــماره 2231 کدملى 
1091414955 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 111/74 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
144- رأى شــماره 10674 مورخه 1396/11/10 آقاى اکبرقاسمى بابااحمدى به شناسنامه شماره 2 کدملى 
5559794902 صادره کوهرنگ فرزند معصومعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 250 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
145- رأى شماره 11339 مورخه 1396/11/24 آقاى غالمعباس عیدیوندى به شناسنامه شماره 979 کدملى 
6639542765 صادره مسجد سلیمان فرزند رسول درششدانگ یک باب خانه به مساحت 244/53 مترمربع 
قسمتى ازپالك 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
146- رأى شــماره 11103 مورخه 1396/11/19آقاى اصغررجایى نجف آبادى به شناسنامه شماره 25153 
کدملى 1090249454 صادره نجف آباد فرزند محمود درقســمتى ازیکباب خانه به مساحت 63/55 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 249/1 واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
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ادامه از صفحه 14
147- رأى شــماره 11591 مورخه 12/2/ 1396 آقاى ابراهیم ضیائیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1209 کدملى 1818937301 صادره ابادان فرزند یداله درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 164/63 
مترمربع قســمتى ازپالك 245 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
148- رأى شــماره 11638 مورخه 1396/12/5 آقاى على پورنمازیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080234136 وکدملــى 1080234136 صادره نجف آباد فرزند محســن درقســمتى ازیکباب انبارکه 
باششــدانگ پالك 342/3 قطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان تشــکیل یکباب انبارراداده است به مساحت 
422/84 مترمربع که مقدار374/54 مترمربع آن برروى پــالك 342/4 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان 
ومقدار 48/30 مترمربع برروى پالك 342/1 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
149- رأى شماره 11427 مورخه 1396/11/26 آقاى سهیل شــریفى دارانى به شناسنامه شماره 1228 
کدملى 1284813436 صادره اصفهان فرزند ابراهیم نســبت به دو ویک – سوم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 54/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 129 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 

حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
150- رأى شماره 11428 مورخه 1396/11/26 خانم عفت ســلیمیان به شناسنامه شماره 198 کدملى 
1091168891 صادره نجف آباد  فرزند محمدرضا  درســه ودو  – سوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 54/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 129 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت 

ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
151- رأى شماره 11425 مورخه 1396/11/26 خانم عفت ســلیمیان به شناسنامه شماره 198 کدملى 
1091168891 صادره نجف آباد  فرزند محمدرضا  درسه ودو  – سوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  
به مساحت 110/51 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 129 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
152- رأى شماره 11426 مورخه 1396/11/26 آقاى سهیل شــریفى دارانى به شناسنامه شماره 1228 
کدملى 1284813436 صادره اصفهان فرزند ابراهیم نســبت به دو ویک – سوم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 110/51 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 129 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 

حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
153- رأى شماره 11413 مورخه 1396/11/26 آقاى مسعود فرزان منش به شناسنامه شماره 33 کدملى 
1091582440 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/58 مترمربع قسمتى 
ازپالك 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
154- رأى شماره 8542 مورخه 1396/9/21 خانم بتول عباس پور نجف آبادى به شناسنامه شماره 337 
کدملى 1090849966 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 305/97 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 994 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد
155- رأى شماره 10457 مورخه 1396/11/5خانم مریم غیور نجف آبادى به شناسنامه شماره 873 کدملى 
1091600902 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در2 دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 
115/36 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 468 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
156- رأى شماره 10458 مورخه 1396/11/5 آقاى اســداله عمو على اکبرى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 616 کدملى 1091321027 صادره نجف آباد فرزند فرج اهللا  در4 دانگ مشــاع ازششدانگ یک 
باب خانه به  مساحت 115/36 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 468 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
157- رأى شــماره 11416 مورخــه 1396/11/26 آقا على عرب به شناســنامه شــماره 472 کدملى 
1091058938 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/58 مترمربع 
درقســمتى ازپالك شــماره 473 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
158- رأى شــماره 7078 مورخه 1396/7/27 خانم مریم آزادى به شناســنامه شــماره 7314 کدملى 
1110068875 صادره فالورجان فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/50 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 365 واقع درقطعه 3بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد
159- رأى شماره 11017 مورخه 1396/11/18 آقاى جهانشاه عبدالوند به شناسنامه شماره 233 کدملى 
4170875141 صادره الیگودرز فرزند کریم اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 300 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
160- رأى شــماره 11712 مورخه 1396/12/6 خانم زهرا رضائیه شــاد به شناسنامه شماره 68 کدملى 
1817388312 صــادره آبادان فرزند عوض درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 174/40 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 350 فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
161- رأى شــماره 11730 مورخه 1396/12/6 خانم شــهناز چمى به شناسنامه شــماره 592 کدملى 
1091454191 صادره نجف آباد فرزند صادق درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 34/46 مترمربع 

قسمتى ازپالك 385/2 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
162- رأى شــماره 11683 مورخه 1396/12/5 آقاى محمد صف آراء نجف آبادى به شناســنامه شماره 
27417 کدملى 1090272189 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 132/97 
مترمربع قسمتى ازپالك 445/4 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

163- رأى شماره 11568 مورخه 1396/11/30 آقاى اسماعیل نجفى پور به شناسنامه شماره 200کدملى 
1091035946 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى نســبت به یک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 25/87مترمربع قسمتى ازپالك 428/4  واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
164- رأى شــماره 11560مورخه 1396/11/30 خانم زهراربانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 487 
کدملى 1091068658 صادره نجف آباد فرزند محمد رضا درپنج دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 25/87 مترمربع قسمتى ازپالك  428/4 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
165- رأى شماره 11586 مورخه 1396/12/2 خانم زهرا امینى تهرانى به شناسنامه شماره 1132 کدملى 
1091224099 صادره نجف آباد فرزند رضا درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
37/19 متر مربع قسمتى از پالك 192/2 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
166- رأى شــماره 11587 مورخه 1396/12/2 آقاى پژمان قاهرى  به شناســنامه شماره 411 کدملى 
1291100083 صادره اصفهان  فرزند فضل اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
37/19 متر مربع قسمتى از پالك 192/2 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
167- رأى شــماره 11678 مورخه 1396/12/5 آقاى محمود کیوانى به شناســنامه شماره 275 کدملى 
4622548372صادره شهرکرد فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/30 مترمربع قسمتى 

ازپالك 878 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
168- رأى شــماره 11722 مورخه 1396/12/6 آقاى اکبرآســیابانى به شناسنامه شــماره231  کدملى 
1091104700 صادره نجف آباد فرزند محمد باقر درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
213/32 مترمربع قســمتى ازپالك 1214/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
169- رأى شــماره 11723 مورخه 1396/12/6 خانم ملیحه شفیعى به شناســنامه شماره 214 کدملى 
1091169055 صادره نجف آباد فرزند احمدرضا دردودانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
213/32 مترمربع قســمتى از پالك 1214/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
170- رأى شــماره 11786 مورخه 1396/12/7 آقاى مهدى مطیعى به شناســنامه شماره 194 کدملى 
1090910673 صادره نجف آباد فرزند حســین درششــدانگ یک باب مغازه تجارى به مساحت 31/60 

مترمربع قسمتى از6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
171- رأى شماره 11783 مورخه 1396/12/7 آقاى منوچهر بهاءلو هوره به شناسنامه شماره 2324 کدملى 
1817764519 صادره آبادان فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 231/55 مترمربع قسمتى 

ازپالك 899 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
172- رأى شــماره 11598 مورخه 1396/12/2 آقاى مهدى عربى به شناســنامه شــماره 705 کدملى 
1289039526 صادره اصفهان فرزند على نقى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/68 مترمربع 
قســمتى ازپالك 505 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد
173- رأى شماره 11780مورخه 1396/12/7 آقاى علیرضا عادل نیا نجف آبادى به شناسنامه شماره 3514 
کدملى 1092119671صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 145/15 
مترمربع قســمتى ازپالك 1089 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضاراطبق قولنامه 

عادى ازآقاى عباس عادل نیا احدى ازورثه مالک رسمى زهرا عادل نیا نجف آبادى خریدارى نموده است 
174- رأى شماره 11497 مورخه 1396/11/29 خانم الهام نصراللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 707 
کدملى 1091357757 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى از یک باب 
خانه به مساحت 36/60 مترمربع پالك 1121 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
175- رأى شــماره 11496 مورخه 1396/11/29 آقاى مهدى جوالئى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
30959 کدملى 1090307667 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى از 
یک باب خانه به مساحت 36/60 مترمربع پالك 1121 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
176- رأى اصالحى شماره 11571 مورخه 1396/11/30 پیرو رأى شماره 10395مورخه  1396/11/4 
خانم مهرى حجتى به شناسنامه 22401 کدملى 1090221932 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 14/15 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 283 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
177- رأى شــماره 11606 مورخه 1396/12/2 آقاى حسین بهزادى به شناســنامه شماره 56 کدملى 
5559873829 صادره فارسان فرزند کوچک على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 148/58 مترمربع 
قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
178- رأى شماره 11523 مورخه 1396/11/29 آقاى داود شماعى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2920 
کدملى 1092113738 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 167/79 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 463/2 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
179- رأى شماره 11794 مورخه 1396/12/7 خانم اعظم رستگارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 898 
کدملى 1091271046 صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه ومغازه 
متصله به مساحت 113/78 مترمربع قسمتى ازپالك 271/20 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
180- رأى شــماره 11791 مورخه 1396/12/7 آقاى محمد مهرجو  به شناســنامه شــماره 61 کدملى 
1285940865 صادره اصفهان  فرزند عباس  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله 
به مساحت 113/78 مترمربع قسمتى ازپالك 271/20 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
181- رأى شماره 11518 مورخه 1396/11/29 آقاى على ســفرى ملک آبادى به شناسنامه شماره 36 
کدملى 1091054177 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 196/12 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از 547 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
182- رأى شماره 11471 مورخه 1396/11/28 آقاى مجید آقابابائیان به شناسنامه شماره 1080345371 
کدملى 1080345371 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 147/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 132 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
183- رأى شــماره 11470 مورخه 1396/11/28 آقاى محمد حســین آقابابائیان به شناســنامه شماره 

1080641521 کدملى 1080641521 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 147/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 132 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
184- رأى شماره 11477 مورخه 1396/11/28 خانم نسیبه داورى نجف آبادى به شناسنامه شماره 355 
کدملى 1091627096 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل درششدانگ یک باب خانه به مساحت 117/25 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 338 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
185- رأى شــماره 11615 مورخه 1396/12/3 آقاى مجتبى کافى موســوى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 857 کدملى 1091270627 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 98/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1143 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
186- رأى شــماره 11612 مورخه 1396/12/3 خانم مرضیه  کافى موســوى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 29686 کدملى 1090294948 صادره نجف آباد فرزند على  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 98/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1143 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
187- رأى شماره 11720 مورخه 1396/12/6 خانم فاطمه جوزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 944 
کدملى 1091222215 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 197/82 
مترمربع قسمتى ازپالك 1164و 1165 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که مقدار94/03 مترمربع ازپالك 
1164 قطعه 7 ومقدار103/79 مترمربع ازپــالك 1165 قطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
188- رأى شــماره 11512 مورخه 1396/11/29 آقاى رضا شیاســى به شناســنامه شــماره 1 کدملى 
1129658163 صادره فریدونشهر فرزند على اکبر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 299/93 مترمربع 
قسمتى ازپالك ثبتى 87 واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
189- رأى شــماره 11319 مورخه 1396/11/24 آقاى سید محمود هاشــمى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 845کدملى 1091532532 صادره نجف آباد فرزند سید مصطفى درششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 92/95 مترمربع قســمتى ازپالك 562 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
190- رأى شــماره 11280 مورخه 1396/11/23 خانم ربابه حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1157 کدملى 1090834535 صادره نجف اباد فرزند رجبعلى نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 147 مترمربع قسمتى ازپالك 484 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
191- رأى شماره 11281 مورخه 1396/11/23 آقاى عباسعلى فیروزى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
420 کدملى 1090717679 صادره نجف اباد فرزند غالمرضا  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 147 مترمربع قسمتى ازپالك 484 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
192- رأى شــماره 11665 مورخه 1396/12/5 آقاى فرج اله رحمانى به شناســنامه شــماره 3 کدملى 
5559810061 صادره فارسان فرزند نادر درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 219/93 
مترمربع قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
193- رأى شــماره 11666 مورخه 1396/12/5 خانم ستاره رستمى  به شناســنامه شماره 817 کدملى 
1880716021 صادره شوشتر  فرزند على رحم  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
219/93 مترمربع قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
194- رأى شماره 11561 مورخه 1396/11/30 آقاى حیدرعلى زمانى به شناسنامه شماره 29971 کدملى 
1090297777 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 182/46 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 61/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى محمود 

نوراللهى به صورت عادى وبا واسطه مى باشد 
195- رأى شــماره 11789 مورخه 1396/12/7 آقاى ایرج کیانى به شناســنامه شــماره 304 کدملى 
1129408914 صادره فریدونشهر فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 186 مترمربع قسمتى 

ازپالك 391/3549 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
رأى شماره 11709 مورخه 1396/12/6 خانم فاطمه مددى به شناسنامه شماره 445 کدملى 1090970382 
196- صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 281 مترمربع 

قسمتى ازپالك 472 قطعه 6 بخش 11  ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
197- رأى شــماره 11708 مورخــه 1396/12/6 آقاى احمد لطفى  به شناســنامه شــماره 61 کدملى 
1090909349 صادره نجف آباد فرزند عباس  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 281 
مترمربع قسمتى ازپالك 472 قطعه 6 بخش 11  ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

198- رأى شــماره 11788 مورخه 1396/12/7 آقاى مهدى طاهرپور به شناسنامه شماره 3139 کدملى 
1092115927 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/80 مترمربع 

قسمتى ازپالك 993 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
199- رأى شــماره 11610 مورخه 1396/12/3 آقاى محمد قربان پور به شناســنامه شماره 89 کدملى 
1091583005 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 34/65 مترمربع قسمتى 

ازپالك 825 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
200- رأى شماره 11510مورخه 1396/11/29 آقاى ابراهیم نورمحمدى به شناسنامه شماره 13 کدملى 
5759802161 صادره فریدن فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/89 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 743 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
201- رأى شــماره 11725 مورخه 1396/12/6 خانم فاطمه رحیمى به شناســنامه شماره 293 کدملى 
1091169845 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
142/44 مترمربع قسمتى ازپالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

202- رأى شــماره 11726 مورخه 1396/12/6آقاى على محمد یوسلیانى به شناسنامه شماره 6 کدملى 
1129762361 صادره فریدونشهر فرزند صفرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به  مساحت 
142/44 مترمربع قسمتى ازپالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
203- رأى شماره 11517 مورخه 1396/11/29 آقاغى محمدرضا حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1243 کدملى 1090345399 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
71/5 مترمربع قســمتى ازپالك 79 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهــان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
204- رأى شماره 11519 مورخه 1396/11/29 آقاى رسول ریاضى نجف آبادى به شناسنامه شماره 528 
کدملى 1091558817 صادره نجف آباد فرزند محمد حسن در ششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى به 
مساحت 50/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 823 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى صدیقه سلیمانى به صورت عادى و بى واسطه مى باشد 
205- رأى شــماره 11498 مورخه 1396/11/29 آقاى مرتضى چوپانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1115 کدملى 1090947275 صادره نجف اباد فرزند ســبزعلى درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
113/86 مترمربع که مقدار 59/18 مترمربع ازپالك 704 ومقدار54/68مترمربع آن ازپالك شماره 708 

اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
206- رأى شماره 11491 مورخه 1396/11/29 آقاى نورمحمد خودســیانى به شناسنامه شماره 3491 
کدملى 1128864916 صادره فریدونشهر فرزند پرویز درششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
157/50 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 869 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
207- رأى شــماره 11526 مورخه 1396/11/29 آقاى حسین عباسى به شناســنامه شماره 32 کدملى 
5499561966 صادره نجف آباد فرزند احمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
129/20  مترمربع قســمتى ازپالك 731 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
208- رأى شماره 11525 مورخه 1396/11/29 خانم معصومه شفیعى اسفیدواجانى  به شناسنامه شماره 
1644 کدملى 1285800850 صادره اصفهان  فرزند کاظم  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 129/20  مترمربع قسمتى ازپالك 731 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
209- رأى شماره 11506 مورخه 1396/11/29 آقاى اسماعیل انتشارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
325 کدملى 1091504393 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/5 
مترمربع قســمتى ازپالك 461 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
210- رأى شــماره 11515 مورخه 1396/11/29 خانم زهره ســرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
263 کدملى 1091446059 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه مساحت 139/92 
مترمربع قســمتى از پالك 622 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
211- رأى شــماره 11493 مورخه 1396/11/29 آقاى سعید صفاپور به شناســنامه شماره 151 کدملى 
1091508895 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ قســمتى ازیکباب خانه به مساحت 122/54 
مترمربع قسمتى ازپالك 504/2 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالك 504/7 

تشکیل یکباب خانه راداده است  - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
212- رأى شماره 10941 مورخه 1396/11/17 خانم محترم نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
310 کدملى 1090885555 صادره نجف آباد فرزند عباســعلى درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
26/18 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 284 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
213- رأى شماره 11680مورخه 1396/12/5 آقاى حسینقلى سلطانى درکانى به شناسنامه شماره 1 کدملى 
5759709860 صادره چادگان فرزند نصراله درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 151/60 مترمربع 

قسمتى ازپالك 530 اصلى قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
214- رأى شماره 11473 مورخه 1396/11/28 آقاى ســید حسین قطبى اسکندرى به شناسنامه شماره 
2397 کدملى 1091374643 صادره نجف آباد فرزند ســید فیروز درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 124 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 766 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
215- رأى شماره 11474 مورخه 1396/11/28 خانم کبرى فوالدى  دهقى  به شناسنامه شماره 48 کدملى 
1159919739 صادره فریدن  فرزند ملک محمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
124 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 766 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از 

مالک رسمى سیدحسین قطبى اسکندرى به صورت عادى و بى واسطه مى باشد 
216- رأى شماره 11784 مورخه 1396/12/7 آقاى حســینعلى حبیبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
23011 کدملى 1090228031 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
268/85 مترمربع قســمتى ازپالك 118/5 قطعــه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
217- رأى شماره 11785 مورخه 1396/12/7 خانم زهرا جانمیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 22995 
کدملى 1090227876 صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
268/85 مترمربع قسمتى ازپالك 5 فرعى از118 اصلى قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
218- رأى شماره 11084 مورخه 1396/11/19 آقاى محمد حســین سبحانى ملک آبادى به شناسنامه 
شماره 3 کدملى 1090894325 صادره نجف آباد فرزند جعفر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 242/81 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
219- رأى شــماره 11676 مورخه 1396/12/5 خانم اعظم ربانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 173 
کدملى 1091583846 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/11 
مترمربع قسمتى ازپالك 3 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
220- رأى شــماره 11513 مورخه 1396/11/29 آقاى رســول فقهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1826 کدملى 1091231036 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
102/88 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 85 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد

221- رأى شــماره 10452 مورخه 1396/11/5 آقاى بهزاد حاجى صادقیان نجف آبادى به شناســنامه 
شماره 295 کدملى 1091585067 صادره نجف آباد فرزند على محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
154/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 4 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
222- رأى شــماره 11522 خانــم مژگان چاوشــى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 2571 کدملى 
1091418357 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
177 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 165 فرعى از1487 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
223- رأى شــماره مورخه 11521  مورخه 1396/11/29 آقاى على رضا پورمحمــدى  نجف آبادى به 
شناسنامه شماره 2186 کدملى 1091283893 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 177 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 165 فرعى از1487 اصلى واقع درقطعه 10 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
224- رأى شــماره 11593 مورخه 1396/12/2 آقاى عباس جعفرى به شناســنامه شــماره 2 کدملى 
5499676100 صادره تیران فرزند على در سه دانگ وپانزده،نوزدهم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 152/21 مترمربع قسمتى ازپالك 339 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
225-  رأى شماره 11595 مورخه 1396/12/2 خانم سکینه پورغالمى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
866 کدملى 1090930811 صادره نجف آباد  فرزند على در دو دانگ وچهار،نوزدهم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 152/21 مترمربع قســمتى ازپالك 339 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
226- رأى شــماره 11528مورخه 1396/11/30 آقاى داریوش ظاهرى عبده وند به شناســنامه شماره 
4670092170 کدملى 4670092170 صادره فارسان فرزند صیدال درششدانک یک باب خانه به مساحت 
244/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
227- رأى شــماره 11520مورخه 1396/11/29 آقاى محسن شــکیب زاده به شناسنامه شماره 2121 
کدملى 1091257191 صادره نجف آباد فرزند على اکبر درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 155/10 
مترمربع قســمتى از پالك 901 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
228- رأى اصالحى شماره 11605 مورخه 1396/12/2 پیرورأى شماره 8267 مورخه 1396/9/12 خانم  
شاهرخ جوازى  به شناســنامه شــماره 1234 کدملى 1129022552 صادره فریدونشهر فرزند اسماعیل 
درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 391/350 که دراجراى 
استاندارسازى به پالك 391/10139 تبدیل شده واقع دربخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
229- رأى شــماره 11516 مورخه 1396/11/29آقاى حسین قربانى به شناســنامه شماره 537 کدملى 
1091218145 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 138 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 409 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
230- رأى شماره 9837 مورخه 1396/10/21 آقاى علیرضا آهنین مشت نجف آبادى به شناسنامه شماره 
28609 کدملى 1090284136 صادره نجف آباد فرزند حســن درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 104/94 مترمربع قسمتى ازپالك 381 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
231- رأى شــماره 9838 مورخه 1396/10/21 خانم حدیثه باستانى  به شناســنامه شماره 673 کدملى 
1091614040 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
104/94 مترمربع قسمتى ازپالك 381 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
232- رأى شماره 11472 مورخه 1396/11/28 آقاى مرتضى صافى به شناسنامه شماره 28215 کدملى 
1090280181 صادره نجف آباد فرزند محمد حســین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 142/58 مترمربع قسمتى از353 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
233- رأى شــماره 11475 مورخه 1396/11/28 خانم زهره فاضلیان  به شناسنامه شماره 1170 کدملى 
1091603881 صادره نجف آباد فرزند محمد رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
142/58 مترمربع قســمتى ازپالك  353  اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
234- رأى شماره 11611 مورخه 1396/12/3 خانم مقدســه حیدرپور به شناسنامه شماره 1287 کدملى 
1091225648 صادره نجف آباد فرزند رضا قلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 220 مترمربع قسمتى 

ازپالك 1059 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
235- رأى شــماره 11681 مورخه 1396/12/5 آقاى عبداله محمدى به شناســنامه شــماره 6 کدملى 
4622954664 صادره شهرکرد فرزند آقاگل درششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 75/5 
مترمربع قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
236- رأى شماره 11955مورخه 1396/12/12 آقاى مجید فرزین به شناسنامه وکدملى 1080309251 
صادره نجف آبــاد فرزند محمدرضا درششــدانگ یــک باب خانه بــه مســاحت 160/40 مترمربع که 
مقدار77/60مترمربع برروى پالك 496/3 ومقدار82/80 مترمربع برروى پالك 496/1 قطعه 6 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
237- رأى شماره 11599 مورخه 1396/12/2 آقاى ســید مجید مدرس نجف آبادى به شناسنامه شماره 
260 کدملى 1091085447 صادره نجف آباد فرزند سید مرتضى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 133/57 مترمربع قســمتى ازپالك 493/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
238- رأى شماره 11600 مورخه 1396/12/2 خانم معصومه جعفرى کاکلکى به شناسنامه شماره 376 
کدملى 1091568073 صادره نجف آباد فرزند عبدالعلى  دردو دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 133/57 مترمربع قســمتى ازپالك 493/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک طبق 

قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى سید مجید مدرس مى باشد 
239- رأى شماره 11679 مورخه 1396/12/5آقاى احمد سورانى یانچشمه به شناسنامه شماره 539 کدملى 
1091628939 صادره نجف آباد فرزند امیر درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 90 مترمربع قسمتى 
ازپالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا راطبق قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى 

حسین یاعلى خریدارى نموده است 
240- رأى شماره 11810 مورخه 1396/12/8 خانم صغرى بهارلوئى به شناسنامه شماره 3794 کدملى 
4621240188 صادره شهرکرد فرزند صفرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
150/74 مترمربع قســمتى از پالك 391/350 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
241- رأى شــماره 11809 مورخه 1396/12/8 آقاى محسن سینوى به  شناســنامه شماره 34 کدملى 
5859975945 صادره آبادان  فرزند احمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/74 

مترمربع قسمتى از پالك 391/350 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
242- رأى اصالحى شماره 11819مورخه 1396/12/8 پیرو رأى شــماره 10393 مورخه 1396/11/4 
خانم مهرى حجتى  به شناسنامه شماره 22401 کدملى 1090221932 صادره نجف آباد فرزند حسن در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 313/68 مترمربع قسمتى ازپالك 283 واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
243- رأى شماره 11514 مورخه 1396/11/29 آقاى مجید عنایتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 163 
کدملى 1091188211 صادره نجف آباد فرزند ناصر درسه دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 105/75 مترمربع  قسمتى ازپالك شــماره 96 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
244- رأى شماره 11562 مورخه 1396/11/30خانم سمیه ناصحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 4633 
کدملى 1091438978صادره نجف آباد فرزند مرتضى دردودانگ ونیم  مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 105/75 مترمربع قسمتى ازپالك 96 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
245- رأى شماره 12057 مورخه 1396/12/14 آقاى عبدالمحمود فقهى به شناسنامه شماره 1053 کدملى 
1090962460 صادره فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 1557/39 مترمربع قسمتى 
ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى ومع الواسطه مى باشد 
246- رأى شماره 12053 مورخه 1396/12/14 آقاى ســیاوش معین به شناسنامه شماره 668 کدملى 
1091193274 صادره نجف آباد فرزند منوچهر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 231/10 مترمربع که 
159/65 مترمربع آن برروى پالك 82/1 ومقدار71/45 مترمربع آن برروى پالك 83/2 قطعه 11 بخش 

11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
247- رأى شماره 11894 مورخه 1396/12/10 آقاى محمدرضا ضیائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
439 کدملى 1091077576 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 326/48 
مترمربع قسمتى ازپالك 1426 قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

248- رأى شــماره 12214 مورخه 1396/12/19 آقاى مجیدســرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
392 کدملى 1091137676 صادره نجف آباد فرزند خسرو درششدانگ یکباب خانه به مساحت  109/90 
مترمربع قسمتى ازپالك 137 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

249- رأى شــماره 10398 مورخه 1396/11/4 آقاى مجتبى زمانى به شناسنامه شماره 30131 کدملى 
1090299370 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
107/38 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از 236 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
250- رأى شماره 10399 مورخه 1396/11/4 خانم عذرا ســلیمى بنى  به شناسنامه شماره 834 کدملى 
1092092889 صادره نجف آباد فرزند حسن  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
107/38 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از 236 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
251- رأى شماره 10222 مورخه 1396/11/2 آقاى ارجاســب خلیلى منجزى به شناسنامه شماره462 
کدملى 5559331198 صادره کوهرنگ فرزند قنبردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 273/75 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
252- رأى شماره 12128 مورخه 1396/12/16 آقاى غالمرضا اصغرى به شناسنامه شماره 354 کدملى 
1091067325 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درقســمتى ازیکبابخانه به مساحت 8/31 مترمربع 

درقسمتى ازپالك 275 قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
253- رأى شــماره 12131مورخه 1396/12/16 خانم بیگم معین به شناســنامه شــماره 929 کدملى 
1090904843 صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 135/80 مترمربع 

قسمتى ازپالك 785/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
254- رأى شــماره 12122 مورخه 1396/12/16 آقاى کوروش مصدق به شناسنامه شماره 122 کدملى 
1091135479 صادره نجف آباد فرزند یداله درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 
162/68 مترمربع قسمتى ازپالك 411 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
255- رأى شماره 12123 مورخه 1396/12/16 خانم سمیه غیور نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1246 
کدملى 1091302553 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به  مســاحت 162/68 مترمربع قســمتى ازپالك 411 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
256- رأى شــماره 2865 مورخه 1396/3/21 آقاى غالمرضا قادرى به شناســنامه شماره 499 کدملى 
1090988028 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ به استثناى بهاى یک هشتم اعیانى یک باب خانه 
به مساحت 152/60مترمربع قسمتى ازپالك شماره 259 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
257- رأى شــماره 12114 مورخه 1396/12/16خانم رضوان موالئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
618 کدملى 1091620687 صادره نجف آباد فرزند مهدى دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 144/46 مترمربع قسمتى ازپالك 248 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد

258- رأى شماره 12097 مورخه 1396/12/16آقاى احمد اسماعیلى به شناسنامه شماره 2048 کدملى 
1091282511 صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم  درچهار دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 144/46 مترمربع قسمتى ازپالك 248 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
259- رأى اصالحى شماره 11988 مورخه 1396/12/13 پیرو رأى شماره 10588 مورخه 1396/11/9 
آقاى مهدى باب الخانى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 9 کدملى 10910568995 صادره نجف آباد فرزند 
محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/45 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 864/3 واقع درقطعه 

3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
260- رأى شــماره 11811 مورخه 1396/12/8 آقاى محمود علینقى بیگى به شناســنامه شماره 7677 
کدملى 1092161368صادره نجف آباد فرزند قدرت اهللا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 152/20 
مترمربع قسمتى ازپالك 878 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

261- رأى شماره 12059 مورخه 1396/12/14 آقاى اصغرحجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 508 
کدملى 1091506221 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 121/40 مترمربع قســمتى ازپالك 837/1 قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
262- رأى شــماره 12060 مورخه 1396/12/14 خانم زهراعظیما نجف آبادى به شناسنامه شماره 269 
کدملى 1091556229 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم دردودانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 121/40 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 837/1 قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
263- رأى شــماره 12125 مورخــه 1396/12/16 آقاى ولى اله گلى به شناســنامه شــماره 4 کدملى 
1129556281 صادره فریدونشــهر فرزند محمد عبداله درششدانگ یک باب مغازه ومسکونى فوقانى به 
مساحت 66/85 مترمربع قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى مى باشد 
264- رأى شــماره 11596 مورخه 1396/12/2 آقاى ســجاد حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2571 کدملى 1092110259 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
126/37 مترمربع قسمتى از پالك 115 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
265- رأى شــماره 11500 مورخه 1396/11/29 آقاى عبدالصمد هادى ســیچانى به شناسنامه شماره 
594 کدملى 1288582587 صادره اصفهان فرزند باقر درششــدانگ یک باب دفترکارخانه به مســاحت 
420 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1779فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان – موردتقاضا 
راطبق قولنامه عادى ازمالکین رسمى آقاى بهرام خسروى نسبت به 1/07 دانگ مشاع وآقاى ابراهیم هادى 

سیچانى نسبت به 3/2 دانگ مشاع خریدارى نموده است 
266- رأى شــماره 11948 مورخه 1396/12/12 آقاى عبدالمجید حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 696 کدملى 1091089809 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 191/21 مترمربع قســمتى ازپالك 1253 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
267- رأى شماره 11949 مورخه 1396/12/12 خانم زهراشیرعلى زاده  به شناسنامه شماره 446 کدملى 
1091521786 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
191/21 مترمربع قســمتى ازپالك 1253 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
268- رأى شماره 11890 مورخه 1396/12/10 آقاى ســیامک شریفى به شناسنامه شماره 134 کدملى 
1091125945 صادره نجف آباد فرزند محمد على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
219/82 مترمربع قسمتى ازپالك 1010 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
269- رأى شــماره 11891 مورخه 1396/12/10 خانم لیال منتظرى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 
1328 کدملى 1091199876 صادره نجف آباد فرزند عبداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 219/82 مترمربع قســمتى ازپالك 1010 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
270- رأى شــماره 11957 مورخه 1396/12/12 خانم منصوره افضل به شناسنامه شماره 5524 کدملى 
1092283153 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/56 مترمربع قسمتى 

ازپالك 966 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
271- رأى شماره 10823 مورخه 1396/11/14 آقاى رسول معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 745 
کدملى 1091269505 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 135/10 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 158 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
272- رأى شماره 10822 مورخه 1396/11/14 خانم فاطمه مویدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 483 
کدملى 1091294933 صادره نجف آباد فرزند عباس  درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 135/10 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 158 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
273- رأى شماره 11287 مورخه 1396/11/24 آقاى ســلیمان شیاسى به شناسنامه شماره 495 کدملى 
1129151425 صادره فریدونشهر فرزند عبدالرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 295/99 قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
274- رأى اصالحى  شماره 11960 مورخه 1396/12/12 پیرورأى شماره 11028 مورخه 1396/11/19 
آقاى محمد على اسالمى به شناسنامه شماره 407 کدملى 1091521395 صادره نجف آباد فرزند محمد 
ابراهیم درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 225 مترمربع  قسمتى ازپالك 87 اصلى 
بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى ومع 

الواسطه مى باشد 
275- رأى اصالحى  شماره 11961 مورخه 1396/12/12 پیرورأى شماره 11029 مورخه 1396/11/19 
خانم روح انگیزاصالنى  به شناسنامه شماره 4 کدملى 1129762637 صادره فریدونشهر فرزند محمد رضا  
دردو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 225 مترمربع  قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 
ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
276- رأى شماره 10716 مورخه 1396/11/12 آقاى محمدرضا صافى به شناسنامه شماره 1809 کدملى 
1091280169 صادره نجف آباد فرزند محمد حسین درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 22/17 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 1206/5 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
277- رأى شــماره 11888 مورخه 1396/12/10 خانم پروین رفیعى اصفهانى به شناسنامه شماره 841 
کدملى 1091013896 صادره نجف آباد فرزند امیر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/18 مترمربع 

قسمتى ازپالك 493/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
278- رأى شماره 11971  مورخه 1396/12/13 آقاى محمد على حکیمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
208 کدملى 1091026661 صادره نجف آباد فرزند فرج اله درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 193 
مترمربع قسمتى ازپالك 546 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

279- رأى شــماره 11946مورخه 1396/12/12 خانم نیلوفرسلمانى به شناســنامه شماره 246 کدملى 
1819183033 صادره آبادان فرزند خدابخش درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 188/39 مترمربع 

قسمتى ازپالك 121 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
280- رأى شــماره 10518 مورخه 1396/11/7 آقاى مانده على بارانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
937 کدملى 1090342330 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 31/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از547 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
281- رأى شماره 10517 مورخه 1396/11/7 خانم آذر درســتى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 187 
کدملى 1819000321 صادره آبادان  فرزند حسن  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
31/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از547 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
282- رأى شماره 12137 مورخه 1396/12/16 آقاى سعید معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 214 
کدملى 1142448339 صادره خمینى شهر فرزند محمد على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/05 
مترمربع قسمتى ازپالك 494 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

283- رأى شــماره 11892 مورخه 1396/12/10 آقاى محمد جاللى جالل آبادى به شناســنامه شماره 
5225 کدملى 1092280154 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 184 
مترمربع قسمتى ازپالك 453 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

284- رأى شماره 11954 مورخه 1396/12/12 آقاى احمد شفیعى نجف آبادى به شناسنامه شماره 240 
کدملى 1090924550 صادره نجف آباد فرزند محمد رحیم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 123/02 
مترمربع قسمتى ازپالك 573 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

285- رأى شماره 12045مورخه 1396/12/14 آقاى سعید امیرخانى به شناسنامه شماره 4434 کدملى 
1091436983 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
140/58 مترمربع قسمتى ازپالك 136 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
286- رأى شماره 12046مورخه 1396/12/14 خانم خدیجه السادات آیتى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
2730 کدملى 1092111832 صادره نجف آباد فرزند سیدمرتضى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 140/58 مترمربع قسمتى ازپالك 136 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
287- رأى شماره 12061 مورخه 1396/12/14 آقاى غالمعلى مومنى موگویى به شناسنامه شماره 270 
کدملى 1129408566 صادره فریدونشهر فرزند عین اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 222/50 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک

 ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/1/22 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/6 م الف: 188 حســین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد 

 1/259/
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420350100504 شــماره پرونده: 9609980350100586 شماره بایگانى شعبه: 
960733 بموجب درخواســت اجراى حکم مربوطه به شــماره 9610090350103687 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609970350101477 محکوم علیه کریم کریم زاده فرزند جبرائیل نشــانى: مجهول المکان 
محکوم اســت به 1- پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 96/6/19 لغایت وصول محکوم به براســاس شــاخص اعالمى بانک مرکزى 2- پرداخت 
مبلغ 12/392/000 ریال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 10/800/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 
1/050/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهى در حق محکوم له حســین ربیعى فرزند طغان نشانى: استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ میرزا طاهر- روبروى ساختمان میالد- جنب پ 111- ط 
همکف 3- پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت حــق االجرا در حق صندوق دولت. (راى صادره غیابى 
است)  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 
34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز 
کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 
قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى 
نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. 
(ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 181 شعبه 1 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/223



1616آگهىآگهى 3194چهارشنبه  22 فروردین  ماه   1397 سال  پانزدهم

ابالغ راى
شماره دادنامه: 9609970350102067 شــماره پرونده: 9609980300900161 شماره بایگانى شعبه: 
960444 خواهان: آقاى ابوالفضل یاورى فرزند حسینعلى به نشــانى استان یزد، شهرستان یزد، شهر یزد، 
نعیم آباد، خ اصلى ابتداى کوچه مهر خوانده: آقاى حسین گوهرى فرزند رمضانعلى به نشانى اصفهان، خ کاوه، 
برج نقش جهان واحد 21 خواسته ها: 1- استرداد مال (منقول) 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
وجه بابت ... 4- مطالبه خسارت دادرسى دادگاه ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دعواى آقاى ابوالفضل یاورى به طرفیت آقاى حسین گوهرى به خواسته 
استرداد مال 376/180 گرم طالى 18 عیار آب شده و مطالبه مبلغ 37/842/171 ریال بابت اجرت ساخت با 
احتساب کلیه خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمى و رونوشت 
مصدق رسید عادى ارائه شده توسط خواهان مبنى بر مدیونیت خوانده به میزان 376/180 گرم طالى 18 
عیار آب شده و مبلغ 37/842/171 ریال بابت اجرت در حق خواهان که مصون از تعرض و ایراد خوانده باقى 
مانده و خوانده نیز دلیلى که حکایت از پرداخت اجرت یا رد طالها باشد ارائه نکرده است و استصحاب حالت 
سابق داللت بر اشتغال ذمه خوانده مى نماید دعواى خواهان را وارد و مقرون به صح ت دانسته و مستندا به 
مواد 198- 502- 503- 515- 522 از قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 10- 219- 220- 221- 222- 
223 از قانون مدنى حکم بر محکومیت خوانده به رد 376/180 گرم طالى آب شده 18 عیار و پرداخت مبلغ 
37/842/171 ریال بابت اجرت ساخت طال به انضمام خسارات دادرسى وفق مقررات و خسارت تاخیر تادیه 
نســبت به مبلغ 37/842/171 ریال از تاریخ 1396/2/4 (تقدیم دادخواست) لغایت وصول محکوم به که 
متعاقباً توسط اجراى احکام مدنى وفق شاخص تورم بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران محاسبه مى شود. 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى 

باشد. م الف: 182 حبیبى دادرس شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /1/224 
اجراییه

شماره اجرائیه: 9610420352200482 شــماره پرونده: 9609980352200121 شماره بایگانى شعبه: 
960128 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 9609970352200484 محکوم علیه 
اسماعیل اکبرى فرزند عزت نشانى: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 490/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته  و مبلغ 15/812/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 13/000/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم طبق شاخص 
بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران که محاسبه اش به عهده اجراى احکام دادگسترى مى باشد در حق 
محکوم له احمد مزروعى سبدانى فرزند على نشانى: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- 
خانه اصفهان- بلوار اطلس شرقى- بن بست الله- پ 92 ضمنا پرداخت حق االجرا به میزان 5 درصد محکوم 
به نیز بر عهده محکوم علیه میباشد. م الف: 185 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/225

اجراییه
شماره  اجراییه: 9610420352200481 شــماره پرونده: 9609980352200126 شماره بایگانى شعبه: 
960133 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره دادنامه 9609970352200523 محکوم علیه 
على ذیالبپور فرزند امیر به نشانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 207/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/925/000 ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت مبلغ 6/200/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس 
نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق محکوم له علیرضا صالحى فرزند 
اسفندیار به نشانى اصفهان، فیض، جنب کوچه کالنترى 16، پالك 199 با تلفن همراه 09131267681 
کدپستى 8165995781 ضمنا پرداخت حق االجرا به میزان 5 درصد  محکوم به نیز بر عهده محکوم علیه 

مى باشد. م الف: 187 شعبه 22 دادگاه عمومى (حقوقى) اصفهان /1/226
اجراییه

شماره  اجراییه: 9610420352200483 شــماره پرونده: 9609980352200399 شماره بایگانى شعبه: 
960420 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره دادنامه 9609970352201060 محکوم 
علیه عرفان سحرى فرزند صادق به نشانى اصفهان ، خ مشــتاق دوم، خ باغ مشهد، ك مهر (شماره 6) ك 
شهاب پ 9 تلفن 09133205301 محکوم است به پرداخت مبلغ 205/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 6/553/000 ریال بابت هزینه دادرســى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
(96/4/16) تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى از ســوى بانک مرکزى بر عهده اجراى 
احکام مى باشد در حق محکوم له محسن طاهرى رنگده فرزند ابراهیم به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، خ پروین، خ شیخ طوسى شرقى، کوچه حافظ، پالك 394 طاهرى ضمنا پرداخت 
حق االجرا به میزان 5 درصد محکوم به نیز بر عهده محکوم علیه مى باشــد. م الف: 188 شعبه 22 دادگاه 

عمومى (حقوقى) اصفهان /1/227
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970352201591 شــماره پرونده: 9609980352200786 شماره بایگانى شعبه: 
960829 خواهان: آقاى حمیدرضا رضائى میرقاید فرزند کریم به نشــانى اســتان خوزستان، شهرستان 
اندیمشــک، شــهر اندیمشــک، کوى فرهنگیان، خ ابــن ســینا، پ 19 ك.پ: 6481874937 ك.م: 
1930647204 خواندگان: 1- آقاى على جزى فرزند مؤمنعلى به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهر اصفهان، خیابان زینبیه، خیابان 16 مترى طالقانى، پالك 68، 2- آقاى خسرو طالبى به نشانى مجهول 
المکان خواسته ها: 1- استرداد مال (منقول) 2- مطالبه خســارت دادرسى 3- مطالبه اجرت المثل اموال 
گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى حمیدرضا رضایى میرقائد فرزند کریم به طرفیت آقاى 
خسرو طالبى به خواسته استرداد سمند سورن به شماره انتظامى 776د96 ایران 53 و هزینه دادرسى با توجه 
به متن دادخواست سند رسمى و فتوکپى مصدق مدارك استنادى و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى جهت 
دفاع از خود اقدامى ننموده و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقى شده و مقرون به 
واقع بوده لذا مســتنداً به مواد 198- 199- 303- 305- 306- 502- 515- 519 از قانون آیین دادرسى 
مدنى مصوب 1379 و مواد 30-31- 256- 301- 303- 337  از قانون مدنى خوانده به استرداد خودرو فوق 
الذکر و پرداخت مبلغ 3/100/000 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف هر دو به عنوان اصل خواســته 
و مبلغ 8/598/035 ریال به عنوان هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى گردد و در مورد دادخواست 
خواهان به طرفیت آقاى على جزى فرزند مؤمنعلى به خواسته مذکور با توجه به دفاعیات موجه و مورد قبول 
خواهان دعوى متوجه وى نبوده و مســتنداً به 89 ناظر به بند 4 ماده 84 از قانون فوق الذکر قرار رد دعوى 
صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان مى باشد. م الف: 189 شریفى رئیس شعبه 22 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان /1/228
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970353202117 شــماره پرونده: 9409980358300250 شماره بایگانى شعبه: 
940756 شاکى: شرکت کوشاراه جهان بین (به مدیریت محسن غفورى) با وکالت خانم سمیه حسنى مطلق 
فرزند حسن به نشانى اصفهان خیابان بزرگمهر انتهاى خیابان هشت بهشت شرقى جنب بانک سپه ساختمان 
بیمه آسیا متهم: آقاى علیرضا کاویانى فرزند احمد به نشانى مجهول المکان اتهام ها: 1- استفاده از اوراق 
مجعول 2- کالهبردارى 3- جعل رأى دادگاه: درخصوص اتهام آقاى علیرضا کاویانى فرزند احمد دائر بر 
جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبردارى بمبلغ 1/811/426/091 ریال موضوع شکایت شرکت کوشا 
راه جهان بین با مدیریت آقاى محســن غفوریان ورزنه و با وکالت خانم سمیه حسنى مطلق با این توضیح 
که حسب شکایت تقدیمى از سوى شاکى و مدارك ارائه شده، متهم که در اصل بعنوان رئیس هیئت مدیره 
شرکت مذکور بوده مبادرت به جعل در آگهى تغییرات شرکت در مورخ 85/12/21 نموده و با معرفى جعلى 
خود بعنوان مدیر عامل شرکت اقدام به افتتاح حساب بانکى تحت شماره 0312382378005 مورخ 87/8/15 
مى نماید و از این طریق وجوهى را که از سوى اداره راه و شهرسازى اصفهان بابت عملکرد شرکت به حساب 
مذکور واریز شده را به نفع خود برداشت مى نماید این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله و بررسى کلیه اوراق 
و اسناد و مدارك استنادى ارائه شده از سوى شاکى و همچنین استعالمات صورت گرفته از بانک صادرات 
مربوطه و اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان در جهت تایید موارد مطروحه توسط شاکى و سایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده که داللت بر توجه اتهام مى باشد و با عنایت به اینکه متهم علیرغم چندین بار ابالغ 
قانونى و احضار از طریق نشر آگهى، حضورى در محل دادسرا و جلسه دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه اى نیز 
ارائه ننموده است و با احراز و انطباق اقدامات و جرائم صورت گرفته از سوى متهم دائر بر جعل و استفاده از 
سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع و مستندا به مواد 523 و 563 قانون مجازات اسالمى مصوب 
75 و ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء اختالس و کالهبردارى حکم به  محکومیت متهم به تحمل دو سال 
حبس تعزیرى بابت بزه جعل و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزاى نقدى بابت بزه استفاده از سند مجعول 
و تحمل دو سال حبس تعزیرى بابت بزه اخذ مال به نحو نامشروع (با قید اجراى اشد مجازات) و همچنین رد 
مبلغ نهصد و پنج میلیون و هفتصد و سیزده هزار ریال (به میزان سهم الشراکه متعلق به هر یک از شرکاء در 
شرکت کوشاراه جهان) صادر و اعالم مى دارد درخصوص موضوع اتهام کالهبردارى با عنایت به مطالب 
پیش گفته و به جهت وارد ندانستن اتهام و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسى کیفرى حکم بر برائت صادر و 
اعالم مى دارد آراء صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى 
باشد. م الف: 193 الهى نژاد- رئیس شعبه 106 دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (106 جزایى سابق) /1/229

ابالغ راى 
شماره دادنامه: 9609970351002035 شــماره پرونده: 9609980351000957 شماره بایگانى شعبه: 
961176 خواهان: آقاى اشــکان صفدار فرزند ابراهیم به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر 
اصفهان، خ کاوه، خ برازنده، بن بست 14، مجتمع اشکان، زنگ 2 خواندگان: 1- آقاى احسان نجفى على 
کرزانى فرزند على به نشــانى مجهول المکان 2- آقاى احمد جزینى درچه فرزند محمد به نشــانى استان 
اصفهان، شهرســتان اصفهان، شهر اصفهان، بلوار شــفق، کوى شقایق، کوى بنفشــه، پالك 5، همراه 
09131097941، 3- آقاى علیرضا محمودزاده شابگدار فرزند نایبعلى به نشانى مجهول المکان خواسته 
ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسى. راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى اشــکان صفدار فرزند ابراهیم به طرفیت آقایان 
على رضا محمودزاده شابگدار فرزند نایب على، احسان نجفى على کرزانى فرزند على و آقاى احمد جزینى 
درچه فرزند به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و خواسته اصلى مبنى بر مطالبه مبلغ 600000000 
ریال، دادگاه با عنایت به مجموع اظهارات شهود، اعسار نامبرده را وارد مى داند و مستندا به مواد 504 و 513 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به اعسار نامبرده از پرداخت هزینه دادرسى صادر و اعالم مى نماید. در مورد 
خواسته اصلى از آنجایى که رســیدگى به اصل دعوى متوقف و منوط بر تعیین تکلیف قطعى دعوى اعسار 
است و مطابق با ماده 53 قانون آیین دادرسى مدنى تا قبل از تعیین تکلیف مسئله هزینه دادرسى رسیدگى 
به دادخواست به جریان نمى افتد بنابراین به استناد ماده 19 قانون فوق، قرار توقف رسیدگى تا تعیین تکلیف 
قطعى دعوى اعسار صادر و اعالم مى گردد. قرار صادر شده قطعى و حکم صادر شده حضورى و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 153 غریب 

نواز رئیس شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /1/230
ابالغ راى 

شماره دادنامه: 9609970354402375 شــماره پرونده: 9609980365100044 شماره بایگانى شعبه: 
961065 پرونده کالســه 9609980365100044 شــعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع امور تجارى و 
بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى ســابق) تصمیم نهایى شماره 9609970354402375 شاکى: 
آقاى مجتبى صادقى فرزند شکراله به نشانى اصفهان، خ شهیدان غربى، ك باغ نوروزى بن باغ نوروزى 2 بن 
پروانه درب سفید حامد متهم: آقاى حامد نجفى رنانى فرزند عبدالحسین مجهول المکان اتهام: ایراد صدمه 
بدنى غیرعمدى بر اثر تصادف رانندگى گردشکار: به تاریخ 96/12/24 پرونده کالسه 961065 ك 118 تحت 
نظر است دادگاه با بررسى کلیه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى حامد نجفى 
رنانى فرزند عبدالحسین 25 ساله دائر بر بى احتیاطى در امر رانندگى با وسیله نقلیه موتورى (موتورسیکلت 
به شماره انتظامى 627- 24983 منجر به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى به شاکى آقاى مجتبى صادقى فرزند 
شکراله دادگاه با توجه به شکایت شاکى خصوصى، نظریه افسر و کاردان فنى تصادفات و عدم حضور متهم 
در این محکمه على رغم ابالغ به وى از طریق نشر آگهى گواهى پزشکى قانونى کیفرخواست صادره از ناحیه 
دادسراى اصفهان اظهارات متهم در مجع انتظامى بزهکارى متهم تحت اتهام انتسابى محرز و مسلم بوده 
مستندا به مواد 449، 559، 709، 710 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 و ماده 717 قانون تعزیرات 
مصوب 1375 و ماده 3 قانون نحوه وصول برخى از درآمدهاى مالى دولت و مصرف آن در موارد معین وى 
را به پرداخت 1- یک و نیم درصد دیه کامل بابت خراشیدگى حارصه قدام ساق راست و جراحت دامیه قدام 
زانوى چپ 2- یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودى قدام ساق راست 3- نیم درصد دیه کامل بابت ارش 
تورم زانوى چپ در حق شــاکى مذکور محکوم مى نماید که مهلت پرداخت دیات موصوف از تاریخ حادثه 
به مدت دو سال قمرى بوده و از لحاظ جنبه عمومى بزه وى را به پرداخت سه میلیون و هشتصد هزار ریال 
جزاى نقدى در حق صندوق دولت محکوم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ 

واقعى قابل واخواهى در این محکمه و پس از انقضاى آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 197 نظرى سفتجانى رئیس شعبه 118 دادگاه کیفرى دو مجتمع 

امور تجارى و بازرگانى شهرستان اصفهان (118 جزایى سابق)  /1/231
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9609970351302105 شــماره پرونده: 9609980351301030 شماره بایگانى شعبه: 
961181 خواهان: حامد خلیل طهماسبى فرزند مصطفى به نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- 
شهر اصفهان-  خ زینبیه- خ مهدیه- ك شهید نجفى- پ 827 خوانده: میالد محمودى فرزند على به نشانى 
مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسى رأى دادگاه: درخصوص دادخواست آقاى حامد 
خلیل طهماسبى فرزند مصطفى به طرفیت آقاى میالد محمودى فرزند على به خواسته اعسار از پرداخت 
هزینه دادرســى مرحله بدوى، با این توضیه که خواهان در دادخواســت تقدیمى و جلسه رسیدگى اظهار 
داشته با توجه به عدم کفایت دارایى قادر به پرداخت هزینه دادرسى نمى باشد و جهت اثبات مدعاى خود به 
استشهادیه پیوست دادخواست و شهادت شهود استناد نموده است. لذا دادگاه با توجه به اینکه استشهادیه 
خواهان و نظر به اینکه شــهود تعرفه شــده خود را حاضر نموده ولى نامبردگان اطالع دقیقى از وضعیت 
خواهان نداشته اند، دادگاه مستند به ماده 1257 قانون مدنى حکم به رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. رأى صادره حضورى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشــد. م الف: 200 سلیمانى نسب- رییس شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /1/232
اجراییه 

شــماره اجراییه: 9610426805100090 شــماره پرونــده: 9609986805100068 شــماره بایگانى 
شــعبه: 960068 به موجب درخواســت اجــراى حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609976805101440 محکوم علیه سید عزت اله حسینى فرزند ســیدعلى به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 422/500 ریال هزینه دادرسى و 
هزینه هاى نشر آگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/3/9 و پرداخت نیم عشر در حق اجراى احکام. 
مشخصات محکوم له: محمد هاشمى فرزند مصطفى به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر 
اصفهان، خیابان آتشگاه، خیابان حجازى، کوچه سعدى 1، سوپر هاشمى کدپستى 8186694341 همراه 
09357961315 کدملى 1280340150. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجــراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و 
اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى 
درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده 
اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شــش یا جزاى نقدى معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات مى شــود. (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: 123 شعبه 51 شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره 3) /1/233
ابالغ راى 

کالسه پرونده: 960549 شماره دادنامه: 9609976795301730- 96/12/23 مرجع رسیدگى: شعبه 23 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: حمید شاه آبادى به نشانى اصفهان، خ زینبیه شمالى خ عاشق شرقى 
روبروى سایپا پالك 503 خوانده: اکبر محمدى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه طبق رسید 
عادى با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگى با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعواى 
آقاى حمید شاه آبادى به طرفیت آقاى اکبر محمدى به خواسته مطالبه مبلغ 17/000/000 ریال طبق رسید 
عادى مورخه 93/8/22 به انضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان 
و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعواى 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 1/290/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشــر آگهى بر مبناى تعرفه قانونى 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/7/17 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمى از سوى بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بر عهده اجرا محترم احکام مى باشد، 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعى به خوانده 
قابل واخواهى  در این شورا و ظرف بیســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در 
دادگاه هاى عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. در خصوص تأمین خواسته مستندا به ماده 107 ق. آ.د.م قرار 
رد دعوى صادر مى گردد. م الف: 127 شعبه 23 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 

یک) /1/234
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365300001 شماره پرونده: 9609980365301226 شماره بایگانى شعبه: 
961274 ابالغ به آقاى محرم زندى- نظر به اینکه آقاى محرم زندى فرزند پرویرز به اتهام کالهبردارى به 
میزان سه میلیون ریال، حسب شکایت اکرم السادات موسوى فرزند مصطفى از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 961274 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امر کیفرى 
مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار آگهى در شعبه 34 دادیارى دادسراى 
عمومى اصفهان جهت پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 
انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شــد. در ضمن هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت مى 
گردد. م الف: 180 مصلحى دادیار شعبه 34 دادیار ى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره دو) /1/235
ابالغ

شماره درخواست: 9710460358000001 شماره پرونده: 9209980358001090 شماره بایگانى شعبه: 
921106 با توجه به اینکه شکایتى علیه آقاى مســعود عبادى فرزند اسداله و خانم شهرزاد رمضانى فرزند 
ناشناس مبنى بر کالهبردارى و تحصیل مال از طریق نامشروع در این شعبه مطرح گردیده است که پرونده 
به  کالسه 921106 ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهمین مجهول المکان مى باشند حسب ماده 174 قانون 
آیین دادرسى کیفرى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار طبع و نشر مى شود و از متهمین 
مذکور دعوت به عمل مى آید ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهى جهت پاسخگویى به اتهام خود به این 
مرجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف: 208 شعبه 1 

بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع 4) /1/236
ابالغ

شماره درخواست: 9710460365300002 شماره پرونده: 9509980365301585 شماره بایگانى شعبه: 
951608 ابالغ به آقاى جمشید عباسى بوداللو نظر به اینکه آقاى جمشید عباسى بوداللو فرزند فرامرز به 
اتهام کالهبردارى به میزان 135/984/098 ریال، حسب شــکایت مینا ترك زاد فرزند کمال از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 951608 د34 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراى ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امر کیفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهى در شــعبه 34 
دادیارى دادسراى عمومى اصفهان جهت پاســخگویى به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شــد. در ضمن هزینه نشر آگهى از طرف 
دادگسترى پرداخت مى گردد. م الف: 178 شعبه 34 دادیارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره  2) /1/237
ابالغ

شماره ابالغنامه: 9610100359300730 شماره پرونده: 9609980359301722 شماره بایگانى شعبه: 
961726 نظر به اینکه شخصى به نام مرتضى 50 ساله و الغراندام و قد بلند در پرونده کالسه 961726 ب 
14 به اتهام سرقت از داخل خودرو حسب شکایت محمدرضا مستاجران از طرف این بازپرسى تحت تعقیب 
مى باشند و ابالغ احضاریه نیز به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده. بدینوسیله در اجراى 
ماده 174 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور کیفرى مصوب 1392 مراتب به نامبرده 
ابالغ مى گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى در شعبه چهاردهم بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب مجتمع شماره پنج اصفهان واقع در خیابان شریعتى ساختمان مجتمع قضائى شهید بهشتى جهت 
پاسخگویى به اتهام خویش حاضر شــوند. در صورت عدم حضور پس از یکماه ازتاریخ انتشار آگهى اقدام 
قانونى به عمل خواهد آمد. در ضمن هزینه نشر آگهى از طرف دادگسترى پرداخت مى گردد. م الف: 138 
بازپرس شعبه چهاردهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان (مجتمع شماره 5)  /1/238

ابالغ 
شماره درخواســت: 9610460350900212 شــماره پرونده: 9609980350900403 شماره بایگانى 
شعبه: 960466 به آقاى مهرداد ســبزوارى فرزند محمدعلى که مجهول المکان مى باشد ابالغ مى گردد 
در خصوص کالســه 960466 ح9 با موضوع قلــع و قمع ظرف یک هفته پس از چــاپ این آگهى جهت 
مالحظه نظریه کارشناســى و اظهار هر مطلبى نفیا یا اثباتا به دفتر این شعبه واقع در اداره کل دادگسترى 
استان اصفهان خ نیکبخت طبقه اول اتاق 352 مراجعه نمایید. م الف: 148 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان /1/239
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9610100370005780 شماره پرونده: 9509983640900292 شماره بایگانى شعبه: 
950515 مشخصات ابالغ شــونده حقیقى: روح اله راکى نژاد فرزند على کدملى: 1170743463 مهلت 
حضور از تاریخ ابالغ: 10 روز- محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 455 نوع علت حضور: اعمال ماده 384 و 387 ق ا د ك (تعیین 
وکیل) با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر 
اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 184 شعبه 2 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان 

(16 کیفرى استان سابق)  /1/240
ابالغ تجدیدنظر خواهى

شماره ابالغنامه: 9610100351216850 شماره پرونده: 9609980351200588 شماره بایگانى شعبه: 
960679 ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى به آقاى محمود غفورى تجدیدنظرخواه آقاى پیمان 
ستایش مهر دادخواســت تجدیدنظرخواهى به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقاى محمود غفورى نسبت به 
دادنامه شماره 9601886 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول 
المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد 
تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهى را دریافت و چنانچه پاسخى د ارد کتبا به این دادگاه 
ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر 

اقدام خواهد شد. م الف: 205 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /1/241
ابالغ نظریه کارشناسى

شماره نامه: 9610116880201645 شــماره پرونده: 9509980350700718 شــماره بایگانى شعبه: 
960958 ابالغ نظریه ارزیاب: در پرونده اجرایى 960958 مطروحه در شعبه دوم اجراى احکام مدنى اصفهان 
(موضوع دعوى سید امیرحسین متولى امامى با وکالت امیرژیان پور به طرفیت على مقاره عابد فرزند باقر) 
سرقفلى یک باب مغازه داراى پرونده دارایى به شــماره 1533/200841 واقع در اصفهان بازار بزرگ قهوه 
کاشیها تیمچه درب قهوه کاشیها طبقه همکف به مبلغ 16/500/000/000 ریال توسط کارشناس قیمت 
گذارى شده است در راستاى ماده 75 قانون اجراى احکام مدنى به خوانده دعوى على مقاره عابد ابالغ تا در 
صورت داشتن اعتراض ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار به این اجرا اعالم نماید. م الف: 134 رضایى- مدیر 

 شعبه دوم اجراى احکام مدنى شهرستان اصفهان (مجتمع قضایى شماره 1) /1/242
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر آراى صادره هیئت/ هیئت هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023001208 مورخ 1396/10/30 خانم فاطمه طالبى به شماره 
شناسنامه و کدملى 1271835444 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 246/79 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3879- اصلى واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شماره 139660302023001209 مورخ 1396/10/30 خانم معصومه ایمانى به شماره 
شناسنامه 244 کدملى 1288807155 صادره از اصفهان فرزند ایرج نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 246/79 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3879- اصلى واقع در بخش 3 
ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
97/1/22 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 97/2/6  م الف: 126 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى 

اصفهان /1/258
فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1396/12/437652 عباســعلى مزروعى ســبدانى بموجب وکالتنامه شــماره 13185 مورخ 
1396/03/22 دفترخانه 249 اصفهان به وکالت از طرف سعید موحدى نجف آبادى فرزند عشقعلى  به استناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت چهار سهم 
مشاع از 362 سهم ششدانگ یک قطعه زمین پالك 395/93 که به پالك 395/10061 واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان که درصفحه 349 دفتر 145 فالورجان ذیل ثبت 7572 سند مالکیت شماره 2/874525 بنام 
محمدحسن توکلى نجف آبادى فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است، نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى در حمل و نقل وسایل منزل مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/01/22 ، 155/م الف- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/1/260
 فقدان سند مالکیت 

شــماره: 1396/12/437652 عباســعلى مزروعى ســبدانى بموجب وکالتنامه شــماره 13185 مورخ 
1396/03/22 دفترخانه 249 اصفهان به وکالت از طرف ســعید موحدى نجف آبادى فرزند عشقعلى  به 
استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رســما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت 
دو سهم مشاع از 362 سهم ششدانگ یک قطعه زمین پالك 395/93 که به پالك 395/10061 واقع در 
بخش 9 ثبت اصفهان که درصفحه 67 دفتر 149 فالورجان ذیل ثبت 7572 سند مالکیت شماره 3/035280 
بنام کاظم شهبازى کوشکى فرزند حسن ثبت و صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است، نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابه جایى در حمل و نقل وسایل منزل مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 97/01/22 ، 154/م الف- حسین زمانى 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/1/262
 حصروراثت 

یداله ملکى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 816 به شــرح دادخواست به کالسه 58/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کشور انتشارى نجف آبادى بشناسنامه 
360 در تاریخ 96/12/26 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1. محمد ملکى نجف آبادى ش ش 4356 ، 2. آزاده ملکى نجف آبادى ش ش 31447 ، 3. زهرا ملکى 
نجف آبادى ش ش 697، 4. سهیال ملکى نجف آبادى ش ش 175 ، 5. زهره ملکى نجف آبادى ش ش 293، 
(فرزندان متوفى) ، 6. یداله ملکى نجف آبادى ش ش 816 ، (همســر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واالگواهى صادرخواهد شد. 153/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/263

 حصروراثت 
محمدرضا پاینده نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 268 به شرح دادخواست به کالسه 59/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد آقا پاینده نجف آبادى بشناسنامه 
16286 در تاریخ 96/12/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1. مریم پاینده نجف آبادى ش ش 25035 ، 2. حسین پاینده ش ش 727 ، 3. محمدرضا پاینده 
نجف آبادى ش ش 268، (فرزندان متوفى) ، 4. سکینه کرباسى نجف آبادى ش ش 1035 ، (همسر متوفى) 
و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 152/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/1/264
 حصروراثت 

على عمو اکبرى سارى داراى شناســنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالســه 56/97 از این دادگاه 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدرضا عمو اکبرى ســارى 
بشناســنامه 12924 در تاریخ 93/06/25 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگــى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. على عمو اکبرى سارى ش ش 18 ،(پدر متوفى) 2. بتول طالبى نجف آبادى ش 
ش 669 ، (مادر متوفى) و متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 148/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/265
 اخطار اجرایى

شماره 1666/96 به موجب راى شماره 1666/96 تاریخ 96/09/29 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 1.امین مرادپور 2.امیر کریمى به نشانى هر دو 
مجهول المکان محکوم است به صورت تضامنى پرداخت مبلغ نه میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ سیصد و بیست و شش هزار و دویست و پنجاه تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر در تادیه 
از مورخ 96/08/15 لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان بابت نیم عشر دولتى 
در حق صندوق دادگســترى نجف آباد محکوم له: جواد نظرعلیان به نشانى: نجف آباد خ شریعتى روبروى 
شهردارى منطقه 2 کد پ 8513819191 ، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 145/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/266

 اخطار اجرایى
شماره 1669/96 به موجب راى شماره 1669/96 تاریخ 96/09/29 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه ها 1.على پور اکبرى 2.امیر کریمى به نشانى هر 
دو مجهول المکان محکوم است به صورت تضامنى پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد هزار تومان بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و بیست و هفت هزار تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیر 
در تادیه از مورخ 96/07/30 لغایت اجراى حکم و پرداخت مبلغ چهارصد هزار تومان بابت نیم عشر دولتى 
در حق صندوق دادگســترى نجف آباد محکوم له: جواد نظرعلیان به نشانى: نجف آباد خ شریعتى روبروى 
شهردارى منطقه 2 کد پ 8513819191 ، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 144/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/1/267

 ابالغ
شماره دادنامه: 9609973730303280 شــماره پرونده: 9609983730301995 شماره بایگانى شعبه: 
962013 خواهان: خانم فاطمه حیدرى فرزند اصغر به نشــانى اصفهان-نجف آباد-جوزدان خ شــهدا خ 
ش اصغر، خوانده: : آقاى محســن لطفى فرزند لطف اهللا به نشــانى اصفهان-نجف آبــاد خ باهنر جنوبى 
ك خوشبخت، خواسته ها: 1.اعسار از پرداخت هزینه هاى دادرســى 2. مطالبه مهریه 3. مطالبه خسارات 
دادرسى، دادگاه با اعالم ختم رسیدگى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه درخصوص دادخواست 
فاطمه حیدرى بطرفیت محسن لطفى بخواسته مطالبه مهریه شامل دویست عدد سکه بهار آزادى و مقدار 
هشتاد مثقال و مبلغ هفت میلیون تومان وجه نقد رایج به نرخ روز به انضمام هزینه هاى دادرسى با توجه به 
مفاد دادخواست تقدیمى خواهان و احراز علقه زوجیت دائم فی مابین خواهان و خوانده حسب رونوشت سند 
نکاحیه ضمیمه دادخواست که مهریه مطالبه شده در ستون صداقیه آن درج گردیده است على هذا با جلب 
نظر مشاور و مستندا به ماده 1082 قانون مدنى و 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به الزام خوانده 
به پرداخت دویست عدد سکه بهار آزادى هشتاد مثقال طالى هجده عیار ساخته و مبلغ هفتاد میلیون ریال 
که در زمان اجرا بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانک مرکزى محاسبه مى شود به انضمام هزینه دادرسى 
بر مبناى محکوم به صادر و اعالم مى نماید . راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجدیدنظرخواهى در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد اجرا موظف است به محض وصول محکوم به نسبت به اخذ هزینه 
دادرسى از خواهان و با کسر مبلغ 107000 تومان اقدام نماید . 142/م الف داود خوشنویس - رئیس شعبه 

اول دادگاه خانواده نجف آباد / 1/268
 حصروراثت 

یوسف نامدارى داراى شناسنامه شماره 5913 به شرح دادخواست به کالسه 44/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالم نامدارى بشناســنامه 2357 در تاریخ 
96/04/11 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. سهراب 
نامدارى ش ش 15 ، 2. سیاوش نامدارى ش ش 215 ، 3. سعید نامدارى ش ش 9018 ، 4. کریم نامدارى ش 
ش 161 ، 5. اسفندیار نامدارى ش ش 9 ، 6. یوسف نامدارى ش ش 5913 ، 7. محمدجواد نامدارى ش ش 
1615 ، 8. مرغزار نامدارى ش ش 1240 ، 9. فاطمه نامدارى ش ش 1120056926 ، (فرزندان متوفى)، 10. 
پسند القاصى بابا احمدى ش ش 30 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 161/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/269
 حصروراثت 

حسین نورى داراى شناسنامه شماره 275 به شرح دادخواســت به کالسه 62/97 از این دادگاه درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر نورى جالل آبادى بشناسنامه 25 در تاریخ 
97/01/10 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. حسین 
نورى ش ش 275 ، 2. رضوان نورى جالل آبادى ش ش 195 ، 3. ســعید نورى ش ش 4598 ، 4. حمید 
نورى جالل آبادى ش ش 246 ، 5. على نورى جالل آبادى ش ش 1080095268 (فرزندان متوفى)، 6. 
زهرا صادقى جالل آبادى ش ش 36 ، (همسر متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا 
وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 163/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/1/270
 مزایده

شماره کالسه 960197 بنا به دســتور فروش صادره از شعبه پنجم حقوقى دادگســترى نجف آباد بنا به 
درخواســت خواهان ها تمامت ششدانگ ســاختمان درمانگاه شــبانه روزى ابوذر واقع در ویالشهر بلوار 

امام - ضلع جنوبى و داراى سوابق ثبتى که طبق برآورد هیئت سه نفره کارشناسان رسمى دادگسترى آقایان 
معین و مهران و کتانى جمعا بارزش 12/800/000/000ریال و تاسیســات و تجهیزات درمانگاه بارزش 
1/649/850/000 ریال تعیین که موضوع مزایده مى باشد . لذا مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 97/02/11 ساعت 
11 صبح در همان محل اجراى احکام حقوقى مى باشد. برنده مزایده شخصى است که قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10٪ آن را فی المجلس به حساب 2171240354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام نماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجددا تکرار گردد ضمنا خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال و ملک مورد نظر بازدید 

بعمل آورد. 162/م الف مدیر اجراى احکام حقوقى دادگستري نجف آباد/1/271
 حصروراثت 

محمدرضا رستمى نجف آبادى داراى شناسنامه شــماره 519 به شرح دادخواست به کالسه 61/97 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره کاظمى نجف آبادى 
بشناســنامه 6 در تاریخ 96/11/01 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1. زهرا رســتمى نجف آبادى ش ش 248 ، 2. محمدرضا رستمى نجف آبادى ش ش 
519 ، 3. حسینعلى رستمى نجف آبادى ش ش 579 ، 4. زهره رستمى نجف آبادى ش ش 10 ، 5. محسن 
رستمى نجف آبادى ش ش 2508 (فرزندان متوفى)، 6. محمدعلى رستمى نجف آبادى ش ش 372 ، (همسر 
متوفى) متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 157/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/1/272
 اخطار اجرایى

شماره 179/95 به موجب راى شماره 320 تاریخ 96/06/27 حوزه قضایى شوراى حل اختالف شهرستان 
مهردشــت که قطعیت یافته است. محکوم علیه فرشید یارى به نشــانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل دین با خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصل آن توسط 
واحد اجراى احکام  در مرحله اجراى حکم و پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم نمى نماید و  نیم عشر اجرائى، محکوم له: اسفند میرزایى فرزند خلیل 
به نشانى: دهق-میدان امام- مصالح فروشــى میرزایى، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 187/م الف-شعبه اول دادگاه عمومى مهردشت/1/273
 اخطار اجرایى

شماره 933/96 به موجب راى شماره 1102 تاریخ 96/11/8 حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه محمدرضا میرزائى نام پدر کریم به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت 200/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/890/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
هزینه نشرآگهى به مبلغ پانصدهزار ریال و خسارت تاخیردرتادیه رسید عادى به مبلغ 60/000/000 ریال از 
تاریخ تقدیم دادخواست 96/09/20 و از تاریخ سر رسید چکها 183039-90/10/30 و 90/09/30-183038 
و 609567-90/12/15 و 609566-90/07/30 و 609564-90/05/30 جمعا به مبلغ 140/000/000 
ریال لغایت اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا ، محکوم له: مجید ایمانیان فرزند محمد به نشانى: 
نجف آباد- خ شریعتى چهارراه بازار پاساژ کفش ایمانیان ك پ 8513685646،  ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 177/م الف-شعبه هفتم شوراى 

حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/274
 مزایده

در پرونده کالسه 2632/96 ش اجراى و به موجب دادنامه 96/1336 صادره از شعبه شوراى حل اختالف 
برخوار محکومه علیه اجراى آقاى عباس براتى فرزند حسین محکوم است به پرداخت 219/281/707ریال 
بابت محکوم به و هزینه هاى دادرســى و غیره در حق محکومه له و مبلغ 10964085 ریال و نیمه عشــر 
دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرستان نجف آباد اموال ذیل 
توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب کارشناس آقاى محمد على معین به شرح ذیل ارزیابى 
گردیده است، یکباب منزل به پالك ثبتى 391,7228 ششدانگ بخش نه ثبت اصفهان واقع در نجف آباد 
-کهریزسنگ -بلوار ولى عصر کوچه 20نبش بن بست کمال پالك 72 کدپستى 8586156566 ك عرصه 
ملک مذکور 215,13 متر مربع و اعیانى آن در دو طبقه با زیربناى حدود 297,60متر مربع با ســقف تیرچه 
بلوك نماى داخلى سنگ و گچ و نقاشــى کف موزائیک در بهاى چوبى و در بهاى جنوبى فلزى گرمایش و 
سرمایش کولر آبى و کابینت زمینى و دیوارى نماى جنوبى آجرنما و دیوار حیاط سرامیک اجرا شده که ارزش 
ملک مذکور 2/450/000/000ریال تعیین گردیده اســت، به مراتب فوق و عدم اعتراض توقیف نسبت به 
نظریه کارشناسى اموال توقیف شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد و در تاریخ 97/02/18 ساعت 
10 صبح و در همان محل اجراى احکام حقوقى میرسد پرونده مزاییده شخصى است که از قیمت کارشناسى 
باالترین قیمت را انتخاب که بایستى 10 درصد آن را فی المجلس به حساب 2171290354001 واریز و 
چنانچه ظرف مهلت مقرر نســبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده باکسر هزینه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده مجددا تکرار میگردد ضمنا خریدار میتواند ظرف پنج روز قبل از مزاییده میتواند از مال 
و اموال ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. 195/م الف مدیر اجراى احکام شــوراى حل اختالف شهرستان 

نجف آباد/1/275
 اخطار اجرایى

شماره 1692/96 به موجب راى شــماره 1692/96تاریخ 96/10/13 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف 
شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مهرداد خالدى یار به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصدهزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ نود و نه هزار تومان 
بعنوان هزینه دادرسى و خسارات تاخیردرتادیه از زمان سررسید 95/02/29 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ نود و پنج هزار تومان بعنوان نیم عشر دولتى در حق صندوق دادگسترى 
نجف آباد، محکوم له: مهدى محمدى با وکالت آقاى مجید محمدى به نشانى: نجف آباد- جوزدان خ امام 
خ تختى جنب بانک تجارت پ 43 کد پ 8585117935،  ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى 
براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 189/م الف-شعبه 5 امیرآباد  شوراى حل 

اختالف شهرستان نجف آباد/1/276
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده: 139604002133000127/1شــماره بایگانى پرونده: 9600210 شماره آگهى ابالغیه: 
139703802133000001، بدین وسیله به آقاى رضا میرزائى فرزند محمد بشماره شناسنامه 26 و شماره 
ملى 1092002065 مقیم: روســتاى دماب که برابر گواهى مامور مربوط ابــالغ واقعى اجرائیه در آدرس 
اعالمى به شما امکان پذیر نگردیده ابالغ مى گردد که خانم مریم کاظمى برجى خوندابى فرزند حسینعلى 
به استناد سند ازدواج شماره 7416 مورخ 74/06/11 تنظیمى در دفتر ازدواج شماره 25 شهر علویجه جهت 
وصول یک جلد کالم اله مجید هدیه پنج هزار ریال، 262/5 ریال مهرالسنه، یک تخته فرش دستباف 12 
مترى دستباف کاشى مقوم سى میلیون ریال و تعداد پنج سکه بهار آزادى مقوم روز درخواست صدور اجرائیه 
علیه شما را نموده اســت که اجرائیه به کالسه 9600210 در واحد اجراى اســناد رسمى نجف آباد مطرح
 است لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در این روزنامه 
جهت اطالع شما درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و از تاریخ درج و انتشار در روزنامه 
که تاریخ ابالغ محســوب مى گردد به مدت ده روز فرصت دارید نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار 
اقدام نمائید درغیر اینصــورت ضمن تعلق حقوق دولتى عملیات اجرایى علیه شــما جریان خواهد یافت و 
غیراز آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. 185م الف- فاتحى مسئول واحد اجراى اسنادرسمى 

نجف آباد/1/277
 ابالغ وقت رسیدگى

خواهــان داود عرب دادخواســتى بطرفیت خوانده نصــرت اهللا زمانى به خواســته الزام به تنظیم ســند 
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه: 9709983730400042 شــماره ابالغنامه: 
9710103730400286 شماره بایگانى شعبه: 970042 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد 
ثبت و وقت رسیدگى مورخ  1397/03/21 ساعت 09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ  انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. 174/ م الف شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد/1/278
ابالغ

 کالسه پرونده: 1078/96 شماره دادنامه: 35-97/01/19 مرجع رسیدگى کننده: شعبه یازدهم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد خواهان: آقاى احمدرضا اشراقى جزى فرزند: امراله به نشانى گز و برخوار – خ 
بعثت – پ 19 خواندگان : 1.آقاى احســان کریمى فرزند: حاجت مراد 2. آقاى موالیى مدیریت نمایشگاه 
وحید 3. خانم مریم مرعى فرزند: راضى به نشانى: 1. نجف آباد-رحمت آباد محله آ6-فوالدشهر-نمایشگاه 
اتومبیل وحید 2. نجف آباد-رحمت آباد محله آ6-فوالدشهر-نمایشگاه اتومبیل وحید 3. مجهول المکان 
خواسته: الزام خوانده به انتقال سند یک دستگاه خودرو پراید 111 به شماره انتظامى 322 ى 45 ایران 24 
به انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى و تحویل اصل الشه ســند مجموعا مقوم به 15000000 تومان عند 
اللزوم استعالم از پلیس راهور جهت معرفى مالک اصلى سند خودرو، گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه
 و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى آقاى احمدرضا 
اشــراقى جزى فرزند امراله به طرفیت خواندگان 1. احســان کریمى فرزند حاجت مراد 2. آقاى موالیى 
(مدیریت نمایشــگاه وحید) 3. خانم مریم مرعى فرزند راضى به خواســته الزام خوانده به انتقال سند یک 
دستگاه خودرو پراید 111 به شــماره انتظامى 322 ى 45 ایران 24 به انضمام کلیه هزینه هاى دادرسى و 
تحویل اصل الشه سند مجموعا مقوم به 15000000 تومان عند اللزوم استعالم از پلیس راهور جهت معرفى 
مالک اصلى سند خودرو، با توجه به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمى و همچنین جلسه رسیدگى و 
با توجه به جوابیه استعالم از راهور مالک رسمى خودرو مذکور خوانده ردیف سوم مى باشد و دعوى متوجه 
خوانده ردیف اول و دوم نمى باشد و با عنایت به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه حاضر نگردیدند و خوانده ردیف سوم نیز على رغم نشر آگهى در جلسه حاضر نگردیده و الیحه ایى 
نیز ارسال ننموده اند و دلیلى بر رد ادعاى خواهان ارائه نداده اند لذا شورا نسبت به خوانده ردیف اول و دوم 
طبق بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر کرده ضمن اینکه هزینه هاى دادرسى به 
مبلغ صد و نود و چهار هزار تومان به عهده خوانده ردیف اول مى باشد و در خصوص خوانده ردیف سوم به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند خودرو پراید سوارى 111 به شماره انتظامى 322 ى 45 ایران 
24 در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و در خصوص تحویل اصل الشه سند از توجه به عدم ارائه دلیل 
و مدرکى از طرف خواهان مســتندا به ماده 1257 قانون مدنى حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى و ظرف مدت مشــابه قابل تجدیدنظر در کلیه 
محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 164/م الف- قاضى شوراى حل اختالف شعبه یازدهم حوزه 

قضائى شهرستان نجف آباد/1/279
 اخطار اجرایى

شماره 79/96 به موجب راى شماره 350 تاریخ 96/04/04 حوزه 4  شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه شمس اله احمدى یار  فرزند مراد به نشانى تهران- اتوبان آبشناسان- 
منطقه 5 خیابان شهید داود جوانمرد شقایق سابق کوى ششم پ 16 کد پ 60750009  محکوم است به 
پرداخت مبلغ 112/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/520/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 
پرداخت تاخیردرتادیه از 95/11/25 تاریخ چک و پرداخت نیم عشرهزینه دولتى محکوم مى باشد. محکوم 
له: مجتبى سورى فرزند جمشید به نشانى: نجف آباد – خ شریعتى بعد از شهردارى- ساختمان ولیعصر ط 
اول واحد اول کد پ 851496652، ماده 34قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 212/م الف-شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد/1/280


