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منویى براى پیشگیرى از آنفلوآنزاسینماهاى اصفهان جـــان دوباره گرفتندچرا کره شمالى هسته اى شد؟یک پرده از زندگى خواننده معروف دزد عنکبوتى به دام افتاد سالمتاستانتاریخ حوادث جهان نما

ابهام در باره حضور رشیدپــور 
در سرى جدید «هفـت»

کاهش همزمان انتقال آب به  اصفهان و یزد
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سرنوشت تکان دهنده مردى که      
پس از اعدام زنده شد

چرایى حذف آزمون هــاى
تیزهوشان

بى اعتبار شدن 
کارت هاى ملى قدیم 

تا یک ماه دیگر

5

صیـانت از
 دیانت!

4

با توجه به اینکه جاى خالى برنامه «هفت» به عنوان مهمترین و 
تخصصى ترین برنامه سینمایى در رسانه ملى بیش از پیش احساس 
مى شود، بحث تعیین سرنوشت این برنامه جاى تأمل دارد که در این 

زمینه ناصر کریمان...

 همانگونه که در شماره قبل نصف جهان 
نوشتیم حمالت جدید رسانه ها به علت 
معرفى فردى غیر مرتبط(فرهاد دیانت) 
براى حضور در مراسم رونمایى پیراهن 
تیم ملى به دبیرکل فدراسیون فوتبال تشدید شده و 

هر روز هم بیشتر مى شود.
 ماجرا از آنجا آغاز شد که بعد از موضوع  مناظره على 
کریمى و محمدرضا ســاکت، رســانه هاى پایتخت 
موضوع جدیــدى را براى حمله به فدراســیونى که  
اصرار دارند آن را اصفهانى بنامند پیدا کردند و نوشتند: 
نایب رئیس  اصفهانى فدراسیون فوتبال فردى گمنام 

را براى رونمایى از پیراهن تیم ملى ...
3

ملى پوشان ذوب آهن در مخمصهملى پوشان ذوب آهن در مخمصه
مگر قلعه نویى از کى روش تشکر نکرده بود؟مگر قلعه نویى از کى روش تشکر نکرده بود؟

معاون شرکت آب منطقه اى اصفهان با تأکید بر سخت بودن شرایط آبى در بهار و تابستان 97 خبر داد

«تعطیالت رؤیایى» 
بازیگران مشهور ایرانى 

در کیش
3

ایرانىبازیگران مشهور ایرانى  مشهور ىبازیگران یر هو ر ی ب
شدر کییش ک کیشد شدر

5

بهتر است ساکت در این باره توضیح دهد

آخر و عاقبت مهمترین برنامه سینمایى تلویزیون از زبان رئیس گروه اجتماعى شبکه 3

3

4

 لوکاکوى فیک در سپاهان!
پس از زالتان تقلبى! حاال نوبت لوکاکوى فیک است که در تمرینات سپاهان حاضر شود.

گاى کاسا نابوئه مهاجمى است که طبق گزارش رســانه ها به تازگى در تمرین طالیى پوشان 
حاضر شده است.

پس از اینکه پرونده به خدمت گرفتن آلن هنریکه مدافع برزیلى براى تقویت سپاهان به نتیجه 
نرســید و منصور ابراهیم زاده کیفیت فنى این بازیکن را تأیید نکرد، مدیران سپاهان با تغییرى 

استراتژیک به دنبال اضافه کردن یک مهاجم براى تقویت بخش تهاجمى تیم هستند.
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بانک مرکــزى از کاهش چک هاى برگشــتى در دى 
ماه گذشته خبر داد و اعالم کرد: در این ماه 9/6میلیون 
فقره چک به ارزش 665 هزار میلیارد ریال مبادله شــد 
که 1/4میلیون فقره به ارزش 129 هــزار میلیارد ریال 

برگشت خورد.
53/8 درصد از چک هاى مبادله شده در کل کشور مربوط 
به سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوى بوده است 
که به ترتیب 63/3درصد، 9/5درصد و 8 درصد بیشترین 

سهم را در بین استان ها دارا بودند.
به لحاظ مبلغ نیز 70 درصد از مبالغ چک ها در سه استان 
تهران (59/6درصد)، اصفهان و خراســان رضوى هر 

یک 5/2درصد مبادله شده است که بیشـترین سهم را 
در مقایسه با سایر اســتان ها دارا بوده اند.همچنین در 
این ماه در بین سایر استان هاى کشور بیشترین نسبت 
مبالغ چک هاى برگشـــتى به کل مبالــغ چک هاى 
مبادله شده در استان به ترتیب به استان هاى آذربایجان 
غربى (40/5درصد) خراســان شــمالى (32/2درصد) 
و هرمــزگان (30/8درصــد) اختصاص یافته اســت و
 اســتان هاى کرمانشــاه (14/7درصد)، خوزســتان 
(15/2درصد) و گیالن (16 درصد) کمترین نسبت مبالغ

 چک هاى برگشتى به کل مبالغ چک هاى مبادله شده در 
استان را به خود اختصاص داده اند.

متن نامه تاریخى رهبر معظم انقالب به سیدمحمد خاتمى 
درباره انحالل جهاد ســازندگى براى اولین بار توســط 

خبرگزارى تسنیم منتشر  شد.
جهادسازندگى قواره سازمانى گرفت، سپس به وزارتخانه 
تبدیل شد و در ادامه با الحاق به وزارت کشاورزى منهزم 
شد. درباره انحالل جهاد، على شــم آبادى، عضو شوراى 
مرکزى جهاد ســازندگى در چندین دوره و از بانیان جهاد 
به تسنیم گفت: رهبر انقالب از ابتداى شکل گیرى جهاد 
یکى از حافظان این نهاد مقدس بودند. در ســال 79 و در 
پى اوج گیرى زمزمه هاى ادغام وزارت جهاد ســازندگى 
در دولت اصالحــات و با پیگیرى مجلس ششــم، رهبر 

فرزانه انقالب طــى نامه اى به رئیــس دولت اصالحات 
مرقوم فرمودند: «شــنیدم در دولت با وجــود دفاع و رأى 
موافق جناب عالى، نتیجه رأى گیرى تأمین کننده حفظ و 
بقاى ساختار انقالبى و کارآمد جهاد سازندگى نیست. این 
نگرانى هست که این تشکیالت مبارك، با آن همه آثار و 
تجربه هاى موفق، در وزارت جدید حل و هضم شود، یقینًا 
این خسارت بزرگى براى کشور و نظام و انقالب خواهد بود. 
اگر آنچه پیش آمده تغییرناپذیر و نهایى است، مقتضى است 
در انتخاب مسئول براى تشــکیالت جدید جلو این ضرر 
متراکم گرفته شــود و اگر نهایى نیست در آن تجدید نظر 

شود.»

برگشت 1/4میلیون چک
 در دى ماه

هشدار مقام معظم رهبرى به 
رئیس دولت اصالحات

تجارت از نوع کى روشى! 
   خبر آنالین | روزنامه «جمهورى اســالمى» 
نوشت: شنیده ها حکایت از آن دارد که قراردادى که یک 
بانک براى استفاده از عکس «کارلوس کى روش» در 
بیلبوردهاى خیابانى بسته است به مبلغ یک میلیون دالر 
برابر با چهار میلیارد و 700 میلیون تومان است. سئوالى 
که وجود دارد این است که در صورت صحت این خبر، 
با چه توجیهى مى توان چنین اقدامــى را در چارچوب 
فعالیت هاى بانکى دانست؟ و آیا این قبیل ولخرجى ها 
به بیمارتر شدن اقتصاد نیمه جان کشور کمک نمى کند؟ 

حمله «کیهان»
 به دستیار روحانى 

   خبر آنالین | «کیهان» نوشــت: شهیندخت 
موالوردى، دستیار امور حقوق شهروندى رئیس جمهور 
و معاون سابق امور زنان گفته است: در دولت نهم و دهم 
خیلى تالش کردم واقعًا بمانم و منشــأ اثر باشم، حتى 
یکسال مرخصى بدون حقوق گرفتم و بازگشتم دوباره! 
اما دریافتم اصًال امکان و زمینه همکارى وجود ندارد... 
یادآور مى شــود موالوردى یکــى از مرتبطین با «نزار 
زکا» جاسوس ارشد آمریکایى است. از این جهت به نظر 
مى رسد باید به حضور کنونى وى در دولت به دیده شک و 
تعجب نگریست و نه به کار گرفته نشدنش در دولت قبل 

از دولت روحانى.

رفراندوم دردى دوا نمى کند
محمدهاشمى رفسنجانى، فعال سیاسى    تابناك |
و از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگى درباره پیشنهاد 
روحانى براى برگزارى رفراندوم مى گوید: در حال حاضر 
در جامعه اخالقیات خیلى کمرنگ شده و نرخ طالق و 
فروپاشى خانواده ها باال رفته، حاشیه نشینى ها افزایش 
یافته، این مسائل با حرف درست نمى شود. فرض کنید 
عده اى بحــث رفراندوم را مطرح مــى کنند، گروهى 
مى گویند خوب است و گروهى دیگر معتقدند بد است، 
مگر این مسئله مى تواند دردى را از مردم دوا کند؟ مشکل 

مردم اینها نیست. 

زنان نخاله 
آیت ا... نورى همدانى مرجع تقلید    آفتاب  نیوز |
شیعه با اشاره به مسئله کشــف حجاب در تهران طى 
روزهاى اخیر گفت: چند زن در تهــران حجاب خود را 
برداشتند و دشمنان فکر کردند انقالب سست شده است 
و به این امر دلخوش کردند که انقالب ضعیف شده در 
حالى که آنها نخاله بودن خود را نشان داده اند که در هر 

جامعه اى این افراد وجود دارند.

«به وقت شام» 100 درصد 
نزدیک واقعیت بود

سردار سرلشکر قاسم سلیمانى، فرمانده    میزان |
نیروى قدس سپاه پس از مشاهده فیلم «به وقت شام» 
طى سخنانى اظهار داشت: من فکر مى کنم این فیلم یکى 
از دیدنى ترین فیلم هایى است که تا حاال تقریباً مى توان 
گفت که در بخشى از ابعاد، 100 در صد نزدیک به واقعیت 
بود. در واقع مى توان گفت یک مستند واقعى است.آن 
چیزى که از صحنه  فیلم بــراى من تداعى صحنه هاى 
گوناگون را مى کرد اول همین صحنه  سربریدن بود. در 
واقع سربریدن هاى جمعى، که من به کّرات در عراق و در 

سوریه و در جا هاى گوناگون شاهدش بودم.

قاعده بازى را بلد نیستیم
  جماران | على اکبر ناطق نــورى، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: متأسفانه ما در کشور نه 
ابزار دموکراسى را داریم و نه قاعده بازى را بلدیم . براى 
نمونه در هیچ کجاى دنیا رقابت ها و رویکردهاى جناحى 
باعث حذف بدنه کارشناسى در جامعه نمى شود و تغییرات 
تنها در سطح معاونین، مدیران و مشاوران رخ مى دهد. 
اما در ایران، هنگامى که جریان چپ به قدرت مى رسد 
تمامى کارمندان و کارشناسان که تفکر نزدیک به جریان 
مقابل دارند، حذف مى کند. یا همینطور جریان راست، 
اگر به قدرت رسد حتى رفتگرانى را که عقاید مشابه آنها 

ندارند، جابه جا مى کند.

خبرخوان

به گزارش پایگاه خبرى جماران، روز چهارشــنبه 25 
بهمن ماه نمایندگان مجلس شوراى اسالمى تصویب 
کردند که از این پس زمین هــا و منابع طبیعى که قبل 
از این تغییر به صورت غیر قانونــى تغییر کاربرى داده 
شده اند و در حال حاضر قلع و قمع آنها امکانپذیر نیست، 
به فرد متخلف فروخته مى شود. این در حالى است که 
بر اساس قوانین قبلى، واگذارى زمین هایى که در آنها 
تخلف در اجراى طرح ها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع 
بود و همین موضوع حداقل مسیر قانونى این تخلفات را 
مسدود کرده بود اما این مصوبه رسمًا به زمین خواران 
مجوز تملک منابع طبیعى و تغییر کاربرى آن را در ازاى 

پرداخت جریمه یا قیمت زمین صادر مى کند.
اســماعیل کهرم، فعال و کارشــناس محیط زیســت 
در مورد این مصوبــه مجلس مى گویــد: این مصوبه 
مجلس خبر بدى اســت. به دلیل اینکه تــا به حال در 

سراسر ایران از خأل قانونى که بوده سوء استفاده شده و
 زمین هاى منابع طبیعى با تغییــر کاربرى غیر قانونى 
از بین رفته اســت و حاال دولــت از همین وضعیت هم 
مى خواهــد درآمدزایــى کند.کهرم یادآور شــد: چند 
وقت پیش من در خراســان شــمالى بودم، باور کنید 
که صدها و هزاران هکتار از زمیــن هاى منابع طبیعى 
را شــخم زده بودند و مى گفتند اگر ما پنج ســال این 
کار را ادامــه دهیم زمین هــا بعد از پنج ســال مال ما 
مى شود. حاال هم که قانونش را هم تصویب کرده اند. 
یعنى جریمــه اش را پرداخت کنید دولــت هم به پول 
برسد، ســر منابع طبیعى چه بالیى بیاید، مهم نیست. 
وقتى قانون تغییر کاربرى اجرا نشــود دیگر باید فاتحه 

این منابع طبیعى را خواند.
این کارشــناس امور محیطى بــا بیان اینکــه تغییر 
کاربرى یعنى اینکــه ما زمین یا جنــگل را از وضعیت 
طبیعــى خودش خــارج کنیــم، گفت: حــاال ممکن 
اســت یک نفر تبدیل به زمین کشــاورزى کند، یک 
نفر ویال بســازد یــا اینکــه کارخانــه راه بیانــدازد.

 در شمال کشور زمین هاى غصبى منابع طبیعى را داریم 
که تبدیل به کارخانه چاى شــده اند. یا توسعه روستاها 
یکى دیگــر از موارد تصرف زمین هــاى منابع طبیعى 
است که شوراى روستا در قبال آن جریمه اى را به منابع 
طبیعى مى پردازد و بعد این زمین ها به صورت قانونى در 

اختیار خانه سازى و... قرار مى گیرد.

نصف جهان خبرها حکایت از آن دارد که برنامه سازان غربى با تولید دو مجموعه 
تلویزیونى قصد دارند سوژه هایى  را به مخاطبانشان عرضه کنند که موضوع ایران 

در آنها پررنگ است. 
پیش از این هم صنعت سینماى آمریکا چند بار به تاریخ معاصر یا تاریخ باستانى 
ایران پرداخته بود که معروف ترین فیلم هاى تولید شده در این رابطه، یکى«300» 
و یک هم «آرگو» بود که این دومى به کارگردانى «بن افلک» و با موضوع تسخیر 

سفارت آمریکا در تهران به جایزه اسکار هم دست پیدا کرده بود.
حاال خبر مى رسد این بار شبکه هاى معتبر تلویزیونى غرب قرار  است دو موضوع 
مرتبط با ایــران را به روى صفحه تلویزیون ها بیاورند. یکــى از این دو موضوع 
به پروژه  ویروس «اســتاکس نت» مربوط مى شود. «اســتاکس نت» بدافزار 
قدرتمندى بود که در اواسط تیرماه 1389 در سراسر جهان براى نابودى تأسیسات 
اتمى بوشهر انتشار یافت. همچنین گفته شد که این ویروس به دنبال خرابکارى 

در تأسیسات غنى سازى اورانیوم نطنز هم بوده است.
با این تاریخچه، شبکه تلویزیونى مشهور HBO که سابقه تولید سریال هاى 
مطرحى چون «بازى تاج و تخت» و «وســت ورلد» را در کارنامه اش دارد، مى 
خواهد با همکارى تولید کننده ســریال تحسین شــده «داونتون ابى» و شاخه 
تلویزیونى کمپانى «وارنر»، یک سریال جاسوس-سایبرى بسازد. براى این کار 
آنها سراغ «الکس گیبنى»، مستندساز برنده اسکار رفته اند تا سریالى با موضوع 
«استاکس نت» بســازند. از آنجا که ویروس استاکس نت توسط آمریکایى ها و 
رژیم صهیونیستى تولید شد تا تجهیزات هسته اى ایران را از کار بیاندازد، در نتیجه 

کشور ما به طور قطع حضور پررنگى در این مجموعه تلویزیونى خواهد داشت.
اما مجموعه تلویزیونى دیگرى که قرار است در آن هم نام ایران به شکل برجسته 
اى مطرح شود، به جنجال بزرگ و مشهور «ایران-ُکنترا» مربوط است. ماجراى 
ایران–کنترا که به ماجراى «مک فارلین» و ماجراى «ایران گیت» نیز معروف 
است، یک رسوایى سیاسى براى آمریکا در سال هاى 1364 و 1365 در دور دوم 
ریاست جمهورى «رونالد ریگان» بود. در این دوران مقامات دولت ریگان به طور 
مخفیانه، به فروش تسلیحات به ایران، که در محاصره تسلیحاتى بود، کمک رسانى 
کردند. آنان امیدوار بودند که بدین وسیله آزادى گروگان هاى آمریکایى در لبنان را 
تضمین کرده و شورشیان کنتراهاى نیکاراگوئه را تأمین بودجه کنند. تأمین بودجه 

کنتراها از سوى دولت آمریکا از سوى کنگره ممنوع اعالم شده بود.
این موضوع قبًال دستمایه کارگردانان سینما واقع شده بود و به زودى قرار است 

سریال جدیدى با موضوع مذکور هم ســاخته شود. این سریال اقتباسى از کتاب 
زندگینامه خودنوشت «ریک راس»  اســت و امپراتورى کراك و کوکایین او در 
کالیفرنیا را روایت مى کند که در میانه دهه هشــتاد روزانه میلیون ها دالر درآمد 
داشت. راس در آن مقطع نفر اول لیست تحت تعقیبان در آمریکا بود و تبدیل به 

یکى از چهره هاى تأثیر گذار در رسوایى «ایران- کنترا» شد. هنوز تاریخ پخش 
 EFO یا شبکه منتشــر کننده این سریال مشخص نشــده اما تهیه کننده آن
این روزها مشــغول تهیه «ایرلندى» به کارگردانى «مارتین اسکورســیزى» 

است.

آنچه به نظر مى رسد این اســت که «دونالد ترامپ» در 
حال حاضر از تمامى دعاوى ســابق خود مبنى بر برهم 
زدن توافق هســته اى و پاره کردن برجام عقب نشسته 
است. این چیزى است که اسناد سّرى که از کاخ سفید به 
بیرون درز کرده است بیان مى کند و در نوع خود اسنادى 

شگفت تلقى مى شوند.
اوایل ســال میالدى جــارى دونالد ترامــپ در ادامه 
خصومت هاى خود با ایران و تالش هایش براى برهم 
زدن توافق هســته اى و پاره کردن برجام از شــرکاى 
اروپایى و کشورهاى اروپایى حاضر در 1+5  تقاضا کرده 
بود یا «نقایص فاحش و وحشتناك» توافق هسته اى را 
رفع ورجوع کنند و یا اینکــه وى از تمدید مجدد تعلیق 
تحریم هاى ایران در آینده سرباز خواهد زد. او ماه گذشته 
نیز در یک اتمامِ حجت جدى خطاب به اروپایى ها گفت: 

«این آخرین شانس است».
اما اسناد سرى که روز دوشنبه همین هفته از کاخ سفید 
به بیرون درز کرده است نشان مى دهد علیرغم آن لحن 
تهدیدآمیز و این اولتیماتــوم، رئیس جمهورآمریکا تنها 
درصورتى که شرکاى اروپایى قول «تالش براى بهبود» 
توافق هسته اى را بدهند از این موضوع راضى و خرسند

 خواهد بود.
یکى از این اسناد که از کاخ ســفید به بیرون درز کرده 
است خطاب به شرکاى اروپایى بیان مى کند: ما (آمریکا) 
از شما مى خواهیم که تعهد بدهید تا با یکدیگر براى یک 
توافق مکمل به برنامه هســته اى در راستاى توجه به 
برنامه موشــک هاى بالســتیک ایران، بازرسى آژانس 
بین المللى انرژى اتمى از تأسیســات هسته اى ایران و 
همچنین موضوع برداشته شدن محدودیت ها از برنامه 

هسته اى، همکارى کنیم.
تنها این ســند به خوبــى بیــان مى کند کــه دونالد 
ترامــپ و وزارت امــور خارجــه آمریــکا تــا چه حد 
توقعات خود از شــرکاى اروپایى را کاهــش داده اند.

 اکنــون دولت ترامــپ تنهــا تعهد به همــکارى در 
موضوعات فــوق از ســوى اروپــا را کافى دانســته 
اســت و این نشــان مى دهد که مقاومت اروپا در قبال 
خواســته هاى یکجانبه آمریکا این کشــور را مجبور 
به عقب نشــینى از مواضــع خود در خصــوص برجام 

کرده است.

 

 بهروز بنیادى نماینده کاشــمر در مجلــس در تذکرى 
به پرویز فتاح گفت: شــما به عنوان یــک مدیر انقالبى 
اخیراً فرمودید، فقرا در حال افزایش هستند. من به شما 
عرض مى کنم وقتى مدیران شما در شهرهاى کوچک 
حقوق باالى پنج میلیون تومان دریافت مى کنند؛ وقتى 

اضافه کار کامل مى گیرند؛ وقتى فساد اقتصادى و اخالقى 
در کمیته امداد بیداد مى کند؛ وقتى کمک به خانواده هاى 
بد سرپرست را منوط به ارائه طالق نامه مى کنید و حاضر 
نیستید شش ماه تا یکسال آنها را حمایت کنید؛ وقتى به 
بهانه هاى مختلف مستمرى مددجویان را قطع مى کنید 

باید فقرا زیاد شوند.
به گزارش «اعتمادآنالیــن»، این نماینده اصالح طلب 
مجلس با بیان اینکه اژدهاى هفت سر پول پاشى در کمیته 
امداد اســت، افزود: ببینید وام هاى قرض الحسنه اى که 
نمایندگان تصویب مى کنند، به چه کسانى داده شده، چند 
درصد آنها مددجوى واقعى بودند. بنیادى خطاب به فتاح 
رئیس کمیته امداد تأکید کرد: آقاى فتاح بیشتر مراقبت 
کنید از این مجموعه اى که امام (ره) و رهبرى براى آن 

رسالت بزرگى را ترسیم کردند.

از حواشى جذاب و قابل توجه مذاکرات رئیس جمهور 
ایران و نخســت وزیر هند در سفر حسن روحانى به 
آن کشــور، گفتگو در مورد همکارى ســینمایى دو 

کشور بود.
درخالل گفتگوى سران دو کشور در ضیافت ناهارى 
که «مودى» به افتخار ســفر روحانى به هند ترتیب 
داده بود، صحبت از اکران فیلم جدید مجید مجیدى 
که در هند ساخته شده به میان آمد و گفتگوى سران 
دو کشــور به موضوع همکارى هاى ســینمایى دو 
کشور رســید که با توجه به قدرت ســینمایى ایران 

و هند، نخســت وزیر هند از همــکارى هنرمندان 
سینماى دو کشور اســتقبال کرد و خواهان ساخته 
شدن فیلمى سینمایى از پیشــینه روابط دیرینه دو 
کشور شــد. روحانى هم همکارى هاى سینمایى و 
تلویزیونى هنرمندان دو کشور را توسعه بخش روابط 

گسترده و قدیمى فرهنگى دانست.
در پایــان مالقات ســران دو کشــور انیمیشــن 
«کلیله و دمنــه» ســاخته علیرضا توکلــى بینا از 
ســوى روحانى به مودى نخســت وزیر هند اهدا 

شد.

500موسیقى بدون اشکال 
  ایرنا | عبدالرضا رحمانــى فضلى وزیر 
کشــور در نشست اعضاى شــوراى اجتماعى 
کشور افســردگى در خانواده ها را به دلیل نبود 
نشــاط اجتماعى ذکر کرد و گفــت: اگر مردم 
ماهواره داشــته باشــند هیچگاه تلویزیون را 
روشــن نمى کنند. رحمانى فضلى به ســابقه 
فعالیت خود در رســانه ملى اشاره کرد و افزود: 
ما ملزم به رعایت نظرات آقا در عرصه موسیقى 
هستیم. وى خاطرنشــان کرد: اطالع دارم که 
500 موسقى فاخر بدون اشکال شرعى در صدا 

و سیما داریم.

عاقبت صدف طاهریان 
  نوا| صــدف طاهریان کــه فعالیت 
سینمایى خود را از ســال 1390 با فیلم «هیچ 
کجا هیچکــس» آغاز کرده بــود در آبان ماه 
94 چندین عکــس متفاوت بــا عکس هاى 
قبلى اش و بدون حجاب در شــبکه اجتماعى 
اینستاگرام منتشــر کرد و بعد قصد مهاجرت 
به ترکیه کرد. طاهریان بعــد از رفتن از ایران 
در ســریال هاى شــبکه «جم» بــازى کرد.

 اکنون عکســى از این بازیگر به عنوان مدل 
لوازم آرایش منتشر شده است. در این تصاویر 
عکس طاهریان به عنوان مدل لوازم آرایشــى 
دسته چندم ترکیه مشاهده مى شود. با مشاهده 
این تصویر مشــخص مى شــود که چرا رابعه 
اسکویى آنقدر ناگهانى عاشــق وطن شد و به 

ایران بازگشت!

جمع آورى شبانه
 میوه هاى قاچاق 

  تسنیم| در تاریــخ 29 بهمــن ماه 
صدها کیلوگــرم انواع میــوه خارجى قاچاق، 
شــامل انبه آفریقاى جنوبى، آووکادوى کنیا، 
گالبــى آفریقاى جنوبى، سیرخشــک چینى، 
لیموترش ویتنامى و انگــور آفریقاى جنوبى با 
ارزش خرده فروشى تقریبى 140 میلیون ریال 
در میدان مرکزى میوه و تره بار تهران کشف، 
توقیف و جمع آورى شد. گفتنى است، واردات 
انواع میوه به کشــور به اســتثناى چهار میوه 
گرمســیرى موز، آناناس، انبه و نارگیل ممنوع

 است.

لوور به تهران آمد
شامگاه یک شــنبه 29 بهمن    میزان |
ماه، مجموعه آثار نمایشــگاه «مــوزه لوور در 
تهران» از کشــور فرانسه همراه با کارشناسان 
موزه مذکور به فرودگاه امــام(ره) وارد و پس 
از ســاعاتى در امنیت کامل به موزه ملى ایران 
منتقل شــد. روز دوشنبه 14 اســفندماه شاهد 
گشایش این نمایشــگاه کم نظیر خواهیم بود. 
آثار این نمایشگاه شــامل بیش از 50 پیکره، 
نقش برجسته، ظرف، تابلو نقاشى، چاپ سنگى 
و... است که از میان آنها دو شىء شامل یک تبر 
مفرغى با کتیبه شاه ایالمى «اونتاش ناپیریشا» 
و دیگرى شىء مفرغى از لرســتان مربوط به 
ایران است و سایر آثار مربوط به فرانسه، ایتالیا، 
اتریش، آلمان، هلند، مصر، ترکیه، سوریه، عراق 

و هند هستند. 

یک پرده از زندگى 
خواننده معروف

  جام جم آنالین | محمــد علیــزاده 
خواننده پاپ کشــورمان اینســتاگرامش را با 
ماجراى تلخى که براى خانــواده اش رخ داده 
بود به روز کرد و بــا بازماندگان این فاجعه ابراز 
همدردى کرد. این خواننده پاپ کشور نوشت: 
«من ســال 71 عمو،زن عمــو و دختر عموى 
دو سالمو بر اثر ســقوط هواپیما از دست دادم.
خاطرات تلخى که هیچ وقــت از یادم نمیره.
خوب مــى فهمم بــه بازمانده هاى ســقوط 
هواپیماى امروز چقدر داره سخت مى گذره...»

2مجموعه تلویزیونى با محوریت «استاکس نت» و «ایران – کنترا»  ساخته مى شود

ایران، هدف سریال سازان غربى

 تجارت بر سر منابع طبیعى
کارشناس محیط زیست: وقتى قانون تغییر کاربرى اجرا نشود باید فاتحه منابع طبیعى را خواند

بحث سینمایى  در گفتگوى رئیس جمهور ایران و 
نخست وزیر هند

اژدهاى هفت سر پول پاشى!

اسناد سّرى کاخ سفید نشان مى دهد

ترامپ در قضیه برجام عقب نشسته است 
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عصر روز 29 بهمن پردیس ملت میزبان مراسم تجلیل خانواده شهدا از ابراهیم 
حاتمى کیا بود که این فیلمساز با حضور روى صحنه درباره آخرین ساخته اش 
گفت: «به وقت شام» ذره اى است از آنچه در منطقه سوریه و عراق گذشته است. 
محبت عزیزان است که من را بخاطر آن مى بخشند وگرنه فیلم را آنقدر عجیب 

و غریب نمى بینم و هنوز در حال مشق کردن هستم.
این نویسنده و کارگردان ســینما با اشــاره به اینکه صحنه هایى از فیلم براى 
بچه هاى زیر 13 سال خوب نیست، توضیح داد: من وقتى فیلم مى ساختم فکر 
نمى کردم روزى برسد که چنین تصاویرى ضبط کنم ولى وقتى جنگ سوریه 
و عراق شــروع شــد دیدم جنگ ما در آنجا رنگ مى بازد زیرا این جنگ بسیار

پیچیده تر و غریبانه تر است.
حاتمى کیا با عنوان اینکه گاهى کار دوســتان مستندســاز را مى بیند و با خود
 مى گوید نمى شود از این لحظات گذشت، گفت: در رسانه ها مى بینم سر و صداها 
درباره حرف هاى من شدت گرفته اســت در حالى که من کًال سه دقیقه حرف 
زدم و طوفانى به پا شد. یکى مى خواهد من را به چپ و راست وصل کند، یکى 
مى خواهد افشاگرى کند، نمى دانم نان چه کسى را از سفره اش بر داشته ام که 

غضب مى کنند.
وى افزود: فکر مى کنم جشــنواره انقالب باید به این مسائل توجه نشان دهد، 
باید داوران التزام خود را به انقالب نشان دهند. من اینها را براى شخص خاصى 
نمى گویم زیرا سال هاست که این اتفاقات مى افتد و من از این مسیر رد شده ام. 
من هنگامى که آن حرف ها را مى زدم 20 ثانیه قبلش نمى دانستم مى خواهم 
این حرف ها را بگویم اما به یکباره فکر کردم باید بگویم. من انرژى خودم را از 
خانواده شهدا مى گیرم و خجالت مى کشم که نمى توانم سالى یک فیلم بسازم 

تا به آنها نزدیک شوم.
کارگردان «به وقت شام» با اشــاره به اینکه در فیلم به فاطمیون و... پرداخته 
نمى شود اما حرف هایشان گفته مى شــود، توضیح داد: من بى دلیل سراغ این 
سوژه به این شکل نرفتم بلکه خیلى تحقیق کردم تا فیلم را بشود در منطقه مطرح 

کرد. این غربت بچه هاى ماست که هرچیزى را نمى توان گفت.
حاتمى کیا با اشاره به اینکه به دعاى خیر شما نفس مى کشم وگرنه گاهى خسته 
مى شوم، گفت: عالم مجازى عالم وهم اســت و جدى نیست گاهى مى ترسم 
آتشى که پیش مى آید عزیزان دیگر را اذیت نکند. وقتى برخورد خانواده شهدا را 

مى بینم دلم قرص مى شود که همچنان باید فیلم ساخت.
وى در پایان عنوان کرد: من با همکاران خودم حرفى ندارم و اصرار دارم نگاهم 
فارغ از نگاه صنفى باشد. مسئله بزرگ تر از این است که گرفتار مسائل صنفى 
شوم. اینجا مسیر گذر است و گاهى تنها هورایى برایت مى کشند. خدا کند آن 

سوى مسیر بتوانیم سرمان را باال بگیریم.

تصویربردارى مجموعه نوروزى «تعطیــالت رؤیایى» به کارگردانى 
علیرضا امینــى در جزیره کیش ادامه دارد. این مجموعه به ســفارش 
گروه فیلم و سریال شــبکه 2 سیماست که در 15 قسمت 45 دقیقه اى 

تولید مى شود. 
این مجموعه بر اساس طرحى از احســان جوانمرد و گروه نویسندگان 
نوشته شــده و داســتان دو برادر به نام هاى «رحیم» و «رستم» را به 
تصویر مى کشد که در شیراز ســکونت دارند. برادر کوچک تر که وضع 
مالى بهترى دارد، ســال پیش براى تعطیالت عید خانواده رحیم را که 
یک معلم بازنشسته اســت به ترکیه دعوت کرده و برادر بزرگ تر در 
صدد جبران است و مى خواهد امسال خانواده رستم را به هزینه خود به 
کیش ببرد غافل از اینکه آنها قصد سفر به اروپا را دارند و همین سرآغاز 

ماجراهاى جالب و دیدنى مى شود.
محمدرضا شریفى نیا، محمود عزیزى، افسانه بایگان، افسر اسدى، على 
صادقى، الله اسکندرى، على اوجى، رضا یزدانى، خاطره حاتمى، سولماز 
آقمقانى، مریم معصومى، فاطمه هاشــمى، فرهاد بشــارتى، ارسالن 
قاسمى، ژاله درستکار، مهدى افشار و مرتضى على آبادى بازیگران این 

مجموعه نوروزى هستند.
«تعطیالت رؤیایى» دى ماه سال جارى در شهر شیراز کلید خورد و هم 
اکنون تصویربردارى آن در جزیره کیش ادامه دارد. همچنین بیش از
 60 درصد از کل مجموعه ضبط شــده اســت و تدوین آن به صورت 

همزمان ادامه دارد تا براى پخش در نوروز 97 آماده شود.

 با توجه بــه اینکه جــاى خالى برنامــه «هفت» به 
عنوان مهمترین و تخصصى ترین برنامه ســینمایى 
در رســانه ملى بیش از پیش احساس مى شود، بحث 
تعیین سرنوشــت این برنامه جاى تأمــل دارد که در 
این زمینه ناصر کریمان مدیر گروه اجتماعى شــبکه

3 ســیما در گفتگو با «مشــرق» توضیحاتى را ارائه 
کرده است.

کریمان درباره زمان پخش سرى جدید «هفت» گفت: 
با برنامه ریزى انجام شده، سرى جدید برنامه «هفت» 
از اوایل سال آینده پخش مى شود اما هنوز مجرى این 

برنامه قطعى و نهایى نشده است.
وى افــزود: همانگونه که اعالم شــده بــود برنامه 
سینمایى «هفت» تنها در جشنواره سى و ششم فیلم 
فجر روى آنتن رفت و سرى جدید آن نیز از سال 97 

ادامه پیدا مى کند.
کریمان با اعــالم رضایتمنــدى از برنامه «هفت» 
در ایام جشــنواره فیلم فجر،  تصریح کــرد: رویکرد 
برنامه «هفت» در ایام جشنواره فیلم فجر، به صورت 
معرفى آثار ارزشــى جشــنواره و با رویکرد حمایتى 
و تبلیغاتى فیلم ها بوده و آن را اجرایى کردیم و در این 

زمینه موفق نیز بودیم.
مدیر گروه اجتماعى شبکه 3 ســیما ادامه داد: اما در 
ســرى جدید برنامه، به دلیل پخــش هفتگى برنامه 
«هفت» و بیان نقاط مثبت و منفى فیلم هاى سینماى 
ایران، احتمال تغییر در رویکردهاى برنامه وجود دارد و 
شاید روال برنامه انتقادى شود، سیاست هاى سیما در 
این راستا تدوین و مدون شده است و براساس همان 
چارچوب برنامه ریزى «هفت» را خواهیم داشــت و 

ادامه مى دهیم.
وى در پاســخ به ادامه اجراى برنامه «هفت» توسط 
رضا رشیدپور گفت: هدف ما هدایت برنامه «هفت» 
توسط رشیدپور در فضاى جشنواره بود که انجام دادیم. 
امیدواریم کــه در حوزه برنامــه تخصصى «هفت» 
از کارشناســان امر ســینما اســتفاده کنیم و گزینه
رشــیدپور بر اجراى «هفت» را نه تأیید و نه تکذیب 

مى کنم.

در سرى جدید«هفــت»ابهام در باره حضور رشیدپور آخر و عاقبت مهمترین برنامه سینمایى تلویزیون از زبان رئیس گروه اجتماعى شبکه 3

«تعطیالت رؤیایى» 
بازیگران مشهور ایرانى در کیش

به صورت 60 درصد از کل مجموعه ضبط شــده اســت و تدوین آن
7همزمان ادامه دارد تا براى پخش در نوروز 97 آماده شود.

«خرگیوش» گیشه را به تسخیر خود در مى آورد؟  

«خرگیوش» گیشه را به تسخیر خود در مى آورد؟  

 نمى دانم نان چه کسى را 
از سفره اش برداشته ام!

حاتمى کیا : 

وضعیت پیچیده اکران نوروز 97 باعث شــده که ســازندگان فیلم برگزیده تماشــاگران جشنواره فجر قید 
نمایش فیلم در نوروز را بزنند. تهیه کننده «مغزهاى کوچک زنگ زده» دوباره تأکید کرده که این فیلم بعد از 
جام جهانى اکران خواهد شد. این در حالى ا ست که برخى رسانه ها خبر داده اند اکران «به وقت شام» در نوروز 

قطعى شده است.
سعید سعدى، تهیه کننده فیلم هومن ســیدى درباره زمان اکران «مغزهاى کوچک زنگ زده» گفته است: 
ما تصمیم گرفته ایم که این فیلم را بعد از جام جهانى با پخش کنندگى شــرکت فیلمیران به نمایش عمومى 
بگذاریم چون فکر مى کنیم در آن زمان فضا بازتر اســت و «مغزهاى کوچک زنگ زده» به صورت بهترى

 مى تواند اکران شود.
او درباره تغییرات احتمالى نسخه اکران عمومى هم توضیح داد: هرچند ما بازخوردها را گرفته ایم اما هنوز به 

جمع بندى نهایى براى این موضوع نرسیده ایم.
بعد از چند سال پى در پى که برنده سیمرغ بلورین فیلم منتخب تماشاگران جشنواره با فاصله کوتاهى بعد از 
جشنواره در ایام عید روى پرده مى رفت، حاال این اتفاق نمى افتد. اکران بهار و تابستان سال آینده تحت تأثیر 
معادالت فیلم هاى نوروزى، جام جهانى و ماه رمضان خواهد بود و به نظر مى رسد اقتصاد سینما سال سختى 

خواهد داشت.

گ زده»
چک زن

هاى کو
 «مغز

نوروز 97 
ز اکران 

 ا

خارج شد

اولین ســاخته بلند ســینمایى مانى باغبانى به تهیه کنندگى 
حبیــب اســماعیلى، یکــى از گزینــه هــاى اکــران 

نوروزى است.
 «خرگیوش» مدتى پیش پروانه نمایش گرفته و پخش آن بر 

عهده رسانه فیلمسازان است.
در این فیلم جواد عزتى، بابک حمیدیان، ســیامک انصارى، 
پانته آ سیروس، همایون ارشادى، امید روحانى، ملیکا شریفى 

نیا، مانیا علیجانى و مینا ساداتى به ایفاى نقش مى پردازند.
در خالصه داستان «خرگیوش» آمده: «هیچ شبى مثه 

امشب نیس...»
پیش بینى مى شود «خرگیوش» با توجه به فضاى 

تــازه اى که در ســینماى کمدى بــه تصویر 
کشیده است،گیشــه موفقى داشته باشد 

و یکــى از فیلم هــاى پرفــروش 
سینماى ایران شود.
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بهتر است ساکت در این باره توضیح دهد

مربى کروات و همیشــه ناکام فاصله چندانى با اخراج از 
باشگاه قطرى بعد از شکست سنگین در جدال با رقیب 
سنتى نداشــت اما با خوش شانســى از این حکم فرار 

کرد.
شکســت 5-1 العربــى مقابــل الســد در جــدال 
حســاس ایــن هفتــه رقابت هــاى لیگ ســتارگان 
که لقــب ”دربى قطــر“ را به خــود اختصــاص داده 
اســت باعث شــد تا لوکا بوناچیــچ مربى کــروات و 
شــناخته شــده این تیم در مرز اخــراج زودهنگام قرار

 بگیرد.
با اوج گیرى شــایعات پیرامون اخراج این مربى همیشه 
ناکام روزنامه اســتاد الدوحه با اشــاره به نشستى که در 
باشگاه العربى براى تعیین تکلیف لوکا برگزار شد اعالم 
کرد بوناچیچ از اخراج نجات پیدا کرد و قرار شد تا در پنج 
بازى آینده به وضعیت العربى در جدول لیگ ســتارگان 

سرو سامان بدهد.
در این نشست که جاسم الکوارى معاون رئیس باشگاه ، 
شیخ جبر بن عبدالرحمان آل ثانى مدیر باشگاه و محمد 
منصورى سخنگوى باشگاه العربى به همراه لوکا حضور 
داشــتند طرفین بعد از نزدیک به سه ســاعت تصمیم 
به ادامه همکارى گرفتند به این شــرط کــه بوناچیچ 
خیلى زود بتواند به اوضاع و احوال تیم ســرو ســامان

 بدهد.

هافبک مشکی پوشان گفت: بازگشت عنایتی یک اتفاق خوب بود و من هم مثل او به 
بقاي مشکی پوشان در لیگ خیلی امیدوار هستم.

قاسم دهنوي در گفت و گو ییدرخصوص بازگشت رضا عنایتی به تمرینات مشکی پوشان 
و هدایت دوباره این تیم اظهار داشت: واقعا اتفاق خوبی بود، چون در این مقطع حساس 

تنها «آقا رضا» بود که می توانست به تیم کمک کند.
وي افزود: ما تمرینات خوبی را با ایشان انجام می دادیم، اما تنها در مسابقاتی که نتیجه 
نگرفتیم بدشانس بودیم. باور کنید اگر گل هاي اتفاقی وارد دروازه ما نمی شد االن به 

راحتی از قعر جدول جدا شده بودیم. 
هافبک تیم مشکی پوشان درخصوص شرایط این تیم و اینکه چقدر امیدوار به بقاي این 

تیم در لیگ هستند، گفت: کار سخت است، اما به 
هیچ عنوان نا امید نشده ایم. رقابت سختی با 

تیم هاي پایین جدولی داریم که به نظرم 
با کسب دو، سه برد در چند بازي پیش رو 

خودمان را از قعر جدول جدا کنیم.
وي افزود: این هفته یک بازي حساس با 
سپاهان داریم که به نظرم بازي سرنوشت 

سازي براي ماست و حکم مرگم و زندگی را 
براي مشکی پوشان دارد. در این بازي نتیجه 

نگیریم واقعا کار سخت می شود و تمام 
تالش مان این اســت که با برد از این 

بازي بیرون بیاییم. 
دهنوي درخصوص شــرایط سپاهان 
و اینکه چقدر امیدوار به شکســت این 

تیم که شــرایط خوبی ندارد، هســتند، 
تصریح کرد: به نظرم بــراي این بازي 

سپاهانی ها شرایط سخت تري نسبت به 
ما دارند، چون به آن همــه هزینه اي که 
کرده اند نتایج خوبی نگرفته اند و امیدوارند 
با تغییر کادرفنی شرایط بهتري در جدول 

پیدا کنند.
وي ادامه داد: در این بازي باید باهوش 
باشــیم و اجــازه ندهیم بــه راحتی 
دروازه مان باز شود. واقعا در بازي هاي 
قبلی بدشانس بودیم و امیدوارم این 

بدشانسی هاي ما با آمدن دوباره آقا رضا 
در بازي با سپاهان تمام شود. هرچند که 
من هم مثل سرمربی تیم خیلی به بقاي 

مشکی پوشان امیدوار هستم.

  همانگونه که در شــماره قبل نصف جهان نوشــتیم 
حمالت جدید رســانه ها به خاطر معرفى فردى غیر 
مرتبط(فرهاد دیانت) براى حضور در مراسم رونمایى 
پیراهن تیم ملى به دبیرکل فدراسیون فوتبال تشدید 

شده و هر روز هم بیشتر مى شود.
 ماجرا از آنجا آغاز شد که بعد از موضوع  مناظره على 
کریمى و محمدرضا ســاکت، رســانه هاى پایتخت 
موضوع جدیدى را براى حمله به فدراسیونى که  اصرار 
دارند آن را اصفهانى بنامند پیدا کردند و نوشتند:نائب 
رئیس  اصفهانى فدراسیون فوتبال فردى گمنام را براى 
رونمایى از پیراهن تیم ملى به فیفا معرفى کرده است. 
اگرچه در هفته گذشته پیراهن تیم ملى فوتبال ایران 
در جام جهانى 2018 روسیه از سوى نماینده فدراسیون 
معرفى و در فهرست پیراهن ها ثبت گردید، اما نماینده 
معرفى شــده که یک فرد اصفهانى است پیش از این 
هیچ رابطه اى با فدراســیون نداشته و اساسًا در جریان 
رویدادهاى مربوط به این پیراهن نبوده اســت. پس 
از کش و قوس هاى فراوان، ســرانجام هفته گذشته 
پیراهن تیم ملى فوتبال ایــران در جام جهانى 2018 
روسیه از ســوى نماینده فدراســیون فوتبال ایران و 
شــرکت آدیداس در مقر فیفا در زوریخ به مسئوالن 
فدراســیون جهانى فوتبال معرفى و این پیراهن ثبت 
شد. با این حال محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون 
فوتبال در ادامه اقدام هاى عجیــب اخیرش به جاى 
اینکه یکى از مسئوالن فدراســیون یا افرادى که در 

ماه هاى اخیر با آدیداس مذاکره کرده بودند را به عنوان 
نماینده طرف ایرانى در مراسم مربوط به پیراهن تیم 
ملى به فیفا معرفى کند، تصمیم گرفت تا فردى گمنام 
در عرصه فوتبال کشور را به فدراســیون بین المللى 
فوتبال معرفى کند. «فرهــاد دیانت»، نماینده و مدیر 
فروش کارخانه فوالد مبارکه اصفهان در آلمان که پیش 
از این هیچ ارتباطى با فدراسیون فوتبال نداشته است 
از سوى ســاکت به عنوان نماینده فدراسیون معرفى 
شده و همین امر ابهام هاى زیادى به وجود آورده است. 
مشخص نیست دلیل ساکت براى این اقدام چه بوده 
است و آیا ارتباط شخصى و هم استانى بودن ساکت و 
تاج با دیانت مى تواند عامل توجیه کننده اى براى حضور 
این فرد غریبه در مراسم معرفى پیراهن تیم ملى به فیفا 
باشد. اگر هم قرار بوده براى صرفه جویى در هزینه هاى 
فدراسیون فوتبال هیچکس از ایران به سوئیس نرود 
حضور این فرد مقیم آلمان در زوریخ هم توجیهى ندارد 
چراکه دبیر فدراســیون مى توانســت راهکار دیگرى 
براى این امر اتخــاذ کند و یکى از اعضاى ســفارت 
کشورمان در ســوئیس را به عنوان نماینده فدراسیون 
به عنوان نماینده فدراســیون در این مراســم مهم به 

فیفا معرفى کند.
 سایت آى اسپورت در این باره مصاحبه اى با مسئول 
حقوقى فدراســیون فوتبال ایران را منتشر کرده  که 
موضوع را حســاس تر کرده اســت.صفى ا... فغانپور، 
مسئول حقوقى فدراسیون فوتبال و عضو تیم مذاکره 
کننده با آدیداس گفت:  هفته گذشــته متوجه شدیم 

به جاى یکــى از اعضاى مذاکره کننده فدراســیون 
فوتبال با آدیداس فردى که هیچ سمتى در این جریان 
نداشته است و اصوال شناختى هم نسبت به لباس هاى 
آدیداس ندارد براى حضور در مراسم معارفه لباس تیم 
ملى به فیفا معرفى شده است که این امر گالیه هایى 
را به دنبال داشت. نمى دانم دیانت برچه مبنایى در این 
مراسم شرکت کرده است، اما بهتر بود یکى از نیرو هاى 
فدراسیون که در جریان مذاکره با آدیداس بودند در این 
مرحله هم شرکت مى کردند تا شــک و شبهه اى به 
وجود نیاید. هرچند رئیس و دبیر کل فدراسیون براى 
معرفى نماینده اختیار دارند، اما هیچ یک از اعضاى تیم 
مذاکره کننده ایران با شرکت آدیداس در جریان چنین 
موضوعى نبودند. البته دیانت بــه عنوان  تنها نماینده 
فدراسیون در مراسم شرکت کرده و هیچ نظرى نسبت 

به تائید یا رد پیراهن نداده اســت چراکه شناختى 
نسبت به روند مذاکرات ما با آدیداس و لباس هاى 
این شرکت نداشته است. به هر حال باید دید این 

اقدام اصولى است یا خیر؟ 
به گزارش نصف جهان، با توجه به شــدت 
پرسش هاى رســانه ها در این باره ، بهتر 
است محمدرضا ســاکت دررابطه با این 
موضوع به طور شــفاف پاســخ دهد تا 
رسانه ها به هر بهانه اى بحث اصفهانى 
بودن و استفاده از رانت اصفهانى ها در 
فدراسیون فوتبال را تبدیل به پتکى بر 

سر فدراسیون ننمایند.

رئیس فدراسیون جهانى فوتبال با دکتر روحانى دیدار 
خواهد کرد.

اینفانتینو رئیس فیفا طبق برنامه ریزى قبلى قرار است 
تاریخ 9 اسفندماه به تهران ســفر کند تا تماشاگر ویژه 

دربى 10 اسفند باشد.
رئیــس فیفا که پیــش از ایــن نیــز در دوران رقابت 
بــراى انتخابات ریاســت ایــن فدراســیون جهانى 
به تهران ســفر کرده بود، در این ســفر بــه مالقات 
دکتر حســن روحانى رئیــس جمهورى نیــز خواهد 

رفت.
این مالقات در تاریخ 9 اسفندماه برگزار مى شود و رئیس 
جمهور میزبان اینفانتینو خواهد بود. این مالقات با توجه 
به شــرایط پیچیده ایران در فدراســیون فوتبال آسیا

 مى تواند تاثیر گذارى زیادى در شرایط ایران به ویژه در 
منطقه داشته باشد.

نصف جهــان پس از زالتان تقلبــى! حاال نوبت 
لوکاکوى فیک اســت که در تمرینات سپاهان 

حاضر شود.
گاى کاسا نابوئه مهاجمى است که طبق گزارش 
رسانه ها به تازگى در تمرین طالیى پوشان حاضر 

شده است.
پس از اینکه پرونده به خدمت گرفتن آلن هنریکه 
مدافــع برزیلى براى تقویت ســپاهان به نتیجه 
نرســید و منصور ابراهیــم زاده کیفیت فنى این 
بازیکن را تایید نکرد، مدیران سپاهان با تغییرى 
اســتراتژیک به دنبال اضافه کردن یک مهاجم 
براى تقویت بخش تهاجمى تیم هســتند. آلن 
هنریکه ظاهرى شبیه زالتان داشت و به خاطر 
همین شباهت سوژه شبکه هاى مجازى سپاهانى 

شد.
اخیرا گاى کاسا نابوئه مهاجم 28 ساله فرانسوى 
سال هاى دور المپیک مارسى در تمرینات این تیم 
حاضر شده تا از لحاظ فنى مورد بررسى ابراهیم 

زاده و همکارانش قرالر بگیرد.
نابوئه فوتبال خود را با تیم المپیک مارســى آغاز 
کرده، اما طى سال هاى 2007 تا 2010 فرصت 
زیادى براى بازى به او نرســیده و تعداد دقایق 
حضور او بیشتر از یک نیمه در یک بازى فوتبال 

نشد.

 آن طور که رســانه ها در مــورد این بازیکن 
نوشــته اند و بررسى ســوابق او در اینترنتى 
نشان مى دهد او در ادامه بازى در دو تیم دیگر 

فرانســوى را تجربه کرده تا به تیم اینتر فنالند 
که بهترین کارنامه ى او در این تیم رقم خورده 

بپیوندد.
کاساى 12 گل طى دو فصل و نیم براى این تیم 
فنالندى به ثمر رسانده تا پس از دو فصل جدایى 
از این تیم و حضور در فوتبــال مالت و یونان، از 
سال 2015 بار دیگر به اینترفنالند که خاطرات 
خوشى براى او داشــته بازگردد و طى سه فصل 

براى این تیم 13 گل به ثمر برساند.
مهاجم فرانسوى مدنظر ســپاهانى ها به تازگى 
به لیگ ملى انگلیس که پنجمین سطح فوتبال 
انگلیس به شــمار مى رود پیوســته و حاال در 
اصفهان حضور دارد تا در صورت جلب رضایت 
ابراهیم زاده در ادامه  فصل براى این تیم راهى 

میدان شود.
 به گــزارش نصــف جهــان، بســیارى از 

هواداران ســپاهان ظاهر و چهره او را با لوکاکو 
بازیکن منچستر یونایتد مقایســه کرده اند. آن 
طور که پیداســت، این روزها ســپاهان محل 
رفــت و آمد بــدل ســتارگان بــزرگ فوتبال 

دنیاست. 

صیانـت از دیانـت!

اینفانتینو به مالقات 
رئیس جمهور مى رود 

بوناچیچ از اخراج 
فرار کرد 

 لوکاکوى فیک در سپاهان!
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شارلروا در شب گلزنى ستاره ایرانى خود به چهارمین تساوى پیاپى 
رسید تا شانس قهرمانى در ژویپر لیگ را به طور کامل از دست بدهد.

در مسابقه ماقبل پایانى هفته بیست و هفتم ژوپیر لیگ بلژیک تیم 
شــارلروا در حالى که کاوه رضایى را براى دومین بازى متوالى در 
ترکیب داشت،  در ورزشگاه اســتاد دو پایس میزبان استاندارد لیژ 

رده هشتمى بود.
شارلروا که در چهار هفته گذشــته یک باخت و سه تساوى پیاپى 
داشت، نیمه اول را هم با نتیجه بدون گل تمام کرد اما در دقیقه 66 
صاحب پنالتى شد که کاوه رضایى با شوت محکم به سمت راست 
و باالى دروازه استاندارد لیژ توانست گلزنى کند و شارلروا را پیش 
بیاندازد. برترى یاران رضایى خیلى ادامه نداشت و استاندارد لیژ که 
از دقیقه 65 به کارش ادامه مى داد، 10 دقیقه پس از گل کاوه توسط 
اورالندو گل تساوى را به ثمر رساند تا این مسابقه با نتیجه یک بر 
یک خاتمه پیدا کند و شارلروا با 49 امتیاز همچنان در جایگاه دوم 

جدول ژوپیر لیگ بایستد. 
یاران رضایى که به دلیل عدم پیروزى مقابل استاندارد لیژ در  این 
مسابقه به امتیاز 51 نرسیدند، به دلیل فاصله 11 امتیازى با کلوب بروژ 
صدرنشین در فاصله سه هفته مانده به پایان فصل 2017-2018 
ژوپیر لیگ بلژیک، موجب قهرمانى این تیم شدند تا از این پس براى 
حفظ رتبه دوم  با اندرلخت و خنت که به ترتیب سه و پنج امتیاز کمتر 

از آنها دارند، بجنگند.

  کلوب بروژ قهرمان شد 
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على علیپور بعد از رفتن مهــدى طارمى آنقدر خوب 
بازى کرد و آنقدر گل زد کــه در نهایت به اردوى تیم 
ملى دعوت شد. با توجه به گل نزدن هاى سردار این 
احتمال وجود دارد در بازى هاى دوســتانه کى روش 
زوج طارمى – علیپور را در خط حمله تیم ملى آزمایش 
کند. البته تیم ملى عالوه بر ســردار آزمون – کریم 
انصارى فرد، گوچى و کاوه رضایى را هم در خط حمله 
دارد. 6 بازیکن براى پست فوروارد در حالى که احتماال 
تیم ملى در جام جهانى با توجه به قدرت حریفان با یک 

مهاجم بازى خواهد کرد.
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در حالى که پیش از این سرمربى تیم ملى فوتبال ایران از جراحى هافبک تیم ملى خبر داده بود رسما اعالم شد که دژاگه دست کم تا دو ماه خانه نشین خواهد بود.
  اشکان دژاگه هافبک ایرانى که در روز آخر نقل و انتقاالت زمستانى راهى تیم ناتینگهام شد، در بازى برابر فوالم براى این تیم به میدان رفت تا بعد از مدت ها حضور در یک 

بازى رسمى باشگاهى را تجربه کند. با این حال اشکان دژاگه در تمرینات هفته قبل تیم ناتینگهام دچار مصدومیت شد.
آیتور کارانکا سرمربى اسپانیایى تیم ناتینگهام درباره مشکل پیش آمده براى بازیکن ایرانى گفت: متاسفانه اشکان دژاگه در تمرینات دچار مصدومیت شد. خیلى حیف 

شد چون او دوست داشت تا در تیم بازى کند و به ما کمک کند و عالوه بر این بتواند شانس بازى در جام جهانى را نیز به دست بیاورد. من دکتر نیستم و نمى توانم خیلى 
دقیق درباره مصدومیت او به صحبت بپردازم ولى او را تا دو ماه در اختیار نخواهیم داشت.

این بازیکن ایرانى 31 ساله در بازى برابر فوالم براى تیمش به میدان رفت و حاال با مصدومیتى که گریبانگیرش شد، شاید بتواند به هفته هاى پایانى لیگ 
دسته یک انگلیس برسد و شانس بازى داشته باشد.

 

اشکان،2 ماه نیست!

نصف جهان  سئوال مکرر رسانه ها و البته اصفهانى ها در مورد ملى پوشان ذوب آهن در این  
ایام است که آیا  آنها در لیست سیاه «کارلوس کى روش» قرار گرفته اند یا خیر.

بازیکنان ملى پوش ذوب آهن یک ماه است که از لیست کى روش براى حضور در کمپ هاى 
یک روزه تیم ملى حذف شده اند و همین مسأله فوتبال ایران را دوباره در آستانه بحران قرار 
داده است. ماجرایى که ممکن است در آینده براى ملى پوشان چند باشگاه دیگر تکرار شود 
به ویژه نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا که بتوانند از گروه خود صعود کنند و به 

مرحله حذفى برسند.
کارلوس کى روش قبال رسما اعالم کرده بود بازیکنانى که در کمپ هاى یک روزه حضور 
پیدا نکنند ممکن است شانس حضور در تیم ملى و جام جهانى را از دست بدهند. به همین 
ترتیب باشگاه ها تصمیم گرفتند براى برگزارى این اردوها با مرد پرتغالى همراهى کنند. 
منتهى امیر قلعه نوعى قبل از دیدار با آیزاول هند در پلى آف آسیا اجازه حضور ملى پوشان 
خود در تمرینات ریکاورى تیم ملى را نداد. این اتفاق با دلخورى کارلوس کى روش همراه 
شد و از آن به بعد دیگر مرتضى تبریزى،  اکبر ایمانى، رشید مظاهرى را به تیم ملى دعوت 

نکرد و به نظر مى رسد که این روال ادامه هم خواهد داشت.
 آن طور که روزنامه خبر ورزشى در این باره نوشته نکته قابل تأمل اینجاست که در آن 
زمان که قلعه نوعى رسما اجازه حضور ملى پوشان خود در اردوهاى یک روزه را نداد این 
طور اعالم شد که کى روش با این درخواست موافقت کرده است. سرمربى ذوب آهن حتى 
در مصاحبه اى اعالم کرد:  جا دارد از آقاى کى روش تشکر کنم. من با ایشان صحبت و 
خواهش کردم که با توجه به نزدیکى دیدارهاى ذوب آهن و این که ما یک بازى آسیایى را 

داریم، در تمرین ریکاورى این هفته ملى پوشــان مان حاضر نیز در پیش 

نباشند که ایشان قبول کرد. 
سایت آى اسپورت این اقدام کى روش را هشــدارى براى  ملى پوشان سایر

 باشگاه ها دانشــته و نوشته:در شرایط کنونى فدراســیون فوتبال هنوز تکلیف 
درخواست کى روش  را براى عدم حضور بازیکنان ملى پوش در مسابقات مرحله 
حذفى تیم هایى که به دور حذفى لیگ قهرمانان آسیا صعود مى کنند، روشن نکرده 
است. رفتار کى روش درباره بازیکنان ذوب آهن و دعوت نکردن آنها به اردوها عمال 
خط و نشان این مربى براى تمامى بازیکنان دیگر سایر باشگاه  است و با توجه به 
اهمیت جام جهانى براى بازیکنان ترس از خط خوردن مى تواند ضربه اى مهلک 
به عملکرد باشگاه ها بزند.  خبرگزارى تسنیم هم در این باره واکنش مدیرعامل

 ذوب آهن را که قبال به شکلى دیگر بى اطالعى وى را منتشر کرده بودیم را بازتاب 
داده است.  سعید آذرى، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در این خصوص جالب گفته 
است:   من در جریان دلیل دعوت نشدن بازیکنان ذوب آهن به تیم ملى نیستم. این که 
چه بازیکنانى به تیم ملى دعوت شوند، براساس سیاست هاى کارى و سلیقه سرمربى 
تیم ملى صورت مى گیرد و کسى هم دخالتى انجام نمى دهد. ما نیز به تصمیم آقاى 
کى روش احترام مى گذاریم. بازیکنان ما کامال آماده هســتند و مثل سرباز در اختیار 
تیم ملى اند؛ هر زمان که ســرمربى تیم ملى صالح بداند آنها را دعوت مى کند و من 
اطالعى درباره مسائل دیگر ندارم. به گزارش نصف جهان، سئوالى که بر روى آن مجددا 

تا کید داریم اینست که اگر  پیشتر عدم حضور ملى پوشان ذوب آهن در جلسه ریکاورى 
تیم ملى بدون هماهنگى و اکى کى روش بوده پس دلیل تشکر و قدردانى امیر قلعه نویى از 

سرمربى تیم ملى فوتبال چه بوده است؟

نصــف جهــان شــاید 
ماجرایى کــه از نهایى 
شدنش بیم داشتیم در 
حال اتفاق افتادن باشد. 
پایان داشــتان مسعود 

شجاعى و تیم ملى؟
بعد از مصدومیت اشکان 
دژاگه این شــایعه مطرح 
شد که شاید کارلوس کى 
روش مجبور شــود مسعود 
شجاعى را دوباره به تیم ملى 
دعوت کنــد اما انگار مســعود

نمى تواند به آرزویــش که حضور  
دوباره در تیم ملى و جام جهانى است برسد. جدا از آنکه 
کى روش در پست اشکان و مسعود بازیکنى فوق العاده 
آماده به نام سامان قدوس دارد، یک موضوع دیگر هم 
مانع دعوت احتمالى از هافبک آ. ا.ك مى شود.   بعد از 
دعواى فدراســیون - على کریمى، مسعود شجاعى 
جزو کســانى بود که از کریمى حمایــت کرد و علیه 
فدراســیون موضع گرفت. همان موقع خیلى ها گفتند 
مسعود قید تیم ملى را زده که فرداى حمله کریمى به 

فدراسیون و کى روش از جادوگر دفاع مى کند.

عبدا...ویســى  ســرمربى تیم فوتبال اســتقالل 
خوزســتان در واکنش به این موضوع که او سال 
گذشــته به دلیل نتایج ضعیف از ســپاهان جدا 
شــد و آیا اگر اکنــون در این تیم بــود وضعیت 
تیــم اصفهانــى بهتــر از االن نبود،
 گفت: روزى که من به این شهر رفتم 
به من گفتند تو در اســتقالل خوزستان 
برنامه ســه ساله داشــتى و در سپاهان 
باید برنامه پنج ساله ارائه دهید. آنها حرف 
از برنامه پنج ســاله زدند، اما صبرشــان پنج ماه 
هم نبود. ســال گذشــته افراد بى وجدانى آن کارها را 
کردند که امیدوارم اکنون وجدان شان بیدار شده باشد.

 من سال گذشته با سپاهان در رده پنجم بودم و همه 
نتایج را به حساب من زدند، امسال هم که سیزدهم 
چهاردهم هســتند باز هم همه نتایــج را به گردن 
من مى اندازند.نتایج بد حاالى سپاهان به من چه

 ربطى دارد.

بعد از آنکه چهره هاى سرشناســى نظیر اصغر فرهادى، شــهاب 
حســینى و نگار علیدوستى در جشــنواره کن حاضر شدند 

حاال نوبت به یــک ایرانى دیگر رســیده تا در این 
جشــنواره فیلم معتبر نماینده کشورمان باشد. 
او کسى نیست جز علیرضا نیکبخت واحدى. 
بازیکن سابق اســتقالل و پرسپولیس درباره 
این موضوع به خبرگزارى ایلنا گفته:“ چندى 
پیش از طریق خانم سپیده میرحسینى براى 
حضور در یک فیلم کوتاه دعوت شــدم. این 
فیلم ژانر به خصوصى داشت و فکر مى کنم 
نسبت به بقیه کارها متفاوت و جذاب تر باشد. 
در مورد داستان این فیلم نمى توانم چیزى 
بگویم چون صحبت کــردن در مورد آن 
اصال منطقى نیست. آنطور که دوستان در 
این مورد با من صحبت مى کردند قرار است 
فیلم در جشنواره کن به نمایش درآید و من 
فکر مى کنم که فیلم جدید ما این شانس را 
داشته باشد تا موفقیت هاى خوبى را کسب 
کند. فیلم راجع به کارهاى مدلینگ است و 

من نقش مانکن را بازى مى کنم.“

 هشــدارى براى  ملى پوشان سایر
ونى فدراســیون فوتبال هنوز تکلیف 
زیکنان ملى پوش در مسابقات مرحله 
انان آسیا صعود مى کنند، روشن نکرده 
هن و دعوت نکردن آنها به اردوها عمال 
ن دیگر سایر باشگاه  است و با توجه به 
 خط خوردن مى تواند ضربه اى مهلک 
نیم هم در این باره واکنش مدیرعامل

العى وى را منتشر کرده بودیم را بازتاب 
گاه ذوب آهن در این خصوص جالب گفته 
یکنان ذوب آهن به تیم ملى نیستم. این که 
ساس سیاست هاى کارى و سلیقه سرمربى 
تى انجام نمى دهد. ما نیز به تصمیم آقاى 
امال آماده هســتند ومثلسرباز در اختیار
را دعوتمى کند و من ى صالح بداند آنها

ش نصف جهان، سئوالى که بر روى آن مجددا 
ضور ملى پوشانذوبآهندر جلسه ریکاورى

وده پس دلیل تشکر و قدردانى امیر قلعه نویى از 

نصف جهان  سئوال مکرر
ایام است که آیا  آنها در لیس
بازیکنان ملى پوش ذوب آه
یک روزه تیم ملى حذف
داده است. ماجرایى کهم
به ویژه نمایندگان ایران

مرحله حذفى برسند.
کارلوس کى روش قبال
پیدا نکنند ممکن است
ترتیب باشگاه ها تصمی
منتهى امیر قلعه نوعى
خوددر تمرینات ریکاور
شد و از آن به بعد دیگرم
نکرد و به نظر مى رسدک
 آن طور که روزنامه خب
زمان که قلعه نوعى رس
طور اعالم شد که کى رو
در مصاحبه اى اعالم ک
خواهش کردمکه با توج

ش زد ن

مگر قلعه نویى از کى روش تشکر نکرده بود؟

ملى پوشان ذوب آهن
 در مخمصه

و ماه خانه نشین خواهد بود.
میدان رفت تا بعد از مدت ها حضور در یک 

مرینات دچار مصدومیت شد. خیلى حیف 
ىىىیلى ت بیاورد. من دکتر نیستم و نمى توانم خ

شاید بتواند به هفته هاى پایانى لیگ 

شــاید  نصــف جهــان
ماماجرایى کــه از نهایى 
شششششششششششششششدشدنش بیم داشتیم در 
حال اتفاق افتادن باشد. 
پایان داشــتان مسعود 

شجاعى و تیم ملى؟
بعد از مصدومیت اشکان

دژاگه این شــایعه مطرح 
شد که شاید کارلوس کى 
روش مجبور شــود مسعود 
شجاعى را دوباره به تیم ملى 
دعوت کنــد اما انگار مســعود

نمى تواند به آرزویــش که حضور 
دوباره در تیم ملى و جام جهانى است برسد. جدا از آنکه 
کى روش در پست اشکان و مسعود بازیکنى فوق العاده 
آماده به نام سامان قدوس دارد، یک موضوع دیگر هم 
ممانع دعوت احتمالى از هافبک آ. ا.ك مى شود.   بعد از 
ددعواى فدراســیون - على کریمى، مسعود شجاعى 
جزو کســانى بود که از کریمى حمایــت کرد و علیه 
فدراســیون موضع گرفت. همان موقع خیلى ها گفتند 
مسعود قید تیم ملى را زده که فرداى حمله کریمى به 

فدراسیون و کى روش از جادوگر دفاع مى کند.

تیم ملى، تمام ؟
  مسعود و 

نتایج بد سپاهان
 به من چه!

داریم، در تمرین ریکاورى این هفته ملى

ه هاى سرشناســى نظیر اصغر فرهادى، شــهاب 
ر علیدوستى در جشــنواره کن حاضر شدند 

ـک ایرانى دیگر رســیده تا در این 
م معتبر نماینده کشورمان باشد. 
جز علیرضا نیکبخت واحدى. 
ســتقالل و پرسپولیس درباره 
خبرگزارى ایلنا گفته:“ چندى
خانم سپیده میرحسینى براى 
یلم کوتاه دعوت شــدم. این 
وصى داشت و فکر مى کنم 
رها متفاوت و جذاب تر باشد. 
فیلم نمى توانم چیزى این
حبت کــردن در مورد آن 
ست. آنطور که دوستان در 
صحبت مى کردند قرار است 
ه کن به نمایش درآید و من 
 فیلم جدید ما این شانس را 
کسب را وفقیتهاىخوب

نیز در پیش 

  در « کن»مانکن!  

عبدا...ویســى  ســرمربى تی
خوزســتاندر واکنش به ای
گذشــته به دلیل نتایج ضع
شــد و آیا اگر اکنــون در ای
تیــم اصفهانــى
 گفت: روزى که
به من گفتند تو در
د برنامه ســه ساله
ا باید برنامه پنج ساله
از برنامه پنج ســاله زدند، ام
هم نبود. ســال گذشــته افراد بى
کردند که امیدوارم اکنون وجدان
ر  من سال گذشته با سپاهان در
نتایج را به حساب من زدند، امس
چهاردهم هســتند باز هم هم

من مى اندازند.نتایج بد حاالى
 ربطى دارد.

داشته باشد تا مو
کند. فیلم راجع به
من نقش مانکن

نتایج بد س
 به من چ

وفقیت هاى خوبى را کسب 
به کارهاى مدلینگ است و 

 را بازى مى کنم.“

زمان دیدار سپاهان اصفهان و مشکى پوشان مشهد در هفته بیست و چهارم لیگ برتر تغییر کرد.
  دیدار تیم هاى فوتبال سپاهان و مشکى پوشان در هفته بیست و چهارم از مسابقات لیگ برتر فوتبال ساعت 15 و 30 

دقیقه روز جمعه 4 اسفندماه در ورزشگاه امام رضا (ع) شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.
پیش از این قرار بود این مسابقه ساعت 14 و 15 دقیقه برگزار شود که به 15 و 30 دقیقه تغییر کرد.

نصف جهان پاس شاید تیم پرطرفدارى نبود. اما جذاب بود. شــخصیت داشت. همیشه یقه  پرسپولیس و  استقالل را 
مى گرفــت. کلى خاطــره بــراى فوتبالى هــا ســاخت. کارى که هیــچ تیــم تهرانى در ایــن ســال ها نکرده. 

بود ترجیح مى دادیم  پیکان و  ســایپا نباشند نه تیم اگر قرار به نبودن و نابودى و سقوط 
پاس تهران. با ریشــه و با قدمتــى همچون 

روانشناس ایرانى که ســابقه فعالیت در تیم 
لیل فرانســه را دارد همکارى اش با باشگاه

 ذوب آهن را آغاز کرد.
به پیشنهاد امیر قلعه نویى   محمدرضا نقابیان، 

روانشناس ایرانى که 4 سال سابقه همکارى 
با تیم لیل فرانســه را دارد و به عنوان دکتر 
روانشــناس این تیم در لوشــامپیونه حضور 
داشت، همکارى اش با ذوب آهن را آغاز کرد. 

تغییر زمان دیدار زردها

ترجیح مى دادیم پیکان و سایپا نباشند

روانشناس سابق لیل در ذوب آهن

  اولین جنگ بى پرسپولیس

على دایى و على کریمى،  براى اولین بار بدون 
اینکه یک طرف در پرسپولیس باشد، روبروى هم 
قرار مى گیرند. زمانى که على کریمى سرمربى 
نفت شد، همه منتظر بازى او با تیم دایى بودند. 
اتفاقى که سرانجام، این هفته و با باشگاه سپیدرود 
اتفاق مى افتد. اولین جرقــه اختالفات دایى و 
کریمى، در اولین دوئل دو نفره آن ها و بازى هاى 
فوتسال جام رمضان زده شد و حاال، بعد از سال ها 
آن ها اولین تقابل شان به عنوان دو سرمربى را 

انجام مى دهند.
دایى و کریمى هیچوقت به عنوان دو بازیکن، 
در مسابقه اى رسمى روبروى هم قرار نگرفتند. 
زمانى که کریمى با پرســپولیس به سطح اول 
فوتبال ایران آمد، دایى در آلمان بازى مى کرد. 
زمان بازگشــت دایى به فوتبال ایران در لیگ 
ســوم، کریمى بازیکن االهلى بود و سال هاى 
آخر فوتبال دایى در ایران را هم جادوگر در بایرن 
مونیخ و القطر گذراند. لیگ هشتم که کریمى به 
پرسپولیس برگشــت، دایى سرمربى شده بود. 
تمام تقابل هاى دایى و کریمى در فوتبال ایران، 
پیش از این در موقعیت دایى به عنوان سرمربى 

و کریمى به عنوان بازیکن رقم خورده است.
اولین تقابل دایى و کریمى به عنوان سرمربى 

پرسپولیس و بازیکن اســتیل آذین، با تساوى 
بدون گل تمام شــد. بازى بعدى، پرسپولیس 
دایى توانست با دو گل استیل آذینى که کریمى 
را در اختیار داشت شکست دهد. مقصر گل اول 
پرسپولیس در آن مســابقه، على کریمى بود. 
پــس از آن دایى در راه آهن، پرسپولیســى که 
کریمى را در اختیار داشت را برد و در پرسپولیس، 
تراکتورســازى که کریمى بازیکنــش بود را 
شکســت داد. تنها برد کریمى مقابل دایى، در 
دوئل آخر این دو نفر رقــم خورد. بازى که البته 
کریمى به عنــوان بازیکن ذخیــره وارد زمین 
شد اما تیمش با تک گل انصارى فرد، توانست 

پرسپولیس را شکست دهد.
سه برد دایى، دو مســاوى و یک برد کریمى، 
تقابل سال هاى آخر بازى جادوگر و سال هاى 
ابتدایى مربیگرى دایى را به نفع شهریار کرده 
اســت. حاال براى اولین بار، این تقابل دو نفره 
به عنــوان دو مربى و در جایگاه مشــابه انجام 
مى شــود. البته با ایــن تفاوت که تیــم دایى، 
با شــرایط خوب و از باالى جــدول روبروى 
ســپیدرود پایین جدولى و ســرمربى تازه اش 

قرار مى گیرد.
 

رئیس فدراسیون کشتى گفت: با اتفاقى که در جریان کشتى 
علیرضا کریمى در لهستان افتاد، دیگر نمى توانیم گواهى 

پزشک تهیه کنیم و به حریف پیشین ببازیم. 
 رسول خادم درباره انتقادات به عدم رویارویى کشتى گیران 
کشورمان با حریفان رژیم صهیونیستى اظهار داشت: اگر 
سیاست کشور بر عدم به رسمیت شــناختن ورزشکاران 
رژیم اشغالگر قدس و عدم رویارویى با ورزشکاران تیم هاى 
منتخب این رژیم است، پس پنهانى به حریف پیشین باختن 
و براى تهیه گواهى بیمارى یا ضرب خوردگى به درمانگاه ها 
و پزشکان در خارج از کشور مراجعه کردن، چه معنایى دارد؟
وى ادامــه داد: اگــر قــرار اســت عــدم رویارویــى با 
ورزشــکاران رژیــم اشــغالگر قــدس اصــل باشــد، 
پس چرا باید زمین و آســمان را به هم دوخت و هر آنچه 
داشــت هزینه کرد تا بتوان با توجیه چرایى موضوع عدم 
رویارویى با نماینده رژیم اشــغالگر قدس، براى نهادهاى 
بین المللى که به لطف ارســال فورى تمامى اخبار از داخل 
کشــور، مســتنداتى بیش از ما در اختیار دارند، از تعلیق 

گریخت؟
 وى در پایان اظهار داشــت: سه سال شــبانه روز زحمت 
کشیدیم تا توانستیم براى کشتى ایران با نهایت عزت، در 
انتخابات اتحادیه جهانى کشتى کرسى را صاحب شویم، 
کرسى که قرار بود کرسى دفاع از حقوق کشتى ایران باشد، 
کرسى کمک به توسعه کشــتى در دنیا، کرسى کمک به 
حفظ کشتى در المپیک، اما این کرسى تبدیل شد به کرسى 
خواهش و تقاضا، براى جلوگیرى از تعلیق کشتى ایران. من 
توانایى نشستن بر چنین کرسى را ندارم ... . من مى نویسم از 
کرسى عدم تفاهم یا تفاوت افکار کناره گیرى کردم ، شما 

بخوانید کرسى خواهش، کرسى انفعال و ... .

گواهى پزشک 
دیگر نخ نما شده است!
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رونمایى از یک بحران

چراچرا
  کرهکره  شمالىشمالى  
هستههسته  اىاى  شد؟شد؟

تابستان امسال، آزمایش هاى موشک هاى بالستیک قاره پیماى کره شمالى 
روابط خصمانه بین آمریکا و کره شمالى را ملتهب ترکرد با این حال آنگونه 
که کارشناسان بیان مى کنند، این اولین اقدام کمونیست هاى انزواطلب 

حاکم بر کره شمالى براى نیل به جاه طلبى هسته اى نیست.

رئیس جمهور ابدى
در این پوستر تبلیغاتى، یک سرباز و چند کارمند ترسیم شده اند در حالى 
که به شکل تحسین آمیزى در حال نگاه کردن به «کیم ایل سونگ»، اولین 
رهبر کره شمالى هستند. این خود برتر بینى در بقیه افراد این دودمان  تا 

امروز حتى ذره اى کم نشده است.

شعله ور شدن جنگ کره
تصویر، سرباز کره شمالى را در زمان جنگ کره 
نشان مى دهد. این درگیرى در 25 ژوئن 1950 
با حمله نیروهاى کمونیستى« کیم ایل سونگ» 
به کره جنوبى آغاز شد و و در 27 ژوئیه 1953 
با تلفات سنگین دو طرف و با پیمان آتش بس به 
حالت ترك مخاصمه به موقعیتى بن بستى رسید. 
در این جنگ ایاالت متحده از کره جنوبى حمایت 
مى کرد و چین و شوروى حامى کره شمالى بودند.

گفتگوى دو رهبر
این تصویر بیانگر دیدار «کیم ایل سونگ»، رهبر 
کره شمالى و «مائو تسه تونگ»، رهبر چین در سال 
1961 است. ممکن است کیم بعد از جدایى چین 
از شوروى در سال 1960 به دنبال حمایت هسته اى 

به چین نزدیک شده باشد.

اولین الهام
کارگران و دانشمندان، اولین انفجار بمب هسته اى چین با اسم رمز 596 را سال 1964 در منطقه خود مختار سین کیانگ 

چین جشن گرفتند. برنامه هسته اى چین، براى «کیم ایل سونگ» رهبر کره شمالى در راه رسیدن به بمب الهام بخش بود.

بخشى از یک 
مبلمان

در سال 2014 
عکسى هوایى از 

رآکتور 5 مگاواتى 
تحقیقاتى مرکز 
تحقیقات علمى 

هسته اى «یونبیون» 
گرفته شد که در سال 

1980 ساخته شده 
بود. نام پوششى این 
مرکز، کارخانه مبلمان 

بود.

چشم انداز
رهبر کره شمالى در 29 ژوئیه 

2017، گزارش پرتاب دومین 
موشک بالستیک قاره پیماى 

هاوسونگ 14 را جشن مى گیرد. 
کره شمالى ادعا کرد این موشک 

مى تواند با کالهکى هسته اى، 
آمریکا را هدف بگیرد.

مراسم تحریک آمیز
در تجمع مردم کره شمالى در سال 2017 در 
شهر پیونگ یانگ که به مناسبت صد و پنجمین 
سالگرد تولد «کیم ایل ســونگ» برگزار شد، 
مدل هایى از موشــک انداز و موشــک هاى 

بالستیک به نمایش در آمد.

ترجمه: محمد رضا ارزانى
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اسان شمالى درباره «علیرضا ممقانى»، زندانى 38 
مدیرکل زندان هاى استان خر

ساله اى که چهار ســال پیش، پس از اعدام در زندان بجنورد و تأیید فوت توسط 

ى، در سردخانه زنده شد اظهار کرد: بعد از انتقال 
پزشک متخصص پزشکى قانون

علیرضا » به سردخانه عالیم حیاتى او برگشت و احیا صورت گرفت اما وى به دلیل 

کمبود اکسیژن دچار آسیب مغزى جدى و حافظه درازمدت دچار اختالل شد.

پژمان پروین در ادامه گفت: «چهــار ماه بعد از اجراى حکم اعــدام هم به علت 

والدت باسعادت حضرت رســول اکرم(ص) حکم اعدام علیرضا تبدیل به حبس 

ابد شد. آذر سال جارى نیز در اجراى قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد 

مخدر، مجازات علیرضا از حبس ابد به 20 سال حبس و 8/5 میلیون تومان جریمه 
تبدیل شد.»

وى افزود: «علیرضا در کنار پرونده مواد مخدر، یک پرونده ســرقت مقرون به آزار 

داشت که منجر به ضرب  و جرح عمدى هم شــده بود بابت آن نیز به ده سال حبس 
محکوم شده بود.»

مدیرکل زندان هاى استان خراسان شمالى گفت: «وضعیت معیشتى خانواده  علیرضا 

مناسب نیست و تحت پوشش نهادهاى حمایتى هستند. از اردیبهشت ماه سال جارى 

خانواده وى دیگر به مالقاتش نیامدند و عمًال بدون مالقات است. حتى براى پیگیرى 

امور قضائى پرونده  علیرضا فقط یکى از برادرانش پیگیر است و او هم صرفاً پیگیر امور 
قضائى است و به مالقاتش نمى آید.»

پروین درباره وضعیت جسمانى علیرضا مى گوید: « علیرضا وضعیت جسمى مناسبى 

ندارد. براى امورات روزانه نیازمند حمایت است و این کارها عمًال بر عهده زندان افتاده 

است. وضعیت او بعد از اعدام و احیا، مقدارى روى تکلمش تأثیر گذاشت.» وى افزود: «به 

ضائى، چند سالى در بند باز بود ولى چون نگهدارى 
دلیل شرایط ویژه و مساعدت مرجع ق

او مستلزم هزینه و پرستارى ا ست، خانواده توان مالى و جسمى نگهدارى او را نداشتند و 

او را به زندان برگرداندند. ما موظف به نگهدارى او هستیم و به نوعى توانبخشى او را هم 

برعهده گرفته ایم. کنار سایر زندانیان است و اصًال جداسازى نشده است.»

  تسنیم| در ذهن آنهــا همه جور احتمال و 
استداللى خطور کرد، از اینکه این خبر شوخى است، 
شاید اشتباهى تماس گرفته اند، شاید اصًال «علیرضا» 
اعدام نشده بود و به آنها اشتباه اعالم کرده بودند که 
اعدام شده است اما همه این احتماالت اشتباه بود، 

علیرضا زنده شده بود!
عصر یک روز پاییزى بود و داشت وسایلش را جمع 
و جور مى کرد که شــیفت را تحویل بدهد و به خانه 
برود اما از روى وسواس تصمیم گرفت یک بار دیگر 
همه چیز را بررسى کند. ِکشوها را یک به یک بیرون 
مى کشــید و آخرین وضعیت را بررسى مى کرد. به 
ردیف آخر رسیده بود که متوجه شد یکى از جسدها 
گرم اســت و کاورى که جســد داخل آن بود تکان 
مى خورد. ابتدا فکر کرد که از روى خستگى، توهم 
مى زند اما بیشــتر که دقت کرد دید جسد فردى که 
همان روز اعدام و به سردخانه منتقل شده بود، تکان 
مى خورد. شوکه شد؛ چند ثانیه اول مخش هنگ کرده 
بود. همین که قدرى به خودش آمد و ذهنش را جمع 
و جور کرد، سریع از سردخانه بیرون رفت و اورژانس 

را خبر کرد و ُمرده زنده شد.
«علیرضا ممقانى»، زندانى 35 ساله اى که سال 89 
به اتهام حمل و نگهدارى حدود یک کیلوگرم شیشه 
دستگیر شد و سه سال بعد صبح 25 مهر 92 در زندان 
بجنورد، به همراه یک محکوم دیگر اعدام شــد و 
پس از تأیید فوت توسط پزشک متخصص پزشکى 
قانونى، اجساد آنها تحویل ســردخانه شد. خانواده 
علیرضا خود را آماده کرده بودند که روز بعد با تحویل 
جسد، مراسم خاکسپارى را برگزار کنند اما ساعاتى 
قبل از مراسم، خبرى آنها را شوکه کرد؛ علیرضا زنده 
اســت. در ذهن آنها همه جور احتمال و استداللى 
خطور کرد؛ این خبر شوخى اســت، شاید اشتباهى 
تماس گرفته اند، شاید اصًال علیرضا اعدام نشده و به 
آنها اشتباه اعالم کرده بودند که اعدام شده است اما 
همه این احتماالت اشتباه بود، علیرضا زنده شده بود!

خبر زندگى مجدد علیرضا به ســرعت از سردخانه 
پزشکى قانونى به بیرون درز کرد؛ علیرضا به هوش 
آمد و براى دو ماه به کما رفت و بعد از بهبودى نسبى 
دوباره به زندان بازگشــت. ورود دوباره علیرضا به 
زندان، او و خانواده اش را با این بیم و نگرانى مواجه 
کرد که سرنوشــت او چه مى شــود، آزادى یا اعدام 

دوباره؟
در حالى که برخى معتقد به این بودند که چون حکم 
صادره سلب حیات است، او باید دوباره اعدام شود اما 
رئیس قوه قضائیه چند روز بعد از این اتفاق گفت: به 
لحاظ عاطفى یکى از راه هاى برخورد با فرد اعدامى 
که مرگ را به چشم دیده است و شدایدى را تحمل 
کرده، عفو اســت و چنین فردى که داراى وضعیتى 
خاص است مى تواند مورد لطف و عفو نظام اسالمى 
قرار گیرد و اینجانب به لحاظ عاطفى قطعًا این کار 

را خواهم کرد.
کمیسیون عفو و بخشودگى قوه قضائیه هم مدتى بعد 
تشکیل جلسه داد و با تبدیل حکم علیرضا به حبس 
ابد موافقت کرد تا خیال او و خانواده اش راحت شود. 

علیرضا آنطور کــه خودش، دوســتش، مددکار و 
مسئوالن زندان مى گویند بخش زیادى از حافظه اش 
را از دست داده است و تقریبًا چیزى یادش نمى آید؛ 
حتى زندگى قبل از اعدام را. مسئول زندان مى گوید 
بعد از اینکه علیرضا از اعــدام نجات یافت، نگرانى 

پزشکان از این  بود که مبادا علیرضا به دلیل لطمه هاى 
مغزى و نرسیدن اکسیژن دچار زندگى نباتى شود؛ 
اینگونه نشد اما فراموشــى از یک سو و لمس شدن 
یک دست و مشکالت دیگر جسمى، باعث شده که 
علیرضا عمًال به یک جسم متحرکى تبدیل شود که 
اگر بقیه زندانیان به فکر رتق  و فتق امورش از جمله 
نظافت و اصالح و حتى غذاخوردنش نباشند، کارى از 

دست خودش بر نمى آید. 
 علیرضا قبل از دستگیرى چه کار 

مى کردى؟
در تهران بنایى مى کردم.

چقدر سواد دارى؟
دوم ابتدایى.

بعدش رفتى سر کار؟
بله.

وقتى دستگیر شــدى سابقه دار 
بودى؟

بله، سابقه حمل مواد مخدر داشتم. آخرین بار هم در 
زاهدان به علت قاچاق دستگیر شدم.
چه موادى داشتى؟

گرد.
چرا کنار بنایى رو رها کردى، رفتى 

سراغ مواد؟
مشکل مالى داشتم، مستأجر بودم. سه تا بچه داشتم.

چطورى وارد فروش مواد مخدر 
شدى؟

توسط یکى از دوســتام به نام «نقطه» وارد فروش 
موادمخدر شدم.

نقطه؟! اسم مستعار بود؟
نه اسم اصلیش بود.

با پول فروش موادمخدر چه کار 
مى کردى؟

نمى دونم باهاش چه کار مى کردم. همشــو خرج 
کردم.

معتاد بودى؟
نه، ولى بعضى وقت ها تریاك مصرف مى کردم.
چند سالت بود دستگیر شدى؟

یادم نیست.
میگن فقط عروسیت رو به خاطر 

دارى؟
بله.

همسرت هم معتاد بود؟ 
نه.

چندتا بچه دارى؟
دو دختر دوقلو به نام هاى مهسا و مهدیه و یک پسر 

به نام مهدى.
دوست دارى بچه هات را ببینى؟ 

پسرت چند سالشه؟
20 سالشه. در این سال ها ندیدمش. نمى دونم چه کار 

مى کنه. دوست دارم بچه هام رو ببینم.
دخترات چند سالشونه؟

نمى دونم.
ببینــى  را  بچه هایــت  االن 

مى شناسى؟
آره.

بچه هــات از دســتت ناراحت 
هستن؟

بله. چون اومدم زندان.

کسى مالقاتت میاد؟
هیچکس.

پدر و مادرت زنده هستند؟
نمى دونم. خبر ندارم. تماس نگرفتم باهاشون. یادم 
هســت با خانواده  ام آبعلى بودیم. بجنورد دستگیر 

شدم.
کودکى کجا بودى؟

آبعلى. اونجا زندگى مى کردیم شغل پدر هم بنایى بود. 
برادرانت چه کاره هستن؟

کارگر هستن. یکیشون چاه کن هســت و بقیه رو 
اصًال یادم نمیاد.

خواب مى بینى؟
بله. اما یادم نیست خواب چى رو مى بینم.

االن چه کار مى کنى؟
کاشیکارى. بنایى. کشاورزى.

کاشیکارى رو از کجا یاد گرفتى؟ 
یادت نرفته؟

از بابام یاد گرفتم. یادم نرفته. بلدم.
تو زندان با کى رفیقى؟

با چند زندانى. بــا «جواد.ك» رفیقــم. نمى دونم 
جرمش چیه.

اینجا کالســى، آموزشــگاهى، 
کارگاهى نمیرى؟

نه. هیچى.
پرونده سرقتت رو یادت میاد؟

نه.
شاکى دارى؟

نمى دونم.
میگن راننده تاکســى و زنش رو 

بدجور زدى!
یادم نمیاد.

خب باالخره باید یک فکرى براى 
اون پرونده کرد.
یه کارى مى کنم رضایت بده.
چه کار مى کنى؟

التماسش مى کنم.
از زندان آزاد بشــى کجا میرى؟ 
چه کار مى کنى؟ با پولش چى کار 

مى کنى؟
میرم روســتاى خودمون «غالمان». کاشیکارى
 مى کنم، نمى دونم هرچى الزم داشته باشم مى خرم. 

هرچى خانواده  ام بخوان براشون مى خرم.
خانواده ات اونجا هستن؟

سرنوشت تکان دهنده مردى که
خانواده علیرضا او را پس از اعدام زنده شد

 رهــا کرده اند

واکنش مدیرکل زندان هاى خراسان شمالى

 به علت حضور اعدامى زنده شده در زندان:

نمى دونم.
 از روز اجراى حکم اعدامت یا قبل 

از آن چیزى به خاطر دارى؟
هیچ چیزى یادم نمیاد. 

وقتى تو سردخونه به هوش آمدى 
رو یادت هست؟

نه هیچى یادم نمیاد.
از چوبه دار چیزى به خاطر دارى؟ 

سخت بود اعدام؟
چیزى یادم نمیاد. ولى خیلى سخت بود.

خانواده  ات بودن؟
نه. نمى خواستم اعدامم را ببینند.

مى دونســتن مى خواى اعدام 
بشى؟
نه. خبر نداده بودم.

آخرین خواسته ات چى بود؟
خواسته اى نداشتم. نمى خواســتم اعدام بشم ولى 

مى دونستم که اعدامم مى کنن.
تقاضا کــردى اعدامت نکنن و 

ببخشندت؟
گفتم ببخشید، نبخشیدن.

االن خوشــحالى که زنده اى و 
فکر مى کنى خدا خیلى دوستت 

داشته؟
بله.

سیگار مى کشى؟
نه. حشیش مى کشم اگه باشه.

تو زندان هم مى کشى؟
نه. تو زندان نیست.

چند ساله حبسى؟
10 سال.

االن تو چه سالى هستیم؟
نمى دونم.

پس از کجا مى دونى 10 ســاله 
زندانى؟

بقیه میگن.
دوست دارى برى خونه؟

بله. 
حاال که بچه هایت بزرگ تر شدن 
و هزینه هاشون بیشتر شده اگر 
برى بنایى و مشکل مالى داشته 
باشى باز میرى سراغ موادمخدر؟

نه دیگه نمیرم؛ دیگه به هیچ عنوان نمیرم ســراغ 
مواد.

مى ترسى یا از مواد بدت میاد؟
بدم میاد.

چون از مرگ مى ترســى خالف 
نمى کنى؟

بله.
االن، چهار ســال بعد از اعدام 
و بازگشــت بــه زندگــى، چه 

درخواستى دارى؟
فقط مى خوام بدونم کى آزاد مى شم. دوست دارم 

عید بچه هام رو ببینم. بعد

حمله خونین به 
خانم دادیار باردار 

سپرى مى کرد در راهروى دادسرا توسط یک ارباب رجوع با ضربات چاقو دادیار زن اجراى احکام دادسراى یافت آباد که ماه هاى آخر باردارى خود را 
ضارب هنوز اطالعاتى به دست نیامده است. نیز بالفاصله توسط مأموران دادسرا بازداشت شد. از انگیزه فرد شهداى یافت آباد بسترى شد و تحت عمل جراحى قرار گرفت. ضارب و مجروح شــد. این خانم دادیار به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان توسط ارباب رجوع که مردى حدوداً 40 ساله بود با چاقو مورد حمله قرار گرفت سپرى مى کند. وى هنگام انجام مقدمات فریضه نماز در راهروى دادسراى سوءقصد قرار گرفت. دادیار مذکور زنى باردار است و ماه هاى آخر باردارى را دادیار اجراى احکام دادســراى یافت آباد ظهر روز  یک شنبه با چاقو مورد مورد حمله قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا استان تهران از شناسایى 
و دســتگیرى فردى که اقدام به برداشت 
غیر مجاز از حســاب مالباختگان به روش 

فیشینگ مى کرد، خبر داد.
ســرهنگ کاظمى در گفتگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان اظهار کرد: در پى شکایات 
مردمى مبنى بر برداشــت غیــر مجاز از 
حسابشــان، موضوع تحت پیگیرى قرار 
گرفــت و تحقیقات پلیس آغاز شــد. وى 
با بیان اینکه یکى از شــگرد هاى امروزه 

مجرمان در فضاى سایبر، فیشینگ است 
ادامه داد: طراحى ســایتى مشــابه سایت 
اصلى را فیشینگ مى گویند و افراد از این 

طریق مشتریان خود را فریب مى دهند.
ســرهنگ کاظمى بیان کرد: این فرد با به 
دســت آوردن اطالعات حساب مشتریان 
خود از طریق سایت جعلى اقدام به برداشت 
غیرمجاز از حســاب افراد مى کرد، که در 
نهایت پس از شناسایى دستگیر شد. رئیس 
پلیس فتا اســتان تهــران در پایان گفت: 

تاکنون این پرونده بالغ بر 20 شاکى داشته 
است و متهم نیز یک میلیارد و 800 میلیون 
ریال از طریق کالهبــردارى به جیب زده 

است.

مردى که در پوشــش مسافرکش ســه زن را در 
خــودروى تیبا مــورد آزار و اذیت قــرار داده بود 

بازداشت شد.
روز یک شــنبه کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس 
آگاهى تهران موفق به بازداشــت مردى حدوداً 
30 ساله در حومه تهران شدند که سه زن را داخل 
خودروى تیبا مــورد آزار و اذیت قرار داده بود. این 
متهم به عنوان مســافرکش این زنان را در غرب 
تهران ســوار بر خودروى خود کرده و آنها را مورد 
آزار قرار داده بود. یکى از شاکیان این پرونده زنى 

بود که حدود دو ماه پیش براى رفتن به محل کار 
خود سوار بر خودروى تیباى متهم شده و متهم در 
میانه راه به هواى اینکه خودرو خراب شده در مکان 
خلوتى توقف کرده درهاى خودرو را بســته و زن 

جوان را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
این متهم که با چهره نگارى شناسایى و بازداشت 
شده با دستور قاضى سهرابى، بازپرس شعبه نهم 
دادسراى امور جنایى تهران بازداشت شده و براى 
ادامه تحقیقات در اختیار مأموران اداره آگاهى قرار 

گرفته است.

دزد عنکبوتــى در کرمــان از ســوى پلیــس شناســایى 
و دستگیر شد.

رئیس پلیس استان کرمان گفت: از چندى قبل مأموران پلیس با 
شکایت هاى مشابه اى روبه رو شدند که سارق یا سارقانى اقدام 
به سرقت خانه شهروندان کرمانى کرده اند. موضوع مهم در این 
سرقت ها که مأموران تحقیقات خود را در این باره متمرکز کردند، 

سرقت ازخانه ها در طبقات باالیى ساختمان ها بود. 
ســردار رضا بنى اســدى فر ادامه داد: سارق یا ســارقان بدون 
تخریــب در اصلــى وارد خانه مى شــدند و اقدام به ســرقت 

اموال بــا ارزش مانند پول نقــد و طال مى کردنــد. وى افزود: 
با افزایش ســرقت ها، تیم ویــژه مأموران موفق شــد رد یک 
ســارق حرفه اى را در این ســرقت ها کشــف و او را سرانجام 
دســتگیر کند. ســارق جوان پــس از انتقال به پلیــس آگاهى 
با اعتراف به ســرقت از 30 خانــه در کرمــان، در بازجویى ها
مدعى شــد از روى دیوار چند طبقه باال رفته و وارد ساختمان ها 
شده و تنهایى سرقت مى کردم. رئیس پلیس استان کرمان اظهار 
کرد: در بازرســى از مخفیگاه مــرد عنکبوتى اموال ســرقتى 

کشف شد.

رئیس کل دادگسترى اســتان گلستان گفت: جنازه شهروند 
گلستانى که در سال 91 مفقود شده و اطالعى از سرنوشت او 

در دست نبود، کشف شد. 
به گزارش مهر، هادى هاشمیان اظهار کرد: در جریان مفقود 
شدن این فرد در سال 91، یک نفر مظنون به ربایش مقتول 
دستگیر شده بود که حین تحقیقات متوارى و از کشور خارج 
شد و به این ترتیب با فرار مظنون پرونده، سرنوشت فردى که 
مفقود شده بود نامعلوم ماند. وى افزود: چند هفته پیش مظنون 
این پرونده که از کشور گریخته بود به سفارت ایران در یکى 
از کشــورهاى منطقه مراجعه و به قتل اعتراف کرد. وى ادامه 
داد: متهم پس از انتقال به گلستان در بازجویى ها محل دفن 
جنازه مقتول را اعالم کــرد و بازپرس پرونده به همراه پلیس 
به این نشانى در جنگل هاى کردکوى رفتند و جنازه کشف شد. 
این مقام ارشد قضائى استان  گلستان گفت: خانواده مقتول 
براساس نشانى هایى که همراه پیکر بود او را شناسایى کردند 
و پس از بررسى هاى پزشــکى قانونى، اجازه دفن جنازه به 
خانواده مقتول داده شد. هاشمیان افزود: تحقیقات این پرونده 
ادامه دارد و منتظر اعالم گزارش پزشکى قانونى درباره تاریخ 

و نحوه مرگ مقتول هستیم.

 کارگرى حین کار در ساختمان از طبقه پنجم به داخل چاهک 
آسانسور سقوط کرد و جان باخت.ســاعت 10 صبح روز 
یک شنبه حادثه سقوط کارگر به داخل چاهک آسانسور در 
خانى آباد تهران به سامانه 125 اعالم شد و آتش نشانان 
بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند.محمود حیدرى؛ رئیس 
ایستگاه 22 آتش نشانى درباره جزئیات این حادثه اظهار 
کرد: «در یک ســاختمان در حال احداث، یک کارگر حدوداً 
40 ســاله، حین کار ناگهان از طبقه پنجم به داخل چاهک 
آسانســور ســقوط کرد و در انتهاى چاهک قرار گرفت.»

وى ادامه داد: «نیروهاى آتش نشانى به محض رسیدن به 
محل حادثه، ایمن ســازى هاى الزم را انجام دادند و پس 
از انتقال مرد میانســال به سطح زمین به وسیله تجهیزات 
مخصوص، وى را براى انجام معاینات پزشــکى در اختیار 
عوامل اورژانس قرار دادند که متأسفانه مرگ کارگر میانسال 
بر اثر شدت جراحات توسط کادر پزشکى اورژانس تأیید 

شد.»

کشف جسد مقتول پس از
 5 سال در جنگل هاى کردکوى

سقوط مرگبار کارگر به 
چاهک آسانسور

دزد عنکبوتى به دام افتاد 

مسافرکش شیطان صفت باز داشت شد کالهبردارى 180میلیونى با شگرد فیشینگ
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کسى از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد و جز از گناه 
خود نترسد و اگر از یکى سئوال کردند و نمى داند، شرم نکند و 
بگوید نمى دانم و کسى در آموختن آنچه نمى داند شرم نکند.  بر 
شما باد به شکیبایى، که شکیبایى، ایمان را چون سر است بر بدن و 

ایمان بدون شکیبایى چون بدن بى سر، ارزشى ندارد.
موال على (ع)

شهردارى سده لنجان باستناد مصوبه شماره 334/ش/96 مورخ 96/11/04 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد 4 پالك زمین از اراضى کارگاهى و مسکونى را با مشخصات ذیل و با قیمت پایه کارشناسى 

به فروش برساند:

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/12/08 فرصت دارند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهردارى www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ اسناد مزایده 

به ساختمان شهردارى مراجعه نمایند.

شهردارى نطنز در نظر دارد از محل اعتبارات درآمد شهردارى تأمین نیروى انسانى الزم به منظور انجام کلیه امور پشتیبانى و 
خدماتى کارگرى (خدمات شهرى، فضاى سبز و غیره) را از طریق مناقصه عمومى براى مدت یکسال به بخش خصوصى واگذار 

نماید.
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ شنبه 96/12/12 به شهردارى نطنز 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119- 031

شهردارى نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به اجاره موارد ذیل از طریق مزایده عمومى به متقاضیان 
واگذار نماید.

1- اجاره یک باب فروشگاه واقع در پارك سرچشمه سرابان
2- اجاره سفره خانه و رستوران سنتى و آسیاب آبى جنب آن واقع در پارك سرچشمه سرابان

متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ شنبه 96/12/12 به شهردارى نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 54222119 -031

آگهى مزایده نوبت اول

آگهى مناقصه عمومى آگهى مزایده عمومى

حسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجانحسین ناظم الرعایا- شهردار سده لنجان

على پیراینده- شهردار نطنزعلى پیراینده- شهردار نطنز على پیراینده- شهردار نطنزعلى پیراینده- شهردار نطنز

چاپ دوم

نوبت دوم  نوبت دوم

آدرسقیمت پایه کارشناسىمتراژنوع کاربرىشماره پالكردیف
1D1اراضى کارگاهى8/500/000 ریال36/70کارگاهى

خیابان استقالل کوچه 3/600/000 ریال187/61مسکونى24
پیک

خیابان توحید کوچه قائم3/000/000 ریال179مسکونى33
میدان امام حسین3/000/000 ریال180مسکونى4106

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/12/19
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/12/20 

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 335)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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

96-4-348
اجراى عملیات لوله گذارى 
فاضالب محله قلعه سمیرم

 (با ارزیابى کیفى)
عمرانى

4/071/212/920204/000/000 (اسناد خزانه اسالمى)

96-4-349
احداث ایستگاه پمپاژ پساب 

تصفیه خانه فاضالب
 زرین شهر (دو مرحله اى)

جارى 
7/670/728/529384/000/000(مجتمع فوالد مبارکه)

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 96/12/2

سازمان اتوبوسرانى شهردارى شاهین شــهر و حومه در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان 
و نظریه کارشناسى شــماره 124/26901/01 مورخ 1396/11/14 نسبت به اجاره محل و سیستم
 باس واش و کارواش از طریق مزایده عمومى اقدام نماید، لــذا متقاضیان تا پایان وقت ادارى روز 
سه شنبه مورخ 1396/12/08 فرصت دارند به امور مالى این سازمان واقع در شاهین شهر- بلوار 
جمهورى اسالمى،  مجموعه ادارى انقالب سازمان اتوبوســرانى مراجعه و نسبت به دریافت فرم 
مربوط به شرکت در مزایده اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45224970- 031 
این سازمان تماس حاصل و یا به سایت WWW.SHAHINSHAHRBUS.IR مراجعه نمایند.

در ضمن سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهى به عهده 
برنده مزایده مى باشد.

                      آگهى مزایده

منوچهر روانان- مدیر عامل  سازمان اتوبوسرانى شاهین شهر و حومهمنوچهر روانان- مدیر عامل  سازمان اتوبوسرانى شاهین شهر و حومه

نوبت دوم

شهردارى ورنامخواست در نظر دارد به استناد مجوز شماره 305 مورخ 1396/09/29 شوراى اسالمى شهر، امور خدماتى شهردارى را به 
مبلغ 14/000/000/000 ریال به مدت یکسال به صورت حجمى به شرکت هاى خدماتى واجد شرایط از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت برگ شرایط تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1396/12/12 به شهردارى ورنامخواست مراجعه نمایند.

شرایط:
الف) متقاضیان مى بایست برگ مناقصه را به عنوان قبول کلیه شرایط امضاء نموده و به انضمام صرفاً ضمانت نامه بانکى به مبلغ 700/000/000 
ریال (هفتصد میلیون ریال) یا واریز نقدى به حساب 3100003386007 به نام شهردارى ورنامخواست تا پایان وقت ادارى مورخ 1396/12/15 

در پاکت هاى مربوطه طبق شرایط مناقصه به دبیرخانه شهردارى تحویل نمایند.
ب) پیشنهادات رسیده ساعت 13 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 در جلسه کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى تشکیل 

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

د) شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
ه) 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.
ى) به پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکى یا فیش واریز نقدى ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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

آگهى مناقصه

علیرضا اطه رى فر- شهردار ورنامخواستعلیرضا اطه رى فر- شهردار ورنامخواست

نوبت دوم 

شهردارى شاهین شهر به اســتناد مجوز شــماره 4464/ش مورخ 95/12/22 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات اجرایى معابر بلوار یادگار امام (ره) 

را با مبلغ اولیه 2/517/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر 
وقت ادارى روز شــنبه مورخ 96/12/12 به دبیرخانه حراست شهردارى تحویل 

نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

                       آگهى مناقصه عمومى
(نوبت اول)

عیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهرعیسى بهمنى حیدرآبادى- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

سازمان پارك ها و فضاى سبز شــهردارى شاهین شهر براســاس مجوز شــماره 4382/ش مورخ 1395/12/28 شوراى 
محترم اسالمى شاهین شهر، ابالغ شــماره 96/388/ص مورخ 96/01/17 شهردارى شــاهین شهر و مصوبه هیئت مدیره 
سازمان در نظر دارد عملیات اجراى لوله گذارى رفیوژها و پارك هاى محله اى سطح شهر شامل خیابان شهید بهشتى و... را 
با اعتبار اولیه 3/000/000/000 ریال (سه میلیارد ریال) به مدت 6 ماه از محل ردیف توسعه و اصالح شبکه آبرسانى اعتبارات 
فصل عمرانى بودجه سال 1396 براساس فهرست بها شبکه توزیع آب و آبیارى تحت فشار سال 1396 طبق اسناد مندرج در 
اسناد آگهى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، متقاضیان مى بایستى جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور مالى 
سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان دهخدا فرعى یک شرقى مراجعه و نسبت به 
تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 96/12/22 به حراست شهردارى اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده رأس 

ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 با حضور اعضاء کمیسیون عالى معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد. 
سایر شرایط:

1- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
2- ســپرده شــرکت در مناقصــه مبلــغ 150/000/000 ریــال مى باشــد کــه بــه صــورت وجه نقد به حســاب ســپرده 
به شماره 0108798157003 نزد بانک ملى واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکى معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارائه مى باشد.
3- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده باشد یا 

مبهم، م خدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

سهیل اکبر شهریارى- سرپرست سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهرسهیل اکبر شهریارى- سرپرست سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى شاهین شهر

چاپ اول
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«دیرین دیرین» با محوریت 
کارآفرینى به اصفهان مى آید

تهیه کننده مجموعه «دیرین دیرین»، همراه با ارائه 
ایده هـاى نو در زمینـه کارآفرینى ویژه دانشـجویان 

خالق به اصفهان مى آید.
ایـن برنامه بـا همـکارى و حمایـت دانشـگاه علوم 
پزشکى اصفهان، جهاد دانشگاهى اصفهان، باشگاه 
فناورى سالمت و انجمن اسالمى دانشجویى تحت 
عنـوان « در دوران کارآفرینى، دیریـن دیرین رونق 

داشت» برگزار مى شود.
ایـن برنامه پنج شـنبه پنجم اسـفند، سـاعت 13 در 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان ارائه مى شود. 

اردستان کمپ اعتیاد ندارد
مدیر اداره بهزیسـتى شهرستان اردسـتان گفت: بر 
اساس آمار بیش از هزار و 700معتاد در اردستان وجود 
دارد، اما در مراکز درمانى بهزیستى شهرستان، یک 

هزار و صدنفر پرونده اعتیاد دارند.
محمدعلـى مطلـب زاده بـا بیـان اینکـه اردسـتان 
تنهـا یـک مرکـز مشـاوره تـرك اعتیـاد دارد و 
تـا کنـون 210پرونـده فعـال در حـوزه اعتیـاد را 
بررسـى کـرده اسـت، افـزود: بیـش از 9 میلیـارد 
ریـال از تسـهیالت اشـتغالزایى نیـز بـه 53 نفـر 
معتـاد بهبـود یافتـه تاکنـون پرداخـت شـده

 است.

برگزارى آزمون
 سراسرى قرآن در تیران

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان تیران 
و کـرون گفت: آزمـون سراسـرى قـرآن در تیران و 

کرون برگزار مى شود.
على معینى اظهارداشت: آزمون کتبى سراسرى قرآن  
10 اسفند ماه سـال جارى در دبستان فرشته تیران و 
آزمون شفاهى براى مقاطع ابتدایى از 12تا18 اسفند 
مـاه در اداره فرهنـگ و ارشـاد واقع در شـهر تیران 

برگزار مى شود.
وى افـزود: مهلـت ثبـت نـام این آزمـون بـه پایان 
رسیده اسـت و اسـتقبال بسـیار خوبى از این آزمون 
سراسـرى در شهرسـتان تیران و کرون شده است و 
155 آقا و خانم براى آزمون سراسرى قرآن ثبت نام 

کرده اند.

رتبه هجدهم شهرضا در 
اجراى طرح کارورزى 

سرپرسـت فرمانـدارى شـهرضا گفت: شهرسـتان 
شـهرضا در زمینـه اجـراى طـرح کارورزى فـارغ 
التحصیالن دانشـگاهى در جایگاه هجدهم اسـتان 

اصفهان قرار دارد.
محمدحسـین داراب بـا بیان اینکـه مهمتریـن نیاز 
جامعـه اشـتغالزایى و رفع معضـل بیـکارى جوانان 
است، اظهار داشت: جوانان باید به دنبال کارآفرینى 
باشـند نه اسـتخدام دولتـى، داشـتن این نـوع نگاه، 
افزایـش بیـکارى را در شهرسـتان بـه دنبـال

 دارد.
وى با اشاره به وجود 490 شرکت صنعتى، هشت هزار 
واحد صنفى و پنج واحد دانشگاهى در شهرضا گفت: 
شهرسـتان شـهرضا در زمینه اجراى طرح کارورزى 
فارغ التحصیـالن دانشـگاهى در جایـگاه هجدهم 

استان قرار دارد.

انتصاب رئیس
 باشگاه پژوهشگران جوان 

 عضـو هیئـت علمى گـروه مکانیـک دانشـگاه آزاد 
اسـالمى واحد گلپایـگان به عنـوان رئیس باشـگاه 
پژوهشـگران جوان و نخبـگان این واحـد منصوب

  شد.
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه 
آزاد اسالمى در حکمى، حامد معصومى عضو هیئت 
علمى گـروه مکانیک دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
گلپایگان را به مدت یکسال به  عنوان رئیس باشگاه 
پژوهشـگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهى 

منصوب کرد.

خبر

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
با اشاره به ضرورت اســتفاده از مزیت هاى نسبى در امر 
تولید، صنایع شیمیایى ، نساجى و صنایع معدنى را از جمله 
مزیت هاى اصلى ســرمایه گذارى در استان اصفهان 

عنوان کرد.  
محمد جواد بگى دسترسى به انرژى و نیروى کار ارزان، 
برخوردارى از بازار بزرگ 400 میلیون نفرى در منطقه و 
بهره مندى از تجربیات نیروى انسانى ماهر در دهه هاى 
گذشته را، از مزیت هاى اصلى کشور دانست و تصریح 
کرد: در دنیاى رقابتى امروز، استفاده از مزیت هاى نسبى 
هر کشور مى تواند نقش پر رنگى در موفقیت واحدهاى 

اقتصادى داشته باشد و بستر مناسبى براى رشد و توسعه 
بازارها ایجاد کند. 

مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
تصریح کرد: با توجه به مزیت هاى موجود در کشــور، 
صنایع شیمیایى، صنعت سنگ، معادن و صنایع فلزى و 
غیر فلزى و همچنین صنایع نساجى و صنایع غذایى از 
اولویت هاى اصلى سرمایه گذارى موفق در شهرك ها 
و نواحى  صنعتى استان است.  وى از تالش این شرکت 
براى توسعه شهرك هاى تخصصى صنایع داراى مزیت 
در اســتان خبر داد و افزود: باید توجه ویژه اى به توسعه 

شهرك هاى صنعتى استان داشته باشیم.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهــان از مصالحه 78 
درصدى پرونده هــاى قضائى در واحدهاى مشــاوره 
کالنترى هاى این فرماندهى طى یک ماه گذشته خبر 

داد.
ســرهنگ حسن یاردوســتى اظهار داشــت: با تالش 
کارشناسان مشــاوره کالنترى ها که بیشتر آنها داراى 
مدارك تحصیالت عالیه و به تکنیک هاى روانشناسى 
مسلط هســتند، 78 درصد پرونده هاى قضائى تشکیل 

شده طى یک ماه گذشته به مصالحه ختم شد.
وى افزود: اوج لذت مشاوران این واحدها، لحظه سازش 
طرفین پرونــده و به اتمام رســیدن درگیرى ها در بین 

آنهاست.
فرمانــده انتظامى شهرســتان اصفهان بیان داشــت: 
بیشترین موضوعات پرونده هاى به مصالحه ختم شده، 

مسائل خانوادگى، حقوقى و نزاع و درگیرى بودند.
وى با بیان اینکه واحدهاى مشاوره در کالنترى ها نقش 
مؤثرى در کاهش پرونده هاى قضائى و رفت و آمد مردم 
به دادگاه ها دارند، خاطرنشان کرد: تالش همراه با سرعت 
عمل و همچنین تیزبینى و ذکاوت و استفاده از فن بیان 
قوى، از جمله مواردى است که مشاورین به نحو احسن به 
کار گرفته و این روند در کاهش سیر پرونده هاى ارجاعى 

به دادسرا تأثیر مستقیم دارد.

سازش 78 درصدى
 پرونده ها در کالنترى ها

صنایع شیمیایى 
مزیت سرمایه گذارى استان

 معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشى و فرهنگى سما نجف آباد گفت: طبق تفاهمنامه اى که بین این مرکز 
و سازمان سما به امضا رسیده است، قرار شد سماى نجف آباد پنج شــعبه دیگر از مدارس خود را در سطح 

شهرستان راه اندازى کند.
اسدا... خاکى افزود: سماى نجف آباد در سال تحصیلى جارى سه مدرسه را در قالب مدارس خرید خدمات 
آموزشى تحت پوشش خود قرار داد و این آمادگى را دارد تا ده مدرسه دیگر را نیز در همین قالب و در راستاى 

کمک به آموزش و پرورش اداره کند.
وى این اقدامات را براى کمک به آموزش و پرورش و برداشتن بارى از روى دوش آن دانست و عنوان کرد: 
دانشگاه نگاه درآمدى به مدارس ســما ندارد و این تالش ها را در راستاى انجام وظیفه و رسالت آموزشى و 

فرهنگى خود انجام مى دهد.
معاون سما نجف آباد تصریح کرد: دانشگاه آزاد اســالمى امکانات خود را در اختیار اداره آموزش و پرورش 
شهرستان قرار داده است و شایسته اســت که این ظرفیت عظیم ایجاد شده به نحو احسن مورد استفاده و 

بهره بردارى قرار گیرد.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: با وجود اینکه در سال هاى اخیر تعداد زیادى 
پارکینگ در خیابان هاى شهر احداث شده، اما شهروندان رغبتى براى استفاده از این پارکینگ ها ندارند 

و با توقف در حاشیه خیابان باعث افزایش ترافیک مى شوند.
علیرضا صلواتى اظهارداشت: به منظور جلوگیرى از پارك هاى حاشــیه اى و کاهش ترافیک، تعداد 

زیادى پارکینگ در خیابان هاى مختلف شهر احداث شده است.
وى به تعدادى از پارکینگ هاى در حال احداث شهردارى اشاره کرد و افزود: یکى از پروژه هاى شاخص 
میدان امام على(ع)، مجموعه تجارى، ادارى و پارکینگ کمرزرین است که مراحل سفتکارى پارکینگ 

آن رو به اتمام است.
صلواتى ابراز امیدوارى کرد با توجه به کمبود فضاى پارك خــودرو در میدان امام على(ع)، پارکینگ 

کمرزرین هرچه سریع تر به بهره بردارى برسد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانى سال 
و افزایش مراجعه شهروندان به بازار، قطعه زمینى به وسعت پنج هزار مترمربع براى احداث پارکینگ 
همسطح در شمال خیابان ولیعصر(عج) ابتداى کندروى میدان امام على(ع) تملک و آسفالت شده و تا 

چند روز آینده در اختیار شهروندان قرار مى گیرد.
وى با بیان اینکه در خیابــان خواجه نظام الملک حدفاصل خیابان ولیعصر(عــج) تا خیابان احمدآباد 
نیز یک پارکینگ احداث شده است، گفت: براى ســرویس دهى بهتر به شهروندان، عالوه بر ورودى 
پارکینگ از سمت خیابان ولیعصر(عج)، از محور احمدآباد نیز یک ورودى ایجاد شده و تا دو روز آینده 

بازگشایى مى شود.
صلواتى خاطرنشان کرد: پارکینگ دیگرى در خیابان احمدآباد مقابل آزمایشگاه مهرگان به صورت 
همسطح راه اندازى شــده تا شــهروندان دغدغه کمترى براى پارك خودرو در این محدوده داشته

 باشند.

رئیس شبکه دامپزشکى شهرستان کاشان گفت: افزون بر 210 هزار قطعه مرغ آلوده به منظور مقابله 
با بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در این شهرستان معدوم شده است.

عباس شاه میرزایى بیان داشت: افزون بر 18 تن تخم مرغ و 16 تن دان مرغى آلوده نیز معدوم شده و 
مجموع خسارت هاى وارده به مرغدارى ها، افزون بر 35 میلیارد ریال برآورد مى شود.

وى افزود: پس از مشاهده نشــانه هایى از بیمارى در مرغدارى ها، اقدام هاى الزم براى پاکسازى و 
قرنطینه انجام و پس از تأیید نمونه گیرى ها، مرغ هاى آلوده معدوم شدند.

رئیس شبکه دامپزشکى کاشان بیان داشت: کانون بیمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان در پنج واحد از 
مرغدارى هاى صنعتى کاشان بود که یکى از آنها به صورت غیرمجاز فعالیت مى کرد.

سما، 5 شعبه دیگر در
 نجف آباد راه اندازى مى کند

ترافیک وبى رغبتى شهروندان
 به استفاده از پارکینگ

210 هزار قطعه مرغ آلوده در کاشان معدوم شد

در روزهاى پایانى سال، سینماهاى اصفهان جانى دوباره 
گرفته اند و با اکران تازه ترین محصوالت سینماى ایران 
در پردیس سینمایى چهارباغ، سینما فلسطین و سپاهان 

عالقه مندان به هنر هفتم را به سینما دعوت کردند.

«شاخ کرگدن»
«شاخ کرگدن» ســاخته محسن محســنى نسب این 
روزها در پردیس ســینمایى چهارباغ اصفهان به روى 

پرده رفته است.
این فیلم روایت شخصى به نام «صدرا» بوده که سال ها 
اســت خارج از ایران زندگى مى کنــد و زمینه تحصیل 
خواهرش را در خارج از ایران فراهم کرده اســت. با این 
حال خواهر در مســیر فرودگاه به طرز مشکوکى ربوده 
مى شود؛ صدرا به ســراغ دوســت قدیمى اش «رضا» 

مى رود، او یک بادیگارد حرفه اى است...
پژمان بازغى، رضا حیدرى، اترى وسکانیان، انوشیروان 
محســنى، شــقایق کفایى، ویکتوریا آنتابیان، آشوت 
وسکانیان، فرشید شــفیعى، فرید کیانى اسکویى، الدن 
قناد، هاوار قاســمى و بابک نورى در این فیلم به ایفاى 

نقش پرداختند.

«افسانه گل آباد»
فیلم کمدى موزیکال «افسانه گل آباد» ساخته محمدرضا 

عباس نژاد از فیلم هــاى برگزیده جشــنواره فیلم کودك 
اصفهان بوده کــه در پردیس ســینمایى چهارباغ در حال 
اکران است. «افسانه گل آباد» بر گرفته از داستان هاى کهن 
ایرانى است. قصه زندگى «حســنى» که به تنبلى در شهر 
معروف است و طى اتفاقاتى مسیر زندگیش عوض مى شود.
فلور نظرى، فرهاد بشارتى، سوسن پرور، محمدعلى ساربان، 
امیر کیوان معصومى، ژاکلین آواره، محمد توکل، مهشــید 
میرفخرایى، مریم کریمى مهر و احمد پور مخبر در این فیلم 

کمدى به ایفاى نقش پرداختند.

«من یک ایرانى ام»
فیلم «من یک ایرانى ام»  ســاخته محمدرضا آهنج  و 
به تهیه کنندگى احمد نجفى بر پرده پردیس ســینمایى 

چهارباغ اصفهان در حال اکران است.
این فیلم یک درام ورزشى اســت که توسط محمدرضا 
آهنج ساخته شــده و از حضور علیرضا حیدرى، قهرمان 
سابق سنگین وزن کشــتى آزاد ایران به عنوان بازیگر 

اصلى سود مى برد.

«هارى»
 فیلم «هارى» محصول ســال 1393 سینماى ایران و 
ساخته امیراحمد انصارى است که به تازگى در سینماى 

چهارباغ اکران شده است.

میالد کى مرام، هنگامه قاضیانى و جمشید هاشم پور در 
این فیلم به ایفاى نقش پرداختند. 

«بدون تاریخ بدون امضا»
اما در سینما فلســطین این روزها فیلم سینمایى «بدون 
تاریخ بدون امضا» ســاخته وحید جلیلوند در حال اکران 

است.
این فیلم اجتماعى، روایت کاوه نریمان یکى از پزشکاِن 
پزشکى قانونى است که در محل کارش با جسدى مواجه 

مى شود که او را پیش از این مى شناخته است.
امیر آقایى، هدیه تهرانى، ســعید داخ، علیرضا استادى 

و نوید محمدزاده در این فیلم به ایفاى نقش پرداختند.

«اســرافیل»، برنامه آینده ســینماهاى 
اصفهان

این فیلم که حضور موفقى در جشنواره هاى بین المللى 
داشــته، قرار اســت به زودى بر پرده پردیس سینمایى 

چهارباغ اصفهان اکران شود.
هدیه تهرانى ، پژمان بازغى ، مریــال زارعى، هدى زین 
العابدین، پوریا رحیمى ســام ، ســهیال رضــوى ، على 
عمرانى، ســودابه جعفر زاده ، على شــیدایى فر، فریماه 
حسینى پور و یوسف بختیارى در این فیلم به ایفاى نقش

 پرداخته اند.

«اسرافیل» به زودى بر پرده پردیس سینمایى چهارباغ

سینما هاى اصفهان جان دوباره 
گرفتند

مدیر امور منابع آب شهرستان فریدن گفت: در 15 سال 
اخیــر ورودى و خروجى منابع آب زیرزمینى در دشــت 
دامنه – داران متعــادل نبوده و هر ســاله میزان تغذیه 
منابع آب زیر زمینى 17 میلیون مترمکعب کاهش یافته 

است.
مرتضى عادل پور اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب 
روســتایى شهرســتان براى کاهش هدر رفت آب در 
فریدن، اقدام به تعویض شبکه آبرســانى در تعدادى از 
روستاهاى شهرســتان کرده اســت، به صورتى که در 
برخى از روســتاها مانند نهرخلج، ننــادگان، ازونبالغ، 
غرغن و عادگان کل شــبکه تعویض شــده است و در 
برخى دیگر، قسمت هاى آسیب دیده تعویض شده که 
با این اقدام، 20 تا 30 درصد در مصرف آب صرفه جویى

داشــته ایم. وى افزود: بــراى جلوگیــرى از پِرت آب، 
جلوگیرى از نوسانات آب و همچنین جذب اعتبارات ملى 
باید به سمت ایجاد مجتمع هاى آبرسانى روستایى برویم. 

وى گفت: با بررسى هاى انجام شده سطح آب زیرزمینى 
دشت دامنه-داران از سال هاى 62 تا 95 نزدیک به 36 

متر افت داشته است.
وى افزود: مى توان گفت که تا ســال 78 افت آب قابل 
مالحظه اى نداشته ایم اما از سال 78 ساالنه 11/1 متر 
افت سطح آب داشته ایم و این نشان مى دهد که در حدود 
15 سال اخیر ورودى و خروجى منابع آب زیرزمینى در 

دشت دامنه – داران متعادل نبوده است.
وى ادامه داد: در این دشت ساالنه صد میلیون مترمکعب 
ورودى و 117 میلیــون مترمکعــب خروجــى آب در 
ســفره هاى زیرزمینى بوده و این نشان مى دهد که هر 
ساله میزان تغذیه منابع زیر زمینى 17 میلیون مترمکعب 

کاهش یافته است.

کاهش 17میلیون مترمکعبى آب زیرزمینى دشت دامنه-داران 

دختر 13 ساله اى که با انجام سرقت اینترنتى، 
بازى آنالین انجام مى داد، توسط پلیس فتاى 

استان اصفهان مورد شناسایى قرار گرفت.
مصطفى مرتضــوى اظهارداشــت: در پى 
شــکایت یکى از شــهروندان مبنى بر اینکه 
فردى ناشــناس به صورت اینترنتى اقدام به 
سرقت از حساب وى کرده، بررسى موضوع در 

دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وى افزود: با توجه به مستندات موجود مبنى بر 
اینکه به صورت اینترنتى از حساب وى سرقت 

شده بود، تحقیقات کارشناسان این پلیس در 
فضاى مجازى آغاز و سرانجام مشخص شد 
سرقت اینترنتى از حساب شاکى توسط دختر 
وى انجام شده اســت. رئیس پلیس فضاى 
تولید و تبادل اطالعــات فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان با بیان اینکه دختر شــاکى 
تنها 13 سال ســن دارد، انگیزه وى از سرقت 
اینترنتى از حساب پدرش را انجام بازى هاى 
رایانه اى آنالین عنوان کرد. وى با اشــاره به 
اینکه تبعــات ارتکاب جرم توســط فرزندان 

گریبان گیر والدین اســت، بر نظارت بیشتر 
والدین بر فعالیت فرزندانشان در فضاى سایبر 
تأکید و خاطرنشان کرد: خانواده ها نسبت به 
عالئمى همچون کاهــش روابط اجتماعى، 
عصبانیت و پرخاشگرى در زمان قطع اتصال به 
اینترنت، افت تحصیلى، اختالل در خواب، رفتن 
به سراغ اینترنت در موقع تنهایى، عدم تمایل 
به بیرون رفتن از خانه، مشــکالت جسمى و 
عضالنى هوشیار باشند و بازى هاى رایانه اى 

براى کودکان را خودشان انتخاب کنند.

انجام بازى 
آنالین، انگیزه 
سرقت اینترنتى 
دختر 13ساله
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فرماندار دهاقان گفت: رفع نقــاط حادثه خیز با توجه به 
اعتبارات و امکانات فراهم شــده، باید تا پایان امســال 

انجام شود.
على اصغر قاســمیان اظهار کرد: رفع نقاط حادثه خیز با 
توجه به اعتبــارات و امکانات فراهم شــده باید تا پایان 
امسال انجام شود و هیچ طرحى براى سال آینده در این 

شهرستان باقى نماند.
وى با اشاره به عملیات طرح هاى جاده اى دهاقان، گفت: 
دو بانده کردن جاده شهرضا-مبارکه و چند عملیات دیگر 
جاده اى که از مدت ها پیش آغاز شــده، تا پایان امسال 

باید پایان یابد.

فرماندار دهاقان از تشکیل ســتاد ده گانه خدمات سفر 
در این شهرستان خبرداد و از مسئوالن درخواست کرد: 
تمام تالش خود را براى بهتر شدن برنامه هاى استقبال از 

مسافران نوروزى به کار گیرند.
وى از برپایى پنج ایســتگاه اســکان ضرورى در نوروز 
دهاقان خبرداد و خاطرنشان کرد: این ایستگاه ها در شهر 

گلشن و روستاهاى شهرستان برقرار مى شود.
فرماندار دهاقان با اشاره به طرح کشیک هاى نوروزى، 
اظهارداشت: نظارت بر بازار، به عهده اداره صنعت، معدن 
و تجــارت و همچنین مجمع امور صنفى اســت و باید 

براساس طرح هاى ابالغ شده عمل کنند.

مدیربهره بردارى از تأسیسات تأمین و توزیع آب شرکت 
آبفاى استان اصفهان پیرامون اجراى خط جدید آبرسانى 
بهارستان گفت: خط 900 آبرسانى بهارستان و روستاهاى 
براآن جنوبى اصفهان که آب شــرب مورد نیاز ساکنان 
شهر بهارستان  و300 روستا در شرق اصفهان را تأمین 
مى کند، به علت احداث زیرگذر  بزرگراه شرق اصفهان 

در کمتر از 16 ساعت جابه جا شد.
ناصر اکبرى گفت: شهردارى اصفهان به منظور اجراى 
زیرگذر بزرگراه شــرق اصفهان، با تأسیسات آبرسانى 
آبفا اســتان اصفهان مواجه شــد که آبفا بــراى اینکه 
کوچک ترین خللى در اجراى  این پروژه صورت نگیرد، 

دو گروه 22 نفرى شــامل اعضاى کارگاه بحران آب و 
گروه گشت خطوط انتقال تأسیسات آبرسانى 16 ساعت 
به صورت مداوم جابه جایى خط 900 آبرسانى بهارستان 

را در دستور کار قرار دادند.
وى با بیان اینکه در طول  اجــراى عملیات جابه جایى 
خط 900 آبرسانى بهارســتان، مردم با قطعى آب روبه 
رو نشــدند، اعالم کرد: جابه جایى خط  900آبرســانى 
بهارستان در حالى انجام شد که مشترکین در حین انجام 
عملیات، با هیچگونه قطعى روبه رو نشــدند، به طورى 
که مخزن آب این شهر آبگیرى شــد و در طول  اجراى 

عملیات، خط قدیم  از مدار خارج و خط جدید اجرا شد.

رفع نقاط حادثه خیز جاده اى 
دهاقان تا پایان سال

جابه جایى خط آبرسانى 
بهارستان در کمتر از16ساعت

دزد قطعات خودرو در کاشان 
دستگیر شد

فرمانـده انتظامـى شهرسـتان کاشـان از شناسـایى و 
دستگیرى دزد قطعات خودرو در این شهرستان خبر داد.

سـرهنگ على پورکاوه گفت: رسـیدگى بـه موضوع در 
پى وقوع چند فقره دزدى قطعات خودرو در سـطح شهر 
کاشان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامى قرار 

گرفت و در نهایت متهم شناسایى شد. 
وى افزود: مأمـوران پلیس آگاهى مردى 24 سـاله را در 
رابطه با این پرونده دستگیر کردند و وى در بازجویى ها به 

ده فقره دزدى قطعات خودرو اعتراف کرد.
فرمانده انتظامى شهرستان کاشـان بى توجهى مالکان 
نسـبت بـه رعایت نـکات ایمنـى را عامـل بسـیارى از 
دزدى ها عنوان کرد و از شهروندان خواست که با توجه 
به هشدارهاى پلیس، از فراهم شدن زمینه هاى ارتکاب 

جرم پیشگیرى کنند.

آغاز کاشت خیار گل به سر 
در بادرود

مسئول اداره تولیدات گیاهى جهاد کشاورزى شهرستان 
نطنز از آغاز عملیات کاشت خیار گل به سر در سطح 120 

هکتار از مزارع بادرود خبر داد.
بهروز کیانوش اظهارداشـت: عملیات کاشـت خیار گل 
به سر در سطح 120 هکتار از مزارع بادرود آغاز شده و تا 

پایان اسفند ادامه خواهد داشت.
وى افزود: در سـال هاى گذشـته نه چندان دور عملیات 
کاشت در فروردین ماه شروع و خرداد ماه برداشت خیار 
شروع مى شد، ولى بخاطر اینکه محصول زودتر به بازار 
مصرف برسـد و سـودى عاید کشاورزان شـود عملیات 
کاشـت این محصول در اواخر بهمن به روش تونلى و با 
پوشش پالستیک انجام شد. مسئول اداره تولیدات گیاهى 
جهاد کشاورزى نطنز تصریح کرد: این محصول کامًال 
ارگانیک تولید مى شود و کشاورزان براى تقویت این گیاه 
و میوه آن از کودهاى عالى در طول برداشت استفاده کرده 

و هرگز از سموم دفع آفات استفاده نمى کنند.

فردا؛ «بانو قدس ایران» به 
اصفهان مى آید

نشست اکران خصوصى و نقد مستند «بانو قدس ایران» 
در حضور کارگـردان و تهیه کننده این فیلم، فردا سـوم 

اسفندماه در نگارستان امام خمینى(ره) برگزار مى شود.
عضو هیئت مؤسس خانه مستند اصفهان پیرامون برپایى 
این برنامه گفت: «بانو قدس ایران» مستند ارزشمندى 
است که امسـال در یازدهمین جشـنواره سینما حقیقت 
خوش درخشید و توانست به عنوان بهترین فیلم مستند، 

جایزه تهیه کننده را از آن خود کند. 
محمد غازى افزود: این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم 
مستند بخش شهید آوینى و نشـان فیروزه اى جشنواره 
یازدهم سینما حقیقت را به دست آورده و یکى از دو فیلم 
مستندى است که توانست به سـى و ششمین جشنواره 

فیلم فجر راه یابد.

تعویض پوشش 10 کیلومتر از 
خط لوله نفت اصفهان

طرح تعویض پوشش 10 کیلومتر از خط لوله 32 اینچ نفت 
خام مارونـ  اصفهان در محدوده شهر تیران آغاز شد.

رئیس واحد حفاظت از خوردگى شـرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: بر اسـاس 
نتایج پیگرانى هوشمند در محدوده کیلومتر 382 تا 392 
خط لوله نفت خام مـارون به اصفهان، چنـد مورد عیب 

شناسایى شد.
رحمت ا... مصبـاح با بیان اینکه بر اسـاس اندازه گیرى، 
ظرفیت خط در این محدوده مشخص شد و پوشش پلى 
اتیلن سه الیه سـرد که حدود چهار دهه قبل بر روى آن 
انجام شـده بود، کارآیى الزم را از دسـت داده بود، گفت: 
براى کنترل خوردگى و ایمن سـازى خط لولـه، اجراى 
طرح تعویض پوشش آغاز شد. وى گفت: استفاده از نوع 
پوشش اپوکسى 100 درصد جامد ویژه پوشش هاى زیر 
زمینى براى نخستین بار در این طرح اجرا مى شود. رئیس 
واحد حفاظت از خوردگى شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایرانـ  منطقه اصفهان افزود: پیش بینى مى شـود 
این طرح، یکساله به پایان برسد که در پى آن نقاط داراى 

عیب،  متوقف و تحت کنترل قرار مى گیرد.

خبر

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان با تأکید بر اینکه بهار و تابستان 97، 
اصفهان شرایط آبى سختى را پیش رو خواهد داشت، گفت: قرار است آب شرب انتقالى به یزد و اصفهان در 

سال آبى جارى، 10 درصد کاهش یابد.
على بصیرپور در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود اظهارداشت: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود 

129 میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته کاهش شدیدى داشته است.
وى با بیان اینکه کمتر از 10 درصد حجم ســد زاینده رود آب دارد، گفت: سال گذشته و در حالى که در این 
برهه از زمان حقابه هاى کشاورزان شرق اصفهان تحویل داده شده بود، ذخیره سد زاینده رود درحدود 260 

میلیون مترمکعب بود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان با اشاره به اینکه در سال آبى جارى میزان 
بارش ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 80 درصد کاهش یافته است، گفت: هم اکنون میزان ورودى سد 

زاینده رود 10 متر و خروجى سد حدود 10/5متر است.
وى با تأکید بر اینکه امسال اصفهان شرایط آبى ســختى را پیش رو خواهد داشت و باید صرفه جویى هاى 
شدیدى اعمال شود، تصریح کرد: شرکت آب منطقه اى براى سال آب جارى براى بخش صنعت صرفه جویى 

خواهد داشت و در این راستا آب تحویلى به صنعت باید حدود 20 درصد کاهش یابد.
بصیرپور با بیان اینکه اگر از اکنون تا دو ماه آینده بارشى نداشته باشیم،  به طور قطع در بهار و تابستان به مشکل 
بر مى خوریم، تأکید کرد: مطابق برنامه ریزى هاى صورت گرفته، قرار است آب شرب انتقالى به یزد و اصفهان 

در سال آبى جارى، 10 درصد کاهش یابد.

اعظم محمدى
در توسعه شهردارى مهم است مردم نسبت به شهردارى ها دید مثبت داشته باشند. 

رئیس شوراى شهر قهدریجان گفت: شهردارى ها براى ارائه خدمات به شهر و مردم نیاز به هماهنگى 
دستگاه هاى خدمات رسان دارند مثًال براى آسفالت خیابان یا کوچه خاکى ابتدا باید عملیات زیر ساخت 
شامل آب، برق، گاز اجرا و سپس آسفالت شود در غیر این صورت ادارات، آسفالت را تخریب مى کنند که 

براى شهردارى دوباره کارى وهزینه بسیار اسراف مى شود. 
حسنعلى هادیان، راهکار رفع مشکل را مدیریت واحد شهرى دانست و گفت: در بحث مدیریت شهرى 
همه ارگان ها و سازمان ها در جهت کسب رضایت مردم و پیشبرد اهداف باید با هم هماهنگ شوند و 
راهکار دیگر اینکه قانون براى رسیدن به این مهم شوراى شهرهاى کوچک و بزرگ و روستاها را ایجاد 

کرد و در بحث مدیریت واحد شهرى شوراها نقش مهمى خواهند داشت. 

مدیریت شــعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان گفت: براى نخســتین بار در بیمارستان آموزشى 
درمانى الزهرا(س) اصفهان دستگاه پیشرفته اندوســونوگرافى به همت بانک رفاه کارگران اصفهان 

بهره بردارى شد.
حمید رضا صفائیان اظهار کرد: بانک رفاه کارگران مدیریت شعب استان اصفهان در راستاى وظایف 

اجتماعى خود دستگاه اندوسونوگرافى را به بیمارستان دولتى آموزشى الزهرا(س) اهدا کرد.
وى ادامه داد: دســتگاه اندوســونوگرافى با هزینه اى بالغ بریک میلیارد تومــان در درمانگاه گوارش 

مرکزآموزشى درمانى الزهرا(س) اصفهان نصب و بهره بردارى شد.
وى افزود: دستگاه اندوسونوگرافى براى تشخیص ودرمان ضایعات دستگاه گوارش براى مرحله بندى 

سرطان هاى مرى، معده، اثنى عشر، پانکراس، مجارى صفراوى و رکتوم استفاده مى شود.
وى اظهار کرد: دستگاه اندوسونوگرافى با عمق بیشتر در بدن توده هاى سرطانى و حجم آنها را تشخیص 

مى دهد و از انجام عمل هاى اضافه دربدن جلوگیرى مى کند.

کاهش همزمان
 انتقال آب به اصفهان و یزد

در بحث مدیریت شهرى 
همه ارگان ها باید هماهنگ شوند

بهره بردارى ازدستگاه اندوسونوگرافى
 در بیمارستان الزهرا(س) 

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: 
خشک شــدن زاینده رود در پى اســتفاده بیش از حد از 
ســفره هاى آب زیرزمینى، تأثیرات قابل مشاهده اى در 
ساخت و سازهاى موجود اعم از ســاختمان هاى نوساز 
و ابنیه تاریخى داشته که نشــانگر فرو نشست زمین در 

این شهر است.
جمال الدین صمصام شریعت مهمترین علل فرونشست 
زمین در اصفهان را، استفاده بیش از حد از سفره هاى آب 
زیرزمینى عنوان کرد و گفت: برداشــت هاى بى رویه از 
سفره هاى زیرزمینى باید متوقف شود و باید آب در زاینده 
رود جارى شود تا از شدت تخریب هاى فرونشست زمین 

جلوگیرى شود.
وى توجه به ساختمان هاى تاریخى شــهر را، توجه به 
هویت اصفهان عنــوان کرد و گفت: بایــد به موضوع 
فرونشســت زمین براى جلوگیــرى از تخریب بناهاى 
تاریخى توجه جدى داشــت و با تمهیداتى خاص، براى 

رفع این مشکل چاره اندیشى کرد.
وى با تأکید بر اینکه در برخى از نقاط اســتان و شــهر 

اصفهان وضعیت بحرانى تر اســت، گفت: اگر الیه هاى 
خاك فشرده شــود، حتى در صورتى که آب در رودخانه 
جارى شــود، خاك غیرقابل تغذیه است و فشردگى آن 

جبران ناپذیر مى شود.
وى از برداشــت هاى بى رویه آب در باالدست و پایمال 
شدن حقوق قانونى مردم انتقاد کرد و گفت: باید از نادیده 
گرفتن حقابه هایى که از روز نخست تاکنون وجود داشته، 
جلوگیرى کرد و وزارت نیرو باید با نظارت کافى بر این 
موضوعات، در کنتــرل نحوه برداشــت و جلوگیرى از 
برداشت حقابه هاى نابجا نقش تأثیرگذارى داشته باشد.

معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان درباره 
سهم آبه هاى به ناحق واگذار شــده، اظهار داشت: این 
ســهم آبه هاى واگذار شــده باید باطل شــود و روش 
این موضوع، به حقوق قانونى که از ابتدا تقســیم شده 
اســت، بازگردد و نحوه مصارف آب به شــدت کنترل 

شود.
وى با تأکید بر اینکه اساتید دانشــگاه و کارشناسان در 
چند سال اخیر طى نشست هاى مختلف تذکرات الزم در 

این باره را داده اند، گفت: متأسفانه هنوز اقدامات جدى 
از طرف تمام دستگاه هاى مسئول انجام نشده است که 
امیدواریم همه دستگاه هاى مربوط در مورد وظایف خود 
در این امر همکارى بیشــترى در انجام اقدامات مهمتر 

داشته باشند.
صمصام شــریعت با بیــان اینکه فرونشســت زمین 
موضوعى فراشــهردارى اســت، افزود: بــه این معنى 
که رفع ایــن مشــکل، تنهــا از عهده شــهردارى بر 
نمى آیــد و نیازمند تدبیر در ســطح مدیریت اســتان و

 ملى است.
وى همچنین اعالم کرد: شــهردارى اصفهان از سال 
85 به موضوع فرونشســت زمین توجه داشــته است و 
لزوم کاهش ساخت و ســاز در بافت هاى فرسوده را در 
قالب قراردادى ریز پهنه بندى که معاونت شهرسازى و 

معمارى آن را منعقد کرده، مدنظر قرار داده است.
صمصام شــریعت افزود: در حال حاضر در حال بررسى 
موارد موجود هســتیم که نتیجه آن هنوز تکمیل نشده 

است. 

جارى شدن آب در زاینده رود 
از شدت فرونشست زمین مى کاهد

محمد معدندار، مدیر آموزش و پرورش شهرستان آران 
و بیدگل گفت: با بهره بردارى از ســه طرح عمرانى، 27 
کالس درس به فضاى آموزشى شهرستان آران و بیدگل 

اضافه خواهد شد.
وى با بیان اینکه ســه مدرســه عظیمى، رونقى و ارباب 
رحیم هاشمى در اسفندماه به بهره بردارى مى رسد، اظهار 
کرد: مدرسه ارباب رحیم هاشمى در یکى از محروم ترین 
مناطق شهرستان احداث شده است و با اعتبارى بالغ بر 1/5 
میلیارد تومان به بهره بردارى مى رسد. وى به آغاز عملیات 
عمرانى مدرسه عظیمى در 12 ســال پیش اشاره کرد و 
گفت: مرحوم عظیمى منزل مسکونى خود را به آموزش 
و پرورش وقف کردند و در کنار آن منزلى دیگر خریدارى 
شد و براى ساخت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار 
گرفت و ساخت این مدرسه با اعتبار 1/3 میلیارد تومانى 

به انجام رسید.
وى اضافه کرد: کار ساخت مدرسه رونقى نیز از 15 سال 
پیش شروع شــد، ولى تکمیل طرح به دالیل مختلف به 
تأخیر افتاد. معدندار اعتبار ســاخت مدرسه رونقى را 2/5 
میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: تعداد کالس هاى 
مدرسه رونقى 12 باب، مدرسه ارباب رحیم هاشمى 9 باب 
و مدرسه عظیمى شــش باب است که تا حدودى کمبود 

فضاى آموزشى در مناطق خود را برطرف خواهند کرد.

بهره بردارى از3 طرح 
رئیس کانــون وکالى دادگســترى اســتان اصفهان عمرانى در آران و بیدگل 

از فعالیــت چهــار هــزار وکیــل و بیــش از 400 نفر 
نیــروى کارآموز وکالــت در اســتان اصفهــان خبر

داد.
حسن صرام با اشاره به تصویب قانون مجزا کردن کانون 
وکًال از قوه قضائیه به منظور استقالل بخشى به وکال، 
افزود: اگر مقام دفاع کننده زیرمجموعه مقام بررســى 
اتهام باشــد، ممکن است متهم احســاس امنیت عدم 

رســیدگى صحیح به 
اتهامــش باشــد و 
65 ســال است که 
وکالى دادگســترى 
از قــوه قضائیه جدا 
شــده اند و هر سال 
ضــرورت  بــراى 
استمرار این استقالل 
سخنرانى هایى انجام 

مى شود.
وى گفــت: در ابتدا 

کانون وکالى اصفهان شــامل سه اســتان اصفهان، 
مرکزى و چهارمحال و بختیــارى بود، اما پس از مدتى 

این دو استان جدا شدند.
وى با بیان اینکه کانون وکالى استان اصفهان در حدود 
دو هزار و 300 وکیــل پایه دادگســترى دارد، تصریح 
کرد: بیش از 400 کارآمــوز در کانون وکالى اصفهان 
فعال هســتند که دو ســوم آنها آقایان و بقیــه بانوان

هستند.
صرام با بیان اینکه دادسراى انتظامى به تخلفات وکالى 
کانون رسیدگى مى کند، اذعان کرد: آراء صادره از کانون 
وکال قابل اعتراض در محاکم عالى قضائى است و شعبه 
معاضــدت قضائى، یکى دیگر از ارکان کانون اســت و 

مخصوص کسانى است که توانایى پرداخت حق الوکاله 
را ندارند و در سال به هر وکیل سه پرونده رایگان اجبارى 

اعطا مى شود.
وى با بیان اینکــه به صورت مشــاوره هاى رایگان در 
حوزه کانون وکال، شوراى حل اختالف، زندان مرکزى 
اصفهان، بهزیستى و کمیته امداد به افراد نیازمند مشاوره 
قضائى و بى بضاعت، راهنمایى هایى داده شــده است، 
خاطرنشــان کرد: کمیســیون هاى غیر رکنى نیز براى 
کمک به وکال تأسیس 
شده است که 18 کانون 
است و هدف آن ارائه 
مشــاوره به همکاران 
وکیــل و کارآمــوزان 

است.
وى با بیان اینکه تعداد 
وکال با جمعیت استان 
اصفهان تناسب ندارد، 
تأکید کرد: بیش از 60 
درصد از وکالى جوان 
توان پرداخت حق عضویت کانــون وکال و تمدید تمبر 
پروانه خود را ندارند، اما در دورافتاده ترین دانشگاه هاى 
استان، دانشکده حقوق وجود دارد و بیش از نیاز استان، 

وکیل داریم.
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان با بیان 
اینکه هر سال یک کمیسیون ســه نفره ظرفیت جذب 
وکیل استان را مشــخص مى کند، عنوان کرد: عالوه 
بر جذب وکال، هر ســاله مکلف به جذب بازنشستگان 
قضات، مشاوران حقوقى دستگاه هاى اجرایى و نظامى 
و نمایندگان مجلــس باید پروانه وکالــت صادر کنیم 
و این رقــم تقریبًا معــادل رقم جــذب وکیالن جوان

 است.

بیش از نیاز استان  وکیل داریم 
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پیشرفت 70 درصدى جاده 
چادگان به اصفهان

کورش موگویـى، معـاون فرمانـدار چـادگان گفت: 
جاده چادگان به اصفهان بیش از 70 درصد پیشرفت 
فیزیکى دارد که انتظار مى رود بـا پیگیرى هاى اداره 
حمل ونقل جـاده اى شهرسـتان چادگان و سـازمان 
عمران زاینده رود، سـال آینده شاهد بهره بردارى این 

جاده باشیم.

افتتاح سومین جشنواره 
سهندکاپ در شهرضا

معاون فرهنگى اجتماعى شـهردارى شهرضا گفت: 
سومین جشـنواره سـهندکاپ، در دو بخش رقابتى و 

نمایشگاهى، آغاز به کار کرد.
محمدمهـدى موالئیـان اظهارداشـت: بخـش 
نمایشگاهى این جشنواره شامل ساخت مکانیزم هاى 
حرکتى، آزمایش هایى در مباحـث مختلف مکانیک 
و آزمایش هایـى در مباحـث مختلـف الکترونیـک

 است.
وى اضافه کـرد: در بخش رقابتى این جشـنواره نیز، 
دست سـاخته هاى شـرکت کنندگان در دو بخـش 
رباط جنگجو و ماشـین کنترلى با یکدیگـر به رقابت 

پرداختند.
بـا  جشـنواره  ایـن  کـرد:  تصریـح  موالئیـان 
همـکارى شـهردارى شـهرضا، کمیتـه بازى هـا 
و ورزش هـاى الکترونیـک و سـهند رباتیـک،

 برگزار شد. 

رتبه اول  شهردارى اصفهان 
در مدیریت مصرف انرژى  

معاون خدمات شـهرى شـهردارى اصفهـان گفت: 
شـهردارى اصفهـان رتبـه برتـر مدیریـت مصـرف 
انـرژى الکتریکـى از سـوى وزارت نیـرو را دریافـت 

کرد.
حیدر قاسـمى گفـت: شـهردارى اصفهان بـا هزار و 
200 اشتراك برق و مصرف بیش از90 هزار مگاوات 
ساعت انرژى الکتریکى در سـال، بزرگترین مصرف 
کننـده بخـش عمومى شـرکت توزیـع برق اسـتان 

اصفهان مى باشد.
وى افـزود: برنامـه ریـزى منسـجم در خصـوص 
مدیریـت مصرف انـرژى، از سـر فصل هـاى اصلى 
برنامه هـاى معاونـت خدمـات شـهرى در سـال 97

 است.
وى گفـت: ایـن میـزان انـرژى صـرف روشـنایى 
پـارك، آبنماهـا، تاسیسـات آبیـارى، نورپـردازى 
ابنیـه تاریخـى و دیگـر خدمـات عمومـى شـهرى 

مى شود.
معاون خدمات شـهرى شـهردارى اصفهـان گفت: 
با توجـه به لـزوم مدیریـت مصـرف انـرژى در ارائه 
خدمـات شـهرى بـا اولویت هـاى زیسـت محیطى 
و جـارى  هزینه هـاى  کاهـش  همچنیـن  و 

 از طرفـى حجـم و پراکندگـى مصـرف در فضاهاى 
شـهرى، با تشـکیل کارگروه هاى تخصصى در این 
زمینه و  تعریف راهکارهاى گوناگون اجرایى با حفظ 
کیفیـت خدماتى که  مسـتلزم مصرف برق هسـتند، 
شـهردارى اصفهان در کاهـش و مدیریـت مصرف 
برق به ویژه در ساعات اوج مصرف به موفقیت دست

 یافت.

دستگیرى5 شکارچى غیرمجاز 
در زیستگاه هاى اصفهان 

فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان 
اصفهـان از دسـتگیرى پنـج شـکارچى غیـر مجـاز 
در زیسـتگاه هاى ایـن اسـتان درهفت روز گذشـته

 خبر داد.
مرتضـى جمشـیدیان بیـان داشـت:چهار تـن از 
شـکارچیان غیرمجاز در شهرسـتان گلپایگان و یک 
تن در منطقه شـکار ممنوع کرکس نطنز دسـتگیرو 

تحویل مراجع قضائى شدند.
وى اظهارداشـت: از دستگیرشـدگان ادوات شـکار 
شـامل سـالح ، دوربین، فشـنگ و تجهیزات شکار 

کشف و ضبط شد.

خبر

شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه در حــال حاضر با 
چالش ها و تنگناهاى زیادى روبرو هستیم، گفت: بدهى 
هزار میلیاردى و تورم نیروى انسانى از جمله این چالش ها 

است.
قدرت ا... نوروزى با اشــاره به بودجه یــک هزار و 200 
میلیارد تومانى بخش حمل و نقل شــهردارى اصفهان 
اظهار داشت: 870 میلیارد تومان از این اعتبار براى مترو 
تعریف شده است و این در حالى است که این بودجه باید 

در سال هاى گذشته تخصیص مى یافت.
وى با بیان اینکه در حــال حاضر بهره بردارى از خطوط 
یک، 2 و 3مترو فشــارهاى زیادى را به شهردارى وارد 

کرده اســت، افزود: فعالیت هاى عمرانــى در مترو به 
صورت دو شیفته و در برخى موارد به صورت سه شیفته 

انجام مى شود.
وى با اشــاره به اینکه همه تالش خود را براى پرداخت 
به موقع حقوق کارکنان شــهردارى بــکار گرفته ایم، 
تصریح کرد: باید توجه داشــت که اگر حقوق معوقه اى 
در شــهردارى وجود دارد، در این مدت نبوده و متعلق به 

گذشته است.
نوروزى با بیان اینکه ما براى اجراى چارت سازمانى ابالغ 
شده از سوى وزارت کشــور آماده ایم، افزود: به صورت 

آهسته و پیوسته در حال اجراى این طرح هستیم.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: با 
توجه به این که چادگان یکى از شهرستان هاى گردشگرى 
استان اصفهان است، مى توان از طریق گردشگرى و بوم گردى 

نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کرد.
محسن نیرومند اظهارداشت: برنامه هاى اشتغال در دست اقدام 
طرح هاى کارورزى، مهارت آموزى، مشاغل خانگى بسته هاى 
حمایتى بیمه هاى تأمین اجتماعى، روستا تعاون و پرداخت 
تسهیالت به مناطق روستایى یا جهت توسعه اشتغال هست. 
وى افزود: اعتبارات اعطایى به افــراد دریافت کننده نظارت 
نشده و تسهیالت اعطایى در مکان هاى دیگر مورد استفاده 
قرار گرفته که این یک نوع ایجاد تورم در کار و اشتغال است. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: اعتبار 
به متقاضیانى پرداخت مى شود که در راستاى ایجاد اشتغال 
سرمایه گذارى مى کنند و باید فرصت ها شناسایى و تسهیالت 
به افراد صالح اعطا شود. وى خاطرنشان کرد: معضل بیکارى 
را باید جدى گرفت و با همکارى و هماهنگى دســتگاه هاى 
اجرایى شهرستان فرصت هاى شغلى شناسایى شود تا ایجاد 
اشتغال براى جوانان فارغ التحصیل وجویاى کار فراهم شود. 
نیرومند اذعان داشت: با توجه به این که شهرستان چادگان یکى 
از شهرستان هاى گردشگرى استان اصفهان است، مى توان در 
بحث گردشگرى، بوم گردى و احداث دهکده هاى تفریحى 

در کنار رودخانه زاینده رود نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کرد.

ضرورت ایجاد اشتغال از 
طریق گردشگرى در چادگان

بدهى هاى مالى و تورم نیروى 
انسانى، چالش شهردارى 

اعظم محمدى
در مدیریت واحد شهرى کارها با برنامه ریزى دقیق، سریع تر و کارشناسانه تر انجام مى شود.

رئیس شوراى شهر شاهین شهر در مدیریت واحد شهرى شهردار را کلید دار شهر تعبیر کرد و گفت: مدیریت 
واحد شهرى همچنان مسکوت مانده و تحقق آن به توجه و پیگیرى جدى وزارت کشور بستگى دارد. به یقین 
با اجراى مدیریت شهرى از بسیارى اسراف ها جلوگیرى مى شود. مثال مدیریت واحد شهرى در شهرهاى 
کوچک از اســراف میلیاردها تومان اعتبار جلوگیرى کرده و موجب برنامه ریزى صحیح براى این هزینه

 کردن ها مى شود.
مهرداد مختارى گفت: مدیریت واحد شهرى مدیریتى کارآمد و به روز خواهد بود که بر اساس تصمیمات 

کارشناسانه از اسراف گرى شهرى جلوگیرى خواهد کرد.
مختارى ادامه داد: در حال حاضر هر دستگاه خدمات رسان بودجه مستقل دارد ولى با شروع فعالیت مدیریت 
واحد شهرى، بودجه هاى دستگاههاى خدمات رسان هم به شهردارى واگذار مى شود و شهردار با اولویت 

بندى، این بودجه را به تناسب تقسیم مى کند و خدمات هم همزمان تقسیم مى شود.

اصفهان در زمینه تولید ماهیان زینتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. 
در سال 95 بیش از 61/5 میلیون قطعه ماهیان زینتى در استان تولید شد که درحدود 27 درصد از تولیدات 

کشور را تشکیل مى دهد. 
مجتبى فوقى، مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
بیش از دو دهه است که رتبه اول تولید ماهیان زینتی را در کشور را دارا بوده و در استان بیش از 700 واحد 
تولیدي به این فعالیت اشتغال دارند . وى ادامه داد: اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در بخش تولید ماهیان 

زینتی بیش از دو هزار نفر را شامل می شود.
وى افزود: این فعالیت در14 شهرستان اســتان دنبال می شود که شهرستان هاي کاشان ، نجف اباد و 

اصفهان به ترتیب رتبه هاي اول تا سوم تولید ماهیان زینتی را در استان دارا می باشند.

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان اردستان گفت: کشت صیفى جات همچون طالبى، گرمک، خربزه و 
هندوانه در شهرستان اردستان شروع شده و سطح زیر کشت به بیش از هزار و 500 هکتار مى رسد.

على اکبر صالح گفت:  سال گذشته تولید متوسط صیفى 40 تن در هکتار بوده که پیش بینى مى شود این 
سطح به دلیل باال بودن قیمت صیفى جات در سال گذشته افزایش چشمگیرى داشته باشد.

صالح با بیان اینکه بیشترین سطح کشت صیفى در شهرستان مربوط به دهستان گرمسیر و منطقه قلعه 
گوشه موغار است، تصریح کرد: عمده تولید این محصوالت به میادین میوه و تره بار تهران، اصفهان و 

دیگر استان ها صادر مى شود.

اصفهان؛ بزرگ ترین پرورش دهنده
 ماهیان زینتى 

آغاز کشت صیفى جات در اردستان

مدیریت واحد شهرى
از اسراف جلوگیرى مى کند

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: خبر اتمام 
مهلت ثبت نام کارت ملى هوشــمند در تاریخ 20 اسفند 
صحت ندارد و بر اساس آنچه قانون تصویب کرده، صدور 

کارت در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
حسین غفرانى کجانى در خصوص کارت ملى هوشمند، 
اظهار داشــت: خبر اتمــام مهلت ثبت نــام کارت ملى 
هوشمند در تاریخ 20 اسفند صحت ندارد و بر اساس آنچه 
قانون تصویب کرده ،صدور کارت در سال آینده هم ادامه 

خواهد داشت.
وى با بیان اینکــه کارت هاى ملى به صورت ســاالنه 
تمدید مى شد، افزود: با شروع سال آینده کارت قدیمى 

فاقد اعتبار است و این تاریخ اعتبار تمدید نمى شود، اما 
مراجعه افراد براى درخواست کارت در سال جدید ادامه 

خواهد داشت.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با اشاره به آخرین 
آمار ثبت نام شــهروندان در طرح هوشمند کردن کارت 
ملى، گفت: در اســتان اصفهــان از ابتداى ســال 91 
تاکنــون بیش از دو میلیــون و 200 هــزار نفر مراجعه 

کرده اند.
وى با بیان اینکه مراجعه امســال نسبت به سال گذشته 
خوب بوده است، تصریح کرد: در سال 96 تاکنون 920 
هزار نفر براى دریافت کارت ملى هوشمند ثبت نام و در 

مجمــوع 56 درصد تاکنون اقدام به درخواســت کارت 
کرده اند.

غفرانى عنوان کرد: مهلت ثبت نام کارت ملى هوشمند 
ادامه دارد، اما مالك و ســند مراجعه به ادارات دولتى از 

سال بعد ارائه کارت هوشمند ملى است.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان در پایان خاطرنشان 
کرد: ممکن اســت فردى ادعا کند کــه االن نیازى به 
کارت ندارد و جهــت دریافت کارت اقــدام نکند، اما از 
ســال جدید در صورت مراجعه به دستگاهى، مجبور به 
اقدام مى شــود و در نتیجه کار خود فرد بــا تأخیر انجام 

مى شود.

بى اعتبار شدن 
کارت هاى ملى قدیم تا یک ماه دیگر

مجموعه هاى اصفهان ســیتى سنتر و شهرك سالمت 
اصفهان در نوزدهمین همایــش ملى صنعت و خدمات 
ســبز، به عنوان واحد هاى خدماتى برگزیده سبز کشور 

حائز رتبه زرین شدند.
این همایش هر ســاله با هدف ایجاد نگرش زیســت 
محیطى میان  واحدهاى خدماتى کشــور در بکارگیرى 
اصول حفظ محیط زیســت و ایجاد ارتباط سازنده میان 

واحد هاى خدماتى کشور برگزار مى شود.
مدیرعامل پروژه هاى اصفهان ســیتى سنتر و شهرك 
سالمت در رابطه با کســب مقام زرین در این همایش 
گفت: به دنبال انتخاب پروژه اصفهان ســیتى سنتر در 
سال گذشته به عنوان واحد سبز نمونه کشورى از سوى 
ســازمان حفاظت محیط زیســت و باتوجه به اقدامات 
بنیادین و روند رو به رشــد مســائل زیست محیطى در 
پروژه هاى در دســت اجرا، در ســال جارى نیز هر دو 
پروژه شهرك سالمت و اصفهان سیتى سنتر، به عنوان 

واحد هاى برگزیده سبز خدماتى کشور انتخاب شدند.
مســعود صرامى عنوان کرد: در میان حدود 300 واحد 
صنعتــى و خدماتى که در فراخــوان انتخاب واحدهاى 
سبز کشور شرکت کرده بودند، هشــت واحد به عنوان 
واحد هاى برگزیده ســبز کشــورى انتخاب شدند که 
پروژه هاى اصفهان سیتى ســنتر و شهرك سالمت از 

این جمله هستند.
وى در رابطه با دلیل انتخاب هــردو پروژه در حوزه برتر 
محیط زیستى کشور گفت: مکان یابى، طراحى و اجراى 

پروژه ها با مالحظات زیســت محیطى، بهره گیرى از 
ابزارهاى نوین مدیریتى، پیاده ســازى سیســتم هاى 
مدیریتى متعدد در پروژه ها از جمله ایزو IMS ،14001 و 
استقرار هر دو پروژه در حاشیه شهر جهت کنترل ترافیک 
شهرى، باعث شده است که حفاظت از محیط زیست از 
یک شــعار فراتر رفته و در این پروژه ها به عمل تبدیل

 شود.
صرامــى اظهارداشــت: اســتفاده بهینــه از انرژى در 
طراحى، اجراى تاسیســات مکانیک، برق و همچنین 
ســازه ها و عملیات ســاختمانى پروژه، بهره گیرى از 
پیشــرفته ترین تجهیزات از جمله چیلر ها و بویلر ها که 
کمترین آلودگى محیط زیســتى را دارند، توانسته است 

اقدامات مناسبى جهت حفظ محیط زیست استان و کشور
 باشد.

به گفته مدیر عامل این پروژه، مرکز خرید محصوالت 
ســالم، طبیعى و ارگانیک مطابق استاندارد هاى ملى و 
بین المللى ایجاد شده اســت که قطعا مى تواند موجب 
رونق تولیدات سالم و ترویج فرهنگ مصرف مواد غذایى 

سالم شود.
وى یادآور شــد: در کلیه پــروژه هاى در حــال اجرا و 
بهره بردارى شــده، آخرین تکنولوژى هاى روز دنیا در 
بخش مصارف انــرژى (آب، برق و گاز) بــه کار گرفته 
شــده و کمترین میزان انرژى در این پروژه ها مصرف 

مى شود.

سیتى سنتر و شهرك سالمت، موفق به دریافت تندیس طالیى شدند 

 معاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان از امدادرسانى نجاتگران 
اصفهانى بــه 607حادثه دیــده در هفته 

گذشته خبر داد .
 داریوش کریمــى با بیان اینکــه در طول 
هفته گذشته ، پوشــش امدادى 53 مورد 

حادثه توســط امدادگران ایــن جمعیت 
انجام شــده اســت، افزود : امدادگران و 
نجاتگران جمعیت هالل احمر این اســتان 
اقدام به امدادرســانى به 607حادثه دیده 

کردند.
وى افزود: در این مــدت، 16 مورد حادثه 

جاده اى، 9 مورد حادثه شــهرى،21 مورد 
خدمات حضورى وچهار مورد حادثه صنعتى 
و کارگاهى و دو مورد حادثه کوهســتان و 
یک مورد خدمات مناسبتى توسط نیروهاى 
امدادى جمعیت هالل احمر استان پوشش 

داده شد .

امدادرسانى به 600حادثه دیده در واپسین روزهاى بهمن
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برنامه ریزى بــراى برگزارى چهاردهمین نمایشــگاه 
بین المللى سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان آغاز 
شده و این نمایشگاه از 10 تا 14 اردیبهشت ماه سال آینده 

در این کالنشهر برگزار مى شود.
این نمایشگاه با حضور فعاالن حوزه سنگ، صنایع معدنى 
و بازرگانى محصوالت فرآورى شده برگزار مى شود و بر 
اساس برنامه ریزى هاى انجام شده، تفاوت هاى اساسى 

با دوره هاى پیشین خواهد داشت.
مشارکت کنندگان این نمایشگاه مى توانند توانمندى ها 
و پتانسیل هاى خود در زمینه انواع سنگ هاى فراورى 
شده ساختمانى، صادراتى، عمرانى و تزئینى، تجهیزات 

و ماشین آالت و ابزارآالت ســنگبرى و فراورى سنگ، 
معادن سنگ و تکنولوژى استخراج را به نمایش عمومى 
بگذارند. در این نمایشــگاه همچنیــن مراکز علمى و 
تحقیقاتى، انجمن ها و نشــریات تخصصــى مرتبط با 
صنعت سنگ و صنایع وابسته شامل حمل و نقل، لوازم 
و قطعات یدکى و تعمیر و نگهدارى تجهیزات و ماشین 

آالت وابسته و... حضور خواهند یافت.
عالقمندان بــراى کســب اطالعات بیشــتر و اعالم 
آمادگى حضور در این نمایشــگاه مى توانند به نشــانى 
اینترنتى isfahanisf.ir مراجعه کنند و یا با شماره هاى 

03133808582 و 09139749400 تماس بگیرند.

معــاون خدمــات شــهرى شــهردارى اصفهــان 
حذف پیرایه ها و نازیبایى ها را از ســیماى شهر، مقدم بر 
زیباسازى برشمرد و خواستار توجه ویژه تر به این موضوع 

شد.
حیدر قاســمى با بیــان اینکه بســیارى از جاذبــه ها و 
زیبایى هاى شــهر اصفهــان هنوز براى شــهروندان 
اصفهانــى و گردشــگران معرفــى نشــده اســت،

 تصریح کــرد: حذف نازیبایــى ها مقدم بر زیباســازى 
شــهر اســت و گاه به جاى صرف هزینه هاى زیاد براى 
آراســتن شــهر در زمانى کوتــاه که موجــب اقدامات
 کم دقــت مى شــود، مى تــوان نازیبایى هــا را حذف 

نمــود و با اندکــى خالقیــت، اقدامــات مناســبى را 
رقم زد کــه جلوه هــاى ذاتــى شــهر را نمایــان تر

 مى کند.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان، نورپردازى 
هاى زیبــا در شــب را از جملــه فعالیتهایــى ذکر کرد 
که زیبایى شــهر را دو چنــدان مى کند و خاطرنشــان 
کرد: به جاى کارهاى ســاده و ســطحى در شــهر در 
آســتانه نوروز باید به حذف ژولیدگــى هایى که موجب 
دلزدگى مى شــود پرداخــت و فضایى را مهیــا کرد که 
زیبایى هاى ذاتى اصفهان بیشــتر به چشم گردشگران

 بیاید.

برگزارى نمایشگاه بین المللى 
سنگ اصفهان در اردیبهشت

حذف نازیبایى ها، مقدم بر 
زیباسازى شهرى است

ممیزي سیستم مدیریت 
یکپارچه در برق منطقه اي 

ممیزي داخلی سیسـتم مدیریـت یکپارچه طی یک 
برنامـه زمانبنـدي مـدون براسـاس اسـتانداردهاى 
ایـزو   2015-9001 ، ایـزو   14001-2015 
، ایـزو  2014-10002 ، ایـزو 2012-10004 و 
اوسـس 2007-18001 باحضور بیـش از 45  ممیز 
داخلى در شـرکت بـرق منطقـه اي اصفهـان انجام 

شد.
در این ممیـزي، تمامـی فرآیندهـاي کاري و کیفی 
شـرکت به دقت توسـط ممیـزان مورد بررسـی قرار 
گرفته و موارد انطباق و عدم انطباق شناسایی  گردید 
تا پـس از ممیـزي مـوارد احتمالـی، عدم انطبـاق با 
انجام اقدامـات اصالحـی و پیشـگیرانه از بین رفته 
و بـه بهبـود مسـتمر سیسـتم مدیریـت یکپارچـه

 بیانجامد.

زندانى فرارى، به زندان 
اصفهان منتقل شد

مدیـرکل زندان هاى اسـتان اصفهـان در خصوص 
یک زندانى فـرارى از زندان اصفهان کـه در ورودى 
شهر سـرخه سمنان دسـتگیر شـده بود، توضیحاتى

 داد.
گرجى زاده اعـالم کرد: در پـى درج خبـرى مبنى بر 
دستگیرى یک زندانى فرارى از زندان اصفهان توسط 
عوامل انتظامى شهرستان سرخه به اطالع مى رساند 
اتهـام زندانـى مذکـور کالهبـردارى شـش میلیارد 
تومانى نبوده و جرمش تهیه و توزیع چک پول جعلى

 است.
مدیرکل زندان هاى استان اصفهان افزود: این متهم 
پس از متوارى شـدن از یـد مامورین بـا انجام رصد 
اطالعاتـى و حضور عوامـل یگان حفاظت سـازمان 
زندان هـاى کشـور دسـتگیر و بـه اصفهـان منتقل 

شده است.

الزامى شدن وکالت 
در حال پیگیرى است 

نایب رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 
گفت: قانون صراحـت دارد که از هـر طریقى تخلف 
وکیل به ریاست کانون وکال اطالع داده شود و رئیس 
کانون آن را مسـتحق تعقیب بداند آن را به دادستان 

انتظامى اطالع مى دهد.
اسدا... اسالمى با بیان این که الزامى شدن وکالت در 
حال حاضر به صورت جدى در حال پیگیرى اسـت، 
گفت: اگر وکالت الزامى شـود، بسیارى از مردمى که 
توان مالى ندارنـد، نمى توانند از وکیل اسـتفاده کنند 
و بخـش معاضـدت حقوقى بـراى کمک بـه همین 

افراد است.
وى با بیـان این که بـراى لباس متحدالشـکل وکال 
مشکالتى بر سر راه است، خاطرنشان کرد: در سطح 
استان کلینیک هایى براى ارائه مشاوره هاى حقوقى 
به مردم فعال هستند و اگر از خدمات مشاوره حقوقى 
اسـتقبال شـود آمادگى گسـترش این کلینیک ها را 

داریم.

هیئت مدیره خانه مطبوعات 
اصفهان انتخاب شد

بازرسـان  و  هیئت مدیـره  اعضـاى  ترکیـب 
جدیـد خانـه مطبوعـات اسـتان اصفهـان از طریق 
رأى گیرى توسـط اعضـاى آن مشـخص و انتخاب

 شد.
بـر ایـن اسـاس زهـره والى پـور، رضـا صالحـى، 
نفیسـه یزدانى، حسـین قلع ریز، نفیسـه راهـدارى، 
امیراحمـد زنـدآور و محمـد قاسـمى بـه عنـوان 
اعضاى اصلـى هیأت مدیـره جدید خانـه مطبوعات 
اسـتان اصفهـان انتخـاب شـدند. همچنیـن ناصـر 
بهـروان، بهمـن توکلـى فـرد، طاهـره شـفیعى، 
بهـروز راعـى دهقـى و عبـاس چیوائـى نیـز بـه 
عنـوان اعضـاى على البـدل هیئت مدیـره انتخـاب

 شدند.
منوچهـر احـدى و احمدرضـا دهانـى نیز بـه عنوان 
بازرسـان اصلى و پرویـز فروزانى به عنـوان بازرس 

على البدل خواهند بود.

خبر

مصطفی علوي، مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان یکی از مصرف کنندگان 
گاز  طبیعی در استان اصفهان می باشد که قسمتی از این مصرف در جهت تولید وصنعت فوالد و درصدي نیز 
صرف تولید برق نیروگاه هاي این شرکت می شود که به لحاظ قانونی می توان این دو بخش را تفکیک و از 

تعرفه هاي مربوط به خود استفاده شود . 
وي با اشــاره به این موضوع که تفکیک این دو بخش می تواند هزینه هاي گاز مصرفی شرکت ذوب آهن 
را کاهش دهد، یادآور شــد: در حال حاضر زمینه هاي آن فراهم شده است که این تفکیک صورت پذیرد و 
ذوب آهن اصفهان و شرکت گاز استان اصفهان به تعامل خوبی در این خصوص رسیده اند تا این توافق به 

سرانجام برسد .
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: قسمتی از این کار مســتلزم اقدامات فنی و بخشی دیگر نیز 
اقدامات اداري می باشد که با همت ذوب آهن اصفهان و شرکت گاز استان اصفهان این مهم هر چه سریعتر 

عملی خواهد شد . 
وي ذوب آهن اصفهان را صنعتی ملی و مایه افتخار استان اصفهان دانست و افزود: ذوب آهن اصفهان عالوه 
بر داشتن محصوالت استراتژیک با کیفیت، اشتغال زایى در استان نیز نموده و کمک به بالندگی این صنعت، 

وظیفه هر نهادي می باشد .
علوي گفت: ذوب آهن اصفهان با تخصیص 16 هزار هکتار فضاي ســبز و مدیریت استفاده از منابع آبی و 
همچنین استفاده از پساب هاي شهرستان هاي اطراف توانسته در بخش اقدامات زیست محیطی، یکی از 

سرآمدهاي این صنعت در کشور باشد و می تواند در آینده یکی از صنایع سبز در کشور باشد .

مدیر اداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى شهرستان کاشان از ایجاد 200 فرصت شغلى در 
زمینه هاى صنایع دستى و گردشگرى در این شهرستان طى سال جارى خبر داد.

محسن جاورى گفت: یک سوم از این مشاغل در بخش هنرهاى سنتى و صنایع دستى مانند گیوه دوزى، 
سفالگرى و زیلوبافى ایجاد شده است. 

وى افزود: سرمایه گذارى و ایجاد اشتغال در این حوزه، افزون بر رونق اقتصادى در کسب و کار و همچنین 
درآمدزایى، موجب احیا و حفظ هنرهاى سنتى و صنایع دستى نیز مى شود.

مدیراداره میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى شهرستان کاشان خاطر نشان کرد: حوزه صنایع 
دستى با برنامه ریزى در پى حفظ، احیا و نشان دادن جایگاه واقعى صنایع دستى منطقه در سطح استان، 

کشور و جهان است.

کاهش هزینه هاى گاز ذوب آهن
 با اعمال تعرفه نیروگاهى  

200شغل در حوزه صنایع دستى کاشان
 ایجاد شد

آغاز ثبت نام الکترونیکى نهال رایگان از فردا

ساسان اکبرزاده
«حذف آزمون ها در دوره ابتدایى، در راستاى سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش با هدف رهایى دانش آموزان 
از اضطراب و بهره گیرى از لذت دوران بچگى است که 
حاصل نظرات متخصصان و کارشناســان امر تعلیم و 

تربیت است.» 
سرپرست آموزش و پرورش اســتان اصفهان در جمع 
خبرنگاران با بیان این مطلب گفــت: آنچه در محتواى 
درســى دانش آموزان در دوره ابتدایى است حاصل نظر 
متخصصان و کارشناســان تعلیم و تربیــت بر مبناى 
توجه به مسائل اعتقادى، فرهنگى و آموزش و پرورش 
تطبیقى جهانى بوده است که در نهایت تصمیم به حذف 
آزمون ها گرفته شــد اما هنوز به ما ابالغ و اعالم نشده

 است. 
محمدجواد احمــدى با بیان اینکه حــذف آزمون ها در 
دوره ابتدایى موافقان و مخالفانى دارد به تشــریح این 
نظریات پرداخت و افــزود: موافقان عمومًا صاحبنظران 
تعلیم و تربیت هســتند که از آن دفاع مى کنند و تعداد 
کمى از مخالفان نیز با نگاه علمى آن را تجزیه و تحلیل

 کرده اند که ما به آنها احترام مى گذاریم ولى در این میان 
مخالفانى هم هستند که از این راه تاکنون به نوا رسیده اند 
و درآمد میلیاردى داشته اند که حاال صداى خود را بلند 

کرده اند. 
وى با بیــان اینکــه از 250 هــزار شــرکت کننده در

 آزمون هاى استعدادهاى درخشان، در نهایت 15 هزار 
نفر به دوره اول راه مى یابند گفــت: تکلیف 235 هزار 
شــرکت کننده دیگر در این میان چه مى شود؟ بنابراین 
امروز هیاهوى مخالفان براى منافعى است که از رهگذر 
تست و آزمون از دست مى رود. البته حذف آزمون ها در 
حال حاضر براى مدارس دولتى است و اخبار تأیید نشده 

مبنى بر اجراى آن در مدارس غیردولتى است. 
سرپرســت آموزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار 
کرد: ذائقه دانش آموزان در تیزهوشــى متفاوت است و 
معتقدیم دانــش آموزان باید در کنار هم باشــند و همه 
مهارت ها را با هم تمریــن کنند و حذف آزمون ها براى 

عدم جداسازى است. 
احمــدى از جایگزینى باورها به جاى بایدها ســخن به 
میــان آورد و گفت: در روزگار کنونــى باورها باید جاى 
بایدها را براى دانش آموزان در مدارس بگیرند و باورها 
را به روش هاى فرهنگى، سنتى و دینى در ذهن دانش 
آموزان حاکم کرده و در این راستا، بهترین روش، الگویى

 است. 
وى آموزش و پرورش را ســنگ بناى توسعه دانست و 
افزود: در توسعه، مبنا انسان است که دوران شکل گیرى 
آن در آموزش و پرورش است. احمدى در بخش دیگرى 
از ســخنانش گفت: وجود کانکس به جاى مدارس که 
در استان اصفهان اندك اســت بر اثر اجراى شتاب زده 
طرح 3-3-6 بوده اســت. سرپرست آموزش و پرورش 

استان اصفهان در پاسخ به سئوالى در زمینه گرو کشیدن 
کارنامه دانش آموز، در ازاى پرداخت هزینه در مدارس 
دولتى هم گفت: گرو کشــیدن کارنامــه دانش آموز در 
قبال پرداخت هزینه در مدارس دولتى کارى ناشایست 
است که ما در صورت شناســایى با آنها برخورد خواهیم

 کرد. 
احمدى در آســتانه هفته تربیت اسالمى (14-8 اسفند) 
گفت: تربیت اسالمى با شادى و نشاط که در روح دین و 
اعتقادات اسالمى است مى تواند انگیزه مناسبى در دانش 
آموزان ایجاد کند و مربیــان باید در این زمینه اردوهاى 

فرهنگى و... را برگزار کنند. 
■■■ 

معاون دوره دوم متوســطه آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان هم با اشــاره به حذف آزمــون ها گفت: حذف 
مدارس و نخبه پــرورى، نقطه چالش ما نیســت. این 
درحالى است که ما در آموزش و پرورش استان اصفهان، 
با عدم تعادل فضایى و نیروى انســانى، مدارس شبانه 
روزى، مدارس اســتثنایى و... مواجه هســتیم و باید به 

آموزش و پرورش توجه شود. 
رحیم محمدى اظهار کرد: در آمــوزش و پرورش همه 
باید نظر دهند تا کارآمد باشد و در این میان فقط مدارس 
تیزهوشان نیســت و با حذف آزمون ها، مدرسه از یک 
نهاد آموزشى صرف به نهادى تربیتى و اجتماعى مبدل 

خواهد شد. 
وى با بیان اینکه آزمون ها در مدارس خاص، یادگیرى 
براى ارزشــیابى بود که فقط هوش ریاضى ســنجیده 
مى شــد و باید در ساختار اصالح مى شــد گفت: ما در 
حقیقت در اســتان اصفهان از چند سال گذشته، حذف 
مدارس اســتعدادهاى درخشــان را مدنظر داشــتیم. 
وى ادامه داد: امــروز مدارس تیزهوشــان اصفهان از 
12 مدرســه در گذشــته به هشــت مدرســه کاهش 
یافته و باعث شــده تا ما کمترین تنش هــا را در حذف 
آزمون هاى استعداد درخشان داشــته باشیم و به نوعى 
50 درصــد ظرفیت ها را طى ســه ســال اخیر کاهش 

دادیم. 
محمــدى افــزود: تولید ثــروت فــردا، بســتگى به 
میزان آموزش گیرندگان امروز اســت. ایــن درحالى 
اســت که بعضى از مــدارس دولتى ما جایــگاه علمى 
باالترى نســبت بــه مدارس تیزهوشــان در اســتان

 دارند. 
معــاون دوره دوم متوســطه آمــوزش و پــرورش 
اســتان اصفهان گفــت: حــدود یک درصــد دانش 
آمــوزان اســتان اصفهــان در دوره اول و دوم معادل 
هفت هــزار نفــر تیزهوش هســتند و امــروز اصالح 
رونــد بســتر نخبــه پــرورى در جامعه آمــوزش و 
پرورش مدنظر اســت تــا همــه در خدمــت جامعه

 باشند. 
■■■ 

رئیس اداره آموزش دوره دوم ابتدایى آموزش و پرورش 
استان اصفهان هم تربیت را یک فرآیند منظم در جهت 
رشد شــخصیت دانش آموز بیان کرد و گفت: ارزشیابى 
و ســنجش در دوره ابتدایى، کیفى و توصیفى اســت 
که بــه اعتقاد روانشناســان تربیتى و تعلیــم و تربیت، 
موجب یادگیــرى در فضایى پــر از امنیــت و آرامش

 است. 
محمدرضا نظریان افزود: برنامه حذف آزمون ها در دوره 
ابتدایى، اقدامى قابل ستایش از سوى وزارت آموزش و 
پرورش با هدف بازگردانى تعلیم و تربیت در کودکى است 
چرا که ایــن آزمون ها، جریان تعلیــم و تربیت در دوره 

ابتدایى را مختل کرده بود. 
وى اجــراى طــرح «شــهاب» (شناســایى و هدایت 
استعدادهاى برتر دانش آموزان) را موجب تقویت دانش 
آموزان بااســتعداد مى داند و مى گوید: طرح «شهاب» 
رویکردى تلفیقى داشــته و بر مبناى علمى اســت که 
اســتعدادهاى مختلف در آن قابل رصد است و معتقدیم 
هر دانش آموز باید براساس استعدادهایى که دارد تشویق 

شود و اعتماد به نفس پیدا کند. 
نظریان گفت: تمرکز اجراى طرح «شــهاب» جایگزین 
نخبه پرورى در دوران دبستان براى شناسایى و هدایت 
دانش آموزان اســت و ما این طرح را در دوره ابتدایى در 
قالب ارزشــیابى توصیفى ادامه مى دهیم تا استعدادها 

بیش از پیش شکوفا شوند.

سرپرست آموزش و پرورش استان اصفهان تشریح کرد

چرایى حذف آزمون هاى
تیزهوشان

 آنچه در محتواى 
درسى دانش آموزان 

در دوره ابتدایى است 
حاصل نظر متخصصان 
و کارشناسان تعلیم و 
تربیت بر مبناى توجه 
به مسائل اعتقادى، 

فرهنگى و آموزش و 
پرورش تطبیقى جهانى 
بوده است که در نهایت 

تصمیم به حذف 
آزمون ها گرفته شد

مدیرعامل سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى اصفهان گفت: شهروندان براى دریافت نهال رایگان 
مى توانند از سوم(فردا) تا سیزدهم اسفند ماه در سایت سازمان پارکها و کانال تلگرامى مورد نظر ثبت 

نام کنند.
فروغ مرتضایى ن ژاد بیان داشت: ســامانه ثبت نام براى دریافت نهال رایگان از طریق سایت سازمان
 پارك ها و فضاى ســبز Isfahan.ir/parkha و یا آدرس تلگرامىisfnahalbot  @ از تاریخ 

سوم تا سیزدهم اسفند ماه سال جارى فعال مى شود.
مدیرعامل ســازمان پارکها و فضاى ســبز شــهردارى اصفهان اضافه کرد: محــل توزیع نهال در 
فرهنگسراهاى مناطق پیش بینى شده و کارشناسان متخصص فضاى سبز و کشاورزى در دو شیفت 
صبح و بعد ازظهر 15 تا 22 اسفندماه در محل هاى مذکور حضور مى یابند و اطالعات فنى الزم را به 
شهروندان مى دهند. وى با تاکید بر نهادینه شدن فرهنگ درختکارى به منظور حفاظت از گنجینه ملى 
ادامه داد: درختکارى فعالیتى اثر بخش براى حفاظت از محیط زیست و تضمین زندگى آیندگان محسوب 
مى شود اقدامى که با نهادینه شدن و ارتقاى فرهنگ عمومى نسبت به اهمیت و جایگاه طبیعت مى تواند 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مى باشد 
117- رأى شماره 9436 مورخه 1396/10/10آقاى ابراهیم ابراهیم پور نجف آبادى به شناسنامه شماره 845 
کدملى 1090821867  صادره نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 336/50 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 483 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
118- رأى شــماره 10198 مورخه 1396/10/30 آقاى سیدرضا موســوى به شناسنامه شماره 36 کدملى 
1129545229 صادره فریدونشهر فرزند سیدجالل درششدانگ یکباب خانه به مساحت 245/51 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 28 فرعى از159 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

باشدالزم به ذکراست پالك مذکور دررهن بانک صادرات اصفهان شعبه شریعتى نجف آباد مى باشد 
143- رأى شــماره 8750 مورخه 1396/9/28 آقاى رحمت اهللا علویان به شناســنامه شماره 316 کدملى 
1090332785 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 158/35 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 399 واقع درقطعه  6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

144- رأى شماره 8535 مورخه 1396/9/21 خانم محبوبه ســادات محمدى به شناسنامه شماره 23184 
کدملى 1090229763 صادره نجف آباد فرزند ســیدمحمود درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 90/57 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 361واقع درقطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

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

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

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

گردید  - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
ادامه در صفحه 15
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ادامه از صفحه 14
148- رأى شــماره 8717 مورخه 1396/9/28 آقاى رضا هوائى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 515 
کدملى 1091098379 صادره نجف آباد فرزند عباس درســه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى ازیکبابخانه 
به مساحت 66/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 969 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 
ملک موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواســطه ازورثه مالک رسمى آقاى غالمحسین بدیهى نجف آبادى 

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

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

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

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

رسمى ورثه غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
153- رأى شــماره 9152 مورخه 1396/10/5 آقاى مرتضى فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 794 
کدملى 1091132542 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/20 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 473 واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
154- رأى شــماره 7144 مورخه 1396/7/30 آقاى حمید مصطفائى به شناســنامه شــماره 75 کدملى 
1091114714 صادره نجف اباد فرزند ابوطالب درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 159/14 مترمربع 

قسمتى ازپالك 128 واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
155- رأى شــماره 10041 مورخه 1396/10/25 خانم زهرامهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 357 
کدملى 1091466092 صادره نجف اباد فرزند رضا درقســمتى ازیکباب انبار به مساحت 19/85 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 63/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

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

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

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

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

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
161- رأى شماره 9990 مورخه 1396/10/24 آقاى محمد على صفرى احمد رضایى به شناسنامه شماره 38 
کدملى 5499769753 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 94/72 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 361 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
162- رأى شــماره 9774 مورخه 1396/10/19 آقاى غالمحسین جوزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
626 کدملى 1090942389 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 205/33 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 231 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

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

ازپالك شماره 859 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
164- رأى شــماره 8002 مورخه 1396/9/2 خانم محبوبه براتیه نجف آبادى به شناســنامه شماره 2568 
کدملى 1090358652 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 152/61 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 749 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
165- رأى شــماره 5688 مورخه 1396/6/9 آقاى جواد گلى ملک آبادى به شناسنامه شماره 799 کدملى 
1091322856 صادره نجف اباد فرزند فتح اله درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 138/95 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 219 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

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

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

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

مالک رسمى مشاعى مى باشد
169- رأى شماره 8325 مورخه 1396/9/16آقاى مســلم حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1784 
کدملى 1091332703 صادره  نجف آباد فرزند محمود درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
167/32 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 793/1 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مورد 
تقاضا راطبق قولنامه عادى ازآقاى محمود حجتى ورثه مالک رسمى آقاى اسداله حجتى خریدارى نموده است 
170- رأى شماره 8329مورخه 1396/9/16خانم فرخنده طالبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 125 کدملى 
1091442606 صادره  نجف آباد فرزند علیرضا  درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
167/32 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 793/1 واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مورد 
تقاضا راطبق قولنامه عادى ازآقاى محمود حجتى ورثه مالک رسمى آقاى اسداله حجتى خریدارى نموده است 
171- رأى شماره 8358 مورخه 1396/9/16 آقاى اســماعیل شریعت زاده به شناسنامه شماره 40 کدملى 
1091517721 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
91/88مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 538/5 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
172- رأى شــماره 8356 مورخــه 1396/9/16 خانــم اطهر غیور  به شناســنامه شــماره 220کدملى 
1091526281 صادره نجف آباد فرزند یداله درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
91/88مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 538/5 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

مشاعى مى باشد
174- رأى اصالحى شماره 9970 مورخه 1396/10/24 پیرو رأى شماره  2973 موررخه 1396/3/21  آقاى 
محمود انتشارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 645 کدملى 1090339410 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى 
درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 106/80 مترمربع قسمتى ازپالك  شماره 779 واقع 
درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى پالك اشتباها 799 ذکرشده بود که به 779 اصالح گردید 
175- رأى اصالحى شــماره 9969 مورخه 1396/10/24 پیرو رأى شــماره  2951 موررخه 1396/3/21  
خانم کبرى موسى عرب نجف  آبادى به شناسنامه شماره 24282 کدملى 1090240790 صادره نجف آباد 
فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 106/80 مترمربع قسمتى ازپالك  
شــماره 779 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان که دررأى قبلى پالك اشتباها 799 ذکرشده بود که به 

779 اصالح گردید 
176- رأى شــماره 9806 مورخه 1396/10/20 آقاى وحید حرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 9946 
کدملى 1092184041 صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
154 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 435 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

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

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

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

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

واقع مى باشد - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
182- رأى شــماره 10010 مورخه 1396/10/24 آقاى محمود نجفیان به شناسنامه شماره 529 کدملى 
1090841426 صادره نجف اباد فرزند محمد حسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/26 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 763 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
183- رأى شــماره 8227 مورخه 1396/9/11خانم مریم جهانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 2276 
کدملى 1091284792 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 231 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد

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

مشاعى مى باشد
185- رأى شــماره 9707 مورخه 1396/10/16 آقاى حجت کاظمى به شناســنامه شــماره 201 کدملى 
1091188599 صادره نجف آباد فرزند عبدالصمد درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 374/53 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 371 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
186- رأى شــماره 9487 مورخه 1396/10/10 خانم اســماء السادات اســماعیلیان به شناسنامه شماره 
1080208046 کدملى 108028046 صادره نجف اباد فرزند سید احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
148 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1058/1 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اسناد و امالك نجف اباد/11/1049 
حصر وراثت

سید مصطفى عطایى کچویى داراى شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسه 208/96 از این شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیده کبرى بیگم نظام الدینى کچویى 
به شناســنامه 30 در تاریخ 1396/5/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- سید مصطفى عطایى کچویى فرزند سیدناصر ش.ش 22 فرزند متوفى 2- سید مهدى 
عطایى کچوئى فرزند ناصر ش.ش 12 نســبت فرزند متوفى 3- ســیدمرتضى عطایى کچویى فرزند ناصر 
ش.ش 37 نسبت با متوفى فرزند 4- سیدعلى عطایى کچوئى فرزند ناصر ش.ش 1520 نسبت با متوفى فرزند 
5- بتول آغا عطایى کچوئ ى فرزند ناصر ش.ش 40 نســبت فرزند متوفى. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 1643 شعبه دوم 

شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف بخش باغبهادران (مجتمع شماره یک) /11/1005
فقدان سند مالکیت 

وراث غالمرضا قندهارى علویجه فرزند حیدر باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود 
که تحت شــماره 16536-96/11/03 توسط دفترخانه 182 علویجه رســما گواهى شده، مدعى است که 
سندمالکیت پنج سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ پالك شماره 2459 فرعى واقع در علویجه یک اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 586 دفتر 64 امالك ذیل ثبت 13075 بنام صنمبر اکبرى علویجه ثبت و 
سند صادر گردیده و سپس بموجب سند قطعى 30985-76/07/24 دفترخانه 41 تیران به غالمرضا قندهارى 
علویجه نامبرده باال انتقال شده است و معامله دیگرى انجام نشده، مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه 
در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 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 مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 96/12/02، 

7996 /م الف- ابوالفضل ریحانى کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت/11/1050
 مزایده

 در پرونده کالسه 950168 و 950065 اجرایى و به موجب دادنامه 473-95 و 291-95 صادره از شعبه اول 
حقوقى نجف آباد محکوم علیه اجرایى على نورى پور فرزند باقر محکوم است به پرداخت 1/080/000/000 
ریال در حق اکبر جمشیدیان و نیز مبلغ 458/093/350 در حق محمدحیدرپور بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ ... ریال نیم عشــر دولتى درحق صندوق دولت که از طریق اجراى 
احکام مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توســط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب مهدى 
کتانى به شرح ذیل ارزیابى گردیده است: منزل مسکونى به نشــانى گلدشت خ ابوذر خیابان سعدى شرقى 
پالك آب 5943 کدپستى 86841-85831 منزل فوق داراى 260 مترمربع عرصه و حدود 177/1 متر اعیانى 
در یک طبقه با اسکلت دیوار باربر سقف پیش ساخته بتنى درب داخل چوبى با قدمت حدود 20 ساله به شماره 
ملک 1361/391 به شماره چاپى سند 889158 ملک مذکور جمعا سه دانگ مى باشد. توضیحا شش دانگ 
ملک شماره 1361/391 تشکیل از دوباب منزل مسکونى مى باشد که سه دانگ آن به شرح فوق الذکر منزل 
مسکونى متعلق به آقاى باقر نورى پور مى باشد و به میزان محکوم به از ملک فوق به مزایده و فروش خواهد 
رسید که ســه دانگ ملک مذکور به میزان 1/612/750/000 ریال معادل یکصد و شصت و یک میلیون و 
دویست و هفتاد و پنج هزار تومان ارزیابى گردیده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت 
به نظریه کارشناسى اموال توقیف شده ازطریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد درتاریخ 96/12/13 ساعت 10 
صبح و در محل اجراى احکام به فروش میرسد. برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین 
قیمت را انتخاب که بایســتى 10٪ آن را فى المجلس به حساب شماره 2171290354001 واریز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه به نفع صندوق دولت ضبط و 
مزایده مجدداً تکرار مى گردد. ضمناً خریدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از مال/اموال/ملک موردنظر 

بازدید به عمل آورد. 7973/م الف مدیراجراى احکام حقوقى دادگسترى نجف آباد/11/1051
 اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426796300192 شــماره پرونده: 9409986796300714 شماره بایگانى شعبه: 
940724 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096796301914 و شماره دادنامه مربوطه  
9509970350101741 محکوم علیه کریم عبداله زاده نشانى: مجهول المکان محکوم است به انتقال سند 
یک دستگاه خودروى سوارى ال 90 به شــماره انتظامى 149 ب و ایران 86 و پرداخت مبلغ 50/150/000 
ریال بابت هزینه دادرسى و پرداخت نیم عشر حق االجرا گردید. مشخصات محکوم له: حمزه نصیرى نشانى: 
شهرستان اصفهان اتوبان ذوب آهن روســتاى فیالورگان پ 173. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گــذارد (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 باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص 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 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 امــوال 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 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: 35941 شعبه 33 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /11/968

ابالغ رأى
شماره ابالغنامه: 9610100354709571 شــماره پرونده: 9609980362501375 شماره بایگانى شعبه: 
961186 شاکى: مدیریت جهاد کشاورزى شهرســتان اصفهان به نشانى اصفهان خ فردوسى خ منوچهرى 
متهم: آقاى عبدالکریم نوروزى به نشــانى اصفهان- روران اتهام: تغییر غیرمجاز کاربرى اراضى زراعى و 
باغها به میزان 184 مترمربع با دیوارکشى پیرامون زمین زراعى گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده 
و جامع اوراق آن ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء راى مى نماید. رأى دادگاه: 
درخصوص اتهام آقاى عبدالکریم نوروزى مبنى بر تغییر غیــر مجاز کاربرى اراضى زراعى و باغها به میزان 
184 مترمربع با دیوار کشى پیرامون زمین زراعى (که بهاى هر متر آن بعد از تغییر کاربرى به مبل غ یک میلیون 
ریال توسط کمیسیون تقویم اراضى به شرح صفحه شانزده پرونده تقویم گردیده) بدون اخذ مجوز از کمیسیون 
موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب 1374 با اصالحات بعدى آن 
دادگاه نظر به شکایت جهاد کشاورزى اصفهان و صورتجلسه بازدید از محل و گزارش مرجع انتظامى و معاینه 
محلى و صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضى راجع بهاى ملک پس از تغییر کاربرى و مالحظه تصاویر گرفته 
شده از محل و موجود در پرونده و عدم حضور و دفاع از ناحیه وى در جلسه رسیدگى با وصف احضار از طریق 
روزنامه دادگاه و اینکه برابر ماده یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربرى غیرمجاز مصوب 1/8/1385 
یکى از مصادیق تغییر کاربرى غیرمجاز دیوارکشى اراضى بدون مجوز از کمیسیون مربوطه مى باشد و سایر 
محتویات پرونده بزهکارى وى را محرز و مسلم مى داند. لذا مستنداً به ماده 3 اصالحى مصوب 1385 قانون 
حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغها عالوه بر قلع و قمع بنا احداثى (دیوار) و اعاده به وضع ســابق نامبرده به 
پرداخت جزاى نقدى معادل یک برابر بهاى روز زمین با کاربرى جدید که مورد نظرمتهم بوده است به مبلغ 
184/000/000 میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم مى نماید راى دادگاه غیابى و ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه مى باشــد و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر 
خواهى در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 36008 صیاف زاده- رئیس شعبه 121 دادگاه کیفرى 

دو شهر اصفهان (121 جزایى سابق) /11/969
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 132/95 شماره دادنامه: 574- 95/6/1 مرجع رسیدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: مهران یوسفى شاتورى فرزند حیدرعلى نشانى: اصفهان- بخش جلگه- هرند- پشت دادگاه عمومى 
بخش جلگه- مؤسسه یگانه عدل دادگستر خوانده: امین بارانى پور فرزند صفرعلى نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال بابت یک فقره چک شماره 943338- 89/11/19 بانک تجارت 

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست 
مهران یوسفى شاتورى به طرفیت امین بارانى پور بخواســته مطالبه مبلغ سى و پنج میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شــماره هاى 943338- 89/11/19 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر 
تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و 
انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309 ،307، 
249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت یکصد و شصت هزار ریال به عنوان خسارت دادرســى به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 
سررسید 89/11/19 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس مدت 
20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف: 35929  شعبه 22 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان /11/970
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 131/95 شماره دادنامه: 575- 95/6/1 مرجع رسیدگى: شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: مهران یوسفى شاتورى فرزند حیدرعلى نشانى: اصفهان- بخش جلگه- هرند- پشت دادگاه عمومى 
بخش جلگه- مؤسسه یگانه عدل دادگستر خوانده: امین بارانى پور فرزند صفرعلى نشانى: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال بابت یک فقره چک شماره 943339- 89/11/30 بانک تجارت 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگى 
با استعانت از خداوند متعال بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دادخواست 
مهران یوسفى شاتورى به طرفیت امین بارانى پور بخواسته مطالبه مبلغ سى و پنج میلیون ریال وجه یک فقره 
چک به شماره هاى 943339- 89/11/30 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسى و تأخیر تأدیه با 
توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ قانونى وقت و انتظار 
کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه ى خوانده به خواهان را حکایت مى کند. على هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 315، 310، 309 ،307، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت یکصد و هفتاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرس ى و هزینه نشر آگهى به پرداخت خسارت تأخیر و 
تأدیه از تاریخ سررسید 89/11/30 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد. رأى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35931 شعبه 22 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /11/971
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960492 مرجع رسیدگى: شعبه بیســت و نهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مجید 
کنگازیان به نشــانى پارك الله دینان کوچه برج بن بست شــاهد پ 333 خوانده: عباس دوستى به نشانى 
مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــوراى حل اختالف: در خصوص دعوى آقاى مجید 
کنگازیان به طرفیت آقاى عباس دوستى به خواســته مطالبه مبلغ 27/730/000 ریال وجه چک به شماره 
015076- 88/8/5 و 015082- 88/8/5 و 015064- 88/7/20 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق 
خسارات قانونى با توجه به دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
دفاع نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 27/730/000 ریال بابت اصل خواسته و ششصد و چهل و پنج هزار ریال 
(645/000 ریال) بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 88/7/20 و 
88/8/5 و 8/5 /88 تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهــان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35958 شعبه 29 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان /11/972
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960926 شــماره دادنامه: 9609976805102249-96/11/4 مرجع رسیدگى: شعبه 51 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهتاب شیران به نشانى خیابان مســجد سید ك 32 وکیل: مسعود 
شریفى به نشانى خ توحید میانى، طبقه فوقانى بانک ملت ساختمان بهســامان، طبقه اول واحد چهار دفتر 
وکالت آقاى سیدمجید خدایى خوانده: محمد گودرزى خواسته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 140/000/000 
ریال به شماره 030152 به انضمام کلیه خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى مهتاب شیران با وکالت محمد شریفى به طرفیت آقاى 
محمد گودرزى به خواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه چک به شماره 030152 به عهده بانک سپه 
شعبه خ مشیرالدوله به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا 
دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 
519، 522  قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/790/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف (95/12/10) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35956 شعبه 51 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه ) /11/973
ابالغ راى

شعبه: 52 کالسه پرونده: 960995 شماره دادنامه: 9609976805201878- 96/10/27 خواهان: مهتاب 
شیران با وکالت مسعود شریفى به نشانى خ توحید میانى، طبقه فوقانى بانک ملت، ساختمان بهسامان طبقه 
اول واحد چهار دفتر وکالت آقاى سیدمجید خدایى خوانده: حسام میرى به نشانى مجهول المکان مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال بابت چک به شماره 360722 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خانم مهتاب شــیرانى با وکالت مسعود شریفى به طرفیت آقاى 
حسام میرى به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شماره 360722 عهده بانک سپه 
به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 313 ، 310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون آیین 
دادرسى مدنى و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/530/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى 
و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/12/7 لغایت اجراى 
حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35955 شعبه 52 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/974
ابالغ رأى

شعبه: 52 کالسه پرونده: 960994 شماره دادنامه: 9609976805201879- 96/10/27 خواهان/ وکیل: 
مهتاب شیران با وکالت مسعود شــریفى خ توحید میانى طبقه فوقانى بانک ملت ساختمان بهسامان طبقه 
اول واحد چهار دفتر وکالت ســید مجید خدایى خوانده: عزیز وادافشــون: مجهول المکان مطالبه ى: مبلغ 
200/000/000 ریال چک به شماره 315277 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى 
قاضى شورا: درخصوص دعوى مهتاب شیران با وکالت مسعود شریفى به طرفیت عزیز وادافشون به خواسته 
مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شــماره 315277 عهد بانک سپه بانضمام مطلق خسارت 
قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اسحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیح ه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مى 
رسد که مستندا به مواد 313. 310 قانون تجارت و 519. 515. 198 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 
2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 2/530/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق ى تعرفه قانونى و هزینه نشر 
آگهى طبق تعرفه ى قانونى خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/12/4 لغایت اجراى حکم 
که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهى، در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35953 شعبه 52 شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/975
ابالغ راى

شعبه: 52 کالسه پرونده: 960993 شماره دادنامه: 9609976805201877- 96/10/27 خواهان: مهتاب 
شیران با وکالت مسعود شریفى به نشانى خ توحید میانى، طبقه فوقانى بانک ملت، ساختمان بهسامان طبقه 
اول واحد چهار دفتر وکالت آقاى سیدمجید خدایى خوانده: امیر امینى کلبى بکى به نشانى مجهول المکان 
مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال چک به شــماره 621510 به انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى مهتاب شیران با وکالت مسعود شریفى به طرفیت آقاى 
امیر امینى کلبى بکى به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه چک به شماره 621510 عهده بانک 
سپه به انضمام مطلق خســارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 
صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 313، 310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/530/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر در  تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/11/20 
لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35951 شعبه 

52 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/976
ابالغ راى

شعبه: 51 کالسه پرونده: 960927 شــماره دادنامه: 9609976805102251- 96/11/3 خواهان: مهتاب 
شیران به نشانى اصفهان، خ مسجد سید ك 32 با وکالت مسعود شریفى به نشانى اصفهان، خ توحید میانى، 
طبقه فوقانى بانک ملت، ساختمان بهسامان طبقه اول واحد چهار دفتر وکالت آقاى سیدمجید خدایى خوانده: 
مهدى احمدى پور سرشکه به نشانى مجهول المکان مطالبه یک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال 
به شماره 610580 به انضمام کلیه خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى مهتاب شیران با وکالت مسعود شریفى به طرفیت آقاى مهدى 
احمدى پورسرشکه به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شماره 610580 عهده بانک 
تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان و 
صدور گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 313، 310 قانون تجارت و 519، 515، 198 و 522 قانون 

آیین دادرسى مدنى و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/530/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 95/12/12 
لغایت اجراى حکم که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 
20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35950 شعبه 

51 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/977
ابالغ رأى

کالســه پرونده: 960310 شــماره دادنامه: 9609976793703039- 96/8/29 مرجع رســیدگى: شعبه 
هفتم شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا زمانى اصفهان- پل 
ابوذر- ابتداى خ توحید، پ 3 وکیل: رضا عابدى زاده اصفهان- خ آمادگاه- مجتمع گلدیس- ورودى 3 طبقه 
3 واحد 336 خواندگان: 1- حجت ا... موسائى هاردنگى 2- زهرا سلیمى بنى هر دو مجهول المکان شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. رأى شــوراى حل اختالف: درخصوص دعوى بانک مهر اقتصاد به نمایندگى علیرضا 
زمانى با وکالت رضا عابدى زاده به طرفیت 1- حجت ا... موسائى هاردنگى 2- زهرا سلیمى بنى به خواسته 
مطالبه مبلغ نود و یک میلیون و پانصد و سه هزار و دویست و شصت و سه ریال وجه بخشى از چک به شماره 
602322- 96/1/26- 120/000/000 ریال به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونى با 
توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان على رغم ابالغ قانونى در 
جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نسبت به 
دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئ ین دادرســى مدنى حکم به محکومیت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ نود و یک میلیون و پانصد و سه هزار و دویست و شصت و سه ریال بابت 
اصل خواسته و دو میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف (96/1/26) تا تاریخ اجراى حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان 

مى باشد. م الف: 35949 شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/978
اجراییه

شــماره اجرائیه: 9610426794400136 شــماره پرونده: 9609986794400581 شماره بایگانى شعبه: 
960582 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9610096794400989 و شماره دادنامه مر بوطه 
9609976794401845 محکوم علیه نصرت اله اسماعیل محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 036416 عهده بانک ملى بابت اصل خواسته و مبلغ 1/330/000 ریال بابت 
هزینه دادرسى، هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (95/05/20) 
لغایت اجراى حکم در حق محکوم له نادر رجبى پیروز فرزند حبیب نشانى: استان اصفهان- شهرستان خمینى 
شهر- شهر خمینى شــهر- خ امیرکبیر فرعى 85 و نیز پرداخت نیم عشــر حق االجرا. 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 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشــخصات 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 اعسار 
به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، 
حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو 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 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: 35969 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/979

ابالغ راى
شــماره دادنامه: 9609970351301814 شــماره پرونده: 9609980351300350 شماره بایگانى شعبه: 
960403 پرونده کالســه 9609980351300350 شــعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت آقاى سیدمحمد سیدهاشــمى فرزند مرتضى به نشانى اصفهان، بلوار 
دانشــگاه، نبش کوچه زمانى مجتمع پردیس یک طبقه دوم واحد 122 خواندگان: 1- آقاى میالد درخشان 
فرزند محمدرضا 2- خانم میترا کاویان فرزند مصطفى همگى  به نشانى اصفهان، پل مارنان، خیابان خیام، 
بن بست 17، پالك 21 خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه. راى دادگاه: در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت آقاى سیدمحمد سیدهاشمى به 
طرفیت 1- آقاى میالد درخشان فرزند محمدرضا 2- خانم میترا کاویان فرزند مصطفى به خواسته مطالبه 
یک فقره چک به مبلغ 204000000 ریال به شــماره 183725 به سررسید 96/1/20 بانک صادرات شعبه 
فلکه زینبیه به انضمام خســارات دادرسى، حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه لغایت اجراى حکم، با 
مالحظه متن دادخواست تقدیمى و اظهارات وکیل خواهان مبنى بر اینکه خواندگان چک مذکور را به صورت 
تضامنى مدیون مى باشند خواندگان از طریق نشر آگهى دعوت گردیده اند ولى نامبردگان حاضر نمى باشند 
لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و مستند به مواد 
515، 198، 522 قانون آیین دادرســى مدنى مصوب 1379 و تبصره الحاقى به ماده دو قانون چک مصوب 
1355 با اصالحات بعدى و نظریه مورخ 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده / خواندگان را 
متضامنًا به پرداخت 204/000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/960/000 ریال بابت خسارات دادرسى 
و مبلغ 7/240/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوى و همچنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مورخ 1396/1/20 لغایت اجراى حکم محکوم مى نماید راى صادره 
غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف: 35998 سلیمانى نسب رئیس شعبه 13 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /11/980
ابالغ راى

شــماره دادنامه: 9609970351001680 شــماره پرونده: 9609980351000762 شماره بایگانى شعبه: 
960941 پرونده کالســه 9609980351000762 شــعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
خواهان: آقاى ســیدعلى طباطبائى کوپائى فرزند ســید عبدالحســین با وکالت خانم نفیسه صادقى فرزند 
محمدعلى به نشــانى اصفهان، خ شــیخ صدوق شــمالى، کنارگذر شرقى پل میر، ســاختمان 34، همراه 
09131258520 و آقاى مهدى کاظمى فرزند عباس به نشــانى اصفهان، خ شــیخ صدوق شمالى، جنب 
پل هوایى میر، پالك 34، ط 1، همراه 09131133634 خواندگان: 1- آقاى کور ش بصیرى فرزند رحمت 
اله 2- آقاى مینا صیاد ملکى همگى به نشــانى مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه وجه 3- مطالبه خسارت دادرسى 4- اعســار از پرداخت هزینه دادرسى 5- تامین خواسته. راى 
دادگاه: در خصوص دادخواست خانم نفیسه صادقى و آقاى مهدى کاظمى به وکالت از آقاى سیدعلى طباطبائى 
کوپائى فرزند سید عبدالحسین به طرفیت آقاى کورش بصیرى فرزند رحمت اله و خانم مینا صیادملکى به 
خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و خواسته اصلى مبنى بر مطالبه مبلغ 1238500000 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 و تقسیط آن در 5 قسط مساوى صادر و اعالم 
مى نماید. در مورد خواسته اصلى از آنجایى که رسیدگى به اصل دعوى متوقف و منوط بر تعیین تکلیف قطعى 
دعوى اعسار است و مطابق 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: 35995 

غریب نواز رئیس شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /11/981
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960279 شماره دادنامه: 960997679690317- 96/10/30 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 39 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى اکبر طاهرى اندانى فرزند صادق به نشانى اصفهان، فلکه نوبهار، 
خ 12 مترى گلبهار، کوچه نیلوفر، پ 2، همکف خواندگان: آقایان 1- محمد اصحاب هاشمى فرزند منوچهر 
2- عبدالعزیز شجرات فرزند یاسین هر دو به نشانى مجهول المکان خواســته: الزام به انتقال یک دستگاه 
خودرو گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ 
نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
قاضى شورا: در خصوص دعوى اکبر طاهرى به طرفیت 1- محمد اصحاب هاشمى 2- عبدالعزیز شجرات به 
خواسته الزام به انتقال یک دستگاه خودرو سوارى پراید مدل 1383 به شماره انتظامى 845ب43 ایران 24 به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با عنایت به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که داللت 
بر وقوع بیع بین طرفین دارد و جوابیه استعالم از پلیس راهور مبنى بر معرفى خوانده ردیف دوم به عنوان مالک 
خودرو موضوع پرونده و استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگى، شورا با توجه به ابالغ قانونى و عدم حضور 
خواندگان در جلسه رسیدگى و نظر به اینکه خواندگان در قبال دعوى خواهان دفاع و ایرادى به عمل نیاورده 
اند و رعایت تسلسل ایادى، دعوى مطروحه را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 221-220-219-10-
223-225 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم 
به حضور در دفترخانه و انتقال رسمى یک دستگاه خودرو با مشخصات فوق و محکومیت خوانده ردیف اول 
به پرداخت مبلغ 885/000 ریال هزینه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از انقضاى مهلت  ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35991 شعبه 39 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /11/982
ابالغ راى

شعبه 52 شوراى حل اختالف کالسه پرونده: 960873 شماره دادنامه: 9609976805201860- 96/10/26 
خواهان: محمدعلى مدینه به نشانى خ پروین خ حکیم شــفایى سوم مجتمع علوم پزشکى ك سجاد پ 88 
خوانده: ســعید بدیعى به نشــانى مجهول المکان مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت چک 221017- 
96/6/20 بانک سپه به انضمام مطلق خسارات با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى 
شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى محمدعلى مدینه به طرفیت آقاى سعید عابدینى به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 221017 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونى با توجه به محتویات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گ واهى عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حضور ندارد 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندى در مقام اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان على خوانده ثابت به نظر مى رسد که مستندا به مواد 313، 310 قانون تجارت 
و 519، 515، 198، 522 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/665/000 ریال بابت هزینه هاى دادرسى 
و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجراى حکم که 
محاسبه آن طبق شــاخص بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید راى صادره غیابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم محترم حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 35987 شعبه 52 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /11/983
 اخطار اجرایى

شماره 1349/96 به موجب راى شماره 1594 تاریخ 96/08/27 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه الهام عقبا فرزند عبدالنبى به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صد و سى و هشت هزار تومان بابت هزینه 
هاى دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه از مورخ 93/10/30 لغایت اجراى حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم 
له: مجتبى سفرى باوکالت مجتبى حقیقى به نشانى: نجف آباد خ امام کوى ارشاد مقابل حسینیه ارشاد مجتمع 
ارشاد کدپســتى 8513645351. 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، صریحًا اعالم نماید. 7892/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/11/1052



1616آگهىآگهى 3166چهارشنبه  2 اسفند  ماه   1396 سال چهاردهم

آگهی نوبتی ســه ماهه ســوم ســال 1396 مربوط به قســمتی از امالك 
مهردشــت بخش 15 ثبت اصفهان ،  علویجه 1 اصلــی  که به موجب ماده 
11 قانون ثبت و مــاده 59 اصالحی آئیــن نامه مربوط به امالکی اســت 
که در سه ماهه ســوم ســال 96 تقاضاي ثبت آن پذیرفته شــده و یا قبًال 
از قلــم افتاده و یــا طبق آراء هیئــت نظارت ثبــت اصفهــان باید آگهی 
آن تجدید شــود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض 

دارد .

آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 15 ثبت اصفهان

علویجه یک اصلى
پالك 3658  فرعى –  خانم صغرى شفیعى علویجه فرزند عبداهللا  ششدانگ 

یک باب خانه به مساحت  342/12 مترمربع.
پالك 4954 فرعى مجزى شــده از پالك 999 فرعــى –  خانم معصومه 
شفیعى علویجه فرزند حسین و خانم صغرى علیرضائى علویجه فرزند قاسم 

باالسویه ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 329/64 متر مربع.
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف 
ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات 
و یا گواهی طرح دعوي مطابق قســمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 
17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این آگهی نسبت به ردیف الف در دو نوبت 

به فاصله ســی روز و نســبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر 
خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:یکشنبه   1396/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:   چهار شنبه  1396/12/02

م الف 7513 
  ابوالفضل ریحانى -  کفیل اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت/10/851

بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و مــاده 59 اصالحى آئین نامه 
مربوطه امالکى که در سه ماهه سوم سال 1396 تقاضاى  ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیأت نظارت ثبت 

آگهى آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهى مى نماید: 
الف) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند:
اول: ابنیه و امالك واقع در کار الدان یک اصلى و فرعى زیر:

1567 فرعى: آقاى احمد نصر اصفهانى فرزند مرتضى ششدانگ قسمتى از یک 
بابخانه بمساحت 74/75 مترمربع

دوم: ابنیه و امالك واقع در فالورجان 15 اصلى و فروعات زیر: 
2662 فرعى: آقاى محمدرضا نیکان فرزند غالمحسین ششدانگ یک بابخانه 

منتزع شده از پالك 635 فرعى بمساحت 156/80 مترمربع
2667 فرعى: شهردارى فالورجان ششدانگ یک باب ساختمان ادارى منتزع 

شده از پالکهاى 843 و 846 فرعى بمساحت 3230/35 مترمربع
سوم: ابنیه و امالك واقع در آغچه بدى 32 اصلى و فرعى زیر:

469 فرعى: آقاى باقر محمدى آغچه بدى فرزند مصطفى ششدانگ قسمتى از 
یک بابخانه منتزع شده از پالك 30 فرعى بمساحت 51/38 مترمربع

چهارم: ابنیه و امالك واقع در افجد 36 اصلى و فرعى زیر:
330 فرعى: آقاى حســینعلى توکلى افجدى فرزند رضاقلى ششــدانگ یک 

بابخانه بمساحت 202/78 مترمربع
پنجم: ابنیه و امالك واقع در مینادشت 430 اصلى و فرعى زیر:

1628 فرعى: آقاى حسنعلى جمشــیدى فرزند کاظم ششدانگ یک بابخانه 
و مغازه متصله منتزع شده از پالك 161 فرعى بمساحت 306/92 مترمربع

ششم: ابنیه و امالك واقع در فرتخون 534 اصلى و فرعى زیر: 
600 فرعى: آقاى افشین بهوندى فرزند رحم خدا ششدانگ یک بابخانه منتزع 

شده از پالکهاى 66 و 68 فرعى بمساحت 94/73 مترمربع
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى واخواهى داشته باشــد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به 
آنهائى که تقاضاى ثبت شده ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهى خود را به 
این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى 
معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهى دعوائى 
اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف 
مدت مرقوم تســلیم نماید. اعتراضات یا گواهى طرع دعوى که بعد از انقضاء 

مدت مرقوم واصل شود بالاثر اســت و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره 
ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد.

ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود 
در  صورتمجلس قید و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین 

تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهى در دو نوبت بفاصله 30 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه نصف 

جهان چاپ اصفهان درج و منتشر میگردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول یکشنبه 1396/11/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 1396/12/2 
م الف: 1001 

اکبر پورمقدم- رئیس اداره ثبت فالورجان /10/775

آگهی نوبتی ســه ماهه سوم 1396 مربوط به قســمتی از امالك نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحی 
آئین نامه مربوط به امالکی است که در سه ماهه سوم امسال تقاضاي ثبت 
آن پذیرفته شــده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبــق آراء هیئت نظارت ثبت 
اصفهان باید آگهی آن تجدید شود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز 

مهلت اعتراض دارد .

آگهی نوبتی ردیف الف :
بخش 11 ثبت اصفهان

قطعه 2 نجف آباد
پالك 1532/1- محمدرحیم– محمدکریــم– عبدالرحمن– عبدالحمیدو 
نســرین همگى امیرکاوئى و فاطمه بیگم و على امیرکاوه همگى فرزندان 
اســداله و غالمرضا رجائى فرزند محمد على (به قانون ارث)سى و سه حبه 
و هشــتصدو دوازده – دوهزارو دویســت و پانزدهم حبه مشاع از72 حبه 
ششــدانگ یکبابخانه مخروبه پالك 1532/1 مجزى شده از پالك 1532 

بمساحت 221/5  متر مربع . 

قطعه 3 نجف آباد 
پالك 1187– غالمرضا امیر یوســفى فرزند خلیل  ششــدانگ قسمتى از 
یکباب مغازه با ششــدانگ پالك 808 که باهم تشــکیل یک باب مغازه را 

داده است و ســابقًا بصورت یک راهرو قدیمى بوده است  بمساحت 15/64 
متر مربع  .

قطعه 4 نجف آباد 
پالك 5/864 – ســعید شــکرالهى یانچشــمه فرزند خلیل اله ششدانگ 

یکبابخانه   بمساحت 137/20متر مربع . 
پــالك 20/7– مریم کریمى پــور جونقانى فرزند على جمعه  ششــدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 109 متر مربع  .
پــالك 539/22 – رضا موســوى  نجف آبــادى فرزند احمد ششــدانگ 

یکبابخانه  بمساحت 67/85 متر مربع  .
پالك 680/4 – مهدى اکرامیان فرزند محمد کریم ششدانگ یکقطعه زمین  

بمساحت 133/65 متر مربع.
پالك 915/360– فریدون بهارلویى فرزند مهدى ششــدانگ یکبابخانه  

بمساحت 239/29 متر مربع

قطعه 6 نجف آباد 
پالك 789- محســن صفر نوراله نجف آبادى فرزند صفرعلى ششــدانگ 

یکبابخانه بمساحت 49/20 متر مربع.
پالك 1014/853- مهدى دهقانى فرزند حســین ششدانگ یکدرب  باغ 

محصور  بمساحت 2225/35 متر مربع.

پالك 1302- محسن مارى پورنجف آبادى فرزند قربانعلى ششدانگ یک 
قطعه زمین بمساحت 21/28 متر مربع که باششدانگ پالك 466/2 توام و 

تشکیل یکبابخانه را داده اند .

قطعه 7 نجف آباد
پالك 422- محســن ســلیمانژاد نجف آبادى  فرزند رمضانعلى ششدانگ  

یکبابخانه   بمساحت 144/05 متر مربع .
پالك 2277- حسین کرمى نجف آبادى فرزند محمد ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور  بمساحت 183/15 متر مربع.
پالك 2509- مریم غیور نجف آبادى  فرزند حسینعلى ششدانگ یک درب 

باغ مشجر و محصور  بمساحت 331/50 متر مربع.
قطعه 8 نجف آباد

پالك 337/5- محمد اســماعیل مطهرى پور فرزند غالمعلى ششــدانگ 
یکباب کارگاه و محوطه متصله  بمساحت 2011/15 متر مربع.

قطعه 10 نجف آباد
پالك 854/26 – حمید ســلیمیان نجف آبادى فرزند جعفرقلى  ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 181/96 متر مربع .
1323/24- سعادت توکلى حاجى آبادى فرزند عزیزاله ششدانگ یکبابخانه 

مساحت 101/20 متر مربع .

پالك1484/34- غالمرضا رضائیان نجف آبادى  فرزند رجبعلى  ششدانگ 
یک درب باغ بمساحت 513 متر مربع .

پالك 1967- حمیدرضا فاضل نجف آبادى فرزند مهدى ششــدانگ یک 
قطعه ملک مشجر غیر محصور بمساحت 1147/33 متر مربع .

پالك 1992- محمود نوریان نجف آبادى فرزند عبداله و طاهره پوالدچنگ 
نجف آبادى فرزند محمد بالسویه ششــدانگ یکدرب باغ  مشجر و محصور 

بمساحت 3754/50 متر مربع .
بموجب ماده 16- قانون ثبت اسناد و امالك ثبت اسناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسی نسبت به امالك ثبت شده ردیف الف از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف 
ب سی روز گواهی اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات 
و یا گواهی طرح دعوي مطابق قســمت اخیر ماده 16- و تبصره ذیل ماده 
17 – قانون ثبت رفتار خواهد شد این اگهی نسبت به ردیف الف در دونوبت 
به فاصله ســی روز و نســبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر 

خواهد شد  .
تاریخ انتشار نوبت اول:96/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/2

شماره  م الف:  7491  
             حسین زمانى- ریئس ثبت اسناد و امالك نجف آباد

10/845/

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 مربوط به قسمتی از امالك مهردشت بخش 15 ثبت اصفهان

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1396 قسمتى از امالك بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1396 مربوط به قسمتی از امالك نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان

بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط 
به امالکى که در سه ماهه سوم سال 1396 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده است و 
مدت اعتراض نسبت به آنها از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 90 روز مى باشد 
مربوط به بخش 11 ثبت اصفهان (الحاقى از ثبت نطنز) و 16 ثبت شاهین شهر به 

شرح ذیل آگهى مى نماید: 
الف: شــماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه فوق بعد از تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف منظور 

گردیده است: 

284 اصلى: ابنیه و مستغالت و امالك واقع در روستاى کلهرود
2275- آقاى حسینعلى محمودیان کلهرودى فرزند عباس به ش ش 22 صادره از 
نطنز ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 536/10 مترمربع واقع در کلهرود 

بخش 11 ثبت اصفهان
به موجب ماده 16 قانون ثبت و مــاده 86 آیین نامه اصالحى قانون ثبت چنانچه 
کسى نسبت به امالك مندرج در این آگهى واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشار 
اولین نوبت ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهى خود را مستقیما به این اداره 
تسلیم و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت 

معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید و در صورتیکه قبل از انتشار آگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوى باید 
گواهى دادگاه را مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات 
یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق 
قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوقى ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و 
واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 

20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى 
ثبت پذیرفته خواهدشد این آگهى نسبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز 

در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و منتشر مى شود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/11/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/12/2 

م الف: 2513 
ناصر صیادى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر 

10/774/

به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59- اصالحى آیین نامه 
مربوطه امالکى که در سه ماهه سوم ســال 1396 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شــماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت 
ثبت آگهى آنها باید تجدید شــود مربوط به بخش 9 و 10 ثبت اصفهان را به 

شرح زیر آگهى مى نماید: 
الف) شماره پالك و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکى که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهى در ردیف 

منظور گردیده اند. 
اول: بخش 9 ثبت اصفهان 

1- ابنیه و امالك واقع در چمگردان به شــماره 103- اصلى و 
فرعى ذیل: 

2756 فرعى- مینا عبدالهى پبدنى فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 188,52 مترمربع.

2- ابنیه و امالك واقع در قلعه قاســم به شماره 121- اصلى و 

فرعى ذیل: 
679 فرعى- حســینعلى حمامى ریزى فرزند على و زهرا توانگر ریزى فرزند 

حسین بالسویه نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 278,86 مترمربع. 
3- ابنیه و امالك واقع در باغبهادران به شماره 131- اصلى و 

فرعى ذیل: 
1207 فرعى- محمد جعفریان ریزى فرزند فتح اله نسبت به 4 دانگ مشاع از 
محمد امین جعفریان ریزى فرزند محمد نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 

یک قطعه ملک مزروعى. 
4- امالك واقع در وشمندجان باغبادران به شماره 168- اصلى 

و فرعى ذیل: 
107 فرعى- شهربانو پوالدى نصیرآبادى فرزند محمدعلى نسبت به ششدانگ 

یک درب باغ به مساحت 659,43 مترمربع. 
دوم: بخش 10 ثبت اصفهان 

ابنیه و امالك واقع در چرمهین به شماره 366- اصلى و فرعى 

ذیل: 
469 فرعى – دولت جمهورى اســالمى ایران به نمایندگى وزارت آموزش و 
پرورش نسبت به ششدانگ یکباب مدرسه (مدرســه فرزانگان چرمهین) به 

مساحت 6390,59 مترمربع 
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى اعتراض داشته باشــد باید از تاریخ انتشــار اولین نوبت نسبت 
به آنهایى که تقاضاى ثبت شــده به شــرح ردیف الف ظــرف مدت 90 روز 
و نســبت به ردیف ب در مدت 30 روز دادخواســت اعتراض خــود را به این 
اداره تســلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده 
هاى معترضى ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
به این اداره بایســتى با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایى گواهى 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید و در صورتى که قبل از 
انتشار این آگهى دعوائى اقامه شده باشــد طرف دعوى باید گواهى دادگاه را 
مشــعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراضات یا گواهى 

طرح دعوى که بعد از انقضاى مدت مرقوم واصل شــود بال اثر است و مطابق 
قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد. ضمنًا 
طبق  ماده 56- آیین نامه قانون ثبــت حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در 
صورت مجلس قید و اعتراض صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت پذیرفته خواهد شــد. این آگهى نســبت

 به ردیف (الف) در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف (ب) فقط یک 
نوبت از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج و 

منتشر مى گردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز یکشنبه مورخ 1396/11/01 

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ 1396/12/02 
(توضیحاً روز 1396/12/01 تعطیل مى باشد) . 

م الف: 1396 
رئیسى زاده رئیس ثبت اسناد و امالك لنجان /10/842

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1396 اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1396 مربوط به ابنیه و امالك واقعات در حوزه ثبتى شهرستان لنجان قسمتى از بخش 9 و 10 ثبت اصفهان


