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سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه اتوبوس واحد شهرى و 
امالك خود مطابق لیست زیر از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید و دریافت 
اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار 
جانبازان- جنب مرکز معاینه فنى خودرو مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 
25 /97/02 به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله 

در اسناد مزایده مندرج است.
1- فروش یک دستگاه اتوبوس واحد شهرى اتوکار (ژانگ تانگ) پالك عمومى مدل 1391 با تمام امکانات

2- یک قطعه زمین کارگاهى واقع در شهر چرمهین- بلوار آیت اله حاج آقا رحیم ارباب پالك 101 به مساحت 
180 مترمربع

3- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت مشاغل مزاحم 
شهرى به شماره L 74 به مساحت حدود 90 مترمربع

4- یک قطعه زمین با کاربرى تجارى، کارگاهى واقع در زرین شهر بلوار خلیج فارس- سایت مشاغل مزاحم 
شهرى به شماره L 76 به مساحت حدود 90 مترمربع

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط و 
مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، قطعه زمین شماره 33 از تفکیکى سبزبخت- نقدى (فاز 2) واقع در خیابان امام 
خمینى (ره) را به مساحت 48 مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست 
مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى 

شهردارى مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.

2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به  انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاددهندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ پیشنهادى خود را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملى بادرود واریز و ضمیمه 

پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهى مزایده نوبت اول

آگهى مزایده

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

مجید صفارى- شهردار بادرود

چاپ اول

نوبت اول

چه کسانى در معرض گرفتگى عضالت هستند؟همراهى بهار با عزل مدیران قدیمى اصفهانراه حل مقابله با کم آبى، کوچ کردن است! رئیس کل بانک مرکزى قهر کرده است؟! لقمه تیغدار، گلوگیر زن میانسال شد سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

آخرین نفس هاى  فرش دستباف اصفهان 
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تماس معاون اول با دکترى 
که شغلش جاروکشى است!

لزوم مدیریت 
مصرف برق  

در استان اصفهان 
نامادرى ام

 با چسب حرارتى 
دهانم را مى بست
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«فاطمه» دختر 12ساله ماهشهرى که به همراه خواهر 
و برادر کوچک ترش مدتى در اسارتگاه پدر و نامادرى 
سنگدلشان هدف شــکنجه هاى هولناکى قرار گرفته 
بودند پس از بهبودى، از جزئیات این کودك آزارى ها 

پرده برداشت.
شامگاه شنبه نخستین روز اردیبهشت ماه سال جارى 
مأموران پلیس و دادســتانى شهرســتان ماهشهر در 
جریان ســناریوى کودك آزارى هولنــاك در یکى از 
شهرك هاى این شهرســتان قرار گرفتند. مأموران در 
بررسى هاى مقدماتى دو دختر هفت و 12 ساله و یک 

پسر پنج ساله را پیدا کردند که ...

نایب قهرمانى را از آن اصفهان کنیدنایب قهرمانى را از آن اصفهان کنید
ذوب آهن، کار را تمام مى کندذوب آهن، کار را تمام مى کند
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نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف مى گوید این فرش تا 10 سال دیگر وجود نخواهد داشت

 همــه
 سوژه هایمــــــــــان

 کهــنه شــــــــــــده است

روحانى:  وا... به دنبال روحانى:  وا... به دنبال 
رأى گرفتن از مردم نبودم 

 جمعه ترسناك ورزشگاه نقش جهـان!
هواداران سپاهان در فضاى مجازى قول و قرارهاى متعددى را براى دیدار روز جمعه با 
یکدیگر گذاشــته اند. آنها مى خواهند براى  دیدار سپاهان- استقالل که فردا(جمعه) در 
نقش جهان برگزار مى شود به استادیوم بروند و حسابى از خجالت بازیکنان تیم خود که 
به عقیده آنها مقصر اصلى شکست هاى این تیم هستند در بیایند. شاید اگر وضعیت نفت 

تهران آنقدر وخیم نبود  ...
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سپاهان توان آبرودارى دارد؟
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هــمه همــه
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیههوس سوژه هایمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـان نــــــــــــــــــــ
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پرده بردارى از جزئیات شکنجه فاطمه 12 ساله 
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مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت 
آب شرکت آب و فاضالب کشور گفت: امسال براساس 
شــرایط فعلى الگوهاى مصرف را تغییر داده ایم و براى 
برخورد با مشترکان پرمصرف تصمیمات جدى اخذ شده 
است که پس از تصویب کارگروه سازگارى با کم آبى این 

تصمیمات اجرایى خواهد شد.
على سیدزاده در گفتگو با ایسنا با تأکید بر این  مسئله که 
در تمام استان هاى داراى تنش آبى مشترکان پرمصرف 
شناسایى شده اند، گفت: به تمام این مشترکان اخطارهاى 
الزم داده شده است که اگر رعایت نکنند قطعاً مشکالتى 

براى آنها به وجود خواهد آمد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت 
آب شرکت آب و فاضالب کشور با اشاره به شهر اصفهان 
گفت: یکى از تصمیمات اخذ شده در این راستا این است 
که در شــهر اصفهان به هیچ عنوان در روزهایى که با 
پیک مصرف روبه رو هستند استخرى آبگیرى نشود. اگر 
اســتخرى نیز در یک مقطع آبگیرى شد باید به صورت 

استفاده مجدد و بازچرخانى مورد استفاده قرار بگیرد.
سیدزاده تصریح کرد: این مسئله براى منازل مسکونى 
نیز صــدق مى کند، چرا که از طریــق کنتورها مى توان 
تشــخیص داد که در منازل از استخر استفاده مى شود و 

اقدامات الزم را براى مقابله با آنها انجام داد.

  جماران | حجت االســالم و المســلمین حسن 
روحانى رئیس جمهور طى سخنانى در جلسه توسعه و 
افتتاح پروژه هاى زیربنایى و اقتصادى آذربایجان شرقى 
که در تبریز برگزار شد، با اشاره به اینکه برخى مى گویند 
فالنى در زمان انتخابات وعده داد، حاال چه شده است، 
اظهار کرد: مــن البته حافظه ام خیلى قوى نیســت اما 
آنقدر هم حافظه ضعیفى ندارم که قول هاى پارسال را 
فراموش کرده باشم. ما با هم شروع کردیم و با هم ادامه 

مى دهیم و به اهدافمان دست مى یابیم.  
وى افزود: البتــه مى دانم که اگر به مــردم نگویم که 
قول هایم را پیگیرى مى کنم بار ســنگینى بر دوشــم 

قرار مى گیرد ولــى این را هــم در نظــر دارم که اگر 
مدام به مــردم درباره وعده هایم بگویم و مشــکالتى 
که بر ســر راه تحقــق آن وجــود دارد، موضوع حل

 نمى شود.
روحانى در پایــان اظهار کرد: امروز هــم بر همان مبنا 
حرکت مى کنیــم و قدم هاى خوبى برداشــته ایم و اگر 
کسى مى گوید که فالنى به مردم قول و وعده داد براى 
اینکه رأى جمع کند اما حاال دیگر به رأى ما احتیاج ندارد، 
وعده هایش را پیگیرى نمى کنــد، مى گویم که وا... به 
دنبال رأى گرفتن از مردم نبودم. وعده هایم را پیگیرى 

مى کنم و در این مسیر از یارى مردم نیز مدد مى طلبم.

استخرهاى اصفهان 
آبگیرى نخواهند شد 

روحانى:  وا... به دنبال 
رأى گرفتن از مردم نبودم 

هاشمى از همه بهتر است
  نصف جهان | صادق زیبـا کالم در گفتگو با 
روزنامه «آرمان» مى گوید: حاال که آقاى نجفى شهردار 
نیستند و باید شهردار دیگرى انتخاب شود، در بین تمام 
کسانى که نامشان مطرح است، به نظرم واقعاً صالحیت 
و توانمندى هاى مهندس هاشـمى یک سـر و گردن از 
دیگرانى که مطرح شده اند، باالتر مى ایستد و من به هر 
حـال دغدغه هـاى اصالح طلبـان را درك مى کنم ولى 
معتقدم که واقعاً باید نگاه خطى، جناحى و سیاسى را در 

شرایط فعلى کنار بگذاریم.

 مردم با رفع حصر مخالفند
   خبر آنالین | روزنامه «جوان» درباره اظهاراتى 
کـه در روزهاى اخیر در باره رفع حصر بیان شـده اسـت 
نوشت: بسیارى از مردم اتفاقاً با رفع حصر مخالف هستند. 
بسیارى دیگر هم اصًال دغدغه شان امر دیگرى است و 
به سران فتنه نمى اندیشـند. نکته مهم دیگر آنکه حصر 
یک اقدام تأمینى براى حفظ امنیت جامعه از آشوب طلبى 
سران فتنه بود و نه مجازات جرم هاى ارتکابى آنها؛ لذا رفع 
حصر به خودى خود محلى از اعراب ندارد و رفع حصر باید 
منجر به محاکمه این افراد شـود. یعنى مسیر بعد از رفع 

حصر ، دادگاه خواهد بود.

پیشنهاد جدید، توصیه جدید
روزنامـه «سـازندگى» دیروز    نصف جهان |
در خبرى اختصاصى نوشت که حسن روحانى دوباره به 
ناطق نورى پیشنهاد کرده است به دولت بپیوندد و ناطق 
نورى به سران جبهه اصالح و اعتدال پیشنهاد کرده است 
که از ظرفیت على الریجانى براى بهبود اوضاع کشـور 

استفاده شود.  

براى 4 تا عکس نرفتم
  تابناك | معـاون سـابق آمـوزش و پژوهـش 
سازمان حفاظت محیط زیست به روزنامه «ایران» گفته 
رفتنش به خارج از کشور از ترس نبود، بلکه به دلیل فشار 
برخى از مخالفان بود که به او اجازه کار ندادند.کاوه مدنى 
ادامه داد: برخى زیادى دلواپس هستند و بر همین اساس 
این حلقه خـودى را آنقـدر تنگ مى کنند کـه در نهایت 
خودشان هم از آن خارج مى شوند. مدنى همچنین گفت: 
طى هفت ماهى که در ایران بودم، فشـارهاى زیادى را 
تحمل کردم. باید تأکید کنم که براى چهار قطعه عکس 

استعفا نکرده ام؛  چرا که من گذشته شفافى دارم.

به پلیس، نه
  آفتاب نیوز | شهناز سـجادى، دسـتیار ویژه 
در امور حقوق شهروندى معاونت زنان و خانواده ریاست 
جمهورى گفت: به نظر مى رسـد نباید در مصوبه «طرح 
جامع عفاف و حجاب » حدود عفـاف و حجاب و تعیین 
مصادیق به اصطـالح بدحجابى به نیـروى انتظامى به 

عنوان پلیس، سپرده مى شد.

تالش «انحصار»ى صداوسیما 
   خبر آنالین | غالمرضا حیدرى، نماینده تهران 
در مجلس گفت: رسانه ملى عمًال عین انحصار است چرا 
که رادیو و تلویزیون در اختیار سازمان صدا و سیماست و 
هیچ شبکه خصوصى که بخواهد به صورت تصویرى یا 
صدا مثل رادیو باشد نداریم. اما مسئله قابل بحث این است 
به جاى اینکه صدا و سیما براى ارتقاى کیفیت کارهاى 
خودش تالش کند و از این مسئله و همچنین شکستن 
این انحصار استقبال کند به این موضوع اهمیتى نمى دهد.

جنجال روسرى خانم موالوردى!
  تابناك | شهیندخت موالوردى، دسـتیار ویژه 
رئیس جمهور در امـور حقوق شـهروندى در واکنش به 
حواشى ایجاد شده درباره برند روسرى اش نوشت:محض 
اطالع آقایـان و خانم هـاى برندشـناس و برندبـاز! این 
روسـرى را بخاطـر رنگـش دو  سـال پیـش از یکـى 
از فروشـگاه هاى شـمال کشـور به مبلغ 25هزارتومان 
خریدارى کردم و تا امروز به مارك آن دقت نکرده بودم و 
مدتهاست سراغش نرفته ام، لذا بى جهت دنبال ربط آن 

با شعار سال نباشید...

خبرخوان
چرا آمدم، چرا ماندم

  میزان | فریدون آسرایى، خواننده موسیقى 
پاپ درباره برگشــتن خود به ایران با وجود شرایط 
خوب براى او در خارج از کشور اظهار کرد: من نیامده 
بودم که در ایران ماندگار شــوم بلکه براى دیدار با 
خانواده ام به وطنم برگشتم اما بعد تصمیم گرفتم 
آلبومم را در ایــران تهیه و تنظیم کنم و چون تهیه 
این آلبوم زمان زیادى وقت گرفت به ماندنم در وطن 
منجر شد. شعار نمى دهم و غلو نمى کنم، به ایران 
براى دیدار مادرم آمده بودم ولى وابســته به خاك 

ایران و هموطنانم شدم.

آمار جدید طالق
  آفتاب نیوز | رئیس انجمن مددکارى 
اجتماعى ایران با اشاره به روند افزایشى تعداد طالق  
در کشور در سال 96 نسبت به سال 90 گفت: در سال 
90 به ازاى هر ساعت 16 طالق ثبت شده است که 
این تعداد در ســال 96 به 20 طالق در هر ساعت 

افزایش یافته است.

«گل» خطرناك
  فارس| مجیــد ابهرى، آسیب شــناس 
اجتماعى با بیان اینکه میــزان خطر مصرف ماده 
مخدر «ُگل» 20 برابر حشــیش و مشــتقات آن 
اســت، گفت: اصلى ترین علــت افزایش مصرف 
آن تبلیغات دروغ درباره بى خطر بودن یا اعتیاد آور 

نبودن آن است.

12 میلیون نفر آمدند
  تسنیم| دبیر شوراى عالى فضاى مجازى 
با اشاره به فضاسازى هاى بسیار منفى درباره حفظ 
حریم خصوصى افراد در پیام رسان هاى داخلى تأکید 
کرد: با وجود فضاســازى هاى منفى در این باره، 
شاهدیم در این مدت کوتاه، نزدیک به 12 میلیون نفر 
در پیام رسان هاى داخلى هویت خود را ثبت کردند که 
البته شاید همه آنها فعال نباشند اما این روند با سرعت 

بسیار زیادى ادامه دارد و منحنى آن صعودى است.

بازداشت خبرنگار هتاك 
درپى هتاکى فــردى در فضاى    میزان |
مجازى به یکى از ائمه معصومین(ع) و تحت تعقیب 
قضائى قرارگرفتن وى، روز دوشنبه نامبرده توسط 
دادسراى فرهنگ و رسانه احضار شد و بعدازظهر 
سه شنبه یکى از خبرگزارى ها خبر دستگیرى این 
فرد در حال فرار از کشور را روى خروجى خود فرستاد. 
یک منبع آگاه امنیتى در تشریح جزئیات دستگیرى 
خبرنگار هتاك گفت: نامبرده در تاریخ 97/2/4در 
فرودگاه امام خمینى (ره) و در حین متوارى شدن 
از کشور به قصد گرجستان دستگیر و تحویل مرجع 

قضائى شد.

عطرهاى بهاره اى!
همسر بهاره رهنما، شش     کافه نقد |
رایحه عطر به نام این بازیگر تولید کرده است که 
مراسم رونمایى از آن هم برگزار شد. نام این عطرها، 
«بانوى باران» است. امیر خسرو عباسى، مالک برند 

آرایشى – بهداشتى  هاینس و ژاکسیاست است.

 
 جاذبه جدید توریستى 

  ایسنا| محســن رنانى، اســتاد اقتصاد 
دانشگاه اصفهان، در یادداشتى در کانال تلگرامى اش 
نوشت: اکنون پیکر رضاشاه نه تنها بخشى از تاریخ 
ایران اســت، بلکه مى تواند به  عنوان یک سرمایه 
نمادین تاریخى، در آینده یک جاذبه جهانى توریستى 
براى ما ایجاد کند؛ همان کارى که مقبره «استالین» 
در روسیه مى کند. امروز سر به نیست کردن پیکر 
رضا شاه هیچ تفاوتى با تخریب شبانه تخت جمشید 
ندارد و اگر چنین کنیم تاریخ درباره ما همان قضاوتى 
را خواهد کرد که درباره ظل السلطان (پسر ناصرالدین 

شاه و حاکم اصفهان) کرد.

صالح الدین کامرانى، دانشــجوى دکتــراى منابع آب 
زیرزمینى است که چون کار مناســبى پیدا نکرد مجبور 
شد در یک سوله نفتى در خوزستان مشغول به کار شود و 
بیش از ده ساعت در روز در این سوله جارو بزند. خبرگزارى 
دانشجو با وى گفتگویى کرده که بخش هاى از آن را در 

ادامه مى خوانید:
شما کلیپى از خودتان منتشر کردید و 
گفتید با داشتن مدرك دکتراى منابع 
آب شــغلتان جارو زدن یک سوله در 

خوزستان است.
این کلیپ کامًال واقعیت دارد و تمام حرف هایم مســتند 
است. متولد 14 مرداد 68 هستم دو سال است که ازدواج 
کرده ام و فرزندى ندارم . لیسانسم را در رشته زمین شناسى 
در دانشگاه خوارزمى با رتبه برتر گرفتم. بالفاصله در مقطع 
فوق لیسانس دانشگاه شیراز پذیرفته شدم در آنجا نیز در 
رشته منابع آب رتبه برتر را کسب کردم و در مقطع دکتراى 
دانشگاه خوارزمى نیز همین رشــته را خواندم. واقعًا فکر 
مى کردم با داشتن تحصیالت مى توانم شغل خوبى پیدا 

کنم اما دریغ از هیچ.
هزینه هاى تحصیل و زندگى را چطور 

تأمین مى کردید؟
در دوران لیسانس در وقت هاى بیکارى به عنوان کارگر در 
ساخت پل شهید همت شرکت مى کردم و حقوق کارگرى 
مى گرفتم. در دوره فوق لیسانس هم گارسونى مى کردم.

در حال حاضر چه مى کنید؟
بعد از آنکه از پیدا کردن کار ناامید شــدم بــه چند نفر از 
دوستانم رو انداختم و آنها هم ســوله اى نفتى در استان 
خوزســتان را به من معرفى کردند. در حال حاضر در آنجا 

جارو مى کشم.
درآمدتان چه قدر است؟

با حقوق پایین و روزى 8000 تومان درآمد بسیار شرایط 
سختى است. این مشکلى است که گریبان بیشتر بچه هاى 
کردستان را گرفته است، کار نیست،  خودم حاضر بودم اگر 
مرزها باز بود کوله برى کنم تا درآمدى کســب کنم. اما 

امکان این نیز از بین رفت.

در حال حاضر هزینــه هاى زندگى و 
اجاره خانه را چگونه تأمین مى کنید؟

همسر من در خانه اى زندگى مى کند که پدرم اجاره آن را 
مى پردازد. پدرم کارگر شهردارى است.

از زمان پخش ایــن کلیپ تا به حال 

مسئولى با شما تماس داشته است؟
بله آقاى جهانگیرى خودشان مستقیم با من تماس گرفتند 
و به من گفتند اولین کسى هستم که با تلفن شخصى شان 
با من تماس گرفته اند. از من خواســتند هرچه زودتر به 

دفترشان بروم و در مورد شرایطم صحبت کنیم.

تماس معاون اول با دکترى که شغلش 
جاروکشى است!

 روزنامه «شــرق» دیروز در یک گزارش میدانى، حال 
و هواى محلــه اى را که ســعیدمرتضوى در آن پنهان 
شده بود و همانجا هم دســتگیر شده است، منتشر کرد. 
بخشى از این گزارش که روایت همسایه دیواربه دیوار 
محل اختفاى مرتضوى و یگانه شــاهد عینی (در واقع 
شــنیداري) بازداشت دادستان ســابق پایتخت است را 

بخوانید:
پنج شب پیش بود که همسایه ما به شوهرم زنگ زد که 
من خانه ام را به یک نفر، دو ماهه اجاره داده ام. گفت یک 
آقا هست که پدر و مادرش هم همراهش هستند. خانواده 
هستند. گفت که اینها خیلى به حجاب اهمیت مى دهند و 
چون حیاط خانه ما به خانه آنها دید دارد، این دیوار [اشاره 
به دیوار بین خانه خودشان و خانه اى که مرتضوى در آن 
بوده] را مى خواهند سایه روشن کنند. بعد که دو شب شد 
[گذشت]، من به شوهرم گفتم اصًال از این خانه صداى 
زن نمى شنوم. رفت و آمدشان هم همه اش از ساعت 2 
شب به بعد اســت. حرف و سروصدایشان هم همه اش 
ساعت 2 و 3 شب به بعد اســت. من احساس کردم دو 
نفر بودند؛ ولــى مى آمدند و مى رفتند. پریشــب بود که 
به شــوهرم گفتم من توى این  خانه اصًال هیچ  صداى 
تلویزیون ایرانى نمى شــنوم. فقط دارنــد اخبار بیگانه 
گوش مى دهند. چون یک دیوار بیشــتر بین ما نیست. 
من گفتم اینها چطور حزب اللهى اند که فقط اخبار بیگانه 
گوش مى دهند؟! دیروز صبح ساعت 9و15دقیقه صبح 
بود که صداى همهمه شنیدم. [در خانه مرتضوى] را با 
کلید باز کردند. هیچکسى از دیوار باال نرفت که بخواهد 
در حیاط بپرد. در را باز کردنــد و رفتند تو و ِهى دِر جلو را 
مى زدند و مى گفتند: «در را باز کن.آقا سعید ما مى دانیم 
شما تویى». یک ربع تمام صدایش زدند. بعد گفت: «آقا 

ســعید اگر در را باز نکنى، ما مجبوریم در را بشکنیم و 
بیاییم تو». این را که گفتند در را باز کرد. در که باز شــد، 
یک ربعى با هــم جروبحث کردنــد. مى گفتند ما حکم 
داریم و اینها... که [نهایتــًا] این آقاهه [مرتضوى] حکم 
را پاره کرد. من قشــنگ صدایش را شنیدم. بعد [مأمور 
دستگیري] گفت: «براى من حکم پاره مى کنى؟!». این 
را که گفت، صداى یک خانمى را شنیدم که گفت: «آقا 
توروخدا نبریدش». این خانم این چند روز را در خانه بود، 
اما صدایش درنمى آمد...دست  وپایش را گرفتند و بردنش. 
فکر کنم دستش را زنجیر کردند و بردنش.خیلى سروصدا 
مى کرد، ولى چنددقیقه اى هم ساکت شد. من احساس 
کردم که مثًال مى گوید مى خواهم به کسى زنگ بزنم یا 
اینکه داشت زنگ مى زد، ولى کسى جوابش را نمى داد. 
سه چهار دقیقه اى همه ســاکت بودند داخل خانه. حاال 
منتظر کســى بودند، داشتند به کســى زنگ مى زدند، 

نمى دانم...

روایت یک شاهد عینى از لحظه دستگیرى مرتضوى

حکم را که پاره کرد، گرفتندش

اختالف نظر دو نماینده درباره نوع برخورد نیروى انتظامى در اجراى امر 
به معروف و نهى از منکر این روزها در فضاى سیاسى و اجتماعى کشور 

حاشیه ساز شده است. 
بهرام پارسایى، سخنگوى فراکسیون امید روز سه شنبه در تذکرى گفته 
بود نباید به بهانه حجاب و نهى از منکر، ترویج منکر شود و حرمت انسان 
زیر سئوال برود. نماینده شیراز همچنین گفت: از برخورد زشت مأمور ناجا 
با فردى مســلمان اگر نگوییم که باید دق کنیم ولى باید حداقل مشکى 
بپوشیم. زمانى که فرع بر اصل مقدم شود و مستحب فداى واجب شود، 

دچار مشکل مى شویم.
نصرا... پژمانفر، عضو جبهه پایدارى هم در پاســخ به این تذکر گفته بود 

که امر به معروف و نهى از منکر از واجبات است و اگر کسى امر به معروف 
را واجب نداند، یک نوع انکار ضرورى دین صــورت گرفته و حکم کلى 

آن ارتداد است.
همین سخنان پژمانفر بود که داد پارسایى را بار دیگر درآورد. او در تذکر 
دیروزش گفت که پژمانفر او را به ارتــداد محکوم کرده و در مجلس او را 
دادگاهى کرده است. او از این عضو جبهه پایدارى خواست تا شأن مجلس 

را رعایت کند و بى دلیل همکاران دیگرش را تهدید نکند.

على مطهرى هم در پاسخ به او گفت که مفهوم سخنان پژمانفر کلى بوده 
که گفته اگر کسى امر به معروف را واجب نداند به نوعى به انکار ضرورى 
دین پرداخته و حکم کلى آن ارتداد اســت. نایب رئیس مجلس گفت که 
لحن پژمانفر با لطافت بوده و منظورش پارسایى نبوده و توهین صریحى 

صورت نگرفته است.
پژمانفر هم با اصرار خواستار پاسخگویى به او شد و گفت که اصًال خطابش 
به پارسایى نبوده ولى حرف او کامًال غلط بوده و باید این مسئله بررسى 
شود. پس از ســخنان وى مطهرى بار دیگر وارد این مناظره شد. نایب 
رئیس مجلس از یکسو گفت که سخنان پارســایى سهو لسان بوده و از 
سوى دیگر گفت که موضع گیرى پژمانفر به منظور صدور فتوا نبوده است.

یک نماینده  مجلس نماینده دیگر را مرتد  دانست

مطهرى: حکم ارتداد با لحن لطیف داده شد!

 پس لرزه هاى اظهــارات حمیدرضا ترقى، عضو ارشــد 
حزب مؤتلفه درباره شنود جلسات خصوصى رئیس دولت 
اصالحات و واکنش ها به آن همچنــان ادامه دارد؛ حاال 
غالمرضا رجایى، مشــاور آیت ا... هاشمى رفســنجانى 
هم از شنود رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 

مى گوید.
او با بیان اینکه تماس هاى هاشمى رفسنجانى هم شنود 
مى شد، به «اعتمادآنالین» مى گوید: «یک شب که تازه 
به مجمع تشــخیص مصلحت نظام رفته بودم با منزل 
آیت ا... هاشمى تماس گرفتم که با ایشان درباره مسائل 
مجمع صحبت کنم، در بین صحبت هایم آقاى هاشمى 
صحبت  هاى من را قطع کرد و گفت این حرف ها را اینجا 
از پشــت تلفن نزنید! این حرف براى من عجیب بود و 

احساس کردم تلفن هاى ایشــان هم کنترل مى شود.» 
مشــاور آیت ا... هاشمى رفسنجانى گفت: «در محل کار 
آقاى هاشمى هم بارها مواردى پیش مى آمد که حاکى از 

احتیاط ایشان در صحبت کردن بود.»
رجایى همچنین مثال هایى از شــنود دفاتر مراجع تقلید 
زد و گفت: «من شــنیده ام بعضى از مراجع مایل نیستند 
صحبت هاى خصوصى در اتاق رســمى آنها زده شود. از 
بعضى دوســتان که به دیدار مراجع رفته اند شنیده ام که 
هنگام دیدار آن مرجع گفتــه برویم جاى دیگر صحبت 

کنیم.»
مشاور آیت ا... هاشمى رفسنجانى گفت: «حتى من درباره 
حزبى شنیدم که هر بار ده تا 15 ابزار شنود کشف مى کنند 

اما باز تجدید مى شود.»

بعد از برخورد نمایندگان با رئیس بانک مرکزى در صحن 
علنى مجلس، حاال رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس به 

شائبه قهر کردن سیف واکنش نشان داده است. 
محمدرضــا پورابراهیمــى با اشــاره به عــدم حضور 
ســیف، رئیــس کل بانک مرکــزى در جلســات این 

کمیســیون، گفت: در مدتى که قرار شــد آقایان سیف 
و کرباسیان در جلســات مشــترکى به منظور بررسى 
اوضاع نوســانات ارزى شــرکت کنند، تاکنون رئیس 
بانــک مرکــزى در هیچ جلســه اى حضــور نیافته و 
گزارشى هم ارائه نکرده اســت.وى همچنین در پاسخ

 به ســئوالى مبنى بر اینکه برخى اعــالم مى کنند که 
ســیف قهر کرده اســت، اظهار کرد: بنده این موضوع 
را نمى دانــم و کارى هم به قهر یا غیر قهــر ندارم، کار 
کشــور بر زمین مانــده و این یک بحــث ادارى مهم 

است. 
پورابراهیمى در ادامه در پاســخ به سئوال دیگرى مبنى 
بر اینکه آیا شایعه تغییر رئیس کل بانک مرکزى موجب 
بى انگیزه شدن وى شده اســت هم بیان کرد: تا زمانى 
که ســیف رئیس کل بانک مرکزى است، مکلف است 

پاسخگوى حوزه کارى خود باشد. 

هاشمى رفسنجانى هم شنود مى شد!

 رئیس کل بانک مرکزى قهر کرده است؟!
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محمد على عبدا... زاده معاون حقوقى و امور مجلس صداوسیما در پاسخ به این سئوال که 
چرا رسانه ملى به این فکر افتاد که شخصیت عروسکى «جناب خان» را جزو آثار سازمان 
به ثبت برســاند، گفت: به طور کلى ثبت آثار و دارایى هاى فکرى سازمان صداوسیما از 
جمله شخصیت هاى عروسکى، عالمت شبکه هاى تلویزیونى و... از جمله سیاست هاى 
کلى معاونت است و در دستور کار اداره کل مالکیت فکرى و حقوق بین الملل این قرار دارد.
وى در توضیح اینکه چرا صاحب امتیاز این شخصیت به حضورش در برنامه «خندوانه» 
شــکایت کرد، گفت: از قرار اطالع در ابتدا توافقنامه اى درخصوص نحوه تسهیم سود 
حاصل از بهره بردارى از این شــخصیت میان تهیه کننده برنامه و سایر عوامل با آقاى 
ساالرزهى (مالک اثر) تنظیم شــده بود که در ادامه، طرفین توافق درخصوص موضوع 
اختالف نظر پیدا کردند، در نتیجه این اختالفات، آقاى ساالرزهى،  به عنوان مالک طرح 
صنعتى عروسک در ابتدا براى واگذارى کامل حقوق عروسک مبلغ هنگفتى مطالبه کرد. 
على رغم مساعدت و حسن نیت سازمان در روند مذاکرات خرید و رایت اثر، این مذاکرات 
در مقطعى با موانعى روبه رو و درنتیجه مالک اثر نسبت به تداوم استفاده از این عروسک 

در برنامه «خندوانه» معترض شد.
وى درباره اینکه معاونت حقوقى و امور مجلس چه تالش هایى براى ثبت این اثر انجام 
داده، افزود: پس از درخواست شبکه نسیم مبنى بر اظهار نظر درخصوص قرارداد تهیه و 
ساخت مجموعه «خندوانه»، اداره کل مالکیت فکرى و حقوق بین الملل این معاونت، 
ضمن بررسى کامل ابعاد حقوقى موضوع و وضعیت ثبتى شخصیت عروسکى «جناب 
خان»، لزوم تعیین تکلیف در خصوص حقوق مادى عروسک و انتقال کلیه این حقوق به نام 
سازمان را  به تهیه کننده و شبکه خاطرنشان کرد و  درباره عواقب بهره بردارى از عروسک 

بدون تعیین تکلیف حقوقى به صورت دقیق و شفاف هشدار داد.
وى خاطرنشان کرد: بعد از ایجاد اختالف میان تهیه کننده فصل سوم و چهارم «خندوانه» 
و مالک اثر،  اداره کل مالکیت فکرى و حقوق بین الملل این معاونت ضمن بررسى دقیق 
و کارشناسانه ابعاد حقوقى موضوع، ابتدا سعى در میانجیگرى و تسهیل روند مذاکرات 
طرفین کرد لکن در ادامه با توجه به اصرار آقاى ساالرزهى بر مواضع خویش، این معاونت 
نظر کارشناسى خود را مبنى بر استفاده نکردن از شخصیت عروسکى «جناب خان» در 
فصل چهارم برنامه «خندوانه» اعالم کردکه با موافقت شبکه و تهیه کننده، این تصمیم 

عملى شد.
به گزارش فارس، شخصیت عروسکى «جناب خان» در ابتدا براى بهره بردارى در سریال 
عروسکى «کوچه مروارید» در نظر گرفته شده بود ، این شخصیت توسط بخش خصوصى 
براى توزیع در شــبکه نمایش خانگى، به عنوان یکى از چندین شخصیت عروسکى در 
آن مجموعه خلق شد و سازنده  این عروســک هدیه هاشمى و محمد بحرانى به عنوان 

صداپیشه و طراح به آن جان بخشیدند.
سریال «کوچه مروارید» با اســتقبال چندانى در شــبکه نمایش خانگى مواجه نشد و 
شخصیت «جناب خان» نیز مانند سایر شخصیت هاى آن سریال دیده نشده و محجور 
ماند، پس از چندى تهیه کننده وقت برنامه، تصمیم به استفاده از این شخصیت عروسکى 
در برنامه «خندوانه» گرفتند، ایشان مطابق قرارداد خود با سازمان مى بایست پس از توافق 
با ساالرزهى و اخذ کلیه حقوق مادى اثر، مبادرت به استفاده از عروسک مى کردند در حالى 

که این مهم در مورد کاراکتر مذکور واقع نشده بود.

معاون سازمان صداوسیما تشریح کرد

ماجراى واگذارى مالکیت 
شخصیت عروسکى «جناب خان»

 به رسانه ملى

حدیث میرامینى که در فصل 2 سریال«ستایش» نقش 
دختر «ســتایش» را بازى مى کرد در فصل جدید این 

سریال گروه تولید «ستایش» را همراهى نمى کند.
 تصویربردارى سریال «ستایش 3» به کارگردانى سعید 
سلطانى که از 10 فروردین در تهران آغاز شده است این 
روزها در خیابان هاى تهران ادامه دارد و گروه تولید طى 
ماه هاى آینده به شمال و شــهر رامسر و جنوب کشور 

سفر خواهند کرد.
فصل سوم «ستایش» در حالى مراحل تولید را سپرى 
مى کند که حدیث میرامینى که در فصل دوم این سریال 
نقش دختر ســتایش را بازى مى کرد به دلیل بازى در 
ســریال در حال پخش «هیئت مدیــره»، گروه تولید 
«ستایش» را همراهى نمى کند و قرار است تا بازیگرى 

جدید جایگزین او شود.

تاکنون نرگس محمدى، داریوش ارجمند، سیما تیرانداز، 
فریبا نادرى، مهدى ســلوکى، رضــا داود نژاد، مهدى 

میامى و... حضورشان در این سریال قطعى شده است.
سعید مطلبى نگارش «ستایش 3» را در 30 قسمت بر 
عهده دارد و آرمان زرین کوب تهیه کننده این ســریال 

است. 
تاکنون حضور نرگس محمــدى و داریوش ارجمند در 

فصل سوم این سریال قطعى شده است.
به گزارش فارس، فصل 1 و 2 «ستایش»، در سال هاى 
90 و 92 از شبکه 3 سیما پخش شد. نرگس محمدى، 
داریوش ارجمند، مهدى ســلوکى، زهرا سعیدى، سیما 
تیرانداز، محمود عزیزى، مهدى پاکدل، حدیث میرامینى 

و... از بازیگران فصل هاى پیشین این سریال بودند.

شبنم فرشادجو:

راه حل مقابله 
با کم آبى، کوچ 

کردن است!

تغییر در بازیگران سریال «ستایش3»

به گفته تهیه کننده سریال «پاهاى بى قرار» تصویربردارى این مجموعه تلویزیونى 
به کارگردانى منوچهر هادى این روزها ادامه دارد.

ایرج محمدى، تهیه کننده سریال «پاهاى بى قرار» درباره آخرین وضعیت این سریال 
به «صبا» گفت: تصویربردارى 70 درصد از کار انجام شده است و ما همچنان درحال 

ادامه ضبط این سریال در بیمارستان «مسیح دانشورى» هستیم.
وى در ادامه درباره پایان تصویربردارى این سریال تصریح کرد: حدود صد لوکیشن 
باقى مانده است که تصویربردارى آنها تا نیمه هاى تیر به طول خواهد انجامید و تا این 

لحظه تمامى بازیگران این سریال مقابل دوربین رفته اند.
این مجموعه زندگى چند خانواده را به تصویر مى کشد و داستان را در بستر وقایع 

انقالب شکوهمند اسالمى و دفاع مقدس پیش مى برد. 
حمید گودرزى، پانته آبهرام، شاهرخ استخرى، مسعود رایگان، مهرانه مهین ترابى، 

آرش مجیدى، لیندا کیانى، ملیکا شریفى نیا و ... بازیگران این سریال هستند.

«پاهاى بیقرار» به بیمارستان رسید  
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محمد على عبدا... زاده معاون حقوقى و امور مجلس صداو
چرا رسانه ملى به این فکر افتاد که شخصیت عروسکى «ج
به ثبت برســاند، گفت: به طور کلى ثبت آثار و دارایىهاى
جمله شخصیت هاى عروسکى، عالمت شبکه هاى تلویز
کلى معاونت است و در دستور کار اداره کل مالکیت فکرى
وى در توضیح اینکه چرا صاحب امتیاز این شخصیت بهح
شــکایت کرد، گفت: از قرار اطالع در ابتدا توافقنامه اى
حاصل از بهره بردارى از این شــخصیت میان تهیه کنند
ساالرزهى (مالک اثر) تنظیم شــده بود که در ادامه، طرف
اختالف نظر پیدا کردند، در نتیجه این اختالفات، آقاى سا
صنعتى عروسک در ابتدا براى واگذارى کامل حقوق عروس
على رغم مساعدت و حسن نیت سازمان در روند مذاکرات
در مقطعىبا موانعى روبه رو و درنتیجه مالک اثر نسبت به

در برنامه «خندوانه» معترض شد.
وى درباره اینکه معاونت حقوقى و امور مجلس چه تالش
داده، افزود: پس از درخواست شبکه نسیم مبنى بر اظهار
ساخت مجموعه «خندوانه»، اداره کل مالکیت فکرى و
ضمن بررسى کامل ابعاد حقوقى موضوع و وضعیت ثبتى
خان»، لزوم تعیین تکلیف در خصوص حقوق مادى عروسک
سازمان را  به تهیه کننده و شبکه خاطرنشان کرد و  دربارهع
بدون تعیین تکلیف حقوقى به صورت دقیق و شفاف هشد
وى خاطرنشان کرد: بعد از ایجاد اختالف میان تهیه کننده
و مالک اثر،  اداره کل مالکیت فکرى و حقوق بین الملل ای
و کارشناسانه ابعاد حقوقى موضوع، ابتدا سعى در میانجی
طرفین کرد لکن در ادامه با توجهبه اصرار آقاى ساالرزهى
نظر کارشناسى خود را مبنى بر استفاده نکردن از شخصی
موافقت ش فصل چهارم برنامه «خندوانه» اعالم کردکه با

عملى شد.
به گزارش فارس، شخصیت عروسکى «جناب خان» در اب
عروسکى «کوچه مروارید» در نظر گرفته شده بود ، این شخ
براى توزیع در شــبکه نمایش خانگى، به عنوان یکى ازچ
آن مجموعه خلق شد و سازنده  این عروســک هدیه هاش

صداپیشه و طراح به آن جان بخشیدند.
سریال «کوچه مروارید» با اســتقبال چندانى در شــبک

شخصیت «جناب خان» نیز مانند سایر شخصیت هاى آن
ماند، پس از چندى تهیه کننده وقت برنامه، تصمیم به استف
در برنامه «خندوانه» گرفتند، ایشان مطابق قرارداد خود باس
با ساالرزهى واخذ کلیه حقوق مادى اثر،مبادرت به استفاده

که این مهم در مورد کاراکتر مذکور واقع نشده بود.

معاون سازمان صداوسیما تش

ماجراى واگذارى
شخصیت عروسکى «
 به رسانه مل

شبنم فرشادجو:

شورمان با اشاره به کهنه و تکرارى بودن سوژه  فیلم ها از نپرداختن به ژانر وحشت در سینما انتقاد کرد.
بازیگر ک

س از ورود به این ژانر وجود دارد.
م هایى ساخته نمى شود؛ شاید تر

ى کنم اما نمى دانم چرا چنین فیل
 تولید فیلم سینمایى در ژانر وحشت، گفت: من خیلى به ژانر وحشت عالقه دارم. هم دوست دارم که فیلم در ژانر وحشت ببینم و هم باز

کورش تهامى در خصوص کمبود

 نداشته باشد. به نظرم ما نیاز به تالش زیاد براى پیشرفت در ژانر وحشت داریم.
ى برنخورد و نیاز به بودجه فراوان

 داستان هایى بنویسند که به کس
د: نویسندگان دنبال این هستند،

وى افزو

یگــر ســینما ادامــه داد: یــک نکتــه را هــم بگویــم 
ایــن باز

م، مانند فیلم طنز نیازمند موقعیت اســت. شاید مثًال یک شــخص در فیلمى ترسناك 
ســینماى وحشــت لزوماً نیازى به خون و خونریزى ندارد. این نوع فیل ک راهرو راه برود و آنقدر موقعیت به درســتى شکل گرفته 

در ی

د: ما به طور کلى کمبود ژانر در 
تولید ســینمایى در ژانر وحشــت اظهار کر

باشد که نفس مخاطب در ســینه حبس شود. تهامى ضمن آســیب شناسى کمبود  ى گویند در حــوزه طنز فیلم هاى 
کشــور داریم خیلى ها م

بود ســوژه داریم. ما در فیلم هاى کمدى مان، ســوژه اى تازه نداریم و آنقدر همه 
ت، اما من مى گویم که در سینماى کمدى هم کم

فراوانى ساخته شده اســ ت که فقط آن را تکرار مى کنیم. 
سوژه هایمان کهنه شده اس

کردن داریم. باید همه چیز را در فضاى باز موجود بررسى و پردازش کنیم. به نظرم مى توانیم 
ش از هر چیز در سینما، نیاز به فکر 

وى ادامه داد: فکر مى کنم ما بی  از باال دستى هایمان یاد بگیریم.
در زمینه هنر

 همه سوژه هایمان کهنه شده است

شبنم فرشادجو، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره وضعیت 
آب در کشورمان گفت: به نظر من بحران آب االن هم مهمترین 
مسئله براى ماســت، چرا که ایجاد ریزگردها و دیگر مسائل 
محیط زیستى به دلیل کم آبى است. ما در20 سال آینده هم در 
تهران و دیگر شهرها با این مشکل بیشتر مواجه مى شویم که 
راه حلش فرهنگسازى است اما به نظرم 20 سال دیگر هم این 

فرهنگسازى جواب نخواهد داد.
به گفته فرشادجو، یک راه حل جلوى پاى ما االن قرار دارد که 
البته آن هم راه حل نیست بلکه راه فرار است و آن هم کوچ کردن 

به مکان هاى خوش آب و هواست.
این بازیگر ادامه داد: شهرهایى که آب خواهند داشت در آینده 
نزدیک شــلوغ تر خواهند شد و من متأســفانه در این زمینه 
خوش بین نیســتم، چرا که در زمینه حل بحران آب هم ناامید 

هستم.
وى همچنین گفت: به من مى گویند که در تهران خانه بخرم، 
من واقعیت امر در تهران نمى توانم ســرمایه بگذارم، چرا که 
مى دانم 20 ســال دیگر در لوله هاى این خانه هیچ آبى وجود 

نخواهد داشت. 
فرشادجو درباره برنامه سازى به منظور فرهنگسازى بحران آب 
گفت:  خوشبختانه آقاى رامبد جوان در برنامه خود دراین زمینه 
خیلى کمک کرد، ولى باز هم این وضع آب و هوا که سال گذشته 
داشتیم من فکر مى کنم آب را به جیره بندى خواهد رساند و به 

نظرم امسال ما تازه با بى آبى روبه رو خواهیم شد.

بازنویسى نهایى «هشــتگ» به کارگردانى رحیم 
بهبودى فر به پایان رسیده است.  رحیم بهبودى فر 
کارگردان ســینما درباره آخرین وضعیت اکران 
«هشتگ» گفت: پیش بینى تهیه کنندگان این 

فیلم اکران در نیمه دوم سال است.
وى در خصــوص «هشــتگ» بیــان کرد: 
بازنویســى نهایى این اثر به پایان رســید اما 
درباره ارائه به شوراى پروانه ساخت و شروع 

پیش تولید خبر خاصى ندارم.
الزم به ذکر است؛ «هشتگ» فیلمى اجتماعى 

با رگه هاى کمدى است که مقصود جبارى و محمد 
على کیانى تهیه کنندگى آن را بر عهده دارند.

در این فیلم، نیوشــا ضیغمــى، بهاره رهنمــا، بیژن 
بنفشه خواه، حدیث فوالدوند، محمدعلى کیانى، مهرداد 
فالحتگر، ارسالن قاســمى و امید روحانى با حضور 

محسن ملکى و سید جواد هاشمى بازى مى کنند.
همچنین آرتین پشنگ، امیرعلى نیازى، محمدمهدى 
احمدى و ثنــا کیانى به عنــوان بازیگران کودك و 

نوجوان در آن حضور دارند.

اکران فیلم «هشتگ» 
در نیمه دوم سال

2حدیث میرامینى که در فصل
دختر «ســتایش» را بازى مى

سریال گروه تولید «ستایش»
 تصویربردارى سریال «ستایش
0سلطانى که از 10 فروردین در
روزها در خیابان هاى تهران اد
ماههاى آینده به شمال و شــ

سفر خواهند کرد.
سوم «ستایش» در حال فصل
مى کند که حدیث میرامینىکه
بازى نقشدختر ســتایش را

ســریال در حال پخش «هیئت
«ستایش» را همراهى نمى کن

جدید جایگزین او شود.

تغییر

ت ببینم و هم بازى رو
 نداشته باشد. به نظرم ما نیاز به تالش زیاد براى پیشرفت در ژان

راوان ج و  را هــم بگویــم 

ســینماى وحشــت لزوماً نیازى به خون و خونریزى ندارد. این موقعیت به درســتى شکل گرفته  نقدر

باشد که نفس مخاطب در ســینه حبس شود. تهامى ضمن آســ ى گویند در حــوزه طنز فیلم هاى 

ت، اما من مى گویم که در سینماى کم
فراوانى ساخته شده اســ تکه فقط آن را تکرار مى کنیم. 

س

ش از هر چیز در سینما، نیاز به فک
وى ادامه داد: فکر مى کنم ما بی هایمان یاد بگیریم.

» به کارگردانى رحیم 
ست. رحیم بهبودى فر 
وضعیت اکران  رین
 تهیه کنندگان این 

ست.
بیــان کرد:  گ»
پایان رســید اما 
ساخت و شروع 

 فیلمى اجتماعى 
صود جبارى و محمد 

 بر عهده دارند.
بهاره رهنمــا، بیژن  ـى،
محمدعلى کیانى، مهرداد 
امید روحانى با حضور   و

شمى بازىمى کنند.
لىنیازى، محمدمهدى 
وانبازیگران کودك و

«هشتگ» 
م سال
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ذوب آهن،  کار را تمام مى کند

سرمربى آلکمار با نتایج خوبى که امســال با این تیم در 
رقابت هاى باشگاهى هلند کسب کرد یکى از سه نامزد 

کسب عنوان بهترین مربى سال این کشور شد.
AZ آلکمار در حالى با در اختیار داشتن ستاره ایرانى به نام 

علیرضا جهانبخش نتایج فــوق العاده اى در این فصل از 
رقابت هاى باشگاهى هلند کســب کرد که ون دن بروم 
سرمربى 49 ســاله این تیم تاثیر بســیار فراوانى در این

 اوج گیرى داشــت، مردى که در طول سه سال گذشته 
انقالب بزرگى در ســاختار و ترکیب این باشگاه به وجود 

آورده است.
فدراسیون فوتبال هلند طبق روال هر سال براى اهداى 
جایزه مربى برتر فصل با عنوان جام «رینوس میشل» سه 
کاندیداى اصلى را معرفى کرد که اســتاد جهانبخش در 
سال هاى گذشــته نیز یکى از این کاندیداها قلمداد شده 
اســت تا ون دن بروم براى تصاحب آن بــا فیلیپ کوکو 
سرمربى آیندهوون و جیووانى فان برونکهورست سرمربى 
فاینورد دو چهره سرشناس ســابق تیم ملى هلند رقابت 

نفسگیرى داشته باشد.
از این جمع کوکو جام قهرمانى آردیویســه را باالى سر 
برد و فان برونکهورســت هم چند روز پیش با از پیش رو 
برداشتن شاگردان ون دن بروم در فینال جام حذفى دومین 
جام معتبر این کشــور را به خود اختصاص داد با این حال 
رسانه هاى هلندى از شانس باالى سرمربى آلکمار براى 

تصاحب این عنوان خبر دادند.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تأکید کرد که بازى رفت این تیم با استقالل در لیگ 
قهرمانان آسیا، نقش مهمى در صعود شــاگردان قلعه نویى به مرحله یک چهارم نهایى این 

رقابت ها دارد.
قاسم حدادى فر در گفت وگو یى در مورد برترى تیمش برابر پرسپولیس اظهار داشت: بازى 
سخت و حساسى را بردیم. پرسپولیس هم با تیم اصلى در این مسابقه به میدان رفت و حتى 
گل اول را هم زد، ولى خوشبختانه ما به بازى برگشتیم. در این بازى محکوم به برد بودیم و 
خوشحالم که دوباره به رده دوم برگشــتیم تا سرنوشت نایب قهرمانى دست خودمان باشد. 
امیدوارم در بازى آخر هم نتیجه الزم را بگیریم و نایب قهرمان شویم، این در حالى است که 

اگر در نیم فصل اول هم خوب نتیجه مى گرفتیم، مى توانستیم قهرمان لیگ شویم.
وى همچنین راجع به بازى تیمش برابر اســتقالل در لیگ قهرمانان آســیا خاطر نشــان 

فوتبــال ایران خوب کرد: برخــورد دو تیم ایرانى در ایــن مرحله براى 
استقالل دنبال نبود، چون یک تیم باید حذف شود. هم ما و هم 
قابــل برد هســتیم و اینکه چه اتفاقاتــى رخ خواهد  داد 
پیش بینى نیســت. در بازى رفــت ما میزبان 
هستیم و این مســابقه نقش مهمى در صعود 

ذوب آهن به مرحلــه یک هشــتم نهایى دارد. 
امیدوارم در نهایت ما برنده شــویم و به مرحله بعد 

صعود کنیم.
هافبــک تیــم فوتبــال ذوب آهن 

اصفهان با اشــاره به وضعیت 
نیمکت این تیــم براى فصل 
آینده و اینکه آیا به نظر او امیر 
قلعه نویى در جمع ذوبى ها 
مى ماند یا خیر، تصریح کرد: 
این بســتگى به مذاکرات 
باشگاه و قلعه نویى دارد. 
ما امسال نتایج خوبى 
گرفتیــم و باشــگاه 
هم در صــدد حفظ 
این مربى اســت. 
امیــدوارم بــراى 
بازیکنان، سرمربى 
و همچنین باشگاه 
بهتریــن اتفاق رخ 

دهد.

نصف جهان هفته پایانى  رقابــت هاى لیگ هفدهم مى تواند با 
یک رخدادخوب براى فوتبال اصفهان به پایان برسد؛ پیروزى 
شــاگردان ژنرال بر نفت تهران و نایب قهرمانى ذوب آهن در 

رقابت هاى لیگ برتر.
برنده این مسابقه باید ذوب آهن باشد مگر اینکه تیم سقوط کرده 
نفت تهران بخواهد با انگیزه هایى متفاوت با تمام توان به میدان 
بیاید و از شاگردان قلعه نویى امتیاز بگیرد که بسیار بعید به نظر 
مى رسد. نفت تهران پنج شکســت متوالى داشته و بعید است از 
نظر فنى، حرفى براى گفتن مقابل ذوب آهن داشته باشد.  اما به 
هر حال ذوب آهن نباید این تیم سقوط کرده را دست کم بگیرد و 
اگر مى خواهد نایب قهرمانى و رتبه دوم خود در جدول را قطعى 
و تثبیت کنــد باید در این دیدار رقیــب را کامال جدى بگیرند و 
حســابى تالش کنند.ذوبى ها در 6 هفته اخیر خود شکســت 
نخورده اند و بهترین تیم دور برگشت هســتند. به همین دلیل 
خیلى ها سبزپوشــان اصفهانى را نایب قهرمان این فصل لیگ 
برتر مى دانند. مگر اینکه اتفاقى خــارق العاده در این بازى رقم

 بخورد.
در بازى رفت هــم ذوب آهن 2 بــر صفر به پیروزى رســیده

بود.
 اما به قول یکى از رســانه هادو تیم ذوب آهن و نفت تهران در 
شرایطى به مصاف یکدیگر مى روند که در جدول رده بندى تنها 

یک عدد مشترك با هم دارند.
  از نکات قابــل توجه این جایگاه دو تیــم در ج دول رده بندى 
اســت،  ذوب آهن با 52 امتیاز در رده دوم قــرار گرفته و تنها 
پرســپولیس قهرمان را باالى ســر دارد، در طرف دیگر نفت 
تهران با 24 امتیاز در رده پانزدهم ایستاده و تنها یک رده باالتر 
از تیم انتهاى جدول است. به نوعى مى توان گفت در این هفته 

تقابل تیم هاى دوم جدول را شاهد هستیم منتها با این تفاوت 
که ذوب آهن در باالى جدول رتبــه دوم را دارد و نفت تهران 

از پایین جدول رتبــه دوم را از آن خود 
کرده است.

همچنین این دو تیم در جدول 
رده بندى یک عدد مشترك 

دارند، عدد 5 مى تواند بهترین 
مشــخصه براى اختالف جایگاه 
و امتیاز این دو تیم باشــد. این 

عدد مقابل اســم ذوب آهن 
بیانگــر تعــداد باخت هاى 
این تیم اســت ولى همین 
عــدد مقابــل اســم نفت 
تهران تعداد پیروزى هاى 

این تیم را نشان مى دهد.
تقابل شــاگردان قلعه نویى 
و افاضلــى روز جمعــه 7 
اردیبهشت از ساعت 17 با 
قضاوت علــى صفایى در 
ورزشگاه تختى تهران آغاز 

مى شود.
ذوب آهنــى هــا امــروز

(پنجشنبه) به تهران مى روند 
تا براى دیدار سرنوشت ساز آماده 

شوند.
ذوب آهــن در ایــن بــازى مهــران 

درخشــان مهر را به دلیل مصدومیت 

و ســیدمحمدرضا حســینى را به دلیل محرومیــت در اختیار
 ندارند. 

  تمرینات تیم ذوب آهن بعد از بازى با نفت تهران احتماال چند 
روزى تعطیل خواهد شد. زیرا فاصله بازى ذوب آهن با استقالل 

در لیگ قهرمانان آســیا یازده روز است و احتمال دارد 
که قلعه نویى یکى دو روز به بازیکنانش استراحت 

بدهد.
 اما اجازه دهید که این گزارش را با تقدیر از سرمربى موفق ذوب 
آهن به پایان ببریم.امیر قلعه نویى در نیم فصل دوم نتایج فوق 
العاده اى با ذوب آهن گرفته و کسب 10 برد از 14 بازى باعث 
شده تا تیم اصفهانى قهرمان دور برگشت مسابقات باشد. تیم 
ژنرال در نیم فصل دوم فقط از ســایپا شکست خورده و از 
سایر بازیهایش امتیاز گرفته. نکته جالب درباره امتیازهاى 
ذوب آهن در نیم فصل دوم، در این است که اگر قرار بود 
فقط 33 امتیاز این تیم را مالك مــى گرفتیم، باز هم 
ذوب آهن بدون احتســاب به امتیازاتش در 
نیم فصــل اول در 
لیگ برتر ماندنى 
مــى شــد و 
مى توانســت 
دهــم  رده  در 
جدول قــرار بگیرد چرا کــه اصفهانى ها با 
همین 33 امتیاز باالتر از تیم هاى پدیده، 
تراکتورســازى، سپیدرود،اســتقالل 
خوزســتان، ســپاهان، نفــت تهران و 
ســیاه جامگان قــرار مــى گرفتند. 
امیر قلعــه نویى هر چند نتوانســت با 
ذوب آهن قهرمان لیگ برتر شود، ولى 
با توجه به مشــکالت مالى این تیم در 
طول فصلى که گذشــت موفق شد در 
لیگ و آسیا دست به کارهاى بزرگى بزند.

مدیران باشگاه سپیدرود رشت در اقدامى عجیب بخشى 
از مطالبات تمام بازیکنان و کادرفنى سپیدرود را پرداخت 

کردند، اما هیچ پولى به على کریمى ندادند.
مدیران باشگاه سپیدرود رشت پیش از دیدار مقابل فوالد 
خوزستان بخشــى از قرارداد بازیکنان و کادرفنى خود را 
پرداخت کردند، اما در اقدامى عجیب هیچ پولى به على 

کریمى سرمربى این تیم پرداخت نشد.
مسئوالن باشگاه ســپیدرود پیش از تعطیالت نوروز نیز 
در اقدامى مشابه بخشى از مطالبات تمام بازیکنان را به 
حســاب آنها واریز کرده بودند،  اما در آن زمان هم هیچ 
پولى به على کریمى پرداخت نشده بود که دلیل این اقدام 

مسئوالن سپیدرود مشخص نیست.
همچنین در فاصله یک هفته مانده به پایان مســابقات 
لیگ برتر، مدیران باشگاه ســپیدرود با وجود اینکه هنوز 
دو فصل دیگر بــا على کریمى قــرارداد دارند، اما هنوز 
هیچ مذاکره اى با ایــن مربى انجــام نداده اند و تکلیف 

سرخپوشان رشتى براى فصل آینده مشخص نیست.

سرپرست باشگاه سپاهان اعالم کرد که به نتایج 
این تیم اعتراض دارد اما موافق درگیرى و فحاشى 

نیست.
مسعود تابش در گفت و گویى, درباره وضعیت تیم 
فوتبال سپاهان گفت: اخیرا در جلسه هیئت مدیره 
بودیم. پیش از این دو هفته یک بار جلسات را برگزار 
مى کردیم اما با توجه به اینکه در پایان لیگ برتر 
هستیم و عالوه بر تیم فوتبال بزرگساالن، 70-80 
تیم مختلف در رشته هاى دیگر داریم، تصمیم گرفته 
شده که هر هفته جلسه هیئت مدیره را برگزار کنیم. 
همه تیم هاى سپاهان در سطح حرفه اى و در حد 
قهرمانى هســتند. به هر حال کار زیاد است و باید 

بودجه را براى همه این تیم ها سازماندهى کنیم.
 سرپرست باشگاه سپاهان در خصوص مذاکره این 
باشگاه با امیر قلعه نویى تصریح کرد: فعال در مورد 
مربى و این بحث ها صحبتى ندارم. فصل که کامال 

تمام شد ان شاءا... درباره اش حرف مى زنیم.
تابش درباره وضعیت منصور ابراهیم زاده و اینکه 
که این مربى هم نتوانســت تغییر آنچنان مثبتى 
در روند نتیجه گیرى سپاهان ایجاد کند, گفت: به 
هرجهت تیم در این فصل شرایط خاص خودش 
را داشــت، عالوه بر این، از ابتدا تیم را ابراهیم زاده 
نبسته است. عدم نتیجه گیرى واقعیتى است که همه 
آن را مى دانند. این فصل را ما رها کردیم شماهم 
دیگر رها کنید (باخنــده). امیدواریم در بازى آخر 
عملکرد خوبى داشته باشیم تا لیگ  آبرومندانه تمام 

شود.
سرپرست باشگاه ســپاهان در ادامه گفت و گو با 
تســنیم, راجع به درگیرى هواداران عصبانِى این 
تیم با برخى از بازیکنان در تمرینات ،  عنوان کرد: 
بگو مگو هایى شده است, به هرحال سپاهان هوادار 
زیــادى دارد. از هواداران خواهــش مى کنم این 
وضعیت را تحمل کنند. ایــن وضعیت روز هفتم 
اردیبهشت تمام مى شود و از آنجا به بعد باید تمام 
نیرو و انرژى مان را بــراى فصل آینده بگذاریم تا 
تیم خوبى داشته باشیم. اصرارى روى این حواشى 
نداریم. هوادار با بازیکن دعوا نکرده اســت. آنها 
اعتراض دارند, خوِد من هم اعتراض دارم،  اینکه 
بحثى ندارد. بنده هم به عنوان مسئول این باشگاه 
به نتایج اعتراض دارم اما موافق فحاشى و درگیرى 

نیستم.

وى در رابطــه با اینکه یــاورى عضو کمیته فنى 
باشگاه سپاهان گفته بود با بازیکنان کنونى, سپاهان 
نمى تواند فصل آینده هم نتیجه بگیرد, یادآور شد: 
یکى از مشــکالت بزرگ این است که در 2 سال 
گذشته شــاکله تیم به کل عوض شده است. باید 
نقاط ضعف را برطرف کنیم. االن 13 بازیکن خیلى 
خوب داریم که خیلى از باشگاه ها به دنبال جذب 
آنها هستند. ما مى توانیم 4 بازیکن خارجى داشته 
باشــیم که البته از عملکرد ابراهیم عالمه راضى 
هســتیم. همچنین مى توانیم 5-4 بازیکن هم از 
لیگ خودمان جذب کنیــم, مگر یک تیم فوتبال 
چند نفره است؟! این اشتباه بزرگى بوده که 3 سال 
پیش, 80 درصد تیم عوض شده است. شما مطمئن 
باشید فصل آینده سپاهان قدرتمندى را خواهیم

 داشت.

نایب قهرمانى را از آن اصفهان کنید

 به همه پول دادند 
به جز کریمى

  کاندیداى بهترین 
مربى سال هلند

  شما هم رها کنید!

«ارطغرول ساغالم»، سرمربى ترکیه اى تراکتورسازى تبریز بعد از بازى برابر فوالد 
خوزستان در هفته سى ام لیگ برتر ایران را ترك خواهد کرد.

 مسئوالن پیشین باشــگاه تراکتورسازى بعد از کنار گذاشــتن یحیى گل محمدى 
تصمیم به آوردن ساغالم گرفتند تا شــاید این مربى نتایج دلخواه آنها را بگیرد، ولى 
ساغالم عملکردى ضعیف از خود برجاى گذاشت. ساغالم در 15 بازى سرمربیگرى 
تراکتورسازى را برعهده داشته که شش مساوى، هفت باخت و دو برد به دست آورد که 

این باعث شد تا از سوى رسانه ها و پیشکسوتان فوتبال تبریز مورد انتقاد قرار بگیرد.
انتقادهاى چند ماه اخیر اما باعث ناراحتى ساغالم شده است. او اعتقاد دارد که برخى 
نقدها در مورد عملکردش غیرمنصفانه بوده اســت و آنهایى که انتقاد مى کنند باید 
شرایط بحرانى تراکتورسازى را در نظر بگیرند. ساغالم مدعى است که قبل از حضور 
در تراکتورسازى پیش بینى دیگرى از لحاظ شرایط فنى بازیکنان و همچنین وضعیت 
اقتصادى باشگاه داشته، اما با وضعیتى متفاوت روبه رو شده است. این در حالى است 
که باشگاه تراکتورسازى در پرداخت پول بازیکنان دچار چالش شده بود و بازیکنان هم 

چند بار تمرینات را تحریم کردند.
در روزهاى اخیر هم خبرهاى مختلفى در مورد ماندن یا جدایى ساغالم مطرح شده 
است، ولى این مربى تمایلى براى ماندن در تراکتورسازى ندارد و بعد از بازى با فوالد 
ایران را ترك خواهد کرد. از طرفى وضعیت مدیریتى در باشگاه تراکتوسازى هم هنوز 
پایدار نیست و نمى توان گفت این باشگاه براى فصل بعد با چه شرایطى مواجه خواهد 
بود. این در حالى است که بحث واگذارى باشگاه تراکتورسازى به بخش خصوصى 
هم مطرح است و مى گویند احتماًال تراکتورسازى فصل بعد از مربى ایرانى استفاده 

خواهد کرد. 

ساغالم ایران را ترك مى کند
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دروازه بان شماره یک پرســپولیس برنامه ویژه اى براى 
جشن قهرمانى این تیم در ذهن دارد.

علیرضا بیرانونــد در دومین فصل حضــورش در جمع 
سرخپوشان، ســومین قهرمانى خود را در این تیم جشن 

خواهد گرفت.
شماره یک پرســپولیس و تیم ملى براى جشن قهرمانى 
سرخپوشــان برنامه ویژه اى در ذهن دارد و بر این اساس 
قصد دارد در پایان این بازى با لباس محلى در مراســم 
حضور یابد. بیرانوند از همشهریان خود نیز دعوت کرده تا 
بخشى از سکوها را به اشغال خود درآورند تا اینچنین جشن 

باشکوهى را ترتیب دهد.
پرسپولیس با توجه به قهرمانى در فصل هفدهم، روز جمعه 
و در هفته پایانى لیگ برتر مراسم جشن قهرمانى خود را در 

آزادى برگزار خواهد کرد.

 هفدهممى تواند با 
یان برسد؛ پیروزى

رمانى ذوب آهن در 

نکه تیم سقوط کرده 
 تمام توان به میدان 
ه بسیار بعید به نظر 
داشته و بعید است از 
ن داشته باشد.  اما به 
 را دست کم بگیرد و 
در جدول را قطعى  د
کامال جدى بگیرند و

خیر خود شکســت 
ـتند. به همین دلیل 
مان این فصل لیگ 
ده در این بازى رقم

به پیروزى رســیده

هن و نفت تهران در 
جدول رده بندى تنها 

 در ج دول رده بندى 
قــرار گرفته و تنها 
در طرف دیگر نفت 
 تنها یک رده باالتر 
ن گفت در این هفته 

تقابل تیم هاى دوم جدول را شاهد هستیم منتها با این تفاوت 
و نفت تهران را دارد در باالىجدول رتبــه دوم که ذوبآهن

از پایین جدول رتبــه دوم را از آن خود 
کرده است.

همچنین این دو تیم در جدول
رده بندى یک عدد مشترك

5دارند، عدد 5 مى تواند بهترین 
مشــخصه براى اختالف جایگاه 
و امتیاز این دو تیم باشــد. این 

عدد مقابل اســم ذوب آهن 
بیانگــر تعــداد باخت هاى 
این تیم اســت ولى همین

عــدد مقابــل اســم نفت 
تهران تعداد پیروزى هاى 

این تیم را نشان مى دهد.
تقابل شــاگردان قلعه نویى 
7و افاضلــى روز جمعــه 7
7اردیبهشت از ساعت 17 با 
قضاوت علــى صفایى در 
ورزشگاه تختى تهران آغاز 

مىشود.
هــا امــروز ذوب آهنــى

(پنجشنبه) به تهران مى روند 
تا براى دیدار سرنوشت ساز آماده 

شوند.
ذوب آهــن در ایــن بــازى مهــران 

درخشــان مهر را به دلیل مصدومیت 

دلیل محرومیــت در اختیار و ســیدمحمدرضا حســینى را به
 ندارند. 

  تمرینات تیم ذوب آهن بعد از بازى با نفت تهران احتماال چند 
روزى تعطیل خواهد شد. زیرا فاصله بازى ذوب آهن با استقالل 

در لیگ قهرمانان آســیا یازده روز است و احتمال دارد 
که قلعه نویى یکى دو روز به بازیکنانش استراحت 

بدهد.
که این گزارش را با تقدیر از سرمربى موفق ذوب   اما اجازه دهید
آهن به پایان ببریم.امیر قلعه نویى در نیم فصل دوم نتایج فوق 
14 بازى باعث  4 برد از 10 العاده اى با ذوب آهن گرفته و کسب
شده تا تیم اصفهانى قهرمان دور برگشت مسابقات باشد. تیم 
ژنرال در نیم فصل دوم فقط از ســایپا شکست خورده و از 
سایر بازیهایش امتیاز گرفته. نکته جالب درباره امتیازهاى 
ذوب آهن در نیم فصل دوم، در این است که اگر قرار بود 
3فقط 33 امتیاز این تیم را مالك مــى گرفتیم، باز هم 
ذوب آهن بدون احتســاب به امتیازاتش در 
نیم فصــل اول در
لیگ برتر ماندنى

مــى شــد و 
مى توانســت 
دهــم  رده  در 
جدول قــرار بگیرد چرا کــه اصفهانى ها با 
3همین 33 امتیاز باالتر از تیم هاى پدیده، 
تراکتورســازى، سپیدرود،اســتقالل 
خوزســتان، ســپاهان، نفــت تهران و 
ســیاه جامگان قــرار مــى گرفتند. 
قلعــه نویىهر چند نتوانســت با  امیر
ولى ذوب آهن قهرمان لیگ برتر شود،

با توجه به مشــکالت مالى این تیم در 
طول فصلى که گذشــت موفق شد در 
لیگ و آسیا دست به کارهاى بزرگى بزند.

ی ن ه ن ز ىر

س برنامه ویژه اى براى 

سورپرایز بیرانوند  

 بخشى 
پرداخت 

ل فوالد 
ى خود را 
 به على 

وروز نیز 
ان را به 
هیچ  هم
ین اقدام 

ــابقات 
که هنوز

 ما هنوز 
و تکلیف تکلیف 

ست.

«ارطغرول ساغال
خوزستان در هفت
 مسئوالن پیشین
تصمیم به آوردن
ساغالم عملکرد
تراکتورسازى را ب
این باعث شد تا از
انتقادهاى چند م
نقدها در مورد عم
شرایط بحرانىتر
در تراکتورسازى
اقتصادى باشگاه
که باشگاه تراکتو
چند بار تمرینات
در روزهاى اخیر
است، ولى این مر
ایران را ترك خوا
پایدار نیست و نم
بود. این در حالى
هم مطرح است

خواهد کرد. 

وى همچنین راجع به بازى تیمش برابر اســتقالل در لیگ قهرمانان آســیا خاطر نشــان غ
فوتبــال ایران خوب کرد: برخــورد دو تیم ایرانى در ایــن مرحله براى 

ما و هم چونیک تیم باید حذف شود. هم استقالل دنبالنبود،
قابــلبرد هســتیم و اینکه چه اتفاقاتــى رخ خواهد  داد 
پیش بینى نیســت. در بازى رفــت ما میزبان 
هستیم و این مســابقه نقش مهمى در صعود 

ذوب آهن به مرحلــه یک هشــتم نهایى دارد. 
در نهایت ما برنده شــویم و به مرحله بعد  امیدوارم

صعود کنیم.
هافبــک تیــم فوتبــالذوب آهن

اصفهان با اشــاره به وضعیت 
نیمکت این تیــم براى فصل 
آینده و اینکه آیا به نظر او امیر 
ذوبى ها  جمع قلعه نویى در
مى ماند یا خیر، تصریح کرد: 
این بســتگى به مذاکرات 
باشگاه و قلعه نویى دارد. 
ما امسال نتایج خوبى 
گرفتیــم و باشــگاه 
هم در صــدد حفظ 
مربى اســت.  این
امیــدوارم بــراى 
بازیکنان، سرمربى 
و همچنین باشگاه 
بهتریــن اتفاق رخ 

دهد.
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هافبک ذوب آهن در صدد ترك این تیم در پایان فصل 
است

ذوب آهن در فصل هفدهم تا اینجاى کار با صعود از مرحله 
گروهى لیگ قهرمان آسیا و حضور در رتبه دوم جدول تا 
هفته ماقبل پایانى لیگ برتر عملکرد خیلى خوبى داشته 
اســت و قلعه نویى در اولین فصل حضورش در این تیم 

توانسته کارنامه موفقى داشته باشد.
ذوبى ها اصرار به ماندن قلعه نویى براى فصل بعد دارند و 
با توجه به شرایط به نظر مى رسد وى در این تیم ماندنى 
باشــد و البته تیم فصل آینده را با دست بازتر و مطابق با 

سالیقش ببندد.
یکى از بازیکنانى که با وجود کارنامه خوبش در ذوب آهن 
خیلى مورد عالقه قلعه نویى در طول فصل نبوده است، 

ربیع عطایا، هافبک لبنانى این تیم است.
عطایا بــا 5 پاس گل و با وجود تعــداد بازى هاى کمش 
در ترکیب ذوب آهن آقاى پاس گل این تیم محســوب 
مى شــود ولى ضعف هایى که در کار دفاعى دارد باعث 
شده قلعه نویى نفراتى مثل حسینى و بختیار رحمانى را به 

او ترجیح دهد و هافبک لبنانى کمتر بازى کند.
عطایــا از این وضعیــت راضى نیســت و بــا توجه به 
پیشــنهاداتى که از کشــورش و همچنین کشورهاى 
حاشیه خلیج فارسدارد در صدد ترك ذوب آهن در پایان 

فصل است.
وى قرار بود نیم فصل و همزمان با هموطنش على حمام 
از ذوب آهن جدا شود ولى این اتفاق نیافتاد و حاال به نظر 
مى رسد بعد از بازى هاى ذوب آهن در لیگ برتر و دو بازى 

آسیایى با استقالل از این تیم جدا شود.

نصــف جهــان 
هواداران ســپاهان در فضاى 
مجازى قول و قرارهاى متعــددى را براى دیدار روز 
جمعه با یکدیگر گذاشــته اند. آنها مى خواهند براى  
دیدار سپاهان- اســتقالل که فردا(جمعه) در نقش 
جهان برگزار مى شود به اســتادیوم بروند و حسابى 
از خجالت بازیکنان تیم خود که به عقیده آنها مقصر 

اصلى شکست هاى این تیم هستند در بیایند.
شاید اگر وضعیت نفت تهران آنقدر وخیم نبود اکنون 
سپاهان با اســترس باید مقابل آبى پوشان تهرانى به 
میدان مى رفت تا با گرفتن امتیاز به لیگ یک سقوط 
نکند! به هر حال پر افتخارترین تیم لیگ برتردر این 
هفته هم کار راحتى ندارند. سپاهان از 4 بازى گذشته 
خود دو برد و دو باخت کسب کرد ه اند ولى خوشبختانه 
در لیگ برتر ماندگار شده اند. این بازى آخر هم خیلى 
برایشان فرقى نمى کند هرچند در روزهاى گذشته 
حواشى در تمرینات سپاهان ایجاد شد. استقالل هم که 
در بهترین شرایطش قرار دارد براى پیروزى به میدان 
مى رود تا امیدهایش براى نائب قهرمانى را در صورت 
لغزش ذوب آهن حفظ کند. آبى ها باید منتظر معجزه 
باشند تا شاید نفت از ذوب آهن امتیاز بگیرد و آنها بتوانند 
با شکست دادن ســپاهان قهرمان اسبق فوتبال ایران 
به عنوان نایب قهرمانى برسند! روى کاغذ کمتر فردى 
شانس برد را به سپاهان بحران زده مى دهد.بازى رفت دو 

تیم هم استقالل 3 بر صفر سپاهان را شکست داد.
این دیدار به احتمال زیاد آخرین دیدارى است که مى توانیم 
منصور ابراهیم زاده را در قامت سرمربى زردها ببینیم و باید 
با او  خداحافظى کنیم.شاید آن روزى که منصور ابراهیم زاده 

پاى خودش را بر روى پلکان هواپیما  گذاشت تا از آن سوى 
دنیا به اصفهان بازگردد، تصور مى کرد که بعد از 3 ســال 
دورى از باالترین سطح فوتبال ایران مى تواند نشان دهد 
که همچنان از لحاظ فنى یکــى از برترین مربیان فوتبال 
ایران است و در حقش بى مهرى هاى زیادى صورت گرفته 
است. آن روزها سپاهان شرایط خوبى در لیگ برتر نداشت 
و با فشارى که روى مجموعه تیم و بازیکنان وجود داشت، 
مدیران باشگاه به این نتیجه رسیدند که این شوك مى تواند 

تیم را متحول کند.
ابراهیم زاده به اصفهان رسید و بعد از 10 سال دورى دوباره بر 
سر تمرینات سپاهان حاضر شد تا این بار نه به عنوان دستیار 
لوکا بلکه به عنوان نفر اول وظیفه نجات سپاهان از سقوط در 
لیگ برتر را بر عهده بگیرد. نخستین حضور ابراهیم زاده بر 
روى نیمکت سپاهان مصادف شد با بازى مقابل صدرنشین 
لیگ برتر و سپاهان از پرسپولیس 2 گل خورد تا نخستین 
باخت در کارنامه تیم ابراهیم زاده به ثبت برســد. تساوى 
خانگى مقابل نفت تهران و دو برد متوالى مقابل سیاه جامگان 
و گسترش سال 96 را با امیدوارى فراوان براى سپاهان به 
پایان رساند که همین 7 امتیاز از 4 مسابقه به نوعى تضمینى 
براى بقاى ســپاهان در لیگ برتر هم بود اما با شروع سال 
جدید ســپاهانى که قرار بود با ادامه ایــن روند خودش را 
به میانه هاى جدول لیگ برســاند افت کرد. زردپوشان از 
مجموع 4 بازى مقابل پیکان، تراکتورسازى، صنعت نفت 
و استقالل خوزســتان فقط 2 امتیاز کسب کردند و همین 
مساله امروز سپاهان را بر روى پله چهاردهم جدول نشانده 
است. امروز خیلى از هواداران طالیى پوش با وجود انواع و 
اقسام ناکامى هاى این فصل حداقل خوشحالند که این فصل 
خبرى از پلى آف نیست چون در آن صورت سپاهان گزینه 
اول حضور در این مسابقه بود و این مى توانست یک اتفاق 

تلخ براى پرافتخارترین تیم لیگ برتر باشد.

در روزهایى که سپاهان از 4 مسابقه فقط دو امتیاز گرفته، 
نفت تهران هــر 5 بازى خودش را باختــه و این یعنى تیم 
ابراهیم زاده بیــش از آنکه به خاطر عملکــرد خودش در 
لیگ ماندنى شــده باشــد مدیون حریفان تیم نفت است 
که اجازه امتیاز گرفتن به شــاگردان افاضلى ندادند وگرنه 
نفت با دو پیروزى در این 5 مسابقه امروز سپاهان را به کنار 

سیاه جامگان فرستاده بودند.
ابراهیم زاده که سابقه نشستن روى نیمکت تیم ملى را هم 
دارد، مصمم بود از این فرصت طالیى براى بازگشــت به 
صحنه اول فوتبال ایران استفاده کند، ولى کسب 9 امتیاز 
از 8 مسابقه عملکرد قابل قبولى براى او نیست. موفقیت در 
سپاهان مى توانست مســیر تمدید قرارداد و ساختن تیمى 
جدید در لیگ هجدهم را به او بدهد، ولى با نتایج اخیر بعید 
است مدیران باشــگاه به فکر ادامه همکارى با این مربى 
باشــند و همانطور که در گزارش هاى قبلى و اختصاصى 
نصف جهان آوردیم به احتمال قوى ســرمربى سپاهان در 

فصل هجدهم امیر قلعه نویى خواهد بود.
برگردیم به بحث دیدار سپاهان- استقالل و خط و نشان هایى

 که هواداران تیفوســى ســپاهان براى بازیکنان زردپوش 
کشــیده اند. آنها اعتقاد دارند این بازیکنان بى لیاقت که با 
قراردادهایى آنچنانى یک فصل مورد تشویق آنان بودند حاال 
باید تاوان بى لیاقتى هاى خود را بدهند. شاید مدیران سپاهان 
در دلهاى خود دوست داشتند که حکم کمیته انضباطى براى 
این بازى که قرار بود با محرومیت هواداران براى حضور در 
ورزشگاه همراه باشد عملیاتى و معلق نشود تا با خیال راحت 

این دیدار را برگزار کنند.
هر چه هست جمعه ترسناکى با حضور هواداران سپاهان در 
نقش جهان در انتظار بازیکنانى است که یک فصل با نام 
و شخصیت سپاهان بازى کردند و این ترس و وحشت اگر 

با پیروزى استقالل هم همراه باشد دو چندان خواهد شد .

کاپیتــان اســتقالل   از پیراهن جالب خــود رونمایى
 کرد.

در دور گروهى لیــگ قهرمانان اروپا کــه المپیاکوس 
و یوونتوس با هم بازى داشــتند، کریــم انصارى فرد 
پیراهن بوفون را گرفت تا به دوست صمیمى اش هدیه

 بدهد.
انصارى فرد که به خوبى مى دانســت رحمتى چقدر به 
بوفون عالقــه دارد پیراهن این دروازه بــان را برایش 

گرفت.
مهدى رحمتى حاال  با این پیراهن انصارى فرد در محل 
تمرین استقالل حاضر شــد و آن را به دوربین باشگاه 

استقالل نشان داد.

نصف جهان   اگر قوانین تغییر نکند، بازیکنان لیگ برترى که مشول 
خدمت سربازى مى شوند باید در فصل هجدهم در تیم هاى نظامى 

لیگ یکى بازى کنند.
صعود فجرسپاسى به لیگ برتر مى توانست خیال سربازان لیگ 
برترى را نیز راحت کند و آنها از بین تیم هاى نظامى حاضر در سطح 
اول کشورمان، مى توانستند حق انتخاب بهترى داشته باشند اما این 
اتفاق رخ نداد و فجر حاال شانس چندانى براى صعود به لیگ برتر 
ندارد. از سوى دیگر، مدیران باشگاه تراکتورسازى مدام صحبت 
از خصوصى شــدن این باشــگاه و واگذارى پروانه آن به بخش 
خصوصى مى کنند که در این صورت، تراکتورى ها دیگر هرگز حق 
جذب بازیکن سرباز را نخواهند داشت. به این ترتیب و در صورت 
فروش تراکتور به بخش خصوصى و عدم صعود فجر به لیگ برتر 
فصل آینده بازیکنان سرباز لیگ برتر باید در لیگ یک و در یکى 
از تیم هاى نظامى ملوان بندرانزلى یا فجرسپاسى شیراز به میدان 
بروند. این بدترین خبر ممکن براى بازیکنانى است که فصل بعد 

رحمتى مشمول خدمت سربازى مى شوند.
با پیراهن بوفون    

عطـایا 
مى رود

کابوس سربازها

نص
هواداران ســپاها

مجازى قول و قرارهاى متعــددى را براى
جمعه با یکدیگر گذاشــته اند. آنها مى خ
دیدار سپاهان- اســتقالل که فردا(جمع
جهان برگزار مى شود به اســتادیوم برو
از خجالت بازیکنان تیم خود که به عقیده
اصلى شکست هاى این تیم هستند در بیاین
وخیم شاید اگر وضعیتنفت تهران آنقدر
سپاهان با اســترس باید مقابل آبى پوشان
میدان مى رفت تا با گرفتن امتیاز به لیگ
نکند! به هر حال پر افتخارترین تیم لیگ
راحتى ندارند. سپاهان از4ب 4هفته هم کار
خود دو برد و دو باخت کسب کرد ه اند ولى
در لیگ برتر ماندگار شده اند. این بازى آخ
برایشان فرقى نمى کند هرچند در روزه
حواشى در تمرینات سپاهان ایجاد شد. استق
در بهترین شرایطش قرار دارد براى پیروز
مى رود تا امیدهایش براى نائب قهرمانىر
لغزش ذوب آهن حفظ کند. آبى ها باید من
باشند تا شاید نفت از ذوبآهنامتیاز بگیرد
با شکست دادن ســپاهان قهرمان اسبق ف
به عنوان نایب قهرمانى برسند! روى کاغذ
شانس برد را به سپاهان بحران زده مى دهد.با
3تیم هم استقالل3 بر صفر سپاهانرا شکست
این دیدار به احتمال زیاد آخرین دیدارى است ک
منصور ابراهیم زاده را در قامت سرمربى زردها
با او  خداحافظى کنیم.شاید آن روزى که منصور

سپاهان توان آبرودارى دارد؟

 جمعه ترسناك ورزشگاه نقش جهان!

  لیگ برتر به ایستگاه  فردا(جمعه) به ایستگاه پایانى مى رسد. 
هرچند پرسپولیس ســه هفته پیش از پایان مسابقات قهرمان 
شده و هیجانى براى رســیدن به صدر جدول را در هفته سى ام 
شاهد نیستیم اما همانطور که در گزارش دیدار ذوب آهن- نفت 
تهران نوشــتیم تیم هاى ذوب آهن، اســتقالل، ســایپا براى 
رســیدن به رتبه دومى تالش مى کنند و این مســاله مى تواند 
جذابیت زیادى بــه بازى هاى این هفته بدهــد. در قعر جدول 
هم مشکى پوشان و نفت تهران ســقوط کرده اند و خیال سایر 
تیم ها راحت اســت. به این ترتیب فقط چند بازى در این هفته 
حساسیت فراوانى دارد و سایر مســابقات تشریفاتى محسوب

 مى شود. 
در مورد دیدارهاى ذوب آهن و ســپاهان در این هفته با رقباى 
خود نوشتیم. در ادامه ســایر دیدارهاى هفته پایانى را بررسى 

مى کنیم.

پرسپولیس - سپیدرود رشت 
به عقیده همه رســانه هاتشــریفاتى ترین بازى لیگ برتر به 
نوعى جذابترین مسابقه هم محسوب مى شــود. در پایان این 
بازى جام قهرمانى به شــاگردان برانکو بــراى دومین مرتبه 
متوالى اهدا خواهد شــد و سرخپوشــان بار دیگر روى سکوى 
قهرمانى جشــن خواهند گرفــت. البته این بــازى یک چهره 
ویژه هم دارد و آن هم کسى نیســت جز على کریمى سرمربى 
ســپیدرود که ســال ها در پرســپولیس بازى کرده و شاید از 
محبوب ترین چهره هاى روز جمعه در ورزشــگاه باشــد. البته 
شــاید براى اولین مرتبه در تاریخ فوتبال ســرمربى حریف در 
پایان مسابقه در جشــن قهرمانى تیم رقیبش شرکت کند! به 
هر حال کریمى جزو پیشکسوتان پرســپولیس هم محسوب 

مى شود.
برانکو قبل از این مسابقه از باخت مقابل ذوب آهن در اصفهان 

ناراحت شد و در نشســت خبرى هم شرکت نکرد و اعالم کرد 
که حاضر نبوده در ســیرکى که در اصفهــان راه انداخته بودند 
حاضر و به آن مشروعیت دهد. بســیارى از هواداران اصفهانى 
در پاسخ به این جمالت عجیب برانکو نوشته اند که روز جمعه 
پاى تلویزیون مى نشینند تا نظاره گر حضور دلقک ها در سیرك 

قهرمانى باشند!

پیکان – سایپا 
دربى خودرو ســازان براى مدیران صنعتى دو کارخانه اهمیت 
فراوانى دارد. البته پیکان در صورت برد هم از رده پنجم باالتر 
نمى آید اما اگر نتواند سایپا را ببرد ممکن است دو پله در جدول 
لیگ سقوط کند. سایپا هم براى رســیدن به رتبه دوم یا سوم 
تالش مى کند و فقط در صورتى مى تواند به هدفش برســد که 
استقالل و ذوب آهن مقابل حریفانشان به پیروزى نرسند سایپا 
نسبت به اســتقالل 20 گل اختالف دارد و بعید است شاگردان 
دایى بتوانند چنین تفاضــل گلى را جبران کننــد. با این حال 
نارنجى پوشان تهرانى براى گرفتن سه امتیاز به میدان مى روند 
تا شاید بخت و اقبال با آنها یار باشد. البته اگر استقالل قهرمان 
جام حذفى شود در آنصورت امکان دارد که شاگردان دایى فصل 

آینده آسیایى شوند.

مشکى پوشان - پارس جنوبى جم   
یکى از تشریفاتى  ترین بازى هاى این هفته است البته زردپوشان 
شــهر جم در صورت پیروزى در این مســابقه و باخت پیکان 
شــانس صعود یک پله اى در جدول لیگ را دارند و مى توانند 
لیگ را با رتبه پنجمى به پایان برســانند. نتیجه این بازى براى 

مشکى  پوشان هم هیچ  تفاوتى ندارد.
در بازى رفت تیــم پارس جنوبــى یک بر صفر بــه پیروزى

 رسید.

گسترش فوالد – پدیده   
شاگردان فیروز کریمى هفته گذشــته با گرفتن یک مساوى 
از ســایپا این تیم را به رده چهارم جدول فرستادند اما این هفته 
انگیزه  زیادى براى این بازى ندارند و براى تیم نهم جدول فرقى 
نمى کند که مقابل تیم دهم جدول پیروز شود یا مساوى کند و 
حتى بازنده شود! پدیده هم خیالش بابت ماندن در لیگ راحت  
است و فصل آینده هم ظاهرا قصد تیمدارى کردن ندارد. حتى 

اگر در صورت شکست چند رده در جدول لیگ سقوط کند!
بازى رفت دو تیم بــا نتیجه 2 بر صفر به ســود پدیده به پایان

 رسید.

فوالد خوزستان - تراکتورسازى تبریز  
 فوالد هم شانس پنجم شدن در لیگ را دارد و با انگیزه اى بیشتر 
از تراکتورسازى به میدان مى رود بخصوص اینکه پورموسوى 
نامزد سرمربیگرى تیم امید ایران هم شده است. تراکتورسازى 
هم مى خواهد فصل را حداقل با باخت تمام نکند. به هر حال این 

بازى براى قرمزپوشان تبریزى تشریفاتى تر است!
در بازى رفت تیم تراکتورســازى به نتیجه مساوى یک بر یک 

رسید.

صنعت نفت آبادان - استقالل خوزستان   
دربى خوزستان هم شاید خیلى حساسیتى در جدول لیگ نداشته 
باشد و هر دو تیم منتظر پایان مسابقات باشند. عبدا... ویسى از 
اینکه توانسته تیمش را در لیگ برتر حفظ کند خوشحال است و 
فراز کمالوند هم از اینکه با تیم نفت آبادان در خطر سقوط نبوده 
و در رده هشتم جدول است رضایت دارد. با این حال این مسابقه 

هم باید برگزار شود.
دیدار رفــت دو تیم با نتیجه یک بر صفر به ســود اســتقالل 

خوزستان به پایان رسید.

نگاهى به  دیدار هاى هفته سى ام

سیرك قهرمانى در ایستگاه آخر!

برانکــو در مصاحبه اخیر خــود گفته بازى بــا ذوب آهن مثل 
سیرك بود. 

سرمربى کروات به شدت ناراحت است. برنامه 90 هم نشان داد 
این ناراحتى او نابجا نیست.

 داور مســابقه دو بار باید بهترین بازیکن ذوب آهن را از زمین 
اخراج مى کرد. او اما اخراج نشــد تا در نیمه دوم سازنده هر دو 
گل تیمش باشــد و باعث شکست 
پرسپولیس شود. شنیده مى شود 

این اتفاق رابطه خوب قلعه نویى و برانکو را کمى شکرآب کرده
 است. 

این دو با وجه اشــتراك انتقــاد از کى روش بــه هم نزدیک 
شــدند و در یک جبهه قرار گرفتند ولى حاال به نظر مى رســد 
اتفاقات بــازى با ذوب آهــن، برانکو را به شــدت دلگیر کرده

 است. 
قلعه نویى در تازه ترین مصاحبــه اش گفته باید با برانکو در این 

باره حرف بزند.

رابطه برانکو و امیر هم شکرآب مى شود؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخراج مىکرد. او اما اخراج نشــد تا در نیمه دوم سازنده هر دو 
گل تیمش باشــد و باعث شکست 
پرسپولیس شود. شنیده مى شود 

است.
قلعه نویى در تازه ترین مصاحبــه اش گفته باید با برانکو در این 

باره حرف بزند.
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مطالعات 
علمى نشان داده اند افرادى 

که دچار کمبود سلنیوم در بدنشان 
هستند، شانس مواجه شدن با حالت هایى 
مانند تحریک پذیرى عصبى، خستگى، 

اضطراب و افسردگى را دارند.در ادامه با چند 
خوراکى شادى آور آشنا 

مى شویم.

این خوراکى هاى شادى آور

گردو
گردو یکى از بهترین منابع غذایى براى دریافت سلنیوم است. 
مطالعات علمى نشان داده اند افرادى که دچار کمبود سلنیوم 
در بدنشان هستند، شــانس مواجه شدن با حالت هایى مانند 
تحریک پذیرى عصبى، خســتگى، اضطراب و افسردگى را 
دارند. جالب اســت بدانید که براى تأمین سلنیوم مورد نیاز 
بدن، فقط کافى است که روزانه سه عدد گردو بخورید. شما 
مى توانید این مغز خوشمزه را همراه با موز به عنوان میان وعده 

مصرف کنید.

موز
موز حاوى نوعى اسید آمینه به نام تریپتوفان است و همچنین 
 ،A، B6 این ترکیبات مهم را به بدن مى رساند: ویتامین هاى
C و همینطور فیبر، پتاســیم، فســفر، آهن و کربوهیدرات. 
کربوهیدرات هاى موجــود در موز به جــذب تریپتوفان در 
مغز کمک مى کنند، درحالى کــه ویتامینB6 هم به تبدیل 
تریپتوفان به هورمون سروتونین کمک مى رساند. همین روند 
است که خلق وخو را تقویت مى کند و نقش مؤثرى در بهبود 

کیفیت خواب ایفا مى سازد.

 جو
جو یکــى از مؤثرترین مواد غذایى بــراى تقویت خلق وخو 
است، چون شــاخص گالیســمیک پایینى دارد و انرژى را 
کامًال آرام وارد جریان خون مى کند. همین ویژگى، قند خون 
و خلق وخو را پایدار نگه مى دارد، درحالى که مواد غذایى داراى 
شاخص گالیسمیک باال، دقیقًا برعکس عمل مى کنند و با 
افزایش ناگهانى قند خون، درنهایت باعث خستگى مفرط و 
تحریک پذیرى عصبى مى شوند. به عالوه، جو حاوى سلنیوم 

است که نقش مثبتى براى تقویت خلق وخو دارد.

ماهى هاى چرب
افراد مبتال به کمبود امگا3 همیشــه بیشــتر از دیگران با خطر ابتال به افسردگى یا 
خلق وخوى ضعیف مواجه هستند، زیرا بخش زیادى از بافت مغزى انسان ها را، همین 
اســیدهاى چرب تشــکیل داده اند. درواقع، درحدود 60 درصد از وزن خشک مغز را 
چربى ها تشکیل مى دهند که 30 درصدشــان همین اسیدهاى چرب امگا3 هستند. 
مصرف ماهى هاى چرب و سالمى مانند سالمون، ساردین، قزل آال و خال مخالى به طور 

منظم، هم مغز را سالم نگه مى دارد و هم خلق وخو را بهبود مى بخشد.
امگا3 درون این ماهى ها، انعطاف پذیرى سلول هاى مغز را بیشتر مى کند و درنتیجه 
انتقال دهنده هاى عصبــى مغز هم مى توانند با کیفیت باالتــرى فعالیت کنند. براى 

دریافت این اثرات مثبت، باید حداقل 140 گرم در هفته ماهى مصرف کنید.

عدس
عدس در گروه کربوهیدرات هاى پیچیده قرار مى گیرد و مانند 
موز، میزان سروتونین تولیدشده در مغز را افزایش مى دهد. این 
اتفاق، وضعیت ذهنى شادتر و آرام ترى را مى سازد و اضطراب 
را کمتر مى کند. همین هورمون به پایدار نگهداشتن قند خون 
کمک مى رســاند و مانع از نوســانات خلق وخویى مى شــود. 
به عالوه، عدس حاوى میزان زیادى از فوالت است که کمبود 
آن افراد را به افســردگى مبتال مى کند. آهن موجود در عدس 
نیز واقعًا قابل توجه اســت و درنتیجه انرژى مطلوبى را در بدن 

به وجود مى آورد.

 مرغ و بوقلمون
ســینه مرغ و بوقلمون، جزو بهترین گوشــت ها براى تقویت 
خلق وخو هســتند، چون تریپتوفان زیادى به بدن مى رسانند 
و درنتیجــه میزان ســروتونین را در بدن افزایــش مى دهند. 
همچنین، هورمون مالتونین هم در بدن به واسطه استفاده از 
این گوشت ها بیشتر مى شود که براى تنظیم خواب مهم است. 
مرغ بدون پوست حاوى اسید آمینه دیگرى به نام تیروزین است 
که مى تواند به کاهش عالیم افسردگى کمک کند و مانع از ابتال 
به این بیمارى شود. تیروزین براى تولید هورمون آدرنالین در 
بدن مورد استفاده قرار مى گیرد که کمبودش با ابتال به افسردگى 

مرتبط است.

مطالعات 
علمى نشان داده اند افرادى 

که دچار کمبود سلنیوم در بدنشان 
هستند، شانس مواجه شدن با حالت هایى 
مانند تحریک پذیرى عصبى، خستگى، 

اضطراب و افسردگى را دارند.در ادامه با چند
خوراکى شادى آور آشنا 

مى شویم.
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 رئیس شبکه کشــورى هپاتیت، مهمترین عالیم و 
نشانه هاى هپاتیت حاد را برشمرد.

موید علویان با بیان اینکه هپاتیت به معناى التهاب و 
ورم کبدى است که به آن یرقان هم مى گویند، گفت: 
مهمترین عوامل ایجاد کننده این بیمارى، ویروس ها 
هستند. وى ادامه داد: چنانچه این بیمارى و عالیم آن 
کمتر از شش ماه طول بکشد، به آن هپاتیت حاد و اگر 
طول مدت آن بیش از شش ماه باشد، به آن هپاتیت 

مزمن گفته مى شود.
وى با اشــاره به برخى علل بروز هپاتیت افزود: اکثر 
بیماران مبتال به هپاتیت ویروســى، عالمتى دال بر 
بیمارى ندارند و بیمارى آنها با انجام آزمایشات روتین 
مشخص مى شود. وى ادامه داد: در تعدادى از بیماران 
نیز عالیم حاد بیمارى وجود دارد و باید توجه کرد که به 
دنبال تماس با ویروس مولد بیمارى هپاتیت و بعد از طى 
دوره اى که از هفته ها تا ماه ها متغیر است و دوره کمون 
یا نهفته نامیده مى شــود، عالیم حاد ابتال به هپاتیت 
ویروسى ظاهر مى شــوند. وى با بیان اینکه عالیم و 
نشانه هاى بیمارى هاى کبدى کامًال متغیر است، گفت: 
عالیم ابتال به این بیمارى، از یک حالت سرماخوردگى 
و شبه آنفلوآنزا، ضعف و بى حالى، احساس کسالت و تیره 
شدن ادرار و کمرنگ شدن مدفوع، خارش و سردرد تا 
یک حالت یرقان شدید متغیر اســت. علویان با بیان 
اینکه این عالیم خاص یک نوع از هپاتیت نیست و در 
همه انواع آن دیده مى شود، گفت: در 95 درصد بیمارى 
هپاتیت حاد، عالیم بیمارى به صورت خودبه خودى در 
مدت چهار تا شش هفته برطرف شده و ویروس هم از 

بدن دفع مى شود. 

برخى ممکن است فکر کنند خشــک شدن و ترك 
خوردن پوست لب تنها در زمستان رخ مى دهد. اما به طور 
کلى، اگر از پوست لب مراقبت نکنى، در هر زمانى خطر 

دچار شدن به این عارضه وجود دارد.
لب ها غــدد تولید چربى ندارند و همــواره در معرض 
هوا و مواد شــیمیایى قرار دارند. بــراى جلوگیرى از 
آسیب دیدن پوســت لب، الزم است از چرب کننده و 
مرطوب کننده هاى مخصوص لب استفاده کنید. در 
مواد تشکیل دهنده این محصوالت، به دنبال دیمتیکون 
و پتروالتوم باشید زیرا این مواد موجب مى شوند رطوبت 
در پوست لب شما بماند. این محصوالت را به طور منظم 

و مداوم استفاده کنید. 
سعى کنید هر دو ساعت یکبار لب هاى خود را چرب 
کنید و هـمـواره یـک مرطـــوب کنـنـده لب همــراه 
داشته باشــــیــد. دهان و لب هاى خود را در فصل 
سرما بپوشانید. از سایر عوامل مؤثر در خشکى لب ها، 
کمبود آب است. کمبود آب بدن نیز منجر به خشک 
شدن و ترك خوردن لب ها مى شود، بنابراین در طول 

روز مقدار زیادى آب بنوشید.
همچنین در محیط منزل از دستگاه بخور استفاده کنید. 
مخصوصاً در طول شــب، زمان مناسبى است براى 
احیاى پوست لب که در طول روز در معرض سرما قرار 
مى گیرد. عالوه بر این، لب ها را با زبان خیس نکنید. بزاق 
دهان خشکى لب را بدتر مى کند. اگر لبتان پوسته پوسته 
شده است از کندن پوست لب خوددارى کنید چرا که 
منجر به آسـیـب دیـدگــــى بافت لب، خون آمدن 

و در نهایت تأخیر در بهبود خواهد شد.
ممکن است اســتفاده از محصولى خاص یا محیطى 
خاص به طور ویژه لب هاى شما را خشک کند. بنابراین 
به الگوى خشــک شــدن لب ها دقت کنید. برخى 
چرب کننده هاى لب ممکن است حاوى روغن هاى 
طبیعى باشند که برخى به آنها حساسیت نشان مى دهند. 
وازلین نیز مى تواند جایگزین مناسبى براى این دسته از 

افراد باشد. 

یک 
متخصــص 
پزشکى ورزشى گفت: 
افرادى که قصــد پیاده روى 
دارند، باید از مشــکالت بدنى خود 
اطالع داشته باشــند تا در زمان پیاده روى 

دچار آسیب نشوند.
شاهین صالحى افزود: شدت هر فعالیتى با معیار متر 
اندازه گیرى مى شود، مثًال پیاده روى با توجه به شدت آن از 
سه متر به باال مورد محاسبه قرار مى گیرد. این موضوع نشان 
مى دهد بدن چند برابر زمان استراحت در زمان فعالیت کار مى کند 

و مصرف کالرى و انرژى دارد و چقدر به قلب فشار مى آورد.
وى ادامه داد: پیاده روى براى همه افراد مفید است مگر اینکه شرایط 
قلبى و بدنى فرد در اثر پیاده روى دچار آسیب شود و فشار را تحمل نکند. 
وى ادامه داد: قلب در اکثریت افراد مى تواند فشارهاى ناشى از پیاده روى 
را تحمل کند، مگر افرادى که ناراحتى و نارســایى قلبى دارند یا سن باالیى 

داشته باشند.
صالحى اضافه کرد: پیاده روى دسته بندى دارد، یعنى ممکن است شخصى 

پیاده روى ســاده و 
فردى پیاده روى اى در حد دویدن داشته باشد، گاهى اوقات در 

پیاده روى هاى سریع قلب احساس فشار مى کند و فرد دچار تنگى نفس، تپش و 
احساس سنگینى در قلب مى شود.

این متخصص پزشکى ورزشى تصریح کرد: کسانى که قصد پیاده روى دارند باید 
مشــکالت بدنى خود را بدانند، به عنوان مثال فردى که دیابت و قصد پیاده روى 
دارد باید قبل از این کار قند خود را کنترل کند، فرد نمى تواند با قند غیرکنترل شده 
اقدام به پیاده روى هاى طوالنى کند چراکه ممکن است دچار افت قند و مشکالت 

بعدى آن شود.

ى   و
کیــد  تا

کرد: زمــان و مکان 
پیاده روى نیز از نکات بســیار 

مهم و قابل توجه اســت، به عنوان 
مثال گاهى افراد در زمان آلودگى هوا اقدام 

به پیاده روى در مکانى نامناســب کرده و در این 
ریه هاى حالت حجم زیــادى از آلودگى را وارد 

خود مى کنند.

ى 

ر 
ز 
ن 
د 

ط 
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ى 
ى 

اقدام به پیاده روى هاى طوالنى کند چراکه ممکن است دچار افت قند و مشکالت 
بعدى آن شود.

مثال گاهى افراد در زمان آلودگى هوا اقدام 
به پیاده روى در مکانى نامناســب کرده و در این 

ریه هاى حالت حجم زیــادى از آلودگى را وارد 
خودمى کنند.

نکاتى که باید در پیاده روى رعایت شود

یک فیزیوتــراپ در خصوص عارضه نرمى کشــکک 
توضیحاتى ارائه داد.

مصلح الدین ادیب حســامى اظهار کرد: عارضه نرمى 
کشــکک یک اصطالح پزشکى اســت که مرحله اول 
شیوع آرتروز زانو محسوب مى شــود. وى ادامه داد: به 
علت آسیب دیدن غضروف هاى مفصلى زانو که معموًال 
در سن 50 سالگى به بعد در بین افراد رخ مى دهد، عارضه 
نرمى کشکک ایجاد مى شود.ادیب حسامى در خصوص 
اینکه عارضه کشــکک در بین همه افراد و به خصوص 
ورزشکاران حرفه اى بیشــتر شیوع پیدا مى کند، عنوان 
کرد: عارضه نرمى کشکک معموًال در افرادى که شغل 

سرپایى دارند یا ورزشکاران حرفه اى رشته هاى 
بســکتبال، والیبال و فوتبال بسیار شیوع 

پیدا مى کند.
وى اظهار کــرد: در اثر انجام 

حرکاتى مانند پریدن در بین ورزشکاران یا افراد عادى، نرمى غضروف 
در کشکک زانو به دلیل کوتاهى عضله چهار ســر ران ایجاد مى شود. 
وى گفت: براى درمان عارضه نرمــى غضروف باید هر چند مدت افراد 
به صورت دو زانو بنشینند تا فشار بر روى کشکک برداشته شود و حالت 

کوتاهى غضروف از بین برود.
ادیب حسامى یادآور شــد: عارضه نرمى کشکک زانو با انجام تمرینات 

کششى و از طریق امواج فراصوت لیزر درمان مى شود. 

چه کسانى در معرض گرفتگى عضالت هستند؟عارضه نرمى کشکک زانو چیست؟
ذبیح ا... حسن زاده، متخصص ارتوپد درباره گرفتگى عضالت یا کرامپ عضالنى گفت: 
گرفتگى عضالنى بیشتر در ساق پاها به وجود مى آید که علل مختلفى دارد و این ضایعه اغلب 
در ســالمندان، افرادى که فعالیت زیاد دارند و زنان باردار به وجود مى آید. وى با بیان اینکه 
اسپاسم عضالنى در هر قسمتى از بدن ممکن است به وجود آید و با گرفتگى ناشى از ضربه 
متفاوت است، افزود: گرفتگى عضالنى به دالیل مختلفى همچون کمبود آب بدن به وجود 
مى آید، بنابراین این افراد باید قبل از خواب آب فراوان بنوشند و از نوشیدن چاى غلیظ و مواد 

حاوى کافئین  خوددارى کنند.
این متخصص ارتوپد ادامه داد: وجود ضایعات عصبى در افرادى 
که در ناحیه کمر دچار آسیب شــده اند نیز مى تواند سبب اسپاسم 
عضالنى شود.وى ادامه داد: همچنین کمبود مواد غذایى مناسب 
و ویتامین هاى حاوى مواد معدنى مثل کلسیم، پتاسیم، منیزیم، 
کمبود ویتامین D و ویتامین هاى گروهB نیز سبب شده تا فرد دچار 
گرفتگى عضالت شود. وى افزود: بنابراین تأمین این ویتامین ها 
و مصرف مواد غذایى همچون ماســت، شیر، تخم  مرغ، کیوى و 
سبزیجات موجب کاهش اسپاسم عضالنى مى شود. حسن زاده با 
اشاره به اینکه مصرف  داروهاى ضد چربى، فشارخون، ضد آسم و 
آرام بخش ها نیز سبب بروز گرفتگى عضالنى مى شود، اضافه کرد: 
خستگى مضاعف نیز بروز اسپاسم عضالنى را افزایش مى دهد. 
بنابراین توصیه مى شود افراد به صورت روزانه به مدت 20 دقیقه 

حرکات نرمشى و ورزش هاى کششى انجام دهند.
این جراح زانو خاطرنشان کرد: هنگامى که افراد در حال 
فعالیت دچار گرفتگى عضالنى مى شوند باید از ادامه 
حرکت بپرهیزند و مى توانند از کمپرس آب گرم 
اســتفاده کنند و ناحیه اى را که دچار گرفتگى 

عضالنى شده است، نرمش و ماساژ دهند. 

مهمترین 
نشانه هاى«هپاتیت» را 

بشناسید

مقابله با 
خشکى و 

ترك پوست لب
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لجبازى با مادرشــوهر، زن جــوان را براى درخواســت 
مهریه اش به دادگاه کشاند.

زنى 27 ساله با مراجعه به دادگاه خانواده 2 ونک، دادخواست 
مهریه خود را به قاضى دادگاه ارائه کرد. وى با بیان اینکه 
همسرم به من گفته که هر وقت دادخواست مهریه بدهم آن 
را به من پرداخت مى کند، اظهار کرد: «مهریه ام 14 گل سرخ 
است. فقط به این علت که مادر شوهرم گفت اگر جرأت دارى 

این مهریه را از همسرت بگیر، درخواست مهریه دادم.»
زن در ادامه با اشاره به اینکه سه سال از زندگى مشترکمان 
مى گذرد، افزود: «شــوهرم در این سه ســال اصًال برایم 
یک شاخه گل هم نگرفته اســت و نمى دانم این مهریه را 
مى پردازد یا خیر.» وى افزود: «حاضرم دو برابر این تعداد 
گل را به همسرم بدهم، اما تنها بخاطر حرف مادر شوهرم 
اینجا هستم. همسرم بسیار به حرف مادرش گوش مى کند 

و به من گفته است تا زمانى که درخواست ندهم، مهریه ام 
را نمى پردازد.»

قاضى در ادامه خطاب به زن گفت: «شــغل همســر شما 
چیست و اکنون چرا در دادگاه حاضر نشده است؟»

زن 27 ساله گفت: «شوهرم لجباز است و در هیچ شرایطى 
به دادگاه نمى آید. همسرم کارمند بانک است و درآمد خوبى 

دارد، اما اعتقادى به هدیه و خرید گل ندارد.»
پس از چند ثانیه ســکوت، قاضى از زن مدارك شــغلى 
شوهرش را درخواست کرد که زن مدارك مورد نیاز را ارائه 
داد. در ادامه زن بیان کرد: «مهریه 14 گل سرخ جوابگوى 
تمام زحمات و ســازگارى من در کنار همسرم نیست، اما 

بدون هیچ تأملى آن را مى خواهم.»
در نهایت قاضى با بررسى مدارك، مرد را محکوم به پرداخت 

مهریه 14 گل سرخ کرد و پرونده مختومه اعالم شد.

«فاطمه» دختر 12ســاله ماهشهرى که به همراه خواهر 
و برادر کوچک ترش مدتى در اســارتگاه پدر و نامادرى 
سنگدلشــان هدف شــکنجه هاى هولناکى قرار گرفته 
بودند پس از بهبودى، از جزئیات ایــن کودك آزارى ها 

پرده برداشت.
شامگاه شنبه نخستین روز اردیبهشــت ماه سال جارى 
مأموران پلیس و دادستانى شهرستان ماهشهر در جریان 
سناریوى کودك آزارى هولناك در یکى از شهرك هاى 
این شهرســتان قرار گرفتند. مأموران در بررســى هاى 
مقدماتى دو دختر هفت و 12 ساله و یک پسر پنج ساله را 
پیدا کردند که دست و دهانشان بسته بود و بر اثر ضرب و 
شتم به شدت مجروح شده بودند. سه کودك به بیمارستان 
انتقال یافتند و پس از انجام تحقیقات تخصصى پدر آنها 

نیز یک روز بعد دستگیر و بازجویى از او آغاز شد.
بررسى هاى مقدماتى مـأموران نشان مى داد فاطمه، دختر 
12 ساله فرزند همســر اول متهم بوده که پس از جدایى 
والدینش با پدرش زندگى مى کرد. این مرد 45 ساله مدتى 
پس از جدایى بار دیگــر ازدواج کرده و «ام البنین» دختر 
هفت ساله و «على اکبر» پسر پنج ساله فرزندان زن دوم 
او بودند که آنها نیز با مرگ مادر تنها شدند. این مرد میوه 
فروش با داشتن سه فرزند، با زنى 22 ساله ازدواج کرده و 

از همسر سومش نیز یک دوقلو دارد.
براساس تحقیقات پلیسى این ســه خواهر و برادر ماه ها 

توسط پدر و نامادرى شان مورد آزار و شکنجه قرار گرفته 
بودند و زن جوان نیز با توجه به حضور مأموران پا به فرار 
گذاشته بود. پدر شکنجه گر در تحقیقات ابتدایى ادعا کرد 
که همسر سومش در شکنجه و آزار بچه ها بى تقصیر است. 
وى گفت: «همسرم براى کمک به خرج خانواده با داشتن 
فرزند دوقلو کارگرى مى کند و در شکنجه بچه ها نقشى 
ندارد.» این مرد مدعى است که در طول روز دختر و پسر 
کوچکش را به خواهر بزرگشان مى سپرده و چون او آنها را 

اذیت کرده مجبور به تنبیهش شده است. 
اما این اظهارات با شــواهد و مدارك پلیســى سازگارى 
نداشــت و دخالت نامادرى فرارى در این اتفاق هولناك 
قطعى بود. در این مرحله سه کودك شکنجه دیده در اختیار 
عمویشان قرار گرفتند و تجسس ها براى دستگیرى متهم 
کلید زده شد. تیم هاى پلیسى با اقدامات فنى موفق شدند 

روز 3 اردیبهشت ماه این نامادرى را دستگیر کنند.

 نامادرى، ناخن هاى فاطمه را کشیده است
عضو سابق شوراى شهر ماهشهر درباره این کودك آزارى 
جزئیاتى را اعالم کرد و با بیان اینکه از فروردین ماه امسال 
نامادرى آزار و اذیت این کودکان را افزایش داده اســت، 
گفت: نامادرى این بچه ها، آنها را در انبارى نگه مى داشته 
و به شدت شکنجه مى کرده است. به گفته فاطمه دانشور، 

این بچه ها مدرســه نرفتند و حتى نمى دانند تلویزیون 
چیست و وقتى براى آنها برنج آوردند نمى دانستند چگونه 

آن را بخورند. 
مدیرعامل مؤسســه مهرآفرین با بیــان اینکه نامادرى، 
فاطمه را بیش از بقیه مورد آزار و اذیــت قرار مى داده و 
حتى یک تکه گوشت لب بچه نیز کنده شده است افزود: 
تمام پوست فاطمه با چسب حرارتى سوزانده شده و حتى 
بخش هایى از سر او دچار کچلى شده است. دانشور گفت: 
نامادرى، فاطمه را مجبور به فرش شستن کرده و بخاطر 
اینکه دختر 12 ساله نتوانسته این کار را خوب انجام دهد، 
ناخن هایش را کشیده است. این زن، بچه ها را در زیرزمین 
مى انداخته و آنها را مى بســته و مى گفته اگر فریاد بزنید 

بیشتر کتکتان مى زنم.

پدرم به ما غذا نمى داد
فاطمه 12 ســاله که از شــکنجه گاه پدر و نامادرى اش 
رهایى یافته اســت، گفت: «پدرم به ما غذا نمى داد و از 
شروع سال جدید تا حاال دســت و پاهاى مرا بسته بود و 
هیچ غذایى به ما نمى داد و  خواهرم بنین که دســتانش 
باز بود از دستشــویى با یک ظرف آب مى آورد و به من 

مى داد.»
دختر نوجوان که روى دســتانش زخم هاى زیادى دیده
 مى شــود افزود: «نامادرى ام با چسب حرارتى دهانم را 

14 شاخه گل سرخ 
براى رو کم کنى! 

یک زن 63 ساله در کرمانشاه توسط همسرش 
به قتل رسید.

معاون اجتماعى انتظامى اســتان کرمانشاه از 
قتل زن 63 ساله در کرمانشاه به دست همسرش 
خبر داد. سرهنگ محمدرضا آمویى اظهار کرد: 
فرد قاتل به وسیله اسلحه «پران» همسر خود 

را به قتل رساند.
 وى ادامه داد: قاتل دســتگیر و اسلحله پرانى 
که به وســیله آن شلیک شــده بود نیز کشف 
شــد و در اختیار مأموران قرار گرفت. سرهنگ 
آمویــى علــت وقــوع حادثــه را اختالفات 
شــخصى عنوان کرد و گفت: تحقیقات براى 
روشــن شــدن ابعاد بیشــترى از حادثه ادامه 

دارد.

یکى از کسبه هاى شــیراز براى قطع درخت در این شهر 
مجازات شد.

برخورد قاطع شهردارى شیراز طى حکم قانونى با مالکى 
که درخت توت بیش از40ســاله موجود در پیاده رو مقابل 
ملک تجارى خــود را بدون اجازه شــهردارى قطع کرده 
بود اجرایى شد و به دســتور دادستان، مغازه این فرد پلمب

 شد.

پلیس سوئیس با استفاده از دوربین هاى کنترل سرعت یک موجود قانون  شکن را ردیابى 
کرد اما پس از بررسى عکس هاى ثبت شده از دوربین، آنها متوجه شدند که موجود خاطى 

یک اردك است.
به گزارش ایسنا، دوربین هاى پلیس در یکى از جاده هاى روستایى در نزدیکى شهر «برن» 
اخطارى را مبنى بر حرکت بیش از سرعت مجاز ثبت کردند. پلیس براى شناسایى فرد قانون  
شکن دست به کار شد اما در انتها متوجه شد که این تخلف را اردکى که با سرعت بیش از30 
کیلومتر بر ساعت پرواز مى کرده، انجام داده است. این اردك با سرعت 52 کیلومتر بر ساعت 
در مقابل دوربین کنترل سرعت پرواز کرده و این اتفاق عجیب و خنده دار را رقم زده است. اگر 
به جاى اردك یک اتومبیل بود، راننده جریمه شده و گواهینامه رانندگى اش براى یک ماه 
ضبط مى شد. به گزارش «یورونیوز»، عکس این پرنده در صفحه فیسبوك انجمن «کونیز» 

منتشر و صدها بار به اشتراك گذاشته شده است.

زن63ساله با اسلحه 
همسرش کشته شد

پلمب مغازه به دلیل
 قطع کردن درخت 

اخطار پلیس براى اردك متخلف!

فرمانده انتظامى مانه و ســملقان استان خراسان شمالى 
گفت: پدرى کــه براى دریافت دیه، جســد نــوزاد 25 
روزه اش را طعمه تصادف ساختگى کرده بود، دستگیر شد.

سرهنگ على حســین رختیانى در تشریح این تصادف 
ساختگى اظهار کرد: صبح روز سه شنبه یک فقره سانحه 
خروج از جاده یک دستگاه خودروى پراید در محور راز 
به آشخانه به پلیس گزارش شــد. وى افزود: مأموران 
در صحنه حضور یافتند و مشــاهده کردند زن و مردى 
که حادثه خودروى آنان گزارش شــده ادعا دارند نوزاد 

25 روزه شان در حادثه جان خود را از دست داده است.

سرهنگ رختیانى افزود: مأموران به این سانحه مشکوك 
شدند و با بررســى هاى بیشتر، مشخص شد نوزاد شب 
قبل از حادثه جان باخته است و پدر و مادر براى دریافت 
دیه، فرزند خود را طعمه حادثه ساختگى کرده اند. وى 
افزود: متهمان در بازجویــى هاى به عمل آمده اعتراف 
کردند که این کودك روز قبل بر اثر بیمارى فوت کرده 
است و قصدشــان از این اقدام دریافت دیه از بیمه بود. 
فرمانده انتظامى مانه و ســملقان گفت: متهمان بعد از 
تکمیل تحقیقات براى انجام مراحــل قانونى تحویل 

مراجع قضائى شدند.

جســد مردى که براى ورزش صبحگاهى به پارك هنرمندان 
رفته بود، در شهر پردیس کشف شد.

به گزارش تسنیم، صبح بیست و یکم فروردین ماه سال جارى 
بود که مرد پنجاه و هشت ساله اى پس از خروج از خانه و رفتن 
به پارك هنرمندان براى ورزش صبحگاهى ناپدید شد و خانواده 
وى با حضور در پلیس آگاهى و دادســراى امور جنایى تهران 

مفقودى وى را اعالم کردند.
پس از ثبت شــکایت خانواده این مرد، تالش براى یافتن وى 
آغاز شد که خبر رسید پیکر بى جان وى در شهر پردیس توسط 

پلیس کشف شده است. 
با توجه به کشــف جســد ایــن مــرد در پردیــس، پرونده 
با صــدور قرار عــدم صالحیــت با دســتور بازپــرس امور 
جنایى تهــران براى رســیدگى بــه دادســراى مربوطه در 
پردیس فرســتاده شــد و تحقیقات درباره ایــن پرونده ادامه 

دارد.

طعمه کردن جسد نوزاد براى دریافت دیه 

نان سنگکى که گاهى ممکن است سنگش دندانت را بشکند، این بار 
تیغش مرى و ریه زن کرمانى را شکافت. بوى نان تازه، زن را ُمصر 
براى خوردن چند لقمه نان سنگک مى کند، غافل از اینکه تیغ پنهان 

در نان ممکن است قاتل جانش شود. 
به گزارش ایرنا، وجود تکه اى 2 سانتیمترى از جسمى خارجى شبیه 
تیغ موکت بُرى در نان سنگک و بلع آن توسط یک زن میانسال در 
کرمان وى را دو بار به اتاق عمل کشاند. تیغى که حاال نانوا از بودنش 
ابراز بى اطالعى مى کند و نایب رئیس اول اتحادیه صنف نانوایان 
استان کرمان نیز معتقد است، ممکن است در زمان آرد کردن گندم ها 
از تیغه دستگاه ها جدا شده باشد، جان یک زن حدود 60 ساله را تهدید 

کرده و او را به بیمارستان و حتى اتاق عمل جراحى کشانده است. 
ماجرا از این قرار است، که صبح روز جمعه31فروردین، زن میانسال 
چند نان سنگک از نانوایى خریدارى مى کند و قبل از صرف صبحانه 

چند لقمه اى از آن را مى خورد و بعد از بلع تکه هاى نان، احســاس 
مى کند تکه اى از قســمت برشــته در گلویش گیر کرده است. او 
بالفاصله بــا دخترش تماس مى گیــرد و دختر نیز مــادرش را به 
بیمارستان انتقال مى دهد. تشخیص اولیه دکتر نیز زخم شدن گلوى 
زن با نان برشته اعالم مى شود اما بعد از عکسبردارى متوجه وجود 
تیغه اى در گلوى بیمار مى شوند. این زن تحت اعمال تشخیصى مانند 
سى تى اسکن قفسه سینه، گرافى از قفسه سینه و گردن و آندوسکپى 
قرار گرفت و محل قرار گرفتن تیغه حدود 2 ســانتیمترى مشخص 
شد. قفسه سینه و مرى این زن، باز و تیغه که در جدار مرى گیر کرده 
بود رؤیت و خارج شد. بعد از آن ترمیم مرى انجام شد و اکنون حال 

عمومى او به گفته پزشک معالجش خوب است. 
چگونگى وجود شــىء خارجى در نان سنگک از طریق کارشناسان 

اتحادیه صنف نانوایان استان کرمان در دست بررسى است. 

رئیس پلیس شهرســتان بردسکن استان 
خراسان رضوى از کشف 350 قطعه سکه 
فلزى و سنگى، قفل سنگى، مجسمه هاى 
فلزى،چهار رشته گردنبند و تعدادى انگشتر 

زیر خاکى و باستانى خبر داد.
ســرهنگ عباس نظافتى افزود: مأموران 
انتظامى ایستگاه بازرسى سه راهى درونه، 
خودروى سمند حامل این اشیاى عتیقه را 
در محور طبس به بردسکن متوقف کردند. 
وى با اشاره به دستگیرى دو متهم گفت: 
برابر بررسى هاى اولیه قدمت این عتیقه 

جات 800تا 1400سال برآورد شده است.

لقمه تیغدار، گلوگیر زن میانسال شد

زن معتاد که با همدستى یکى از دوستان شوهرش نقشه اى براى ساختمان هاى نیمه 
کاره کشیده بودند، دستگیر شدند.

رئیس پلیس مشــهد گفت: تیم کالنترى 35جهاد مشــهد در اجراى طرح تشدید 
مقابله با سرقت هاى شبانه ساعت 3 بامداد چهارشنبه مرد 37ساله که راننده یک 
خودروى پراید 141بود را به همراه زنى 36ساله در حال ارتکاب سرقت آهن آالت از 
ساختمانى در حال ساخت دستگیر کردند. سرهنگ اکبر آقا بیگى افزود: زن معتاد در 
تحقیقات اولیه اعتراف کرد شوهرش در زندان است و با یکى از دوستان شوهرش 
نقشه سرقت از ساختمان هاى در حال ساخت را طراحى کرده اند. تحقیقات از مرد 
جوان سابقه دار که به مواد مخدر آلوده است براى کشف دیگر اقدامات مجرمانه او و 

همسر دوستش ادامه دارد.

شراکت
 با دوست شوهر براى سرقت 

پرده بردارى از جزئیات شکنجه فاطمه 12 ساله 

نامادرى ام با چسب حرارتى دهانم را مى بست

بسته بود و با چکش به دهانم مى کوبید که همین باعث شکسته شدن دندان هایم شده است.» 
وى ادامه داد: «در این مدت دستانم به نرده ها بسته شده بود و قدرت حرکت نداشتم.»

بنا به این گزارش، تحقیقات تکمیلى در این پرونده ادامه دارد.

مسمومیت کشف عتیقه در خودروى سمند
 13 دبیرستانى با ساالد اولویه

13 دانش آموز در یک خوابگاه شبانه روزى در بم بر اثر مصرف ساالد 
اولویه دچار مسمومیت شدند.

ساعت 23و45دقیقه سه شنبه شــب گزارشى مبنى بر مسمومیت 
غذایى دانش آموزان در خوابگاه دبیرستان دخترانه به مرکز اورژانس 

کرمان اعالم شد.
 در این حادثــه 13 دانش آموز دختر بر اثر مصرف ســاالد اولویه،  
مسموم شده بودند که همگى توسط نیروهاى امدادى به بیمارستان 
پاستور بم منتقل شدند.گفتنى اســت وضعیت عمومى این دانش 

آموزان مناسب گزارش شده است.

ورزش صبحگاهى 
نافرجام
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از کارى کــه تــو را خشــنود و عمــوم مســلمانان را 
ناخوشــایند اســت بپرهیز و از هــر کار پنهانى که در 
آشــکار شــدنش شــرم دارى پرهیز کن. از هر کارى 
که هنگامى کــه از کننده آن پرســش کننــد، نپذیرد یا 

موال على (ع)عذرخواهى کند، دورى کن.

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى طراحى، خرید، نصب و راه اندازى نیروگاه خورشیدى متصل به شبکه به توان 50 کیلو وات
اداره کل بهزیســتى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى طراحى، خرید، نصب و راه اندازى نیروگاه خورشــیدى متصل به شــبکه به توان 
50 کیلو وات به شــماره 914/97/358 مــورخ 1397/02/02 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکــى دولت برگزار نماید. کلیــه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/02/06 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 24 روز یکشنبه تاریخ 1397/02/09

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: تا ساعت 24 روز چهارشنبه تاریخ 1397/02/19
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت  9 صبح روز پنجشنبه تاریخ 1397/02/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف: آدرس: اصفهان خیابان 15 خرداد (آپاداناى دوم) اداره کل بهزیستى استان اصفهان و تلفن 5- 36411391

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021- 41934
دفتر ثبت نام: 88969737- 85193768

آگهى فراخوان مناقصه عمومى

اداره کل بهزیستى استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 168597

فقدان مدارك
برگ سبز اتومبیل سمند مدل 1385 به شماره پالك ایران 13- 731 ب 47 
و شماره موتور 12485071756 و شــماره شاسى 17628375به نام 

قابل توجه شرکت ها، سازمان ها حسین بابایى خوابجانى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
و مؤسسات تجارى و صنعتى

آیا مى دانید براى اینکه بهتر دیده شوید باید ابتدا خدمات و تولیداتتان را 
به مردم معرفى کنید؟

ما مى توانیم این وظیفه ر ابر عهده بگیریم. 
درج یک آگهى در روزنامه نصف جهان یعنى امکان بهتر دیده شدن براى 

شما.
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مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان گفت: برگزارى 
مانور بزرگ سازگارى با کم آبى، همزمان در 56 شهر و300 روستاى  

استان برگزار مى شود.
هاشم امینى با اشــاره به برگزارى مانور بزرگ سازگارى با کم آبى، 
خود باورى و هم افزایى اظهارداشت:این روزها باید با رویکرد پذیرش 
شرایط موجود، برنامه هاى خود را  تدوین کنیم و تغییر شرایط آب و 
هوایى کشور، امرى غیر قابل انکار است که دراین میان، بخش فالت 
مرکزى بســیار تحت تغییر اقلیم قرار گرفته، بطورى که شاهد یک 
دهه خشکسالى متوالى در شهرهایى که در فالت مرکزى کشور قرار 
دارند، هستیم. وى ادامه داد:  پس باید ساکنان این منطقه،  با پذیرش 
تبعات خشکسالى،  سعى در سازگارى با کم آبى نمایند که در این راستا، 
شرکت آبفاى استان اصفهان اقدام به برگزارى مانور بزرگ سازگارى 
باکم آبى در شهرها ى تحت پوشــش طرح آبرسانى اصفهان بزرگ 

نموده است.
***

 امینى به چگونگى اجراى این مانور بزرگ پرداخت و خاطرنشــان 
کرد: با برگزارى مانور بزرگ ســازگارى باکم آبى، در حدود 70 نفر 
از اعضاى اکیپ مروجین سازگارى با کم آبى،  با توزیع بروشورهاى 
حاوى مطالب مصرف بهینه آب و نیز توضیح  پیرامون استفاده از  ابزار 
کاهنده مصرف، مردم را ترغیب به درست مصرف کردن آب مى کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان داشت: این در 
حالیست که قبل از اجراى مانور، اعضاى اکیپ در یک دوره مباحث 
آشــنایى با اصالحات رفتارى و ابزارى، درست مصرف کردن آب را 

آموختند.
وى گفت: مقرر گردیده در دهه اول اردیبهشــت، همزمان به غیر از 
حضور مروجین در ایســتگاه هاى مترو، اتوبوس، تاکسى، میادین و 
مکان هاى پرتردد در سطح شهر اصفهان، مروجین مصرف بهینه در 

سایر شهرهاى استان به تبعیت از اکیپ مروجین سازگارى با کم آبى، 
همشهریان خود را تشویق به مصرف صحیح آب نمایند.

وى ادامه داد: به نوعى که 100هزار نسخه بروشور با عنوان «ذخیره 
آب ســد زاینده رود در مرحله بحرانى ،کلید حل مشکل با مدیریت 
مصرف در دست شماست » میان مردم سطح استان اصفهان توزیع 

مى شود.
***

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان ارتباط چهره به چهره با مردم 
را بسیار موثر در ترویج مصرف بهینه آب عنوان کرد و اظهارداشت: به 
منظور این که بتوانیم مردم را بهتر آگاه به بحران آب در استان نماییم، 
دکتر پدرام، متخصص روان شناســى بالینــى مباحثى در خصوص 
چگونگى رفتار صحیح با مردم به منظور تشویق آنها به مصرف درست 

آب براى  اعضاى اکیپ مروجین سازگارى باکم آبى عنوان کرد .

وى افزود: معتقدیم ارتباط چهره به چهره در حالى موثر واقع مى شود 
که بتوانیم ارتباط درست برقرار کنیم.
***

امینى گفت: اعضاى اکیپ مروجین سازگارى با کم آبى، تجهیزات 
کم مصرف مانند پرالتور که نوعى سرشیر کاهنده مصرف است، در 

اختیار دارند.
وى اعالم کرد:شرکت آبفاى استان اصفهان براى اینکه بهتر بتواند 
مردم را راهنمایى کند که چگونه آب را درست مصرف کنند، یک نمونه 
از تجهیزات کم مصرف را در اختیار دارند که با ارائه و توضیح پیرامون 
کاربرد آن در مصرف بهینه آب کــه قابلیت صرفه جویى آب حداقل 
بین 30 تا 40 درصد را به دنبال دارد،مردم را به استفاده از این وسیله 

ترغیب مى کند.
وى بیان داشــت:  این نوع ابزار کاهنده، قیمت آن در حدود پنج هزار 

تومان است .
***

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان با بیان اینکه در شرایطى که 
استان درگیر بحران بى آبى است، مردم باید اطالع کامل از وضعیت 
منابع و نیز چگونه مصرف بهینه آب داشته باشند، اظهارداشت:در این 
شرایط بحرانى که دغدغه اول اســتان و مسئوالن،  رفع معضل بى 
آبى است، مردم باید با در اختیار داشتن اطالعات، از حجم منابع آبى 
وهمچنین راهکارهاى مصرف بهینه آب، مسئوالن را در گذر از این 

بحران یارى کنند.
وى افزود: اعضاى اکیپ مروجین  سازگارى با کم آبى فردا با حضور در 
نمازجمعه، نمازگزاران را به مصرف درست آب ترغیب مى کنند، این در 
حالیست که اعضاى اکیپ سازگارى کم آبى از همه مردم مى خواهند 
عالوه بر اینکه با مصرف درست، شیوه زندگى خود را با کم آبى سازگار 

کنند،  بلکه دیگران را هم به این امر ترغیب نمایند.

برگزارى مانور سازگارى با کــم آبى 
در 56 شهر و300 روستاى استان

در شرایطى که استان 
درگیر بحران بى آبى است، 

مردم باید اطالع کامل از 
وضعیت منابع و نیز چگونه 

مصرف بهینه آب
 داشته باشند

ن
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کودکان با مشاغل سنتى 
اصفهان آشنا مى شوند

مدیـر مـوزه عصـار خانـه شـاهى اصفهـان گفـت: 
برخى از مشـاغل سـنتى اصفهان فراموش شده اند، 
بنابراین با تهیه مجموعه داسـتان هـاى کودکانه در 
خصوص مشاغل سـنتى اصفهان، تالش مى شود تا 
کودکان با مشاغل و آیین هایى که در حال فراموشى و 

نابودى هستند، آشنا شوند.
محمـد معماریـان تصریـح کـرد: بـا زبـان کودکانه 
شـغل هاى عصارى، عطـارى، آهنگـرى، قالیبافى، 
کاشـیکارى و لحـاف دوزى انتخـاب شـدند و طـى 
جلسـاتى، از نویسـندگان و تصویرگرانى کـه در این 

مسیر فعال بودند، در خواست همکارى شد.

10 هزار و 500 کارگر اردستانى 
بیمه تأمین اجتماعى هستند

مدیـر اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعى شهرسـتان 
اردسـتان گفـت: ده هـزار و 500 نفـر کارگـر در این 
شهرسـتان، زیر پوشـش بیمه تأمیـن اجتماعى قرار 

دارند.
جمشـید عامـرى بیـان داشـت: بیـش از 70 درصد 
جمعیت این شهرستان، با توجه به تعداد افراد خانواده 
بیمه شـدگان، تحت پوشـش بیمه تأمیـن اجتماعى 

هستند.
وى افـزود: تعداد 132 نفـر هم اکنون بیمـه بیکارى 
دریافـت مى کننـد کـه کاهـش 50 درصـدى دارد؛ 
همچنین در زمینـه تلفات ناشـى از کار با اقـدام ها و 
آموزش هـاى صورت گرفتـه، کاهـش 50 درصدى 

را شاهد هستیم. 

آغاز ساخت مجهزترین مرکز 
تجمیع خطوط110 کشور

فرمانده انتظامى استان اصفهان از ساخت مجهزترین 
مرکز تجمیع خطوط110 کشـور با مشـارکت خّیران 
اسـتان خبـر داد و گفـت: خّیـر اصفهانـى، سـاخت
 این طرح بـزرگ را که متفاوت تر از سـاختمان هاى 
پلیس 110 دیگر اسـتان ها خواهد بود،متقبل شـده 

است. 
سردار مهدى معصوم بیگى با اشاره به اینکه این طرح، 
در زمینى به مساحت هزار و 860 و زیربناى سه هزار 
مترمربع سـاخته مى شود، گفت: قسـمت اعظم این 
طرح، امسال به اتمام خواهد رسید و بخش تکمیلى و 

توسعه اى آن، سال آینده به پایان مى رسد.

80 خانوار عشایر 
وارد چادگان شدند

مدیـر اداره امور عشـایر شهرسـتان چـادگان گفت: 
تعـداد 80 خانـوار عشـایر شهرسـتان چـادگان 
وارد منطقـه عشایرنشـین شهرسـتان چـادگان

 شدند.
مسـعود موحدى گفت: این تعـداد عشـایر، در فصل 
تابسـتان در منطقه بخش چنـار رود و عشایرنشـین 
کشاورزى مى کنند و هنوز دام هاى آنان به این منطقه 

کوچ نکرده اند.
وى افـزود: عشـایر در اورگان، فرامـوش جـان، 
اصفهانـک ها و چشـمه گـرداب در بخش چنـار رود 

مستقر مى شوند.
 

رها شدن طرح هاى نیمه تمام 
خّیرساز در دانشگاه کاشان

مدیرعامل ستاد توسـعه دانشگاه کاشـان با اشاره به 
وجود پنج طرح خّیرسـاز نیمـه تمام در این دانشـگاه 
گفـت: خوابـگاه ترکیـان، آزمایشـگاه بیوتکنولوژى 
مسـلمى نیـا، مرکز درمانـى جعفـرزاده و سـاختمان 
پردیس شـهدا، طرح هاى نیمه تمام و رها شـده این 

دانشگاه است.
على محمد الماسى خواسـتار اجراى تعهدات وزارت 
علوم بـراى پرداخـت 50 درصدى اعتبـارات تکمیل 
طرح هاى خیرسـاز شـد و افـزود: بـراى تکمیل این 
طـرح ها بـا 40درصـد پیشـرفت فیزیکى، بـه حدود 

30میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

خبر

محمدرضا ایروانى، نماینده تام االختیار سازمان سنجش 
و آموزش کشــور با بیــان جزئیات برگــزارى آزمون
کارشناســى ارشــد گفت: آزمون کارشناســى ارشــد

 پنــج شــنبه و جمعــه همیــن هفته(امــروز و فردا) 
در سه جلسه برگزار مى شود که امروز در دو  جلسه صبح و 
بعدازظهر و در روز جمعه (فردا) یک جلسه صبح خواهیم 

داشت.
وى افــزود: این آزمون همزمان با سراســر کشــور در 
اصفهان در 132 کد رشته برگزار مى شــود و در استان 
اصفهان، تعداد کل داوطلبان 52 هزار و 227 نفر اســت 
که از این تعداد، 27 هزار و 322 نفر معادل 31/52 درصد 

زن و 24 هــزار و 905 نفر معــادل 69/48 درصد مرد 
هستند.

وى گفــت: حوزه هــاى امتحانــى در شــهر اصفهان 
شامل دانشــگاه اصفهان، دانشــگاه صنعتى اصفهان، 
دانشــگاه پیام نور اصفهان، دانشــگاه فنى و حرفه اى 
شهید مهاجر، دانشــگاه معارف قرآن و عترت، دانشگاه 
غیرانتفاعى شهید اشــرفى اصفهانى و مؤسسه آموزش 
عالى غیرانتفاعى علوم و فناورى سپاهان است؛ همچنین 
عالوه بر شــهر اصفهان شهرهاى کاشــان، نجف آباد، 
شاهین شهر و گلپایگان نیز مجرى برگزارى این آزمون 

هستند.

رئیس مرکز معاینه فنى خودروهاى شهردارى اصفهان 
گفت: نزدیک به 500 هزار دســتگاه خودروى سبک، 
مشمول معاینه فنى در شهر اصفهان وجود دارد که از این 
میان، سال گذشته 150 هزار دستگاه به مراکز معاینه فنى 
شهردارى مراجعه کرده و در حدود 200 هزار دستگاه به 

سایر مراکز مراجعه و معاینه فنى خود را دریافت کردند.
جمشید جمشیدیان اظهار کرد: فرآیند معاینه فنى شامل 
بازدیدهاى فنى و ایمنى خودرو به منظور رعایت ضوابط 
استاندارد در تردد و بررســى وضعیت ظاهرى و کنترل 

خودرو است.
وى افزود: معاینه خودروهاى گازسوز در شهر اصفهان 

در دو مرکز معاینه مکانیــزه فنى«جى» واقع در خیابان 
همدانیان بــراى کلیه خودروهاى دوگانه ســوز پالك 
عمومى و شــخصى و مرکز معاینه فنى واقع در خیابان 
فرزانگان براى خودروهاى عمومى و تاکســى صورت 
مى گیرد. وى درخصــوص میزان خودروهــاى داراى 
برچسب معاینه فنى گفت: نزدیک به 500 هزار دستگاه 
خودروى سبک مشــمول معاینه فنى در شهر اصفهان 
وجود دارد که از این میان، سال گذشته 150 هزار دستگاه 
به مراکز معاینه فنى شهردارى مراجعه کرده و در حدود 
200 هزار دســتگاه به سایر مراکز در اســتان و کشور، 

مراجعه و معاینه فنى خود را دریافت کردند.

مراجعه 350 هزار خودرو به 
مراکز معاینه فنى اصفهان

امروز و فردا؛ برگزارى آزمون 
کارشناسى ارشد در استان

از ابتداى امسال و با توجه به شــواهد عینى و تغییرات جدید مدیریتى 
که در مدیران و فرمانداران استان به چشم مى خورد، این روزها تکاپو 
در بین نخبگان و فعاالن سیاســى اســتان براى همفکــرى و القاى 
گزینه هاى پیشنهادى شان به استاندار براى کلیددارى ساختمان هاى 
مهم و  بزرگ شهر زیاد شده و کم کم درخواست ها ودغدغه هاى مطالبه 
گرایانه و جدى و مناقشه برانگیز در حال شکل گیرى است و استفاده از 
نیروهاى توانمند، برخوردار، کارآمد، همراه و همفکر با استاندار و دولت 

زیاد شده است.
***

پس از آنکه «محسن مهرعلیزاده» توانست با حمایت اصالح طلبان، 
در هفتم آبان ماه سال 96 سکان ســاختمان خیابان باغ گلدسته را در 
دولت دوازدهم در دست بگیرد، همزمان با این انتخاب، بخش اعظمى 

از سیاسیون، جناح ها و فعاالن در اســتان تغییر مدیران دستگاه هاى 
اجرایى را خواستار شدند؛ اما وى در همان روزهاى اول، آب پاکى را روى 
دست همه تغییر خواهان ریخت و گفت: عجله اى براى تغییر مدیران 
و فرمانداران استان ندارم و اکنون در حال بررسى عملکرد فرمانداران 
و مدیران کل استان هستم که اگر نیاز بر تغییر باشد، انجام مى دهم و 

خیلى هم نگران فشار نمایندگان نیستم.
وى در ابتدا، این مطالبه فعاالن سیاسى استان و درخواست آنان در چرخه 
قدرت را با گوشه چشمى به کنار گذاشت و به استفاده از ظرفیت هاى 
انسانى فعلى مدیریتى استان پرداخت اما تغییراتى همچون تغییر مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى، رئیس دانشگاه علوم پزشکى، مدیر کل 
بهزیستى استان و فرماندار چادگان، معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و توسعه منابع اســتاندارى اصفهان و معاون  هماهنگى امور عمرانى 

استاندارى  در آغازین روزهاى استقرار مهرعلیزاده رخ داد.

***
با آغاز ســال نو، فصل تغییرات در اصفهان هم، چرخه تندترى به خود 
گرفته و این روزها استاندار با تعامل و همفکرى با نمایندگان و بخشى از 
بدنه فعال سیاسى و مدنى اصفهان،  در هفته هاى گذشته و جارى  دست 
به تغییر ات جدى در رأس دستگاه هاى اجرایى استان زده که از جمله 
آنها مى توان به تغییر مدیر کل امور مالیاتى استان، مدیر عامل شرکت 
گاز استان، تغییر دادن فرمانداران خور و بیابانک، خمینى شهر، سمیرم و 
مدیر کل امور روستایى استاندارى و معاون  سیاسى، امنیتى و اجتماعى 
این استان اشاره کرد که به نظر مى رسد  با گماردن ظرفیت هاى جدید 
با گرایشات سیاسى همراه با دولت، بخشى از مطالبات این بخش  در 

حال رقم خوردن است.
امروز و به دنبال سلسله تغییرات مدیریتى برآمده از خواست و مطالبه 
فعاالن سیاسى نزدیک به دولت در استان، تغییرات مدیریتى دیگرى هم 

در دستگاه هاى اجرایى استان در راه است و در روزهاى آتى باید منتظر 
خبرهاى جدید و گمانه هاى جدید دربــاره انتخاب مدیران جدید و ... 

بود.
هرچند این تغییرات را نمى توان درراســتاى  نفــى توانمندى هاى 
مدیران فعلى دانســت، اما درعیــن حال باید پذیرفــت که طوالنى 
شــدن زمان مدیریــت برخى مدیــران دســتگاه هــاى اجرایى، 
به خودى خــود خالق انتقاداتى شــده کــه این موضــوع، ضرورت 
تغییر آنان  و چرخش و جایگزینى مدیران جدید را برجســته تر کرده 

است.
بدون شک، تداوم این مشى و توجه بیش از پیش مهر علیزاده به خواست  
فعاالن سیاسى استان و استفاده از افراد کارآمد همراه دولت، به همگرایى 
بیشتر مردم و مسئوالن منجر مى شود و ادامه مسیر را براى حرکت در 

مسیر توسعه و پیشرفت استان هموارتر خواهد کرد.

مدیرکل پشتیبانى امور دام استان اصفهان گفت: حداقل 
هفته اى 10 ُتن و در ماه 40 ُتن گوشت گرم وارداتى در 

استان اصفهان توزیع مى شود.
على اکبر نجفــى در رابطه با واردات گوشــت گرم به 
کشور اظهار داشت: به منظور تنظیم بازار کشور، بیش 
از یک سال است گوشت گرم گوسفندى از کشورهاى 
ارمنستان، گرجســتان، قزاقستان، داغســتان و اخیراً 

استرالیا به ایران وارد مى شود.
وى در ادامه افزود: این گوشــت ها در پنج ماه گذشته 
به اســتان اصفهان نیز تخصیص پیدا کرده و گوشــت 
اســترالیایى به صورت هفتگى و در حجم حداقل یک 

کانتینر، در این استان توزیع شده است.
وى ادامــه داد: کلیــه واردات صورت گرفته به صورت 
گوشــت گرم اســت و هیچ دام زنده اى به کشور وارد 

نمى شود و این گونه واردات نیز ممنوعیت قانونى دارد.
***

نجفــى در رابطــه بــا تأثیــر افزایش قیمــت دالر 
مبادالتى از ســه هزار و 700 تومان به چهــار هزار و 
200 تومان بر قیمت گوشــت وارداتى گفت: دولت بر 
قیمت واردات گوشت یارانه اعمال مى کند و به نوعى، 
مابه التفاوت بــه وجود آمده از افزایــش قیمت ارز را به 

فروشــنده پرداخت مى کند تا قیمت ها تغییرى به خود 
نبینند.

وى اضافه کرد: از قبل نیــز ارز مبادالتى براى واردات 
گوشت استفاده مى شد و هم اکنون نیز به همین منوال 
است و دولت بر قیمت گوشــت یارانه پرداخت مى کند. 
وى ادامه داد: در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت وارداتى 
به مبلغ 33 هزار و 300 تومان در فروشــگاه هاى کوثر 

توزیع مى شود.
***

مدیرکل پشــتیبانى امور دام استان اصفهان در رابطه با 
کیفیت گوشت هاى گرم وارداتى و سالمت آنها متذکر 
شد: این گوشــت ها از بهترین کیفیت برخوردار بوده و 

بدون دنبه هم هستند.
وى عنوان کرد: این گوشــت ها از بره هاى نر بوده و از 
نظر کیفى تأییدیه هاى الزم را اخذ کرده و وارد کشــور 

شده اند.
نجفى در خصوص دالیل افزایش قیمت گوشت داخلى 
بیان داشــت: قیمت دام ایرانى در حال حاضر به دلیل 
کاهش عرضه باال رفته و اغلــب در زمانى که بارش ها 
در مراتع افزایش مى یابــد، صاحبان دام از عرضه آن به 
بازار جلوگیرى مى کنند و تالش مى کنند که دام خود را 

پروار کنند.
وى تصریح کرد: از این رو، افزایش هاى اخیر قیمت را 
مى توان موقتى قلمداد کرد و به زودى عرضه دام در بازار 

متعادل خواهد شد.
***

مدیرکل پشــتیبانى امور دام استان اصفهان در رابطه با 
صادرات گوشت یا دام زنده به خارج از کشور ابراز داشت: 
در حال حاضر گوشتى به خارج از کشور صادر نمى شود 
و صرفًا به صورت انگشت شــمار، صادرات دام زنده در 

کشور وجود دارد.

رئیس حوزه هنرى اصفهان از فراخوان این نهاد، براى حضور در برنامه شعرخوانى در محضر رهبر 
معظم انقالب خبر داد.

مهدى احمدى فر اظهار کرد: خانه ادبیات حوزه هنرى اصفهان از شاعران استان دعوت کرده است 
تا اشعار خود را براى شعرخوانى در محضر رهبر معظم انقالب به این مرکز ارسال کنند.

وى با بیان اینکه این برنامه شعرخوانى با عنوان «دیدار حضرت ماه» در ماه رمضان برگزار مى شود، 
افزود: شاعران استان اصفهان که عالقه مند به حضور در این برنامه هستند، حداکثر پنج شعر را 

مى توانند به id تلگرامى hazratemah_esf@ ارسال کنند.
رئیس حوزه هنرى استان اصفهان ابراز داشت: تاکنون استقبال بسیار خوبى را از سوى شاعران 
استانى در ارتباط با برنامه «دیدار حضرت ماه» شاهد بودیم به نوعى که در مدت سه روز 164 اثر 

از 45 شاعر اصفهانى دریافت شده است.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از کاهش 12 درصدى سرقت هاى خودرو در اولین ماه امسال، 
نسبت به مدت مشابه خبر داد.

حسن یاردوســتى اظهار داشــت: در راســتاى برخورد با ســارقان و کاهش میزان وقوع جرم
سرقت در شهر اصفهان، تیم هاى گشت انتظامى محســوس و نامحسوس در اولین ماه امسال 

تقویت شدند.
وى گفت: یکى از موضوعاتى که پلیس اصفهان به صورت مســتمر پیگیرى مى کند، مقابله با 

سارقان و پیشگیرى از سرقت وسایل نقلیه است.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان ادامه داد: کلیه کالنترى هاى اصفهان با تشکیل اکیپ هاى 
محسوس و نامحسوس، موفق شدند میزان وقوع سرقت خودرو را در فروردین ماه امسال نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 12 درصد کاهش دهند.

مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان گفت: عبور و مرور اتوبوس هاى عادى در برخى از معابر منطقه 
11 امکانپذیر نیست، از این رو به دنبال تبدیل خطوط حمل و نقل عمومى این منطقه از اتوبوس 
به میدل باس هستیم. حمید اشرفى اظهارداشت: یکى از معضالت منطقه 11 اصفهان، معابر کم 
عرض این منطقه اســت و همین موضوع باعث بروز ترافیک مى  شود، البته برنامه هایى در این 
خصوص پیش بینى کرده ایم و به طور مثال طراحى پیاده راه خیابان ابوذر به عنوان شــلوغ ترین 

خیابان منطقه 11 در حال انجام است.
وى ادامه داد: براى حل مشکالت ترافیکى این منطقه، باید به سمت تملک و احداث خیابان هاى 
جدید رفت، همچنین در حال مناسب سازى عرض  خیابان ها به ویژه خیابان هاى جدیداالحداث 
هســتیم که اگر این موضوع در کمیسیون ماده 5 مصوب شــود، آماده عریض کردن خیابان ها 

هستیم.   

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: سال گذشــته در استان اصفهان

394 شــکارچى توســط یــگان حفاظــت 
دستگیر شــدند که دســتگیرى پیش از آغاز به 
شکار غیر مجاز توســط متخلفان نیز 127 مورد 

بوده است.
رحمان دانیالى با اشــاره همــکارى و تعامالت 
خوب مردمى در راستاى حفاظت از محیط زیست 
بى بدیل اســتان اصفهان اظهار داشت: اصفهان 
داراى مناطق حفاظت شــده متنوعى اســت که 
نگهدارى از آنها سخت است، اما نیروهاى یگان 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان در راستاى 
حفاظت از این مناطق، به شــکل شــبانه روزى 

مشغول گشتزنى هستند.
وى با بیان اینکه در موارد بســیارى، کشــف و 
نگهــدارى غیرمجــاز حیات وحــش در منازل، 
گیر افتادن حیوانــات در نقاط غیر از زیســتگاه

اصلــى و گاه شــکار آنها توســط مــردم به ما 
اطالع رسانى مى شــود، ابراز داشــت: در سال 
گذشــته 394 نفــر شــکارچى توســط یگان 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان دستگیر 

شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه 398 مورد انــواع پرنده اعم از 
شکارى و غیر شکارى و 182 قطعه انواع ماهى، 
کشف و ضبط شده اســت، ابراز داشت: همچنین 
در سال گذشــته تعداد هشــت خزنده، 26 پرنده 
و چهــار آهوى زنده کشــف شــده از متخلفین 
نیز به محیط هاى مناســب منتقل شدند و 213 
مورد انواع پستانداران و پرندگان نیز که به صورت 
غیرمجاز نگهدارى و خرید و فروش مى شدند نیز 

کشف و ضبط شدند. 

زهرا زرفشانى

تزریق هفتگى 10 تُن گوشت گرم وارداتى به بازار دستگیرى
 390 نفر شکارچى

همراهى بهار با عزل مدیران قدیمى اصفهان

فراخوان دیدار شعرا با رهبر انقالب کاهش 12 درصدى سرقت خودرو در اصفهانمیدل باس ها به منطقه 11 مى آیند

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان از راه اندازى مرکز ساماندهى و توانمندسازى 
آسیب دیدگان اجتماعى شهر اصفهان خبر داد و گفت: 
با راه انــدازى این مرکز در حوالى میدان اســتقالل، 
شاهد پایان چرخه تکرارى حضور متکدیان در شهر 

خواهیم بود.
حسن محمدحســینى اظهارداشــت: در گذشته در 
مجموعه مدیریت شهرى و شــهردارى، رسیدگى 
به آســیب هاى اجتماعى که خروجى آن متکدیان، 
کودکان کار و زنان خیابانى اســت، با جدیت انجام 

نشده است.
وى افزود: طبق ماده 712 قانون مجازات اســالمى، 
هرکس تکدیگرى یا کالشى را پیشه خود قرار داده 

باشد و از این راه، امرار معاش کند به حبس از یک تا 
سه ماه  محکوم خواهد شــد و چنانچه با وجود توان 
مالى، مرتکب عمل فوق شــود عــالوه بر مجازات 
مذکور، کلیه اموالى که از طریق تکدى و کالشى به 

دست آورده است، مصادره خواهد شد.
مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه شــهردارى بر اساس قانون، 
موظف به جمع آورى متکدیان از سطح شهر است، 
گفت: در گذشــته شــهردارى اصفهان در خیابان 
پروین اعتصامى محلى را اجاره و آن را تجهیز کرد و 
با عنوان «مرکز فضیلت» در اختیار سازمان بهزیستى 

قرارداده بود.
وى ادامه داد: ســازمان بهزیستى تعدادى پرسنل در 

مرکز فضیلــت به کارگیرى کرده بــود تا افراد جمع 
آورى شده از سطح شهر به خصوص متکدیان اعم از 
زن و مرد و کودك که به این مرکز منتقل مى شوند را 

سازماندهى کند، اما عمًال این اتفاق نمى افتاد.
محمدحسینى تصریح کرد: با توجه به اینکه بهزیستى 
ساز وکار تعریف شده اى براى انجام این اقدام نداشت، 
از این رو متکدیان را حدود دو ساعت نگهدارى و بار 
دیگر رها مى کرد و این چرخــه باطلى بود که گاهى 
متکدیان حتى زودتر از مأموران رفع تخلفات شهرى 
بر سر چهارراه ها و معابر شهر قرار مى گرفتند و مردم 
با افراد متکدى مواجه مى شــدند که تعدادى از آنها 

تکرارى و بسیارى از آنها از اتباع بیگانه بودند.
وى با بیان اینکه شــهردارى از هفته جارى محلى 

را با عنــوان «مرکز ســاماندهى و توانمندســازى 
آسیب دیدگان اجتماعى شــهر اصفهان» در حوالى 
میدان اســتقالل، تملک، تجهیز و راه اندازى کرده 
است، ادامه داد: در حال حاضر متکدیان یا افراد آسیب 
دیده اجتماعى، پس از جمع آورى از ســطح شهر، با 
سازوکارى مشخص وارد مرکز شــده و غربالگرى 
مى شوند. وى از تشکیل شعبه 27 دادیارى بازپرسى 
با دستور دادســتان اصفهان خبر داد و اظهارداشت: 
این شعبه تشکیل شده تا پرونده افرادى که در شهر 
اصفهان باندهاى سازمان یافته هستند و از کودکان 
براى تکدیگرى، سوءاســتفاده و از این راه کســب 
درآمد مى کنند، بررسى و پیگیرى هاى قضائى افراد 

جمع آورى شده تحت عنوان «مجرم» انجام شود. 

پایان چرخه تکرارى جمع آورى و رهایى متکدیان
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) اســتان اصفهان 
گفت: بیش از 21 میلیارد و 700 میلیون تومان زکات در 
سال 96 با رشد بیش از 150 درصدى نسبت به سال 95 

در استان اصفهان جمع آورى شد.
حمیدرضا شــیران با بیان اینکه در سال 96 بیش از 21 
میلیارد و 700 میلیــون تومان زکات توســط این نهاد 
جمع آورى شد، گفت: مردم نیکوکار استان در جمع پنج 

استان برتر درزمینه پرداخت زکات قرار دارند.
وى با اشاره به رشــد بیش از 150 درصدى جمع آورى 
زکات در سال 96 در اســتان اصفهان افزود: در سال 95 
میزان زکات جمع آورى شده هشت میلیارد و 415 میلیون 

تومان بود که با افزایش 13 میلیــارد و 308 میلیونى در 
ســال96 ، به بیش از 21 میلیارد و 700 میلیون تومان 

رسید.
مدیــرکل کمیته امــداد اســتان اصفهــان از تحقق
 بیش از 1/5 برابرى پیش بینى این نهاد در امر جمع آورى 
زکات خبــر داد و گفــت: مشــارکت گســترده مردم 
نیکــوکار اصفهــان، در کنــار توجــه و برنامه ریزى 
گســترده مؤدیــان زکات اســتان، ســبب اســتفاده

از همــه ظرفیت هــاى موجــود در ایــن زمینــه 
و فراهم شدن امکان ارائه خدمات بیشتر به محرومان و 

نیازمندان شد.

سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: با حضور ائمه جماعات در دو هزار و 200 مدرسه در 

سطح استان، نماز جماعت برگزار مى شود.
محمد جواد احمدى افزود: در ســطح استان اصفهان در 
یک روز 710 هزار دانش آموز از 870 هزار دانش آموز در 
مسابقات نهج البالغه شرکت کردند، یعنى تنها 110 هزار 

نفر در این مسابقه حضور نداشتند.
سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: هم اکنون مسابقات قرآن با شــرکت 290 هزار 
دانش آموز در 12 رشته در سطح استان در حال برگزارى 
است.وى گفت: ســال گذشــته  دانش آموزان استان 

شــش مدال طال، هفت مدال نقره و چهــار مدال برنز 
در المپیادهاى کشورى کســب کردند و 28 مدال طال 

در رقابت هاى مختلف علمى کشورى به دست آوردند.
احمدى افزود: سال گذشته حدود 300 هزار دانش آموز 
در المپیادهاى مختلف ورزشى شرکت کردند که یکى از 

بسترهاى پایدار و ماندگار مدارس است.
وى با بیان اینکه در ســال تحصیلى جارى در راستاى 
توسعه عدالت آموزشــى در مدارس تعداد  139 مدرسه 
عشایرى داریم، تصریح کرد: تعداد دانش آموزان پیش 
دبستانى در سال تحصیلى جارى 71/6 درصد افزایش 

داشته است.

افزایش 150درصدى 
جمع آورى زکات در استان

شرکت710 هزار دانش آموز
درمسابقات نهج البالغه

امروز؛ برگزارى یادواره 
شهید تورجى زاده 

مراسم بزرگداشـت شـهید محمدرضا تورجى زاده و 
یادبود شهداى نهج البالغه شهید محمود شهبازى و 
شهید مدافع حرم حجت االسالم احمد قنبرى امروز 6 

اردیبهشت برگزار مى شود.
ایـن برنامه بـا سـخنرانى حجت االسـالم حمیدرضا 
مهدوى ارفع و مداحـى محمد یزدخواسـتى و قرائت 
قرآن توسط مسعود نیک دستى سـاعت 17 امروز در 

خیمه گلستان شهدا برگزار مى شود.

خسارت 190میلیاردى 
سرمازدگى به کشاورزى کاشان

سـرمازدگى بیش از 190میلیـارد تومان بـه مزارع و 
باغ هاى کاشان خسارت وارد کرده است.

مدیر جهاد کشـاورزى شهرستان کاشـان گفت: این 
میزان خسارت، به دلیل افت  شدید دماى هوا در اواخر 

فروردین و اردیبهشت بوده است.
مجیدکافى زاده افزود: در شهرستان کاشان 16 هزار 
هکتار باغ و مزرعه وجود داردکـه از این میزان، 560 

هکتار باغ گردو 90درصد خسارت دیده اند.
وى گفت: هزار و 900  هکتار مزارع گل محمدى نیز 
در اثر سرما بین 50 تا 90 درصد دچار خسارت شده اند.

وى بـه تـالش بـراى جبـران خسـارت باغـداران و 
کشـاورزان شهرسـتان از طریـق صنـدوق بیمـه 
محصوالت کشاورزى  اشاره کرد و افزود: این صندوق 
بر اسـاس مقـررات موجـود در این زمینـه موظف به 

پرداخت خسارات در بخش کشاورزى است.

افزایش 55 درصدى تناژ 
بارگیرى راه آهن اصفهان

مدیـرکل راه آهـن اصفهـان گفـت: مقایسـه آمـار 
عملکردى میزان تناژ بار بارگیرى شـده در فروردین 
امسال نسبت به مدت مشابه سال 96، بیانگر افزایش 

55 درصدى تناژ بارگیرى در راه آهن اصفهان است.
رضا سـادات حسـینى اظهار داشـت: در این مدت، با 
حمل مقـدار 340 هـزار و 525 تن بار بارگیرى شـده 
توسط پنج هزار و 845 دستگاه واگن با 55 درصد رشد 
در میزان تناژ و 50 درصد در تعـداد واگن و همچنین 
مقدار یک میلیـون و 280 هزار و 684 تـن بار تخلیه 
شده توسط 16 هزار و 178 واگن با رشد 14 درصدى 
در میزان تنـاژ و 25 درصـدى در تعـداد واگن مواجه 

بوده ایم.

برگزارى نمایشگاه فرهنگ و 
هنر اسلواکى در اصفهان

معـاون وزیر فرهنـگ اسـلواکى پیشـنهاد کـرد که 
نمایشـگاه فرهنگـى و هنرى، بـا حضـور هنرمندان 
و متشـکل از آثـار فرهنگى- هنـرى این کشـور در 
کالنشهر اصفهان برگزار شـود.«کنراد ریگو» افزود: 
این نمایشـگاه مى تواند شـامل بخش هاى مختلف 
فرهنگى-هنـرى ماننـد نگارگـرى و نسـخ خطى و 
نیز گردشـگرى باشد. وى با اشـاره به هفته فرهنگى 
اسلواکى که در تهران برگزار شد، ادامه داد: برگزارى 
کنسرت و اجراى مسابقات نگارگرى کتاب، از جمله 
زیرمجموعه هـاى هنرى این رویداد بـود که اینگونه 

برنامه ها مى تواند در اصفهان نیز تداوم داشته باشد.

30 درصد پست هاى مدیریتى 
سمیرم متعلق به بانوان است

مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندارى اصفهان،30 
درصد پست هاى مدیریتى شهرستان سمیرم را متعلق 
به بانوان دانست و افزود: این ظرفیت باید به طور کامل 

تکمیل شود.
 سهیال اثنى عشران افزود: بانوان کشور از توانمندى 
باالیـى برخوردارنـد و اسـتفاده از توانایـى آنهـا در 

سمت هاى مهم و مدیریتى ضرورى است.
وى خاطرنشـان کـرد: شهرسـتان سـمیرم از بانوان 
توانمندى در بخش هاى روستایى، شهرى و عشایرى 
برخوردار است و وظیفه ما مسئوالن است که به آنها 

توجه کنیم. 

خبر

براى اولین بار در کشور، در اصفهان نمایشگاه تخصصى 
حمل و نقل پاك، خودرو و موتورهاى برقى، دوچرخه و 
انواع پاکرو برگزار شد تا بیش از پیش براى فرهنگسازى 
در راســتاى حمل و نقل پاك تالش شده و براى دیگر 

شهرهاى کشور نیز الگو شود.
درهــاى ایــن نمایشــگاه تخصصــى که شــرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان آن را امسال 
در ســه ســالن برگزار کرده، تا امروز ششم اردیبهشت 
ماه ســال جارى از ســاعت 9 تا 12 و 16 تا 22 به روى 
عالقه مندان باز اســت و همه مى تواننــد از غرفه هاى 

مختلف موتورهاى برقى، دوچرخه و... بازدید کنند. 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان درخصوص برگزارى این نمایشگاه اظهار کرد: 
مصرف سوخت هاى فســیلى در کشور هزینه هاى زیاد 
اقتصادى را تحمیل کرده و آلودگى هوا در کالنشهرها 

افزایش یافته است.
على یارمحمدیان با اشاره به وضعیت حمل و نقل پاك 
در ایران گفت: تعرفه سنگین خودروهاى هیبریدى در 
ایران، عامل کاهش گرایش مصرف کنندگان به استفاده 

از خودروهاى بنزینى شده است.
وى افزود: در حال حاضر یک میلیون خودرو در شــهر 
اصفهان تردد مى کنند که آســمان آبــى اصفهان را به 
آسمانى مملو از دى اکســید کربن و سرب تبدیل کرده 
است و سیاست هاى غلط گذشته، هزینه هاى سنگینى 

را به شهر وارد کرده، که مردم باید تاوان آن را پرداخت 
کنند.

یارمحمدیان تأکید کرد: مســئولیت در قبال وضعیت 
حاضر، این اســت که اســتفاده از خودروهاى برقى را 

افزایــش دهیم و هواى پــاك را به 
اصفهان برگردانیم ولى باید دانست 
که برگزارى این نمایشگاه، مشکل 
آلودگى هــوا را حــل نمى کند. این 
رویداد به شرطى نقطه عطفى براى 
هواى پاك اصفهــان خواهد بود که 
همه به وظیفــه اجتماعى خود عمل 

کنند.
***

معــاون حمــل و نقــل و ترافیک 
شــهردارى اصفهان نیز در گفتگو با 
نصف جهان اظهار کرد: براســاس 
برنامه 1400، اصفهان دوباره به شهر 
دوچرخه ها تبدیل خواهد شــد و 10 

درصد سهم حمل و نقل به دوچرخه اختصاص مى یابد. 
علیرضا صلواتى گفــت: همه با مشــکالت اصفهان 
در زمینه آلودگى هوا آشــنا هســتیم و ســعى داریم تا 

راه حل هاى رفع آلودگى هوا را ارائه دهیم. 
وى با اشاره به برنامه ریزى براى افزایش زیرساخت هاى 
حمل و نقل پاك و دوچرخه افزود: سال گذشته با اجراى 
طرح «بفرمایید دوچرخه» نزدیک به 15 میلیارد تومان 

دوچرخه طى دو ماه بــه فروش رفت و این نشــان از 
استقبال مردم از این طرح داشت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
نمایشــگاه تخصصى حمل و نقل پاك اولین نمایشگاه 

پاك است تا بتوانیم گونه هاى مختلف حمل و نقل پاك را 
برپا داریم و در این نمایشگاه نیز دوچرخه، موتور برقى و 
همه پاکروها و حتى ماشین آالت الکتریکى عرضه شده 
و بیش از 50 نوع دوچرخه، 20 مدل برقى و... به نمایش 
درآمده است و در این نمایشگاه شــهروندان از فروش 
اقساطى با تسهیالت 24 ماهه به صورت قرض الحسنه 

براى خرید دوچرخه و... بهره مى گیرند.

صلواتى برگزارى نشســت هاى تخصصــى، برگزارى 
جشــن همزمان با هفتــه فرهنگى اصفهــان، برپایى 
مســابقات، حرکات ورزشى و نمایشــى و... را از دیگر 
برنامه هاى این نمایشــگاه برشــمرد و عنوان کرد: هر 
روز پنج هزار نفــر در این برنامه ها و 

نمایشگاه شرکت مى کنند. 
وى ادامه داد: مردم در این نمایشگاه 
مى تواننــد پاکرو مناســب خود را 
انتخاب کنند و آرام آرام ذائقه مردم 

به سوى پاکرو حرکت مى کند.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیک 
شــهردارى اصفهان اظهــار کرد: 
باید بــه ســوى قانونمنــد کردن 
موتورســیکلت ها گام برداشــت تا 
مشــکالت صوتى، ناامنى، تلفات 
منجر به فوت و... بیش از گذشــته، 

کاهش یابد.
صلواتــى افــزود: مســئوالن و 
کارشناسان شــهرهاى تهران، قزوین، زنجان، اراك و 
قم پــس از افتتاحیه، با شــرکت هاى حمل و نقل پاك 
شــرکت کننده مذاکره کــرده و براى شهرهایشــان 

الگوگیرى کردند.
***

على وطنخواه، مدیر روابط عمومى سازمان تاکسیرانى 
اصفهان هم به نصف جهان گفت: تاکسى هیبریدى در 

آینده نزدیک در اصفهان و بیشتر در حوزه گردشگرى و 
براى تردد در مناطق گردشگرى، فرودگاه و... راه اندازى 
خواهد شــد که در دو نــوع تویوتا پریــوس و فلوئنس 
با تســهیالت عرضه مى شــود که کم مصرف است و 

آالیندگى نخواهد داشت. 
***

پژمان یمانى، مدیرعامل شــرکت پیشــگامان خودرو 
نجف آباد نیز گفت: خودرو برقى در دو نوع وانت و نفربر 
برقى با ظرفیت تولید یکصد دســتگاه در سال، دو سال 
است که به تولید رسیده و در میدان نقش جهان، صفه، 
میدان امام على (ع)، بازار بزرگ تهران و اردبیل در حال 
فعالیت است. عدم آلودگى، عدم نیاز به سوخت فسیلى، 
راندمان باال و... از مزیت هاى این خودرو است که تردد 

آنها در اماکن بسته مجاز خواهد بود.
مدیر شــرکت هواى پاك پارتاك هم به نصف جهان 
گفت: طى چهار سال گذشته، ما فعالیت خوبى در اصفهان 
داشته ایم و نسبت به جابه جایى مسافران در محدوده هاى 
مشخص شده بسته، اقدام مى کنیم و حداکثر سرعت این 

نفربرها در میدان امام (ره) و... 20 کیلومتر است.
محمدرضا عباسى معتقد است شــهردارى باید به این 
خودروها سوبسید بدهد، تا مردم بیش از پیش به استفاده 

از آن ترغیب شوند. 
وى گفت: مــا روزانه بیش از 500 مســافر را در میدان

امام (ره) اصفهان جابه جا مى کنیم و تاکنون اســتقبال 
خوبى هم صورت گرفته است. 

همزمان با برگزارى نمایشگاه حمل و نقل پاك در گفتگو با نصف جهان اعالم شد

15 میلیارد تومان دوچرخه طى 2 ماه فروخته شد
ساسان اکبرزاده

معاون مالى و اقتصادى شرکت فوالد مبارکه در رابطه با 
عملکرد سهام فوالد مبارکه و میزان بازدهى آن گفت: 
سهام فوالد مبارکه در سال گذشته از نظر قیمتى 104 
درصد و با احتســاب ســود نقدى 111 درصد بازدهى 

نصیب سهامداران خود کرده است.
امیرحسین نادرى افزود: این در حالى است که بازدهى 
شاخص کل بورس در حدود 25 درصد بوده و این یعنى 
در یک بازه مشــخص یکســاله، بازدهى سهام فوالد 
مبارکه بیش از چهار  برابر بازدهى متوسط بازار سرمایه 

بوده است.
معاون مالــى و اقتصادى شــرکت فــوالد مبارکه در 
خصوص دالیل تحقق این بازدهى تصریح کرد: ســود 
خالص فوالد مبارکه در ســال مالى 1396 دستخوش 
تغییرات قابل توجهى شد که علت این تغییرات مثبت، 
کنترل هزینه ها، رشد فروش، اصالح ساختار مالى و به 

ثمر رسیدن برخى از طرح هاى توسعه است.
نادرى ادامه داد: در کنــار عوامل مذکــور، راه اندازى 
طرح هاى توسعه در فوالد ســبا، گندله سازى سنگان و 
افزایش تولید کالف و تختال، باعث شد تا سود خالص 
فوالد مبارکه براى اولین بار به بیش از پنج هزار میلیارد 

تومان رسید.
معاون مالى و اقتصادى فوالد مبارکه در رابطه با ســایر 
آمارهاى معامالتى ســهام این شــرکت خاطرنشــان 
کرد: فوالد مبارکه در زمره شــفاف ترین شرکت هاى 

بورسى قرار داشته و عملکرد شــفاف شرکت در انتشار 
صورت هاى مالى در سال گذشته باعث شد تا این نماد 
234 روز مورد معامله قرار گیرد و روزهاى توقف نماد به 

حداقل برسد.
وى از اهمیــت نقد شــوندگى دارایى ســهامداران و 
تالش براى بهبود این شاخص ســخن گفت و افزود: 
بر این اســاس، در ســال اخیر نیز فوالد مبارکه موفق 
به کســب رتبه اول نقد شــوندگى بازار شــد و ارزش 
متوســط معامالت روزانه این سهام به 61 میلیارد ریال 

رسید.
معاون مالى و اقتصادى فــوالد مبارکه همچنین تأکید 

کرد: در حال حاضر فوالد مبارکه بزرگ ترین شــرکت 
بورسى از نظر سرمایه است و ســرمایه این شرکت به 
هفت هزار میلیارد و 500 میلیون تومان و ارزش بازار آن 

به 21 هزار میلیارد تومان رسیده است.
نادرى در خصوص بهینه سازى سبد دارایى هاى شرکت 
در سال گذشــته نیز اعالم کرد: در ســال قبل افزایش 
بازدهى دارایى هاى شــرکت و ســرمایه گذارى هاى 
بورسى مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا، شرکت 
موفق شد ارزش دارایى هاى موجود در سبد خود را 170 
درصد افزایش دهد و همچنین نقش راهبردى خود در 

شرکت هاى زیر مجموعه را نیز تقویت کرد.

دستورالعمل هاى جدید ارزى، فعالیت هاى اقتصاد استان 
را با مشکل روبه رو کرده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى 
اصفهان در خصوص وضع اقتصادى استان پس از صدور 
دســتور العمل هاى جدید ارزى گفت: در حال حاضر، 
صادرکنندگان و وارد کنندگان، با مشکالت زیادى روبه 

رو شده اند و فعالیت هاى اقتصادى متوقف است.
مصطفى رناسى با بیان اینکه نرخ ارز باید به صورت شناور 
مدیریت شود، افزود: قیمت هاى ارز باید آزاد تعیین شود 

و نمى شود دستورى رفتار کرد.
وى افزود: دولت نبایــد در تعیین قیمت ارز دخالت کند 
و نیازهاى کشــور و فعاالن اقتصادى باید از سوى بازار 
تأمین شــود، چراکه این روند، وضع  تولید و صادرات را 

بهبود مى بخشد.

مدیر اداره آب و فاضالب روســتایى شهرستان 
اردســتان با اشــاره به کاهش بارندگى ها و بروز 
خشکســالى، از درگیرى نزدیک به 22 روستاى 
این شهرستان با مشکل قطعى و تنش هاى آبى 

خبر داد.
رضا دهقانى گفــت: آبفار نزدیک بــه 40 حلقه 
چاه عمیق و غیرعمیق در شهرســتان اردستان 
دارد وبیش از 25 حلقه خشــک و یا کم آب شده 
که تعداد 106 روســتا را تحت پوشــش داشته، 
اما نزدیک به 200 روســتا و مزرعه را آبرســانى

 مى کند.
وى افــزود: قطع شــدن ســهمیه آب انتقالى از 
اصفهان به اردستان، موجب شده بیشتر روستاهاى 
دهستان علیا و کچو در بخش مرکزى و زواره که از 
مشترکان شبکه آبرسانى هستند، با قطعى و تنش 

آبى مواجه شوند.
مدیر اداره آب و فاضالب روســتایى اردســتان 
با اشاره به شــدت تنش در بخش زواره (دهستان 
ریگســتان و روســتاى تلــک آباد) بــه علت 
وابستگى بیشتر به آب اصفهان گفت: روستاییان 
بایــد با آبفــار همــکارى داشــته و بــا اعمال 
صرفه جویى 50 در صدى، از قطعى آب پیشگیرى 

کنند.

کارشناس ارشد پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: ورود سامانه بارشــى ازامروز به استان، 
ســبب افزایش ابر، بارش هاى رگبارى و گاهى وزش 

بادهاى شدید مى شود.
ساناز جعفرى افزود: جو به نســبت آرامى تا ظهر امروز 
در استان حاکم خواهد بود، اما از بعدازظهر، با ورود یک 
سامانه ناپایدار از مناطق غربى استان، شاهد بارش هاى 
رگبارى خواهیم بود که این بارش ها تا اوایل هفته آینده 

در استان وجود خواهد داشت.
وى افزود: آســمان در سطح اســتان اصفهان تا امروز 
بعدازظهر، به صورت صاف تا قسمتى ابرى و گاهى همراه 
با وزش باد و در مناطق مرکزى، غبار صبحگاهى پیش 

بینى مى شود.
کارشناس ارشد پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: بر اساس نقشه هاى هواشناسى، سامانه 
ناپایدار از بعدازظهر امروز، از ســمت غرب وارد استان 

مى شود و تا روز شنبه در منطقه فعال خواهد بود.
وى گفت:بارش ها در مناطــق غربى از بعدازظهر امروز 
آغاز خواهد شد، اما در سایر مناطق استان، براى روزهاى 

جمعه و شنبه شرایط ناپایدارى مهیا خواهد بود.

امروز هواى اصفهان باردیگر بارانى مى شود

معاون مالى و اقتصادى فوالد مبارکه:

بازدهى سهام فوالد به 111 درصد رسید

اقتصاد اصفهان 
در انتظار آیین نامه هاى جدید ارزى

22روستاى اردستان، درگیر 
تنش هاى آبى هستند

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: اصفهان به علت کمبود آب با کمبود 
تولید برق نیز مواجه است.  مهدى ثقفى اظهار داشت: 
امسال نسبت به سال گذشته ، صرفه جویى مورد نیاز 
در مصرف برق در ساعات اوج بار شبکه (11 تا 16) دو 
برابر شده است.وى افزود: طرحهاى تشویقى مناسبى 
براى گروههاى مختلف از جملــه ادارات، واحدهاى 
تجارى، صنعتى، کشاورزى، خانگى و دیزل ژنراتور به 
اجرا گذاشته شده که انشاءا... با اجراى طرح هاى مذکور 
بتوانیم مصرف برق در ساعات اوج بار را کنترل نموده و 

تداوم جریان برق در ساعت مذکور برقرار گردد. 
از جمله طرحهاى تشویقى , رایگان شدن هزینه برق 
مصرفى تابستان کشاورزان در ازاء خاموشى چاههاى 
مذکور در ســاعات اوج بار  (11 الى 16) مى باشد. در 
سال گذشته 1700 مشترك کشاورزى با مشارکت در 
طرحهاى تشویقى و خاموش کردن چاه آب در ساعات 
پیک (11 الى 16) ، ضمن محاســبه رایگان برق کل 
تابستان ایشان , کنترل پیک بار شبکه نیز میسر گردید.

جهت واحدهاى صنعتــى نیز طرح ذخیره ســازى 
عملیاتى براى مشترکین با دیماند باالتر از 200 کیلو 
وات و طرح قطع یا کاهش بار برنامه ریزى شده صنایع 
براى مشــترکین دیماندى باالتــر از 100 کیلو وات 
مى باشد که در تابستان با کاهش 15 درصدى یا  10 
درصدى بار خود مشمول دریافت پاداش مى شوند.وى 
درخصوص طرح نشویقى ادارات نیز گفت : سازمانهاى 
دولتى با کاهش 10 درصدى به مدت حداقل 5 روز در 

تابستان مشمول دریافت پاداش مى شوند. 
همچنین بــا اجراى طــرح قطع از راه دور وســایل 
سرمایش در روزهاى مورد نیاز به مدت 20 دقیقه در 
هر ساعت مشمول دریافت پاداش 200 هزار تومانى به  

ازاء هر کیلووات مى شوند.

لزوم مدیریت مصرف برق 
در استان اصفهان

 در ساعات اوج مصرف 
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انتصاب مدیرکل دفتر امور 
روستایى استاندارى

«سـعید انصـارى» بـه سـمت مدیـرکل دفتـر امور 
روستایى و شـوراهاى اسـتاندارى اصفهان منصوب 

شد.

معرفى برگزیدگان جشنواره هاى 
جابر بن حیان و خوارزمى

مدیر آموزش  و پرورش شاهین شـهر گفت: 200 نفر 
از برگزیـدگان جشـنواره هاى علمى جابـر بن حیان 
و خوارزمـى از بین 9هـزار دانش آموز شـرکت کننده، 

معرفى و تجلیل شدند.
محمد اسماعیل زاده افزود: سـه هزار اثر در جشنواره 
جابر بن حیان ویـژه دانـش آمـوزان دوره ابتدایى به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال شـد که پس از بررسى 
مرحله نخسـت، 300 اثر و در مرحلـه نهایى 100 اثر 

انتخاب  و به عنوان آثار برگزیده معرفى شدند.
وى خاطرنشان کرد: در جشنواره نوجوان خوارزمى نیز 
دانش آموزان تحت پوشـش این اداره، شش هزار اثر 
به دبیرخانه جشنواره ارائه کردند که هیئت داوران در 
مرحله نخست، 500 اثر و در مرحله نهایى 100 اثر را 

به عنوان آثار برتر برگزیدند.

برگزارى نشست هاى ارزیابى 
طرح هاى ارتقاى کیفى محالت 
نشسـت هاى تخصصـى ارزیابى طرح هـاى ارتقاى 
کیفى محـالت بـه همـت جهـاد دانشـگاهى واحد 
اصفهان و معاونت شهرسـازى و معمارى شهردارى 

اصفهان برگزار شد.
چهـار نشسـت«ارزیابى طرح هـاى ارتقـاى کیفـى 
محالت از منظر مالى و اجرایى»، «ارزیابى طرح هاى 
ارتقـاى کیفى محـالت از منظر پروژه هـاى محرك 
توسعه»، «ارزیابى طرح هاى ارتقاى کیفى محالت از 
منظر فرایندى»  و«ارزیابـى طرح هاى ارتقاى کیفى 

محالت از منظر مشارکت شهرى» برگزار شد.

گسترش همکارى هاى علمى 
دانشگاه هاى کاشان و بابل کوفه

مدیر دفتر همکارى هاى علمى و بین المللى دانشگاه 
کاشـان گفت: دانشـگاه هاى کاشـان و بابـل کوفه 
تفاهمنامه علمى، آموزشى ، فرهنگى افزود: این تفاهم 
نامه به منظور تبادل استاد و دانشجو، استفاده از منابع 
و کتابخانه هاى دو دانشگاه و پژوهش هاى مشترك 
و چاپ مقاالت در نشریات معتب،ر اجراى تحقیقات و 
برگزارى کنفرانس هاى علمى، سمینار و کارگاه هاى 

آموزشى مشترك جهانى مفاد امضا شده است.
وى افزود: با امضاى این تفاهم نامه، تبادالت علمى، 
آموزشـى، پژوهشـى و فرهنگى بین این دو دانشگاه 

گسترش مى یابد.
«موهسـین الدهالیم»، رئیس دانشـگاه کوفه هم در 
حاشـیه امضاى این تفاهـم نامه گفت: این دانشـگاه 
با 35سال قدمت 21دانشـکده در رشته هاي مختلف 

دارد. 

99 درصد جمعیت شمال استان 
واکسینه شدند

 معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى و خدمات 
بهداشــتى درمانى کاشــان از واکســینه شدن 99 
درصدى جمعیت هدف شهرســتان هاى کاشان و 

آران و بیدگل در برابر بیمارى هاى واگیردار خبر داد.
علیرضا مروجى گفت: بیش از 115 هزار نفر ســال 
1396 در برابر بیمــارى هاى مهلــک واگیردار در 
شهرســتان هاى کاشــان و آران و بیدگل واکسینه 

شدند.
وى ایمن ســازى دوران کودکى را، سرمایه گذارى 
جهانى براى نجات زندگى سالیانه بیش از 2/5 میلیون 
نفر در دنیا عنوان کرد و افزود: بر اساس برآوردهاى 
وزارت بهداشت، میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج 
سال در کشور سال 1357 برابر با 154 در هزار تولد 
زنده بود که این میزان در سال 1395 به 16 در هزار 

تولد زنده کاهش یافت. 

خبر

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
باید شرایط خشکسالى در مناطق تحت مدیریت حفاظت 
محیط زیست استان را به گونه اى مدیریت کرد که حداقل 
آسیب ها به این محیط وارد شود.رحمان دانیالى تأمین منابع 
آبى پایدار حیات وحش، تأمین علوفه در نواحى حســاس 
و بحرانى بصورت موردى و موقــت، تقویت حفاظت از 
کریدورها و مزارع و نواحى پیرامونى مناطق تحت مدیریت 
را، از راهکارهاى اصلى براى عبور از بحران خشکســالى 
عنوان کرد.وى همچنین بر ضرورت کنترل مستمر حیات 
وحش و زیستگاه ها به منظور جلوگیرى از شیوع احتمالى 
بیمارى هاى ُمسرى و نیز پایش مستمر براى جلوگیرى از 

آتش سوزى در مراتع در شرایط خشکسالى تأکید کرد.وى 
گفت: حفاظت از چشمه سارها، ساخت آبشخور بمنظور 
استفاده بهینه از آب یا ایجاد گودال طبیعى، سطحى کردن 
آب چاه ها با استفاده از روش ثقلى یا تلمبه بردارى، شناسایى 
نقطه مستعد و ایجاد چشمه با استفاده از حفارى، لوله گذارى 
و ساخت آبشخو،ر از اقدام هاى اساسى در شرایط بحران 
خشکسالى است.وى بهینه سازى سنگاب ها براى آبگیرى 
بیشتر، ساخت آب انبارهاى سنتى و بتونى، شناسایى نواحى 
مستعد از حیث توپوگرافى و ایجاد سازه و ساخت آب انبار در 
پایین دست را، از دیگر اقدام هاى اساسى در زمینه مقابله با 

خشکسالى عنوان کرد.

کارشناس مســئول برنامه ایدز معاونت بهداشت استان 
اصفهان گفت: گرفتن تســت «HIV» از زنان باردار در 

دستور کار قرار گرفته است.
مرجان مشکاتى اظهار داشت: به منظور پیشگیرى از تولد 
کودکان مبتال به ایدز، تست HIV پس از ارائه مشاوره به 

زنان باردار از آنها گرفته مى شود.
وى بــا بیان اینکــه با توجه بــه اینکه هنــوز بیمارى

 ایدز زیــاد فراگیر نشــده، بنابراین وزارت بهداشــت 
در دســتور کار نــدارد کــه تســت HIV را از زوج ها 
هنــگام آزمایش خــون بگیــرد، ادامــه داد: بیمارى 
ایــدز بــا بیمــارى HIV متفاوت اســت، بــه طورى 

 HIV که وقتــى فــرد در ابتــدا مبتال بــه ویــروس
مــى شــود و هنــوز وارد مرحلــه عالئــم بیمــارى 
قابــل  شناســایى  صــورت  در  نشــده،  ایــدز 
کنترل اســت، اما وقتى وارد مرحله عالئــم و بیمارى 
ایدز شــد که براى هر کسى متفاوت اســت، موضوع 

فرق دارد.
کارشناس مســئول برنامه ایدز معاونت بهداشت استان 
اصفهان ادامه داد: مردم باید بداننــد وقتى بیمارى ایدز 
در مرحله HIV است، قابل کنترل است و مثل هر بیمارى 
دیگر، در صورتى که زود شناســایى شود، مى توانیم آن 

کنترل کنیم.

الزام به گرفتن تست HIV از 
زنان باردار 

محیط زیست باید با کمترین 
آسیب خشکسالى مواجه شود

استاندار اصفهان گفت: واحدهاى تولیدى باید 40 درصد 
مصرف آب را از تصفیه پســاب تامین کنند تا در بخش 

شرب و کشاورزى مسئله پیدا نکنیم.
محســن مهرعلیزاده با بیان اینکه در ابتــداى فعالیت 
خود در اســتان گفتم که بروکراســى در اصفهان بیداد 
مــى کنــد، تصریح کــرد: طى یک ســال گذشــته 
تا اندازه اى از بروکراسى کاسته شده، اما هم چنان کافى 
نیســت و نتایج آن در پایش محیط کسب و کار مشهود 

است. 
وى اضافه کرد: مســایل ادارى، ســرمایه گذار و فعال 
اقتصادى را براى توســعه فعالیت هایش خسته و آزرده 
مى کند و مدیران دولتى استان باید محیط کسب و کار را 

براى سرمایه گذارى داخل و خارج  استان تسهیل کنند.
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: استان اصفهان مهد صنعت 

و تولید است و داراى امکانات قابل توجهى در بخش هاى 
مختلف کسب و کار است، از نیروى انسانى متخصص 
گرفته تا زیرساخت هاى اقتصادى، اما جاى تاسف دارد 
در پایش فضاى کسب و کار از میانگین کشورى پایین 

تر است.
وى از مدیران استان خواســت که پایش محیط کسب 
و کار اســتان را ماهانه در محل کار خــود نصب کنند و 
با مشــاهده آن، تالش کنند با ارایه برنامه و نظارت بر 
عملکرد کارکنان، زمینه بهبود محیط کسب و کار استان 

را فراهم کنند.
اســتاندار اصفهان خطاب به مدیران اســتان اصفهان 
گفــت: اگــر حوصلــه کار نداریــد، از مقــام خــود 
اســتعفا دهید و در جایگاهى دیگر به فعالیت خود ادامه 

دهید.

معاون ورزشى و تفریحى شــهردارى اصفهان گفت : 
مراسم گردهمایى و اجراى حرکات نمادین ورزشکاران 
فردا به مناسبت هفته فرهنگى اصفهان در میدان نقش 

جهان برگزار مى شود.
حبیب ا... ناظریان، شــمار ورزشــکاران حاضر در این 
رویــداد را، افــزون بــر هــزار نفــر اعــالم کــرد 
و  باســتانى  رشــته  ورزشــکاران  گفــت:  و 
زورخانــه اى، کشــتى، کاراتــه و تکوانــدو در ایــن 

برنامه که از ســاعت 17 در جوار عمــارت عالى قاپو 
آغاز مى شود، حضور خواهند یافت.

معاون ورزشى و تفریحى شهردارى اصفهان خاطرنشان 
کرد: اجراى حرکات نمادین رشــته ورزشى باستانى از 
جمله چرخ چمنى، چرخ سوزنى، کباده، سنگ به همراه 
آوا و ضرب مرشــدان مى تواند به عنــوان یک جاذبه 
فرهنگى و گردشــگرى، عالقه مندان زیادى را در این 

میدان تاریخى به خود جلب کند.

ورزشکاران فردا
 در میدان نقش جهان  

گردهم مى آیند

استاندار اصفهان:

 مسائل ادارى، سرمایه گذار و فعال اقتصادى را
مدیرعامل شــرکت متــرو منطقــه اصفهــان گفت: قرار اســت تــا پایان  خسته کرده است

خردادمــاه، ایســتگاه هاى آزادى و صفــه به صــورت کامل تکمیل شــود 
تا سر فاصله زمانى حرکت مترو در این محور، به 15 دقیقه برسد.

علیرضا فاتحى با بیــان اینکه با افزایش طول خط یک، تعداد مســافران مترو 
افزایش یافته است، افزود: روزانه درحدود 45 هزار نفر مسافر از این حمل و نقل 

پاك براى سفرهاى خود استفاده مى کنند.
وى با بیان اینکه در ســال جارى قیمت بلیت مترو از خیابــان امام خمینى(ره) 
تا پایانه صفه 700 تومان اســت، ادامه داد: بیش از 20 کیلومتر سفر با متروى 
اصفهان با هزینه 700 تومان، عاملى براى تشویق مردم براى سفر با این وسیله 

است.
فاتحى با بیان اینکــه اســتفاده از مترو مى تواد مشــکالت آلودگــى هوا را 
کاهــش دهــد، خاطرنشــان کــرد: بخشــى از عملیــات اجرایــى میدان 
آزادى و صفه تکمیل شــده اســت و امیدواریم تا پایــان خردادماه، به صورت 
کامل این ایستگاه ها تکمیل شود تا سر فاصله زمانى حرکت مترو به 15 دقیقه 

برسد. 

فردى که با ترفند دریافت پــول نقد از افراد 
مسن و کم ســواد و انتقال همان مبلغ با عابر 
بانک به حســاب آنها، کالهبردارى مى کرد، 

دستگیر شد.
فرمانده انتظامى شهرســتان شــاهین شهر 
و میمه گفــت: این فــرد با حضــور مقابل 
دســتگاه هاي خودپرداز، افراد مســن و کم 
سواد را طعمه خود قرار می داد و با این بهانه 
که دستگاه بیش از دو میلیون ریال به او پول 
نمی دهد و نیازمند مبلغ بیشتري است، آنها را 
مجاب می کرد تا مبلغی را به صورت نقدي به 
وي بدهند تا او این مبلغ را از طریق کارت به 

کارت به حساب شان منتقل کند.
ســرهنگ رجبعلــى مختــارى افزود:فرد 
کالهبردار پس از دریافت پول، هنگام عملیات 
انتقال وجه، از طریق خودپرداز با فریب کاري، 
به جاي گزینه تأیید،  گزینــه انصراف را وارد 

مى کرد.

کالهبردارى با گزینه
 انصراف دستگاه عابر بانک

سرفاصله حرکت مترو از آزادى تا صفه کاهش مى یابد

رئیس شــوراى اسالمى شــهر بهارســتان با اشاره به 
پیگیرى ها براى استقرار بخشدارى در شهر بهارستان، 
گفت: نیاز اســت یک نهاد باالدســتى در شهر حضور

داشته باشد و سایر نهاد ها، زیر سایه آن در شهر فعالیت 
کنند.

مجتبى محبى افزود: شــهر بهارســتان شهر جدیدى 
است که شــرکت عمران وظیفه احداث، آماده سازى و 
تکمیل پروژه هاى عمرانى بزرگ شهر را بر عهده دارد 
و پس از آن، فاز مورد نظر را به منظور تکمیل امکانات و 

خدمات رسانى شهرى تحویل شهردارى مى دهد.

وى تصریح کرد: هم اکنون فقط فاز یک شهر بهارستان 
تحویل شهردارى شــهر بهارستان شــده است و بقیه 
فاز ها، به زودى از سوى شــرکت عمران به شهردارى 

واگذار مى شود.
محبى ادامه داد: پیگیر اســتقرار بخشــدارى در شهر 
بهارستان بوده ایم، زیرا نیاز اســت که نهادى باالتر در 
شهر حضور داشته باشد و ســایر نهاد ها زیر سایه آن در 

شهر فعالیت کنند.
رئیس شوراى شــهر همچنین خاطر نشان کرد: پیگیر 
استقرار آرامستان در شــهر بوده ایم که مسئوالن بهانه 

آوردند که در طرح جامع شهرى، باید در نظر گرفته شود و 
کار پیگیرى این امر به عهده شرکت عمران است .

***
وى در خصوص اســتقرار بیمارســتان دولتى در شهر 
بهارســتان گفت: در این زمینه بسیار پیگیر بوده ایم، اما 
مسائلى در این میان اســت از جمله استاندارد هایى که 
براى ساخت بیمارستان الزم اســت، از جمله فاصله دو 
بیمارستان دولتى با یکدیگر و زمینى با مساحت مورد نظر 
براى ساخت، که تاکنون برخى از مسائل حل شده است و 

برخى در حال پیگیرى است.

تقسیط مالیات در استان اصفهان به صورت سلیقه اى 
صورت مى گیرد و زمانى که وزارت دارایى براى مدیر 
کل تفویض اختیار مى کند و به وى اجازه تعیین تعداد 
اقساط مالیات پرداختى را مى دهد، این امر باعث ایجاد 

تبعیض و برخورد سلیقه اى مى شود.
رئیس اتحادیه مصنوعات چوبى استان اصفهان  در 
رابطه با بحث مالیات که در حال حاضر به عنوان یکى 
از مهمترین معضالت پیــش روى واحدهاى تولید 
است، اظهارداشــت: دلیل توقف فعالیت بسیارى از 
واحدهاى تولیدى، عدم پرداخــت به موقع مالیات و 
توقیف حســاب هاى بانکى آن ها توسط دولت بوده 

است.
محمد شــادمند افزود: زمانى که حساب هاى بانکى 
یک واحد تولیدى توقیف مى شــود، دیگر مواد اولیه 
به این واحد فروخته نمى شــود که عدم دریافت مواد 

اولیه نیز خود به خود بــه تعطیلى واحد تولیدى منجر 
مى شود.

رئیس اتحادیه مصنوعات چوبى در اســتان اصفهان 
بیان داشت: در شرایطى که بسیارى از تولیدکنندگان 
در پرداخت به موقع مالیات با مشکل روبرو شده اند، 
تقسیط مالیات توســط اداره دارایى نیز با معضالت 

مربوط به خود همراه شده است.
وى تصریح کرد: این عوامل دســت به دســت هم 
مى دهد تا فعالیت واحدهاى تولیدى که در پرداخت 
مالیات ناتوان هستند، متوقف شود که بر اساس اعالم 
اداره دارایى استان اصفهان، در سال 96، 40 درصد از 
مؤدیان مالیاتى نســبت به دوره مشابه سال گذشته 
ریزش داشته اند که یا با تعطیلى واحدهاى تولیدى، 
این امر اتفاق افتاده و یــا با جابجایى واحد تولیدى به 

یک مکان دیگر بوده است. 

 ضرورت استقرار بخشدارى در شهر بهارستان

تقسیط مالیات در استان، سلیقه اى صورت مى گیرد

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان گفت: شــهردارى اصفهان سرمایه گذارى 
مناسبى براى ســال 97 و 98 در نظر گرفته تا دفن 

پسماند به حداقل برسد.
على دهنوى اظهارداشــت: طبق برنامه پنج ســاله 
شــهر، اصفهان در سال 1400 شــهرى بدون دفن 
پسماند نامگذارى شده است، بر این اساس، شهردارى 
اصفهان سرمایه گذارى مناسبى براى سال 97 و 98 در 

نظر گرفته تا دفن پسماند به حداقل برسد.
وى با بیان اینکه خطوط کارخانه کــود آلى در حال 

اصالح اســت و بازیافت پسماند خشــک با جدیت 
بیشترى در دســت اجرا اســت، ادامه داد: قرار است 
کارخانه جدید هاضــم براى تولید کــود راه اندازى 
شــود کــه امیدواریم بــا اجــراى ایــن اقدامات، 
ســال 1400 شــهر بدون دفن پســماند داشــته

 باشیم.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه قدمت برخى از خطوط کارخانه 
کود و زباله به 30 سال مى رسد که باید اصالح شود، 
گفت: در حدود پنج تا شش میلیارد تومان در کارخانه 
تولید کود هزینه مى شــود تا تکنولوژى هاى نوین 
همچون خط تولیــد RDF، کود بــا روش هضم 

بى هوازى در سال جارى فعال شود.
دهنوى با بیان اینکه براى رفع مشــکالت زیســت 
محیطى از جمله پســماند، باید تمام مردم و مدیران 
مسئولیت اجتماعى خود را بشناسند، افزود: مسئوالن 
باید به توسعه حمل و نقل عمومى، پاکیزه بودن شهر 
و مدیریت آب توجه داشته باشــند تا از شهرى پاك 

برخوردار باشیم.

 شهرســتان نجف آباد در حالى ده درصد ماهیان زینتى خودرا به کشــور هاى حاشــیه 
خلیج فارس صادر مى کند که استان اصفهان با تولید بیش از 66  میلیون قطعه ماهیان 
زینتى رتبه اول کشــورى را دارا بــوده و در حال حاضر حدود یک ســوم ماهیان زینتى 
کشور در این استان تولید مى شــود. بیش از 700 واحد تولیدى در شهرستانهاى استان 
به این فعالیت اشــتغال داشــته و توانســته اشــتغال زایى حدود دوهزارو یکصد نفر را
 فراهم آورد. شهرســتان نجف آباد با تولید ســاالنه 9میلیون قطعه انــواع گونه هاى 
زنده زا و تخم گذار در جایگاه دوم اســتان اســت. بد نیســت بدانید شهرستان کاشان

 رتبه نخست تولید ماهى تزیینى را دارد و حدود 60 درصد تولید سراسر استان در کاشان 
انجام مى شود.

افزایش تولید علیرغم کم آبى
مدیر شــیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان با اشاره به 
افزایش ساالنه تولید ماهى در اســتان،مى گوید: هر ســاله چیزى حدود 6 تا 8 درصد 
افزایش تولید داشته ایم و علیرغم این که درگیر کم آبى هســتیم با به کار گیرى ادوات

 و تجهیزات مکانیزاسیون، توانستیم هر ساله بین 6 تا 8 درصد میزان تولید خود را افزایش 
دهیم.

مجتبى فوقى با اشاره به پرورش ماهى خاویار در اصفهان، مطرح کرد: از سال 89 طرح 
آزمایشى پرورش ماهى خاویار را در اســتان آغاز کردیم و از نظر اقلیمى، تولید آن شبیه 

ماهیان گرم آبى است اما یک پروژه نسبتاً پر هزینه است.
وى با بیان این که پیش بینى مى شود تولید ماهى خاویار استان امسال به مرز 12 تن برسد، 
عنوان کرد: آن چه که در داخل کشور تولید مى شود بیشتر در داخل کشور مصرف مى شود 
و مراکزى که از 12 سال پیش شروع به استحصال خاویار در کشور کرده اند 90 درصد تولید 

خاویارشان به خارج از کشور صادر مى شود.

سرانه مصرف آبزیان در اصفهان 10 کیلوگرم است
در بعضى از ماه هاى سال قیمت ماهى کاهش پیدا مى کند و این به علت عدم استقبال مردم 
از ماهى است که مشکالتى را براى تولیدکنندگان به وجود مى آورد اما مشکل خاصى در 

پرورش ماهى نیست.
مدیر شیالت جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره به اینکه باید به مرحله اى برسیم که 
هیچ تولید کننده  آبزى دغدغه اى براى فروش محصول خود نداشته باشد، گفت: متأسفانه 
علیرغم فواید زیاد مصرف آبزیان، میزان مصرف ماهى در ایران نسبت به میانگین جهانى 
پایین است تا جایى که مصرف ماهى در کشور یک چهارم جهان است یعنى بین 9 تا 10 
کیلوگرم براى هر نفر و استان اصفهان نیز همین رقم مصرف را دارد و این در حالى است که 
کشور ما از شمال و جنوب به دریا متصل بوده و دو هزار کیلومتر خط دریایى دارد اما مصرف 

آبزیان آن بین مردم کم است.

جایگاه اصفهان در صنعت آبزى پرورى 
محیا حمزه

دفن پسماند در اصفهان به حداقل مى رسد
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امام جمعــه اصفهان گفــت: گاهى اوقات اجناســى 
خریــدارى مى شــود که مشــخص اســت کیفیت و 
اســتاندارد نــدارد و تولیدکننــده، بــراى تولیــد 
ایــن محصــول دلســوزى نکــرده و دقتى نداشــته

 است.
اظهارداشــت:  طباطبایى نــژاد  یوســف  . . . آیت ا
تولیدکننــدگان بایــد بــراى مملکت دلســوزانه کار 
کنند و تولید با کیفیــت و به صورت اســتاندارد، براى 
عرضه در بازارهاى داخلى تولید کنند تا مردم نیز ایرانى 

بخرند.
وى با بیان اینکه مسئله اســتاندارد در کشور ما تعریف 

نشده است، افزود: آیا استاندارد نسبى است یا اینکه یک 
حد اعلى دارد که باید به آن رسید؟

طباطبایى نــژاد عنوان کــرد: بایــد از تجربه ســایر 
کشــورها اســتفاده شــود و کاالهایى تولید شود که 

کیفیت آن در جهان ویژه باشد.
وى تصریــح کــرد: تولیدکننــدگان کشــورمان 
به خوبــى توانایــى دارنــد که اجنــاس بــا کیفیت 
بــاال تولیــد کننــد، فقــط کمــى نیــاز داریــم که 
مهندســان بــا ذوق و فکــر عمــل کننــد و بیش از 
پیش به تولید محصول استاندارد و با کیفیت توجه داشته 

باشند. 

رئیس کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهرى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: در شرایط فعلى، 
به دو هزار تخت بســترى در مراکــز درمانى اصفهان
 نیاز داریم کــه تأمین آنها، مســتلزم همیارى مدیریت 
شــهرى و بخش خصوصى بــا نهادهاى بهداشــتى و 

درمانى است.
عباســعلى جوادى اظهار داشــت: بیمارســتان میالد 
اصفهــان، یکــى از مجهزترین مراکز درمانى کشــور 
است که در بهترین شرایط، به بیماران و مراجعان خود،
 خدمات درمانى ارائه مى دهد، اما متأســفانه در ســطح 
شهر اصفهان با کمبود شدید تخت بیمارستانى روبه رو 

هســتیم، به طورى کــه ظرفیت تمامــى تخت هاى 
بســترى این بیمارســتان،در حــال حاضــر تکمیل

 است.
وى عنوان کرد: بــراى ایجاد هر تخت بیمارســتانى، 
بــه 500 میلیون تــا یک میلیــارد تومــان هزینه نیاز
 اســت که اگر این رقــم را در میزان تخت مــورد نیاز 
ضرب کنیم، به عــدد قابل توجهى خواهیم رســید که
 بخــش دولتــى توانایى تأمیــن تمامــى آن را ندارد؛

بنابرایــن باید ســرمایه گــذاران بخــش خصوصى 
را براى حضــور فعــال در حوزه ســالمت تشــویق 

    کرد.

براى تولید برخى کاالها 
دلسوزى نمى شود

2000 تخت بیمارستانى
 در اصفهان نیاز است

اعالم شرایط استفاده از تسهیالت 
طرح اشتغال روستاییان

شرایط استفاده روستائیان استان اصفهان ازتسهیالت 
طرح اشتغال پایدار روستایى اعالم شد. 

مدیر تعاون، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان اعالم کرد: در راسـتاى پیشـبرد طرح هاى
 اشـتغال پایـدار در مناطـق روسـتایى و چگونگـى 
بهره مندى روسـتائیان به ویژه شـرکت هاى تعاونى 
مستقر در روسـتاها از تسـهیالت طرح اشتغال پایدار 

روستایى، این طرح ها معرفى شد.

امشب؛  اجراى «شب شعر طنز» 
با محوریت فرهنگ ترافیک 

شب شعر طنز با اجراى سعید بیابانکى، امروز در محل 
ساختمان الغدیر برگزار مى شود.

شعر خوانى طنز با موضوع اصفهان و فرهنگ ترافیک 
با حضـور آقایـان سـلطانى و طالبـى از طنزپـردازان 
شـاخص اصفهانى از جملـه بخش هاى ایـن برنامه 
است.شـب شـعر طنز ویژه عموم شـهروندان امشب 

ساعت 20 در محل ساختمان الغدیر برگزار مى شود.
همچنین ویژه برنامه ”شب مهتاب“ با محوریت شب 
نشـینى اهالى شـعر ، ادب و هنر در بزرگداشـت حاج 
میرزا آقا امامى ششـم اردیبهشـت(امروز) ساعت 20 

در تکیه سید العراقین تخت فوالد برگزار مى شود.

کشف 700 میلیون ریال 
کاالى قاچاق در کاشان 

فرمانده انتظامى شهرسـتان کاشـان از کشـف یک 
محموله انـواع کاالى قاچاق بـه ارزش 700 میلیون 

ریال خبر داد.
سـرهنگ على پورکاوه اظهار داشت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرسـتان کاشان، حین کنترل 
خودروهاى عبورى به یک دسـتگاه نیسان مشکوك 
وآن را متوقـف کردند.وى افـزود: در بازرسـى از این 
خودرو، تعدادسـه هـزار و 480 عدد لوازم بهداشـتى 
کودك ، 18 برس مـو، 12 عدد دماسـنج ، 54 کارتن 
ظروف غذاخورى و 64 عدد کیف وسایل کودك فاقد 
مدارك گمرکى کشـف شـد.این مقام انتظامى بیان 
داشت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان 

700 میلیون ریال اعالم شده است.

 
تولد پنج قلو ها

 در بیمارستان صدوقى 
نخستین پنج قلو هاى سال97 اصفهان در بیمارستان 

شهید صدوقى به دنیا آمدند.
این پنج قلو ها ى پسـر،  ظهـر دیروز در بیمارسـتان 
شهید صدوقى  اصفهان متولد شدند و  هم اکنون مادر 

و فرزندان در سالمت کامل جسمانى هستند .
پدر پنج قلوها مى گوید:مادر 31سـاله ایـن  نوزادان،  
سابقه بیمارى خاصى نداشته است و در خانواده خود و 

همسرش نیز سابقه چند قلو زایى وجود دارد .
متخصـص زنان و زایمـان این بیمارسـتان  هم وزن 
نوزادان را بین یک کیلو تا یک کیلو و 500گرم عنوان 
کرد و افزود: مـادر این بچه ها براى بـاردارى  از  دارو 
استفاده کرده اسـت.مریم نادرى حال عمومى مادر و 

فرزندان را مساعد ارزیابى کرد.

معارفه رئیس امور مالیاتى 
شهرستان دهاقان 

با حضور معاون حسابرسـى مالیاتى شهرستان هاى 
اسـتان در فرماندارى دهاقان،«احمدیان» به عنوان 
رئیس امـور مالیاتى شهرسـتان دهاقـان، معارفه و از 
زحمات«عقیلى» در زمان تصدى این سمت قدردانى 
شد. در این مراسم، قاسمیان، فرماندار دهاقان خواستار 
حمایت از تولیدکنندگان شهرستان با توجه به شرایط 
اقتصادى و فضـاى مالیاتى و رعایـت تکریم مودیان 
مالیاتى شهرستان شد. وى با اشـاره به پایلوت بودن 
شهرسـتان دهاقان و پیشـرو بودن اداره امور مالیاتى 
شهرسـتان دهاقان در اجـراى طرح جامـع مالیاتى و 
رسیدگى به تمام منابع مالیاتى به عنوان پایلوت اجراى 

طرح جامع مالیاتى اشاره کرد. 

خبر

نایب رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان فرش دســتباف 
اصفهان گفت: هنر فرش دستباف تا 10 سال دیگر وجود 

نخواهد داشت.
ســعید عصاچى اظهار داشــت: در حال حاضــر تعداد 
تولیدکنندگان فرش دستباف بسیار کاهش یافته است و 
افرادى که اکنون مشغول به این کار هستند، غالبا از سن 
50 سال به باال هستند که یا به دلیل بیمارى یا فوت از رده 

تولید کنندگان خارج مى شوند.
وى بیان داشت: از سوى دیگر، به خاطر اینکه نسل جوان 
تمایلى به بافندگى فرش نــدارد، نمى توانیم جایگزینى 
براى بافندگان قدیمى داشته باشــیم که اگر به همین 
روال پیش برویم، هنر فرش دستباف به فراموشى سپرده 

مى شود.
***

نایب رئیس اتحادیــه تولید کنندگان فرش دســتباف 
اصفهان اعالم کــرد: نگاه جامعه بــه بافندگان فرش، 
محقرانه اســت، به طورى که حتى اگر کســى مادرش 
بافنده فرش باشد، حاضر نیست این مطلب را عنوان کند.

وى با اشــاره به اینکه به جاى اینکــه بافندگى فرش را 
یک شــغل ضعیف در جامعه قلمداد کنیم، باید به آن به 
عنوان یک هنر نگاه شــود، اعالم کرد: از سوى دیگر، 
چون بافندگان فرش درآمدهاى پایینى دارند و این کار 
براى آنها صرفه اقتصادى نــدارد، مردم کمتر زیر بار آن 

مى روند.
عصاچى با اعالم اینکه در حال حاضر کارگاه هاى بسیار 
محدود تولید فرش دســتباف باقى مانده اســت، گفت: 
بیشتر شاهدیم که فردى در خانه خود دار قالى زده است 
و مواد اولیه را خودش تأمین مى کند و بعد در بازار فرش 

مى فروشد.

***
وى ادامه داد: نوع دیگر اینگونه اســت که در خانه اى با 
زدن یک دار قالى، به صورت شــاگرد و کارفرما اقدام به 

فرش بافى مى کنند.
نایب رئیس اتحادیــه تولید کنندگان فرش دســتباف 

اصفهان با اعالم اینکه اصفهان قطب فرش دستباف در 
کشور است، اضافه کرد: در پى افزایش نرخ دالر، شاهد 
باال رفتن 70 تا 80 برابرى قیمت مواد اولیه فرش دستباف 
شدیم و این در حالى است که این وضعیت، تأثیرى در باال 

رفتن قیمت فرش نداشت.

وى با بیان اینکه طى دو سال گذشته، تولید فرش دستباف 
تا 40 درصد کاهش یافته است، گفت: یکسان سازى ارز در 
حالى که دالر در بازار به قیمت پنج هزار و 500تومان به دست 
مشترى مى رســد و تعیین محدودیت خرید ارز براى صادر 

کننده، ضربه بزرگى به صادرات فرش دستباف خواهد زد.

آخرین نفس هاى  فرش دستباف اصفهان 

خانه گرافیک حوزه هنرى اســتان اصفهان نمایشگاه 
تصویرسازى آثار«ســونا گشتاسبى» را در گالرى نقش 

خانه اصفهان برگزار مى کند.
این نمایشــگاه در ساعت 16 روز شــنبه 8 اردیبهشت 
97 با حضور ســونا گشتاســبى و عالقه مندان افتتاح 
مى شود و تا روز 18 اردیبهشت ماه جهت بازدید عموم 

دایر خواهد بود.
این نمایشگاه شامل 36 اثر با ابعاد 50 در 70 مى باشد که 
از میان این آثار که بیشتر آنها بر روى مقوا کارشده اند، 
سه اثر بر روى بوم خلق شــده اند و سه اثر نیز ابعاد100 

در 80 دارند.
ســونا گشتاســبى در خصوص آثار خود گفت: آثار این 
نمایشــگاه، منتخبى از آثار من است که از میان چندین 
دفتر انتخاب و رنگ آمیزى شــده اند و بیشــتر آثار با 
موضوعات روزمره و اجتماعى و واقع گرایانه ســروکار 

دارند.
وى افزود: اکثر آثار اکرلیک کار شده اند و چند اثر نیز با 
گواش و آنچه در تولید آثار مهم بوده است، این است که 
محدودیتى در استفاده از ابزار براى خودم قائل نشده ام و 

با ابزار متنوعى کار کرده ام. 

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از 
شناسایى و دســتگیرى اعضاى یک باند 
هشت نفره سارقان احشام در اصفهان خبر 

داد.
ســرهنگ ستار خســروى گفت:اعضاى 
یک باند هشــت نفره ســارقان احشام و 
کشف 172 راس دام سرقتى در اصفهان 

شناسایى و دستگیر شدند.
وى افزود: در پى وقوع چندین مورد سرقت 
از دامدارى هاى شهر اصفهان و ضرب و 
شتم نگهبانان، رســیدگى به موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس 

آگاهى این استان قرار گرفت.
وى گفــت: مامــوران اداره مبــارزه بــا 
ســرقت پلیس آگاه، پــس از انجام یک 
ســرى کارهاى تخصصــى و اقدامات 
خاص، موفق شــدند همــه اعضاى این 
باند که هشــت نفر بودند را شناســایى و 

دستگیر کنند.
ایــن مقام انتظامــى بیان داشــت: افراد 
دســتگیر شــده در بازجویى هاى پلیس 
بــه ســرقت 172 رأس دام و ضــرب و 
شــتم نگهبانان دامــدارى هــا اعتراف

 کردند.
ســرهنگ خســروى اضافه کرد: در این 
رابطه پرونــده تشــکیل و متهمان براى 
اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل 

داده شدند.

مدیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فریدن 
گفت: طى مراسمى از 15 نفر فعال قرآنى در امامزاده 

سید محمد(ع) شهرستان فریدن تجلیل شد.
حجت االسالم و المسلمین عباس نصیر االسالمى 
اظهار داشــت: در راســتاى ترویج فرهنگ قرآن 
کریم و با هدف ترغیب بیشــتر جوانان و نوجوانان 
براى شرکت در برنامه هاى قرآنى، 15فعال قرآنى 

روستاى ننادگان شهرستان فریدن تجلیل شدند.
وى افزود: در این مراســم، از 12 نفــر فعال قرآنى 
و شــرکت کننده در طــرح ملى تربیــت حافظان 
قرآن کریم و همچنین ســه نفر مربى قرآن کریم 
طرح ملى تربیت حفــظ قرآن با اعطــا لوح تقدیر 

تجلیل شد.

معاون توانبخشى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
با بیان اینکه طرح  کوچک ســازى مراکز نگهداى 
افــراد توانخواه به صــورت پایلــوت در اصفهان در 
جــال اجراســت، گفت: در حــال حاضــر دو مرکز 
نگهــدارى از افــراد توانخــواه در نجف آبــاد و 
شهرضا به صورت کوچک سازى به فعالیت مشغول 

هستند.
فیاض با اشــاره به وجود مرکزى بــراى نگهدارى 
کودکان توانخواه اظهار داشت: نزدیک به 160 مرکز 
توانبخشى روزانه و شــبانه روزى در استان اصفهان 

مشغول خدمت رسانى هستند.
وى افزود: با توجه به سیاست هاى بهزیستى کشور و 

بحث کنوانسیون معلوالن، رویکرد سازمان بهزیستى 
رو به کوچک سازى مراکز توانبخشى مى رود.

معاون توانبخشــى اداره بهزیســتى استان اصفهان 
با بیان اینکه مراکز بســیار بزرگى بــراى نگهدارى 
معلوالن در استان اصفهان وجود دارد، گفت: خیران 

عهده دار پرداخت هزینه هاى آنها هستند.
وى ادامه داد: در صورتى که خیران بــه هر دلیلى از 
پرداخت این قبیل هزینه ها خوددارى کنند، با حجم 
زیادى از مراکز بزرگ روبه رو خواهیم شد که سیستم 

دولتى را دچار چالش مى کند.
فیاض افزود: بنابراین از ســال گذشته در چند استان 
کشــور از جمله اصفهــان، طرح کوچک ســازى 

مراکز نگهــدارى معلوالن به صــورت پایلوت اجرا 
شد.

وى تصریح کرد: نخستین مرکز نگهدارى از کودکان 
معلول و کم توان ذهنى زیر سه ســال در نجف آباد 
و مرکز بعدى در شــهرضا  براى نگهدارى دختران 
کم توان ذهنى و معلول باالى 15 ســال در ســال 

گذشته افتتاح شد.
فیاض با بیان اینکــه این طرح به صــورت پایلوت 
در اصفهان در حال برگزارى اســت، اظهار داشــت: 
باید بعد از گذشت یکســال  ارزیابى از این طرح، به 
بهزیســتى کل کشــور گزارش شــود تا در صورت

موفقیت آمیز بــودن، به بقیه اســتان هاى کشــور 

گسترش یابد.
وى خاطرنشان کرد: کوچک ســازى مراکز نگدارى 
در کشــورهاى پیشــرفته در حال انجام است و به 

موفقیت هاى بسیارى دست یافته اند.
معاون توانبخشــى اداره بهزیســتى استان اصفهان 
افــزود: زمانى که تعــداد افراد در مراکــز نگهدارى 
کــم باشــد، مى تــوان در زمینه هاى آموزشــى،

 توانمند بخشــى و مراقبت به افراد توانخواه کمک 
بیشترى کرد.

 وى گفت: تعداد کودکان کم توان ذهنى و معلول در 
طرح کوچک سازى 20 نفر است که در هر مرکز از 10 

نفر نگهدارى مى شود.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: اداره کل 
استاندارد استان اصفهان خط تولید پنج کارخانه 
آجرسازى، سه  واحد شن و ماسه و دو واحد تولیدى 
بتن آماده را، پلمب و پرونده آن هــا را به مراجع 

قضائى ارجاع داد.
غالمحسین شــفیعى با اشــاره به نقش کیفیت 
مصالــح ســاختمانى در افزایش طــول عمر و 
مقاوم ســازى ســاختمان، به ویژه در هنگام بروز 
بالیاى طبیعى اظهار داشــت: همــه ارگان ها و 
ســازمان هاى مرتبط مى بایســت  با هماهنگى  
کامــل بــا یکدیگــر فعالیــت کنند تــا چرخه 
کنتــرل و نظــارت از تولید تا مصــرف مصالح 
اســتاندارد در ســاختمان ها به طور کامل انجام 

شود.
وى بر نقش نظارتى ایــن اداره کل بر واحدهاى 
تولیدى تأکید کرد و بیان داشــت: پیگیرى هاى 
جدى در رابطه بــا استانداردســازى واحدهاى 
تولیــدى مصالح ســاختمانى به ویــژه صنعت 
بتن و آجر انجام شــده اســت و در همین راستا، 
بــا واحدهایى که شــرایط اســتاندارد را رعایت 
نمى کنند، برخورد قانونى الزم  توسط واحد حقوقى 

انجام مى گیرد.
مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان در ادامه به 
نقش مهم ناظرین پروژه ها در استفاده از مصالح 
استاندارد اشاره کرد و افزود: سازمان نظام مهندسى 
ساختمان نیز باید بر فعالیت و صالحیت مهندسین 
ناظر خود نظارت کرده و با متخلفان برخورد الزم 

را انجام دهد.

فرماندار شــهرضا با تأکید بر اهمیت جذب اعتبارات از 
سوى دستگاه هاى دولتى شــهرضا، گفت: در صورتى 
که تا پایان تیرماه، اعتبارى از ســوى دستگاهى جذب 
نشــود، مدیر آن دســتگاه باید جاى خــود را به مدیر

 دیگرى دهد.
مصطفى اباذرى با اشاره به سهمیه اشتغال شهرضا در 
سال گذشته اظهار داشــت: چهار هزار و 47 نفر سهمیه 
اشتغال شهرضا در سال 96 بود که از این تعداد، دو  هزار 

و 275 نفر اشتغال محقق شد.
وى با اشــاره به این که ســهمیه اشــتغال شــهرضا 
در سال گذشــته هفت برابر شــد و تاکنون 44 درصد
 از آن جذب شــده اســت، افزود: 350 میلیون تومان 
در بخــش ایجــاد مشــاغل مســتقل، 610 میلیون 
تومان در بخش مشــاغل پشــتیبان در بخش مشاغل 
خانگى جذب شــد و 400 میلیون تومــان اعتبار دیگر 

باقى است. 

نرم افزار «طنیــن وحى» به عنوان نخســتین ترجمه 
گفتارى نمایشى قرآن کریم درجهان اسالم، امروز معرفى 

و رونمایى مى شود.
نرم افزار «طنیــن وحى» به عنوان نخســتین ترجمه 
گفتارى نمایشــى قرآن کریم در جهان اسالم در سالن 

اهل البیت (ع)امروز رونمایى و معرفى مى شود.
طرح بزرگ «طنین وحى» از ســوى «مرکز تحقیقات 

رایانه اى حوزه علمیه اصفهان» اجرا شــده اســت که 
در این طــرح، ترجمه متن قرآن با شــیوه اى نوین ارائه 

مى شود.
در این نرم افزار، نقل قول هاى قرآن به صورت نمایشى 
با حضور حدود 240 نقش اجرا شده است و در قالب یک 
ترجمه گویاى گفتارى – نمایشى، با فضاسازى و ترکیب 

افکت ها و آواهاى مناسب عرضه مى شود. 

 سرپرست منطقه یک شــهردارى کاشان از اختصاص 
هشــت میلیارد ریال اعتبار براى احیاى خانه رضوى ها 

خبرداد.
محمدحسین واحدیان با اشــاره به اهمیت احیاى بافت 
تاریخى اظهار داشــت: بنابر درخواســت مردمى،پس 
از تملک خانه رضوى، عملیات مرمت و بازســازى آن 

آغاز شد.
 وى با اشــاره به کمبــود فضاى فرهنگــى در منطقه 
یک گفت: این خانه به فرهنگســراى معــراج متصل 
شــده و این اتفاق از دیماه 96 توسط ســازمان عمران 

و بهســازى شــهردارى کاشــان، تحــت نظــارت 
معاونــت عمــران و ترافیــک منطقه یــک صورت 

پذیرفت.
 سرپرست منطقه یک با بیان اینکه خانه رضوى با خط 
و مشــى فرهنگى درحال مرمت و تکمیل است، افزود: 
تکمیل سرویس هاى بهداشتى، ایجاد دسترسى مناسب 
به فرهنگسرا،  مقاوم سازى دیواره هاى اتاق ها و حیاط 
خانه و همچنین شــروع دیوارچینى و نماسازى دیواره 
اصلى، از جمله فعالیت هاى اخیر در این مجموعه بوده 

است.

معاون سوادآموزى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: استان اصفهان با 102 هزار نفر بى سواد، جزو پنج 
استان برتر باسواد کشور است.

بهمن امیدقائمى با بیان اینکه 102 هزار 
نفر از بى ســوادان در اســتان اصفهان 
هســتند، افزود: درصد باسوادى استان از 

9/94به 9/96درصد ارتقا یافته است.
معاون ســوادآموزى اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: تغییراتى در 
ساختار، محتوا و روش ها، از جمله تغییرات 
محتواى کتاب هاى آموزشى و کاربردى تر 

شدن آنها به وجود آمده است. 
وى ادامه داد: همچنین آموزش ســواد در 
سه مرحله سوادآموزى، انتقال و تحکیم، 

منجر به ادامه تحصیل افراد در دوره اول متوسطه شده است.  
امیدقائمى آموزش روش هاى استفاده از وسایل الکترونیکى در کالس هاى آموزشى را، یکى از جدیدترین روش هاى 
آموزشى در این بخش دانست و اظهار داشت: آموزش ICDL   و تولید محتواى الکترونیکى و استفاده از گوشى و تبلت، 

از برنامه هاى سوادآموزى است که مدت سه سال از اجرا و استفاده آنها مى گذرد. 

کوچک سازى مراکز نگهدارى افراد توانخواه در اصفهان

پلمب خط تولید
 5 کارخانه آجرسازى

 غیر استاندارد

8 میلیارد ریال اعتبار براى احیاى«خانه رضوى» 

در صورت عدم جذب اعتبارات، مدیران باید خداحافظى کنند

امروز از نرم افزار «طنین وحى» رونمایى مى شود

انهدام باند سارقان احشام
 در اصفهان

نمایشگاه تصویرسازى آثار« سونا گشتاسبى»

اصفهان در میان 5 استان باسواد کشور 

تجلیل از فعاالن قرآنى فریدن
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 Instagram اگر یکى از کاربران شبکه اجتماعى محبوب
باشید و انتشار تصاویر هنرى و جذاب از عادات شما باشد، 
قطعا از ایده انتشار تصاویر پانوراما در اینستاگرام استقبال 

خواهید کرد. اما آیا راهى براى این کار وجود دارد؟
شبکه اینستاگرام نفوذ زیادى در زندگى شخصى افراد 
داشته است، به طورى که حین انجام هر کار و یا بازدید از 
هر جایى، به فکر انتشار تصاویر آن با دوستان خود در این 
شبکه اجتماعى هستیم. توسعه دهندگان این اپلیکیشن 
نیز با افــزودن قابلیت هاى جدید و جــذاب، به تجربه 
کاربرى حرفه اى تر افراد کمک مى کنند. یکى از این موارد 
را مى توان امکان ایجاد گالرى در پست ها معرفى کرد. به 
لطف این قابلیت افراد مى توانند در هر پست اطالعات و 

تصاویر بیشترى را با دوستان خود به اشتراك بگذارند.
قبل از هر چیز، باید به چند مورد اشاره داشته باشیم:

اپلیکیشن را باز کرده و طبق معمول جهت افزودن پست 
بر روى گزینه + لمس کنید.

حاال در اینجا گزینه Select Multiple را انتخاب 
کنید تا بتوانید چندین تصویر و ویدیو انتخاب کنید.

ماکســیموم تعداد تصاویر و ویدیوها 10 مورد اســت. 
امکان تغییــر ترتیب ایــن تصاویــر و ویدیوها وجود 
دارد.  در نتیجه پســت شــما تبدیل به یــک گالرى

 مى شود.
در این مقاله مى خواهیم به شما ترفندهایى را یاد بدهیم 
که به لطف آنها مى توانیــد از این قابلیت نهایت بهره را 
ببرد و یا به انتشار تصاویر پانوراما در اینستاگرام بپردازید.

 به سادگى پانوراما منتشر کنید
امروزه مى توانید با هر گوشــى هوشمندى به سادگى 
تصاویر پانوراما ثبت کنید. اما اگر بخواهید به انتشــار 
تصاویر پانوراما در اینســتاگرام بپردازید، کیفیت اصلى 
تصاویر از بین مى رود؛ چرا که نمى توان در این شــبکه 
اجتماعى به خوبى آنها را مشاهده کرد و زوم کردن کمى 
با مشکل مواجه مى شود. قابلیت انتشار گالرى تصاویر در 
اینستاگرام مى تواند این مشکل را تا حد زیادى مرتفع کند.
قبل از هرچیز باید به کمک تلفن هوشــمند خود یک 
تصویر پانوراما ثبت کنید؛ توجه داشته باشید که این تصویر 
باید توسط اپلیکیشنى به غیر از اینستاگرام ثبت شود چرا 
که این برنامه چنین قابلیتــى را در بخش دوربین خود 
ندارد. حاال باید متناسب با سیستم عامل خود، اندروید یا 
iOS، یکى از این دو اپلیکیشن زیر را دانلود و نصب کنید:

برنامه مورد نظــر را باز کرده و تصویــرى پانوراما را در 
آن انتخاب کنید. دستورالعمل برنامه را جهت تکه تکه 
کردن تصویر دنبال کنید. سپس آنها را در حافظه گوشى 
خود ذخیره کنید. حاال انتشار پانوراما در اینستاگرام بسیار 
آسان خواهد بود: وارد این برنامه شوید و بر روى گزینه 
+ لمس کنید. حاال گزینه Select Multiple را انتخاب 
کرده و تصاویر مد نظر را انتخــاب کنید. پس از تعیین 

چینش تصاویر مى توانید پست را براى دنبال کنندگان 
خود منتشر کنید.

برگزارى یک نظرسنجى تصویر
کدام یک از کفش ها را بخرم؟ کدوم لباس بیشتر بهم 
میاد؟ بهترین جا براى نصب تابلو نقاشى کجاست؟ درس 
بخونم یا نخونم؟! اگر هر وقت به پاسخ یک سوال مصور 
نیاز داشتید، قابلیت انتشار گالرى به کار شما خواهد آمد؛ 
انتشار تصاویر پانوراما در اینستاگرام تنها نکته مثبت این 

قابلیت نیست!
تمام تصاویر و ویدیوهاى مد نظر خود را انتخاب کرده 
و سوال خود را نیز در بخش کپشن یا کامنت ها مطرح 
کنید. خوانندگان و فالور ها نیز مى توانند با خواندن سوال 
و تماشاى تصاویر در نظرسنجى کوچک و جمع وجور 
شما شرکت کنند. این قابلیت به اندازه امکان نظرسنجى 
شبکه توییتر بهینه و کاربردى نیســت اما با این حال 
مى توانید تا 10 گزینه براى ســوال خود قرار دهید. در 
نهایت باید نتیجه نظرسنجى را به صورت دستى محاسبه 

کنید.

داستان هاى مصور (کامیک)
خواندن کامیک یا تصاویر مصور در گوشى هاى هوشمند 
بسیار جذاب و سرگرم کننده است. بدین منظور صدها پیج 
جذاب و پرمخاطب در اینستاگرام وجود دارد که مى توانید 

آنها را دنبال کنید.
حاال نیز به لطف قابلیت بارگذارى گالرى در این شبکه 
اجتماعى، انتشــار داســتان هاى مصور در آن راحت تر 
و حرفه اى تــر شــده اســت؛ خوانندگان به ســادگى 
تصاویــر را ورق مى زنند و داســتان را دنبال مى کنند. 
همچنین داســتان هاى طوالنى تــرى را مى توان با 
آنها به اشــتراك گذاشت. شــما نیز مى توانید به لطف 
همین قابلیــت داســتان هاى مصورى را بــا یا بدون 
متن و مکالمــه بــا دنبال کنندگان خود به اشــتراك 

بگذارید.

یک منظره در زمان هاى مختلف
باز هم تاکید مى کنــم که تنها مزیت قابلیت انتشــار 
گالرى، امکان ثبت تصاویر پانوراما در اینستاگرام نیست! 
یکى از ترفند هاى عکاســان جهت جلب توجه بیشتر 
مخاطبین به یک منظره، ثبت تصاویر مختلف از یک 
منظره ثابت در بازه هاى زمانى مختلف است. به کمک 
این کار عمق بیشــترى به تصاویــر و پس زمینه آنها

 مى دهید.
بهترین راهــکار در این زمینه نیز تغییر میــزان نور در 
محیط هاى بســته اســت. در فضاى باز نیز مى توان 
تصاویر را در ســاعات مختلفى از روز و شب ثبت کرد. 
در نهایت مى تــوان تصاویر مختلــف از یک منظره 

ثبت را در قالب پســت هاى گالرى اینستاگرام منتشر
 کرد.

 قبل و بعد 
گذشته از نظرســنجى تصویرى، داستان هاى مصور 
و تصاویر پانوراما در اینســتاگرام ، یــک کارکرد دیگر 
پســت هاى چندگانه این شــبکه اجتماعى مقایســه 
شــرایط یک فرد یا منظره، قبل و بعد از بروز یک اتفاق

 است. به عنوان مثال قرار دادن تصویرى از اتاق خود در 
شلوغى و پخش بودن وسایل و همچنین پس از تمیز 
کردن آن، یا تصویرى از چهره یک سلبریتى قبل و بعد از 

عمل زیبایى بینى و صورت!
بنابراین اگر کمى خالق باشید با انتشار چنین پستى نیز 
مى توانید دوستان و فالورهاى خود را شگفت زده کنید و 
نظر آنها را در مورد موارد مختلفى نظیر مدل مو یا لباس 

خود بپرسید.

آموزش  و دستورالعمل ها
یکى از کارکردهاى بدیهى و البته پرکاربرد پست هاى 
گالرى مانند در این شــبکه اجتماعى، آمــوزش و ارائه 
دســتورالعمل در غالب چند تصویر و با چینش منظم و 
با ترتیب است. شاید صاحبان صفحات عمومى مربوط 
به موضوعات مختلــف نظیر آشــپزى، آموزش حل 
مسائل ریاضى، حل مشکالت رایانه اى و… بیشترین 
نفع را از این مورد ببرند. با این حال شــما نیز مى توانید 
به کمک خالقیــت خود از این جنبــه کارکردهاى آن

 بهره ببرید.
به اندازه کافى بــراى تنظیم و طراحى کپشــن  وقت 
بگذارید، اگر نیــاز بود بــراى هر تصویر نیــز نکاتى 
را ارائه کنید و یا آنها را شــماره گذارى کنید. به کمک 
هشتگ هاى خوب و به اشــتراك گذارى، این پست ها 
مى توانند توجه کاربران اینســتاگرام را به شــما جلب

 کنند.

 تصاویر انفرادى
وقتى گروهى از افــراد را مالقــات مى کنید، طبیعى 
اســت که تصویرى گروهى از خود ثبت کرده و آن را 
یادگارى نگه داریــد. اما وقتى که مى تــوان از هر فرد 
یک تصویر جداگانه ثبت کرد و آنهــا را در غالب یک 
گالرى با دوستان به اشتراك گذاشت، چرا باید تصویرى 
گروهى را در اینستاگرام منتشر کنیم؟براى هر فرد یک 
عکس منتشر کرده و متن مورد نظر و مربوط به وى را 
در توضیحات کپشــن ذکر کنید؛ بدین ترتیب هم خود 
آن افراد از توجه شما لذت مى برند و هم بازدیدکنندگان 
به خوبى چهره همه افراد را با کیفیــت باالتر خواهند

 دید.

ترفندهاى ثبت ترفندهاى ثبت 
گالرى هاى خالقانه گالرى هاى خالقانه 

و تصاویر پانوراماو تصاویر پانوراما
 در اینستاگرام در اینستاگرام

امروزه 
مى توانید با هر گوشى 

هوشمندى به سادگى تصاویر 
پانوراما ثبت کنید. اما اگر بخواهید 

به انتشار تصاویر پانوراما در 
اینستاگرام بپردازید، کیفیت اصلى 

تصاویر از بین مى رود

 این هکرها به مدت شش ســال در حال استخراج 
و کسب اطالعات شــخصى و محرمانه کاربران از 

طریق مودم هاى واى فاى بودند.
متخصصان امنیتى در شرکت کسپرسکى گروهى 
از هکرها را شناســایى کرده اند که از ســال 2012 
مودم هاى اینترنت بى سیم واى فاى کاربران را هک 
مى کرده اند. مدت هاست که محققان و پژوهشگران 
بســیارى از امنیت ضعیف پروتکل هاى مودم هاى 
اینترنت بى ســیم واى فاى مى گویند و همواره به 
کاربران واى فاى هشــدار مى دهند کــه به امنیت 
سایبرى در مودم هاى خانه یا محل کارشان اطمینان 

نکنند.
همانطور که محققان هشدار داده اند، امنیت اینترنت 
بى سیم واى فاى همچنان در هاله اى ابهام و شک و 
شبهه هاى متعددى به سر مى برد؛ حاال متخصصان 
امنیتى در شرکت کسپرسکى در تازه ترین گزارش 
خود اعالم کرده اند گروهى از هکرها از سال 2012 
میالدى یعنى شش ســال پیش تاکنون در تالش 
بودند به مودم و روتر واى فاى کاربران نفوذ یابند و 
اطالعات شخصى و محرمانه شان را به سرقت ببرند.  
آنها در بیانیه خود اعالم کرده اند هکرها با انتشار یک 
بدافزار خطرناك و مخرب، دســتگاه هاى اینترنت 
بى ســیم واى فاى کاربران را هک کرده و با روش 
پیچیده و هوشمندانه اى به اطالعات مورد نظر خود 

دسترسى پیدا کرده اند.
نکته جالب اینجاست که این هکرها به مدت شش 
سال در حال استخراج و کسب اطالعات شخصى و 
محرمانه کاربران از طریق مودم هاى واى فاى بوده 

و شناسایى هم نشده اند.  
بدافزار مورد اســتفاده آن ها که  Slingshot نام 
دارد، هزاران کاربر قربانى در مناطق مختلف جهان 
بخصوص خاورمیانه و آفریقا بر جاى گذاشته است.

کاسپرســکى در گزارش بلند باال و 25 صفحه اى 
خود خاطر نشان کرده است که هکرها و مجرمان 
سایبرى با سوءاستفاده از آسیب پذیرى و حفره هاى 
امنیتى موجود برروى پروتکل هاى مودم هاى واى 
فاى توانســتند که به طور چــراغ خاموش و کامال 
ناشــناس به رایانه و اطالعات ذخیره شده کاربران 

نفوذ و دسترسى پیدا کنند.

نســخه جدیــد مرورگــر اینترنت سامســونگ 
(Samsung Internet Browser) براى 
اندروید منتشر شد. نسخه 7,2 از مرورگر سامسونگ 
عالوه بر سرعت باالتر، از کاربران در برابر بدافزارها 

محافظت خواهد کرد. 
مرورگر سامسونگ یکى از بهترین نرم افزارهاى 
موجود براى وب گردى است که به لطف استفاده از 
موتور ارتقایافته Chromium M59 در نسخه 
جدید آن، تجربه بهترى از مشاهده محتواى وب و 
همچنین گرافیک باالتــر در بازى هاى آنالین در 

انتظار کاربران خواهد بود.
نســخه جدیــد مرورگــر اینترنت سامســونگ 
ضمن ارائه تجربه اى محافظت شــده از مشاهده 
محتواى مختلف بــا آگاه کردن کاربران نســبت 
به ســایت هایى که قصد نصب بدافزار یا دزدیدن 
اطالعات را دارند، شــامل بهینه سازى مختلفى در 
 Add to” رابط کاربرى (اضافه شــدن آیکــون
home screen“ براى اپلیکیشــن هاى وب 
و ”reader mode“ یــا حالــت خواننده براى 
مقاالت خبرى) هم مى شود. به عالوه، حاال سوئیچ 
کردن میان زبانه هاى مختلف بهینه تر از قبل شده 
و روى دســتگاه هایى با 1 گیگابایــت رم یا کمتر، 

بهینه تر است.
در حال حاضر، این ویژگى ها تنها در نسخه آزمایشى 
بتا وجــود دارند و پیش بینى مى شــود همه آنها به 
نســخه نهایى نیز اضافه شــوند. هم اکنون هر دو 
نســخه معمولى و آزمایشــى در دسترس همگان 
بوده و عالقه مندان مى توانند آنها را از طریق گوگل 
 Samsung” پلى دانلود کنند. براى اســتفاده از
Internet Browser“ نیازى به گوشى هاى 
سامســونگ نبوده و تمام موبایل هــاى مجهز به 
اندروید 5,0 یا جدیدتــر قادر به اجراى این مرورگر 

هستند.

در این مقاله بــه آموزش لغو ذخیــره خودکار
 عکس هاى تلگرام در گالرى گوشى خواهیم 
پرداخت. بــا این کار، دیگر هر عکســى را که 
عالقه مند به نگهــدارى آن بودید مى توانید در 
گالرى گوشى تان ذخیره کنید و به فضاى داخلى 

دیوایس خود لطف بزرگى کرده اید.
روز گذشته مطلبى را مبنى بر چگونگى متوقف 
کردن دانلود خودکار تصاویــر در واتس اپ در 
اختیار شما قرار دادیم. اما اگر از کاربران شبکه 
اجتماعى تلگرام باشید و با مشکل فضاى کم 
گوشى دســت و پنجه نرم مى کنید، این سوال 
براى بسیارى از شما پیش آمده است که چگونه 
باید جلوى ذخیره خودکار عکس هاى تلگرام در 

گالرى گوشى را بگیریم.
بى تردید تلگرام از بسیارى جهات بهتر از واتس 
اپ کار مى کند و برخالف کشورهاى آمریکایى، 
اکثر کشورهاى آســیایى این شبکه اجتماعى 
روسى را مورد استفاده قرار مى دهند. نکته جالب 
اینجاست که بر خالف واتس اپ، این اپلیکیشن 
تحت هدایت فیس بوك نیست و اگر از مخالفان 
فیس بوك هســتید، این خبر خوبى براى شما 

مى تواند باشد.
تلگرام شامل ویژگى هاى بسیار جذابى است که 
مى تواند کار با اپلیکیشــن را بسیار آسوده کند. 
یکى از این دست قابلیت ها، ذخیره تصاویر به 
صورت خودکار در گالرى گوشــى شما است. 
اما اگر مى خواهید جلوى دانلــود خودکار این 

عکس ها و ذخیره در گالرى گوشى تان را بگیرید 
نیز راه حلى وجود دارد که در ادامه به آموزش آن 

خواهیم پرداخت.
اگــر نمى خواهید کــه تلگــرام عکس هاى 
بارگذارى شده را در گالرى گوشى شما ذخیره 
کند، کافیست ابتدا اپلیکیشــن را اجرا کنید و 

سپس مراحل زیر را دنبال کنید.
1 – بــر روى آیکــون ســه خــط روى هم 
در ســمت چپ قســمت پایین صفحه ضربه 

بزنید.
2 – در منوى باز شده، Settings را انتخاب 

کنید.
 Messages 3 – به دنبال بخشــى به نام

بگردید.
4 – گ زینه ى Save to Gallery را به حالت 

غیرفعال درآورید.
بر خالف واتــس اپ که وقتى حالــت دانلود 
خــودکار غیرفعال باشــد تصاویر به شــکل 
نامفهومى به نمایش درمى آیند، شما همچنان 
مى توانید تصاویر را در صفحات چت، کانال ها 
و گروه هاى تلگرامى خود مشاهده کنید. حال 
که ذخیره خودکار عکس هاى تلگرام در گالرى 
گوشى را متوقف کرده اید، براى سیو کردن هر 
عکس باید در سمت راست هر تصویر، بر روى 
آیکون 3 نقطه روى هم ضربه بزنید و از منوى 
باز شــده گزینه ى Save to Gallery را 

انتخاب کنید.

چگونه ذخیره خودکار عکس هاى تلگرام را 
متوقف کنیم؟

حالت پرتره اینســتاگرام احتماال به زودى معرفى 
مى شــود. به لطف این ویژگى حتى گوشى هاى 
هوشمند داراى دوربین عادى نیز مى توانند به خاطر 
اعمال افکت بوکه به صــورت نرم افزارى، تصاویر 

پرتره حرفه اى ثبت کنند.
یکــى از قابلیت هایى که رفته رفته شــرکت هاى 
گوشى ساز بیشــترى در دوربین هاى محصوالت 
خود قرار مى دهنــد، حالت پرتره اســت. این ایده 
از زمانى به ذهن ســایر شــرکت ها افتاد که اپل 
چنین قابلیتى را در دوربین دوگانه آیفون 7 پالس 
معرفى کرد. اگرچه به ظاهر تنها شرط وجود حالت 
پرتره مجهز شــدن دســتگاه به دوربین دوگانه و 
مخصوصا سنســور ثانویه از نوع تله فوتو است، اما 
سایر شرکت ها راهکارهایى را به منظور پیاده سازى 
حالت عکاســى پرتره بدون اســتفاده از آن ها پیدا 

کرده اند.
اما اگر ما مالک یکى از گوشى هاى هوشمند (اغلب 
پرچمدار) سال 2017 نیستیم، آیا نخواهیم توانست 
از حالت پرتره اســتفاده کنیم؟ خبر خوب این است 
که اگر جزو کاربران اینســتاگرام هستید، احتماال 
در آینده اى نزدیک قابلیت مشــابهى را در گوشى 

هوشــمند خــود تجربه 

خواهید کرد.

حالت پرتره اینستاگرام 
بر اساس گزارش جدید TechCrunch و طبق 
موشکافى کدهاى فایل apk اپلیکیشن اینستاگرام، 
آیکون جدیدى در این برنامه اضافه شده که مى تواند 
مربوط به حالت پرتره در آن باشد. متاسفانه تنها بر 
اســاس یک آیکون نمى توان درباره ویژگى پشت 
آن به نتیجه اى دقیق رسید، اما تنها حدسى که وب 
سایت هاى خبرى درباره این آیکون دارند، افزوده 
شدن حالت پرتره به اپلکیشن اینستاگرام در یکى از 

آپدیت هاى اساسى پیش روى برنامه است.
همانطور که گفتیم براى پیاده سازى حالت عکاسى 
پرتره اجبارى به اســتفاده از لنز دوم از نوع تله فوتو 
نیســت. به عنوان نمونه این حالت در دوربین هاى 
دوگانه هواوى داراى سنســور ثانویه از نوع ســیاه 
و ســفید نیز وجود دارد. گوگل حتى توانسته بدون 
استفاده از سنســور دوم، در گوگل پبکسل 2 که به 
یک دوربین عادى و تک سنسور مجهز شده است 
حالت عکاسى پرتره را به صورت نرم افزارى اضافه 
کند. به این ترتیب کار تشخیص پس زمینه از سوژه 
و مات کرده آن کامال به صورت نرم افزارى انجام 

خواهد شد.

اینستاگرام حالت پرتره مخصوص
 خود را توسعه مى دهد

و مات کرده آن کامال به صورت نرم افزارى انجام هوشــمند خــود تجربه
خواهد شد.

داستان هکرهایى که 
از مودم هاى واى فاى 

سرقت مى کردند!

نسخه جدید مرورگر 
اینترنت سامسونگ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مشاعى مى باشد
107- رأى اصالحى شــماره 7496 مورخه 1396/8/14 پیرو رأى 9016 1395/7/25 خانم کنیز میرزازاده 
منسارى به شناسنامه شــماره 8498 کدملى 3070085024 صادره ازســیرجان فرزند حسین درششدانگ 
یکباب خانه ومغازه متصله به مساحت 303/42 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 
ثبت اصفهان- موردتقاضا ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه به متقاضى 

واگذارشده است 
108- رأى شماره 11075 مورخه 1396/11/19 آقاى سید عطاءاله شریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
102 کدملى 1090781261 صادره نجف آباد فرزند سید محمود درقسمتى از یکباب خانه به مساحت 111/94 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 932 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – مالک طبق معاوضه نامه 
عادى ازمالکین رسمى خانم فاطمه حبیب الهى وآقاى کاظم طراوت نجف آبادى وآقاى جعفر طراوت نجف 

آبادى مورد تقاضا راخریدارى نموده است 
109- رأى شماره 11326 مورخه 1396/11/24 آقاى نصراله ابراهیم نجف آبادى به شناسنامه شماره 1025 
کدملى 1090962185 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 113/48 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 529 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
110- رأى شماره 11399 مورخه 1396/11/26 خانم فرزانه آیتى پور نجف آبادى به شناسنامه شماره 427 
کدملى 1091077452 صادره نجف آباد فرزند کریم در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
225/70 مترمربع قسمتى ازپالك 787 اصلى واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
111- رأى شماره 11398 مورخه 1396/11/26 آقاى محمد ابراهیم نادرى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
324کدملى 1091475040 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 225/70 مترمربع قسمتى ازپالك 787 اصلى واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
112- رأى شماره 11289مورخه 1396/11/24 آقاى على بهارلوئى یانچشمه به شناسنامه شماره 5 کدملى 
4623118746 صادره شــهرکرد فرزند عباس درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 150 مترمربع پالك 

3207فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
113- رأى شماره 11284 مورخه 1396/11/23 خانم فخرى صادقى حاجى آبادى به شناسنامه شماره 14 
کدملى 1091702421 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 246/74 مترمربع 
درقسمتى ازپالك 315 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
114- رأى شماره 11442 مورخه 1396/11/28 خانم صدیقه فاضلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 860 
کدملى 1090866674 صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 30 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از1051 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مورد تقاضا را ازآقاى یداله فاضل مالک رسمى به ارث برده است 
115- رأى شــماره 10926 مورخه 1396/11/17 آقاى عباس توکلى به شناســنامه شــماره 93 کدملى 
1091213704 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/40 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 589 واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
116- رأى شماره 11389 مورخه 1396/11/26 آقاى زین العابدین تقدیسى قاچکانلو به شناسنامه شماره 49 
کدملى 0779626291 صادره لطف آباد فرزند غضنفر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 83/98 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
117- رأى شماره 11011 مورخه 1396/11/18 آقاى مسعود رجائى ریزى به شناسنامه شماره 5910کدملى 
1092143701 صادره نجف آباد فرزند محمود درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
88/68 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 546/2 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
118- رأى شــماره 11013 مورخه 1396/11/18 خانم فرشــته منتظرى  نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
1080086536کدملى 1080086536 صادره نجف آباد فرزند احمد  دردو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 88/68 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 546/2 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
119- رأى شــماره 11478 مورخه 1396/11/28 آقاى فرهاد طالب نجف آبادى به شناسنامه شماره 446 
کدملى 1090999331 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/25 مترمربع 
قسمتى ازپالك 307 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

120- رأى شــماره 11480 مورخه 1396/11/28 آقاى فرهاد طالب نجف آبادى به شناسنامه شماره 446 
کدملى 1090999331 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 145/50 مترمربع 
قسمتى ازپالك 307 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

121- رأى شــماره 11420 مورخه 1396/11/26 آقاى فرهاد طالب نجف آبادى به شناسنامه شماره 446 
کدملى 1090999331 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششدانگ یکباب مغازه  به مساحت25/07 مترمربع 
قسمتى ازپالك 708 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

122- رأى شماره 11200 مورخه 1396/11/21 خانم مهرى حبیب اللهى به شناسنامه شماره 944 کدملى 
1090342403 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/47 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 837 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

123- رأى شماره 10981 مورخه 1396/11/18 آقاى مصطفى پورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3696 کدملى 1091429618 صادره نجف آباد فرزند فتحعلى درششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 
155 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 352 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
124- رأى شــماره 11268 مورخه 1396/11/23 آقاى محمد مهدیه به شناســنامه شماره 3816 کدملى 
1090371128 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 175 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 87 اصلى واقع در یزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
125- رأى شــماره 11269 مورخه 1396/11/23 آقاى محمد مهدیه به شناســنامه شماره 3816 کدملى 
1090371128 صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 37/16 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع در یزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
126- رأى شماره 11485 مورخه 1396/11/28 آقاى ایمان انتظارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2057 
کدملى 1091310653 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 162 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 409 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
127- رأى شــماره 11483 مورخه 1396/11/28 آقاى مرتضى انتظارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
849 کدملى 1090821905 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 168/51 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 133 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
128- رأى شماره 11387 مورخه 1396/11/26 خانم طاهره یاعلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 9 کدملى 
1091073104 صادره نجف آباد  فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33/79 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
129- رأى شماره 11388 مورخه 1396/11/26 خانم طاهره یاعلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 9 کدملى 
1091073104 صادره نجف آباد  فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 33/77 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
130- رأى شــماره 11340 مورخه 1396/11/24 آقاى حسین شکرالهى به شناسنامه شماره 2361 کدملى 
1129125297صادره فریدونشهر فرزند محمدرضا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 6 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى بلقیس 

کیهانیان به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
131- رأى شــماره 11479 مورخه 1396/11/28خانم نصرت عباســى به شناســنامه شماره 935 کدملى 
1159428123 صادره فریدن فرزند سیف اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 141/55 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 459 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
132- رأى شــماره 11481 مورخــه 1396/11/28آقاى مرتضى براتى به شناســنامه شــماره 6 کدملى 
1159703590 صادره فریدن فرزند محمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 141/55 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 459 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
133- رأى شــماره 11465 مورخه 1396/11/28 خانم الهام موســى عرب به شناســنامه شــماره 3631 
کدملى1091386994صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 130/50مترمربع قسمتى ازپالك شماره 605 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
134- رأى شــماره 11466 مورخه 1396/11/28 آقاى رسول بارانى به شناســنامه شماره 2228 کدملى 
1091258716 صادره نجف آباد فرزند حســین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
130/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 605 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
135- رأى شــماره 11390 مورخه 1396/11/26 آقاى رحیم بســتانگرد رزوه به شناسنامه شماره 26874 
کدملى 1090266715 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/57مترمربع 
قسمتى از پالك 956 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

136- رأى شــماره 11279 مورخه 1396/11/23 آقاى محمدرضا روزبه به شناسنامه شماره 627 کدملى 
1091499926 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/19 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 494 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

137- رأى شــماره 10087 مورخه 1396/10/26 آقاى عبدالکرم معینى به شناســنامه شماره 621 کدملى 
1090915446 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 90/30 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 2و959/1 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
138- رأى شــماره 11408 مورخــه 1396/11/26 آقاى على دیانتى به شناســنامه شــماره 11 کدملى 
1229858628 صادره خوانسار فرزند رجبعلى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 74/12 مترمربع قسمتى 
ازپالك87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
139- رأى شــماره 11402 مورخه 1396/11/26 آقاى محمد دیانتى به شناسنامه شماره 5161 و کدملى 
1092279512 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/28 مترمربع قسمتى 
ازپالك 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتنقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
140- رأى شماره 11277مورخه 1396/11/23 آقاى علیرضا پورشبان نجف آبادى به شناسنامه شماره 331 
کدملى 1091482713 صادره نجف آباد فرزند براتعلى درششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 1025/55 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1117 فرعى از178 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
141- رأى شــماره 11336 مورخه 1396/11/24 آقاى محمد على عظیمى به شناسنامه شماره 14 کدملى 
4622816911صادره شهرکرد فرزند عبدالحسین درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 132/89 مترمربع 

قسمتى ازپالك 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
142- رأى شماره 11031 مورخه 1396/11/19 شرکت بانک ملى سهامى عام ثبت شده به شماره 60و شناسه 
ملى 10861677542 درششدانگ یکباب ساختمان بانک به مساحت 313/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 
87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
143- رأى شــماره 9831 مورخه 1396/10/21 خانم زینب رمضانى به شناســنامه شــماره 2231 کدملى 
1091414955 صادره نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 111/74 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
144- رأى شــماره 10674 مورخه 1396/11/10 آقاى اکبرقاسمى بابااحمدى به شناسنامه شماره 2 کدملى 
5559794902 صادره کوهرنگ فرزند معصومعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 250 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
145- رأى شماره 11339 مورخه 1396/11/24 آقاى غالمعباس عیدیوندى به شناسنامه شماره 979 کدملى 
6639542765 صادره مسجد سلیمان فرزند رسول درششدانگ یک باب خانه به مساحت 244/53 مترمربع 
قسمتى ازپالك 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
146- رأى شــماره 11103 مورخه 1396/11/19آقاى اصغررجایى نجف آبادى به شناسنامه شماره 25153 
کدملى 1090249454 صادره نجف آباد فرزند محمود درقســمتى ازیکباب خانه به مساحت 63/55 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 249/1 واقع درقطعه 11 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
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147- رأى شــماره 11591 مورخه 12/2/ 1396 آقاى ابراهیم ضیائیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1209 کدملى 1818937301 صادره ابادان فرزند یداله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 164/63 
مترمربع قســمتى ازپالك 245 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
148- رأى شــماره 11638 مورخه 1396/12/5 آقاى على پورنمازیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1080234136 وکدملى 1080234136 صادره نجف آباد فرزند محســن درقســمتى ازیکباب انبارکه 
باششــدانگ پالك 342/3 قطعه 5 بخش 11ثبت اصفهان تشــکیل یکباب انبارراداده است به مساحت 
422/84 مترمربع که مقدار374/54 مترمربع آن بــرروى پالك 342/4 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان 
ومقدار 48/30 مترمربع برروى پالك 342/1 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
149- رأى شماره 11427 مورخه 1396/11/26 آقاى سهیل شریفى دارانى به شناسنامه شماره 1228 
کدملى 1284813436 صادره اصفهان فرزند ابراهیم نسبت به دو ویک – سوم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 54/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 129 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 

حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
150- رأى شماره 11428 مورخه 1396/11/26 خانم عفت ســلیمیان به شناسنامه شماره 198 کدملى 
1091168891 صادره نجف آباد  فرزند محمدرضا  درسه ودو  – سوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 54/80 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 129 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه ثبت 

ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
151- رأى شماره 11425 مورخه 1396/11/26 خانم عفت ســلیمیان به شناسنامه شماره 198 کدملى 
1091168891 صادره نجف آباد  فرزند محمدرضا  درسه ودو  – سوم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 110/51 مترمربع قســمتى ازپالك شماره 129 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 حوزه 

ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
152- رأى شماره 11426 مورخه 1396/11/26 آقاى سهیل شریفى دارانى به شناسنامه شماره 1228 
کدملى 1284813436 صادره اصفهان فرزند ابراهیم نسبت به دو ویک – سوم دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 110/51 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 129 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 

حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
153- رأى شماره 11413 مورخه 1396/11/26 آقاى مسعود فرزان منش به شناسنامه شماره 33 کدملى 
1091582440 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/58 مترمربع قسمتى 
ازپالك 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
154- رأى شــماره 8542 مورخه 1396/9/21 خانم بتول عباس پور نجف آبادى به شناســنامه شماره 
337 کدملى 1090849966 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 305/97 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 994 واقع درقطعه 3 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
155- رأى شــماره 10457 مورخه 1396/11/5خانم مریم غیور نجف آبادى به شناسنامه شماره 873 
کدملى 1091600902 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در2 دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به  
مساحت 115/36 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 468 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
156- رأى شماره 10458 مورخه 1396/11/5 آقاى اســداله عمو على اکبرى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 616 کدملى 1091321027 صادره نجف آباد فرزند فرج اهللا  در4 دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به  مساحت 115/36 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 468 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
157- رأى شــماره 11416 مورخــه 1396/11/26 آقا على عرب به شناســنامه شــماره 472 کدملى 
1091058938 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/58 مترمربع 
درقسمتى ازپالك شــماره 473 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
158- رأى شــماره 7078 مورخه 1396/7/27 خانم مریم آزادى به شناســنامه شــماره 7314 کدملى 
1110068875 صادره فالورجان فرزند غالمعلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/50 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 365 واقع درقطعه 3بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
159- رأى شماره 11017 مورخه 1396/11/18 آقاى جهانشاه عبدالوند به شناسنامه شماره 233 کدملى 
4170875141 صادره الیگودرز فرزند کریم اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 300 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى بصورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
160- رأى شماره 11712 مورخه 1396/12/6 خانم زهرا رضائیه شــاد به شناسنامه شماره 68 کدملى 
1817388312 صادره آبادان فرزند عوض درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 174/40 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 350 فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
161- رأى شــماره 11730 مورخه 1396/12/6 خانم شــهناز چمى به شناسنامه شــماره 592 کدملى 
1091454191 صادره نجف آباد فرزند صادق درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 34/46 مترمربع 

قسمتى ازپالك 385/2 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
162- رأى شــماره 11683 مورخه 1396/12/5 آقاى محمد صف آراء نجف آبادى به شناسنامه شماره 
27417 کدملى 1090272189 صادره نجف آباد فرزند یداله درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
132/97 مترمربع قســمتى ازپالك 445/4 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
163- رأى شماره 11568 مورخه 1396/11/30 آقاى اسماعیل نجفى پور به شناسنامه شماره 200کدملى 
1091035946 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى نسبت به یک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 25/87مترمربع قسمتى ازپالك 428/4  واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
164- رأى شــماره 11560مورخه 1396/11/30 خانم زهراربانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 487 
کدملى 1091068658 صادره نجف آباد فرزند محمد رضا درپنج دانگ مشــاع ازششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 25/87 مترمربع قســمتى ازپالك  428/4 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
165- رأى شماره 11586 مورخه 1396/12/2 خانم زهرا امینى تهرانى به شناسنامه شماره 1132 کدملى 
1091224099 صادره نجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
37/19 متر مربع قسمتى از پالك 192/2 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
166- رأى شــماره 11587 مورخه 1396/12/2 آقاى پژمان قاهرى  به شناسنامه شماره 411 کدملى 
1291100083 صادره اصفهان  فرزند فضل اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
37/19 متر مربع قسمتى از پالك 192/2 واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
167- رأى شــماره 11678 مورخه 1396/12/5 آقاى محمود کیوانى به شناسنامه شماره 275 کدملى 
4622548372صادره شــهرکرد فرزند محمد درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 149/30 مترمربع 
قســمتى ازپالك 878 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
168- رأى شــماره 11722 مورخه 1396/12/6 آقاى اکبرآسیابانى به شناســنامه شماره231  کدملى 
1091104700 صادره نجف آباد فرزند محمد باقر درچهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 213/32 مترمربع قسمتى ازپالك 1214/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
169- رأى شــماره 11723 مورخه 1396/12/6 خانم ملیحه شفیعى به شناســنامه شماره 214 کدملى 
1091169055 صادره نجف آباد فرزند احمدرضا دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
213/32 مترمربع قســمتى از پالك 1214/3 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
170- رأى شــماره 11786 مورخه 1396/12/7 آقاى مهدى مطیعى به شناسنامه شماره 194 کدملى 
1090910673 صادره نجف آباد فرزند حسین درششــدانگ یک باب مغازه تجارى به مساحت 31/60 

مترمربع قسمتى از6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
171- رأى شــماره 11783 مورخه 1396/12/7 آقاى منوچهر بهاءلو هوره به شناســنامه شماره 2324 
کدملى 1817764519 صادره آبادان فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 231/55 مترمربع 

قسمتى ازپالك 899 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
172- رأى شــماره 11598 مورخه 1396/12/2 آقاى مهدى عربى به شناســنامه شماره 705 کدملى 
1289039526 صادره اصفهان فرزند على نقى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/68 مترمربع 
قســمتى ازپالك 505 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
173- رأى شــماره 11780مورخه 1396/12/7 آقاى علیرضا عادل نیا نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3514 کدملى 1092119671صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
145/15 مترمربع قسمتى ازپالك 1089 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضاراطبق 
قولنامه عادى ازآقاى عباس عادل نیا احدى ازورثه مالک رســمى زهرا عــادل نیا نجف آبادى خریدارى 

نموده است 
174- رأى شماره 11497 مورخه 1396/11/29 خانم الهام نصراللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 707 
کدملى 1091357757 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى از یک باب 
خانه به مساحت 36/60 مترمربع پالك 1121 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
175- رأى شماره 11496 مورخه 1396/11/29 آقاى مهدى جوالئى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
30959 کدملى 1090307667 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتى 
از یک باب خانه به مساحت 36/60 مترمربع پالك 1121 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
176- رأى اصالحى شماره 11571 مورخه 1396/11/30 پیرو رأى شماره 10395مورخه  1396/11/4 
خانم مهرى حجتى به شناسنامه 22401 کدملى 1090221932 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 14/15 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 283 اصلى واقع درقطعه 11 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
177- رأى شــماره 11606 مورخه 1396/12/2 آقاى حسین بهزادى به شناســنامه شماره 56 کدملى 
5559873829 صادره فارسان فرزند کوچک على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 148/58 مترمربع 
قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

به صورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
178- رأى شــماره 11523 مورخه 1396/11/29 آقاى داود شــماعى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
2920 کدملى 1092113738 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
167/79 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 463/2 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
179- رأى شماره 11794 مورخه 1396/12/7 خانم اعظم رستگارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 898 
کدملى 1091271046 صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه ومغازه 
متصله به مساحت 113/78 مترمربع قسمتى ازپالك 271/20 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
180- رأى شــماره 11791 مورخه 1396/12/7 آقاى محمد مهرجو  به شناســنامه شماره 61 کدملى 
1285940865 صادره اصفهان  فرزند عباس  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله 
به مساحت 113/78 مترمربع قسمتى ازپالك 271/20 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
181- رأى شــماره 11518 مورخه 1396/11/29 آقاى على سفرى ملک آبادى به شناسنامه شماره 36 
کدملى 1091054177 صادره نجف آباد فرزند نعمت اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 196/12 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از 547 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
182- رأى شماره 11471 مورخه 1396/11/28 آقاى مجید آقابابائیان به شناسنامه شماره 1080345371 
کدملى 1080345371 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 147/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 132 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

183- رأى شــماره 11470 مورخه 1396/11/28 آقاى محمد حســین آقابابائیان به شناسنامه شماره 
1080641521 کدملــى 1080641521 صــادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 132 اصلى واقع درقطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
184- رأى شماره 11477 مورخه 1396/11/28 خانم نسیبه داورى نجف آبادى به شناسنامه شماره 355 
کدملى 1091627096 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل درششدانگ یک باب خانه به مساحت 117/25 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 338 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
185- رأى شماره 11615 مورخه 1396/12/3 آقاى مجتبى کافى موســوى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 857 کدملى 1091270627 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 98/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1143 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
186- رأى شماره 11612 مورخه 1396/12/3 خانم مرضیه  کافى موســوى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 29686 کدملى 1090294948 صادره نجف آباد فرزند على  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 98/20 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1143 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
187- رأى شماره 11720 مورخه 1396/12/6 خانم فاطمه جوزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 944 
کدملى 1091222215 صادره نجف آباد فرزند مهدى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 197/82 
مترمربع قسمتى ازپالك 1164و 1165 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان که مقدار94/03 مترمربع ازپالك 
1164 قطعه 7 ومقدار103/79 مترمربع ازپالك 1165 قطعه 7بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
188- رأى شــماره 11512 مورخه 1396/11/29 آقاى رضا شیاســى به شناسنامه شــماره 1 کدملى 
1129658163 صادره فریدونشهر فرزند على اکبر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 299/93 مترمربع 
قسمتى ازپالك ثبتى 87 واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
189- رأى شماره 11319 مورخه 1396/11/24 آقاى سید محمود هاشــمى نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 845کدملى 1091532532 صادره نجف آباد فرزند ســید مصطفى درششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 92/95 مترمربع قسمتى ازپالك 562 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
190- رأى شماره 11280 مورخه 1396/11/23 خانم ربابه حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1157 کدملى 1090834535 صادره نجف اباد فرزند رجبعلى نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 147 مترمربع قسمتى ازپالك 484 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
191- رأى شماره 11281 مورخه 1396/11/23 آقاى عباسعلى فیروزى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
420 کدملى 1090717679 صادره نجف اباد فرزند غالمرضا  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 147 مترمربع قسمتى ازپالك 484 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
192- رأى شــماره 11665 مورخه 1396/12/5 آقاى فرج اله رحمانى به شناســنامه شماره 3 کدملى 
5559810061 صادره فارسان فرزند نادر درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 219/93 
مترمربع قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
193- رأى شــماره 11666 مورخه 1396/12/5 خانم ستاره رســتمى  به شناسنامه شماره 817 کدملى 
1880716021 صادره شوشتر  فرزند على رحم  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
219/93 مترمربع قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
194- رأى شماره 11561 مورخه 1396/11/30 آقاى حیدرعلى زمانى به شناسنامه شماره 29971 کدملى 
1090297777 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 182/46 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 61/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى محمود 

نوراللهى به صورت عادى وبا واسطه مى باشد 
195- رأى شــماره 11789 مورخه 1396/12/7 آقاى ایرج کیانى به شناســنامه شــماره 304 کدملى 
1129408914 صادره فریدونشهر فرزند حسین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 186 مترمربع 

قسمتى ازپالك 391/3549 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
رأى شــماره 11709 مورخــه 1396/12/6 خانــم فاطمه مددى به شناســنامه شــماره 445 کدملى 
1090970382 196- صادره نجف آباد فرزند احمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 281 مترمربع قســمتى ازپالك 472 قطعه 6 بخش 11  ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
197- رأى شــماره 11708 مورخه 1396/12/6 آقاى احمد لطفى  به شناســنامه شــماره 61 کدملى 
1090909349 صادره نجف آباد فرزند عباس  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 281 
مترمربع قسمتى ازپالك 472 قطعه 6 بخش 11  ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
198- رأى شماره 11788 مورخه 1396/12/7 آقاى مهدى طاهرپور به شناسنامه شماره 3139 کدملى 
1092115927 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/80 مترمربع 

قسمتى ازپالك 993 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
199- رأى شــماره 11610 مورخه 1396/12/3 آقاى محمد قربان پور به شناسنامه شماره 89 کدملى 
1091583005 صادره نجف آباد فرزند على درششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 34/65 مترمربع 
قســمتى ازپالك 825 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
200- رأى شماره 11510مورخه 1396/11/29 آقاى ابراهیم نورمحمدى به شناسنامه شماره 13 کدملى 
5759802161 صادره فریدن فرزند حسن درششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/89 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 743 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد
201- رأى شــماره 11725 مورخه 1396/12/6 خانم فاطمه رحیمى به شناسنامه شماره 293 کدملى 
1091169845 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
142/44 مترمربع قســمتى ازپالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى 

مى باشد
202- رأى شماره 11726 مورخه 1396/12/6آقاى على محمد یوسلیانى به شناسنامه شماره 6 کدملى 
1129762361 صادره فریدونشــهر فرزند صفرعلى درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به  
مســاحت 142/44 مترمربع قســمتى ازپالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
203- رأى شــماره 11517 مورخه 1396/11/29 آقاغى محمدرضا حجتى نجف آبادى به شناســنامه 
شــماره 1243 کدملى 1090345399 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 71/5 مترمربع قســمتى ازپالك 79 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
204- رأى شماره 11519 مورخه 1396/11/29 آقاى رسول ریاضى نجف آبادى به شناسنامه شماره 528 
کدملى 1091558817 صادره نجف آباد فرزند محمد حســن در ششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى 
به مساحت 50/70 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 823 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – 

انتقال ملک ازمالک رسمى صدیقه سلیمانى به صورت عادى و بى واسطه مى باشد 
205- رأى شماره 11498 مورخه 1396/11/29 آقاى مرتضى چوپانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1115 کدملى 1090947275 صادره نجف اباد فرزند سبزعلى درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
113/86 مترمربع که مقدار 59/18 مترمربع ازپالك 704 ومقدار54/68مترمربع آن ازپالك شماره 708 

اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
206- رأى شــماره 11491 مورخه 1396/11/29 آقاى نورمحمد خودسیانى به شناسنامه شماره 3491 
کدملى 1128864916 صادره فریدونشــهر فرزند پرویز درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
157/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 869 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
207- رأى شماره 11526 مورخه 1396/11/29 آقاى حسین عباســى به شناسنامه شماره 32 کدملى 
5499561966 صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
129/20  مترمربع قسمتى ازپالك 731 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
208- رأى شماره 11525 مورخه 1396/11/29 خانم معصومه شفیعى اسفیدواجانى  به شناسنامه شماره 
1644 کدملى 1285800850 صادره اصفهان  فرزند کاظم  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 129/20  مترمربع قسمتى ازپالك 731 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
209- رأى شــماره 11506 مورخه 1396/11/29 آقاى اسماعیل انتشــارى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 325 کدملى 1091504393 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
197/5 مترمربع قســمتى ازپالك 461 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
210- رأى شماره 11515 مورخه 1396/11/29 خانم زهره ســرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
263 کدملى 1091446059 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه مساحت 139/92 
مترمربع قســمتى از پالك 622 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
211- رأى شماره 11493 مورخه 1396/11/29 آقاى ســعید صفاپور به شناسنامه شماره 151 کدملى 
1091508895 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درششدانگ قسمتى ازیکباب خانه به مساحت 122/54 
مترمربع قســمتى ازپالك 504/2 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که باششــدانگ پالك 

504/7 تشکیل یکباب خانه راداده است  - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
212- رأى شماره 10941 مورخه 1396/11/17 خانم محترم نورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
310 کدملى 1090885555 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 
26/18 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 284 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
213- رأى شماره 11680مورخه 1396/12/5 آقاى حسینقلى ســلطانى درکانى به شناسنامه شماره 1 
کدملى 5759709860 صادره چادگان فرزند نصراله درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 151/60 
مترمربع قســمتى ازپالك 530 اصلى قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
214- رأى شماره 11473 مورخه 1396/11/28 آقاى سید حسین قطبى اسکندرى به شناسنامه شماره 
2397 کدملى 1091374643 صادره نجف آباد فرزند سید فیروز درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 124 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 766 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
215- رأى شــماره 11474 مورخه 1396/11/28 خانم کبرى فوالدى  دهقى  به شناسنامه شماره 48 
کدملى 1159919739 صادره فریدن  فرزند ملک محمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 124 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 766 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک از مالک رسمى سیدحسین قطبى اسکندرى به صورت عادى و بى واسطه مى باشد 
216- رأى شماره 11784 مورخه 1396/12/7 آقاى حســینعلى حبیبى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
23011 کدملى 1090228031 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
268/85 مترمربع قســمتى ازپالك 118/5 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
217- رأى شــماره 11785 مورخه 1396/12/7 خانم زهرا جانمیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 
22995 کدملى 1090227876 صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 268/85 مترمربع قســمتى ازپالك 5 فرعى از118 اصلى قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
218- رأى شماره 11084 مورخه 1396/11/19 آقاى محمد حسین سبحانى ملک آبادى به شناسنامه 
شــماره 3 کدملى 1090894325 صادره نجف آباد فرزند جعفر درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
242/81 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
219- رأى شــماره 11676 مورخه 1396/12/5 خانم اعظم ربانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 173 
کدملى 1091583846 صادره نجف آباد فرزند غالمعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/11 
مترمربع قسمتى ازپالك 3 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
220- رأى شــماره 11513 مورخه 1396/11/29 آقاى رســول فقهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
1826 کدملى 1091231036 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
102/88 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 85 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
221- رأى شــماره 10452 مورخه 1396/11/5 آقاى بهزاد حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 295 کدملى 1091585067 صادره نجف آباد فرزند على محمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
154/40 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 4 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
222- رأى شــماره 11522 خانم مژگان چاوشــى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 2571 کدملى 
1091418357 صادره نجف آباد فرزند حیدرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
177 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 165 فرعى از1487 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
223- رأى شــماره مورخه 11521  مورخــه 1396/11/29 آقاى على رضا پورمحمــدى  نجف آبادى 
به شناســنامه شــماره 2186 کدملى 1091283893 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 177 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 165 فرعى از1487 اصلى واقع 

درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
224- رأى شــماره 11593 مورخه 1396/12/2 آقاى عباس جعفرى به شناســنامه شــماره 2 کدملى 
5499676100 صادره تیران فرزند على در سه دانگ وپانزده،نوزدهم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 152/21 مترمربع قسمتى ازپالك 339 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
225-  رأى شــماره 11595 مورخه 1396/12/2 خانم ســکینه پورغالمى نجف آبادى  به شناســنامه 
شماره 866 کدملى 1090930811 صادره نجف آباد  فرزند على در دو دانگ وچهار،نوزدهم دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/21 مترمربع قسمتى ازپالك 339 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
226- رأى شــماره 11528مورخه 1396/11/30 آقاى داریوش ظاهرى عبده وند به شناسنامه شماره 
4670092170 کدملى 4670092170 صادره فارسان فرزند صیدال درششدانک یک باب خانه به مساحت 
244/65 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
227- رأى شماره 11520مورخه 1396/11/29 آقاى محسن شــکیب زاده به شناسنامه شماره 2121 
کدملى 1091257191 صادره نجف آباد فرزند على اکبر درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 155/10 
مترمربع قســمتى از پالك 901 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
228- رأى اصالحى شماره 11605 مورخه 1396/12/2 پیرورأى شماره 8267 مورخه 1396/9/12 خانم  
شاهرخ جوازى  به شناسنامه شــماره 1234 کدملى 1129022552 صادره فریدونشهر فرزند اسماعیل 
درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 200 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 391/350 که دراجراى 
استاندارسازى به پالك 391/10139 تبدیل شده واقع دربخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
229- رأى شماره 11516 مورخه 1396/11/29آقاى حســین قربانى به شناسنامه شماره 537 کدملى 
1091218145 صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 138 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 409 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
230- رأى شــماره 9837 مورخه 1396/10/21 آقاى علیرضا آهنین مشــت نجف آبادى به شناسنامه 
شــماره 28609 کدملى 1090284136 صادره نجف آباد فرزند حســن درچهاردانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 104/94 مترمربع قسمتى ازپالك 381 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
231- رأى شماره 9838 مورخه 1396/10/21 خانم حدیثه باســتانى  به شناسنامه شماره 673 کدملى 
1091614040 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
104/94 مترمربع قسمتى ازپالك 381 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
232- رأى شماره 11472 مورخه 1396/11/28 آقاى مرتضى صافى به شناسنامه شماره 28215 کدملى 
1090280181 صادره نجف آباد فرزند محمد حسین درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 142/58 مترمربع قسمتى از353 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
233- رأى شماره 11475 مورخه 1396/11/28 خانم زهره فاضلیان  به شناسنامه شماره 1170 کدملى 
1091603881 صادره نجف آباد فرزند محمد رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
142/58 مترمربع قسمتى ازپالك  353  اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
234- رأى شماره 11611 مورخه 1396/12/3 خانم مقدسه حیدرپور به شناسنامه شماره 1287 کدملى 
1091225648 صادره نجف آباد فرزند رضا قلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 220 مترمربع 
قســمتى ازپالك 1059 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
235- رأى شــماره 11681 مورخه 1396/12/5 آقاى عبداله محمدى به شناســنامه شماره 6 کدملى 
4622954664 صادره شهرکرد فرزند آقاگل درششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 75/5 
مترمربع قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى بصورت عادى و مع الواسطه مى باشد 
236- رأى شماره 11955مورخه 1396/12/12 آقاى مجید فرزین به شناسنامه وکدملى 1080309251 
صادره نجف آباد فرزنــد محمدرضا درششــدانگ یک باب خانه بــه مســاحت 160/40 مترمربع که 
مقدار77/60مترمربع برروى پالك 496/3 ومقدار82/80 مترمربع برروى پالك 496/1 قطعه 6 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
237- رأى شماره 11599 مورخه 1396/12/2 آقاى سید مجید مدرس نجف آبادى به شناسنامه شماره 
260 کدملى 1091085447 صادره نجف آباد فرزند سید مرتضى درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 133/57 مترمربع قســمتى ازپالك 493/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
238- رأى شماره 11600 مورخه 1396/12/2 خانم معصومه جعفرى کاکلکى به شناسنامه شماره 376 
کدملى 1091568073 صادره نجف آباد فرزند عبدالعلى  دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 133/57 مترمربع قسمتى ازپالك 493/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک طبق 

قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى سید مجید مدرس مى باشد 
239- رأى شماره 11679 مورخه 1396/12/5آقاى احمد ســورانى یانچشمه به شناسنامه شماره 539 
کدملى 1091628939 صادره نجف آباد فرزند امیر درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 90 مترمربع 
قســمتى ازپالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا راطبق قولنامه عادى ازمالک 

رسمى آقاى حسین یاعلى خریدارى نموده است 
240- رأى شماره 11810 مورخه 1396/12/8 خانم صغرى بهارلوئى به شناسنامه شماره 3794 کدملى 
4621240188 صادره شهرکرد فرزند صفرعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
150/74 مترمربع قســمتى از پالك 391/350 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
241- رأى شماره 11809 مورخه 1396/12/8 آقاى محسن ســینوى به  شناسنامه شماره 34 کدملى 
5859975945 صادره آبادان  فرزند احمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/74 

مترمربع قسمتى از پالك 391/350 بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
242- رأى اصالحى شــماره 11819مورخه 1396/12/8 پیرو رأى شماره 10393 مورخه 1396/11/4 
خانم مهرى حجتى  به شناسنامه شماره 22401 کدملى 1090221932 صادره نجف آباد فرزند حسن در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 313/68 مترمربع قسمتى ازپالك 283 واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
243- رأى شــماره 11514 مورخه 1396/11/29 آقاى مجید عنایتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
163 کدملى 1091188211 صادره نجف آباد فرزند ناصر درســه دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مســاحت 105/75 مترمربع  قسمتى ازپالك شــماره 96 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
244- رأى شماره 11562 مورخه 1396/11/30خانم سمیه ناصحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 4633 
کدملى 1091438978صادره نجف آباد فرزند مرتضى دردودانگ ونیم  مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 105/75 مترمربع قسمتى ازپالك 96 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
245- رأى شــماره 12057 مورخه 1396/12/14 آقاى عبدالمحمود فقهى به شناسنامه شماره 1053 
کدملى 1090962460 صادره فرزند ابراهیم درششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 1557/39 مترمربع 
قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى 

به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
246- رأى شماره 12053 مورخه 1396/12/14 آقاى ســیاوش معین به شناسنامه شماره 668 کدملى 
1091193274 صادره نجف آباد فرزند منوچهر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 231/10 مترمربع 
که 159/65 مترمربع آن برروى پالك 82/1 ومقدار71/45 مترمربــع آن برروى پالك 83/2 قطعه 11 

بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
247- رأى شماره 11894 مورخه 1396/12/10 آقاى محمدرضا ضیائى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
439 کدملى 1091077576 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
326/48 مترمربع قســمتى ازپالك 1426 قطعــه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
248- رأى شماره 12214 مورخه 1396/12/19 آقاى مجیدســرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
392 کدملى 1091137676 صادره نجف آباد فرزند خسرو درششدانگ یکباب خانه به مساحت  109/90 
مترمربع قسمتى ازپالك 137 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

249- رأى شماره 10398 مورخه 1396/11/4 آقاى مجتبى زمانى به شناسنامه شماره 30131 کدملى 
1090299370 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
107/38 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از 236 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
250- رأى شماره 10399 مورخه 1396/11/4 خانم عذرا سلیمى بنى  به شناسنامه شماره 834 کدملى 
1092092889 صادره نجف آباد فرزند حسن  درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
107/38 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 2 فرعى از 236 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
251- رأى شماره 10222 مورخه 1396/11/2 آقاى ارجاســب خلیلى منجزى به شناسنامه شماره462 
کدملى 5559331198 صادره کوهرنگ فرزند قنبردرششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 273/75 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
252- رأى شماره 12128 مورخه 1396/12/16 آقاى غالمرضا اصغرى به شناسنامه شماره 354 کدملى 
1091067325 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درقســمتى ازیکبابخانه به مساحت 8/31 مترمربع 

درقسمتى ازپالك 275 قطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
253- رأى شــماره 12131مورخه 1396/12/16 خانم بیگم معین به شناســنامه شماره 929 کدملى 
1090904843 صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 135/80 مترمربع 

قسمتى ازپالك 785/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
254- رأى شماره 12122 مورخه 1396/12/16 آقاى کوروش مصدق به شناسنامه شماره 122 کدملى 
1091135479 صادره نجف آباد فرزند یداله درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به  مساحت 
162/68 مترمربع قسمتى ازپالك 411 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
255- رأى شماره 12123 مورخه 1396/12/16 خانم سمیه غیور نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1246 
کدملى 1091302553 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به  مساحت 162/68 مترمربع قســمتى ازپالك 411 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
256- رأى شــماره 2865 مورخه 1396/3/21 آقاى غالمرضا قادرى به شناسنامه شماره 499 کدملى 
1090988028 صادره نجف آباد فرزند یداله درششــدانگ به استثناى بهاى یک هشتم اعیانى یک باب 
خانه به مساحت 152/60مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 259 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
257- رأى شــماره 12114 مورخه 1396/12/16خانم رضوان موالئى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
618 کدملى 1091620687 صادره نجف آباد فرزند مهدى دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 144/46 مترمربع قســمتى ازپالك 248 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
258- رأى شماره 12097 مورخه 1396/12/16آقاى احمد اسماعیلى به شناسنامه شماره 2048 کدملى 
1091282511 صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم  درچهار دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 144/46 مترمربع قسمتى ازپالك 248 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
259- رأى اصالحى شماره 11988 مورخه 1396/12/13 پیرو رأى شماره 10588 مورخه 1396/11/9 
آقاى مهدى باب الخانى  نجف آبادى به شناسنامه شــماره 9 کدملى 10910568995 صادره نجف آباد 
فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/45 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 864/3 واقع 

درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
260- رأى شــماره 11811 مورخه 1396/12/8 آقاى محمود علینقى بیگى به شناسنامه شماره 7677 
کدملى 1092161368صادره نجف آباد فرزند قدرت اهللا درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 152/20 
مترمربع قسمتى ازپالك 878 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

261- رأى شماره 12059 مورخه 1396/12/14 آقاى اصغرحجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 508 
کدملى 1091506221 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 121/40 مترمربع قسمتى ازپالك 837/1 قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
262- رأى شماره 12060 مورخه 1396/12/14 خانم زهراعظیما نجف آبادى به شناسنامه شماره 269 
کدملى 1091556229 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم دردودانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 121/40 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 837/1 قطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
263- رأى شــماره 12125 مورخه 1396/12/16 آقاى ولى اله گلى به شناســنامه شــماره 4 کدملى 
1129556281 صادره فریدونشهر فرزند محمد عبداله درششدانگ یک باب مغازه ومسکونى فوقانى به 
مساحت 66/85 مترمربع قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى مى باشد 
264- رأى شماره 11596 مورخه 1396/12/2 آقاى ســجاد حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 2571 کدملى 1092110259 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
126/37 مترمربع قسمتى از پالك 115 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
265- رأى شماره 11500 مورخه 1396/11/29 آقاى عبدالصمد هادى سیچانى به شناسنامه شماره 594 
کدملى 1288582587 صادره اصفهان فرزند باقر درششــدانگ یک باب دفترکارخانه به مساحت 420 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1779فرعى از391 اصلى واقع دربخش 9 ثبت اصفهان – موردتقاضا 
راطبق قولنامه عادى ازمالکین رسمى آقاى بهرام خسروى نســبت به 1/07 دانگ مشاع وآقاى ابراهیم 

هادى سیچانى نسبت به 3/2 دانگ مشاع خریدارى نموده است 
266- رأى شماره 11948 مورخه 1396/12/12 آقاى عبدالمجید حبیب الهى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 696 کدملى 1091089809 صادره نجف آباد فرزند عبداهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 191/21 مترمربع قســمتى ازپالك 1253 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
267- رأى شــماره 11949 مورخه 1396/12/12 خانم زهراشــیرعلى زاده  به شناسنامه شماره 446 
کدملى 1091521786 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 191/21 مترمربع قسمتى ازپالك 1253 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
268- رأى شماره 11890 مورخه 1396/12/10 آقاى سیامک شریفى به شناسنامه شماره 134 کدملى 
1091125945 صادره نجف آباد فرزند محمد على درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 219/82 مترمربع قســمتى ازپالك 1010 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
269- رأى شــماره 11891 مورخه 1396/12/10 خانم لیال منتظرى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 
1328 کدملى 1091199876 صادره نجف آباد فرزند عبداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 219/82 مترمربع قســمتى ازپالك 1010 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
270- رأى شماره 11957 مورخه 1396/12/12 خانم منصوره افضل به شناسنامه شماره 5524 کدملى 
1092283153 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/56 مترمربع قسمتى 

ازپالك 966 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
271- رأى شماره 10823 مورخه 1396/11/14 آقاى رسول معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 745 
کدملى 1091269505 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 135/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 158 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
272- رأى شــماره 10822 مورخه 1396/11/14 خانم فاطمه مویدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
483 کدملى 1091294933 صادره نجف آباد فرزند عباس  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 135/10 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 158 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
273- رأى شماره 11287 مورخه 1396/11/24 آقاى سلیمان شیاسى به شناسنامه شماره 495 کدملى 
1129151425 صادره فریدونشهر فرزند عبدالرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 295/99 قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
274- رأى اصالحى  شماره 11960 مورخه 1396/12/12 پیرورأى شماره 11028 مورخه 1396/11/19 
آقاى محمد على اسالمى به شناسنامه شماره 407 کدملى 1091521395 صادره نجف آباد فرزند محمد 
ابراهیم درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 225 مترمربع  قسمتى ازپالك 87 اصلى 
بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى ومع 

الواسطه مى باشد 
275- رأى اصالحى  شماره 11961 مورخه 1396/12/12 پیرورأى شماره 11029 مورخه 1396/11/19 
خانم روح انگیزاصالنى  به شناسنامه شــماره 4 کدملى 1129762637 صادره فریدونشهر فرزند محمد 
رضا  دردو دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 225 مترمربع  قسمتى ازپالك 87 اصلى 
بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى ورثه غالمحســین معینى به صورت عادى ومع 

الواسطه مى باشد 
276- رأى شــماره 10716 مورخه 1396/11/12 آقاى محمدرضا صافى به شناســنامه شماره 1809 
کدملى 1091280169 صادره نجف آباد فرزند محمد حســین درششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
22/17 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1206/5 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
277- رأى شماره 11888 مورخه 1396/12/10 خانم پروین رفیعى اصفهانى به شناسنامه شماره 841 
کدملى 1091013896 صادره نجف آباد فرزند امیر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/18 مترمربع 

قسمتى ازپالك 493/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
278- رأى شــماره 11971  مورخه 1396/12/13 آقاى محمد على حکیمى نجف آبادى به شناسنامه 
شماره 208 کدملى 1091026661 صادره نجف آباد فرزند فرج اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 
193 مترمربع قســمتى ازپالك 546 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
279- رأى شماره 11946مورخه 1396/12/12 خانم نیلوفرســلمانى به شناسنامه شماره 246 کدملى 
1819183033 صادره آبادان فرزند خدابخش درششدانگ یک باب خانه به مساحت 188/39 مترمربع 

قسمتى ازپالك 121 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
280- رأى شــماره 10518 مورخه 1396/11/7 آقاى مانده على بارانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
937 کدملى 1090342330 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 31/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از547 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
281- رأى شــماره 10517 مورخه 1396/11/7 خانم آذر درستى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 187 
کدملى 1819000321 صادره آبادان  فرزند حســن  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 31/63 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از547 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
282- رأى شماره 12137 مورخه 1396/12/16 آقاى سعید معینى نجف آبادى به شناسنامه شماره 214 
کدملى 1142448339 صادره خمینى شــهر فرزند محمد على درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
147/05 مترمربع قسمتى ازپالك 494 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
283- رأى شــماره 11892 مورخه 1396/12/10 آقاى محمد جاللى جالل آبادى به شناسنامه شماره 
5225 کدملى 1092280154 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یک باب خانه به مساحت 184 
مترمربع قسمتى ازپالك 453 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

284- رأى شــماره 11954 مورخه 1396/12/12 آقاى احمد شــفیعى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
240 کدملى 1090924550 صادره نجف آباد فرزند محمد رحیم درششدانگ یک باب خانه به مساحت

 123/02 مترمربع قسمتى ازپالك 573 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 
مى باشد

285- رأى شماره 12045مورخه 1396/12/14 آقاى سعید امیرخانى به شناسنامه شماره 4434 کدملى 
1091436983 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
140/58 مترمربع قسمتى ازپالك 136 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
286- رأى شــماره 12046مورخه 1396/12/14 خانم خدیجه السادات آیتى نجف آبادى  به شناسنامه 
شماره 2730 کدملى 1092111832 صادره نجف آباد فرزند سیدمرتضى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 140/58 مترمربع قســمتى ازپالك 136 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
287- رأى شماره 12061 مورخه 1396/12/14 آقاى غالمعلى مومنى موگویى به شناسنامه شماره 270 
کدملى 1129408566 صادره فریدونشهر فرزند عین اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 222/50 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 87 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک

 ازمالک رســمى غالمحســین معینى باواســطه وبه صورت عادى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1397/1/22 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1397/2/6 م الف: 188 حســین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك نجف آباد /1/259 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر راى شماره 139660302023001208 مورخ 1396/10/30 خانم فاطمه طالبى به شماره 
شناسنامه و کدملى 1271835444 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 246/79 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3879- اصلى واقع در بخش 3 

ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. 
ردیف 2- برابر راى شــماره 139660302023001209 مورخ 1396/10/30 خانم معصومه ایمانى به 
شماره شناســنامه 244 کدملى 1288807155 صادره از اصفهان فرزند ایرج نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 246/79 مترمربع مفروزى از پالك شماره 3879- اصلى 
واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازاى مالکیت رسمى مشاعى اولیه محرز گردیده است. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 97/1/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/6  م الف: 126 صفائى رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالك مرکزى اصفهان /1/258
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ابالغ راى
کالسه پرونده: 960829 شماره دادنامه: 4516- 960997-96/12/10 مرجع رسیدگى: شعبه 12 
شوراى حل اختالف خواهان: علیرضا کهرنگى به نشــانى اصفهان، خ محتشم کاشانى نبش کوچه 
44 فروشگاه زیتون خوانده: اسداله مهدیخانى به نشانى مجهول المکان خواسته: اعسار با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شوراى حل اختالف: در خصوص دعوى  آقاى علیرضا کهرنگى 
به طرفیت آقاى اسداله مهدیخانى به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 
002225- 95/2/14 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خســارات قانونى، با توجه به محتویات 
پرونده و بقاى اصول مســتندات در ید خواهان 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 اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوى خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مى رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى حکم بر  محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 415/000 ریال بابت هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف (95/2/14) تا تاریخ اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شــعبه مى باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهى ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى 

باشد. م الف: 2081 شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /2/177
ابالغ راى

شعبه 51 شوراى حل اختالف کالسه پرونده: 961256 شماره دادنامه: 9609976805102676- 
96/12/15 خواهان: مجتبى کوثرى به نشانى خ چمران، خ آل محمد(ص) کوچه پرستار پالك 261 
خوانده: غالمرضا محمدى ارمندى مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا 
شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دعوى آقاى مجتبى کوثرى به طرفیت آقاى غالمرضا محمدى ارمندى به خواسته مطالبه 
مبلغ 8/000/000 ریال وجه چک به شماره 792895 عهده بانک صادرات 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 مســتندا به مواد 313، 310 قانون تجارت و 519 ، 515، 198 
و 522 قانون آیین دادرســى مدنى و ماده واحده قانون استفساریه به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/140/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر 
آگهى طبق تعرفه قانونى خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/6/25 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 باشــد. م 

الف: 2086 شعبه 51 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره سه) /2/178
اخطار اجرایى

شماره: 960292 به موجب راى شماره 9609976797200919 تاریخ 96/8/10 شعبه 42 شوراى 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رحمان صحرانورد فرزند 
خداکرم شغل آزاد به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال 
(18/000/000 ریال) بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و سیصد و بیســت و پنج هزار ریال 
(1/325/000 ریال) بابت هزینه هاى دادرسى و خسارا ت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 95/1/28 تا 
زمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان بهنام حسینى فرزند یداله شغل 
آزاد به نشــانى میدان احمدآباد ابتداى بزرگمهر مجتمع برلیان واحد 2 و نیم عشر حق االجرا در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفا 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 قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 2093 شعبه 42 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره یک)/2/179
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709970354300140 شــماره پرونده: 9609980365600141 شماره بایگانى 
شــعبه: 961368 تاریخ تنظیم: 1397/01/27 پرونده کالسه 9609980365600141 شعبه 117 
دادگاه کیفرى دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق) تصمیم نهایى شماره 9709970354300140 
شاکى: خانم نصرت بانو زارع بهرام آبادى فرزند مهدى به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
شهر اصفهان، ملک شهر، بهارستان غربى، بهرام آباد ك مهرگان ك آفتاب پ 32 متهم: آقاى حسن 
زارع فرزند حسین به نشانى اصفهان، اصفهان، ملک شهر، بهرام آباد خ شهید قدوسى کوچه مهرگان 
کوچه آفتاب 2 پ 42 اتهام: ایراد صدمه بدنى غیرعمدى بر اثر تصادف رانندگى با وصف نداشــتن 
گواهینامه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى حســن زارع فرزند حســین دایر بر بى 
احتیاطى در امر رانندگى منجر به ایراد صدمه بدنى غیرعمدى توأم با نداشــتن گواهى نامه موضوع 
شکایت خانم نصرت بانو زارع بهرام آبادى فرزند مهدى به شــرح کیفرخواست صادره از دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده شیوه اظهارات شاکى در مقام طرح شکایت، 
تحقیقات انجام یافته، نظریه افسر کاردان فنى که حکایت از تقصیر متهم دارد، نظریه پزشکى قانونى 
در معاینه از مصدوم، مودى شهادت شاهد عینى، اقرار صریح متهم در مرجع انتظامى و عدم حضورش 
با وصف ابالغ در دادسرا و دادگاه و عدم دسترسى به وى و با التفات به س ایر قراین و امارات موجود در 
پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است. لذا مستندا به مواد 449- 559- 569- 638 و 
714 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 و ماده 718 ناظر بر ماده 717 قانون مجازات اسالمى بخش 
تعزیرات، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت پانزده صدم دیه کامل بابت شکســتگى ثلث فوقانى 
استخوان زند اعلى ساعد راست که معیوب التیام یافته ارش دررفتگى مفصل آرنج راست و ارش آسیب 
نسوج نرم ناشى از عمل جراحى و تعبیه پین ارتوپدى در ناحیه آرنج راست و یک و نیم هزارم کبودى 
زانوى راست ظرف مهلت دو سال از زمان وقوع بزه در حق شاکى و تحمل سه ماه و نیم حبس تعزیرى 
صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
این دادگاه و ســپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 

اصفهان است. م الف: 2113 زین العابدینى رئیس شعبه 117 دادگاه کیفرى دو اصفهان /2/180
ابالغ نظریه کارشناسى

شماره ابالغنامه: 9710100350600875 شماره پرونده: 9609980350600826 شماره بایگانى 
شعبه: 960990 خواهان آقاى غظنفر نصراله زاده خاکیانى و آبتین نصراله زاده خاکیانى دادخواستى 
به طرفیت خواندگان خدیجه الســادات میرعالئى میرآبادى و عباس ســاکتى به خواســته مطالبه 
خسارت و خسارت دادرسى تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگى 
به شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید 
نیکبخت، ساختمان دادگســترى کل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شــماره 220 ارجاع و به کالسه 
9509980350600249 ثبت گردیده اســت با توجه به اینکه نظریه کارشناسى ارائه شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده آقاى عباس ساکتى و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده فوق از تاریخ نشر آخرین آگهى ظرف مهلت یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه ضمن 
اعالم نشانى کامل خود رونوشت نظریه کارشناســى را دریافت نموده و در صورت داشتن اعتراض 
نسبت به نظریه کارشناسى به صورت مکتوب با ذکر دالیل ارائه نمایند. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل اســتان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 214. م الف: 2117 

شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /2/181
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426805200045 شــماره پرونده: 9609986805200283 شماره بایگانى 
شــعبه: 960283 و 420/96 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976805200971 محکوم علیه حســین روزبان به نشانى مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 100/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/390/000 هزار 
ریال بابت هزینه هاى دادرسى و هزینه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ 1396/3/27 لغایت اجراى حکم و نیم عشر اجرایى. مشخصات محکوم له: عبدالحمید نصرى 
نصرآبادى فرزند اصغر به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان آتشگاه، 
منارجنبان، کوى مهرگان، جنب بهدارى، کوى گل محمدى 2. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (مــاده 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 موسســات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 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 شــود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2073 شعبه 52  شوراى حل اختالف اصفهان 

(مجتمع شماره 3) /2/182
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426796900006 شــماره پرونده: 9609986796900600 شماره بایگانى 
شــعبه: 960600 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096796900008 و 
شماره دادنامه مربوطه 9709976797800043 محکوم علیهم 1- جواد رمضانى 2- حسین مظفرى 
فرزند محمد 3- سیدپویا خضائلى همگى به نشانى مجهول المکان محکوم است متضامنا به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته چک شماره 1611/622858/22 مورخ 1396/07/01 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک فوق و مبلغ 4320000 ریال هزینه دادرسى 
و نیم عشر حق االجرا. مشــخصات محکوم له: على غالمى فرزند حسن به نشانى استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خیابان مولوى، کوچه آقا دادى پالك 61. محکوم علیه مکلف 
اســت 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 مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواســت 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 احــکام 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 نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2077 شــعبه 39 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو ) /2/183
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426795900015 شــماره پرونده: 9609986795900649 شماره بایگانى 
شــعبه: 960650 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096795900015 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609976795903119 محکوم علیها 1- ســیدپویا خضائلى 2- حسین 
مظفرى 3- جواد رمضانى هر سه به نشــانى مجهول المکان محکومند به صورت تضامنى خوانده 
ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم ســوم و چهارم به عنوان ظهرنویس به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/425/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 1396/7/1 تا زمان وصول و نیم عشر حق االجرا شماره چک 
622858/22 مورخ 1396/7/1 مى باشد. مشخصات محکوم له: على غالمى فرزند حسن به نشانى 
استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خیابان مولوى کوچه آقا دادى پالك 61. 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 بدهــد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام 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 نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2080 شــعبه 29 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو ) /2/184
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426796300046 شــماره پرونده: 9609986796300320 شماره بایگانى 
شعبه: 960320 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره 9710096796300049 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976796305173 محکوم علیه شمس الدین جهان گیرى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 91000000 ریال بابت کار انجام شده طبق نظریه کارشناسى 
و مبلغ 2487500 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 1500000 ریال بابت هزینه کارشناسى و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/3/22 لغایت زمان اجراى حکم و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. مشخصات محکوم له: نورا... موسائ ى گله فرزند شکرخدا به نشانى استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، شهر اصفهان، آبشار سوم اشــکاوند خط اول خیابان حافظ پالك 10. محکوم علیه مکلف 
اســت 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 مشتمل بر 
میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نماید 
و اال به درخواســت 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 احــکام 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 نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2092 شــعبه 33 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شهداى مدافع حرم) /2/185
اجراییه

شــماره ابالغنامه: 9710106794800029 مشــخصات ابالغ شــونده حقیقى: مصطفى صادقى 
حسن وند به نشــانى مجهول المکان شــماره اجراییه: 9710426794800007 شــماره پرونده: 
9609986794800102 شماره بایگانى شعبه: 960102 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه 
به شماره 9710096794800009 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794800941 محکوم علیه 
مصطفى صادقى حسن وند به نشــانى مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 67290000 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ریال 2640000 به عنوان خســارت دادرسى و حق الوکاله 
وکیل سیدامیر حجازى دهاقانى فرزند سیدجمال به نشانى اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالى، بین 
چهارراه نیکبخت و شیخ مفید ساختمان 220 ط دوم دفتر وکالت آقاى هوشنگ احمدیان به پرداخت 
خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 1393/10/28 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزى در حق خواهان جلیل پیکار فرزند على به نشانى رفسنجان انار گلشن خ کشاورز صادر و اعالم 
مى گردد و همچنین نیم عشر دولت که توســط اجراى احکام محاسبه و وصول خواهد شد. 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 بدهــد 3- مالى معرفى کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حساب هاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 4- خوددارى محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس 
تعزیرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احــکام 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 نباشــد موجب مجازات تعزیرى درجه 
شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود آزادى محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). م الف: 2094 شــعبه 18 حقوقى 

شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع شماره یک ) /2/186
حصر وراثت

خانم ریحانه گنجى ریزى داراى شناسنامه شــماره 1160217246 به شرح دادخواست به کالسه 
46/97 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول 
اعالئى بشناسنامه 1270374958 در تاریخ 1396/12/07 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- یاسمین اعالئى فرزند رسول ش.ش 1160734194 
ت.ت 1392 صــادره از لنجان (دختر متوفــى) 2- ریحانه گنجى ریزى فرزنــد على اصغر ش.ش 
1160217246 ت.ت 1371 صــادره از لنجان (همســر متوفى) 3- صدیقه شــریفى ریزى فرزند 
مصطفى ش.ش 409 ت.ت 1343 صادره از لنجان (مادر متوفى) 4 - مصطفى اعالئى بوئینى فرزند 
محمد ش.ش 1130 ت.ت 1323 صادره از اصفهان (پدر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى 
از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف: 163 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /2/212
حصر وراثت

خانم رضوان سلیمیان ریزى داراى شناسنامه شــماره 645 به شرح دادخواست به کالسه 42/97 از 
این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان على سلیمیان ریزى 
بشناســنامه 6511 در تاریخ 95/12/09 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- شهین سلیمیان ریزى فرزند على ش.ش 297 ت.ت 1345 صادره 
از لنجان (دختر متوفى) 2- رضوان ســلیمیان ریزى فرزند على ش.ش 645 ت.ت 1349 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 3- زهرا سلیمیان ریزى فرزند على ش.ش 730 ت.ت 1352 صادره از لنجان 
(دختر متوفى) 4- حیدر سلیمیان ریزى فرزند على ش.ش 582 ت.ت 1341 صادره از لنجان (پسر 
متوفى) 5- رسول سلیمیان ریزى فرزند على ش.ش 359 ت.ت 1347 صادره از لنجان (پسر متوفى) 
6- کاظم ســلیمیان ریزى فرزند على ش.ش 8926 ت.ت 1353 صادره از لنجان (پســر متوفى) 
7- حبیبه سعیدى ریزى فرزند حســین ش.ش 135 ت.ت 1321 صادره از لنجان (همسر متوفى) 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 161 توانگر- رئیس شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان  /2/213
ابالغ

شماره پرونده: 342/96 شماره دادنامه: 795- 96/12/21 آمار مرجع رسیدگى: شعبه سوم حقوقى 
شوراى حل اختالف لنجان خواهان: ســتار مهدى خشــوئى فرزند چراغعلى. نشانى: باغبهادران- 
خشــوئیه خواندگان: 1- بهرام خان محمدى فرزند رضا. نشانى: زرین شــهر- بلوار معلم- اتومبیل 
خان محمدى 2- احسان فدایى اشیانى فرزند بهمن. نشانى: ورنامخواست- اشیان خواسته: انتقال 
سند گردشکار: شورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضاء 
ختم رسیدگى را اعالم و بشــرح ذیل مبادرت بصدور رأى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص 
دادخواست آقاى ستار مهدى خشوئى فرزند چراغعلى به طرفیت 1- بهرام خان محمدى فرزند رضا 
2- احسان فدایى اشــیانى فرزند بهمن تقاضاى الزام خواندگان به انتقال ســند رسمى یکدستگاه 
خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 478 ل 66 ایران 13 به انضمام خسارات دادرسى، با این توضیح 
که خواهان مدعى اســت به موجب قرارداد عادى بدون تاریخ خودروى موصوف را از خوانده ردیف 
اول خریدارى نموده و سند خودرو به نام خوانده ردیف دوم مى باشد، لکن خواندگان با وصف انجام 
تعهدات خواهان از جمله پرداخت ثمن معامله خواندگان از انتقال سند رسمى سند خودرو خوددارى مى 
نمایند شورا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، صویر مصدق سند عادى، حکایت از خرید خودرو 
توســط خواهان از خوانده ردیف اول و احراز روابط معامالتى صحیح و قانونى از صاحب سند رسمى 
خودرو و نیز پاسخ استعالم صورت گرفته از راهور مبنى بر مالکیت رسمى خودرو به نام خوانده ردیف 
دوم و اینکه نسبت به ادعاى خواهان علیرغم حضور در شورا دفاع موجهى به عمل نیاورده اند نتیجتًا 
خواسته خواهان را ثابت تشــخیص و به لحاظ آنکه انتقال سند رسمى خودرو از بایع به مشترى جزء 
توابع بیع مى باشد مستنداً به مواد 219 و 220 و 338 قانون مدنى حکم به محکومیت خوانده ردیف 
دوم به انتقال سند رسمى خودروى موصوف با حضور در یکى از دفاتر رسمى ثبت اسناد صادر و اعالم 
میگردد. و دعوى خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول بلحاظ عدم توجه دعوى نســبت به نامبرده 
و مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى نسبت به نامبرده صادر و اعالم 
و در خصوص دعوى خواهان علیه خوانده ردیف اول نظر به اینکه اســناد مالکیت رسمى خودروى 

موضوع دادخواست به نام ایشان نبوده و از مالک هم قانونًا وکالت با نمایندگى در این مورد نداشته با 
این وصف انتقال اسناد رسمى در قدرت و اختیار قانونى خوانده موصوف نمى باشد و نمى تواند بلحاظ 
عدم انجام تعهد وى را مستوجب پرداخت خسارات ناشــى از عدم ایفاى تعهد دانست و درخصوص 
خوانده ردیف دوم نیز با توجه به اینکه خوانده هیچ اطالعى از اینکه خواهان متصرف قانونى و خریدار 
خودروى موضوع دادخواست مى باشد نداشته و دلیلى هم خواهان در این خصوص اقامه نکرده است 
ضمن اینکه بین خوانده موصوف و خواهان هیچ قراردادى کــه تعهدى به نفع خواهان علیه خوانده 
موصوف ایجاد نماید منعقد نگردیده است فلذا من حیث المجموع و مســتنداً به ماده 2  و 84 قانون 
آئین دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان در این قسمت صادر و اعالم میگردد. رأى صادره نسبت 
به خوانده ردیف اول حضورى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى 
دادگاه لنجان و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابى و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى دادگاه لنجان 
مى باشد. م الف: 170 مظاهرى- قاضى شعبه ســوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان لنجان 

(مجتمع شماره یک) /2/214
ابالغ وقت رسیدگى

ابالغ وقت رسیدگى نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم- خواهان مرتضى اسکندرى دادخواستى به 
طرفیت عزیز بیرقى به خواســته استرداد تقدیم که جهت رســیدگى به این شعبه ارجاع و به کالسه 
111/97 ثبت گردیده اســت. نظر به اینکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان اعالم گردیده است 
مراتب حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب یــک مرتبه در یکى از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق دعوت مى 
گردد که در جلسه رسیدگى روز دوشــنبه مورخ 97/3/21 ساعت 4/30 جهت رسیدگى حاضر شوند 
و االنسخه ثانى دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگى ابالغ شــده محسوب و از طرف شورا تصمیم 
قانونى اتخاذ خواهد شد. 390/ م الف دبیر شوراى حل اختالف شعبه چهارم حقوقى نجف آباد- مستقر 

در یزدانشهر/2/220
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 331/96 دادنامه 576-96/6/20 مرجع 
رسیدگى شعبه یازدهم خواهان: محمد پورمحمدى نجف آبادى نشــانى: نجف آباد- خ امام مقابل 
اداره برق مغازه مبل ادارى فروشى، وکیل خواهان: مهدى سوادکوهى نشانى: نجف آباد خ امام رو به 
روى ســینما الله دفتر وکالت خواندگان: 1. طاهره مشایخى 2. محمد صابرى نشانى هر دو خوانده: 
مجهول المکان، موضوع: مطالبــه وجه یک  فقره چک به شــماره 592417  225/5 جمعا به مبلغ 
52/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى محمد پورمحمدى 
نجف آبادى  با وکالت مهدى سوادکوهى به طرفیت 1. طاهره مشایخى 2. محمد صابرى به خواسته 
مطالبه تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت 
بر بقاى دین و اشتغال ذمه ى خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده 
دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشــته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده اســت. لذا 
مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنى 
به پرداخت مبلغ 52/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 835/000 ریال به عنوان 
هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات
 تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید 94/11/20 لغایت اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و 
وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شــورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم 
عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 383/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف 

آباد شعبه 2/221/11
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان مجتبى حیدرپور نجف آبادى به وکالت آقاى مهدى سوادکوهى دادخواستى به خواسته الزام 
خوانده مطالبه چک به طرفیت خواندگان 1. حسین آشورى 2. على نورى پور به شوراى حل اختالف 
شعبه 11 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 94/97 ثبت گردیده و وقت 
دادرسى به تاریخ 97/3/9 ساعت 9 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خواندگان مجهول المکان داراى 
آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خواندگان 
اخطار مى گردد که با نشــر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است 
درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. جهت استماع شهادت شهود. 382/ 

م الف شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/222
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد امین آسیابانى با وکالت آقاى مهدى سوادکوهى دادخواستى به خواسته الزام خوانده 
مبلغ یکصد و سى میلیون ریال به طرفیت خوانده هادى مظلوم قاضیانى به شوراى حل اختالف شعبه 
دوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 60/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى 
به تاریخ 97/4/4 ساعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى 
معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد 
که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شــده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. جهت استماع شهادت شــهود. 381/ م الف شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/223
 اخطار اجرایى

شماره 80/96 به موجب راى شــماره 654 تاریخ 96/6/27 حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان 
نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد حســین محمود صالحى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/150/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل از تاریخ سررسید 94/8/15 و خسارات تاخیر در 
تادیه تا اجرا و پرداخت هزینه نیم عشر دولتى محکوم مى نماید. محکوم له: مرتضى باقرى به نشانى: 
نجف آباد- خ شریعتى- بعد چهار راه بازار- جنب بانک ملى- فروشگاه ترمه کد پ 8513793463، 
ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 358/م الف-شعبه 8 شوراى حل اختالف نجف آباد/2/224
ابالغ رأى

 شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالسه پرونده 1199/96 دادنامه 1357-96/12/9 مرجع 
رسیدگى شعبه هشــتم خواهان: مرتضى باقرى نجف آبادى نشــانى: نجف آباد- خ شریعتى- بعد 
از چهار راه بازار- فروشــگاه ترمه کد پ 8513793463، خوانده: محمود ســلطانى تیرانى نشانى: 
مجهول المکان، موضوع: مطالبه وجه دو  فقره چک به شــماره هاى  266250 و 266248 جمعا به 
مبلغ 12/000/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى دروقت مقرر جلسه 
اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا درخصوص دعواى مرتضى باقرى نجف 
آبادى به طرفیت محمود سلطانى تیرانى به خواسته مطالبه تقدیمى از سوى خواهان و گواهى عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مســتندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى دین و اشتغال ذمه ى خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشــته و 
دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است. لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 1/600/000 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 94/5/17 و 94/7/15 لغایت اجراى 
حکم که توسط اجراى احکام محاســبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین 
مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى دادگسترى نجف آباد مى باشد. 357/م الف، قاضى 

شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 2/225/8
 ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709973731500043 شــماره پرونده: 9609983731500718 شماره بایگانى 
شعبه: 960726 خواهان: اعتبار آزاد ثامن االئمه ع با وکالت آقاى مجتبى حقیقى نجف آبادى فرزند 
محمدعلى به نشانى نجف آباد- خ امام کوى ارشاد مقابل حســینیه ارشاد ابتداى کوچه شهید احمد 
موحدى مجتمع ارشاد طبقه سوم واحد 6 ، خواندگان: 1. محمدحسین باوفا فرزند رمضانعلى 2. نرگس 
یوسفیان فرزند محمد همگى به نشــانى مجهول المکان 3. محمدداود صفى فرزند عبدالرسول به 
نشانى: اصفهان- شهرضا خ حکیم صهبا ك ش نجفى پ 43 ، خواسته ها: 1. مطالبه حق الوکاله به 
درخواست وکیل 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارات دادرسى 4. مطالبه خسارت تاخیر تادیه، راى 
دادگاه درخصوص دادخواست تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وکالت آقاى مجتبى حقیقى نجف آبادى 
به طرفیت 1. نرگس یوســفیان فرزند محمد 2. محمدحســین باوفا فرزند رمضانعلى 3. محمدداود 
صفى فرزند عبدالرسول به خواسته محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 230/000/000 
ریال و خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره 
560121  مورخ 95/5/27 عهده بانک ملت با توجه به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و امضا 
خوانده ردیف اول ذیل چک که توسط بانک مربوطه نیز گواهى شده و امضاى خواندگان ردیف دوم 
و ســوم ظهر چک و بقا اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان دارد و توجها 
به عدم حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونى جهــت دفاع و اینکه دلیلى بر برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده لذا دادگاه دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 
320 قانون تجارت و تبصره  الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین 
دادرســى مدنى حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 230/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و خسارات دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و همچنین پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ چک موصوف بر مبناى نرخ اعالمى بانک مرکزى لغایت زمان اجراى حکم که 
محاسبه آنها به عهده واحد اجراى احکام مدنى مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى 
صادره غیابى و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى  در این دادگاه و ظرف 20 روز از آن 
قابل تجدید نظرخواهى در محاکم محترم تجدید نظر اســتان اصفهان مى باشد. 356/م الف- امید 

برزن-رئیس شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى نجف آباد/2/226
 حصروراثت 

محمدرضا سلمانى زاده داراى شناسنامه شماره 843 به شرح دادخواست به کالسه 1071/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضى سلمانى زاده 
بشناسنامه 15030 در تاریخ 88/8/15 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. بتول سلمانى زاده نجف آبادى ش ش 181 ، 2. زهرا سلمانى زاده نجف 
آبادى ش ش 935 ، 3. محمدرضا سلمانى زاده ش ش 843 ، 4. مصطفى سلمانى زاده نجف آبادى 
ش ش 90 ، 5. مهدى سلمانى زاده نجف آبادى ش ش 256 ، 6. معصومه سلمانى زاده ش ش 359، 
(فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 7173/م 

الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/227

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد.کالســه پرونده 1175/96 دادنامه 86-97/1/29 مرجع 
رسیدگى شــعبه یازدهم خواهان: محسن شــاه پورى نشــانى: تیران- پل امام- نبش کوى شهید 
مدنى- آبیارى قطره اى، خوانده: ســهراب بال افکن نشــانى: مجهول المــکان، موضوع: مطالبه 
وجه یک فقره چک به شــماره 742108/60 جمعا به مبلغ 25/000/000 ریال گردشکار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت 
به کالسه فوق و جرى تشــریفات قانونى دروقت مقرر جلسه اى شورا به تصدى امضاءکنندگان زیر 
تشکیل و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعواى محسن شاه پورى به طرفیت سهراب بال افکن به خواسته مطالبه 
تقدیمى از ســوى خواهان و گواهى عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقاى
 دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه را دارد، لذا چون خوانده دفاعى در قبال 
دعواى مطروحه نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذا مستنداً به مواد 198 و 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعواى مطروحه 
را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 437500 ریال به عنوان هزینه هاى دادرسى و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 95/9/25 لغایت
 اجراى حکم که توسط اجراى احکام محاسبه و وصول مى گردد، درحق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهى نزد محاکم عمومى 
دادگسترى نجف آباد مى باشد409/م الف، قاضى شــوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد شعبه 

یازدهم/2/228
 حصروراثت 

شاه بیگم چاوشى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 20444 به شرح دادخواست به کالسه 142/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه قیصرى 
نجف آبادى بشناسنامه 1400 در تاریخ 96/7/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. شاه بیگم چاوشى نجف آبادى ش ش 20444 (مادر متوفى)، 
متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 408/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/229
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان على دواشى  دادخواستى به خواسته مطالبه و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت 
زمان اجراى حکم و مطلق خسارت ناشى از دادرسى و حق الوکاله وکیل به طرفیت 1. عبداهللا اسدى 
2. عبدالکریم اسدى به شــوراى حل اختالف شعبه 5 امیر آباد شهرســتان نجف آباد تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به شماره 96/97 ثبت گردیده و وقت دادرســى به تاریخ 97/3/20 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده لذا چون خوانده مجهول المکان و داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى 
خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهى 
به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 

394/ م الف  احمدى- شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف امیرآباد/2/230
ابالغ وقت دادرسى

 شماره ابالغنامه: 1397009000147459 شماره پرونده: 9609983730101293 شماره بایگانى 
پرونده: 961306 خواهان: ســعید مروى فرزند محسن دادخواســتى به طرفیت خواندگان ابراهیم 
سینایى و حســینعلى جانبخش به خواســته صدور حکم به الزام و حضور خوانده در دفترخانه اسناد 
و انتقال یک قطعه ملک به پالك و شــماره ثبتى 499/3 واقع در قطعه 6 نجــف آباد تقدیم دادگاه 
هاى عمومى شهرســتان نجف آباد نموده که جهت رســیدگى به شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به کالسه 961306 ثبت گردیده که وقت رسیدگى 
آن 1397/3/22 و ســاعت 9 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده حسینعلى 
جانبخش  فرزند محمدحســن و درخواســت خواهان و بــه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقــالب درامور مدنى و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت دریکى از جراید

 کثیراالنتشار آگهى میشود تا خوانده حسینعلى جانبخش پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. 392/م الف- شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 

شهرستان نجف آباد/2/231
 حصروراثت 

عبداهللا کاظمى نجف آبادى داراى شناســنامه شماره 59 به شــرح دادخواست به کالسه 79/97 از 
این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه قاسمى 
بشناسنامه 2272 در تاریخ 69/10/9 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. عبداهللا کاظمى نجف آبادى ش ش 59 ، 2. یداهللا کاظمى نجف آبادى ش 
ش 976 ، 3. معصومه کاظمى نجف آبادى ش ش 396 ، 4. صدیقه کاظمى نجف آبادى ش ش 999 
، 5. زهرا کاظمى نجف آبادى ش ش 560، (فرزندان متوفــى)، 6. رجبعلى کاظمى نجف آبادى ش 
ش 4156، (همسر متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 

389/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/232
 حصروراثت 

عبداهللا کاظمى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 59 به شرح دادخواست به کالسه 78/97 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلى کاظمى نجف 
آبادى بشناســنامه 4156 در تاریخ 72/7/26 اقامتگاه دائمى خود را بــدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. عبداهللا کاظمى نجف آبادى ش ش 59 ، 2. یداهللا کاظمى نجف 
آبادى ش ش 976 ، 3. معصومه کاظمى نجف آبادى ش ش 396 ، 4. صدیقه کاظمى نجف آبادى 
ش ش 999 ، 5. زهرا کاظمى نجف آبادى ش ش 560، (فرزندان متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى 
نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 388/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى 

حل اختالف نجف آباد/2/233
 حصروراثت 

احمدرضا انصاریان نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 1262 به شرح دادخواست به کالسه 65/97 
از این دادگاه درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان قدرت اله 
انصاریان نجف آبادى بشناســنامه 19052 در تاریخ 96/9/23 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احمدرضا انصاریان نجف آبادى ش ش 1262 
، 2. غالمرضا انصاریان نجف آبادى ش ش 130 ، 3. ســهیال انصاریان نجف آبادى ش ش 462 ، 
(فرزندان متوفى)، 4. محترم ابوالقاســمى ملک آبادى ش ش 1 ، (همســر متوفى) متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 387/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه 

شوراى حل اختالف نجف آباد/2/234
 حصروراثت 

محمدرضا سلمانى زاده داراى شناسنامه شماره 843 به شرح دادخواست به کالسه 1070/96 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه کاظمى نجف 
آبادى بشناســنامه 19565 در تاریخ 81/9/18 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. زهرا سلمانى زاده نجف آبادى ش ش 935 ، 2. بتول سلمانى 
زاده نجف آبادى ش ش 181 ، 3. محمدرضا ســلمانى زاده ش ش 843 ، 4. مصطفى سلمانى زاده 
نجف آبادى ش ش 90 ، 5. مهدى سلمانى زاده نجف آبادى ش ش 256 ، 6. معصومه سلمانى زاده 
ش ش 359، (فرزندان متوفى)، 7. مرتضى سلمانى زاده ش ش 15030، (همسر متوفى) متوفى به 
غیر از نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 386/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/2/235
 اخطار اجرایى

شــماره 1205/96 به موجب راى شــماره 1205/96 تاریخ 96/8/22 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه رجبعلى ابراهیمى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و 
پنجاه و دو هزار و پانصد تومان بابت هزینه هاى دادرسى و خسارات تاخیردرتادیه از مورخ 95/12/1 
بابت اجراى حکم و پرداخت مبلغ صــد و پنجاه هزار تومان بابت نیم عشــر دولتى درحق صندوق 
دادگسترى نجف آباد.محکوم له: على یزدانى به نشانى: پلیس راه نجف آباد پشت بانک ملى سنگبرى 
صخره، 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. 380/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/236

 اخطار اجرایى
شــماره 1206/96 به موجب راى شــماره 1206/96 تاریخ 96/8/22 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محمد رحیمى فرزند ابراهیم  به 
نشانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دویست و هشــت هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت هزینه هاى دادرسى و 
خسارات تاخیردرتادیه از مورخ هاى 95/6/15 و 94/12/10 لغایت اجراى حکم پرداخت مبلغ سیصد 
و هفتاد و پنج هزار تومان بابت نیم عشر دولتى درحق صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: على 
یزدانى به نشانى: پلیس راه نجف آباد پشت بانک ملى سنگبرى صخره، ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء 
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 تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

379/م الف-شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/2/237
 اخطار اجرایى

شماره 950/96 به موجب راى شماره 1312 تاریخ 96/11/29 حوزه نجف آباد شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه احسان فاضل به نشانى مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 124/113/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/655/000 
ریال بابت هزینه دادرســى و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید 96/8/11 لغایت اجراى حکم و همچنین محکوم علیه اجرایى محکوم به 
پرداخت       اصل خواسته به عنوان نیم عشــر دولتى در حق دولت مى باشد. محکوم له: سید محمد 
مرتضوى با وکالت مجتبى حقیقى به نشــانى: نجف آباد- خ شــهدا- مقابل گرمابه یوسفى کد پ 
8518669543، ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد

 یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 359/م الف-شعبه نجف آباد شوراى حل اختالف 
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