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پرفشارى خون هم باعث سردرد مى شودتابستان خود را فلسفى بگذرانیدفصل هاى دوم و سوم «بچه مهندس» پاییز پخش مى شودعوامل پخش تلویزیون ایران، مراکشى بودند! جزئیات قتل مسلحانه یک  خانم معلم  سالمتاستانفرهنگ حوادث جهان نما

کشیدن قلیان زیر نظارت 5 دوربین!
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رمز بقاى ذوب آهن اصفهان 
افزایش تولید است

 حاال کجایید بانمک ها؟!

آغاز پویش نه به مصرف غلط آب

فروپاشى ذهنى
احتکار 5

خودروهاى
 پیش فروش شده!

2

نســبت عملکرد دولت در حــوزه تولیــد و فروش 
خودرو با شــعار انحصار زدایى، همان است که شعار
 مى گوید؛ «چپ آوازه افکند و از راســت شد»! دولت 
همواره از انحصار زدایى به نفع مردم سخن گفته اما در 

حوزه خودرو کامًال بر عکس عمل کرده است.
ســایپا و ایران خودرو اکنون در حالــى در ایجاد 
بازار سیاه و گران شــدن چند میلیون تا چند ده 
میلیونى خودرو نقش ایفا مــى کنند که دولت 

تقریبًا تماشاچى است ...
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متروسوارى گران تر نمى شودمتروسوارى گران تر نمى شود
مخالفت شوراى شهر با افزایش کرایه قطار شهرى مخالفت شوراى شهر با افزایش کرایه قطار شهرى 

11

ضوابط جدید براى فعالیت چایخانه داران استان اصفهان

صداپیشه عروسک محبوب «خندوانه»
 از کلیپ جام جهانى مى گوید 

«جناب خان» 
براى جنوبى هـا
 مثل فامیلشان است

جوانگرایى بى حد  و حصر، سپاهان را چهاردهم کرد
ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان گفت: هیچ جایى قول قهرمانى نمى دهم ولى با بررسى شرایط متوجه 
مى شوید که سپاهان شرایط خوبى دارد. وى با اشاره به نتایج فصول قبل تیم فوتبال سپاهان اظهار کرد: در 

کسب عنوان چهاردهم فصل قبل همه مقصر هستند و نمى شود فرد خاصى را نام برد.
سرمربى تیم فوتبال ســپاهان در خصوص جذب بازیکنان خارجى خاطر نشان کرد: براى جذب بازیکن 

خارجى حداقل 80 فیلم...
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سرمربى تیم فوتبال سپاهان: 
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لمثلفامیلشاناست مثل فامیلشان است

خودروسازان دولتى
با مافیاى دالالن، کورس گذاشته اند

جواد نصرى- شهردار فالورجان

شهردارى فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5/93 مورخ 97/02/09 شوراى اسالمى شهر فالورجان نسبت به اجراى پروژه 
زیر از طریق برگزارى مناقصه انتخاب پیمانکار نماید.

آگهى مناقصه نوبت اولنوبت اول

- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/04/12 مى باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتى www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

پروژه زیرسازى، خرید و پخش آسفالت معابر اصلى و فرعى در سطح شهر فالورجان
محل پروژه: شهر فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینى شده: 6/000/000/000 ریالمدت پروژه: دو ماه

محل تأمین اعتبار: شهردارى فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال 1397
کلیات عملیات اجرایى شامل:

1- خاکبردارى و خاك ریزى با خاك مناسب شن دار مطابق با شرایط اسناد مناقصه
2- زیرسازى با مصالح زیراساس و اساس و خاك تونان

3- اجراى عملیات آسفالت به صورت فنیشرى با شرایط اسناد مناقصه
4- جدول و کانیوگذارى مطابق با شرایط اسناد مناقصه

5- سایر عملیات طبق دستور کارهاى ارائه شده براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1397

هواوى؛ برند موفق این روزهاى بازار
میزان فروش پرچمدار هواوى پى 20 در مقایسه با نسل قبلى

 آن یعنى گوشى پى 10 ، شاهد یک رشد و افزایش 81 درصدى بوده است.
هواوى اعالم کرده است که طى مدت دو ماه توانسته است

 بالغ بر 6 میلیون سرى گوشى هوشمند
 و پرچمدار هواوى پى 20 را در بازارهاى جهانى به فروش برساند.

شرکت چینى هواوى که ماه مارس معرفى و عرضه سرى گوشى هاى
 هوشمند و پرچمدار جدید خود یعنى هواوى پى 20 را 

در بازارهاى جهانى آغاز کرد...
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تله کى روش براى مراکش جواب داد
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تقریب

شماره شماره 1010 براى بازیکن براى بازیکن
 صفر کیلومتر! صفر کیلومتر!

جوانگرای
ســرمربى تیم فو
مى شوید که سپاه
کسب عنوان چهار
سرمربى تیم فوتبا
0خارجى حداقل80
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پروانه سلحشــورى، نماینده مردم تهــران در مجلس در 
گفتگو با رویداد24 ، با اشاره به مباحث اخیر درباره وضعیت 
پخش فوتبال در ورزشــگاه آزادى و مکان هاى عمومى 
همچون کافه و ســینماها، گفت: متأســفانه برخى جو را 
همواره منفى مى کنند، منفى مى بیننــد و از با هم بودن 
مردم هراس دارنــد در حالی که هر جامعــه اى پیش نیاز 
بنیادین آن وجود همبستگى و انســجام اجتماعى است. 
در صورت این اتحاد مى توان بر مشــکالت هم فائق آمد. 
سلحشوري ضمن تبریک برد تیم ایران در مقابل مراکش 
اذعان کرد: وقتی بازى را از تلویزیون تماشا مى کردم، فقط 
تماشاچیان مراکشی را نشان مى دادند. ما فقط می شنیدیم 

اما تصویر کمترى از ایرانیان تشویق کننده می دیدیم. این 
کج سلیقگى ها به ضرر کل نظام و کشور است. همه مردم 
ایران مثل هم فکر و عمل نمی کنند، باید به سالیق و عقاید 
متفاوت احترام گذاشت.  عضو کمیسیون اجتماعى ادامه 
داد: متأسفانه پخش تصاویر از شبکه 3 به گونه اى بود که 
گویى تصویربرداران و عوامل پخش همگى مراکشى بودند. 
تصاویر کمترى از هواداران پرشور ایرانى حاضر در ورزشگاه 
از سیماى ملى پخش شد و اغلب تصاویر مربوط به هواداران 
مراکشى بود، اما خوشحالم که با وجودى  که تلویزیون ایران 
هموطنان خود را سانسور کرد، صداى شیرزنان و شیرمردان 

ایرانى به وضوح قابل شنیدن بود. 

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره) ضمن ارائه گزارشى از عملکرد دو ساله کمیته 
امداد گفت: در ابتداى سال 97 تعداد خانوارهاى کمک 
معیشــت بگیر ما حدود یک میلیون و 512 هزار خانوار 
بودند. یعنى در مقایسه با ابتداى سال 95 که این آمار یک 
میلیون و 750 هزار خانوار بود، نزدیک به 240 هزار خانوار 
کاهش داشته ایم. البته باید توجه داشت که بخش عمده 
خروجى ها به دلیل توانمندســازى بود و همزمان شاهد 

ورود مددجویان نیز بوده ایم.
 فاطمه رهبر افرود: ما تا پایان ســال 96 توانستیم 182 
هزار خانوار را با همان سیاست ها  از چرخه حمایت خارج 

کنیم و در کنار آن حدود 123 هزار خانــوار وارد کمیته 
امداد شدند. یعنى در ســال 96 نیز حدود 58 هزار خانوار 

کاهش داشتیم.
وى تصریح کرد: تا قبل  از سال 96 خانوارهاى مددجوى 
ما از یک نفره تا پنج نفره و بیشتر چیزى حدود 53 تا صد 
هزار تومان مســتمرى ماهیانه دریافت مى کردند. ولى 
اآلن خانوار یک نفره 148 هزار تومان، دو نفره 249 هزار 
تومان، ســه نفره 324 هزار تومان، چهار نفره 419 هزار 
تومان و پنج نفره با باال 465 هزار تومان مستمرى ماهیانه 
دریافت مى کنند که این مبلغ به حساب سرپرست خانوار 

واریز مى شود.

عوامل پخش تلویزیون ایران 
مراکشى بودند!

کمترین و بیشترین مستمرى 
پرداختى در کمیته امداد

آتش روى خودى
  انتخاب | روزنامه «جمهورى اسالمى» در ستون 
«جهت اطالع» نوشت: شـعرخوانى علیه دولت در نماز 
عید فطر تهران امسال هم براى دومین سال پیاپى ادامه 
یافت. این بار مداح جوان به جاى آنکه به ترامپ که آمریکا 
را از برجام خـارج کرد حمله کند، خودى هـا را زیر آتش 
گرفت. در شرایطى که رهبر انقالب حتى  در همین نماز 
عید فطر هم بر وحدت و ضرورت اجتناب از تفرقه تأکید 
مى کنند، معلوم نیست مسئولین برگزارى نماز چگونه به 
این مداح جوان اجازه مى دهند کام  مـردم را در روز عید 

فطر آنهم در این نماز وحدت آفرین تلخ کند!

کفن ها را درآورید
   خبر آنالین | محمد عطریان فر، عضو ارشـد 
حزب کارگزاران سازندگى مى گوید: پیشنهاد مى کنیم 
کفن پوشان، کفن هایشان را در بیاورند و لباس زندگى 
بپوشند. کفن پوشـیدن یعنى چه؟ کفن پوشیدن یعنى 
اینکه یک مصلحت و ارزشى در حال پایمال شدن است 
و به خاطر صیانت از آن ارزش حاضریم جان خود را کف 
دست قرار دهیم. کفن پوشیدن متعلق به وقتى است که 
بخواهیم از برجام خارج شـویم، وقتى که منافع مردم را 
به راحتى با دست خود ذبح کنیم. در واقع اینها بوق را از 

سرگشاد مى نوازند.

سرنوشت پرونده باز مه آفرید
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین     تسنیم|
محسنى اژه اى معاون اول و سخنگوى قوه قضائیه در پاسخ 
به سئوال در خصوص سرنوشت سه متهم پرونده مه آفرید 
امیرخسروى که همراه با وى محکوم به اعدام شده بودند 
و حکمشان نیز در دیوان عالى کشور تأیید شده بود گفت: 
احکام این افراد نقض شد. هم در پرونده مه آفرید و هم در 
پرونده بابک زنجانى، افراد به حکمشان اعتراض کردند و 

حکمشان تأیید نشد.

اهانت فوتبالیست ها!  
حسـین شـریعتمدارى، در روزنامـه    فارس|
«کیهان» نوشت: در حالى که شرکت آمریکایى «نایک» 
از تأمین کفش هاى ورزشى تیم ملى جمهورى اسالمى 
ایران خود دارى کرده و این تصمیم خود را نیز به صراحت 
اعالم کرده بود، متأسـفانه چند تـن از اعضاى تیم ملى 
کشورمان با پوشیدن کفش هاى نایک در میدان حاضر 
شدند! و حال آنکه کمترین انتظار از آنها این بود که براى 
اعالم همبسـتگى ملى و احترام بـه هموطنان خویش 
و مردم پاکباختـه این مرز و بوم از پوشـیدن کفش هاى 
نایک خود دارى کنند و با این اقدام ناپسند خود به مردم 

کشورشان اهانت نکنند!

چگونه با آمریکا مذاکره کنیم
بـا  «اعتمـاد»  روزنامـه    دیده بان ایران|
غالمحسین کرباسچى از امضاکنندگان پیشنهاد مذاکره 
با ترامپ مصاحبه کرده است که او در این مصاحبه گفته 
است: در کشـور ما دیدگاه هاى سیاسـى متفاوتى وجود 
دارد. یک دیـدگاه در مجلـس برجام و پرچـم آمریکا را 
آتش مى زند و یک دیدگاه دیگر آن است که باید بدون 
عصبانیت تصمیم هاى مهم اتخاذ کرد. دیدگاه ما آن است 
که اگر ایران بتواند از آمریکا ضمانت گیرد که بدعهدى 
رخ ندهد و گذشته را جبران کند، مى توان راه صحبت و 
مذاکره را باز کرد. در صورتى که ما بتوانیم تضمین الزم 
را از آمریکا بگیریم دیگر کسى نمى تواند تهمتى ناروا به 

مسئوالن کشور بزند.

3000 تذکر به روحانى و وزرا 
  پانا| عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى 
اعالم کرد که در سال دوم مجلس دهم حدود سه هزار 
تذکر کتبى از سوى نمایندگان به رئیس جمهورى و وزرا 
ارائه شده اسـت. على اصغر یوسـف نژاد افزود: در میان 
وزارتخانه ها، جهاد کشـاورزى با 327 تذکر و راه با 315 
تذکر، دو وزارتخانه اول بودند که بیشترین تذکرات را به 
خود اختصاص دادند. دبیر هیئت رئیسـه مجلس گفت:  
«اگر سال گذشته تقریباً مجلس صد جلسه علنى داشته 

روزانه 30 تذکر کتبى نمایندگان قرائت شده است.»

خبرخوان
من استادم!

جمعــى از اســاتید و     سینماروزان |
هنرمندان رشته خوشنویســى اعالم کرده اند 
که سیدمجتبى حســینى، معاون هنرى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، زمانى که دبیر شوراى 
ارزیابى هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور 
بوده، براى خودش مدرك درجه یک هنرى در 
رشته خوشنویسى صادر کرده است. غالمرضا 
مشعشعى، عضو شوراى ارزشــیابى هنرى در 
نامه اى به وزیر ارشاد، خط سیدمجتبى حسینى 
را فاقد عیار و اعتبار براى دریافت «استادى» و 

درجه یک هنرى دانست. 

نگران کننده است
  پانا| کارشناس بیابان زدایى با بیان اینکه 
میزان بیابان زایى در ایران نگران کننده است، 
مى گوید فرســایش خاك یکــى از مهمترین 
عواقب بیابان زایى است که این مسئله در ایران 
چهار برابر میانگین جهانى است. مهدى احمدى 
افزود: میزان فرســایش خاك در ایران حدود 
16/7 تن در هکتار است که با شاخص جهانى 

5 تا 6 تن در هکتار، فاصله بسیار زیادى دارد.

ما اشتباه کردیم!
بخشنامه اصالحى آموزش    تسنیم|
 وپرورش براى قطع کمک هزینه عائله مندى 
زنان مجرد ابالغ شــد. در همین بــاره فرحناز 
مینایى پور، مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت 
آموزش وپرورش گفت :  در سال هاى گذشته به 
اشتباه حق عائله مندى به زنان مجرد پرداخت 
مى شد و اگر بخواهیم به زنان مجرد این مبلغ 
را پرداخت کنیم مردان مجرد نیز مشــمول آن 
مى شوند و از سوى دیگر این سئوال مطرح است 

که مگر زنان مجرد عائله دارند؟

بلیت 95 هزار تومانى!
عضو شوراى شهر     ایسنا و فارس |
تهران از نــرخ باالى بلیت پخــش فوتبال در 
برج میالد گالیه کــرد. حجت نظرى گفت: در 
بازى اول ایران و مراکش قیمت بلیت 95 هزار 
تومان بوده است که باید در هزینه تجدید نظر 
شود. این در حالى است که صبح روز یک شنبه 
سایت فروش بلیت هاى نمایش بازى هاى جام 
جهانى در مرکــز همایش هاى برج میالد، نرخ 
بلیت هاى 95 هزار تومانى بازى ایران و اسپانیا 
را به 65 هزار تومــان و 55 هزار تومان کاهش 
داد؛ ارقامى که همچنان از نرخ پایه کنسرت ها 

گران تر است!

سیاسى نیست؛ 
اجتماعى است

در دیدار تیــم هاى ملى     خبر آنالین |
ایران و مراکــش، بعضى از هــواداران ایرانى 
تابلونوشته هایى در دســت داشتند با موضوع 
حمایت از ورود زنان به اســتادیوم هاى ایران. 
این تابلوها از ســوى مســئوالن ورزشــگاه 
سن پطرزبورگ سیاسى تلقى شد و اجازه استفاده 
از آنها داده نشد. فیفا اما اعالم کرد که محتواى 
این نوشته ها اجتماعى است و سیاسى نیست 
و به همین دلیل هم همراه داشــتن آنها براى 

هواداران مجاز تلقى مى شود.

نمى خریم!
تعداد زیادى از کاربران فضاى    جماران|
مجــازى اعالم کردنــد که تا یــک ماه طال، 
اتومبیل و اجناسى که ناعادالنه گران شده اند 
را خریدارى نمى کنند تا سودجویان مجبور به 
عقب نشینى شوند. پیوســتن کاربران به این 
کمپین در حال افزایش اســت. على کریمى،  
بازیکن و مربــى مطرح فوتبال کشــورمان از 
جمله اولین کســانى اســت که این کمپین را 

راه اندازى کرد.

نســبت عملکــرد دولــت در حــوزه تولیــد و فروش 
خودرو با شــعار انحصار زدایى، همان اســت که شعار

 مى گوید؛ 
«چپ آوازه افکند و از راست شد»! دولت همواره از انحصار 
زدایى به نفع مردم سخن گفته اما در حوزه خودرو کامًال بر 

عکس عمل کرده است.
سایپا و ایران خودرو اکنون در حالى در ایجاد بازار سیاه و 
گران شــدن چند میلیون تا چند ده میلیونى خودرو نقش 
ایفا مى کنند که دولت تقریبًا تماشــاچى اســت و چون 
عمًال ممانعت نمى کند، مى شــود گفت راضى اســت. 
همان گونه کــه در ماجراى ارز اتفاق افتاد و گفته شــد 
تداوم چند ماهه روند گرانى دالر از 3700 تومان تا 6800 
تومان، درآمد17 تا 35 هــزار میلیارد تومانى براى دولت 

داشت.
خودروسازان دولتى ســال 94 با رکود شدیدى دست و 
پنجه نرم مى کردند، به نحوى که بالغ بر 150 هزار خودرو 
در انبار این شرکت ها خاك مى خورد و خریدار نداشت و 
تولید این شرکت ها 17 درصد کاهش یافت. زیان انباشته 
خودروســازان در این دوره، 4200 میلیارد تومان برآورد 
مى شد. مهر ماه همان سال دولت از بسته حمایت از تولید 
و ایجاد رونق اقتصادى رونمایى کرد. اما بخش خصوصى 

کمترین سهم را از بودجه اختصاصى داشت.
شنبه 25 مهر 94 بسته سیاست هاى دولت براى تسریع 
در رونق اقتصادى در نهاد ریاســت جمهورى رونمایى 
شد. گفته شــد 35 هزار میلیارد تومان قرار است در چند 
ماه آینده و تا پایان سال به طرح هاى عمرانى اختصاص  
یابد و  تســهیالتى به کاالهاى بادوام و خودرو پرداخت 
شــود. نوبخت در یک نشســت خبرى، از اختصاص ده 
میلیارد دالر ظرف شش ماه آتى براى سرمایه گذارى در 
تولید و تحریک تقاضا خبر داد. در همین نشست رئیس 
بانک مرکــزى از وام 25 میلیونى بــراى خرید خودرو 

رونمایى کرد.
با این اقدام و اختصاص دوهزار و 770 میلیارد تومان پول 
از منابع بانک مرکزى، 130 هزار خودرو ظرف شش روز 
به فروش رفت، پارکینگ ایران خودرو و ســایپا در بهار 
95 جارو شد و این شــرکت هاى دولتى به برکت جیب 
مردم رونق گرفتند؛ هر چند این میزان پول تزریق شده 

موجب رشد 8/ 1 درصدى پایه پولى شد و با در نظر گرفتن 
ضریب فزاینده پولى، 16هزار میلیارد تومان به نقدینگى 
کشور اضافه شــد؛ رقمى که مى توانست اثرات تورمى 

داشته باشد.
دو سال پس از این اتفاق، خودروسازان دولتى با مافیاى 
دالالن براى گران کردن بى حســاب خودرو مســابقه 

گذاشــته اند اما دولتمردان جز انتقاد لفظى کارى انجام 
نمى دهند. چــرا؟ دولت مگر نباید مدافــع حقوق مردم 
باشد و جلوى احتکار و انحصار هاى زورگویانه را بگیرد؟ 
مگر نه اینکه با بســته حمایتى چند هزار میلیاردى که از 
جیب همین مردم تدارك شد، شرکت هاى زمین خورده 

خودروساز سر پا شدند؟

خودروسازان دولتى با مافیاى دالالن، کورس گذاشته اند

احتکار خودروهاى پیش فروش شده! 

کیفیت برنامه هاى مناسبتى تلویزیون در ماه رمضان، 
تقریبًا صداى همه را درآورده است. این شاید از معدود 
دفعاتى اســت که رســانه هاى دو جناح اصلى کشور 
به مــوازات یکدیگر از سیاســت صداوســیما انتقاد 
مى کنند. ایــن انتقادهــا عمدتًا به غــم انگیز بودن 
برنامه هاى مناســبتى امسال اشــاره مى کنند. بعد از 
یکى دو مطلــب گزنده روزنامه «کیهــان» در همین 
باره، دیروز هم روزنامه «وطن امروز» به برنامه هاى 
ماه رمضانى صدا وسیما تاخت و این دستگاه عریض و 
طویل را «جعبه اندوه» لقب داد. «وطن امروز» نوشت: 

«برنامه هاى پرتعداد صداوسیما در ایام ماه رمضان به 
پایان رســید. انبوهى از برنامه هــاى تلویزیونى که از 
لحاظ کّمیت بســیار گسترده شــده بودند اما از جهت 
کیفیت نمره بسیار پایینى را نسبت به سال هاى گذشته 
دریافت کردند. ضعف برنامه هــاى تلویزیونى،  هم در 
مجموعه هاى نمایشــى و هم در برنامه هاى ترکیبى 
به صورت محسوســى قابل توجه بود به گونه اى که 
بسیارى از مخاطبان ترجیح مى دادند سفره هاى افطار 
خود را با دیدن تکرار سریال «پایتخت» رنگین کنند. 
افزایش محتواهاى غم انگیز، کاهش کیفیت ســاخت 

و پرداخت به مضامین کلیشــه اى از جمله معضالتى 
بود که برنامه هــاى رمضانــى را از جذابیت انداخت 
و نبود خالقیــت در همه آثار، مخاطبان را نســبت به 
تلویزیون کم اشتیاق تر از گذشــته کرد. این در حالى 
اســت که تلویزیون همچنان اصــرار دارد که با انبوه 
برنامه هاى تولیــدى خود، تمام ســاعات روزه داران 
را به خود اختصاص دهــد، بى توجه بــه آنکه نه تنها 
این اتفــاق موجب کاهــش کیفیت آثار شــده، بلکه 
بســیارى از برنامه ها قربانى کنداکتور شلوغ تلویزیون 

مى شوند.

کّمیت؛ بسیار گسترده 
کیفیت؛ بسیار پایین

نشــانه هاى مهاجرت کارگران افغانستانى ساکن ایران 
به کشورهاى دیگر از اخبار مورد توجه اقتصادى است. 
زمانى که واحد پول ایران نســبت به «افغانى» ارزش 
باالیى داشت حجم مهاجرت از کشور همسایه شرقى به 
ایران باال گرفت؛ تا جایى که بر اساس برخى گزارش ها 
سه میلیون افغانى در ایران زندگى مى کنند که این رقم 
حدود 11 درصد جمعیت افغانستان را شامل مى شود. اما 
آنها به تدریج براى کســب درآمد بیشتر به کشورهاى 

همسایه از جمله ترکیه و حاشــیه خلیج فارس رفته اند. 
دیروز محمدمهدى جوانمرد،  رئیس میز افغانســتان در 
ســازمان توســعه تجارت گفت: در ماه هاى گذشته به 
دنبال افزایش نرخ ارز، شرایطى پیش آمده که اشتغال 
در ایران به مانند ســابق براى افغان ها جذابیت ندارد؛ 
چرا که پولى کــه آنها مى توانند بــراى خانواده خود در 
افغانستان بفرســتند نسبت به گذشــته کاهش یافته 

است.

کارگران افغان در حال ترك ایران هستند؟

متلک هاى ترامپ 

حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایــران در گفتگــوى بلندى که بــا روزنامه 
«شرق» انجام داده، اطالعات جدیدى از وضعیت 
امروز آب در کشور را تشــریح کرده است. او از 
جمله گفته: در تشریح وضعیت خشکسالى امسال، 
مى گویند که در هر سده اى پنج سال خشکسالى 
داریم و امسال یکى از آن سال هاست. دوره هاى 
آمارى اگر  به دوره هاى 500ســاله یا  هزارساله 
تبدیل شود، ممکن است که یک بار خشکسالى 
مشابهى رخ دهد که هر کدام از این خشکسالى ها، 
خیلى زبانزد مى شــوند. این دوره هایى است که 
باید تجربه کنیم. فکر مى کنــم این دوره اى که 
ما تجربه مى کنیم، دوره خاصى اســت که باید 
دوره بازگشــت آن را دوره بازگشــت صدساله 
نبینیم، ممکن اســت دوره بازگشت آن بیش از 
صد سال باشــد. مهمتر از همه اینکه جمعیت و 
مصرف به شدت افزایش یافته است. فکر مى کنم 
که شرایط سختى را تجربه مى کنیم. این سختى 
باالخره به مدیریت نیــاز دارد، ولى یک فرصت 
هم هست. فکر مى کنم این شرایط مى تواند یک 
فرصت باشد که به مسئله مدیریت آب بپردازیم. 
همه وارد این بحث شــویم. با مشــارکت همه، 
مدیریت آب مفهوم پیدا  کرده و این خشک سالى 
ما را هدایت مى کند کــه بتوانیم راهکارى براى 

آن پیدا کنیم.

هر سده، پنج سال 
خشکسالى داریم

روزنامه آمریکایى «وال اســتریت ژورنال» در 
گزارشى از پشت پرده اجالس اخیر سران گروه 
هفت خبر داد که گوشــه و کنایه هاى رئیس 
جمهورى آمریکا سران دیگر کشورهاى عضو را 
بهت زده کرد. یک مقام اروپایى گفت که «دونالد 
ترامپ» در جریان این اجالس و در اشــاره به 
مشــکل مهاجرت به اروپا، رو به «شینزو آبه»، 
نخست وزیر ژاپن کرد و گفت: شینزو! تو چنین 
مشــکلى ندارى ولى من مى توانم 25 میلیون 
مکزیکى روانه کشورت کنم و تو هم خیلى زود از 
کار بیکار مى شوى. این منبع که «وال استریت 
ژورنال» نام وى را فاش نکرد خبر داد: هنگامى که بحث به ایران و تروریسم کشید، ترامپ به «امانوئل ماکرون»، رئیس 
جمهورى فرانســه گفت: امانوئل! تو حتماً در این مورد اطالع دارى چون همه تروریست ها در پاریس هستند. «ژان کلود 
یونکر»، رئیس کمیسیون اروپا هم از نیش متلک ها در امان نبود و ترامپ او را بارها «قاتل بى رحم» خطاب کرد. اشاره ترامپ 
به جریمه هاى چند میلیارد دالرى وضع شده اتحادیه اروپا علیه رفتار انحصارى و گریز مالیاتى شرکت هاى فناورى آمریکایى 
بود.با این حال ترامپ با رد اختالف نظر در جلسات گروه هفت، تصاویرى دیده نشده از این دیدارها را توییت کرد که جوى 

دوستانه میان او و دیگر سران گروه هفت را به نمایش مى گذاشت. 

روابط عمومى فرودگاه امــام خمینى(ره) خبر 
تکدىگرى درون هواپیماى قطرایرویز را مربوط 
به مسیر دوحه به شیراز دانســت و افزود: این 
فیلم ربطى به فرودگاه امام(ره) ندارد. ویدئوى 
این اتفاق در فضاى مجــازى بازخورد زیادى 

داشته است.
این درحالى است که اصوالً این ویدئو، به فرودگاه 
یا مسیر مورد نظر بســتگى ندارد و یک مسافر 
ایرانــى درون هواپیمــاى قطرایرویز اقدام به 
تکدیگرى مى کند و کامًال قانونى و با در دســت 

داشتن بلیت هم سوار هواپیما شده است.
به گفته مسافر قطرایرویز، مســافرانى از این 
دســت براى تکدیگرى در ایام عید فطر درون 
پروازهاى عربى اقدام بــه تکدیگرى مى کنند 
و مســافران عرب کمک زیادى بــه این افراد

 مى کنند به طورى که براى آنها مقرون به صرفه 
است که بلیت این پروازها را تهیه کنند و درون 

پرواز تکدیگرى کنند. 

گدایى در پرواز شیراز-قطر!
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«جوانا لوملى»، بازیگر سرشناس بریتانیایى و فعال اجتماعى براى ساخت اپیزودى از مجموعه  
مستند «جاده ابریشم جوانا» به ایران آمده است. از این مجموعه مستند که به معرفى کشورهاى 
جاده ابریشم مى پردازد تا به حال اپیزودهایى درباره ژاپن، هند، لبنان و... منتشر شده که توانسته 

طرفداران بسیارى را در بریتانیا به خود جذب کند.
شــبکه آى تى وى انگلیــس که با همــکارى فــرزاد پاك اپیــزود جاده ابریشــم ایــران را

 براى پخش در ماه ســپتامبر 2018 آماده مى کند، در این اپیزود به کشــور ایران در راه ابریشــم 
مى پردازد.

جوانا لوملى که به دعوت بهرام رادان سوپر استار سینماى ایران از پشت صحنه آخرین فیلم این هنرمند بازدید کرده قرار است این 
اپیزود از مجموعه مستند «جاده ابریشم جوانا» را با سینماى ایران آغاز کند.

جوانــا لوملى 73 ســاله کــه بــا کارگردانانــى چــون «تیــم برتــون»، «مارتیــن اسکورســیزى» و...  همکارى داشــته 
و جوایز متعددى هم از فســتیوال هاى بین المللــى در کارنامه خــود دارد، در این مجموعه با ســفر به کاشــان، اصفهان، یزد 
و شیراز براى بازدید از تخت جمشید و بسیارى از بناهاى تاریخى و ارزشمند ایران سعى دارد تا مردم انگلیس را با زیبایى هاى ایران 

آشنا کند.

به گزارش «صبا»، بعد از پخش سریال «لیسانســه ها» و اتمام دو فصل 
از آن، بــا توجه به بازخــورد خوب آن از ســوى مردم گروه ســازندگان 
به دنبال ســاخت فصل جدید این ســریال بــا نام «فوق لیسانســه ها»

 هستند.
رضا جودى، تهیه کننده این سریال به «صبا» گفت: بعد از اتمام فصل دوم 
قرار بر ساخت سریال «فوق لیسانسه ها» شد که به زودى نگارش آن توسط  

سروش صحت و نویسندگان آن آغاز مى شود.
وى در خصوص گروه بازیگران ادامه داد: قرار است همان بازیگران اصلى 
در سرى جدید نیز حضور داشته باشند، اما زمان شروع تصویربردارى هنوز 

مشخص نیست.
گفتنــى اســت؛ ســریال «لیسانســه ها» بــه کارگردانــى ســروش 
صحت و تهیه کنندگى رضا جودى در ســال 94 و 96  با حضور بازیگرانى 
مثل هوتن شکیبا،  امیرکاظمى، امیرحسین رستمى ، متین ستوده و... روى 

آنتن رفت.

ساخت فصل جدید 
«لیسانسه ها» به کجا رسید؟

آقاى مدیرى! من زنده ام

بازیگر سرشناس انگلیسى به اصفهان مى آید

پیشنهاد مهمى نداشــته ام که بخواهم بازى در آن را قبولمشــغول بازى در یک تئاتــر بودم اما بــراى عرصه تصویرخود در عرصه بازیگرى گفت: ســال گذشــته به طور کامل  بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر درخصــوص فعالیت هاى 
حضور داشــته باشم. متأســفانه وضعیت کیفى آثار به شدت شده باشــم نه اینکه صرفًا به هر قیمتى در قامت یک بازیگر مى خواهم در کارى بازى کنم که بر اساس توانایى ام انتخاب بازیگر سریال «آرایشگاه زیبا» در همین راستا ادامه داد: من کنم که بعد از آن از مردم خجالت نکشم.بودن نقش هیچ اهمیتى ندارد اما مى خواهم در نقشى بازى کارهایى را به من پیشــنهاد مى دهند. براى من بلند و کوتاه انگار کارگردانان و فیلمنامه نویسان مرا نمى شناسند که چنین داد: متأسفانه برخى آثار و پیشنهادات به شدت ضعیف هستند. وى دلیل کم کارى خود طى سالیان گذشته را اینگونه شرح کنم.

مى  کنم آن بخش تأثیرگذار و قابــل قبول بوده و من صحنه نشــوم. مى خواهم اگر در یک بخش کوتاه از فیلم هم بازى کاهش پیدا کرده و من سعى مى کنم ســر هر کارى حاضر 
اشتباه محض است. خدا شاهد است که هیچ وقت براى پول پول اســت و اگر پول باشــد همه کارها پیش مى رود اما این نویسنده و تهیه کننده شــده اند. اینها فکر مى کنند همه چیز کرد: این روزها در سینماى ایران مبتدى ها کارگردان، بازیگر، بازیگر سریال «بدون شــرح» با نقد وضع فعلى سینما تأکید دهد و همگى معطل وى مى شویم.که کارگردان خودش هم نمى داند مى خواهد چه کارى انجام انجام دهد. همه عوامل آفیش مى شوند و بعد متوجه مى شویم کارگردان سر صحنه حاضر مى شود اما نمى داند باید چه کارى هرکسى در سینماى ایران نویســنده و کارگردان شده است. وى با نقد حضــور برخى تازه کارها در ســینما افزود: امروزه پرکن نباشم.

من سینماگر واقعى باید اهل دل باشد و براى دلش فیلم بسازد سینماگران نمى دانند خوشدلى با خوشگلى فرق دارد. از نظر دیگر هیچ چیــزى براى انتقال به مخاطب ندارد. متأســفانه افزود: باید براى سینما و تئاتر ایران گریه کرد. سینماى ایران وى گیشــه محور بودن سینما را ســّمى خطرناك دانست و کارى را انجام ندادم زیرا مى دانم هنر با پول هنر نمى شود.
پیدا کنید و بعد به ســراغ این حرفه بیایید چون این کار آینده مى خواهید بازیگر شــوید در ابتدا بروید و یک شغل در آمدزا تمامى جوانانــى که پیش مــن مى آیند مى گویــم که اگر نمى دانند کــه عمر خــود را بیهوده تلف مــى کنند. من به مى گویند مى خواهیم بازیگر شویم. متأ ســفانه این جوانان کرد: ایــن روزها تعداد زیــادى از جوانان پیــش من آمده و بصیرى درخصوص عالقه جوانان به بازیگرى خاطرنشــان و نه براى گیشه و پول.

و عاقبت ندارد.

محمود بصیرى: بازیگرى آخر و عاقبت ندارد

مجتبى یاسینى، کارگردان و نویسنده تلویزیون که سابقه بسیار زیادى در معرفى استعدادها 
به تلویزیون دارد مدتى است کم کار شده و همین باعث بروز شایعات زیادى شده است.

یاســینى،  کارگردان، نویسنده و تهیه کننده 
سینما  و تلویزیون که کارنامه پربارى دارد و 
فیلم هایى مثل «حکایت ها»؛  «لحظه هاى 
آشنا»؛ «آواى بى صدا» و... در کارنامه هنرى 
خود دارد، مدتى است که از فضاى هنر فاصله 
گرفته است. یاســینى بازیگران زیادى مثل 

مهران مدیرى؛ عبدالرضا اکبرى و... را به تلویزیون وارد و معرفى کرده است.
در اتفاقى جالب در برنامه  «خندوانه» وقتى رامبد جوان از مهران مدیرى درباره نحوه ورودش 
به تلویزیون سئوال پرسید؛ مدیرى در کمال ناباورى از اسم یاسینى به عنوان زنده یاد نام برد!

مجتبى یاسینى مى گوید: خیلى از دوستان با من تماس گرفتند و در خواست یک صحبت 
از طرف من براى این حرف مهران مدیرى داشتند ولى من صحبت خاصى ندارم جز اینکه 

بگویم آقاى مدیرى من زنده ام.
یاسینى در ادامه در مورد علت دورى خود از هنر گفت: فضاى تلویزیون به صورتى بود که 
تصمیم گرفتم مدتى کار نکنم ولى در حال حاضر چند پروژه در دست دارم که ان شاءا...  با 

یکى از آنها دوباره به عرصه هنر باز مى گردم.

4 ســال پیش درســت روزهاى نزدیک بــه برگزارى 
مســابقه هاى جام جهانى 2014 برزیل، کلیپى شــش 
دقیقه اى از چند شبکه تلویزیونى پخش شد که خواننده 
آن دو جوان خوش ذوق تئاتــرى بودند. محمد بحرانى و 
امیرســلطان احمدى که پیش ترها درخشش خوبى در 
مجموعه تلویزیونى «کاله قرمزى» داشتند، براى اولین 
بار و بخاطر عالقه بسیارشان به فوتبال، این کلیپ را ساخته 
بودند. رفته رفته این گروه دو نفره با اضافه شدن تعدادى 
دیگر و عروسکى به نام «جناب خان» در برنامه «خندوانه» 
نبض مخاطب را در دســت گرفتند و آمار مخاطبان این 
برنامه را بــاال بردند. تا جایى که رفتــن ناگهانى «جناب 
خان» از این برنامه به ضرر برنامه تمام شــد و سازندگان 
تمام تالششــان را براى بازگشــت این عروسک موفق 
کردند. حاال مدتى است که همزمان با شروع فصل پنجم 
«خندوانه»، «جناب خان» به این برنامه برگشته و دوباره 
روزهاى اوجش را از سر گرفته است. دقیقاً این زمان مقارن 
شده با شروع مسابقه هاى جام جهانى  2018 روسیه و از 
آنجایى که این گروه سه نفره که تعدادشان خیلى بیشتر از 
این است، کماکان دغدغه فوتبال دارند، براى جام جهانى 
پیش رو نیز کلیپى با نام «اومدیم روسیه» تدارك دیدند که 
با استقبال خوبى هم مواجه شد. محمد بحرانى، صداپیشه 
«جناب خان» که این روزها در ســریال «گلشیفته» نیز 
بازى مى کند درباره جزئیات و شکل گیرى اثر جدید این 
گروه با خبرگزارى «فارس» گفتگو کرده که بخش هایى 

از آن را مى خوانید.
گویا حدود یک ماه مشغول تدارك و 
تولید کلیپ جام جهانى 2018 روسیه 

بودید؟
از زمانى که حضور تیم ملى در جام جهانى قطعى شد، ما هم 
تصمیم گرفتیم تا کارى انجام دهیم. امیر با ایده اولیه اى که 
در دست داشت، کار ترانه را شروع کرد و طى مشورت هایى 
که با هم داشتیم قرار شد ترانه طورى باشد که بتواند حتى با 

دهه هفتاد وهشتادى ها هم ارتباط برقرار کند.
چطور شد که «جناب خان» هم به این 

گروه ملحق شد؟
دقیقاً زمانى که اســتارت این کلیپ را زدیم، مصادف شد 
با حل شدن مشکل «جناب خان» در «خندوانه» و طى 
ایده اى که داشتیم قرار شد تا این عروسک هم به جمع دو 
نفره ما اضافه شود و با تأیید تهیه کننده «خندوانه» حضور 

«جناب خان» هم در این کلیپ قطعى شد.
کلیپى که  در برنامه «خندوانه» پخش 
شد، شامل دو بخش بود. بخش اول 
شما به همراه سلطان احمدى ترانه اى 
را مى خواندید و در بخش بعدى «جناب 
خان» محور اصلى را داشــت. چرا از 
همان ابتداى کلیپ هر سه با هم اجرا 

نکردید؟
فرم موسیقایى اینطور ایجاب مى کرد تا از تهران و فضاى 
عمومى شروع کنیم و در ادامه به بوشهر برسیم و با جشن 
و پایکوبى آن را به پایان برسانیم. معتقدم براى جشنى که 
در نظر داشتیم، انتخاب سازهاى جنوبى نى انبان و ضرب 

و تمپو شاید بهترین انتخاب بود.
در نسخه نهایى که پخش شد، با حذف 

و سانسورى مواجه شدید؟

نه، اصًال. ما دیگر خط قرمزهاى تلویزیون را مى دانیم و با 
آنها آشنا هستیم. اما خب یک جاهایى براى خودمان مبهم 
اســت، اما آنچه ضبط و تدوین کردیم را براى پخش در 
شبکه نسیم فرستادیم و همان هم پخش شد و هیچ جرح و 
تعدیلى هم نداشتیم و بخاطر اینکه جنبه حماسى بودن به 

کار دهیم از گروه ُکر استفاده کردیم.
تا به اینجــا بازخوردهایى از پخش 

کلیپ دریافت کردید؟
تا االن  بازخوردهاى بسیار خوبى را گرفتیم عالوه بر این 
همان شب اول در فضاى مجازى بارها دست به دست و 
دیده شــد. حتى از کمپ تیم ملى هم به ما خبر دادند که 

بچه هاى تیم کلیپ ما را دیده  و دوست داشتند.
چند ماه پیش خبرهایى شنیدیم مبنى 
بر سفر «جناب خان» به روسیه. هنوز 

هم احتمال دارد که با «جناب خان» به 
روسیه بروید؟

هیچ وقت رفتن و یا نرفتن «جناب خان» قطعى نشــد 
و کماکان هم در حال بررســى هســتیم و ممکن است 
که اواسط برگزارى مســابقه ها برویم و این احتمال هم 
وجود دارد که اصًال نرویم. اما به هر حال کار عروسکى 
مختصات فنى دارد و کار ساده اى نیست و اگر امکانات 

فنى ما جور شد مى رویم و اگر هم نشد که نمى رویم.
وقتى با عروسک «جناب خان» بین 
مردم بوشــهر قرار گرفتید، عکس 
العمل آنها از دیدن این عروســک 
جنوبى چه بود و چــه بازخوردهایى 

داشتید؟
در گذشته ســفرهایى به بوشهر، خوزستان و بندرعباس 
داشــتیم. «جناب خان» براى آنها مثل فامیلشان است 
و میزان ارتباط و اســتقبال آنها از «جنــاب خان» باور 
نکردنى است و او را مثل یکى از همشهرى هایشان قبول 

و دوستش دارند. 
خاطره اى از حضور در بوشهر دارید؟

 ما در یک قهوه خانه مشغول ضبط کلیپ بودیم و افرادى 
که در خیابان و از کنار این قهوه خانه عبور مى کردند به 
داخل قهوه خانه مى آمدند و بدون اینکه از ما ســئوالى 
بپرسند که شــما دارید چه کار مى کنید، شروع به دست 
زدن و همراهى ما مى کردند و همین همدلى آنها انگیزه 

و انرژى ما را بیشتر مى کرد.
این احتمال وجــود دارد که «جناب 
خان» در برنامه هــاى دیگرى غیر از 

«خندوانه» حضور پیدا کند؟
خانه اصلى «جناب خان»، «خندوانه» است و رامبد جوان 
نیز بهترین پارتنر براى او اســت. هنوز برنامه مشخصى 
براى حضور او در برنامه دیگــرى در تلویزیون و فضاى 
مجازى نداریم. من این را پذیرفتــم که «جناب خان» 
فردى مجزاست و به او احترام مى گذارم. امیدوارم حالش 

خوب باشد و حال مردم را هم خوب کند.
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صداپیشه عروسک محبوب «خندوانه» از کلیپ جام جهانى مى گوید 

«جناب خان» براى جنوبى هـا
 مثل فامیلشان است

فصل هاى دوم و سوم «بچه مهندس» پاییز پخش مى شود
فصل هاى دوم و سوم مجموعه تلویزیونى «بچه مهندس» در فصل 
پاییز به روى آنتن مى رود. مجموعــه تلویزیونى «بچه مهندس» در 
ایام ماه مبارك رمضان هر شب ساعت 21و30دقیقه از شبکه 

2 سیما پخش شد. 
بنابر این گزارش، این سریال که در حقیقت فصل اول یک 
مجموعه پر قسمت است، جمعه 25 خرداد ماه به پایان رسید 
و در ادامه فصل هاى دوم و ســوم که مربوط به نوجوانى و 

جوانى جواد جوادى است، مهرماه به روى آنتن خواهد رفت. 
این در حالى است که گروه تصویربردارى در حال حاضر مشغول ادامه 

کار هستند. 
پرویز پورحسینى، بهناز جعفرى، محمد کاسبى، ساناز سعیدى، بهاره 
رهنما، برزو ارجمند، اندیشــه فوالدوند، کریم اکبرى مبارکه، نفیسه 
روشن، سوگل طهماســبى، عباس جمشیدى فر، ســلمان فرخنده، 

فرزین محدث، مریــم خدارحمى، ســیاوش چراغى پور، حمید 

شریف زاده، هاله گرجى، افشــین نخعى، افشین سنگ چاپ، طوفان 
مهردادیان، شهروز ابراهیمى، کریم قربانى، بهار نوحیان، مهرناز بیات، 
بهرام سرورى نژاد، ســاعد هدایتى، فرخنده فرمانى زاده، فرج ا... گل 
سفیدى، شیدا یوسفى، سمانه حبیب پور، على برقى و بازیگران کودك 
یونا ت دین، نیوشــا علیپور و آریا نرج آبادى در سریال «بچه مهندس» 

ایفاى نقش کرده اند.

شود.
نست و
ى ایران

ســفانه 
. از نظر
م بسازد

شــان
ن آمده و
 جوانان
. من به
اگر  که
در آمدزا

ر آینده 

ی ل
خرداد ماه به پایان رسید 
ه مربوط به نوجوانى و

ر به ى
برزو ارجمند، اندیشــه فوالدوند، کریم اکبرى مبارکه، نفیسه  رهنما،
روشن، سوگل طهماســبى، عباس جمشیدى فر، ســلمان فرخنده، 

فرزین محدث، مریــم خدارحمى، ســیاوش چراغى پور، حمید

ز
یوسفى، سمانه حبیب پور، على برقى و بازیگر سفیدى، شیدا
یونا ت دین، نیوشــا علیپور و آریا نرج آبادى در سریال «بچه

ایفاى نقش کرده اند.
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ســرمربى تیم فوتبال ســپاهان گفت: هیچ جایى قول قهرمانى 
نمى دهم ولى با بررسى شرایط متوجه مى شوید که سپاهان شرایط 

خوبى دارد.
وى با اشاره به نتایج فصول قبل تیم فوتبال سپاهان اظهار کرد: در 
کسب عنوان چهاردهم فصل قبل همه مقصر هستند و نمى شود 

فرد خاصى را نام برد.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان در خصوص جذب بازیکنان خارجى 
خاطر نشــان کرد: براى جذب بازیکن خارجى حداقل 80 فیلم از 
هر بازیکن مشــاهده کردم تا به بازیکنى برســیم که به او احتیاج 
داریم، بازیکن مورد نظر را به باشــگاه معرفى کردم و باشگاه هم 

نامه نگارى هاى الزم را انجام داده است.
وى افزود: بازیکن خارجى که داریم بــا دالر 4000 تومانى، یک 
میلیارد و صــد میلیون تومان قرارداد مى بســته ولى از او تخفیف 

گرفتیم و با 900 میلیون تومان با او قرارداد بستیم.
قلعه نویى با اشــاره به شرایط «کى روش اســتنلى» خاطر نشان 
کرد: قول مى دهم کى روش شــرایط بهترى نســبت به فصل 
قبل داشته باشد، سال قبل یکسرى مشــکل داشت که نتوانست 

قابلیت هاى خود را نشان دهد.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: در نیم فصل گذشته در مورد 
بازیکنانى که جذب کردم به من انتقاد کردنــد ولى در آخر فصل 

عذرخواهى کردند اما در جمع ما حضور ندارند!
وى مبالغ قرارداد بازیکنان جذب شده و تمدیدى را متناسب دانست 
و تأکید کرد: در مورد مبالغ بازیکنان ما تبلیغ منفى شده، اگر سازمان 
لیگ تصمیم بگیرد و ســایر باشــگاه ها به آن عمل کنند ما هم 

قراردادها را منتشر مى کنیم.
قلعه نویى گفت: تمام بازیکنان جذب شــده در لیست من بودند و 
ساعت ها بحث و بررسى کردیم و بر اساس نیاز بازیکن جذب کردیم 

ولى به دنبال گزینه اصلى هستیم که هافبک طراح است.

سرمربى تیم فوتبال سپاهان با اشــاره به نحوه و زمان استفاده از 
بازیکنان جوان تصریح کرد: نحوه استفاده از بازیکنان جوان زمان 
مناسب طلب مى کند، در فصل گذشته 30 بازیکن از تیم پایه به تیم 

بزرگساالن اضافه شد اما نتیجه آن عنوان چهاردهمى بود.
وى ادامه داد: برنامه ریزى هاى الزم را انجام مى دهیم تا بعضى از 
بازیکنان جوان را به تیم دیگرى بفرستیم و پس از کسب تجربه و 

بازى در لیگ بار دیگر به تیم باز گردند.
قلعه نویى در پاسخ به ســئوال خبرنگارى مبنى بر اینکه آیا قول 
قهرمانى مى دهید؟ گفت: من مربى اى نیســتم که قول قهرمانى 
بدهم، هیچ جایى اینگونه قول نمى دهم ولى با بررســى شرایط 

متوجه مى شوید که سپاهان شرایط خوبى دارد.
وى تأکید کرد: سپاهان یک نام بزرگ است، امثال من و بازیکنان 

مى آیند و مى روند اما باید به پیراهن تیم افتخار کنند.
قلعه نویى با اشاره به تأثیر حضور محرم نوید کیا در سپاهان خاطر 
نشان کرد: بازیکنان باید نویدکیا را الگوى خود کنند و باید آنها را 

مانند محرم تربیت کنیم.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد: شــخصًا با على کریمى 
صحبت کردم، بعد از آن در جلسه با تابش مسائلى مطرح کرده که 
درون خانوادگى اســت و نباید مطرح شود اما نمى شود بازیکنى را 

به زور نگه داریم.
وى ادامــه داد: ما منافع باشــگاه را در نظر مــى گیریم و تصمیم 
مى گیریم، هرکسى خواست بماند در خدمتش هستم و هرکسى هم 

نخواست مى تواند برود.
قلعه نویى تصریح کرد: من مهدى شریفى را دوست دارم، در تبریز 
متوجه مشکل مچ پاى او شدم تا درمان کند اما این جدایى شاید به 

نفع او باشد و شرایط را براى او بهتر کند.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان با اشــاره به شرایط فصل گذشته در 
باشگاه ذوب آهن گفت: در ذوب شرایط خوبى داشتیم، کدام مربى 

تیمى را که خودش ساخته رها مى کند؟ اما هواداران سپاهان 
به من لطف داشتند و احساس ِدین کردم، همه دلخوشى 

آنها فوتبال است و باید انتظارات را برآورده کنیم.
وى با بیان اینکه با محرم نویدکیا به صورت مســتقیم 
صحبت نکــرده ام اظهار کرد: دوســت دارم محرم 
در تیم باشــد، باید با او صحبت کنم و پس از آن به 

جمع بندى برسیم.
قلعه نویى در خصوص جــذب دروازه بان هاى تیم 

تصریح کرد: گلر خوب از پدر و مادر خوب بهتر است، 
مطمئنم هر چهار دروازه بــان، دروازه ما را بیمه خواهند 
کرد، آنها مربى خوبى دارند که باعث پیشرفتشان خواهد 

شد.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان تأکید کرد: با سروش رفیعى 

در ارتباط هستم، در لیست من جزو گزینه ها بود ولى به دالیلى 
این مسئله منتفى شده است.

وى در خصوص رفتار باشگاه تراکتورســازى تبریز در جذب 
بازیکنان آزاد این تیــم اظهار کــرد: در ذوب اعالم کردیم 
بازیکنى از تراکتــور نمى گیریم اما نیم فصــل مخفیانه با 
بازیکنان ما مذاکره کردند و سه بازیکن ما را بردند، چطور 

آن کار خوب بود ولى ما کار بدى کردیم؟
قلعه نویــى افــزود: من حتى بــراى خریــد کیانى 

با مالــک تراکتورســازى صحبت کــردم و گفتم 
که کیانى را نگــه دارید اما کیانــى ترجیح داد 
یکسال از تراکتور جدا باشد و در زمان مناسب 
به تراکتــور باز گــردد، به همیــن دلیل تنها
 بازیکنى بود که با او یکســاله قرارداد بستیم، 
ضمن اینکه من قبًال دینم را بــه تراکتور ادا 

کردم. 

سرمربى تیم فوتبال سپاهان: 
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نصف جهان در حالى که پیش از این مســئوالن باشگاه 
پرسپولیس اعالم کردند که برنامه اى براى جذب عارف 
غالمى ندارند اما حاال خبرگزارى «ایلنا» خبر داده وى به 

زودى قرارداد خود را با این باشگاه منعقد مى کند. 
عارف غالمى، بازیکن تیم فوتبال ســپاهان که سابقه 
بازى در تیم ملى جوانان و امید را دارد با مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس به توافق رسیده است و به زودى قرارداد خود 

را با این تیم امضا مى کند.

این بازیکن در حالى به سرخپوشان مى پیوندد که همتاى 
آنها یعنى اســتقالل خریدهاى زیادى را در سنین پایین 
انجام داده و او مى تواند پاســخ خوبى براى آبى پوشان 
باشد چرا که در حال حاضر عارف جزو بازیکنان فیکس 
تیم امید است و در سپاهان هم حدود 2500 دقیقه بازى 

کرده است.
این بازیکــن 21 ســاله و گرگانى در خــط دفاع بازى 

مى کند.

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان، گفت:  
به دنبال قهرمانى در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 

آسیا هستیم.
 سعید آذرى در جلســه معرفى سرمربى جدید 
تیــم بــه بازیکنان تیــم در شــروع تمرینات 
بدن ســازى تیم فوتبال ذوب آهــن گفت: با 
تغییرات اساسى که در ساختار تیم فوتبال انجام 
دادیم، به دنبال قهرمانــى در لیگ برتر و لیگ 

قهرمانان آسیا هستیم.
وى اظهار کرد: امسال کســى به مجموعه ما 
اضافه شده، که با علم روز فوتبال دنیا آشناست و 
شخصیت و کرامت بین المللى دارد. نمازى زاده، 
رزومه بزرگى دارد و با آدم هاى بزرگى هم کار 

کرده است.
آذرى بــه امکانات ســخت افزارى باشــگاه 
ذوب آهن اشاره کرد و افزود: ما قوى ترین تیم 
ایران هســتیم. امکانات خوبى در اختیار داریم 
و افتخارات کســب شده بســیار خوبى داریم. 
چهارمین سال متوالى است که در لیگ قهرمانان 
باشگاه هاى آسیا حضور داریم و آینده خوبى را در 

پیش روى خود خواهیم داشت.
وى عنوان کــرد: روند حرکتــى خوبى را طى

کرده ایم و به رشد خود ادامه مى دهیم، زیرا به 
صورت برنامه محور عمل مى کنیم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با اشاره به انتخاب  
امید نمازى به عنوان ســرمربى تیــم فوتبال 
این باشــگاه، خاطر نشــان کرد: همه مربیانى 
که در زمان حضور من بــه ذوب آهن آماده اند، 
مربیان قابل احترامى هســتند، اما فکر مى کنم 
امید نمازى بهترین انتخاب بــراى ذوب آهن 

بود.
آذرى خطاب به بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن، 
گفت: امسال سال اثبات توانمندى هاى شماست 
و ما باید خیلى چیزها را ثابت کنیم و به اهدافى 

که ترسیم کرده ایم دست یابیم.

کاپیتان پیشین تیم ملى فوتبال سوئد در اظهار 
نظرى جالب تیم هاى عربى شــرکت کننده در 

جام جهانى را به باد تمسخر گرفت.
 در جام جهانى 2018 روســیه چهار تیم عربى 

حضور دارند.
تیم هاى مصر، مراکش و عربستان سه نماینده 
عربى در بازى نخست خود تن به شکست داده اند 
و در حال  حاضر تنها تونس باقى مانده است که 

باید به مصاف تیم   ملى فوتبال انگلیس برود.
عملکرد ناامید کننده تیم هاى عربى باعث شد 
تا «زالتــان ایبراهیموویچ»، کاپیتان پیشــین 
تیم   ملى فوتبال ســوئد، تیم هاى عربى را به باد 

تمسخر گیرد.
ایبراهیموویچ گفت : اگر همه تیم هاى عربى در 
یک گروه قرار مى گرفتند هیچ کدام از آنها به دور 

بعد صعود نمى کرد.
تیم   ملى فوتبال مراکش کــه یکى از تیم هاى 
عربى قاره آفریقاســت برابر تیم   ملى ایران تن 
به شکست داد. مصر دیگر تیم عربى قاره آفریقا 
هم برابر تیم   ملى فوتبال اروگوئه تن به شکست 
داد و تیم   ملى فوتبال عربستان سعودى نیز هم 

نماینده قاره آسیا برابر روسیه تحقیر شد.

باخت تیم ملى مراکش مقابل ایران شوك بزرگى 
به فوتبال این کشور وارد کرده است و رسانه هاى 
مراکشــى واکنش هاى جالبى نسبت به این اتفاق 
نشان داده اند. سایت 24ala24 مراکش در واکنش 
به این باخــت تیتر «آرزوها و دردهــا» را انتخاب 
کرد و نوشــت: «"کارلوس کى روش"، ســرمربى 
ایران مى دانست در این مسابقه چگونه باید مقابل 
حریف قرار بگیرد درســت برعکس "هروه رنار" 
که از حفره هاى کشــنده در خط دفاع مراکش به 
خصوص در دقایق پایانى بازى غافل شد و تلخى 
این شکست را به ما چشــانید! مردم مراکش بعد از 
سقوط دروازه این تیم در دقایق پایانى بازى حسرت 

بزرگى را تجربه کردند.»
83 درصد مخاطبان این ســایت پیش بینى کرده 
بودند تیم ملى مراکش بر ایران پیروز خواهد شــد 
و فقط 7 درصد آنها معتقــد بودند ایران مراکش را 
شکست خواهد داد. روزنامه «منتخب» هم تیتر زد: 
«آتش بوهدوز، سیاه ها را با سناریویى نفرت انگیز 
کشــت!» این روزنامه در ادامه نوشت: «بازیکنان 
تیم ملى ایــران، هــواداران و خبرنگارانى ایرانى 
باور نمى کنند که در این مســابقه پیروز شــده اند. 
خوشــحالى آنها بیشتر از چیزى اســت که تصور 
مى کردند. آنها صبور بودند و حاال آرزو دارند از سد 
اسپانیا و پرتغال هم بگذرند و به مرحله دوم راه پیدا 
کنند.» سایت «تنجا 7 » هم خوشحالى هواداران 
فوتبال عربستان از باخت تیم ملى مراکش در برابر 

ایران را تیتر کرده است. 
هواداران عربستان در شبکه هاى اجتماعى حسابى 
از باخت مراکش خوشحال بودند و با گل به خودى 
«عزیز بوهدوز» شوخى هاى زیادى انجام داده اند.

ســایت «احداث» هم از قول عزیز بوهدوز نوشته: 
«مرا ببخشــید که باعث این شکست شدم. من از 
اتفاقى که افتاد بى نهایت غمگینم.» این ســایت 
همچنین خبر واکنش توییتر رسمى حسن روحانى 
به این پیــروزى را هم کار کرده و نوشــته رئیس 
جمهور ایران از پیروزى تیم ملى این کشور مقابل 

مراکش خوشحال است. 

نصف جهــان علیرضا بیرانوند و روزبه چشمى، این دو و به خصوص روزبه هدف انواع و اقسام 
شوخى ها در فضاى مجازى قرار گرفته بودند و شوخى با آنها به نوعى تبدیل به مدل جدیدى 
از کرى بین هواداران استقالل و پرسپولیس شده بود، اما گویا شوخى با این دو بازیکن به آنها 
انرژى زیادى براى موفقیت در جام جهانى داد چرا که  بازى جمعه شب جلوى مراکش نشان داد 
که «کارلوس کى روش» بى جهت به این دو بازیکن اعتماد نکرده است. دیگر خبرى از اشتباهات 
اعصاب خردکن روزبه – که در بازى با ترکیه شــاهد آن بودیم – نبود و روزبه با تمام وجودش در خط 
دفاعى تیم ملى بازى کرد. بیرانوند هم که قبل از بازى نگران ضعفش در برابر شوت هاى حریف و به خصوص 
«حکیم زیاش» بودیم، دو سیو فوق العاده جلوى مراکش داشت تا بعد از بازى شادى این دو مهره کلیدى تیم ملى 
در دوربین عکاسان ثبت شود. حاال منتظر دوستان طناز و با نمک در شبکه هاى اجتماعى هستیم تا ببینیم حاضر 

هستند که از این دو بازیکن تعریف کنند یا نه.

نمایش ضعیف «داوید دخیا» در بازى هاى اخیر اسپانیا باعث شده تا منتقدان نیمکت 
نشینى او در بازى برابر ایران را تقاضا کنند.

 اسپانیا برابر پرتغال با تساوى 3-3 متوقف شد و شاید مى توانست برنده از زمین خارج 
شود؛ اگر دخیا روى گل دوم، مرتکب آن اشتباه فاحش نمى شد.

دخیا شوت نه چندان خطرناك «کریستیانو رونالدو» را نتوانست روى زمین مهار کند و 
توپ پس از برخورد به دستان او درون دروازه غلتید.

دخیا در بازى دوستانه مقابل سوئیس هم نمایش ضعیفى داشت و یک گل بد خورده بود 
تا این دو اشتباه، او را در کانون انتقادات قرار دهد.

  در برنامه «ال چیرینگیتو»، اکثر کارشناسان خواهان نیمکت نشینى دخیا در بازى بعدى 
اسپانیا(مقابل تیم ملى کشــورمان) بودند. آنها معتقدند که دخیا از لحاظ ذهنى در 

شرایط جام جهانى قرار ندارد و در بدترین فرم یکسال گذشته خود به سر مى برد.
دخیا البته در این برنامه از حمایت قاطع «پاکو بویو»، گلر سابق رئال و تیم ملى 

و وى اعتقاد داشــت اسپانیا برخوردار بود 

که دخیا در 
بازى هاى بعدى 

شایستگى هایش را اثبات خواهد 
کرد و نیمکت نشینى او در چنین 
شرایطى بدترین تصمیم ممکن 

خواهد بود.
 الزم به ذکر است که «په په رینا» و «کپا»، دروازه بان هاى دوم 

و سوم اسپانیا در جام جهانى هستند.
 

عارف، پرسپولیسى مى شود 

نمازى
 کرامت بین المللى دارد

اظهارنظر تمسخرآمیز 
درباره تیم هاى عربى

نصف جهــان علیرضا بیرانوند و روز
شوخى ها در فضاى مجازى قرار گر
از کرى بین هواداران استقالل و پرس
انرژىزیادى براى موفقیت در جام جه
«کارلوس کى روش» بى جهت به این که
–اعصاب خردکن روزبه – که در بازى با ترکیه
دفاعى تیم ملى بازى کرد. بیرانوند هم که قبل از باز

دو سیو فوق العاده جلوى مراکش «حکیم زیاش» بودیم،

این دو اشتباه، او را در کانون انتقادات قرار دهد. تا
  در برنامه «الچیرینگیتو»، اکثر کارشناسان خواهان نیمکت نشینى دخیا در بازى بعدى 

اسپانیا(مقابل تیم ملى کشــورمان) بودند. آنها معتقدند که دخیا از لحاظ ذهنى در 
.د.برد. شرایط جام جهانىقرار ندارد و در بدترین فرم یکسال گذشته خود به سر مى 
تیم ملى حمایت قاطع «پاکو بویو»، گلرسابق رئال و دخیا البته در این برنامه از

بود  ووووووووووووو وى اعتقاد داشــت اسپانیا برخوردار

که دخیا در 
بازى هاى بعدى 

اثبات خواهد  شایستگىهایش را
در چنین  کرد و نیمکت نشینى او
شرایطى بدترین تصمیم ممکن 

خواهد بود.
 الزم به ذکر است که «په په رینا» و «کپا»، دروازه بان هاى دوم 

و سوم اسپانیا در جام جهانى هستند.

مراکش خوشحال است. 

دخیا نباید مقابل ایران بازى کند!   سناریوى نفرت انگیز

اخشش

ررننن ااررار رننناانانهاهاهاهههااا

شششششش زوو

 حاال کجایید بانمک ها؟!

   احسان حاج صفى، هافبک تیم ملى ایران و عضو باشگاه المپیاکوس گفت: تمام ذهنیت ما در شرایط 
کنونى بازى با اسپانیاســت. ایران فرصت صعود به مرحله بعد را دارد. امیدوارم مــردم ایران براى ما

 دعا کنند.
وى درباره اینکه پس از شــجاعى کاپیتان دوم ایران اســت و درباره مســئولیتش گفت: کاپیتان اول 
مسعود است و کاپیتان دوم من هستم. زمانى که مســعود از زمین بازى خارج مى شود این مسئولیت
 برعهده من اســت. من تالش زیادى در بازى با مراکش کردم و خوشبختانه موفق شدیم به پیروزى 

خوبى برسیم.

فکر و ذکرمان اسپانیاست
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نصف جهــان  در مورد دیــدار دو تیم 
اسپانیا و پرتغال و اینکه چه نتیجه اى 
مى توانســت در این دیدار به نفع تیم 
ملى ایران باشــد، بحث و تبادل نظر 

زیاد است.
تیم ملى اســپانیا و پرتغال به تساوى 
3-3 رســیدند و این  به عقیده عمده 
کارشناســان و با کمى دقت نشــان 
مى دهد نتیجه اى بد بــراى تیم ملى 

ایران است.
 پیش از آغاز جام جهانى کمتر کسى 
تصور مى کرد واژه ها و اخبار، احتماالت 
صعود ایران پس از بازى با مراکش را 
بررســى کنند اما شاگردان «کارلوس 
کى روش» عالوه بر کســب 3 امتیاز، 
امیدوارکننده ظاهر شــدند و حاال تِه 
دلمان به شگفتى ســازى بیشتر نیز 

امیدواریم.

 اما پس از پیــروزى ایران، اکثر اهالى 
فوتبال اعتقاد داشتند که نتیجه تساوى 
اســپانیا و پرتغال به نفع ماست و بعد 
از رقم خوردن این نتیجه، خوشــحال 
بودند. اگر چه این نتیجه ســبب شد 
تــا ایران صدرنشــین گــروه مرگ 
باشــد، اما اگر قرار را به رؤیاســازى 
و صعــود بگذاریم، تســاوى پرتغال 

و اسپانیا نتیجه اى بد براى ایران بود.
 اما دلیل این موضوع؛ ایران در شرایطى 
از مرحله گروهى صعــود مى کند که 
یکى از تیــم هاى اســپانیا و پرتغال 
حذف شوند. بنابراین پیروزى در بازى 
مســتقیم این دو تیم، تکلیف ایران را 
مشخص مى کردند و ما مى دانستیم 
باید تالش کنیم همراه با این تیم راهى 
مرحله بعدى شویم. چه بهتر مى شد که 
این تیم اســپانیا باشد، چرا که در این 

صورت فرصت لغزش برابر این تیم و 
از دست دادن صدرنشینى را داشتیم.

 همچنین در صــورت وجود یک برنده 
در آن بــازى، ایــران با دو تســاوى 
مى توانســت جواز صعود را قطعاً به 
دست بیاورد چرا که در بدترین حالت، 
در هفته پایانى با یک تیم 7 امتیازى و 
یک تیم 4 امتیازى روبــه رو بودیم اما 
االن ممکن اســت در هفته پایانى که 
5 امتیازى خواهیم بــود (با فرض دو 
تســاوى) با دو تیم 5 امتیازى روبه رو 
باشــیم و به دلیل تفاضل گل کمتر یا 
گل زده کمتر (تســاوى پرگل اسپانیا 

پرتغال) از صعود باز بمانیم.
 البته فراموش نکنیم در دو بازى سخت 
مقابل اســپانیا و پرتغال، کار بســیار 
سختى پیش رو داریم و امتیاز گرفتن 

از این تیم ها کار آسانى نیست.

نصف جهان  مهدى شریفى،  شماره اى را در پرسپولیس انتخاب 
کرده که پیش از این بر تن بزرگان این باشگاه بوده است.

گویا بعد از ســال ها قرار است شماره 10 پرســپولیس بر تن 
یک مهاجم نوك باشد. مهدى شــریفى که امسال از سپاهان 
به پرســپولیس آمده روز یک شــنبه با رخصت از بزرگان این 
باشــگاه پیراهن شــماره 10 را گرفت و به احتمــال زیاد از 
نیم فصــل دوم با این پیراهــن در ترکیب پرســپولیس قرار

 مى گیرد.
قرار است شماره 10 بار دیگر بر تن یک مهاجم باشد و مهدى 
شریفى این پیراهن را گرفته اســت. شریفى اگر معجزه نقل و 
انتقاالتى سرخ ها رخ ندهد از نیم فصل با این شماره در ترکیب 
پرســپولیس قرار مى گیرد. شریفى  در اینســتاگرامش بعد از 
گرفتن شماره 10 پرسپولیس نوشت:  «مى دونم جایى اومدم 
که بزرگاى زیادى داشته و داره. فوتبال ایران بزرگ زیاد داره 
و خیلیاشون، پرسپولیسى بودن. بزرگایى که روزگارى آرزوى 
همه ما بود از نزدیک ببینمشــون. حاال جایى هســتم که این 
اسطوره ها وهم نسالشون با بودنشــون، عشق به فوتبال رو 
در من و خیلى از همسن و ســاالى من ایجاد کردن.  پوشیدن 
پیراهن پرسپولیس خودش جسارت زیادى مى خواد، چه برسه 
به اینکه بخواهى یکى از پیراهن هاى تاریخیش رو بپوشــى. 
مى دونم شماره 10 پرســپولیس براى خیلیا آرزوست. اصًال 
شــماره 10 خاصه و تو یه تیم خاص، خاص تر هم مى شــه. 
این پیراهن کم یا زیــاد تن خیلى از بــزرگان رفته. از مرحوم 
همایون بهــزادى و آقاى کالنى تا على آقــاى دایى که هنوز 
تو دنیا تکه و افتخار ایرانه؛ بــراى همین رخصت مى خوام. از 
همه پرسپولیسى ها. از اونایى که این شــماره رو پوشیدن یا 
شایســته تر از من بودن و این شماره رو مى خواستن. رخصت 

ســورپرایز مى خوام. این شماره براى  من 

بزرگى بود. به همه پرسپولیسى ها قول مى دم تمام سعى خودم 
رو مى کنم تا شرمنده نشم.» 

 سایت ورزش سه و خبرگزارى فارس با نگاهى  به این موضوع 
در مطالبى جداگانه اى در باره پیراهن شــماره 10 در باشگاه 
پرسپولیس مطالبى نوشته اند. در یکى از این مطالب آمده بود: 
درباره پیراهن شماره 10 پرســپولیس البته باید گفت که این 
شماره در سال هاى ابتدایى تأسیس این باشگاه بر تن بزرگانى 
چون همایون بهزادى و صفر ایرانپاك بوده است که هر دو 
از بهترین گلزنان تاریخ باشگاه هستند. در سال هاى بعد از 

انقالب اسالمى اما این شماره بر تن غالمرضا فتح آبادى بود. 
اما در دهه 60 وقتى شاهرخ بیانى از استقالل به پرسپولیس 
آمد على پروین شماره 10 را به او داد و شاهرخ سالى رؤیایى 
را با پرسپولیس سپرى کرد. بعد از بیانى على دایى پیراهن 

شماره 10 پرسپولیس را پوشــید و اعتبار زیادترى به 
آن داد. ادموند بزیک که براى جانشــینى دایى آمده 
بود با پیراهن شــماره 10 تبدیل به مهره محبوب 
سرخ ها در دهه 70 شــد. اما بعد از آن شماره 10 
دیگر به بازیکنان مهاجم و گلزن هاى تمام عیار 
داده نشــد. حامد کاویانپور، علیرضا نیکبخت، 
میثم بائو، غالمرضا رضایى و  این اواخر، فرشاد 

احمدزاده آن را به تن مى کردند.
به گــزارش نصــف جهــان، یکــى از

 کانال هاى هوادارى پرســپولیس در 
این باره نوشته: «ما نمى دانیم اعطاى 
شماره 10 پرسپولیس به یک بازیکن 
صفر کیلومتر که خیلى هم در فوتبال 
ایران ســتاره نیســت چــه معنایى

 مى تواند داشته باشد!»

نصف جهان امیر قلعه نویى بى خیال جذب سروش رفیعى شده، موضوعى 
که با توجه به تعصب شــدید این بازیکن به پرسپولیس، مورد استقبال 

هواداران سپاهان قرار گرفته است.
امیر قلعه نویى، سرمربى سپاهان در نشست مطبوعاتى معارفه خود 
در این باشــگاه اصفهانى اعالم کرد با وجــود مذاکراتى که با این 
بازیکن داشته است اما پرونده جذب سروش در سپاهان بسته شده و 
به نظر مى رسد آنها قصد دارند با یک پلى میکر خارجى براى حضور 

در سپاهان به توافق برسند.
امیر قلعه نویى که نام سروش رفیعى را در فهرست خود قرار داده 
بود و همچنین نیم نگاهى به محسن مسلمان داشت باتوجه 
به طول کشــیدن مذاکرات و عدم پاسخ مشخص از 
ســروش تصمیم جدیدى گرفته و این بدان 
معناست که اگر رفیعى بخواهد فوتبال 
خــود را در تیمــى در ایران 

احتماًال به پرســپولیس ادامه دهد 
آنکه تیم هاى قطرى خواهد پیوست مگر 

را در لیگ ســتارگان همچنان ایــن بازیکن 
اتفاق هــم باتوجه به حفظ کنند که البته این 
قیمت ارز دور از ذهن نیست افزایــش خیره کننده 

چراکه حــاال یک قرارداد متوســط خارجى هــم مبلغى 
غیرقابل رقابت را براى باشگاه هاى ایرانى خواهد ساخت.
البته رفیعى با «برانکــو ایوانکوویچ» مذاکرات اولیه را 
انجام داده و همچنین این دو در جلسه اى نیز حضوراً 
در مورد فصل آینده به مذاکــره خواهند پرداخت اما 
مشخص نیست که پرســپولیس توان الزم را براى 
جذب این فوق ســتاره تکنیکى داشــته باشد. البته 
سرخپوشــان یک مانع دیگر هم دارند و آن بسته 
بودن پنجره نقل و انتقاالت و هدر شــدن یک نیم 
فصل است. رفیعى که دوست دارد در جام ملت هاى 
آسیا در جمع نفرات نهایى تیم ملى باشد حتماً باید در 
نیم فصل اول در یک تیم خوب به میدان برود. در 
حال حاضر در لیگ ایران تیم هاى نساجى و فوالد 
و البته یک یا دو تیم تهرانى آمادگى کاملى براى 
حضور رفیعى در جمع خود را در نیم فصل دارند.

به گزارش نصف جهــان، با توجه بــه ابراز 
عالقه شدید سروش رفیعى به پرسپولیس 
در مصاحبه ها و پست هاى اینستاگرامى، 
تصمیم قلعــه نویى در بى خیال شــدن 
براى جذب رفیعى، با استقبال هواداران 
ســپاهان که حساســیت زیادى روى 

پرسپولیس دارند مواجه شده است.

سپاهان از «سروش» لفت داد!

مهاجم تیم ملى ایران در دقایق اندك حضورش 
در زمین توانست اثر بســیار مهمى روى بازى 

بگذارد.
تیم ملى ایــران در نخســتین بــازى خود در 
رقابت هاى جام جهانى 2018 روســیه در شهر 
سن پترزبورگ به مصاف تیم ملى مراکش رفت 
و موفق شد با یک گل دیرهنگام حریف آفریقایى 

خود را شکست دهد.
«کارلوس کى روش» در این بازى سه تعویض 
انجام داد که یکى از آنها ورود سامان قدوس به 
زمین بود. مهاجم ایرانى – سوئدى تیم ملى که 
تصور مى شد بیشتر از اینها از سوى کى روش به 
او بازى داده شود، در اولین بازى جام جهانى هم 
مانند دیدارهاى تدارکاتى اخیر در ترکیب فیکس 
جاى نداشــت و منتظر فرصتى براى حضور در 

زمین بود. 
قدوس سرانجام به عنوان آخرین یار تعویضى در 
دقیقه 84 وارد زمین مسابقه شد و جاى علیرضا 
جهانبخــش را پس از مصدومیــت او در زمین 
گرفت. قدوس، بهترین بازیکن فصل گذشــته 
لیگ سوئد، براى اثبات خودش زمانى بیشتر از ده 
دقیقه نیاز نداشت. او در سمت راست خط دفاعى 
مراکش به یک توپ رسید و با قرار دادن بدنش 
مقابل بازیکن حریف، یک خطاى حرفه اى از او 
گرفت. ضربه خطایى که چند ثانیه بعد توســط 
حاج صفى زده شــد، با ضربه سر اشتباه «عزیز 
بوهادوز» وارد دروازه تیم مراکش شد و در نهایت 
دومین پیروزى ایران در تاریخ جام هاى جهانى 

به شکلى دراماتیک رقم خورد.

«آساموا جیان»، مهاجم سابق تیم ملى غنا تأکید کرد 
که اخبار مبنى بر رکورد شکنى «کریستیانو رونالدو» 
اشتباه اســت و رکورد گلزنى در رقابت هاى پیاپى 
همچنان متعلق به اوست. رونالدو موفق شد مقابل 
اسپانیا هت تریک کند و در هشتمین تورنمنت پیاپى، 
موفق به گلزنى شود. برخى رسانه ها مدعى شدند 
که این موضوع یک رکورد محسوب مى شود ولى 
جیان تأکید کرد کــه او در 9 رقابت پیاپى موفق به 
گلزنى شده و رکورد متعلق به اوست. او در توییترش 
نوشت:«مردم دستاورد من در تاریخ جام جهانى را 
نادیده مى گیرند اما  مــن مى خواهم تمام دنیا بداند 
که رفتار درستى با من نشد و رکورد تا همیشه براى 
من خواهد بود.»  جیان که در حال حاضر در باشگاه 
کایســرى اســپور ترکیه توپ مى زند، در سه جام 
جهانى و شش جام ملت هاى آفریقا موفق به گلزنى 
شده است. او در جام جهانى 2006 مقابل جمهورى 
چک گلزنى کرد، در جام ملت هــاى آفریقا 2008 
مقابل گینه گل زد، در جام ملت هاى آفریقا 2010، 
سه گل به ثمر رساند که شامل گل پیروزى بخش 
تیمش مقابل نیجریه در نیمه نهایى مى شود. او در 
جام جهانى 2010 نیز سه گل زد، هر چند که تیمش 
در مرحله یک چهارم نهایى مقابل اروگوئه در ضربات 
پنالتى شکست خورد.  جیان در جام ملت هاى آفریقا 
2012 مقابل مالى گل زد و در سال 2013 در همین 
تورنمنت، یک گل به نیجریه زد. او در جام جهانى 
2014، دروازه پرتغال و آلمان را باز کرد و دو سال بعد 
در جام ملت هاى آفریقا 2015، مقابل الجزایر به گل 
رسید. بدین ترتیب او در 9 تورنومنت پیاپى، توانسته 

گلزنى کند و رکوردش باالتر از رونالدو است.

  تجلى واژه
حرفه اى گرى

رکورد متعلق به من است

شماره 10 براى 
بازیکن صفر کیلومتر!

ىىىىىراى ســورپرایز مى خوام. این شماره ب  مى تواند داشته باشد!»من 

نصف جهان امیر قلعه نویى بى خیال جذب سروش ر
به تعصبشــدید این بازیکن به پرسپ که با توجه

هواداران سپاهان قرار گرفته است.
امیر قلعه نویى، سرمربى سپاهان در نشست م
در این باشــگاه اصفهانى اعالم کرد با وجــو
بازیکن داشته است اما پرونده جذب سروش د
به نظر مى رسد آنها قصد دارند با یک پلى میکر

در سپاهان به توافق برسند.
ف امیر قلعه نویىکه نام سروشرفیعى را در
بوبود وهمچنین نیم نگاهى به محسنم
به طول کشــیدن مذاکرات و ع
ســروش تصمیم جدید
ر معناست که اگر
ر خـخــود

ااحتادامه دهد 
آخواهد پیوست مگر 

همچنان ایــن بازیکن 
حفظ کنند که البته این 
قیمتافزایــش خیره کننده 

چراکه حــاال یک قرارداد متوســط
غیرقابل رقابت را براى باشگاه هاى
البته رفیعى با «برانکــو ایوانکوو
انجام داده و همچنین این دو در
در مورد فصل آینده به مذاکــر

مشخص نیست که پرســپولیس
جذب این فوق ســتاره تکنیکى
سرخپوشــان یک مانع دیگر
بودن پنجره نقل و انتقاالت و
ففصل است. رفیعىکه دوست
آسیا در جمع نفرات نهایى تیم
نیم فصل اول در یک تیم خو
حال حاضر در لیگ ایران تیم
و البته یک یا دو تیم تهرانى
حضور رفیعى در جمع خود
به گزارش نصف جهــا
عالقه شدید سروش

در مصاحبه ها و پست
تتصمیم قلعــه نویى
براى جذب رفیعى
ســپاهان که حس
م پرسپولیس دارند

سپاهان از «سروش» ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نصف جهــان  گل خوردن تیمى که در تمام مسابقات رسمى تحت نظر 
فیفا در دو سال گذشــته گلى دریافت نکرده بود؛ آن هم گل به خودى. 
هاراگیرى از روى نیمکت. اتفاقى که حاال مســابقه ایران و مراکش را 
در ذهن تمام کسانى که پاى تلویزیون نشســته بودند، تبدیل به چند 
تصویر ویژه کرده؛ تصویر گل به خودى مهاجم مراکش، شکستن رکورد 
گل نخوردن مراکشى ها و البته دومین برد ایران در تاریخ جام جهانى. 
این همه تصویر ویژه براى مسابقه اى که بعد از شروع امیدوارکننده و 
جذاب آفریقایى ها، تبدیل به دیدارى کسل کننده شد. مسابقه اى که تا 
دقیقه نود و پنجش هیچکس فکر نمى کرد اینقدر نکته و اتفاق خاص 
در دل خودش داشته باشد. اینکه خلسه اى عجیب در انتظار تیم ایران 
باشد. خلسه اى که «کارلوس  کى رو ش» بعد از پایان این مسابقه، آن را 

جدالى زیبا توصیف کند.
سانتر احســان حاج صفى، ضربه ســر «عزیز بوهادوز» و دومین برد 
ایران در تاریخ جام جهانى. این عجیب ترین اتفاقات ممکن بود؛ یکى 
از مهمترین بردهاى تاریخ فوتبال ایران با ضربه ســر مهاجم مراکش 
به ثبت رســید. مهاجمى که هم در ســن پائولى آلمان و هم مراکش 

نیمکت نشین بود و حاال شاید توان روحى مبارزه در این تورنمنت را هم 
از دست بدهد. شــاگردان کى روش براى این مسابقه یک دستور ویژه 
داشتند؛ «فروپاشى ذهنى». این مهمترین مأموریت بازیکنان ایران بود. 
بعد از مسابقه کى روش به خبرنگاران گفت: «ما سعى کردیم بازیکنان 
مراکش را دچار فروپاشــى ذهنى کنیم. ســعى کردیم آنها را نادیده

 بگیریــم و اثــر خودمــان را روى مســابقه بگذاریم.» فروپاشــى 
ذهنــى مراکشــى ها باالخره اتفــاق افتــاد. در دقیقــه 95. به قول 
کارلوس کــى روش  «هیچکس ســوپرمن نیســت. زمانى که یک 
تیم متحد باشــد، مى تواند داســتان هاى فوق العاده اى بسازد. فلسفه 
کار مــا در ایران همیــن اســت؛ غیرممکن ها را ممکــن کنیم.» در 
شــروع مســابقه حدس زدن پیــروزى ایــران غیرممکــن به نظر 
مى رسید. شاید حتى سوپرمن هم در گروهى که اسپانیا و پرتغال حضور 
دارند، نتواند صدرنشین گروه بماند. اما تیم کارلوس کى روش و بازیکنان 
ایران، هر دو کار را با هم انجــام دادند؛ هم غیرممکن را ممکن کردند، 
هم تا بعدازظهر چهارشــنبه صدرنشین یکى از سخت ترین گروه هاى 

جام جهانى خواهند بود.

تله کى روش براى مراکش جواب داد

                فروپاشى ذهنى  

مترجم ســرمربى کروات پرسپولیس 
که بعد از مسائل حاشیه اى اش به نظر 
مى رسید از پرســپولیس جدا شود در 
دور جدید تمرینــات این تیم کماکان 

حضور دارد.
جشن قهرمانى پرسپولیسى ها براى 
اصغرنیک سیرت مترجم این تیم روز 
خوبى نبود چرا که حرف هاى ناجور او 
درباره «برانکــو ایوانکوویچ» درحالى 
که محسن مســلمان در همان زمان 
مشغول فیلمبردارى و پخش زنده آن 
در اینستاگرام بود به سرعت در ابعاد 
جهانى پخش شد. همین موضوع باعث 
شد برانکو در مصاحبه اى قبل از بازى 
با الجزیره به صراحــت اعالم کند که 
از دســت مترجمش ناراحت است و 
این نشــان مى داد که پرسپولیسى ها 
باید به فکر یک مترجم کروات جدید

 باشند.
اما در تمرین اخیر پرسپولیس نیک 
سیرت طبق روال سال هاى قبل 
حضور داشــت و کار ترجمه 
حرف هاى برانکو را انجام 
داد. البته گفته مى شــود 
حضور او بــراى فصل آینده 
هنوز قطعى نشده است هرچند فعًال 
در کنار برانکو حضور خواهد داشت تا 
باشگاه در آینده تصمیمات تازه اى را 

در این رابطه بگیرد.
 

آغاز به کار مجدد
 نیک سیرت  
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پولیسى ها قول مى دم تمام سعى خودم 
شم.» 

رگزارى فارس با نگاهى  به این موضوع 
باره پیراهن شــماره 10 در باشگاه   در
شته اند. در یکى از این مطالب آمده بود: 
1 پرســپولیس البته باید گفت که این 
یى تأسیس این باشگاه بر تن بزرگانى 
و صفر ایرانپاك بوده است که هر دو

باشگاه هستند. در سال هاى بعد از 
 شماره بر تن غالمرضا فتح آبادى بود. 
بیانى از استقالل به پرسپولیس هرخ
1 را به او داد و شاهرخ سالى رؤیایى 
کرد. بعد از بیانى على دایى پیراهن 

پوشــید و اعتبار زیادترى به  را
ه براى جانشــینى دایى آمده 
10 تبدیل به مهره محبوب 
اما بعد از آن شماره 10 ـد.
جم و گلزن هاى تمام عیار 
انپور، علیرضا نیکبخت، 
ایىو  این اواخر، فرشاد 

ى کردند.
جهــان، یکــى از

پرســپولیس در 
دانیم اعطاى  ى
به یک بازیکن 
 هم در فوتبال 
 چــه معنایى
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مترجم ســرمربى کروا
که بعد از مسائل حاشیه

مى رسید از پرســپولیس
دور جدید تمرینــات ای

حضور دارد.
جشن قهرمانى پرسپول
اصغرنیک سیرت مترجم
خوبى نبود چرا که حرف
درباره «برانکــو ایوانکو
که محسن مســلمان د
پ مشغول فیلمبردارى و
در اینستاگرام بود به س
جهانى پخش شد. همین
شد برانکو در مصاحبه ا
با الجزیره به صراحــت
از دســت مترجمش نا
این نشــان مى داد که پ
باید به فکر یک مترجم

 باشند.
اما در تمرین اخیر پر
سیرت طبق روال
حضور داشــت
هاى بر حرف
داد. البته گف
حضور او بــر

نشده است هنوز قطعى
در کنار برانکو حضور خو
باشگاه در آینده تصمیم

در این رابطه بگیرد.

آغاز به کار
 نیک سیر

اى کاش اسپانیا برده بود!
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سردرد یکى از شایع ترین دردهایى است که گاهى حتى با فکر 
کردن به آن، دچارش مى شویم. برخى از سردردها خفیف هستند 
و تنها با یک لیوان چاى یا قهوه و کمى اســتراحت دست از سر 
ما برمى دارند، اما گاهى هم هیچیک از آنها افاقه نمى کند و باید 

دست به دامن انواع مسّکن ها شویم.
نکته قابل توجه این اســت که ســردرد به دالیل مختلفى بروز 
مى کند، بنابراین نباید خودسرانه مسّکن استفاده کرد و باید تحت 
نظر پزشک متخصص، علت بروز سردرد تشخیص داده شود تا 
با درمان مناسب، بیمارى بهبود یافته و از بروز مشکالت بیشتر 

پیشگیرى شود.
فشــار خون باال یکى از دالیل بروز سردرد است. فرشته نادرى 
بهدانى، متخصــص مغز و اعصاب بــا تأکید بــر اینکه رابطه 
سردرد و فشــار خون، یک رابطه پیچیده و چند فاکتورى است، 
گفت: مهمترین ســردردى که در این حیطه شــناخته شــده
 است، ســردرد هاى ناشــى از کریز (حمله ناگهانى) فشار خون 

است.
این عضو انجمن ســردرد ایران ادامه داد: آن دســته از افرادى 
که به طور ناگهانى دچار فشار سیســتولیک باالى 160میلیمتر 
جیوه یا فشــار دیاســتولیک باالى 120 میلیمتر جیوه شــوند، 

ممکن است دچار سردردهاى شدیدى شوند. وى افزود:معموًال 
این دســته از ســردرد ها به درمان هاى معمول ســردرد پاسخ 
مناســبى نمى دهند و تنها راه رهایى از آن، کنترل فشــار خون 

است. 
به گفته ایــن متخصص مغز و اعصاب، ســردردهاى ناشــى 
از افزایــش فشــار خون در ســه گروه ســردردهاى شــدید، 
متوســط و خفیف طبقه بندى مى شــوند، امــا چگونه مى توان 
سردردهاى ناشى از پرفشــارى خون را از سایر دردهاى ناحیه 
ســر تشــخیص داد؟ نادرى بهدانى در پاســخ به این سئوال 
گفت: این ســردرد ها معموًال ضربان دار هســتند، در دو طرف
ســر احســاس مى شــوند و با افزایش فعالیت فیزیکى، شدت 

مى یابند.
وى افزود: خوشبختانه این سردرد ها به کنترل فشار خون بسیار 
خوب پاســخ مى دهند، به گونه اى که انتظــار داریم طى مدت 
یک ساعت پس از کنترل فشــار خون، درد بیمار کاهش یافته 

و بهبود یابد.
نادرى بهدانى معتقد است، بیمارانى که فشار خون باال و کنترل 
نشده دارند، بیشــتر در معرض حمالت و ســردردهاى شدید 
قرار دارند. وى ادامه داد: این افراد ممکن اســت به جز سردرد، 

به مشــکالت دیگرى مانند تنگى نفس، خونریــزى از بینى،
 اضطراب، بى قرارى، درد قفســه ســینه، اختــالالت بینایى، 
کاهش سطح هوشیارى و عالیم شــدید صدمات ارگان هاى 
داخلــى دچار شــوند، بــه همیــن دلیــل توصیــه مى کنم

با مشــاهده هریک از ایــن عالیــم، حتمًا بــه نزدیک ترین 
مرکز درمانى مراجعه کنید و تحت درمــان و مراقبت ویژه قرار 

بگیرید.

آزمایشات نشــان مى دهد که مصرف 
باالى نمک، براى برخى از باکترى هاى 

روده کشنده است.
در یــک بررســى جدید آمده اســت: 
مصرف بــاالى نمک ممکن اســت به 
برخى از باکترى هاى روده آســیب بزند 
و مى تواند در باال رفتن فشار خون و بروز 
بیمارى هایى که سیستم ایمنى را تحت 

تأثیر قرار مى دهند، نقش داشته باشد.
رتباط بین فشــار خــون بــاال و رژیم 
غذایى سرشار از نمک تأیید شده است. 
همچنین رژیم غذایــى پر نمک ممکن 
است پیشرفت بیمارى هاى خود ایمنى 

از قبیل MS را تسریع کند.
به گفته محققان، نوعــى باکترى روده 
موسوم به «الکتوباســیلوس» در گروه 
باکترى هاى خوب قــرار مى گیرد. این 
باکترى ها بدن را در برابر برخى از انواع 

بیمارى ها حفظ مى کنند.
همچنین باکترى الکتوباسیلوس رشد 
چندین باکترى مقاوم به داروها را متوقف 
کرده و ممکن اســت به کاهش التهاب 
کلیــه در زنان مبتال بــه لوپوس کمک

کند.
محققان در جدیدترین مطالعه خود نشان 
دادند که مصرف مقــدار باالى نمک، 
موجب از بین رفتن این باکترى شــده و 

قلـــــــــبتان درست کار نمى کند
هم زنان و هم مردان دچار بیمارى قلبى مى شوند و علت هاى آن نیز با سبک زندگى عالیمى که نشان مى دهد

مرتبط است. اما عالمت ها و زنگ خطرهاى زیادى وجود دارد که ما را نسبت به مشکلى که براى 
قلبمان پیش آمده، آگاه مى کند. در این مطلب به معرفى آنها پرداخته ایم.

دردى که در دست پخش مى شود
خیلى از آقایان درد را در دســت چپ خود احساس 
مى کنند، اما خانم ها معموًال همین درد را در هر دو 
دســت تجربه مى کنند. بعضــى از خانم ها گزارش 
مى کنند که پیش از حمله  قلبــى دردى غیرعادى 
داشته اند. دلیل این درد این اســت که درِد قلب به 
سمت ستون فقرات مى رود، یعنى جایى که خیلى از 
عصب هاى بدن به هم مرتبط هستند و مغز آشفته 
مى شود و فکر مى کند دســتتان واقعًا درد دارد، در 

حالى که اینطور نیست.

قطع ناگهانى تنفس مى تواند باشد.عالمتى از یک مشکل بسیار جدى تر اســت که دلیل آن، اشکال در تنفس و از عالیم بسیار شایع نارسایى قلبى است. به هر حال، سرفه هاى پیوسته، پیش بیمارى قلبى باشد. سرفه هاى پیوسته که با ترشحات حاوى خون همراه باشد، سرفه مى تواند علت هاى گوناگونى داشته باشد و همچنین مى تواند عالمت سرفه هایى که قطع نمى شوند

تورم پا، قوزك پا و کف پا
اگر قلب به خوبى پمپــاژ نکند، مایعات 
رگ هاى خونى بــه بافت هاى اطراف 
نشت کرده و پاها به دلیل جاذبه  زمین، 
بیشترین تأثیر را از این مشکل مى گیرند 
و ورم مى کنند. به این حالت «پریفرال 
ادما» گفته مى شود و بسیارى از افرادى 
که دچارش مى شــوند، بیمــارى قلبى 
ندارند، اما همچنان عالمتى بسیار شایع 
در میان بیماران قلبى است و باید به آن 

توجه داشته باشند.

کم شدن اشتها و احساس تهوع
خیلى از بیمارانى که مشکل قلبى دارند، اشتهاى خود را از دست مى دهند یا حالت تهوع دارند. دلیل 
آن، تجمع مایعات در اطراف کبد و روده هاســت که عملکرد گوارش را مختل مى کند. این عالیم 
معموًال با شکم درد همراه هستند و اگر شــما هم همه  این عالمت ها را دارید، باید فوراً به پزشک 

مراجعه کنید.

اضطراب غیرعادى و بیش از حد

مطالعات نشان داده افرادى که در ســال هاى اولیه زندگى خود اضطراب خیلى زیاد دارند، بیشتر در 

معرض بیمارى هاى قلبى هستند. اضطراب مى تواند از زندگى استرس برانگیز و یا اختالالت متعدد 

دیگرى ناشى شود که شامل اختالل پانیک و فوبیا مى شود. بعضى از تأثیرات اضطراب بر قلب عبارتند 

از تاکى کاردیا (ضربان تند قلب)، افزایش فشارخون و کاهش ضربان قلب.

دن هوشیارى یا غش کردن
از دست دا

اران قلبى بسیار شایع 
س سبکى در سر و از دست دادن هوشیارى در میان بیم

احسا

بى پمپاژ نمى کند، دلیلش این است که جریان خون 
است. وقتى قلب خون را به خو

ر گرفتگى عروق یا تنگ شدن دریچه  قلب مسدود شده است. اگر احساس 
در اث

ک مراجعه کنید تا وضعیت قلبتان 
ش کردید، فوراً به پزش

تنگى نفس داشتید یا غ
را بررسى کند.

پوست تان رنگ پریده شده یا به کبودى 
مى زند

این هم یکى از متداول ترین عالیم است که دلیلش 
کاهش جریان خون و یا کاهش تعداد گلبول هاى 
قرمز بوده و مى تواند نشانه  این باشد که قلب شما 
آنطورى که باید، خون را پمپاژ نمى کند. شوکه شدن 
مى تواند دلیل اصلى این عالمت باشد و رنگ پریدگى 
مى تواند در تمام بدن یا فقط در قسمتى خاص بروز 
کند؛ مثًال در دست ها. اما اگر متوجه رنگ پریدگى 
شدید، نترسید. ببینید دچار شوك شده اید یا مشکل 

خاص دیگرى مانند کم خونى وجود دارد.

شینگل دارند، 59 درصد بیشتر مستعد حمله  قلبى هستند.باال باشند و 29 درصد بیشتر مستعد داشتن کلسترول باال هستند. ضمنًا، آنهایى که بیمارى بیمارى قلبى هستند. افرادى که اگزما دارند، 48 درصد بیشتر احتمال دارد که دچار فشارخون مطالعات انجام شده نشان مى دهد اگزما و بیمارى شینگل (زونا) دو ریسک فاکتور قوى براى بثورات پوستى یا لکه هاى غیرعادى

آزمایشات نشــان مى دهد که مصرف 
باالى نمک، براى برخى از باکترى هاى

روده کشنده است.
در یــک بررســى جدید آمده اســت: 
ه ت کناس ک االىن ف

دردى که در دست پخش مى
خیلى از آقایان درد را در دســت چپ
مى کنند، اما خانم ها معموًال همین در
دســت تجربه مى کنند. بعضــى از خ
مى کنند که پیش از حمله  قلبــى درد
داشته اند. دلیل این درد این اســت ک
سمت ستون فقرات مى رود، یعنى جای
مرتبط هستند عصب هاى بدن به هم
واقع مى کند دســتتان فکر مى شود و

حالى که اینطور نیست.

نمک
باکترى هاى

مفید روده را 
از بین مى برد

پیاده روى سریع  
طول عمر را بیشتر مى کند

قبل از اینکه براى بلع دارویتان سراغ هر نوع نوشیدنى بروید، مراقب 
باشید نوشیدنى هاى معمولى از آبمیوه ها گرفته تا نوشیدنى هاى 
کافئین دارى مانند قهوه یا چاى ممکن است اثربخشى داروهاى 
خاصى را کاهش دهند و وضعیتى ایجاد کننــد که تهدید کننده 

سالمت است.
خطرناك ترین نوشــیدنى هایى که ممکن است براى استفاده از 

برخى داروهاى خاص انتخاب کنید، از این قرار است:

آب گریپ فروت: آب گریپ فروت بــر روى 50 نوع داروى 
مختلف، اثر منفى مى گــذارد. با توجه به اینکه اثــر این آبمیوه، 
بیش از 24 ساعت در بدن باقى مى ماند، تغییر زمان مصرف دارو 
نمى تواند مشکل را برطرف کند و فرد باید صبر کند تا بیش از 24 
ساعت از زمان مصرف آب گریپ فروت بگذرد و بعد دارو را مصرف 

کند و یا اینکه باید از نوشیدن آب گریپ فروت خوددارى کند.
آب انار: در آب انار آنزیمى وجود دارد که باعث شکســته شدن 

بسیارى از داروهاى ضد فشار خون مى شود.
شیر، شیرسویا و اسموتى هایى حاوى شیر: کلسیم با 
داروهاى تیروئید تداخل ایجاد مى کند. باید حداقل چهار ساعت از 
زمانى که داروى تیروئید خورده اید، صبر کنید و سپس مى توانید 

نوشیدنى حاوى کلسیم (مثل شیر) بنوشید.
کافئین دارها و نوشیدنى هاى انرژى زا: مصرف کافئین 
همراه با داروهاى محرك، مى تواندتهدید جدى براى ســالمتى 

محسوب شود. مثًال اگر از داروى افدرین، آسم و آمفتامین استفاده 
شود و همزمان نوشیدنى حاوى کافئین مصرف شود، براى سالمتى 

فرد خطرناك است.
نوشیدنى هاى ورزشى: پتاســیم موجود در نوشیدنى هاى 
ورزشى، در صورت مصرف همزمان نوشیدنى با بعضى از داروهاى 

قلبى یا داروهاى ضد فشار خون، مى تواند خطرناك باشد.
چاى سبز: چاى سبز و نیز ســایر خوراکى هاى حاوى ویتامین 

K مثل بروکلى و کلم پیچ را نباید بــا داروهاى رقیق کننده خون 
مثل کومارین یا وارفارین مصرف کرد، چون اثردهى آنها به شدت 

کاهش مى یابد.
دوغ: دوغ هــم اثراتى مشــابه شــیر دارد، بنابراین اســتفاده 
از آن هم توصیه نمى شــود. این نوشــیدنى نیز حاوى کلســیم 
است که برخى داروها با اتصال به آن، از جذب کلسیم جلوگیرى 

مى  کند.

با این نوشیدنى ها دارو نخورید 
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سردرد یکى از شایع ترین دردها
ب کردن به آن، دچارش مى شویم.
و تنها با یک لیوان چاى یا قهوه
ما برمى دارند، اما گاهى هم هیچ
دست به دامن انواع مسّکن ها شو
نکته قابل توجه ایناســت که س
مى کند، بنابراین نباید خودسرانه
نظر پزشک متخصص، علت برو
مناسب، بیمارى بهبود با درمان

پیشگیرى شود.
ب از دالیل باال یکى خون فشــار
بهدانى، متخصــص مغز و اعص
خون، یکرابطه سردرد و فشــار
گفت: مهمترین ســردردى که
از ک  است، ســردرد هاى ناشــى

است.
این عضو انجمن ســردرد ایران
سی که به طور ناگهانى دچار فشار
جیوه یا فشــار دیاســتولیک باال

پیاده روى سریع  
طول عمر را بیشتر مى کند

مطالعات جدید نشان داده است هرچقدر 
پیاده روى روزانه ســریع تر انجام شود، 

طول عمر بیشتر خواهد شد.
پیش از این مشــخص شــده بود که 
پیــاده روى باعــث بهبود بخشــیدن 
ســالمت و افزایــش طــول عمــر 
مى شــود. بررســى ها نشــان داده 
اســت که حتى پیــاده روى به مدت 
دو ســاعت در هفته باعث مى شود که 

احتمال مرگ کاهش پیدا کند.
مطالعات جدید نشــان داده است که 
سرعت پیاده روى نیز با کاهش احتمال 
مرگ در ارتباط اســت. در صورتى که 
سرعت پیاده روى متوسط باشد، احتمال 

مرگ تا 20 درصد کاهش مى یابد. اگر 
سرعت افزایش یابد، این درصد به 24 

مى رسد.
با این حال، افرادى که ســن باالترى 
دارند، بیشتر از پیاده روى فایده مى برند. 
بررسى ها نشان داده است افراد 60 سال 
به باال، با پیاده روى و ورزش هوازى 46 
درصد کمتر احتمال مــرگ دارند. در 
صورتى که سرعت آنها بیشتر شود، این 

عدد به 53 درصد مى رسد.
بنابراین زمانى که افــراد زمان کافى 
براى پیاده روى طوالنى مدت نداشته 
باشند، مى توانند سرعت خود را افزایش 

دهد. 

پرفشارى خون هم باعث سردرد مى شود
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فرمانده انتظامى استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: طى پنج عملیات منسجم و هماهنگ 
در استان هاى فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اعضاى باند ســارقان و قاتل طالفروش 

رضوى شهر یاسوج دستگیر شدند.
 ســردار مهدى انصارى گفت: در پى وقوع قتل و سرقت از طالفروشى رضوى در میدان 
هفت تیر شهر یاسوج، موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران پلیس استان کهگیلویه و 
بویراحمد قرار گرفت. وى افزود: در این راستا تیمى از زبده ترین مأموران انتظامى از پلیس 
آگاهى و پلیس امنیت عمومى استان شناسایى شد و دستگیرى قاتل و سارقان را در دستور 

کار قرار دادند.
فرمانده انتظامى استان کهگیلویه و بویراحمد اظهارکرد: پس از حدود چهار ماه تالش شبانه 
روزى و کار هاى اطالعاتى مأموران انتظامى استان کهگیلویه و بویراحمد پس از هماهنگى 
با مراجع قضائى و همکارى سربازان گمنام امام زمان (عج) و با بهره گیرى از عوامل یگان 
امداد شهر یاسوج و مأموران پلیس راه استان، عملیات دستگیرى اعضاى این باند به طور 

همزمان و در چند عملیات جداگانه انجام شد.
سردار انصارى تصریح کرد: روز پنج شنبه، 24 خرداد ماه و در چند عملیات غافلگیرانه به 
طور همزمان و جداگانه در شهر یاسوج، محور مواصالتى یاسوج به اصفهان، شهرك صدرا 

شیراز در استان فارس، پنج نفر از مسببان، قاتل و ســارقان این جنایت پس از درگیرى 
مسلحانه و عملیات تعقیب و گریز، دستگیر شدند.

وى ضمن اشاره به اینکه یکى از اعضاى این باند طى درگیرى مسلحانه مجروح شد، ادامه 
داد: از این افراد چندین قبضه سالح گرم به همراه مقادیر قابل توجهى مهمات کشف و سه 

دستگاه خودروى سوارى توقیف شد.
گفتنى است، اواخر دى ماه سال گذشته، سارقان به طالفروشى رضوى در یاسوج دستبرد 

زدند و طالفروش را نیز با خود به گروگان برده و به قتل رساندند.

در حادثه اى هولناك در کشور روسیه ناگهان راننده یک 
تاکسى با خودرویش به سمت عابران در پیاده رو رفت و 

چندین نفر را زیر گرفت. 
در حالى که مردم از سراســر جهان با شــور و اشــتیاق 
فراوان براى تماشاى مسابقات جام جهانى راهى روسیه
شده اند، روز شــنبه  پایگاه خبرى «تاس» از زیر گرفته 
شدن چند نفر که اکثر آنها هوادار تیم ملى فوتبال مکزیک 

بودند در مسکو توسط یک خودرو در پیاده رو خبر داد.
راننــده ضارب بــا کمک مــردم دســتگیر و تحویل 
پلیس شــد. وى در تالش بود از صحنــه جرم بگریزد 
که با کمک مردم دســتگیر و تحویــل مأموران پلیس

شــد. این راننده که گواهینامه قرقیزستانى دارد مدعى 
است که هجوم خودرویش به سوى عابران عمدى نبوده

است.
بنا بر اعالم پلیس مسکو پس از تحقیقات مشخص شد 
که علت حادثــه خواب آلودگى این راننده بوده اســت. 
همچنین طبق آخرین گزارش ها در این حادثه دستکم 
هفت تن مجروح شدند که پنج تن از آنها بخاطر شدت 

جراحات وارده سریعًا به بیمارستان انتقال یافتند.

روز جمعه مولوى طیب امام جمعه اهل تســنن شهرســتان 
ایرانشــهر در خطبه هاى نماز عید از تجاوز بــه 41 دختر در 
این شهرستان خبر داد که این موضوع به صورت گسترده در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شد و بازخوردهاى فراوانى از سوى 
کاربران و مردم سیستان و بلوچستان داشته است و فرماندار 
ایرانشهر نیز از دســتگیرى یک نفر از عامالن و پیگیرى این 

ماجرا خبر داد.

تعداد قربانیان تجاوز مشخص نیست
فرماندار ایرانشهر درباره انتشار این مطالب در فضاى مجازى  
مى گوید: پیگیرى این مســائل از نظر قانونى چارچوب هاى 
خاص خود را دارد و به راحتى نمى توان در این باره اظهارنظر 
کرد چرا که تاکنون به تعداد یا اطالعات مشخصى از موضوع 

تجاوز به دختران در ایرانشهر دست نیافته ایم.
نبى بخش داوودى مى افزاید: همان ابتداى امر در کمتر از چند 
ساعت عامل اصلى موضوع تجاوز را دستگیر کرده و در حال 
پیگیرى هستیم  اما قضایا پیچیده است و تاکنون به جمع بندى 

نهایى درباره این موضوع نرسیده ایم.
وى متذکر شــد: اثبات موضوع تجاوز به دختران در ایرانشهر 
مستلزم آزمایشات و پیگیرى هاى ویژه است که در دستور کار 
شوراى تأمین و پزشــکى قانونى قرار گرفته است و به زودى 
اخبار موثق در این باره منتشــر خواهد شد. فرماندار ایرانشهر 
افزود: تاکنون هیچ تعدادى به طور قطع مشــخص نشــده و 
دامن زدن به این موضوعات تا زمان اثبات قطعى آن ســبب 

پیچیدگى بیشتر موضوع خواهد شد.

 مسئوالن و بزرگان اقوام، پاى کار بیایند
همچنین امام جمعه ایرانشهر در این باره به «ایلنا» گفت: منبع 
صحبتى که در نماز عید فطر ایرانشهر داشته ام، اولیاى یکى از 
دختران آسیب دیده بود که با حجمى از نگرانى و اضطراب از بنده 
خواست این موضوع را به گوش مســئوالن برسانم تا پیگیرى 

شود و از تکرار این اتفاق جلوگیرى شود.
مولوى طیب مالزهى افزود: خوشبختانه ابتداى امر یک نفر از 
عامالن این موضوع دستگیر شده و طبق گفته شوراى تأمین و 
اعالم نیروى انتظامى موضوع در دست بررسى و دستگیرى دیگر 
حلقه هاى آن در دست انجام اســت. وى درباره تعداد قربانیان 
تجاوز در ایرانشهر گفت: طبق اطالعاتى که تا قبل از نماز عید 
فطر از طریق خانواده ها و اطالعات انتظامى به بنده رسیده تعداد 

قربانیان تجاوز در ایرانشهر در چندماه اخیر 41 نفر است. 
وى ادامه داد: فرد دســتگیر شده ســرمایه دار و غنى است. 
متأسفانه عده اى زور دارند و عده اى هم زر و پول دارند و گاهى 
همراه شدن این دو گروه با هم سبب رخ دادن اتفاقاتى مانند 
تجاوز به دختران در ایرانشهر مى شــود. مولوى طیب درباره 
حمایت از دختران آســیب دیده گفت: متولیان و کســانى که 
تخصصى در این امــر دارند باید پــاى کار بیایند و براى حل 
این مشکل چاره اندیشى کنند. عقالى قوم باید چاره اندیشى 
کنند تا این معضل اجتماعى در ایرانشهر و بین زنان مسلمان 
ریشه کن شود. این موضوع احساسات مردم را جریحه دار کرده 

و باید پاسخى براى این معضل پیدا شود.

تاکنون3نفر اقدام به شکایت کرده اند
 دادستان عمومى و انقالب مرکز سیســتان و بلوچستان در 

گفتگو با میــزان در این رابطه اظهار کــرد: خانمى با ادعاى 
تجاوز به عنف و ربوده شــدن طرح شــکایت کرد که در این 
زمینه پرونده اى در دادگاه کیفرى یک تشکیل شد و در حال 

رسیدگى است.
حجت االسالم والمســلمین موحدى راد تصریح کرد: دو نفر 
دیگر نیز در خصوص تجاوز بــه عنف طرح دعوا کردند که به 
پزشکى قانونى معرفى شدند، اما هنوز نظریه پزشکى قانونى 
در این رابطه ارسال نشده است. وى افزود: در خصوص ربایش 
و ایراد ضرب و جرح بالفاصله وارد عمل شدیم که در این رابطه 

متهم اصلى دستگیر و با قرار بازداشت موقت زندان است.  
دادستان عمومى و انقالب مرکز سیستان و بلوچستان افزود: 
تحقیقات در رابطه با دو نفر دیگر از متهمان که متوارى هستند 
ادامه دارد و دستگاه قضائى و نیروى انتظامى با جدیت پیگیر 

دستگیرى عوامل این ربایش است.

 وى در پایان خاطرنشــان کرد: تــا این لحظه ســه نفر با 
ادعاى تجــاوز به عنف اقدام به ثبت شــکایت در دادســرا 

کرده اند.

احساس ناامنى اجتماعى در ایرانشهر 
همچنین نماینده ایرانشهر در این باره به ایلنا گفت: موضوع 
تجاوز به دختران در ایرانشــهر اتفاق افتاده اما تاکنون آمار 
دقیقى از این موضوع به ما داده نشــده و موضوع در دســت 

پیگیرى است.
محمد نعیم امینى فرد تأکید کرد: تــا اتمام تحقیقات قضائى 
نمى توان آمارى از تعداد قربانیان ایــن موضوع اعالم کرد. 
وى افزود: از نیروهاى قضائى و انتظامى خواسته ایم در اسرع 
وقت ابعاد مختلف قضیه بررسى و موضوع تجاوز به دختران 

ریشه یابى شود.
امینى فرد گفت: افراد آسیب دیده باید حمایت پزشکى و روانى 
شوند که با حمایت دانشکده علوم پزشکى ایرانشهر تاکنون 
چهار فرد آســیب دیده مورد بررسى پزشــکى و غربالگرى 
بیمارى ها قرار گرفتــه و حمایت هاى پزشــکى را دریافت 

کرده اند. 
وى افزود: حمایت روانى از این افراد باید از طریق نیروهاى 
انتظامى، ســازمان هاى مردم نهاد، تأمین اجتماعى و از همه 
مهمتر از طریق خانواده هاى آنان صــورت گیرد. امینى فرد 
خاطرنشان کرد: مردم در شهرستان ایرانشهر احساس ناامنى 
اجتماعى مى کنند و با انتشار خبرهاى اینچنینى شوك روانى 
به جامعه وارد مى شــود. باید ابعاد مختلف مســئله تجاوز به 
دختران ایرانشهرى مورد بررسى قرار گیرد و مقامات قضائى 

نظر نهایى خود را اعالم کنند.

خودمان سالح در دست مى گیریم!
حدود 50 نفر از مردم ایرانشــهر در اعتراض به تعرض انجام 
شده به تعدادى از دختران این شهرستان در مقابل فرماندارى 
تجمع کردند و خواهان اشد مجازات براى ربایندگان شدند. 
تجمع کنندگان که زن و مرد بودند از فرماندار، مســئوالن 
امنیتى و قضائى خواستند تا متهمان و متجاوزان را در اسرع 

وقت دستگیر کنند و به مجازات برسانند. 
یکى از معترضان در ایرانشهر تهدید کرد: اگر تا پنج روز آینده 
عوامل دستگیر و اعدام نشوند خودمان سالح در دست گرفته 

و با آنان برخورد خواهیم کرد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانى و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه 
از فوت یک نفر بر اثر انفجار کپسول اکسیژن در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش ایســنا، دکتر صائب مدرســى با اعالم این خبر گفــت: در پى وقوع 
این حادثه که صبح روز یک شــنبه در یکى از کارگاه هاى اکســیژن پر کنى در

 شهرك نوکان کرمانشاه رخ داد، مردى 26 ســاله در دم جان باخت و یک نفر نیز 
مصدوم شد.

 وى اظهار کرد: با اعزام سریع  دو دستگاه آمبوالنس به محل حادثه، فرد مصدوم 
که مردى 40 ساله است به بیمارستان آیت ا... طالقانى اعزام شد.

 مدرسى با بیان اینکه این فرد از ناحیه سر، دست و پا دچار آسیب جدى شده، گفت: 
مصدوم این حادثه وضعیت مناسبى ندارد.

یک خانم معلم در زاهدان از ســوى زورگیر مســلحى داخل خودرویش به قتل
 رسید.

به گزارش ایلنا،  رئیس کل دادگاه هاى عمومى و انقالب زاهدان درباره جزئیات 
این حادثه گفت: بررســى ها نشان مى دهد ســاعت 11 ظهر پنج شنبه گذشته 
هنگامى کــه این معلم از بیمارســتان امام على(ع) به ســمت خــودروى خود

مى رفت مردى گدا براى دریافت کمک به او مراجعــه و هنگامى که خانم معلم 
در خودرو را باز کرد کیف او را کشید که با مقاومت این زن مواجه شد و سر انجام 

روى زمین افتاد.
محمد على حمیدیان ادامــه داد: مرد پس از مقاومت خانم معلم ابتدا با اســلحه 
شــلیک هوایى کرد و با ادامه مقاومت این زن، مرد مذکور به سینه او شلیک کرد 
و ســپس با خودروى مقتول از محل فرار کرد. وى تصریح کرد: با توجه به اینکه 
گوشــى خانــم در خــودرو جــا مانــده بــود پلیــس آن را ردیابــى کــرد و 
خودروى سرقت شده را در حاشیه شــهر یافت که تالش براى دستگیرى متهم 

به قتل ادامه دارد.
 وى اظهار کرد: تحقیقات نشــان مى دهد مظنون به قتل قصد کشتن راننده را 
نداشــت و دزد بود. به گفته حمیدیان، متهم مذکور متوارى اســت اما مسئوالن 

انتظامى و قضائى به دنبال پیگیرى این ماجرا هستند.
مدیر روابط عمومى آموزش و پرورش زاهدان نیز درباره این حادثه گفت: راننده 
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آموزش و پرورش زاهدان بود.

رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى استان اصفهان از 
دستگیرى عامل اغفال دختران با وعده ازدواج خبر داد.

ســرهنگ مرتضــوى در تشــریح ایــن خبــر گفــت: در جریان رســیدگى
 به شــکایت واصله از طرف دخترى جوان مبنــى بر اینکه به دنبال آشــنایى با 
فردى به قصــد ازدواج اقدام به ارســال فیلم هــا و تصاویر خصوصــى براى او 
کــرده، در صورتى کــه وى قصــد اخــاذى و ایجاد مزاحمت داشــته اســت

 بررســى موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار ایــن پلیــس قــرار 
گرفت.

این مقــام ارشــد انتظامى افــزود: شــاکى مدعى بــود در شــبکه  اجتماعى 
تلگرام با فردى آشنا شــدم که پس از برقرارى روابط دوســتانه با هدف ازدواج 
با جلب اعتماد، موفــق به دریافت تصاویر شــخصى و خصوصــى و اطالعات

 محل سکونت او شده است.
 وى تصریح کرد: با انجام اقدامات فنى و تخصصــى در فضاى مجازى متهم به 

هویت «مسعود.ش» 25 ساله شناسایى و دستگیر شد.
این مقام مســئول بیان کرد: متهم که در مواجهه با مدارك و مســتندات قانونى 
و پلیســى چاره اى جز اعتراف به بزه انتســابى نداشــت، انگیزه خود را به دست 
آوردن تصاویر بیشتر از شاکى و ســپس اخاذى و سوءاستفاده غیراخالقى از وى

عنوان کرد.
سرهنگ مرتضوى با بیان اینکه اغفال دختران با وعده ازدواج یکى از عوامل اصلى 
انتشار عکس هاى خصوصى در فضاى مجازى است، گفت: با نگاهى به پرونده هاى 
ارجاعى به پلیس فتا در مى یابیم فضاى مجازى هیچگاه بستر امن و مناسبى براى 

آشنایى و همسرگزینى نیست.

 ایرانشهر در شوك

زن  یــک  جســد  کشــف  از  اندونــزى  پلیــس 
میانســال در داخل شــکم یک مار پیتون غــول پیکر 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، پلیس اندونزى روز شنبه اعالم کرد: پس 
از آنکه این زن از مزرعه اش به خانه مراجعه نکرد جستجوها 

براى یافتن او آغاز شــد. در بررسى هاى بیشتر تعدادى از 
مردم محلى توانستند مار پیتون هفت مترى را اطراف مزرعه 

این زن پیدا کنند.
طبق اعــالم پلیس اندونــزى؛ مردم محلــى به موضوع 
مشــکوك شــده و احتمال دادند مــار پیتــون اقدام 

به بلعیدن این زن کرده اســت. به همیــن دلیل حیوان 
را کشــتند و پس از شکافتن شــکم آن با جسد قربانى

 روبه رو شدند.
به گزارش روزنامه «گاردین» ، گفته شده این حیوان ابتدا سر 

و سپس بدن قربانى را بلعیده است.

کشف جسد یک زن در شکم «پیتون»

انفجار مرگبار کپسول اکسیژن

جزئیات قتل مسلحانه یک  خانم معلم 

اغفال دختران اصفهانى  با وعده ازدواج

حمله راننده تاکسى
 به طرفداران فوتبال!

سارقان و قاتل طالفروش 
یاسوجى به دام افتادند 

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان کرمانشاه از دســتگیرى یک متهم به قتل خبر داد و گفت: این فرد در سال 1394 
مرتکب قتل همسر خود شده بود که در سال جارى در شهر قدس استان تهران دستگیر شد.

محمدحســین صادقى در این رابطه اظهار کرد: در سال 1394 در یکى از روستاهاى شهرســتان داالهو  شخصى به نام 
«فریدون»، به علت اختالفات خانوادگى با شلیک یک گلوله به ناحیه شکم همسرش، وى را به قتل مى رساند و از محل 

متوارى مى شود.
این مقام قضائى ادامه داد: با تشکیل پرونده قضائى مراتب دستگیرى متهم در دستور کار پلیس آگاهى شهرستان داالهو 

قرار گرفت و پیگیرى بازداشت تاکنون ادامه داشت.
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان کرمانشاه  تصریح کرد: نهایتًا در سال جارى این متهم به قتل که با اخذ شناسنامه 

جعلى و هویت مجعول در شهر قدس تهران مخفى شده بود شناسایى و دستگیر شد.
صادقى در پایان گفت: در این راستا متهم با قرار تأمین کیفرى متناسب بازداشت و تحقیقات در جریان است.

پیرزن ســاکن یکى از روســتاهاى کردکوى وقتى از دادن 
رمزگاوصنــدوق طالجاتش که گفته مى شــود حاوى یک 
کیلو طال بوده است خوددارى کرد، از سوى سارقان شاهرگ 
گردنش زده شد و در دم جان سپرد.«عزت» نام پیرزنى است 
که این روزها ماجــراى قتل ناجوانمردانه وى ســر زبان ها 

افتاده است.
این خانم بازنشسته کارخانه ورشکسته نئوپان شموشک بود 
که بعد از فوت همسرش به تنهایى  زندگى مى کرد و توسط 
یک مغازه در طبقه زیرین خانه اش در روستاى گرجى محله 

کردکوى امرار معاش مى کرد.
هفته گذشته ســارقین به خانه وى دستبرد مى زنند و ابتداى 
ورود برق منزل را قطع مى کنند و بعــد از پیرزن که تنها بود 
سراغ گاو صندوق و رمز آن را مى گیرند. پیرزن مقاومت کرده 
و از دادن رمز گاوصندوق امتناع مى کند که در پى تهدیدهاى 
چندباره، سارقین شاهرگ وى را مى زنند و پیرزن در دم جان 

مى سپارد.
منابع محلى گفته اند که این پیــرزن حدود یک کیلو طال در 
گاو صندوق خود داشته است و سارقین با اطالع قبلى اقدام به 

سرقت از این منزل کرده اند.

مردى در مراسم تشییع جنازه مادرش جان خود را از دست داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مردى 40 ساله اهل اندونزى که در جزیره «سوالوسى» با آشنایان خود مشغول برگزارى 

مراسم تشییع جنازه مادرش بود در حادثه اى غیرمنتظره جان خود را از دست داد.
این مرد میانسال با دیگران در حال باال بردن تابوت مادرش از روى پلکانى چوبى به سمت جایگاه مخصوص بود که ناگهان 

با افتادن پلکان تابوت روى سرش سقوط کرد.
شاهدان حادثه پس از تالش فراوان توانستند او را از زیر تابوت خارج و راهى بیمارستان کنند که متأسفانه مرد نگون بخت در 

مسیر بیمارستان جان خود را از دست داد.گفتنى است در این مراسم چند تن دیگر نیز زخمى شدند.

دستگیرى همسر کش فرارى پس از 2 سال

مرگ پسر، زیر تابوت مادر! 

یک کیلو طال، انگیزه قتل پیرزن  تنها

41 دختر، قربانى باند تجاوزکاران شدند
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شکیبایى با مصیبت هاى شب و روز پیکار کند و بى تابى، زمان را در 
نابودى انسان یارى دهد و برترین بى نیازى ترك آرزوهاست و چه 
بســا عقل که اســیر فرمانروایِى هوس اســت، حفظ و به کار گیرى 
تجربه رمز پیروزى اســت. و دوستى نوعى خویشــاوندى به دست 
آمده است و به آنکس که به ستوه آمده و توان تحّمل ندارد اعتماد نکن.

موال على (ع)

حسین ایزدى
 سرپرست سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد بهره بردارى از 
موارد زیر را از طریق مزایده عمومى و با قیمت پایه کارشناسى به مدت یکسال شمسى به اشخاص واجدالشرایط واگذار نماید.

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

شماره صورتجلسه آگهى مزایدهموضوع مزایدهردیف
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
در  مزایده (ریال)

مبلغ پایه هر 
ماه (ریال)

1
اجاره مکانى به مساحت تقریبى 1500 مترمربع جهت راه اندازى 
بازارچه خطى اغذیه فروشى (حداکثر 10 کانتینر سیار) در ضلع 

شرقى پارك پرنیان
71نوبت اول

97/02/3018/000/00030/000/000

راه اندازى پیست دوچرخه سوارى یک نفره، دو نفره و چند نفره 2
71نوبت اولدر محدوده تعیین شده به همراه جایگاه نصب کانکس

97/02/304/200/0007/000/000

اجاره غرفه اغذیه فروشى در زیر صخره آبشار واقع در بوستان 3
71نوبت اولخلیج فارس به مساحت حدود 76 مترمربع

97/02/304/800/0008/000/000

اجاره غرفه اغذیه فروشى واقع در محله شهید صدر (B1) به 4
71نوبت اولمساحت حدود 25 مترمربع

97/02/304/500/0007/500/000

چاپ اولچاپ اول

پیشنهاددهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده تا آخر وقت ادارى ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 97/04/14 به سازمان 
مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، برزن ب، جنب مؤسسه آموزش عالى دانشگاه صنعتى فوالد
تلفن: 03152631711

محسن علیخانى- شهردار کوهپایه

شهردارى کوهپایه در نظر دارد تعدادى از مستحدثات خود به شرح زیر را به مدت یک سال به 
صورت اجاره و از طریق مزایده به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت 
مدارك و بازدید از تاریخ 1397/03/21 لغایت 1397/04/04 به شهردارى کوهپایه مراجعه نمایند.

1- ســاختمان ترمینال مســافربرى شــهر به همراه پارکینــگ مربوطه بــه قیمت پایه 
ماهیانه 3/000/000 ریال

2- یک واحد ساختمان تجارى واقع در سمت شــرق ترمینال (قهوه خانه سنتى) به قیمت پایه 
ماهیانه 2/100/000 ریال

3- یک واحد ساختمان تجارى واقع در سمت غرب ترمینال (تاکسى تلفنى) به قیمت پایه ماهیانه 
1/700/000 ریال

4- دو واحد ساختم ان تجارى واقع در بر بلوار امام رضا(ع) روبروى اداره راه به قیمت پایه ماهیانه 
1/300/000 ریال»

«الزم به ذکر است کلیه هزینه هاى آگهى، کارشناسى و... به عهده برنده مزایده مى باشد»

آگهى مزایده نوبت  دومنوبت  دوم

رضا سلمانى- سرپرست شهردارى چادگان

آگهى مزایده نوبت اول چاپ  دومچاپ  دوم

شهردارى چادگان به استناد مجوز به شماره 97/31 مورخ 1397/2/31 شوراى محترم اسالمى شهر چادگان در نظر دارد نسبت به 
فروش تعداد سه پالك با کاربرى مسکونى واقع در چادگان- بلوار خرمشهر- خیابان 16 مترى جنب پالك هاى ساخته شده مسکن و 

مهر طبق کروکى با شرایط ذیل اقدام نماید: 
با توجه به ارزیابى کارشناس محترم رسمى دادگسترى در رشته راه و ساختمان قیمت پایه هر مترمربع از پالك ها به شرح ذیل مى باشد: 

- بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده: 
متقاضیان مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1397/3/21 لغایت روز یک شنبه مورخ 1397/4/3 با مراجعه به شهردارى و ضمن بازدید 
از زمی ن مذکور نسبت به دریافت فرم هاى (مشخصات شرکت کنندگان و تعهد خرید مزایده اى زمین) از دبیرخانه شهردارى اقدام و

 فرم هاى مذکور را جهت شرکت در مزایده ضمیمه پیشنهاد پاکت (الف). 
- پنج درصد قیمت پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 شهردارى چادگان نزد بانک ملى چادگان واریز 

و فیش واریزى را همراه با مشخصات کامل پیشنهاد دهنده ضمیمه پیشنهاد پاکت (ب). 
- پیشنهاد دهندگان بایستى پیشنهادات خود را تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1397/4/3 به حراست شهردارى تحویل و 

رسید دریافت نمایند. 
1- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1397/4/4 رأس ساعت ده صبح در محل شهردارى چادگان با حضور اعضاى کمیسیون 

باز و قرائت مى گردد. 
2- شهردارى چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش 

سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد. 

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

باشند. 
6- برنده مزایده مى بایستى پس از اعالم کتبى شهردارى ظرف مدت یک هفته نســبت به واریز مبلغ اعالم شده اقدام نماید در 

غیر اینصورت سپرده وى به نفع شهردارى ضبط مى گردد. 

شماره ردیف
پالك

نوع 
کاربرى

مساحت 
(مترمربع)

قیمت هر مترمربع 
(ریال)

قیمت کل پالك 
آدرس پالك(ریال)

216/752/500/000541/875/000مسکونى19
چادگان- بلوار خرمشهر- 

خیابان 16 مترى جنب پالك هاى 
ساخته شده مسکن و مهر

221/312/500/000553/275/000مسکونى217
چادگان- بلوار خرمشهر- 

خیابان 16 مترى جنب پالك هاى 
ساخته شده مسکن و مهر

260/742/600/000677/924/000مسکونى325
چادگان- بلوار خرمشهر- 

خیابان 16 مترى جنب پالك هاى 
ساخته شده مسکن و مهر

 ذوب آهن برکت صنعت فوالد کشور بوده و همچنان باید 
پیشتاز باشد و رمز بقاى ذوب آهن اصفهان، افزایش تولید 
و دستیابى به 3/6 میلیون تن فوالد است که امید است در 

آینده نزدیک به این مهم دست یابیم.  
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین تکریم و معارفه 
مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان در جمع مســئوالن 
کشور، استان و شهرستان لنجان در تاالر آهن ذوب آهن 
اصفهان با بیان این مطلب افزود: ما حسن نوستالژیک به 

ذوب آهن داشته و باید این صنعت تقویت گردد. 
جعفر ســرقینى با بیان اینکه زنجیره فوالد از ابتدا تا انتها 
کامل بود افزود: متأســفانه در ســال هاى اخیر توازن در 
زنجیره تولید فوالد بهم خورده و کار براى مدیران ذوب 
آهن سخت شــد. این درحالى بود که از سال 92، با ایجاد 
توازن زنجیره تولید فوالد را بنا نهاده و توانستیم ظرفیت 
زنجیره تولید که ابتداى آن کنســانتره بــود را به 1200 
میلیون تن برســانیم، که امروز هم بــه 200 میلیون تن 
کنسانتره رسیده و متعادل تر شده است و 110 میلیون تن 
طرح در این زنجیره آغاز شده که 40 درصد پیشرفت دارد 
و اگر تحقق یابد ما مى توانیم به تولید 40 میلیون تن فوالد 

در کشور دست یابیم. 
وى ادامه داد: ما سال گذشــته 22/5 میلیون تن فوالد در 
کشور تولید کردیم که ســهم ذوب آهن اصفهان از این 
میزان 2 میلیون و 200 هزار تن بوده اســت. همچنین در 
سال گذشته 8/5 میلیون تن فوالد سهم صادرات بود که 
این میزان امسال براساس برنامه ریزى به 12 میلیون تن 

مى رسد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانى از مدیرعامل 
قبلى ذوب آهن، براى مدیرعامل جدید این شرکت آرزوى 
توفیق کرد و گفت: ما در کنار مدیرعامل جدید ذوب آهن 

اصفهان یارى گر خواهیم بود. 

سرقینى با افتخار اعالم کرد که صنعت فوالد کشور بومى 
شده و خاطرنشان ساخت براى بومى سازى صنعت فوالد 
کشور مدیران و کارکنان ذوب آهن اصفهان، نقش اساسى 
داشته اند و ما امروز براى ساخت کارخانجات فوالد مشکى 

نداریم. 
سرقینى همچنین از مدیران عامل شرکت هاى فوالدى 
خواســت تا در کاهش مصرف آب، انرژى و... با جدیت 
تالش کنند و اظهار امیدوارى کرد در چشم انداز 1404، 

تولید فوالد کشور به 55 میلیون تن در سال برسد. 
■■■

نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى نیز کار در 
ذوب آهن اصفهان را بسیار سخت توصیف کرد و گفت: تا 
زمانى که ذوب آهن دولتى بود، مدیران مشکالت خود را با 
مرکز حل مى کردند ولى وقتى این شرکت از دولتى بودن 
خارج شد، مدیریت باید از ظرفیت استان و شهرستان براى 

دستیابى به اهداف خود استفاده کند. 
محسن کوهکن با قدردانى از مدیرعامل قبلى ذوب آهن 
تأکید کرد: از مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان، انتظار 
مى رود افراد واجد شرایط خود را از بین نیروهاى موجود 
انتخاب کنند تا صیانت نیروها حفظ شود و در حقیقت هنر 
مدیریت آن است که با افزایش تولید و صیانت از تولید، از 

ظرفیت هاى شهرستان بهره گیرى کند. 
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شوراى اسالمى 
معتقد اســت ذوب آهن، پلى اکریل نیست بلکه ذوب آهن 
ستون فقرات و مادر فوالد کشور است و باید این واقعیت ها را 

درك و با بهره گیرى از ظرفیت ها، کار را پیش برد. 
■■■

مدیرعامل شرکت سازمان هاى تأمین اجتماعى (شستا) 
هم صادقى مدیرعامل پیشــین ذوب آهــن اصفهان را 
از پیشکســوتان صنعت فوالد دانســت و از زحمات وى 

قدردانى نمود. 

مرتضــى لطفى بــا اذعان بــه اینکه انتخــاب منصور 
یزدى زاده مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان براساس 
فرآیندى انجام شــد که شــامل همه ذینفعان دولتى و 
غیردولتى بود، گفت: از مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان 
انتظار مى رود فرصت هاى ارتقاى ذوب آهن را به کسانى 
بدهد که در این مجموعه کار مى کننــد. البته این اقدام 
به معناى عدم استفاده از متخصصان خارج از ذوب آهن 

نیست اما این نسبت باید به خوبى رعایت شود. 
لطفى با بیان اینکه امروز ذوب آهن اصفهان در مســیر 
بالندگى اســت افزود: ذوب آهن، دانشگاه تربیت نیروى 
متخصص بوده و امید اســت با حفظ وحــدت، تعامل با 

مدیریت و... همچون گذشته، توفیق داشته باشد. 

مدیرعامل شســتا مى گوید: ســرلوحه کار ما منشــور 
9 ماده اى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى بوده که در یکى 

از بندهاى آن بر شایسته ساالرى تأکید شده است. 
لطفى گفت: براساس تصویب بند و تبصره 5 قانون بودجه 
97، بدهى بانکى ذوب آهن با بانک مرکزى تهاتر شده و 
این نقدینگى مى تواند در توســعه پروژه ها نقش داشته 

باشد. 
بنابراین ذوب آهن اصفهان مى تواند طرح هاى توسعه را 

با قدرت پیش برد. 
لطفــى اســتفاده از پســاب در ذوب آهــن را از اولویت ها 
برشــمرد و گفت: مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان قول 
داد تا تولید در ســال جارى به 2/7 میلیون تن در ســال در 

ذوب آهن اصفهان رسیده و سال آینده به سه میلیون تن برسد. 
■■■

مدیرعامل پیشــین ذوب آهن اصفهان هم با این جمله 
که این آیین را آیین تودیع براى خــود نمى دانم چرا که 
ذوب آهن در قلبم است گفت: عرق خاصى به ذوب آهن 
دارم و خوب است در جشن 50 سالگى ذوب آهن، کتاب 
تاریخ خوبى براى فوالد کشور تدوین شود. اگر چه فوالد 
و ذوب آهن یک بنگاه اقتصادى و برند ملى اســت و باید 
تالش کنیم آن را حفظ کرده و توسعه دهیم و از ظرفیت 

آن استفاده نماییم. 
احمد صادقى مدیرعامل جدید را از مدیران خوب دانست و 
گفت: از همه مدیران و همکاران مى خواهم از مدیرعامل 
جدید حمایت کنند تا به این صنعت ملى که متعلق به همه 

ملت ایران است، دینمان را ادا کنیم. 
وى ادامــه داد: در ذوب آهن اصفهان در شــرایط فعلى، 
ســرمایه گذارى هایى انجام شــده که از آن بهره گیرى 
نمى شود. این درحالى اســت که طرح توازن اجرا شده و
 مى شــود که ســرمایه گذارى بســیار باالیى دارد و این 

هزینه ها بازگشت نشده است که باید به آن توجه شود. 
مدیرعامل پیشین ذوب آهن اصفهان مى گوید: با استفاده از 
دانش جدید در تعمیرات و تجهیزات، ما مى توانیم به تولید 
شش میلیون تن چدن برسیم که حیف است از این اقدامات 

انجام شده بهره گیرى نشود. 
صادقى مى گوید: در این دوره کوره بلند مدرن شــد و در 
حقیقت کوره بلند ساخته شد که نشان از توانایى فنى همه 
همکاران در ذوب آهن اصفهان دارد این درحالى اســت 
که بازار ذوب آهن در کشور احیا شده و ما توانستیم براى 
اولین بار به انگلیس صادرات داشته باشیم. بنابراین عزت 

ذوب آهن همچنان باید حفظ شود. 
■■■

مدیرعامل جدیــد ذوب آهن اصفهان هــم از اطمینان 

مسئوالن قدردانى کرد و گفت: ذوب آهن اصفهان خانه ام 
بوده و پوست و استخوانم از ذوب آهن است و به آن افتخار 
مى کنم و بازگشت به ذوب آهن در حقیقت نوعى اداى دین 

به این مجتمع صنعتى است. 
منصور یزدى زاده، مدیرعامل پیشــین را افتخارى براى 
صنعت فوالد کشــور خواند و گفت: یقین دارم با توان و 
کمک همه همکاران مى توانیم طرحى نو دراندازیم و با 
اولویت، کارهایى را در ذوب آهن اصفهان به انجام برسانیم. 
وى ادامه داد: امروز سرنوشــت ذوب آهن در اختیار خود 

ماست و ما توان انجام کارهاى بزرگ را داریم. 
یزدى زاده سه مسئله  کلیدى آب، مواد اولیه پایدار و سرمایه 
در گردش را تشریح کرد و گفت: با حمایت مسئوالن، کمک 
همکاران و برنامه ریزى مطلوب امید است بر مشکالت 
فائق آمده و بتوانیم براى سال  آینده به تولید 3/6 میلیون 

تن چدن دست یابیم. 
مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان این را هم گفت که 
معدود افرادى در ذوب آهن اصفهان هســتند که شــاید 
منافع شــخصى را بر منافع شــرکت ترجیح دهند که به 
هیچ وجه اجــازه این کار را به آنان نمــى دهم چرا که در 
هر کارى منافع جمع باید مدنظر بوده و در این راســتا به 
سهامداران متعهد هستم و قطعاً براى آرامش کارکنان، رفاه 
و ایجاد انگیزه براى تولید بیشتر، اقداماتى صورت خواهد 

گرفت. 
در پایان ایــن آیین، دو کتاب ســیماى ســالیان و زبان 
ذوب آهن و همچنین تمبر گرامیداشــت 50 ســالگى
 ذوب آهن اصفهــان با حضــور مســئوالن، رونمایى 

شد. 
شایان ذکر اســت مهندس احمد صادقى یک بار از سال 
69 تا 76 و بار دوم ســال 94 تا 97 به مدت حدود 3 سال، 
به عنوان مدیرعامل ذوب آهن اصفهان فعالیت داشــته

 است. 

در مراسم معارفه مدیرعامل جدید ذوب آهن اعالم شد

رمز بقاى ذوب آهن اصفهان، افزایش تولید است 
ساسان اکبرزاده
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اجراى طرح شهر پاك و سبز 
در قمصر 

مدیر اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان کاشان 
گفت: شهر قمصر، به عنوان نخستین شهر براى اجراى 
طرح شـهر پاك و سبز، در شهرسـتان کاشان انتخاب 
و معرفى شـد. حسـین خادمى پور اظهارکرد: هدف از 
اجـراى این طرح، باال بـردن آگاهى مـردم و همگانى 
کردن فعالیت هاى زیسـت محیطى اسـت، زیرا همه 
شهروندان مى توانند در زمینه حفاظت از محیط زیست 

نقش فعال داشته باشند و با مسئوالن مشارکت کنند.
وى تصریح کرد: همه شـهروندان با رعایت بسـیارى 
از مسائل کوچک زیسـت محیطى مى توانند به حوزه 
مدیریت شـهرى کمـک کننـد و اجراى طـرح هایى 
همچـون «همیـار محیـط زیسـت» و «شـهر پاك» 
مـى توانـد حـس مسـئولیت پذیـرى را در جامعـه 

فرهنگسازى و نهادینه کند.

تکمیل 47 طرح درمانى کاشان 
نیازمند اعتبار است

مدیرعامل مجمـع خیرین سـالمت کاشـان گفت: با 
اعتبارى معادل  300 میلیارد ریال، موظف به اجراى 47 
طرح بهداشتى و درمانى هسـتیم که در صورت تأمین 
50 درصـد از اعتبار مـورد نیـاز، نیمى دیگـر را وزارت 
بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکى پرداخت خواهد 
کرد. حسین نیکزاد اظهار کرد: تا پایان سال گذشته 30 
طرح را تکمیل کرده و عملیات اجرایى آن به  90 درصد 

پیشرفت فیزیکى رسیده است.

عامالن نزاع در نطنز 
شناسایى و دستگیر شدند

فرمانده انتظامى شهرستان نطنز گفت: عامالن ضرب 
و جرح با استفاده از سالح سرد در نطنز، در کمتر از نیم 

ساعت توسط پلیس شناسایى و دستگیر شدند.
سرهنگ مرتضى هادیان اظهارکرد: درپى اعالم مرکز 
پیام، مبنى بر درگیرى در یکى از محالت نطنز، سریعًا 

عوامل این فرماندهى به محل اعزام شدند.
وى افزود: بـر اثر اصابـت چاقو به یکى از شـهروندان 
توسط افرادى ناشـناس، سـریعًا پلیس هاى آگاهى و 
اطالعات، با شناسایى و کارهاى اطالعاتى، تعداد چهار 
نفر از  افراد خاطى را در مخفیگاهشان دستگیر کردند 
و پس از تشکیل پرونده، تحویل مقامات قضائى دادند.

جریمه 42 میلیارد ریالى 
مدیر عامل شرکتى خصوصى

تعزیـرات حکومتـى، یـک شـرکت خصوصـى را در 
اصفهان بـه دلیل تخلف اعتبار اسـنادى، بـه پرداخت 

بیش از 42 میلیارد ریال محکوم کرد.
مدیر کل تعزیـرات حکومتى اسـتان اصفهـان گفت: 
پرونـده یک فقـره تخلف اعتبـار اسـنادى ارزى مدیر 
عامل یک شرکت خصوصى، با شکایت مدیریت شعب 
یکى از بانک هاى استان در شعبه ششم بدوى تعزیرات 
حکومتى رسیدگى شد.  غالمرضا صالحى افزود: پس 
از بررسى این شعبه، متهم پرونده به سبب عمل نکردن 
بـه تعهـدات ارزى، به اسـترداد عین ارز به ارزش سـه 
میلیون و 688 هـزار و 650 درهم، معـادل42 میلیارد 
و 456 میلیـون و 361 هزار ریال در حق بانک شـاکى 
محکوم و حکم تعلیق کارت بازرگانى این شـرکت، به 

مدت یکسال نیز صادر شد.

صدور 1400 جلد سند مالکیت 
اراضى در شهرضا

مدیـر اداره راه و شهرسـازى شهرسـتان شـهرضا از 
صدور و واگذارى 1400جلد سند مالکیت اراضى این 

شهرستان در یکسال گذشته خبر داد.
غالمرضا سـبزوارى اظهار کرد: در یکسـال گذشـته 
همچنین 80 قطعه زمین بـا کاربرى هاى مختلف به 
اشـخاص حقیقى و حقوقى شهرسـتان واگذار شـده 
است. وى ادامه داد: این کاربرى ها اعم از کشاورزى، 
دامدارى و صنعتى بوده که در قالب عقد قراردادهاى 
اجاره به شـرط تملیک، فـروش و اجاره واگذار شـده 

است.

خبر

مدیر سایت پســماند شرق شــهردارى اصفهان گفت: 
به منظور جلوگیرى از پیشــروى کویــر، در حدود 350 
هکتار فضاى سبز مقاوم به شرایط بیابانى در سایت شرق 

اصفهان کاشته شده است.
مسعود جعفرپیشه اظهارداشت: ســایت شرق، یکى از 
کانون هاى بیابانى اصفهان به شــمار مــى رود که باید 
براى جلوگیرى از پیشروى کویر، در این محدوده اقدام به 

کاشت درخت و فضاى سبز کرد.
وى افزود: شــهردارى اصفهــان بــراى جلوگیرى از 
بیابــان زایى، اقدام به کاشــت فضاى ســبز بیابانى در 
فضایى به مســاحت 350 هکتار در ســایت ســگزى 

کرده اســت. وى ادامــه داد: این ســایت در فاصله 22 
کیلومترى شــهر اصفهان و در کنــار کارخانه قند قرار 

دارد.
مدیرسایت پسماند شرق شــهردارى اصفهان ادامه داد: 
براى حفظ و نگهدارى و توســعه فضاى ســبز بیابانى، 
بــا اداره کل منابع طبیعى اســتان اصفهــان در تعامل 

هستیم.
جعفرپیشــه خاطرنشــان کــرد: در ایــن محــدوده، 
گونه هاى مختلــف گیاهى مقاوم به شــرایط بیابانى از 
جمله کاج، گز، ســنجد، قره داغ، تاغ و... کاشــته شده 

است.

دبیر ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: کاهش اعتبارات دســتگاه هاى اجرایى، فرصتى 
براى استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصى است که 

باید به شیوه صحیح مدیریت شود.
احمدرضا صالحى اظهار داشــت: کاهــش ردیف هاى 
اعتبارى دستگاه هاى اجرایى ناشى از افزایش اعتبارات 

ملى و کاهش اعتبارات استانى است.
وى تصریح کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، شهرضا 
جزو شهرستان هاى محروم کشور نبوده و به همین دلیل 

اعتبارات آن بیشتر کاهش یافته است.
دبیر سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان تأکید 

کرد: اعتبارات نوسازى و تجهیز لوازم ادارى، به استثناى 
واحدهایى که امسال تأسیس مى شوند، معادل عملکرد 

سال 97 است.
صالحى گفت: کاهش اعتبارات دســتگاه هاى اجرایى، 
فرصتــى بــراى اســتفاده از تــوان و ظرفیت بخش 
خصوصى اســت که باید به شــیوه صحیــح مدیریت 

شود.
وى اضافه کرد: هیچیک از ردیف هاى بودجه،  قابل حذف 
یا تغییر نیست، بنابراین همه دستگاه هاى اجرایى الزم 
است براساس مبالغ اختصاص داده شده و شرایط موجود 

شهرستانى، برنامه ریزى کنند.

کاهش بودجه ادارات در راستاى 
تقویت بخش خصوصى

جلوگیرى از پیشروى کویر 
در شرق اصفهان

برداشت ســیب زمینی بهاره در اســتان اصفهان آغاز
شد.

کارشناس سبزى و صیفى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: 3000 هکتار از اراضی شهرســتان هاي 
مبارکه، نجف آباد، فالورجان و اصفهان به کشــت این 

محصول اختصاص دارد.
فرزین ابراهیمى با بیان اینکه برداشــت ســیب زمینی 
بهاره تا اواخر تیر ادامــه دارد، گفت: امســال درحدود 
120هزار ُتن ســیب زمینی بهاره در این استان برداشت 

مى شود. 
وي متوســط عملکرد این محصــول را در هر هکتار، 
درحــدود 40 تن اعالم کــرد وگفت: اســتان اصفهان 
رتبه برتــر این محصــول را از نظر عملکرد در کشــور

 دارد.
وي افزود: سیب زمینی بهاره اصفهان به شهرهاي تهران 

و استان هاي سردسیر کشور صادر می شود.
■■■

در همین حال، نماینده مردم فالورجان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: سیب زمینى فالورجانى ها بدون مشترى 

مانده است.
حجــت االســالم والمســلمین ناصــر موســوى 
الرگانــى افــزود: خشکســالى در اســتان اصفهان، 
تولیــد محصــوالت کشــاورزى را براى کشــاورزان 

بســیار دشــوار کرده  و نبایــد تولیدات کشــاورزان 
از جملــه ســیب زمینــى و کلــم بــدون مشــترى

بماند.
وى با تأکید براینکه صادرات سیب زمینى به روسیه، براى 
نجات  کشاورزان اضطرارى است، گفت: دولت باید هرچه 
سریع تر با صادرات ســیب زمینى به روسیه، از اقتصاد 
کشــاورزان فالورجانى دفاع کند؛ زیرا کشاورزان حتى 
توان اقتصادى براى برداشت محصوالت کشاورزى را

ندارند.
این عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
با بیان اینکه کشــاورزان منابع مالى براى تأمین کارتن 
سیب زمینى را ندارد تا محصوالت را از اراضى کشاورزى 
برداشــت کنند، گفت: در این وضعیت، کشــاورزان به 
شدت به بانک ها بدهکار هستند. وزیر کشاورزى از حق 

کشاورزان دفاع نمى کند؟
وى  افزود: سیب زمینى را از کشاورز کیلویى 200 تومان 
هم خریدارى نمى کنند، در حالى که در بازار، فروشــنده 

کیلویى 1500تومان  به مصرف کننده مى فروشد.
حجت االسالم والمسلمین موسوى الرگانى با اشاره به 
اینکه دالالن و واسطه ها سود بازار سیب زمینى را به جیب 
مى زنند،  گفت: براى  بهبود شرایط اقتصادى کشاورزان،  
دولت  باید در مقوله تأمین بازار صادراتى و قیمتگذارى  

ورود قاطع داشته باشد.

آغاز برداشت سیب زمینى بهاره در استان 
غده هاى زیر خاکى اصفهان مشترى ندارد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
باید سازمان مدیریت و برنامه ریزى، کار کارشناسى انجام 
دهد و صد ابَر پروژه تعریف کند و براى هر ابر پروژه، به 
مردم توصیه کند که سرمایه گذارى کنند و خودشان هم 

مجرى شوند. 
حیدرعلى عابدى افزود: آن کسانى که در مجلس فریاد 
مى زنند و طومار جمع مى کنند و مى گویند برجام را باید 
آتش بزنیم و در جاى دیگر مى گویند به قانون مبارزه با 
پولشویى نپیوندیم و دوست داریم کشورمان ایزوله شود و 
در انزوا قرار بگیرد، این رفتارها از عوامل تأثیرگذار بر جو 

روانى جامعه است.
وى ادامــه داد: اگر اختالف سیاســى هــم داریم، این 

اختالفات را باید در فضاى کارشناســى بررسى کنیم نه 
در کف جامعه. 

وى اظهارداشت: وقتى این مسائل به جامعه کشیده شود، 
مردم فکر مى کنند کشور به شــدیدترین نقطه بحرانى 

رسیده است.

خرید طال مشکلى را حل نمى کند 
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
اسالمى گفت: متأسفانه از اتحادیه طالفروشان به مردم 
توصیه مى کنند که بروید طال بخریــد، چراکه بهترین 
پشتوانه اســت؛ در جواب باید گفت طال چه مشکلى را 
از مردم و کشور حل کرده اســت، اگر سرمایه هایمان را 

به طرف طال ســوق دهیم، هیچ مشــکلى از مردم حل 
نمى شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
اســالمى با بیان اینکــه در بُعد مدیریتــى، قوى عمل 
نمى کنیم، گفت: یک واقعیت در کشور وجود دارد و آن 

نقدینگى است.
وى ادامه داد: این نقدینگى را دولت باید برنامه ریزى کند 
و دولت نمى تواند به مردم، با توصیه و خواهش سرمایه ها 

را جهت دهد.
وى افزود: سرمایه هاى مردم زمانى جهت پیدا مى کند که 
مردم به دولت اعتماد کنند و یقین پیدا کنند که دولت در 
ابرپروژه ها صداقت دارد و پشتیبانى مى کند و ابرپروژه ها 

مى توانند بازدهى خوبى براى مردم داشته باشند.
عابدى افزود: بــراى مثال اگرصدمیلیــون تومان طال 
بخریم و آن را نگهدارى کنیم تا چند سال دیگر افزایش 
قیمت یابد، مشــکلى از زندگى مان را حل نمى کند، اما 
اگر صدمیلیون تومان در یک ابر پروژه ســرمایه گذارى 
کنیم و هر ماه سود این سرمایه گذارى را دریافت کنیم، 

برد کرده ایم. 
وى ادامــه داد: در بحث انرژى خورشــیدى جاى مانور 
زیادى داریم و مى توانیم به کشــورهاى مختلف، برق 
حاصل از انرژى خورشــیدى را به فروش برسانیم. وى 
ادامه داد: مدیریت کشور در جلب سرمایه هاى سرگردان 
هیچ برنامه اى ندارد و این مشکل نیز مزید بر علت است.

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت:

هیچ برنامه اى براى جلب سرمایه هاى سرگردان نداریم

مدیر هماهنگــى و نظارت بر معاونــت حمل و نقل و 
ترافیــک شــهردارى اصفهــان از اختصــاص پنج 
میلیارد تومــان اعتبار براى خط کشــى خیابان هاى 
شهر خبر داد و گفت: از سال گذشــته، سیاست اجرا و 
نگهدارى خطوط عابر پیاده به اجــرا درآمد و پیمانکار 
موظف شــد ماندگارى و رؤیت پذیرى خط کشــى ها را 
در طول ســال، تضمین و تأمین کنــد. محمدتقى یزدیان 
اظهارکرد: از آنجا که درخشندگى خطوط معابر، استفاده از 
رنگ هاى بــا اســتاندارد روز و قابــل رؤیت بــودن، از 
ویژگى هاى مهم خط کشى هاى خیابان هاى سطح شهر 
است، در سال جارى پنج میلیارد تومان بودجه براى خط کشى 

سرعتکاه ها وخیابان هاى شهر در نظر گرفته شده است.
مدیــر هماهنگى و نظــارت معاونت حمــل و نقل و 

ترافیک شــهردارى اصفهان با بیــان اینکه توجه به 
خطوط راهنمایــى و رانندگى، باعــث کاهش حجم 
ترافیک، رعایت حقوق راننــدگان و عابران پیاده و نیز 
رانندگى اصولى مى شود، تصریح کرد: خط کشى طولى 
خیابان ها و بزرگراه ها، خط کشــى گذرگاه هاى عابر 
پیاده و نیز خط کشى سرعتکاه ها، به موازات هم پیش 
مى رود، زیرا هر کدام، به نوبــه خود از اهمیت خاصى 
برخوردار است. وى خاطرنشان کرد: از سال گذشته خط 
کشى بزرگراه ها و پس از آن، خط کشى مسیر عابر پیاده 
از موارد مهم و شریانى به ویژه در مناطق گردشگرى و 
پرتردد شهر به حساب مى آید که البته بر اساس بودجه 
مناطق و تعیین معابر مهم 15 منطقه شــهر اصفهان،

 اولویت بندى انجام مى شود.

تخصیص 5 میلیارد تومان 
مدیر کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى براى خط کشى معابر شهر

اســتان اصفهــان گفــت: در اصفهــان، رویدادهاى 
فرهنگــى را با مشــارکت شــهردارى باید توســعه 
دهیم و به گردشــگرى شــب، توجه ویژه اى کنیم؛ به  
گونه اى که ســاعات پویایى و نشــاط شــهر افزایش

 یابد.
فریدون اللهیارى پیرامون تمهیــدات اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع  دستى و گردشــگرى استان اصفهان 
در خصوص خدمت رسانى به گردشــگران و آغاز موج 
سفرهاى تابســتانى اظهارکرد: هم اکنون موج جدید 
سفرهاى تابستانى شروع شــده و این آمادگى از جانب 
اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
وجــود دارد تا در تابســتان هم، طرح خدمات رســانى 

ویژه اى به گردشــگران در جهت افزایــش و تقویت 
گردشــگرى و آمادگى کامل زیرســاخت ها و نیروى 
انســانى و اطالع رســانى به گردشــگران را داشــته

باشیم.
وى با تأکید بر برنامه ها و رویدادهــاى فرهنگى مهم 
و آماده بــودن مجموعه هــا و بناهاى تاریخى شــهر 
اصفهان و شهرستان هاى استان افزود: شهرستان هاى 
اســتان اصفهان در مناطق غرب و جنوب اســتان، به  
صــورت طبیعــى تابســتان هاى خنکــى دارند که 
آماده پذیرایى و خدمت رســانى به مســافران خواهد

 بود.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
اســتان اصفهان با اشــاره به برنامه هــاى فرهنگى و 

جشنواره هاى پیش رو در ایام تابستان گفت: برنامه هاى 
فرهنگى و جشــنواره هاى متفاوت، از جمله جشنواره 
کباب گلپایگان از هفته جارى آغاز خواهد شد، همچنین 
افتتاح چهار واحــد اقامتگاه بومگردى در شهرســتان 
گلپایگان، از دیگر برنامه هاى تابستانى این شهرستان 

است.
وى اذعــان کــرد: در ایــن ســال ها، تحرکــى بین 
شهرستان ها به لحاظ نمادســازى بر پایه گردشگرى 
و رویدادى ایجاد شــده اســت و تالش شــده که هر 
شهرستانى، یک رویداد را در شهرستان خود بر اساس 
ظرفیت هاى طبیعى و ســوغات مطرح کنــد که این 
رویدادها در تقویم گردشــگرى ملى هم به ثبت رسیده

 است.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: اگر 
در حال حاضر شاهد تغییر طعم و مزه آب هستیم، به دلیل 
استفاده از آب چاه براى شرب است، اما این مسئله دلیل 

بر ناسالم بودن آب نیست.
کمال حیدرى اظهار کرد: آبى که براى شــرب استفاده 
مى شــود، چه آب از چاه باشــد چه آب تصفیه خانه، به 
یقین تمام مواد و امالح موجود در آب، طى آزمایشــات 
مختلف و به صورت شــبانه روزى مورد بررســى قرار 

مى گیرد.

وى با این اطمینان که در آب شرب نیترات وجود ندارد و 
اگر چاهى را مشاهده کردیم که آب آن آلوده به نیترات 
است، به یقین پلمب مى کنیم، بیان کرد: به دنبال بحران 
آب در اصفهان از آب چاه براى شــرب استفاده مى شود 
که هر چه چاه عمیق تر باشد، روى مزه و طعم آب تأثیر 

خواهد گذاشت.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم 
کرد: در مرکز بهداشت اســتان اصفهان، به عنوان ناظر 
سالمتى آب، هر روز بهداشت آب زیر نظر صدها ناظر در 

آزمایشگاه ها مورد بررسى قرار مى گیرد.
■■■

وى افزود: بــا آغاز فصــل گرما، یکــى از دغدغه ها و 
نگرانى هاى ما، بروز بیمارى هاى واگیردار بر اثر فســاد 
مواد غذایى است و بیشتر شــاهد بروز اسهال و استفراغ 

هستیم. 
حیدرى اعالم کرد: در فصل گرما، بیشتر بهداشت فردى 
را به خانواده ها توصیه مى کنیم و رعایت اصول بهداشتى 

در مقابل تشدید گرماى هوا، به همه توصیه مى شود. 

توجه ویژه به «شب گردى» در نصف جهان

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:

تغییر طعم آب، نگرانى ندارد
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معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: راه اندازى اورژانس اجتماعى در مدارس را ضرورى 
نمى دانیم و این در حالى است که زیرساخت هاى اجراى این 
طرح را داریم. مجتبى ناجى اظهارداشت: باید توجه داشت 
که عنوان اورژانس، به معناى حضور اضطرارى است و در 
هر مکان و زمانى که الزم باشد، کارشناسان براى رسیدگى 
به امــور ورود مى کنند. وى با بیان اینکــه در حال حاضر 
گزارشات زیادى مبنى بر کودك آزارى و همسر آزارى به 
اورژانس اجتماعى استان اصفهان گزارش مى شود، اضافه 
کرد: در مجموع باید توجه داشت که این اورژانس، به مسایل 
عاطفى و روانى اعضاى جامعه رسیدگى کرده و به مشکالت 

آنها رسیدگى مى کند. وى با بیان اینکه از زمان مراجعه افراد 
به اورژانس اجتماعى و تا زمانى کــه در خصوص تامین 
امنیت جانى و روحى افراد اطمینــان حاصل نکنیم، افراد 
آســیب دیده را تحت مراقبت قرار خواهیم داد، افزود: این 
افراد، در درجه اول در نزد خانواده و در صورت عدم صالحیت 
خانواده و اطرافیان، در مراکز نگهدارى بهزیستى مى مانند.

ناجى با بیان اینکه در حال حاضر 420 کودك بى سرپرست 
و بد سرپرســت در 39 خانه کودك و نوجــوان اصفهان 
نگهدارى مى شوند، گفت: حضور این کودکان، به معناى 
مداخله به موقع اورژانس اجتماعى در آسیب هاى اجتماعى 

است.

مدیر امور سینمایى حوزه هنرى اصفهان گفت: بازى هاى 
تیم ملى کشورمان با تیم هاى اسپانیا و پرتغال در روزهاى 
آینده، در دو سالن سینمایى ســپاهان و پردیس چهارباغ 
پخش خواهد شد.مصطفى حسینى در خصوص نمایش 
بازى هاى جــام جهانى 2018 در ســینماهاى اصفهان 
اظهارداشت: نخستین بازى تیم ملى ایران با مراکش، در دو 
سینماى سپاهان و پردیس سینمایى چهارباغ در اصفهان 
پخش شد. وى افزود: براى پخش نخستین بازى تیم ملى 
ایران با مراکش در دو سینماى سپاهان و پردیس سینمایى 
چهارباغ در اصفهان که با استقبال بسیار خوب تماشاگران 
مواجه شد، هیچ گونه مشکلى در سینما وجود نداشته و این 

برنامه به خوبى برگزار شد. مدیر امور سینمایى حوزه هنرى 
اصفهان با بیــان اینکه فروش بلیــت بازى هاى آینده از 
ساعت 17 دیروز آغاز  شد، گفت: بازى هاى بعدى تیم ملى 
کشورمان با تیم هاى اسپانیا و پرتغال نیز در روزهاى آینده 
در دو سالن سینمایى ســپاهان و پردیس چهارباغ پخش 
خواهد شد. وى خاطرنشان کرد: عالقه مندان به تماشاى 
این بازى ها در سینماهاى اصفهان مى توانند با مراجعه به 
سایت «ســینماتیکت» براى خریدارى بلیت این سانس 
اقدام کنند. حســینى در پایان اظهار داشت: بهاى بلیت 
تماشاى بازى هاى جام جهانى در سینماهاى کل کشور 

20 هزار تومان است. 

راه اندازى اورژانس اجتماعى 
در مدارس ضرورتى ندارد

سینماها، میزبان جدال 
«یوزها» با اسپانیا و پرتغال

آغاز فعالیت ستاد اسکان 
فرهنگیان 

فعالیت ستاد اسکان تابستانى فرهنگیان در اصفهان 
آغاز شــد. مدیر اداره تعاون و امور رفاهــى اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت:  ستاد اسکان 
تابســتانى فرهنگیان اصفهان، در 140 مدرســه و با 
هــزار و 340 کالس، فعالیت خود را آغــاز کرد ه و تا 
15 شــهریور، آماده ارائه خدمات به فرهنگیان است 
آذر کیــوان امیرپور افــزود : پایگاه هاى اســکان در
 ورودى هاى شهر اصفهان، پذیراى مسافران فرهنگى 

است.

تحویل3واحد آموزشى به 
آموزش و پرورش فوالد شهر

براى سال تحصیلى جدید، سه واحد آموزشى مسکن 
مهر به آموزش و پــرورش فوالد شــهر تحویل داده
مى شود. رئیس اداره آموزش پرورش فوالد شهر گفت: 
15 واحد آموزشى در مسکن مهر در حال احداث است که 
از این تعداد، چهار مدرسه تحویل آموزش و پرورش شده 
و در تابستان سال جارى هم، با تکمیل سه واحد آموزشى 
12 کالسه، تعداد واحد هاى آموزشى محالت مسکن 
مهر به هفت مدرسه مى رســد. ضیاء موسوى با اشاره 
به کمبود فضا هاى آموزشــى در محالت جدید شهر 
فوالدشهر افزود: با توجه به تراکم باالى دانش آموزى 
در شهر فوالدشهر و کمبود ســرانه فضاى آموزشى، 
بیش از 70درصد از مدارس به صــورت دو نوبته اداره 
مى شــوند که موجب کاهش کیفیت تحصیلى دانش 

آموزان خواهد شد.

ابالغ بودجه 13 میلیاردى 
دستگاه هاى اجرایى شهرضا

فرماندار شـهرضا گفت: امسـال مجموع اعتبارات این 
شهرستان 137 میلیارد و 395 میلیون ریال است.

على اصغر رفیعى نژاد اظهار داشـت: امسـال اعتبارات 
دسـتگاه هاى اجرایى شهرسـتان کاسته شـده، این در 
حالى اسـت که در سـال هاى گذشـته اختالف زیادى 
بین بودجه تخصیصى با مبالغ واریزى به حساب ادارات 
وجود داشت، اما در سال 97 در صورت ثبات همه شرایط 

موجود، بودجه کامال محقق مى شود. 

آزمون مسابقه «تفسیرسوره 
نور»در دانشگاه آزاد نجف آباد

آزمون کتبى مسابقه «تفسیرسوره نور» طرح «رمضان، 
بهار قرآن» دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد با استقبال 
بیــش از400 نفر از اســتادان و کارمنــدان این واحد 

دانشگاهى برگزار شد.

 تدوین 1000 طرح اشتغال 
در استان 

معاون سیاسى امنیتى اسـتاندارى اصفهان گفت: هزار 
طرح اشتغال، در استان اصفهان تهیه شده است که در 
صورت اجرا، 74 هزار شغل جدید امسال در این استان 
ایجاد خواهد شـد. حمیدرضا طباطبایى اظهارداشـت: 
مسؤوالن قانون را در مسیر خدمت به مردم به کار گیرند 
و مشـکالت را با ُحسـن اخالق و تالش مضاعف حل

 کنند.

پایان عملیات باستان شناسى 
مسجد پامنار زواره

رئیس شوراى غیر دولتى موزه هاى کشور گفت:عملیات 
باستان شناسى مسجد پامنار زواره به اتمام رسیده است 
و همچنین نقشه سه بعدى شهر زواره تهیه  شده و تمام 
اقدامـات الزم در رابطه با این مسـجد به اتمام رسـیده 
اسـت. احمد محیط   طباطبایى افزود: از بودجه استانى، 
مبلغ 250 میلیون و از بودجه ملى، مبلغ 85 میلیون تومان 
گذاشته  شده که امیدواریم تا چند ماه آینده قسمت اول 

تکمیل شود.
وى در رابطه با پایگاه زواره گفت: یک  خانه چهار صفه 
در حال مرمت اسـت تـا به عنوان مکان پایـگاه میراث 

آماده سازى شود

یادداشتخبر

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشــاورزى اصفهان گفت:با برنامه ریــزى مى توان 

صادرات صنایع دستى را هفت برابر افزایش داد.
مســعود گلشــیرازى تاکید کرد:اگر برنامه منسجم در 
خصوص صادرات محصوالت صنایع دستى پیاده شود، 
در بازه زمانى سه  ســاله مى توان به رشد هفت برابرى 

صادرات دست یافت.
وى گفت: ایران مى تواند جزو ســه کشور صادر کننده 
صنایع دستى جهان باشد، اما موانع باعث شده ما به رتبه 

چهلم صادرات در جهان سقوط کنیم.
رئیس کمیســیون تجارت اتــاق بازرگانــى، صنایع، 
معادن و کشــاورزى اصفهان با بیان اینکه 200 رشته 
صنایع دســتى جهان متعلق به اصفهان اســت، افزود: 
نوسانات ارزى، هزینه گران پســت و باال بودن قیمت 
تمام شــده محصوالت، رقابت را براى تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان سخت کرده است.
گلشیرازى گفت: اســتان اصفهان در تولید و صادرات 
صنایع دســتى، مزیت هاى قابل توجهــى دارد، اما به 

ظرفیت هاى موجود در این بخش توجهى نشده است.
رئیس کمیســیون تجارت اتاق بازرگانــى اصفهان با 
بیان اینکه به خوشه ســازى صادراتى در صنایع دستى 
توجهى نشــده، افزود: حضور در بازارهاى بین المللى، 
نیاز به برند مشــخص دارد، اما در این مســیر حرکت

 نکرده ایم.
وى به نقش شــرکت هاى مدیریت صادرات اشاره کرد 
و گفت: اگر شــرکت هاى متخصص در بحث صادرات 
صنایع دستى وارد عمل شوند، مى توان  در بازارهاى بین 
المللى حرفى براى گفتن داشــت و با کشورهاى چین و 

هند رقابت کرد.

گلشیرازى با بیان اینکه عمده شرکت هاى صادرکننده، 
دولتى و شبه دولتى هستند، گفت: دولت ها در سال هاى 
گذشــته به بخش خصوصى توجهى نداشتند و همین 

مسئله باعث شده این بخش در صادرات  نقش پررنگى 
ایفا نکند.

رئیس کمیســیون تجارت اتاق بازرگانــى اصفهان، بر 

ضرورت صادرات محصوالت غیرنفتى تاکید کرد و گفت: 
صادرات محصوالت خام بــا ارزش افزوده پایین، براى 

اقتصاد استان بازدهى مناسبى ندارد.

سایه سنگین صادرات محصوالت خام 
بعد از تصویــب قانون جامع مالیات ها در ســال بر اقتصاد استان

1345، در دوره هاى متوالــى اصالحاتى در این 
قانون صورت گرفت کــه آخرین و مهمترین آن 
را مى توان اصالحیه جدید قانــون مالیات هاى 
مستقیم دانست که در تابســتان سال گذشته به 
تصویب رسید. با توجه به این اصالحیه، از ابتداى 
ســال 95 قوانین مالیاتى دچار تغییر و تحوالت 
قابل توجهى شده اســت و بخش هاى زیادى از 

نظام اقتصادى را در بر مى گیرد.
تغییر زمان ارائــه اظهارنامه مالیاتــى مؤدیان 
اشــخاص حقیقى یکى از مهمتریــن تغییرات 
صورت گرفته در این اصالحیه اســت. این تغییر 
زمان ارائــه اظهارنامه مالیاتى براى اشــخاص 
حقیقى از تیرماه به خردادماه انتقال پیدا کرده است 
و موعد مقرر ارائه اظهارنامه اشــخاص حقوقى 
همانند سال هاى گذشــته در تیرماه خواهد بود.  
در ســال هاى قبل صاحبان مشاغل و اشخاص 
حقوقى و مالکان امالك اجــارى مکلف بودند 
تا پایــان تیرماه اظهارنامه مالیاتــى خود را ارائه 
دهند که این موضوع باعث ازدحام بیش از اندازه 
مردم براى ارائه اظهارنامــه مالیاتى مى گردید. 
این ازدحام به اتالف وقت مؤدیان و اذیت شدن 
آنها در طــول این ایام مى انجامیــد و همچنین 
سنگین شــدن پرونده هاى مأموران مالیاتى را 

در پى داشت. 
اصالحیه مذکــور باعث تکریم بیشــتر مؤدیان 
و ســهولت کار مراجعه کنندگان و تعامل بیشتر 
مؤدیان مالیاتــى از جمله فعــاالن اقتصادى و 
اصناف با کارکنان امور مالیاتى م ى شود که نتیجه 
آن رشد، توسعه و شــکوفایى اقتصادى را در پى 

خواهد داشت.

فواید تغییر زمان ارائه 
اظهارنامه مالیاتى

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از آغاز 
طرح ملى امداد و نجات تابستانى هالل احمر در اصفهان 
و آماده باش 100 روزه 40 پایگاه امدادى هالل احمر در 

استان خبر داد.
محسن مؤمنى با اشــاره به این که طرح امداد و نجات 
تابستانه، در راســتاى آمادگى و پاســخگویى تیم ها و 
پایگاه هاى امداد و نجات بین شــهرى جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان به حوادث جاده اى و سایر حوادث 
احتمالى، با توجه به افزایش سفرها در فصل تابستان به 
مرحله اجرا در مى آید، اظهار داشــت: در این طرح، 37 
پایگاه امداد و نجات بین شهرى،  یک تیم واکنش سریع، 
دو پایگاه امداد کوهســتان و یک پایگاه امداد ساحلى و 
دریایى، با مشارکت 974 نفر از نجاتگران داوطلب و 75 
نفر پرسنل امدادى، به مدت 100 روز، تا31 شهریور ماه 

در خدمت هموطنان هستند.
وى با بیان اینکه جمعیت هالل احمــر در این طرح از 

تجهیزات مورد نیاز نظیر آمبوالنس و ســایر وســایل 
امداد و نجات نیز اســتفاده مى کند، افزود: امدادرسانى، 
ارائه کمک هاى اولیه و انتقال آسیب دیدگان احتمالى به 
مراکز درمانى، از جمله اهداف اجراى این طرح در طول 

فصل تابستان است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با بیان 
این که جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان همه ساله 
براى ارائه خدمــات امداد و نجــات، کمک هاى اولیه 
و ارائه خدمت به آســیب دیدگان، اقدام بــه برگزارى 
طرح هاى امداد و نجــات از قبیل زمســتانه، نوروزى 
و تابســتانه مى کند، تصریح کرد: همــکارى در انتقال 
و جابه جایى مصدومان حــوادث رانندگى با مجموعه 
پلیس راه و مرکز فوریت هاى پزشکى و از سوى دیگر، 
ارائه خدمات امدادى اضطرارى شامل اسکان و تغذیه 
در راه ماندگان از دیگر اهداف اجراى این طرح به شمار 

مى رود.

آغاز طرح ملى امداد و نجات تابستانى هالل احمر 

تعطیالت عید فطر 35 هزار گردشگر را به چادگان کشاند
معاون بهره بردارى سازمان عمران زاینده رود گفت: طى 
دو روز تعطیالت عید سعید فطر امسال، بیش از 35 هزار 
نفر از اســتان اصفهان و اقصى نقاط کشور وارد دهکده 

عمران زاینده رود شدند.
حسن معین فر اظهارداشت: در تعطیالت اخیر، بیش از 35 
هزار نفر وارد دهکده عمران زاینده رود شهرستان چادگان 
شدند که به مدت سه شــب، برنامه هاى شاد هنرى در 

سالن روباز این دهکده برگزار شد.
وى افزود: در سه روز گذشــته، بیش از 20 هزار نفر در 

منازل، مجتمع هاى شهردارى، حاشیه رودخانه و مناطق 
گردشگرى روستاهاى این شهرستان اسکان یافتند.

معاون بهره بردارى ســازمان عمــران زاینده رود گفت: 
جاذبه هاى گردشگرى چادگان، این منطقه را به قطب 
گردشگرى طبیعى در استان اصفهان تبدیل کرده است 
و جاذبه هاى گردشگرى در روســتاهاى فراموش جان، 
على آباد، اورگان، باغ نظر، کلیچه و به ویژه عشــایر در 
این شهرســتان، فرصت هاى مناســبى را براى توسعه 

گردشگرى فراهم کرده است. 

سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
خمینى شهر در راستاى حفظ و پاسداشت میراث 
فرهنگى این شهرســتان، جشنواره قصه هاى 

بومى خمینى شهر را برگزار مى کند.
این جشنواره با هدف حمایت از نویسندگان، با 
موضوع «قصه هاى بومى محلى خمینى شهر» 

در دو بخش آثار بلند و کوتاه برگزار مى شود.
عالقه مندان مى توانند در نگارش آثار خود، از 
یکى از سه منبع“کتاب هاى تاریخى مربوطه“، 
”قصه هاى شفاهى کهنساالن“ و یا“ مشاورین 

تاریخى جشنواره“ استفاده کنند. 
مهلت ارســال آثار براى شــرکت در جشنواره 
قصه نویســى، 25 تیرماه ســال 1397 تعیین 

شده است.

از دیــروز ،پیــش فــروش بلیت هــاى 
تابســتانى قطــار در اســتان اصفهــان آغاز

 شد.
مدیرکل راه آهن اســتان گفت: پیش فروش 
بلیت قطار هاى مســافرى اول تیر تا 15مرداد 
مــاه امســال، از دیــروز در اصفهــان آغاز 

شد.
سیدرضا ســادات حســینى افزود: مسافران

 مى توانند از طریق دفاتر فروش و یا ســایت 
اینترنتى راه آهن بلیت تهیه کنند .

وى ادامــه داد: راه آهــن اصفهــان بــا 
16رام  قطــار، ظرفیــت جابه جایــى رفت و 
برگشــت روزانه  حدود ســه هزار مســافر را 

دارد.

برپایى  جشنواره قصه هاى 
بومى خمینى شهر

ناوگان ریلى اصفهان 
پذیراى مسافران تابستانى

دانشگاه هنر اصفهان در صدد ایجاد و راه اندازى «پارك 
فرهنگ و هنر اصفهــان» به عنوان یــک نهاد حامى 

کارآفرینى و گردشگر محور در این شهر است.
پارك فرهنگ و هنر، یک نهــاد حمایتى جامع در حوزه 
کسب و کارهاى نوپا و رشد یافته در بخش هنر و صنایع 
فرهنگى اســت که با تامین زیرســاخت هاى مرتبط، 
زمینه را براى توســعه و کاربرد این کســب و کارها از 
طریق تشویق و ارتقاى فرهنگ نوآورى، حضور جدى 
مهارت هاى هنرى و فعالیت هــاى عمومى اقتصادى 

فراهم مى کند.
سرپرست مرکز رشد تخصصى هنر دانشگاه هنر اصفهان 
گفت: ایجاد این پارك، بخشــى از مرحله سوم نقشه راه 
اقتصاد خالق این دانشگاه است که زمینه را براى ورود 

هنر به بدنه اقتصاد و جامعه طراحى کرده است.
صالح غایى افزود: طرح مطالعاتى و ایجاد این پارك، از 
اواخر سال 94 در دانشگاه هنر اصفهان مطرح شد و اکنون 
کارهاى مطالعاتى آن در دســتور کار معاونت پژوهش و 
فناورى دانشگاه و برنامه هاى توسعه اى سازمان هاى 
همکار همچون شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان، 
دانشگاه صنعتى اصفهان و ســرمایه گذاران عمومى و 
خصوصى و با حمایت معاونت علمى و فناورى ریاســت 

جمهورى قرار دارد.
وى خاطرنشــان کرد: طرح ایجاد پارك فرهنگ و هنر 
اصفهان با حفظ اصول و استانداردهاى یک پارك علم 
و فناورى، از مزایاى ماهوى فرهنگ و هنر نیز اســتفاده 

مى کند.
وى ادامه داد: پارك هاى علم و فناورى عالوه بر فراهم 
کردن امکان فعالیت شرکت هاى دانش بنیان و کارآفرین 
در یک محیط اقتصادى، بســتر الزم را بــراى انتقال و 
توسعه فناورى، تولید با ارزش افزوده باال، جذب سرمایه  
گذارى خارجــى و ورود کارآفرینان و واحدهاى فناور به 

بازارهاى داخلى و جهانى مهیا مى کنند.
غایى ادامه داد: در واقع پــارك فرهنگ و هنر اصفهان 
به عنــوان یک نهــاد حامــى کارآفرینى در ســطوح 
باالتر، انتفاعــى، چند جانبه، گردشــگر محور، و قطب 
بیــن المللى صنایــع خالق کشــور فعالیــت خواهد 

کرد.

دانشگاه هنر در صدد ایجاد « پارك فرهنگ و هنر»

مدیر منطقه 11 شــهردارى اصفهان گفــت: کارخانه 
روغن نباتى خیابان امام خمینى (ره) به مجتمع تجارى- 
تفریحى تبدیل و تعــدادى از طبقات ایــن مجتمع به 

مبل فروشان رهنان اختصاص داده مى شود.
حمید اشــرفى در خصوص طرح تبدیل کارخانه روغن 
نباتى به مرکز مبل گفت: این کارخانه، آخرین کارخانه اى 
است که باید از اصفهان خارج شود، البته در حال حاضر 
بخش تولید روغن این کارخانه تعطیل شده و فقط بسته 

بندى و چاپ برچسب در آن انجام مى شود.
وى با بیان اینکه شــهردارى منطقه 11 با مســئوالن 
این کارخانه روغن نباتى براى تبدیــل این کارخانه به 
مرکز مبل وارد مذاکره شده  اســت، افزود: تاکنون 70 

ساعت جلســه با وکیل و مالکان کارخانه برگزار شده و 
اگر شوراى شهر و کمیســیون ماده 5این توافق را تایید 
کنند، پس از احداث مجتمع تجارى- تفریحى در محل 
فعلى کارخانه روغن نباتى، چند طبقه از این مجتمع به 

مبل فروشان رهنان اختصاص داده مى شود.  
مدیر منطقه 11 شــهردارى اصفهان با بیان این مطلب 
که توافقات شــهردارى منطقه با مالکان این کارخانه 
روغن  نباتى انجام و به بخش حقوقى ارســال شــده تا 
مورد ارزیابى قرار گیرد، تصریح کــرد: این موضوع در 
قالب الیحه به شوراى شهر ارسال مى شود و با تصویب 
این طرح، منطقه 11 شهردارى اصفهان متحول خواهد

 شد.

تبدیل کارخانه روغن نباتى به 
مجتمع تجارى - تفریحى
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انهدام 3 پاتوق توزیع و 
مصرف مواد مخدر در زواره

3 پاتـوق توزیع و مصرف مـواد مخدر در زواره کشـف و 
منهدم شد. فرمانده انتظامى شهرستان اردستان گفت: 
مأموران در بازرسـى از سـه پاتوق توزیع و مصرف مواد 
مخـدر، 433گرم مـواد مخـدر از نوع هرویین، شیشـه، 
تریاك، شـیره تریاك و سـوخته تریاك و تعدادى آالت 
استعمال و توزین مواد مخدر کشف و جمع آورى کردند. 

سرهنگ غالمرضا هاشمى زاده افزود: در این زمینه، سه 
متهم دستگیر و تحویل مقام هاى قضائى شدند.

خسارت20 میلیاردى به مزارع 
طالبى آران 

بارندگى هاى اخیـر، 200میلیـارد ریال خسـارت به 
مزارع طالبى شهرستان آران و بیدگل وارد کرده است.

مدیر اداره تولیدات گیاهى و دامى شهرسـتان آران و 
بیدگل گفت: خشکسـالى، بروز طوفان هاى شدید و 
همچنین بارندگى و تگرگ هاى اردیبهشـت و اوایل 
خرداد، موجب نابودى 90 درصدى مزارع طالبى آران 

و بیدگل شده است.
هـادى یغماییـان با اشـاره به اینکـه از وسـعت 650 
هکتارى کشت صیفى جات در آران و بیدگل، درحدود 
500 هکتار مربوط به طالبى است، افزود: در سال هاى 
گذشته، از هر هکتار مزرعه زیر کشت طالبى، 40 تن 
محصول برداشـت مى شـد که این میزان، امسال به 

کمتر از 10درصد رسیده است.

سد کوهرنگ
 18 ماهه آبگیرى خواهد شد

مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذارى تأمین اجتماعى 
گفت: در صـورت رفع برخى مشـکالت، سـد سـوم 

کوهرنگ 18 ماهه ساخته و آبگیرى خواهد شد. 
مرتضى لطفى تصریح کرد: پروژه کوهرنگ در دست 
ساخت شـرکت هاى ماسـت و به رغم ندادن صورت 
وضعیـت، سـرمایه گذارى هاى الزم انجـام شـده و 
در صـورت رفع مشـکالت، ظرف 18 ماه سـد سـوم 

کوهرنگ آبگیرى خواهد شد.  
 

اجراى نمایش«موجود آبى نه 
چندان کوچولو»

نمایش«موجود آبى نه چندان کوچولو» در تاالر هنر 
روى صحنه مى رود.

کارگـردان ایـن نمایـش گفـت: نمایش«موجـود 
آبى نـه چنـدان کوچولو» شـاد و موزیـکال و تلفیقى 
از نمایـش زنـده عروسـک هاى بونراکـو و باتومـى 
اسـت کـه ویـژه کـودك و خانـواده طراحـى شـده 
اسـت. لیلى شـایق موضـوع اصلـى این نمایـش ر،ا 
دروغگویى و تأثیر رفتار والدین در تقویت این ویژگى 
در کودك عنـوان کرد و افـزود: این نمایـش، روایت 
خانواده اى اسـت که پدر و مادر ارتباط خوبى با فرزند 
خود ندارند و همین موضوع، باعث مى شود که کودك 
از فـرط تنهایى، جذب موجـود غریبه اى  شـود و این 

آشنایى اتفاقات دیگرى را رقم مى زند.
وى افزود: این نمایش از هـم اکنون تا 10 تیر هر روز 
سـاعت 18و30دقیقه در تـاالر هنر بـه روى صحنه 

مى رود.

ارائه برنامه اشتغال پایدار 
کشاورزان آسیب دیده اصفهان

برنامه اشـتغال پایدار براى کشـاورزان آسیب دیده از 
کم آبى در استان اصفهان به آنها ارائه و معرفى شد.

معاون اقتصادى و توسعه منابع اسـتاندارى اصفهان 
با تشریح برنامه اشتغال پایدار براى کشاورزان آسیب 
دیده از کـم آبى، اظهار داشـت: ایـن برنامه، بیشـتر 
با تاکید بـر ایجـاد اشـتغال پایـدار براى کشـاورزان 
شهرستان هاى حوضه آبریز زاینده رود که از کم آبى 

آسیب دیده اند، تدوین و طراحى شده است.
محمدعلى شجاعى افزود: در قالب این برنامه، هفت 
هـزار و 845 طرح با جمع سـرمایه گـذارى دو هزار و 
724 میلیارد تومان در نظر گرفته شـده اسـت و براى 
بیش از 60 هزار نفر در طول سه سـال اشتغال ایجاد 

مى شود.

خبر

مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان 
از مردم شهر اصفهان براى کنترل و عدم انداختن زباله به 
داخل زاینده رود تشکر کرد و گفت: در حال حاضر، روزانه 
20 نفر، از ساعت 5 صبح تا 17 مشغول به فعالیت هستند 
که با توجه به شــلوغى پارك ها در ایام آخر هفته، بر این 

تعداد افزوده مى شود.
حمیدرضا صبور با بیــان اینکه در حال حاضر نســبت 
به گذشته شــاهد همکارى بیشتر شــهروندان در تمیز 
نگهداشتن رودخانه زاینده رود هستیم، گفت: به یقین، 
اگر زباله اى به داخل رودخانه ریخته شــود، از ســوى 
شهروندان اصفهانى نیست، چرا که همکارى اصفهانى ها 

در این زمینه بسیار قابل توجه است.وى با بیان اینکه در 
زمان خشکى رودخانه زاینده رود، عملیات نظافت روخانه 
کارى مضاعف به شــمار مى رود، اظهار کرد: در زمانى 
که آب رودخانه جارى است، تمیز نگهداشتن رودخانه و 
کنترل زباله ها آسان تر است، زیرا بسیارى از زباله ها در 
آب جارى مى شوند، ولى در حال حاضر که آبى در رودخانه 
جارى نیست، نظافت از اهمیت بیشترى برخوردار است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان 
تأکید کرد: در هــر دو حالت جارى بودن آب در بســتر 
رودخانه و یا خشــک بودن آن، باز هم مسئولیت کنترل 

نظافت آن بر عهده این سازمان است.

رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان از تقسیم خدمات رفاهى به صورت عادالنه در نقاط 

مختلف شهر خبر داد. 
محمد عیدى با اشــاره به رویکردهاى سازمان فرهنگى- 
تفریحى اصفهان در اجراى برنامه هاى متناسب با اهداف 
سازمان در ایام تعطیالت تابستانه اظهار کرد: ما در تالش 
براى تأمین سه مسئله هســتیم که در مرحله اول، حقوق 
فرهنگى شهروندان اصفهانى تأمین شود، به این معنى که 
شهروندان بتوانند طى کمترین مساحت و زمان ممکن به 
خدمات فرهنگى در شهر برســند. وى افزود: دومین مورد، 
ترویج عادالنه خدمات، فارغ از فاصله طبقاتى است که موجب 

بهره مندى همه شــهروندان از برنامه هاى تفریحى شود.  
عیدى با بیان اینکه سومین مورد، فراهم کردن زمینه خالقیت 
در شهر اصفهان، براى ایجاد شهر خالق است، اظهار کرد: 
این کار، زمینه هاى پرورش جامعه اى خالق را نیز فراهم 
مى کند. وى افزود: بخشــى از برنامه هاى سازمان، عرصه 
محور است که شهروندان مى توانند به صورت رایگان از آن 
استفاده کنند و بخشى دیگر از برنامه ها، حوزه کالس هاست 
که طبق مصوبات شوراى شهر برنامه ریزى و اجرا شده است.  
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان گفت: اولویت اصلى سازمان ما، ایجاد شادى و نشاط 

در شهر با اجراى برنامه هاى عرصه محور است.

تقسیم خدمات رفاهى به 
صورت عادالنه در نصف جهان

روزانه 20 نفر بستر خشک 
زاینده رود را نظافت مى کنند

رئیس اتحادیه چایخانه داران استان اصفهان گفت: قرار 
بر این است، در استان اصفهان همزمان با سراسر کشور، 
قلیان ها برچیده شود و تا زمانى که در استان هاى دیگر، 
قهوه خانه ها با عرضه قلیان آزاد است، اصفهان هم فعال 

باشد.
مرتضى امامى اظهار کرد: ضررهایى کــه قلیان و دود 
براى مصرف کننده دارد، از نظر علمى بر هیچکســى 
پوشیده نیست، ولى مسئله این است که قلیان، در حال 
حاضر بخشى از زندگى مردم جامعه شــده است، افراد 
مسن قلیان هاى سنتى و جوانان هم قلیان هاى میوه اى 
اســتعمال مى کنند، ولى هنوز هیــچ ارگان بى طرفى، 
آزمایشى براى بررسى ضررهاى این قبیل قلیان ها انجام 
نداده و صحبت هاى حاکى از ضرر چند 10 برابرى قلیان 
نسبت به سیگار، علمى نیست و فقط نظر برخى از مردم 
است، در صورتى  که اگر بررسى هاى علمى انجام شود، 

اتحادیه هزینه آنها را متقبل مى شود.
وى افزود: طبق آمارى که در ســال 86 جمع آورى و به 
رئیس اتحادیــه چایخانه داران آن زمــان تحویل داده 
شد، 98 درصد از افرادى که قلیان استعمال مى کنند، به 
هیچ وجه سیگار نمى کشــند و این موضوع دیده شد که 
اشخاص به دلیل مصرف قلیان نمى توانند سیگار بکشند.

■■■
رئیس اتحادیه چایخانه داران استان اصفهان مطرح کرد: 
درحدود 19 ماه قهوه خانه ها بسته شده بود و این تعطیلى، 
باعث به وجود آمدن قهوه خانه هاى زیرزمینى شــد و در 
این قهوه خانه ها، انواع فعالیت هاى غیرقانونى و فسادهاى 

اخالقى صورت مى گرفت.
وى ادامــه داد: قهوه خانه هــا دوباره با کســب مجوز و 
تحت کنترل اتحادیه فعالیت خــود را آغاز و قلیان را به 
مشتریان شــان عرضه کردند و قرار بر این شد در استان 
اصفهان، همزمان با کل کشور، قلیان ها برچیده شود و تا 
زمانى که در استان هاى دیگر، قهوه خانه ها با عرضه قلیان 

فعال هستند، اصفهان هم فعال باشد.
امامى اعالم کرد: چایخانه هاى با مجوز و عضو اتحادیه 
درحدود 300 مورد هســتند که به وســیله چهار تا پنج 
دوربین متصل به اتحادیه و اداره اماکن کنترل مى شوند، 
همچنین بازرس اصناف و بازرس اتحادیه بر فعالیت آنها 
نظارت دارند و شــب ها در زمان معینى تعطیل مى کنند 
و این چایخانه هــا، به عنوان اماکن عمومى به شــکل 

مغازه هاى باز و تحت کنترل اتحادیه فعالیت مى کنند.
وى عنوان کرد: ولــى چایخانه هــاى زیرزمینى که در 
حال حاضر درحدود 500 مورد در اســتان اصفهان فعال 
هستند، جزو اماکن خصوصى و بســته تلقى مى شوند 
و به همیــن دلیــل، اتحادیــه چایخانــه داران و اداره 
اماکن هم نمى توانند کنترلى بر آنها داشــته باشــند و 
تنها با حکم قضائــى مى توان در فعالیــت آنها دخالت 

کرد.
امامى  متذکر شــد: در حال حاضر ســه ماه اســت که 
چایخانه ها فعالیتشــان را آغاز کرده اند و از زمان تغییر 
ریاست اتحادیه، تمام چایخانه داران ملزم به پخش اذان 
شده اند و باید مغازه هایى با مساحت بیش از 70 متر در ماه، 

حتماً یک بار شاهنامه خوانى داشته باشند.

کشیدن قلیان زیر نظارت 5 دوربین!
ضوابط جدید براى فعالیت چایخانه  داران استان اصفهان

الیحه افزایش 15 درصدى نرخ بلیت هاى شرکت واحد 
اتوبوسرانى اصفهان و حومه در 16اردیبهشت ماه سال 
جارى به تصویب شوراى شهر رســید و در انتظار تأیید 
فرماندارى بود که احمد رضوانى فرماندار اصفهان اعالم 
کرد این مصوبه را رد کرده است. شوراى شهر بعد از رد 
درخواستش توسط فرماندار، از مصوبه خود عقب نشینى 
نکرد و با اصرار بر آن، این مصوبه به شوراى حل اختالف 

استاندارى ارسال شد.

اما در حالى که هنوز پاى هیئــت حل اختالف به میان 
نیامده تا درباره افزایش پیدا کردن یا نکردن نرخ بلیت 
اتوبوس ها حکمیت کند، خبر پیشــنهاد افزایش قیمت 
بلیت قطار شــهرى اصفهان از مبلغ هفــت هزار ریال 
مصوب قبلى به مبلــغ ده هزار ریــال از ابتداى تیر ماه 
سال جارى شــنیده مى شــد. این در حالى است که از 
تصویب الیحه افزایش نــرخ بهــاى ورودى مترو از 
500 تومان به 700 تومان توســط شــوراى اسالمى 
شــهر اصفهان تنها ســه ماه مى گذرد. بــا همه اینها، 

افزایش دوباره نرخ بلیت متــرو و تعیین قیمت ده هزار 
ریالى با 9 رأى موافق و ســه رأى مخالف در کمیسیون 
مربوطه در شوراى شهر به تصویب رسید که البته دیروز  
شوراى شهر با این طرح پیشنهادى کمیسیون موافقت 

نکرد.
مرتضى طهرانى، معاون مالى و اقتصادى شــهردارى 
اصفهان در خصــوص این الیحه پیشــنهادى اظهار 
کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش مســافران مترو 
درآمدهاى ناشــى از این پروژه هیچیــک از نیازهاى 

مالى متــرو را برطــرف نمى کند. وى گفــت: در حال 
حاضر جابه جایى هر مســافر در متــرو 5500 تومان 
براى شــهردارى هزینه دارد و این در حالى اســت که 
کمتر از 10 درصــد این هزینه از شــهروندان دریافت 

مى شود.
همچنین کورش خســروى، عضو شــوراى شهر که 
از موافقــان افزایــش نرخ بلیــت قطار شــهرى بود، 
تصریح کرد: دیگــر نباید شــهر را با سوبســید اداره 

کرد.

متروسوارى گران تر نمى شود

رئیــس شــوراى اســالمى شــهر اصفهان 
بــا تاکید بر لــزوم توجه بیشــتر مســئوالن 
اصفهان به مقابله بــا بیابان زایى گفت: بیایان 
از آنچه فکــر مى کنید به اصفهــان نزدیک تر

 است.
فتح ا... معین گفت: اصفهان بزرگ ترین شــهر 
و کالنشهرى اســت که به رغم شرایط کمبود 
آب و خشکسالى، با توسعه بیابان در ستیز بوده

 است.
معین با تأکید بر اینکه بیابــان از آنچه به ذهن 
مى آید، بــه اصفهان نزدیک تر اســت، افزود: 
سال هاست در منطقه ســجزى و در ایستگاه 
شهید طاهرى که بزرگ ترین مرکز تحقیقاتى 
و عملیات تثبیت شن  فعالیت هایى انجام شده 
و این امر، بیانگر تاکید و توجه مسئوالن استان 

اصفهان به  جلوگیرى از توسعه بیایان است.

رئیس شوراى اسالمى شــهر خوانسار گفت: 
براى حفظ باغات شــهر خوانسار، با همکارى 
راه و شهرسازى و بنیاد مسکن، تغییر کاربرى 
در ضلع شرقى شهر در دســتور کار قرار گرفته

 است.
هوشنگ صانعى با بیان اینکه اتمام پروژه هاى 
نیمه تمام در اولویت قــرار دارد و براى اجراى 
پروژهاى جدید، طرح و برنامه ریزى جدیدى 
انجام شده است، گفت: احداث پارك در شمال 
و غرب شهر خوانســار، احداث جاده سالمت 
درضلع غربى سرچشــمه، احــداث پارکینگ 
سرچشمه، احداث میدان منصور و میدان سنگ 
شیر، طراحى احداث ســه راه بهشت فاطمیه 
و مســکن مهر در دستور کار شــهردارى قرار 

گرفته است.

بیابان از آنچه فکر مى کنید 
به اصفهان نزدیک تر است

تغییر کاربرى ضلع شرقى 
خوانسار براى حفظ باغات 

مسئول توســعه اقامتگاه هاى بومگردى اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان گفت: 
اکثر اقامتگاه هاى بومگردى، روستایى هستند و با توجه به 
خشکسالى اخیر، اکثر روستاییان به جاى کشاورزى، به این 

شغل روى  آورده اند.
کامران هارونى افزود: 90 درصد اقامتگاه بومگردى اکثراً 
به صورت خانوادگى گردانده مى شــود و در یک اقامتگاه 
بومگردى شــش اتاقه، همزمان تمام اعضاى خانواده به 
صورت مستقیم مشــغول مى شــوند و در بحث اشتغال 

غیرمستقیم جامعه محلى نیز تأثیر مى گذارد.
وى در پاسه به این سئوال که اســتقبال از اقامتگاه هاى 
روستایى از ســوى گردشــگران چگونه است، گفت:هم 
اکنون نزدیک به 300 اقامتگاه روستایى در سطح استان 
داریم که ضریب اشغال بومگردى در روستاها در ایام پیک 
تعطیالت، به صورت قابل توجهى باال بوده و با توجه به نرخ 
اقامتگاه که به ازاى هر نفر 40 تا 60 هزار تومان تصویب 
شده است، استقبال مناسبى را از سوى گردشگران جلب 
کرده که این خود سبب شده که شــهرهایى مانند شیراز، 

تبریز  و مشــهد، اصفهان را الگوى خود قرار داده اند. وى 
ادامه داد: براساس نظر سنجى که صورت گرفته، 85 درصد 
اســتقبال خوبى از اقامتگاه بومگردى صورت گرفته، اما 
نکته قابل توجه این است که همچنان حوزه گردشگرى 
روســتایى و بوم گردى نیازمند فرهنگســازى است. وى 
همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا توسعه اقامتگاه هاى 
بومگردى در روستاهاى کمتر شناخته شده، توجیه اقتصادى 
دارد، اظهاردکرد: یکسرى از روستاهاى استان، روستاهاى 
هدف گردشگرى و هدف صنایع دستى هستند که در این 
زمینه،حتماً اقامتگاه هاى بومگردى توسعه پیدا مى کنند و با 
توجه به اینکه مخاطب اصلى این اقامتگاه ها، گردشگران 
خارجى هســتند، بحث توجیه اقتصادى آن در نظر گرفته 
شده است. وى بیان کرد: از طرفى، بحث توسعه گردشگرى 
روستایى جزو برنامه ششم بوده و گردشگرى پایدار، ایجاد 
اشتغال روستایى و جلوگیرى از مهاجرت از روستا، از جمله 
اولویت هاى دولت بوده که هر چقدر بتوانیم مدت اقامت 
گردشگر را در روستاها بیشتر کنیم، زودتر به این مهم دست 

پیدا مى کنیم. 

اکثر روستاییان اصفهان به جاى کشاورزى 
به بومگردى روى  آورده اند

محیا حمزه

تابستان خود را فلسفى بگذرانید
«خانه حکمــت اصفهان» فصــل تــازه برنامه هاى 
تابســتانى خود را با برگزارى کارگاه هاى آموزشــى، 
باحضور اساتید برجســته حوزوى و دانشگاهى کشور و 
با عنوان «تابســتان خود را فلســفى بگذرانید» برگزار 

مى کند.
مدیر خانه حکمت اصفهان گفت: خانه حکمت در عین 
حال که با دانشگاه اصفهان و حوزه علمیه همکارى دارد، 
قصد دارد مکمل مجموعه هایى باشد که در حوزه فلسفه 

فعالیت مى کنند.
على کرباســى زاده ادامه داد: بر این اساس، تالش شده 
تا برنامه هاى تابســتانى خانه حکمت، همه مخاطبان 

اعم از محققان، دانشــجویان و دوســتداران فلسفه را 
در برگیرد.

وى با بیان اینکه ایــن برنامه ها از ابتــداى تیرماه، در 
تمامى ایام هفتــه پذیراى عالقه مندان اســت، اظهار 
کرد: بخشى از این برنامه ها در قالب دوره هاى آموزشى 
و برخى دیگر، به صورت نشســت هاى هفتگى مستقل 
برگزار مى شــود که دوره هاى آموزشــى شامل فلسفه 
براى کودکان با عنوان «فیلســوفان کوچک» با هدف 
گشــودن باب گفتگو در زمینــه مفاهیــم اخالقى با 
کودکان مقطع دبســتان و راهنمایى برگــزار خواهد 

شد. 

مترو، 46 میلیارد تومان بدهى ثبت شده دارد
مدیرعامل ســازمان قطار شــهرى اصفهــان گفت: 
وضعیت مالى در قطار شهرى اصفهان، در حال حاضر 
اســفبار اســت و 46 میلیارد تومان بدهى ثبت شــده 

داریم.
محمدرضا بنکدار هاشــمى اظهارکــرد: در این زمینه، 
درخواســت داریم شوراى شــهر با دریافت تسهیالت 
بــراى بهــره بــردارى کامل خــط یــک موافقت

کند.
وى با بیان اینکه تاکنون در خط یک متروى اصفهان، 

بیش از هزار و 900 میلیارد تومان هزینه شــده است، 
افزود: براى تکمیل نهایى این خط، به 230 میلیارد تومان 

اعتبار دیگر نیاز داریم.
مدیرعامل سازمان قطار شهرى شــهردارى اصفهان 
در خصوص خــط 2 متروى اصفهان نیــز اضافه کرد: 
براى این خــط، هــزار و 800 میلیارد تومــان اعتبار 
پیش بینى شــده و در بحث تجهیزات نیز 600 میلیون 
یورو برآور هزینه شده است که بخشــى از آن ناوگان

 است. 

افرایش 40درصدى کمک خّیران براى آزادى زندانیان
بیــش از 300زندانــى جرائــم غیــر عمــد اســتان 
اصفهان، با اهــداى 110 میلیارد ریــال از بند رهایى 

یافتند.
تهیه کننده ویژه برنامه تلویزیونى «یک شهر ضیافت» 
گفت: در ماه مبارك رمضان، زمینــه آزادى این تعداد 
زندانى با  کمک 110میلیارد ریالى خّیران نیک اندیش 

استان فراهم شد.

فرهاد عریضى با اشــاره به اینکه میزان کمک امسال 
خّیران در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل درحدود 
40درصد افزایش داشته است، افزود: 25نفر از زندانیان 

آزاد شده در این مدت از مددجویان زن هستند. 
وى گفت: ایــن زندانیان بــه دلیل بدهى دیــه، نفقه، 
چک بالمحل و مهریه، در زندان هاى اســتان به ســر 

مى بردند.  
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استان اصفهان از نظر تولید ماهیان گرمابى در استخرهاى 
ذخیره آب کشاورزى، رتبه اول کشورى را به خود اختصاص 

داده است.
 به گزارش روابط عمومى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان ، پرورش ماهیان گرمابى در استخرهاى ذخیره آب 
کشاورزى بیش از دو دهه است که در استان اصفهان فعالیت 
خود را آغاز نموده و در حال حاضــر، از نظر تولید ماهیان 
گرمابى در استخرهاى ذخیره آب کشــاورزى، رتبه اول 
کشورى از آن استان اصفهان است.  فوقى، مدیر شیالت و 
آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت:با توجه 
به شرایط کم آبى حاکم در استان از دیر باز، کشاورزان در 

مزارع کشاورزى خود مبادرت به احداث استخرهاى ذخیره 
آب کشاورزى نموده و از دو دهه قبل، برگزارى کالس هاى 
آموزشى و فعالیت هاى ترویجى و تغییرات اندك در همین 
استخرها ، ساالنه ده ها مورد استخردر سطح استان ماهیدار 
شده و در کنار فعالیت کشــاورزى، به عنوان یک فعالیت 

تلفیقى طرح پرورش ماهى دنبال مى گردید.  
وى در ادامه افــزود: نکته مهم در خصــوص این طرح، 
این است که کشاورزان در فصل کشــاورزى، با آب مورد 
استفاده در طرح خود و بدون استفاده مازاد از آب، به عنوان 
یک فعالیت دو منظوره، اقدام به اجــراى پرورش ماهى

 مى کنند. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
قرار است که تا ســال 1400، عمر ناوگان اتوبوسرانى 
اصفهان به زیر پنج سال کاهش داده شود، اما مشکالت 
ارزى و ریالى، مانعى بر سر راه نوسازى ناوگان اتوبوسرانى 
اصفهان است. علیرضا صلواتى اظهارداشت: ناوگان حمل 
و نقل اتوبوسرانى اصفهان در سال گذشته 100 دستگاه 
اتوبوس خریدارى و به چرخه حمل و نقل اســتان وارد 
کرده است، اوایل تابستان هم 50 دستگاه اتوبوس دیگر 
وارد مى شــود، همچنین قرارداد 350 دستگاه اتوبوس 
منعقد شده که به دلیل مشکالت ارزى و ریالى، هنوز به 
نتیجه نرسیده، ولى با طى مراحل ادارى و رفع مشکالت، 

با ورود این 350 دستگاه دیگر، نیمى از ناوگان اتوبوسرانى 
کل شهر نوسازى مى شود.وى در ادامه افزود: قراراست 
که تا سال 1400 عمر ناوگان اتوبوسرانى اصفهان به زیر 
پنج سال کاهش داده شــود و براى تحقق این هدف، تا 
سال 1400 باید ساالنه بین 100 تا 200 دستگاه نوسازى 
شود. وى عنوان کرد: در خطوط اتوبوس، تفاوت طبقاتى 
و تفاوت در خطوط پایین شهر و باالى شهر وجود ندارد، 
زیرا خطوط معموًال از همه نقاط شهر عبور مى کنند، مثًال 
خط یک BRT از میدان قدس و پایانه باقوشخانه شروع  
مى شــود و از خیابان بزرگمهر، میدان آزادى، ســه راه 

سیمین، عبور و به زندان اصفهان مى رسد.

رتبه نخست اصفهان در تولید 
ماهى در استخرهاى کشاورزى

مشکالت ارزى، سدى در برابر 
نوسازى اتوبوس هاى شهرى

ضرورت حمایت از تولیدات 
داخلى 

محمد جواد بگـى، مدیر عامل شـرکت شـهرکهاى 
صنعتى اسـتان اصفهان بـا بیان ضـرورت حمایت از 
تولیـدات داخلى، بـه منظور توسـعه اشـتغال و ایجاد 
ارزش افزوده و ثروت در کشور گفت: با فرهنگ سازى 
و ایجاد فضاى مناسب براى مصرف تولیدات داخلى، 
مى توان عـالوه بر حمایـت از بخش هـاى تولیدى و 
صنعتى کشور، کاهش خروج ارز و اشتغالزایى در کشور، 

به افزایش سطح رفاه و ثروت در جامعه کمک کرد.

جمع آورى 1000 متر دام از 
دریاچه سد زاینده رود

بیـش از هـزار متـر دام ماهیگیـرى از دریاچـه سـد 
زاینده رود جمع آورى شد.

مسئول دفتر نمایندگى حفاظت محیط زیست چادگان 
گفت: محیط بانان این شهرستان، طى گشت وکنترل 
و قـالب کشـى از تمـام قسـمت هـاى دریاچه سـد 
زاینده رود، بیش از هزارمتر دام را جمع آورى و کشف 
کردند. مجتبى حاجتى افـزود: محیط بانان، دام هاى 
ماهیگیرى همـراه ادوات صید را کـه از متخلفان در 
سـواحل دریاچه به جا مانده بـود، به پاسـگاه محیط 

زیست چادگان منتقل کردند.
وى افـزود: دریاچه سـد زاینده  رود، زیسـتگاه آبزیان 
مختلفى از جمله ماهـى  هاى کپور، دنـدان  دار، قزل 
 آالى رنگین  کمان و آمور اسـت که صید غیرقانونى 

موجب کاهش این نوع ماهیان مى شود.

کشف 40 رأس دام سرقتى 
در اصفهان 

فرمانـده انتظامى شهرسـتان اصفهان ازکشـف 40 
رأس دام سـرقتى کـه در حال انتقـال به کشـتارگاه 

بود، خبر داد.
سرهنگ یاردوستى گفت:سـارقى که در حال انتقال 
40 راس دام سـرقتى به کشـتارگاه بـود، در عملیات 
ماموران انتظامى شهرسـتان اصفهان دسـتگیر و به 

مراجع قضائى تحویل داده شد.
وى افـزود: در پـى تمـاس یـک شـهروند بـا مرکـز 
فوریـت هاى پلیـس 110 مبنـى بر مشـکوك بودن 
فردى با 40 راس گوسفند در مسیر کشتارگاه، بررسى 
موضـوع بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار مامـوران 

انتظامى این فرماندهى قرار گرفت.
وى ضمـن تشـکر از تماس این شـهروند ادامـه داد: 
ماموران در کمترین زمان ممکن به محل، اعزام و این 

فرد با مشاهده ماموران از محل متوارى شد.
این مقام مسئول افزود: ماموران بالفاصله فرد متوارى 
را دسـتگیر و پس از اعتراف براى اقدامات قانونى به 

مراجع قضائى تحویل دادند.

پایش منیفولدهاى مراکز 
انتقال نفت مارونـ  اصفهان

لوله هاى منیفولد مراکز انتقال نفت مارون تا اصفهان 
با هدف بررسـى وضعیت ایمنـى و میـزان خوردگى 

پایش و ضخامت سنجى شد.
شـهرام رضـوى، کارشـناس بازرسـى فنى شـرکت 
خطـوط لولـه و مخابـرات نفـت ایـرانـ  منطقـه 
اصفهـان گفـت: بـه منظـور پایـش وضـع تغییـر 
ضخامـت منیفولدهـاى روکار مراکـز انتقـال نفـت 
که در اثـر عوامل مختلفـى مانند خوردگـى داخلى و 
حرکت سـریع مواد نفتـى اتفاق مى افتـد، به صورت
 دوره هاى سالیانه ضخامت نقاط حساس اندازه گیرى 

مى شود.
وى بیـان داشـت: انـدازه گیـرى ضخامت، بـا یکى 
از روش هاى NDT (تسـت هـاى غیر مخـرب) و با 
استفاده از دسـتگاه ضخامت سنج آلتراسونیک انجام 
مى شـود. رضوى گفت: نتایج بدسـت آمده طى چند 
دوره، با استفاده از روش هاى استاندارد، نرخ خوردگى 
سیستم لوله کشى مراکز را در اختیار قرار مى دهد و به 
وسیله آن مى توان عمر باقیمانده اجزاى سیستم لوله 

کشى را تخمین زد.
وى اضافه کرد: با انجام این کار، ضریب پایدارى بهره 
بردارى و انتقال فرآورده هاى نفتى افزایش و ریسک 

پارگى خطوط لوله کاهش مى یابد.

خبر

مدیرعامل سازمان پایانه هاى مســافربرى شهردارى 
اصفهان از آماده باش ســازمان پایانه هاى مسافربرى 

اصفهان براى سفرهاى تابستانى خبر داد.
عباس محبوبى گفت: ســازمان پایانه هاى مسافربرى 
شهردارى اصفهان در آســتانه آغاز سفرهاى تابستانى، 
تدابیر الزم را براى سفر شهروندان پیش بینى کرده است.
وى افــزود: اقدامات الزم براى ســفرهاى تابســتانى 
همشهریان در پایانه هاى پنج گانه شهردارى اصفهان 

انجام شده است.
وى با اشاره به اینکه ســازمان پایانه هاى مسافربرى، 
طرح هاى مختلفى را در قالب توســعه خدمات، امنیت 
اجتماعى، زیباسازى، نوسازى و بهسازى و به منظور رفاه 
حال مسافران اجرا کرده است، اظهارداشت داشت: این 
سازمان تالش مى کند خدمات گوناگون و متنوعى را در 
ســطح پایانه هاى خود ارایه  دهد تا مسافران با کمترین 

مشکل مواجه شوند. 
محبوبى ادامــه داد: رنگ آمیزى صندلى هاى ســالن 
انتظار، نظافت 24 ساعته محوطه پایانه ها، به روز رسانى 
هتل هاى کاوه و صفه، نظارت دقیق ماموران بهداشت 
ســازمان بر توزیع اقالم خوراکى و رستوران هاى داخل 
پایانه ها و حضور نیروهاى انتظامى براى برقرارى امنیت 
بیشتر در محیط پایانه ها به منظور ارائه خدمات بهتر در 

ایام تابستان، از جمله این موارد است.
مدیرعامل سازمان پایانه هاى مســافربرى شهردارى 
اصفهان با اشــاره به راه اندازى سامانه سنا سفر (سامانه 
نمایشگر اطالعات ســفر) براى جلوگیرى از ایجاد بازار 
ســیاه در زمینه بلیط اتوبوس، تصریح کرد: با راه اندازى 
این ســامانه، موفقیت هایى براى جلوگیرى از تخلفات 

حاصل شده است.
گفتنى است؛ در حال حاضر در سطح شهر اصفهان پنج 
پایانه فعال شامل «پایانه کاوه» در شمال شهر، «پایانه 

صفه» در جنوب، «پایانه جى» در شرق، «پایانه زاینده 
رود» در غرب اصفهان و «پایانه صمدیه» وجود دارد و 
روزانه 17 هزار مسافر در پایانه مسافربرى کاوه، 13 هزار 

مسافر در پایانه مسافربرى صفه، 13 هزار مسافر در پایانه 
مسافربرى زاینده رود، سه هزار مسافر در پایانه مسافربرى 

جى و چهار هزار مسافر در پایانه صمدیه تردد مى کنند.

آماده باش پایانه هاى مسافربرى براى 
شهردارى سـمیرم با احیا و سـاخت بوستان سفرهاى تابستانى

شـهر سـمیرم، 30 فرصت شـغلى مسـتقیم 
ایجاد کرد.

شـهردار سـمیرم با بیان اینکه بـا راه اندازى 
پارك دریاچه شهر سمیرم، بیش از 30نفر به 
طور مستقیم اشتغالزایى شد، گفت:مجموعه 
دریاچه چندسالى بدون اسـتفاده مانده بود و 
شـهردارى باتجهیز و بازسـازى ایـن مرکز، 
محیط مناسبى را براى اوقات فراغت خانواده 

فراهم کرد.
حسـینعلى صادقى، پارك دریاچه به وسـعت 
شش هکتار درجنوب شهر سمیرم و در فاصله 
160 کیلومترى جنوب اسـتان اصفهان واقع 
شده است، افزود :بازى هاى ورزشى، از جمله 
قایـق سـوارى ورزش هایى بـراى کودکان 
پارك بـازى، بـازى هاى آبـى، فروشـگاه و 
نمایشـگاه محصـوالت غذایـى، فرهنگـى 
و صنایـع دسـتى در این مـکان ایجاد شـده

 است.
وى بـا اشـاره بـه اسـتقبال مـردم از راه 
انـدازى مجموعـه تفریحـى پـارك دریاچه 
گفت:درختـان چنـار، بیـد و صنوبـر در کنار 
دریاچه، زیبایى خاصى به ایـن مکان داده و 
روزانه بیش از هزار نفر به این پارك مراجعه 

مى کنند.
شهردار سمیرم افزود: بند خاکى مجموعه با 
هدف آبخیزدارى براى ذخیره آب کشاورزان 
و تغذیـه سـفره هـاى آب زیر زمین سـاخته 

شده است.

اشتغالزایى 
با احیاى بوستان 
دریاچه سمیرم

انجام تعمیرات اساسى بر روى کلیدهاى قدرت فوالدمبارکه
با تالش کارکنان قسمت تعمیرات تجهیزات الکتریکى 
کارگاه بــرق تعمیرگاه مرکــزى، دانش فنــى تعمیر 
تجهیزات الکتریکى خاص مانند کلیدهاى قدرت، اعم 
از گازى، وکیوم، هوایى و...، دستگاه هاى جوش شامل 
ترانس جوش، دیزل جــوش و موتور جوش و تعمیرات 
اهرم هاى جرثقیل تمامى نواحى در شرکت فوالد مبارکه 

نهادینه شد.
ناصر کارگر، مســئول تعمیرات تجهیــزات الکتریکى 
واحد تعمیرگاه مرکزى شرکت فوالدمبارکه با بیان این 
مطلب گفت: قســمت تعمیرات تجهیزات الکتریکى از 
زیرمجموعه هاى کارگاه برق تعمیرگاه مرکزى اســت 
و فعالیت هاى این قسمت، درزمینۀ تعمیرات کلیدهاى 
قدرت، تعمیرات تجهیزات الکتریکى مانند ترانس جوش 

و دیزل جوش و موتور جوش و تعمیرات اهرمهاى فرمان 
جرثقیل و... است.

وى در خصوص فرایند کسب این موفقیت در این واحد 
گفت: با توجه به مرکزیت قســمت تعمیرات تجهیزات 
الکتریکى درزمینۀ تعمیرات کلیدهاى قدرت، از گذشته 
تأکید این واحــد در کنار انجام تعمیــرات روتین مورد 
نیاز نواحى، بهبود ســرویس دهى بــه نواحى با تکمیل 
مــدارك فنــى و پیگیــرى تأمیــن زیرمجموعه ها و 
همچنین افزایــش دانش فنى کارکنان قســمت بوده

 است.
وى افزود: در این راستا یکى از فعالیت هاى این قسمت 
تهیۀ مدارك فنــى و اطالعات موردنیــاز و تهیه فرم

RIC124  با همکارى واحد قطعات یدکى براى ایجاد 

کد قطعۀ یدکى به تعداد 600 عدد براى کلیدهاى گازى 
4HD، 6145SB، AFPI3 و FP، کلیدهــاى وکیــوم 

4VD و 4AH3 و کلیدهاى MAGII، کلیدهاى هوایى 

ABB و Siemens و MAGRINI بــوده اســت که با 

این کار، ضمــن تأمین قطعات یدکــى کلیدها، امکان 
ســرویس دهى به ناحیه در کوتاهتریــن زمان فراهم 

شد.
کارگر خاطرنشــان کــرد: مشــابه فعالیــت فوق در 
مــورد لیورهــاى جرثقیــل FPohn-Burkhart و 
دســتگاههاى تــراش ســبک و ســنگین و فرزهاى 
نصــب در تعمیــرگاه مرکزى نیــز انجام شــده که 
آمــاده بــه کارى ایــن تجهیــزات را افزایــش داده 

است.

بـر اسـاس ابالغیـه اى از سـوى الریجانـى، معـاون 
آموزشـى و دبیر شـوراى آمـوزش پزشـکى و تخصصى 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکى، «طاهره 

چنگیـز»، رییـس دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهـان به 
عنـوان دبیـر کمیسـیون ملـى اعتباربخشـى منصـوب

 شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
دبیر کمیسیون ملى اعتباربخشى شد

ثبت  نام حضور در ســى و پنجمیــن کنفرانس جهانى 
پارك هاى علم و فناورى و مناطق نوآورى سال 2018 

(IASP 2018) آغاز شد.
کنفرانــس بیــن المللى پــارك هــا و مراکز رشــد 
(IASP 2018) براى نخســتین بار به میزبانى ایران با 

حضور متخصصان حوزه پارك هاى فناورى از سراســر 
دنیا، شهریور امسال در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

شــهرك علمــى و تحقیقاتــى اصفهان اعــالم کرد: 
ثبت نام براى حضور در این کنفرانس آغاز شــده است 
و متخصصــان و عالقه مندان حوزه علــم و فناورى، با 
مراجعه بــه پایــگاه اینترنتــى کنفرانس به نشــانى

 www.iasp2018isfahan.com مى توانندثبت نــام 

کنند.  مهلت ثبت  نام بــا تخفیف در این کنفرانس،تا 10 
تیرماه سال جارى است.

موضوع اصلى این کنفرانس،«حرکت به سوى شهرها و 
جوامع پایدار، پرورش و ترویج اکوسیستم هاى نوآورى» 
اســت و در این رویداد، چگونگى بهره مندى از ظرفیت  
نهادهاى توسعه فناورى به ویژه پارك هاى علم و فناورى 
براى رفع مشکالت شهرها و رســیدن به توسعه پایدار 

بررسى خواهد شد.
همچنیــن 35 مقاله کامــل از 22 کشــور در روزهاى 

برگزارى کنفرانس به صورت شفاهى ارائه خواهد شد.
انتظار مى رود در این رویداد جهانى 500 متخصص حوزه 
مراکز رشد و پارك هاى علم و فناورى از حدود 50 کشور 
در اصفهــان حضور یابند و با بررســى آخرین تحوالت 
این حوزه و ارائه تجربه ها، با دســتاوردها و قابلیت هاى 
نهادهاى پشتیبان شرکت ها و موسسات دانش بنیان در 

کشورمان آشنا شوند.

آغاز ثبت نام 
کنفرانس جهانى پارك هاى علم و فناورى 

اصفهان 
میزبان 2 رویداد بین المللى گردشگرى مى شود

دهمین نمایشــگاه بین المللى گردشــگرى و دومین 
نمایشــگاه بین المللى هتل، رســتوران، فســت فود و 

کافى شاپ اصفهان از 29 خردادماه(فردا) آغاز مى شود.
این دو نمایشــگاه تا یکم تیرماه و به مدت چهار روز در 
محل برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى استان واقع در 
پل شهرســتان برپا خواهد بود و عالقه مندان مى توانند 

طى ساعات 16 تا 22 از آن بازدید کنند.
در این دو نمایشگاه که در فضایى بالغ بر 9هزار و 450متر 

مربع برگزار مى شــود، 80 مشارکت کننده از استان هاى 
اصفهان، تهران، مازندران، فارس، خراســان رضوى، 
کیش، هرمزگان و قم حضور دارند و توانمندى هاى خود 
را در عرصه هاى گردشگرى، هتلدارى، اقامتى و پذیرایى 

به نمایش عمومى مى گذارند.
بر اســاس برنامه ریزى هــاى انجام شــده، نمایندگان 
کشورهاى ترکیه، امارات، مالزى، مجارستان و عمان نیز 
در این نمایشگاه حضور دارند و پتانسیل هاى گردشگرى 

کشور خود را در معرض بازدید قرار خواهند داد.
سفیران کشورهاى ازبکستان، تاجیکستان، کره جنوبى، 
ساحل عاج، سنگال، ارمنستان، ویتنام و ژاپن نیز به عنوان 

میهمانان ویژه در این نمایشگاه حضور مى یابند.
مهمترین تفاوت نمایشــگاه گردشــگرى اصفهان با 
دوره هاى گذشته این اســت که شرکت هاى خارجى در 
بخش گردشگرى و شرکت هاى معتبر فعال در حوزه هاى 
هتلدارى و رســتوران نیز در برپایى نمایشگاه مشارکت 

داشته اند.
برگزارى سومین دوره مســابقات نوشیدنى هاى سرد، 
یکى از اصلى ترین بخش هاى جانبى دهمین نمایشگاه 
گردشگرى اصفهان خواهد بود. همچنین همایش هاى 
گردشــگرى ویژه اى نیز با حضور فعاالن این صنعت در 

کنار نمایشگاه برگزار خواهد شد. 

پویش« نه بــه مصرف غلــط آب» در اصفهــان آغاز
 شد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان 
گفت: پویش «نه بــه مصرف غلط آب» با اســتفاده از 
ظرفیت هــاى تبلیغاتــى شــهردارى اصفهــان آغاز

 شد.
ایمان حجتى با بیان اینکه شهردارى اصفهان اقداماتى 
براى اســتفاده از ظرفیت هاى کالن شهرى در راستاى 
کاهش اثرات در بحران کم آبى برنامه ریزى کرده، گفت: 
در این زمینه، چهار طرح رســانه اى بــه مرحله اجرایى 

رسیده است.
وى اســتفاده از چهره هاى علمى، هنرى، ورزشــى و 
نخبگان براى تبلیغ استفاده از کاهنده  هاى مصرف آب را، 
از جمله اقدامات شهردارى اصفهان عنوان کرد و گفت: 
غرفه اى خاص در فروشــگاه هاى کوثــر براى معرفى 
کاهنده هاى مصرف آب در نظر گرفته شده تا مردم را به 

خرید این بسته ها تشویق کنند.
وى با اشاره به نصب برچســب و استیکر ” نه به مصرف 
غلط آب ” در پشــت تاکسى هاى شــهرى هم افزود: 
همچنیــن این کلیــد واژه بــر روى لبــاس  نیروهاى 
ســازمان پارك ها بــا طراحــى  خاصى انجام شــده

 است.

آغاز پویش نه به 
مصرف غلط آب
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 مزایده
اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشــت در نظر دارد در خصوص پرونده کالســه 154/96 
اجرایى جلســه مزایده اى علیه ایمان صادقى و على کریمى له خانم محبوبه نظرى برگزار نماید که 
مشخصات مال مورد مزایده حسب نظریه کارشناسى عبارت اســت از پالك ثبتى 2289 به شماره 
ثبت 15223 دفتر 75 صفحه 462 ملکى آقاى على کریمى با مشخصات یک درب باغ به میزان سه 
ربع از یک دانگ مشــاع بخش 15 ثبتى اصفهان که کل ملک به میزان 750 متر مربع که هیچ گونه 
کشت یا زراعتى در آن انجام نگردیده و شــش دقیقه آب قناتین علویجه را سهیم مى باشد و حدود 
اربعه آن شماال به دیوار اشتراکى به باغ 2287 شرقا به شارع و جنوبا در دو قسمت به دیوار آب انبار و 
از طرف غرب به گل انداز اشتراکى با ملک 2289 بوده که با در نظر گرفتن تمامى حدود و مشخصات 
آن و سهم آب باغ مورد نظر به میزان جمعا 150750000 ارزیابى مى گردد و جلسه مزایده در تاریخ 
1397/4/22 ساعت 9 الى 11 صبح در دفتر اجراى احکام دادگاه عمومى بخش مهردشت برگزار مى 
باشد که طالبین شرکت در مزایده مى توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجراى احکام مراجعه 
تا دستور بازدید صادر گردد. ضمنا مزایده از مبلغ ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که ده درصد 
مبلغ ارزیابى را نقدا به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. توضیحا کلیه هزینه هاى 
جانبى مربوط به مزایده به عهده برنده مزایده مى باشد. 1069/م الف باقرى مدیر اجراى احکام دادگاه 

عمومى بخش مهردشت/3/686
 حصروراثت 

رضا وکیلى علویجه داراى شناسنامه شماره 158 به شرح دادخواست به کالسه 104/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماهرخ حاجى بابایى علویجه 
بشناسنامه 3877 در تاریخ 1370/11/12 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1. رضا وکیلى علویجه ش ش 158 ، 2. پرى وکیلى علویجه ش ش 27 ، 
3. صغرا وکیلى علویجه ش ش 111 ،(فرزندان متوفى)،  4. على وکیلى علویجه ش ش 113 ، (همسر 
متوفى)، اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1070/م الف رئیس شعبه 2 شوراى حل اختالف مهردشت/3/687

 حصروراثت 
مهناز منوچهرى داراى شناسنامه شــماره 888 به شرح دادخواست به کالسه 361/97 از این دادگاه 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان جهان سلطان معینى نجف 
آبادى بشناسنامه 16913 در تاریخ 97/02/27 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. طیبه منوچهرى ش ش 611 ، 2. مسعود منوچهرى ش ش 555 
، 3. طاهره منوچهرى ش ش 623 ، 4. اشرف منوچهرى ش ش 1307 ، 5. شهناز منوچهرى ش ش 
813 ، 6. مهناز منوچهرى ش ش 888 ، 7.منصور منوچهرى ش ش 184 (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 شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 1068/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى 

دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد/3/688
 اخطار اجرایى

شماره 1554/96 مشخصات محکوم له: امید شاهپورى با کالت خانم سمیرا سلمانیان نشانى محل 
اقامت: تیران-جنب بیمارســتان بهنیا- رو به روى ورزشگاه تختى به موجب راى شماره 1554/96 
تاریخ 96/11/07 حوزه 5 امیرآباد شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه پرداخت مبلغ شــانزده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست هزارتومان ب 
عنوان هزینه هاى دادرسى و تاخیر در تادیه از زمانهاى سررســید 94/12/03 و 94/12/02 لغایت 
اجراى وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان بابت نیم عشر دولتى درحق 
صندوق دادگسترى نجف آباد.محکوم له: همت شیخ زاده به نشانى: مجهول المکان ماده 34قانون 
اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 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 باشــد 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. 1082/م الف-شعبه 5 حقوقى مجتمع شماره 1 شوراى حل اختالف نجف آباد/3/689
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رســیدگى- بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مریم منعمیان 
اصفهانى دادخواســتى بطرفیت بهروز مقتدرى انجم بخواســته مطالبه که به این دادگاه ارجاع و به 
کالسه 970007  ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/05/06 ساعت 9 صبح وقت رسیدگى تعیین گردیده 
و چون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده . به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و مستنداً به ماده 
73 ق.آ.م یک نوبت آگهى و از خوانده دعوت مى شود با مراجعه به دفتر دادگاه نشانى  خود را اعالم و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگى حاضر شود ، این آگهى به 
منزله ابالغ محسوب  و در صورت عدم حضور در دادگاه غیابًا رسیدگى و راى قانونى صادر خواهد شد 

. م الف  282 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه فالورجان/ 3/679 
ابالغ رأى

 راى شورا- شــوراى حل اختالف شهرســتان نجف آباد.کالســه پرونده 1118/96 دادنامه 49-
97/01/26 مرجع رسیدگى شعبه دوم حقوقى خواهان: امید شاهپورى نشانى: تیران-بلوار امام- روبه 
روى ورزشگاه تختى- جنب اورژانس-طبقه فوقانى شرکت پارسه وکیل خواهان: سمیرا سلمانیان 
تهرانى نشانى: تیران-جنب اورژانس - روبه روى ورزشگاه تختى-دفتر وکالت  خوانده:1- روح اهللا 
قاسمى نشانى: مجهوال المکان 2- یداله یزدانى(على) نشــانى: مجهوال المکان موضوع: مطالبه 
وجه 1  فقره چک به شماره 15/899867-95/03/15 جمعا به مبلغ 20/000/000 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 شورا درخصوص دعواى آقاى امید شاهپورى به طرفیت خواندگان:1-روح اله قاسمى 
2-یداله یزدانى 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 مســتنداً 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 تضامین به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 350/000 ریال به عنوان هزینه هاى 
دادرســى و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید 95/03/15 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 دادگســترى نجف آباد مى باشد1083/م الف، قاضى شوراى 

حل اختالف شعبه دوم شهرستان نجف آباد/ 3/690
 آگهى موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه اجرایى قانون تعیـــین 

تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان فالورجان 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 در روزنامه هاى نصف جهان و عصر اصفهان آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند ، مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایى تقدیم نمایند 
.بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1 - راى شماره 139660302007003804 مورخ 96/11/03 قاســمعلى ترکى جولرستانى فرزند 
نعمت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مســاحت 332 مترمربع پالك شماره 9 اصلى 
واقع در جولرستان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى سید محمدباقر 

موسوى الغروى.
2 - راى شــماره 139660302007004285 مورخ 96/12/06 اکبر کشــاورز گل سفیدى فرزند 
یارعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176,75 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع 
در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند 

عباسعلى.
3 - راى شــماره 139760302007000381 مورخ 97/02/08 محمدرضــا توکلى فرزند ابراهیم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 165,95 مترمربع پالك شــماره 413 اصلى واقع در 
ششدربلندى فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى شیخ عطا 

اله و شیخ فضل اله نیکان.
4 - راى شماره 139760302007000375 مورخ 97/02/08 صفر صفرى فرزند شکراله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه  به مســاحت 205 مترمربع پالك شماره 411 اصلى واقع در شرودان 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مهدى کیانى فرزند محمداسماعیل.
5 - راى شماره 139760302007000438 مورخ 97/02/17 شرکت تعاونى کشاورزى مرغداران 
توحید لنجان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مرغدارى به مساحت 1429,81 مترمربع پالك 
شماره 404 اصلى واقع در دشتچى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

خدامراد رئیسى.
6 - راى شــماره 139760302007000439 مورخ 97/02/17 جانعلى حسین زاده درازکال فرزند 
اسماعیل نسبت به ششدانگ یکباب گاودارى به مساحت 976,04 مترمربع پالك شماره 404 اصلى 
واقع در دشــتچى بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى محمد کیانى 

فرزند ابراهیم.
7 – راى شماره 139760302007000515 مورخ 97/02/22 بهجت رجائى فرزند اسداله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 572,26 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در کوپان گارماسه 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رســمى حیدرعلى توکلى گارماسه فرزند 

على اکبر.
8 - راى شماره 139760302007000516 مورخ 97/02/22 مظاهر یزدانى فرزند قاسمعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت357,76 مترمربع پالك شماره یک فرعى از 405 اصلى واقع 
در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسن یزدانى فرزند 

علیرضا.
9 - راى شماره 139760302007000519 مورخ 97/02/22 اسداله کاظم زاده قهدریجانى فرزند 
عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 229,80 مترمربع پالك شماره 934 فرعى 
از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

گالبتون جعفرزاده.
10 - راى شماره 139760302007000520 مورخ 97/02/22 اسداله کاظم زاده قهدریجانى فرزند 
عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 180,83 مترمربع پالك شماره 336 فرعى 
از 385 اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى 

صدیقه جمالى قهدریجانى.
11 - راى شماره 139760302007000522 مورخ 97/02/23 احترام صفرى فرزند مرتضى نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 58,77 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عباس صفرى کلیشادى فرزند حسین.
12 - راى شــماره 139760302007000523 مورخ 97/02/23 فضل اله صفرى کلیشادى فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 407,23 مترمربع پالك شماره 19 اصلى واقع در 
کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى عباس صفرى کلیشادى 

فرزند حسین.
13 - راى شــماره 139660302007003805 مورخ 96/11/03 الهام ترابى پاك فرزند حمزه على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 110,90 مترمربع پالك شماره 92 فرعى از 24  اصلى 
واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عشقعلى کتانى 

فرزند یداله.
14 – راى شــماره 139760302007000524 مورخ 97/02/23 همدم سلطان امینى فالورجانى 
فرزند رحمن نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 319,83 مترمربع پالك شماره 19 اصلى 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى محمد کشاورزیان 

فرزند علیرضا.
15 - راى شماره 139760302007000526 مورخ 97/02/23 حسین وکیلى سهرفیروزانى فرزند 

حسنعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 478,62 مترمربع پالك شماره 127 فرعى از 
460 اصلى واقع در کیادجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسین 

وکیلى فرزند حسینعلى.
16 - راى شــماره 139760302007000527 مورخ 97/02/24 مهدى طهماسبى فرزند محمود 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190 مترمربع پالك شماره 29 فرعى از 667 اصلى واقع 

در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
17 - راى شــماره 139760302007000628 مورخ 97/03/02 الهام پیرنجم الدین کلیچه فرزند 
لطف اله نسبت به 50 سهم مشــاع از 190,39 سهم ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 190,39 
مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
18 - راى شــماره 139760302007000629 مــورخ 97/03/02 حجت نصــر اصفهانى فرزند 
عبدالکریم نسبت به 45,195 سهم مشاع از 190,39 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190,39 
مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عبدالکریم نصر اصفهانى فرزند صادق.
19 - راى شــماره 139760302007000630 مــورخ 97/03/02 علیرضا نصــر اصفهانى فرزند 
عبدالکریم نسبت به 45,195 سهم مشاع از 190,39 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190,39 
مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریدارى شده از مالک رسمى عبدالکریم نصر اصفهانى فرزند صادق.
20 - راى شــماره 139760302007000631 مورخ 97/03/02 فاطمــه کاظمى جروکانى فرزند 
محمدعلى نسبت به 50 سهم مشاع از 190,39 سهم ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 190,39 
مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى 

خود مالک رسمى است.
21 - راى شــماره 139760302007000632 مورخ 97/03/02 ماه منیر ابراهیمى فرد فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198,62 مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى 
واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى عبدالکریم نصر 

اصفهانى فرزند صادق.
22 - راى شــماره 139760302007000633 مورخ 97/03/02 ماه منیر ابراهیمى فرد فرزند على 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158,96 مترمربع پالك شماره 307 فرعى از یک اصلى 

واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
23 - راى شــماره 139760302007000634 مورخ 97/03/02 مرتضى رئیسى فرزند غالمعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت 3190,47 مترمربع پالك شماره 408 اصلى واقع در 
کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى غالمعلى رئیسى 

خیرآبادى.
24 - راى شماره 139760302007000635 مورخ 97/03/02 ســید حبیب اله متولى الرگى چى 
فرزند سید حسین نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 8450 مترمربع پالك 

شماره 446 اصلى واقع در اشترجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
25 - راى شــماره 139760302007000636 مورخ 97/03/02 مصطفــى محمدى قهدریجانى 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب دامدارى به مساحت 3701,30 مترمربع پالك شماره 396 
اصلى واقع در فران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رسمى حیدرعلى 

قدیرى قهدریجانى.
26 - راى شــماره 139760302007000639 مورخ 97/03/02 نصرت زمانى ســودرجانى فرزند 
کریم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 123,20 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 
اصلى واقع در ســودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى کریم 

زمانى سودرجانى.
27 - راى شــماره 139760302007000640 مورخ 97/03/02 نصرت زمانى ســودرجانى فرزند 
کریم نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 127,88 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 21 
اصلى واقع در ســودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى کریم 

زمانى سودرجانى.
28 - راى شماره 139760302007000642 مورخ 97/03/02 سهراب زکى فرد فرزند شعبان نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 123,30 مترمربع پالك شــماره 19 اصلى واقع در جعفرآباد 
کلیشــاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رســمى محمدعلى محمدى 

کلیشادى فرزند عباس.
29 - راى شماره 139760302007000643 مورخ 97/03/02 حمیدرضا یزدى فرزند کریم نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231,60 مترمربع پالك شــماره 8 فرعى از 21 اصلى واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى نصراله یزدى.
30 - راى شــماره 139760302007000649 مورخ 97/03/02 سید محمدعلى ابوالحسنى فرزند 
سید ضیا نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مســاحت 250 مترمربع پالك شماره 1346 

فرعى از یک اصلى واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
31 - راى شماره 139760302007000650 مورخ 97/03/02 صادق محمدى فالورجانى فرزند 
قاسمعلى نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131,75 مترمربع پالك شماره 15 اصلى واقع 
در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شــده از مالک رسمى حسین جمشیدى 

فرزند على.
32 - راى شماره 139760302007000651 مورخ 97/03/03 اسداله قربانى شرودانى فرزند بهمن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 263,40 مترمربع پالك شماره 162 فرعى از 414 اصلى 
واقع در کیادجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى اسفندیار قربانى.

33 - راى شــماره 139760302007000652 مورخ 97/03/03 جواد نقى زاده قهدریجانى فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211,80 مترمربع پالك شماره 299 فرعى از 387 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى حسینعلى 

نقى زاده قهدریجانى فرزند زین العابدین.
34 - راى شــماره 139760302007000657 مورخ 97/03/03 سید محسن کرم پور گل سفیدى 
فرزند سید محمد حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159,63 مترمربع پالك شماره 
15 اصلى واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شــده از مالک رســمى 

قنبرعلى کیانى فالورجانى.
35 - راى شماره 139760302007000659 مورخ 97/03/03 سید مجید موسوى فرزند سید اسداله 

نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 56,34 مترمربع پالك شماره 497 
اصلى واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى مصطفى اکبرى 

پاوائى فرزند على.
36 - راى شماره 139760302007000665 مورخ 97/03/03 افســانه کاشى درچه فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197,90 مترمربع پالك شماره 17 
فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شــفق بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى فضل اله هدایت.
37 - راى شماره 139760302007000666 مورخ 97/03/03 سمیرا کاشى فرزند نعمت اله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197,90 مترمربع پالك شماره 17 فرعى 
از 667 اصلى واقع در بلوار شــفق بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

فضل اله هدایت.
38 - راى شماره 139760302007000668 مورخ 97/03/03 افســانه کاشى درچه فرزند حسن 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 269,75 مترمربع پالك شماره 17 
فرعى از 667 اصلى واقع در بلوار شــفق بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک 

رسمى فضل اله هدایت.
39 - راى شماره 139760302007000669 مورخ 97/03/03 سمیرا کاشى فرزند نعمت اله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 269,75 مترمربع پالك شماره 17 فرعى 
از 667 اصلى واقع در بلوار شــفق بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریدارى شده از مالک رسمى 

فضل اله هدایت.
40 - راى شماره 139760302007000672 مورخ 97/03/03 ایرج مرادى فرتخونى فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 349,55 مترمربع پالك شــماره 533 اصلى واقع در 
فرتخون بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رســمى حسین مرادى فرزند 

مرتضى.
41 - راى شــماره 139760302007000637 مورخ 97/03/02 هرمز قربانى برام فرزند جانمراد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 170,50 مترمربع پالك شماره 26 اصلى واقع در 

هویه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضى خود مالک رسمى است.
42 - راى شــماره 139760302007000641 مورخ 97/03/02 رحمت اله مشهدى قهدریجانى 
فرزند قربانعلى نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 357,28 مترمربع پالك شماره 386 
اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریدارى شده از مالک رسمى فاطمه 

مشهدى قهدریجانى.
43 - راى شــماره  139660302007004166مورخ 1396/11/24قاى /خانم علیمراد محمودى 
مطلق  فرزند محمد یار   نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت143,87 متر مربع پالك شماره   

فرعى از 19اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   مظاهر شریفى
 44- راى شــماره  139760302007000655مورخ 1397/3/3آقاى /خانم محمد زمانى گاونانى 
فرزند قاسمعلى    نسبت به شش دانگ   دامدارى    به مساحت 1003/50متر مربع پالك شماره   فرعى 

از 453اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   محمد حسن مرتضى گاونانى 
 45- راى شماره   139760302007000558 مورخ 1397/2/29آقاى /خانم على کوراوند  فرزند 
امیر قلى نسبت به شش دانگ   قســمتى ازیکدرب  باغ    به مساحت 517/25متر مربع پالك شماره   

فرعى از 19اصلى واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسین محمدى 
46- راى شماره  139660302007004477مورخ 1396/12/20آقاى /خانم  احمد جمالى بیرگانى 
فرزند محمد حسین نسبت به شــش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 141,65متر مربع پالك شماره   

فرعى از 411اصلى واقع درشرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   دکتر مهدى کیانى 
47- راى شماره  139760302007000656مورخ 1397/3/3آقاى /خانم احمدرضا کریمى سهلوانى 
فرزند حسن نسبت به شش دانگ   یکباب ساختمان    به مساحت 54,89متر مربع پالك شماره   فرعى 

از 5اصلى واقع در منصور آباد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   احمد میرزا مسعود
48- راى شــماره  139760302007000622مورخ 1397/02/31آقاى /خانم رضا امینى بردپاره 
فرزند محمد     نسبت به شش دانگ   یک قطعه زمین مزروعى    به مساحت 3955,22متر مربع پالك 
شماره   فرعى از 430اصلى واقع درمینادشت   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   حسینعلى محمدى 
49- راى شماره  139760302007000559مورخ 1397/02/29آقاى /خانم  درویش قنبرى فرزند 
محمد صالح  نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 63,22متر مربع پالك شماره   فرعى از 

19اصلى واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   یداله اکبرى 
50- راى شماره  139760302007000450مورخ 1397/02/19آقاى /خانم غالمعلى شفیع زاده 
قهدریجانى فرزند حسین نسبت به شــش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 225,75 متر  مربع پالك 
شماره  778فرعى از 385اصلى واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى 
51- راى شــماره  139760302007000449مورخ 1397/02/19آقاى /خانم ولى اله حاتمى گل 
سفیدى فرزند على برات نسبت به شش دانگ   یکبابخانه    به مساحت 197,98 مربع پالك شماره   

فرعى از 411اصلى واقع درشرودان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضى
52- راى شماره  139760302007000455مورخ 1397/02/19آقاى /خانم محمد بهمنش فرزند 
محمد مراد نســبت به 1191,75 سهم مشاع از 27173 سهم  شــش دانگ   قطعه باغ    به مساحت 
27173 مربع پالك شــماره  86 فرعى از 434اصلى واقع در کارویه   بخش 9 ثبت اصفهان مالک 

اولیه   عباسقلى کرمى 
53- راى شــماره  139760302007000447مورخ 1397/02/19آقاى /خانم اســماعیل زارعى 
کلیشادى فرزند محمدعلى     نســبت به شش دانگ   یکباب ســاختمان    به مساحت 81,90 مربع 
پالك شماره 7  فرعى از 21اصلى واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   رحیم زمانى 
54- راى شــماره  139760302007000688مورخ 1397/03/07آقاى /خانم محمدرضا فالمرز 
فوالدى فرزند ابوالقاسم     نسبت به شش دانگ   یکبابخانه و بهاربند متصله   به مساحت 324,83متر 
مربع پالك شماره   فرعى از 4اصلى واقع در یزد آباد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   عبدالحسین 

بزرگزاد
55- راى شــماره  139760302007000694مــورخ 1397/03/08آقــاى /خانــم عــزت اله 
مرادى فرزند على قلى      نسبت به شــش دانگ   یکبابخانه به مســاحت 149,26متر مربع پالك 
شماره   فرعى از 411اصلى واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   اسماعیل عسگرى. 
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یک شنبه مـــورخ 1397/03/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز دو شنبه 
مورخ 1397/03/28 . م الــف:222   اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان 
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میزان فروش پرچمدار هواوى پى 20 در مقایسه با نسل قبلى آن یعنى گوشى پى 10 ، شاهد یک رشد و افزایش 
81 درصدى بوده است.

هواوى اعالم کرده است که طى مدت دو ماه توانسته است بالغ بر 6 میلیون سرى گوشى هوشمند و پرچمدار 
هواوى پى 20 را در بازارهاى جهانى به فروش برساند.

شرکت چینى هواوى که ماه مارس معرفى و عرضه ســرى گوشى هاى هوشمند و پرچمدار جدید خود یعنى 
هواوى پى 20 را در بازارهاى جهانى آغاز کرد، حاال اعالم کرده موفق شده است از زمان آغاز عرضه پرچمداران 
نام آور این سرى از محصوالت تاکنون، که تنها کمتر از دو ماه مى گذرد، بالغ بر 6 میلیون دستگاه گوشى پى 

20 را به فروش برساند.
طبق این آمار و ارقام، میزان فروش گوشى پرچمدار هواوى پى 20 در مقایسه با نسل قبلى آن یعنى گوشى پى 
10 ، شاهد یک رشد و افزایش 81 درصدى بوده است و همین عدد به وضوح نشان دهنده موفقیت بى چون و 

چراى این شرکت چینى فعال در حوزه تکنولوژى است.
کوین هو مدیر خط تولید محصوالت هواوى  در این باره مى گوید: میزان فروش بى سابقه و باالى این محصول 
جدید به وضوح نشــان مى دهد که ما کامال از نیازهاى بازار آگاه و مطلعیم و بــه خوبى از دانش و تخصص 

مهندسان و متخصصان فعال در حوزه تکنولوژى و بخش تحقیق  و توسعه بهره برده ایم.
او در ادامه سخنانش به گزارشگران گفت: موفقیت ما در فروش و عرضه میلیونى هواوى پى 20 دیدنى، قابل 
لمس و تحسین برانگیز است و همین امر موجب خواهد شد انگیزه ما براى تقویت محصوالت و ارتقاى سطح 

کیفیت آن ها در آینده باالتر برود.
وى همچنین تاکید کرده است که گوشى هاى جدید دیگرى از هواوى در راهند و تا قبل از پایان سال جارى 

2018 میالدى معرفى و عرضه مى شوند.
عرضه سرى گوشى هاى هوشــمند و پرچمدار از جمله هواوى پى 20  و پى 20 پرو در ماه آوریل سال جارى 

میالدى آغاز شد.

پایه عکاسى شیائومى براى تلفن هاى هوشمند معرفى شد. این 
وسیله جدید، ثبت تصاویر سلفى را آسان تر کرده و همراه با یک 

باترى 5 هزار میلى آمپرى تولید مى شود.
پایه عکاســى جدید با بهره گیرى از یک باترى بزرگ توســط 
چینى ها معرفى شد. این باترى با یک بار شارژ، 16 ساعت دوام 
مى آورد که البته این زمان در صورت اســتفاده از آن براى شارژ 

موبایل کاهش پیدا خواهد کرد.
محصول جدید شــیائومى بــا ردیابى خــودکار و تثبیت کننده 
سه محوره تولید شــده اســت و کاربران مى توانند با اتصال این 
پایه از طریق پیچ 1,4 اینچى در بخش پایینى، از آن براى ضبط 
ویدیوهاى تایم لپس استفاده کنند. این پایه 476 گرم وزن داشته 
و با ترکیبى از رنگ هاى سفید و خاکســترى به دست کاربران 

مى رسد.
هم اکنون فروش پایه عکاسى شیائومى با قیمت 600 یوان (تقریبا 

93 دالر) آغاز شده است. 

ایرانســل بســته هاى رایگان و ویژه اینترنــت 4G براى جام 
جهانى در روســیه معرفى کرد. این اپراتور بســته هاى رایگان

کــه  مشــترکانى  بــراى  4Gرا  اینترنــت   ویــژه  و 
در ایام جام جهانى فوتبال به روسیه سفر مى کنند، در نظر گرفته 

است. 
عــالوه برایــن ایرانســل ایــن امــکان را براى مشــترکان
 خود فراهم کرده است که از بسته هاى اینترنت رومینگ رایگان یا 

هفتگى با قیمت هاى مقرون به صرفه  استفاده کنند.
مشترکان ایرانســل براى دریافت اطالعات بیشتر مى توانند به 

صفحه رومینگ ایرانسل به این نشانى مراجعه کنند.
ایرانسل با همه اپراتورهاى روسیه قرارداد ارائه اینترنت  4G دارد، 
همچنین تعداد کشورهایى که ایرانسلى ها مى توانند از رومینگ 
بین الملل  4G در آنها اســتفاده کنند به بیش از 50 کشور رسیده 

است.

بر اساس گزارش هاى منتشره اپل مپ با مشکل فنى مواجه شده 
است.

خیل عظیمى از کاربران دستگاه هاى الکترونیکى اپل نظیر آیفون 
اعالم کرده اند که نمى توانند از برنامه نقشه اپل استفاده کنند.

اپلیکیشــن اپل مپ که برنامه مخصوص اپل براى نشــان دادن 
نقشه و جهت هاى جغرافیایى براى دستگاه هاى الکترونیکى اپل با 
سیستم عامل مبنى بر او اس است، بر اساس گزارش هاى منتشره از 
سوى وب سایتى  که براى اعالم خرابى نرم افزارهاى مختلف توسط 

کاربران فضاى مجازى مورد استفاده قرار مى گیرد، با مشکالت فنى 
و خرابى مواجه شده است؛ به گونه اى که بالغ بر 60 درصد از کاربران 
اعالم کرده اند که اپل مپ هیچ نقشه و مسیرى را براى آن ها نشان 
نمى دهــد و 39 درصد از کاربران نیز اصال نمى توانند اپلیکیشــن 

مذکور را باز کنند.
طبق این گزارش ها، مى توان دریافت که برنامه و اپلیکیشن اپل مپ 
به طور کلى با مشکل فنى مواجه شده است و این امر براى تمامى 
دستگاه هاى الکترونیکى اپل همچون گوشى هاى آیفون، تبلت آیپد 

و ساعت هاى هوشمند اپل واچ با سیستم عامل iOS صحت دارد.
بنابراین اعالم شده که کاربران محصوالت اپل در صورت نیاز به 
جهت یابى و استفاده از نقشه هاى جغرافیایى، باید تا زمانى که برنامه 
نقشه اپل (اپل مپ) مشکل دارد، از نسخه iOS برنامه نقشه گوگل 

(گوگل مپ) استفاده کنند.
کاربران بدین منظور باید به فروشگاه اینترنتى و آنالین اپ استور 
مراجعه کرده و اپلیکیشن گوگل مپ را دانلود، دریافت و نصب کنند 

و  از قابلیت هاى نقشه گوگل بهره مند شوند.

هواوى؛ برند موفق 
این روزهاى بازار

پایه عکاسى شیائومى
 سلفى گرفتن را

 لذت بخش مى کند

بسته هاى رایگان و ویژه 
اینترنت 4G ایرانسل

 در جام جهانى

به اپل مپ 
اعتماد نکنید!
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مفاد آرا
برابرآراءصادره هیئتهاى اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مســتقردرواحدثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان وامالك موردتقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت 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
1- رأى شماره 389 مورخه 1397/1/22 آقاى صادق چترایى عزیزآبادى به شناسنامه شماره 1027کدملى 
1819400409 صادره آبادان فرزند رضا درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 50/55 مترمربع قسمتى 

ازپالك 517 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
2- رأى شــماره 382 مورخه 1397/1/22 آقاى اصغرپورشــبانان نجف آبادى به شناسنامه 6839 کدملى 
1092152989 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 148/68 مترمربع قسمتى 

ازپالك 905/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3- رأى شــماره 380 مورخه 1397/1/22 خانم فرزانه عباس پور به شناســنامه شــماره 27529 کدملى 
1090273304 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى درششــدانگ یک باب خانه هب مســاحت 170 مترمربع 

قسمتى ازپالك 905/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شماره 381 مورخه 1397/1/22 خانم سیماکاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1298 کدملى 
1091163261 صادره نجف آباد فرزند نصراهللا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/5 مترمربع قسمتى 

از پالك 905/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شماره 524 مورخه 1397/1/27 خانم بیگم شــکراللهى یانچشمه به شناسنامه شماره 29 کدملى 
4622836068صادره شــهرکرد فرزند حبییب اله درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 114 مترمربع 
قســمتى از پالك 865 و866 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان که 1/5 دانگ آن باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى 
اســت که مقدار74/10 مترمربع آن برروى پالك 865 ومقــدار39/90 مترمربع آن برروى پالك 866 مى 

باشد - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شــماره 522مورخه 1397/1/27 آقاى مختارناصرى پبدنى به شناســنامه شــماره 864 کدملى 
5558674482 صادره فارسان فرزند یادگار درششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/40 متر مربع واقع 
دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
7- رأى شــماره 377 مورخه 1397/1/22 خانم الهه نظرعلیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 11283 
کدملى 1092197435 صادره نجف آباد فرزند عبدالمحمود درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 137/34 مترمربع قســمتى از پالك 673/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شــماره 378 مورخه 1397/1/22 آقاى علیرضا مؤیدى نجف  آبادى به شناســنامه شماره 3201 
کدملى 1092116540 صادره نجف آباد فرزند عباس  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 137/34 مترمربع قســمتى از پالك 673/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
9- رأى شــماره 385 مورخــه 1397/1/22 آقــاى علــى معینى نجف آبــادى به شناســنامه وکدملى 
1080160711صادره نجف آباد فرزند محمدعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
189 مترمربع قسمتى ازپالك 12/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 

باشد
10- رأى شــماره 386 مورخه 1397/1/22 خانم اسماء ســلیمان نژاد  نجف آبادى به شناسنامه وکدملى 
1080211446صادره نجف آباد فرزند مصطفى  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 189 

مترمربع قسمتى ازپالك 12/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
11- رأى شــماره 10158 مورخه 1396/10/27 خانم ام لیال قربانى کهریزسنگى به شناسنامه شماره 77 
کدملى 1091695261 صادره نجف آباد فرزند کرمعلى در22 حبه مشــاع از72 حبه ششــدانگ به استثناء 
بهاءثمنیه اعیانى یکباب خانه به مساحت 123/87 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 518 قطعه 7 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
12- رأى شماره 10155 مورخه 1396/10/27 آقاى اسداله مهدیه  نجف آبادى  به شناسنامه شماره 1090 
کدملى 1090893345 صادره نجف آباد فرزند یداله در50حبه مشاع از72 حبه ششدانگ به استثناء بهاءثمنیه 
اعیانى یکباب خانه به مساحت 123/87 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 518 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان 

- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
13- رأى شــماره 74 مورخــه 1397/1/15 خانم اعظم ســورانى به شناســنامه شــماره 9444 کدملى 
1092179011 صادره نجف آباد فرزند حیدرقلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 154/35 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
14- رأى شــماره 541 مورخه 1397/1/28 آقاى مرادعلى درباالئى به شناســنامه شــماره 738 کدملى 
1128953692 صادره فریدونشهر فرزند مرادى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/15 مترمربع واقع 
دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
15- رأى شــماره 542 مورخه 1397/1/28 آقاى مرادعلى درباالئى به شناســنامه شــماره 738 کدملى 
1128953692 صادره فریدونشهر فرزند مرادى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/85 مترمربع واقع 
دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین 

معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
16- رأى شــماره 379 مورخه 1397/1/22 خانم مریم مهدیان جاجائى به شناسنامه شماره 2251 کدملى 
1289030162 صادره اصفهان فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 163/68 مترمربع قسمتى 

از پالك 905/4 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
17- رأى شماره 527 مورخه 1397/1/27 آقاى سیدولى اله عظیمى یانچشمه به شناسنامه شماره 3 کدملى 

4622859531 صادره شهرکرد فرزند سیدعبداله درششدانگ یکباب خانه به  مساحت 
199 مترمربع واقع دریزدانشهر قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد
18- رأى شماره 345 مورخه 1397/1/21 خانم زهرا صادقى ملک آبادى به شناسنامه شماره 6247 کدملى 
1092147071 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 149/60 مترمربع قسمتى 

از پالك 786 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
19- رأى شماره 523 مورخه 1397/1/27 آقاى ســلطانمراد عیدى وندى به شناسنامه شماره 102 کدملى 
5559715921 صادره فارسان فرزند آقاعلى مراد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/31 مترمربع 
واقع دریزدانشــهر قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد
20- رأى شــماره 517 مورخه 1397/1/27 آقاى محمدمحمد شاهیان به شناســنامه شماره 215 کدملى 
1092086684 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
39 مترمربع قسمتى از پالك 782 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 518 مورخه 1397/1/27 خانم ریحانه علینقى پور نجف آبادى  به شناسنامه شماره 4572 
کدملى 1092130251 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  در ســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 39 مترمربع قسمتى از پالك 782 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
22- رأى شماره 388 مورخه 1397/1/22 آقاى محمد اسمعیل یوسفى به شناسنامه شماره 1840 کدملى 
1091255318 صادره نجف آباد فرزند محمد مهدى درچهل وچهارحبه وچهار،سى ویکم حبه مشاع از72 
حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 252/35 مترمربع قســمتى ازپالك 1376 قطعه 2 بخش 11ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
23- رأى شــماره 387 مورخه 1397/1/22 خانم پرى نازعبداللهى  نجف آبادى  به شناسنامه شماره 124 
کدملى 1091151520 صادره نجف آباد فرزند على  دربیســت وهفت حبه وبیست وهفت ،سى ویکم حبه 
مشاع از72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 252/35 مترمربع قسمتى ازپالك 1376 قطعه 2 بخش 

11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شــماره 425 مورخه 1397/1/23 آقاى کوروش رضایى به شناسنامه شــماره 27961 کدملى 
1090277628 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 131/45 مترمربع قسمتى 

ازپالك 444/1 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شــماره 11097 مورخه 1396/11/19 آقاى سلمان بزرافشان به شناســنامه شماره 95 کدملى 
1828869430صادره خرمشهر فرزند عباس درششدانگ یکباب خانه به مساحت 204/77 مترمربع قسمتى 

ازپالك 859 واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
26- رأى شــماره 1187 مورخه 1397/2/9 خانم کبرى محمد زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 752 
کدملى 1091032106 صادره نجف آباد فرزند خداداد درششــدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به مساحت 
179/22 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 483 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
27- رأى شــماره 537 مورخــه 1397/1/28 آقــاى نصراله پاینده به شناســنامه شــماره 288 کدملى 
1090954816 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درششدانگ یک باب ساختمان سه طبقه به مساحت 47/24  
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 1936 اصلى واقع درقطعه 2  بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 899 مورخه 1397/2/4 آقاى رسول کاظمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 28787 کدملى 
1090285930 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
199/96 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1058/1 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
29- رأى شماره 900 مورخه 1397/2/4 خانم ندا توســلى  به شناسنامه شماره 51 کدملى 1091262561 
صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 199/96 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 1058/1 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
30- رأى شماره 12048 مورخه 1396/12/14 آقاى حسین على امیرخانى به شناسنامه شماره 371 کدملى 
1091018138 صادره نجف آباد فرزند قنبرعلى دریک ونیم دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 50/10 مترمربع قسمتى ازپالك 110/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 12050 مورخه 1396/12/14 آقاى ســعید  امیرخانى به شناسنامه شماره 4434 کدملى 
1091436983 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در سه  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
50/10 مترمربع قسمتى ازپالك 110/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
32- رأى شــماره 12052 مورخه 1396/12/14 خانم صدیقه  امیرخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
584 کدملى 1091506981 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى  دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 50/10 مترمربع قسمتى ازپالك 110/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شماره 620مورخه 1397/1/29 خانم سمیه سلطانى چم حیدرى به شناسنامه شماره 4042 کدملى 
1091391106 صادره نجف آباد فرزند مجتبى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 87/63  مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 421 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
34- رأى شــماره 570 مورخه 1397/1/28 آقاى امیرقلى ایمانیان نجف آبادى به شناســنامه شماره 491 
کدملى 1091558442 صادره نجف آباد فرزند ابوطالب درششــدانگ قسمتى ازیک باب مغازه به مساحت 
19/37 مترمربع برروى پالك شــماره 1050 اصلى واقع درقطعه یک بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 

(که باششدانگ پالك 1045 تشکیل یک باب مغازه رامیدهد )- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
35- رأى شــماره 520 مورخه 1397/1/27 خانم زهراتوسلى به شماره شناسنامه وکدملى 1080249079 
صادره نجف آباد فرزند محمد على دریک دانگ ونیم مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 179 
مترمربع قسمتى ازپالك 1059 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

36- رأى شماره 519 مورخه 1397/1/27 آقاى مجیدبراتى  به شماره شناسنامه 4943کدملى 1092277331 
صادره نجف آباد فرزند مرتضى  درچهارونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179 مترمربع 

قسمتى ازپالك 1059 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 877 مورخه 1397/2/4 آقاى شهرام عسگرى سوادجانى به شناسنامه شماره 786 کدملى 
1283523231 صادره اصفهان فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 98/70 مترمربع قسمتى 

از پالك 138 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شماره 889 مورخه 1397/2/4 آقاى ناصرمحمدى قلعه سفیدى به شناسنامه شماره 821 کدملى 
1090854791 صادره نجف آباد فرزند عبدالصمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 178/88 مترمربع 

قسمتى از پالك 697 قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شــماره 875 مورخه 1397/2/4 خانم طیبه لطفى جالل آبادى به شناسنامه شماره 891 کدملى 
1090918641 صادره نجف آباد فرزند حســین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
111/38 مترمربع قســمتى ازپالك 1021 قطعــه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
40- رأى شــماره 874 مورخــه 1397/2/4 آقاى صادق نوروزى فر به شناســنامه شــماره 433 کدملى 
1090913060 صادره نجف آباد فرزند حســین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
111/38 مترمربع قســمتى ازپالك 1021 قطعــه 10 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
41- رأى شــماره 241 مورخه 1397/1/19 آقاى جمشــید القاســى به شناسنامه شــماره 153 کدملى 
1129397378 صادره فریدونشهر فرزند عبداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 232/41 مترمربع 
قسمتى ازپالك 87 اصلى واقع دریزدانشهر بخش 12 ثبت اصفهان –انتقال ملک از ورثه غالمحسین معینى 

به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
42- رأى شــماره 11682 مورخه 1396/12/5 آقاى مجید فاضل به شناســنامه شــماره 9105 کدملى 
1092175628 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 123/73 مترمربع 
که مقدار70 مترمربع آن ازپالك شماره 463/1 ومقدار53/73 مترمربع آن ازپالك 461/4 واقع درقطعه 9 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
43- رأى شماره 871 مورخه 1397/2/4 آقاى جوادخسروى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5042 کدملى 
1092278321 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 121/25 مترمربع قسمتى 

از پالك 445/1 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
44- رأى شماره 349 مورخه 1397/1/21 خانم سیده فرشته شــکراللهى به شناسنامه شماره 72 کدملى 
4623228452 صادره شهرکرد فرزند سیدمصطفى دردوانگ مشــاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
235/40 مترمربع قســمتى ازپالك 391/350 بخش 9 ثبت اصفهان که درراســتاى استانداردســازى به 

391/10139 تبدیل شده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
45- رأى شــماره 348 مورخــه 1397/1/21 آقاى احمــد بهارلوئى  به شناســنامه شــماره 25 کدملى 
1091749728 صادره نجف آباد فرزند على درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/40 
مترمربع قســمتى ازپالك 391/350 بخش 9 ثبت اصفهان که درراستاى استانداردسازى به 391/10139 

تبدیل شده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شــماره 897 مورخه 1397/2/4 آقاى احمد ترابى میرآبادى به شناســنامه شماره 237 کدملى 
0451051394 صادره شمیران فرزند غالمحسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
298/18 مترمربع قسمتى ازپالك 853/3 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
47- رأى شماره 898 مورخه 1397/2/4 خانم اعظم مصباح  به شناسنامه شماره 266 کدملى 1091085501 
صادره نجف آباد  فرزند حسن  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 298/18 مترمربع 

قسمتى ازپالك 853/3 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
48- رأى شــماره 870 مورخه 1397/2/4 آقاى على ایمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 160 کدملى 
1091026181 صادره نجف آباد فرزند ابوطالب درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 192/75 مترمربع 

قسمتى از پالك 12/1 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
49- رأى شماره 938 مورخه 1397/2/5 آقاى ولى اهللا سلیمانى هفشجانى به شناسنامه شماره 227 کدملى 
1091188858 صادره نجف آباد فرزند نبى اهللا درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 200/50 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 
50- رأى شماره 525 مورخه 1397/1/27 خانم طلعت ایران نژاد نجف آبادى به شناسنامه شماره 981 کدملى 
1091091651 صادره نجف آباد فرزند اســداله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 207/08 مترمربع 

قسمتى ازپالك 434 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شــماره 858 مورخــه 1397/2/4 آقاى حســن پیرپیران به شناســنامه شــماره 359 کدملى 
1090684835 صادره نجف آباد فرزند عبداله درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 118/16 مترمربع 
قسمتى ازپالك 214 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه 

ازخانم فاطمه بیگم نوریان احدى ازورثه مالک رسمى آقاى سیدابراهیم نوریان خریدارى نموده است 
52- رأى شــماره 12519 مورخه 1396/12/28 خانم مریم اسماعیلى به شناسنامه شماره 10011 کدملى 
1930100264 صادره اندیمشــک فرزند احمد درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
153/60 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 409 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
53- رأى شــماره 12518 مورخه 1396/12/28 خانم زهرااحمدى  به شناســنامه شــماره 1211 کدملى 
1091179026 صادره نجف آباد فرزند حسین  درسه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
153/60 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 409 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شــماره 234 مورخه 1397/1/18 خانم اکرم منصورى قراقوشــى به شناسنامه شماره 2 کدملى 
4623132706 صادره شهرکرد فرزند ولى اله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102 
مترمربع قســمتى ازپالك 506/6 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه 

عادى باواسطه ازمالک رسمى شاه بیگم خاکى خریدارى نموده است 
55- رأى شــماره 233 مورخــه 1397/1/18 آقــاى حمید ناصحى  به شناســنامه شــماره 697 کدملى 
1091157251 صادره نجف آباد  فرزند مهدى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102 
مترمربع قســمتى ازپالك 506/6 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه 

عادى باواسطه ازمالک رسمى شاه بیگم خاکى خریدارى نموده است 
56- رأى شماره 1459 مورخه 1397/2/16 آقاى احمدرضا چترایى عزیزآبادى به شناسنامه شماره 13 کدملى 
5499391882 صادره تیران فرزند یحیى درششــدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 27/30 

مترمربع قسمتى ازپالك 226 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
57- رأى شماره 1179 مورخه 1397/2/9 آقاى امیراکبرى به شناسنامه شماره 96 کدملى 5759474332 
صادره چادگان فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 215/82 مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى 
ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت 

عادى ومع الواسطه مى باشد 
58- رأى شماره 1326 مورخه 1397/2/11 آقاى وحید فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 1527 کدملى 
1091305366 صادره نجف آباد فرزند عباســقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/90 مترمربع 

قسمتى ازپالك 311 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
59- رأى شــماره 533مورخــه 1397/1/28 آقاى محمــود کریمى به شناســنامه شــماره 12 کدملى 
5759743937 صادره فریدن فرزند عزیزاهللا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 201/25 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
60- رأى شــماره 531مورخه 1397/1/28 خانم زهراناقوشــى  به شناســنامه شــماره 18946 کدملى 
4722878234 صادره نجف آباد فرزند محمدجواد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
201/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
61- رأى اصالحى شماره 905 مورخه 1397/2/4 پیرو رأى شماره 7378  مورخه 1396/8/9 آقاى احسان 
ستارى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 2467 کدملى 1091375348 صادره نجف آباد فرزند على محمد 
درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/98 مترمربع قسمتى ازپالك 1216/4 قطعه 

10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد  
62- رأى اصالحى شماره 906 مورخه 1397/2/4 پیرو رأى شماره 7380  مورخه 1396/8/9 خانم احترام 
شاهسوارى  به شناسنامه شــماره 3105 کدملى 1092258949 صادره نجف آباد فرزند فتح اله دردودانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 147/98 مترمربع قسمتى ازپالك 1216/4 قطعه 10 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضاراازمالک رسمى احسان ستارى خریدارى نموده است 
63- رأى شماره 702 مورخه 1397/2/1 آقاى حسین اشرفى به شناسنامه شماره 75 کدملى 6219851463 
صادره فریدن فرزند پرویز درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 222/5 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رســمى غالمحسین معینى باواسطه وبه 

صورت عادى مى باشد 
64- رأى شماره 526 مورخه 1397/1/27 خانم آرزو بهوندى به شناسنامه شماره 596 کدملى 1829101706 
صادره خرمشهر فرزند محمدرضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 170/89 مترمربع قسمتى ازپالك 

859 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شــماره 903 مورخه 1397/2/4 خانم مریم عابدینى نجف آبادى به شناســنامه شماره 25229 
کدملى 1090250215 صادره نجف آباد فرزند مختار درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 100/32 مترمربع قسمتى ازپالك 957/6 قطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
66- رأى شماره 902 مورخه 1397/2/4 آقاى ناصر جوالئى نجف  آبادى به شناسنامه شماره 528 کدملى 
1090338244 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
100/32 مترمربع قسمتى ازپالك 957/6 قطعه 7 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
67- رأى اصالحى  شماره 1844 مورخه 1397/2/27 پیرو رأى شــماره 1311 مورخه 1397/2/11 آقاى 
حســنعلى رحمانى قهدریجانى به شناسنامه شــماره 131 کدملى 1111036217 صادره فالورجان فرزند 
اسداهللا درششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 2666/52 مترمربع قســمتى ازپالك391/1 بخش 9 ثبت 
اصفهان که درراستاى استاندارسازى به پالك 391/10334 تبدیل شده است – متقاضى موردتقاضا راطبق 
قولنامه عادى باواسطه ازآقاى عباس بهرامى قلعه سفیدى احدى از ورثه مالک رسمى ابراهیم بهرامى قلعه 

سفیدى خریدارى نموده است 
68- رأى شــماره 881 مورخه 1397/2/4 آقاى اکبرفدائى به شناسنامه شماره 13 کدملى 4622772590 
صادره شهرکرد فرزند ناصر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 169/42 مترمربع قسمتى ازپالك 5/128 
قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راباواسطه به صورت عادى ازمالک رسمى خانم اقدس 

میردامادى خریدارى نموده است 
69- رأى شماره 1181 مورخه 1397/2/9 خانم عظیمه مهدیه نجف آبادى به شناسنامه شماره 696 کدملى 
1091399603 صادره نجف آباد فرزند مهدى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 158/95 
مترمربع قسمتى ازپالك 842 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان ضمنا به موجب سند رهنى به شماره 31758 
مورخه 1393/3/26 دفترخانه 199 نجف آباد ملک موردتقاضا دررهن بانک مســکن شعبه شهید محسن 

حججى نجف آباد بوده و متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
70- رأى شماره 901 مورخه 1397/2/4 آقاى روح اله نساج  نجف آبادى به شناسنامه شماره 104 کدملى 
1091579237 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
158/95 مترمربع قسمتى ازپالك 842 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان ضمنا به موجب سند رهنى به شماره 
31758 مورخه 1393/3/26 دفترخانه 199 نجف آباد ملک موردتقاضا دررهن بانک مســکن شعبه شهید 

محسن حججى نجف آباد بوده و متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
71- رأى ِ شــماره 862 مورخــه 1397/2/4 آقاى مظفر ســوارى به شناســنامه شــماره 1344 کدملى 
4621161059 صادره شــهرکرد فرزند نصراله درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 142/54 مترمربع 
قســمتى ازپالك 87 اصلى واقع دریزدانشــهر بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
72- رأى شــماره 513 مورخه 1397/1/27 آقاى اصغرگل محمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 111 
کدملى 1091082952 صادره نجف آباد فرزند احمدرضا در ســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 235/58 مترمربع قسمتى ازپالك 311/6 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
73- رأى شــماره 511 مورخه 1397/1/27 خانم فاطمه مختارى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 2525 
کدملى 1090358229 صادره نجف آباد فرزند احمد در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
235/58 مترمربع قسمتى ازپالك 311/6 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
74- رأى شماره 1175 مورخه 1397/2/9 آقاى احمد صفرى به شناسنامه شماره 115 کدملى 5759647636 
صادره چادگان فرزند قربانعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 163/70 مترمربع 

قسمتى از پالك 191قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
75- رأى شــماره 1176 مورخه 1397/2/9 خانم کتایون هارونى  به شناســنامه شــماره 1919 کدملى 
4621167553 صادره شهرکرد  فرزند نامدار درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/70 
مترمربع قسمتى از پالك 191قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 

76- رأى شماره 1381 مورخه 1397/2/13 خانم فاطمه عبداللهى نجف آبادى به شناسنامه شماره 5637 

کدملى 1092284281 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 109 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 717/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
77- رأى شماره 347 مورخه 1397/1/21 آقاى رسول باستانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 715 کدملى 
1091297241 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/51 مترمربع قسمتى 
ازپالك 380/4 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان –متقاضى موردتقاضا را طبق قولنامه عادى ازمالک رسمى 

خانم معصومه معین خریدارى نموده است 
78- رأى شماره 1331 مورخه1397/2/11 آقاى مسعود حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 334 کدملى 
1090998211 صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 233/39 مترمربع 
قســمتى ازپالك 6 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه 

ازمالک رسمى آقاى اسداله درى نجف آبادى خریدارى نموده است 
79- رأى شــماره 1008 مورخه 1397/2/6 آقــاى جعفر هنرمند به شناســنامه شــماره 1049 کدملى 
1091247897 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
90/27 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 103 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
80- رأى شــماره 1007 مورخه 1397/2/6 خانم فریبا حبیب الهى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 2384 
کدملى 1091313921 صادره نجف آباد فرزند محمد  در ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 90/27 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 103 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شــماره 749 مورخه 1397/2/2 آقاى محمدرضا نصیران نجف آبادى به شناسنامه شماره 785 
کدملى 1091121818 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 109/50 مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 942 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان 

-  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 750 مورخه 1397/2/2 خانم زهرا شفیعى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 1201 کدملى 
1091326878 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
109/50 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 942 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
83- رأى شــماره 468 مورخه 1397/1/27 آقاى احمدرضا رهبرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 229 
کدملى 1091503435 صادره نجف آباد فرزند عباس درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 156/74 مترمربع قسمتى ازقطعه دوم مفروزى پالك شماره 1054 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 
11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى حسینعلى فاضل احدى ازوراث بیگم  فاضل بى واسطه وبه 

صورت عادى مى باشد 
84- رأى شماره 480 مورخه 1397/1/27 خانم بتول عابدینى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 206 کدملى 
1091526141 صادره نجف آباد فرزند اسداهللا  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
156/74 مترمربع قسمتى ازقطعه دوم مفروزى پالك شماره 1054 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 
اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى حســینعلى فاضل احدى ازوراث بیگم  فاضل بى واسطه وبه صورت 

عادى مى باشد
85- رأى شــماره 1767 مورخه 1397/2/25 خانم الهه ســالدورگر به شناسنامه شــماره 29284 کدملى 
1090290926 صادره نجف آباد فرزند محمدکریم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
185/38 مترمربع قسمتى ازپالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مورد تقاضا راطبق قولنامه 

عادى با واسطه ازمالک رسمى آقاى احمد مصطفى نجف آبادى خریدارى نموده است 
86- رأى شــماره 1766 مورخه 1397/2/25 آقاى محمدرضا صالحى   به شناســنامه شماره 752 کدملى 
1817192531 صادره آبادان فرزند ســلطانعلى  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
185/38 مترمربع قســمتى ازپالك 444 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضــى مورد تقاضا راطبق 

قولنامه عادى ازمالک رسمى آقاى احمد مصطفى نجف آبادى خریدارى نموده است 
87- رأى شــماره 606 مورخه 1397/1/29 خانم لیال شــریفى نجف آبادى به شناســنامه 1907  کدملى 
1091369747 صادره نجف آباد فرزند براتعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 130/24 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 231 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 
ایراندخت ایزدى نجف آبادى احدى از وراث صدیقه اســماعیلى نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه 

مى باشد
88- رأى شماره 1183 مورخه 1397/2/9 آقاى عبدالحســین زمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 59 
کدملى 1090677243 صادره نجف آباد فرزند محبعلى درسه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 129/27 مترمربع قســمتى ازپالك 512 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
89- رأى شــماره 1184 مورخه 1397/2/9 آقاى ابراهیم  زمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 13541 
کدملى 1092219791 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 129/27 مترمربع قســمتى ازپالك 512 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
90- رأى شــماره 1458 مورخه 1397/2/16 آقاى محمدرضا کامرانیان به شناسنامه شماره 264 کدملى 
1091458006 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 154/53 مترمربع 

قسمتى ازپالك 327 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
91- رأى شــماره 1457 مورخه 1397/2/16 آقاى محمود کبیرزاده نجف آبادى به شناســنامه شماره 25 
کدملى 1091093474 صادره نجف آباد فرزند محسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 324 مترمربع 
که 180/5 مترمربع آن برروى پالك 507/1 ومقدار143/5 مترمربع آن برروى پالك 507 قطعه 10 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
92- رأى شماره 1320 مورخه 1397/2/11  خانم مهرى انتشــارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 248 
کدملى 1091481881 صادره نجف آباد فرزند غالمحســین در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 172/80 مترمربع قســمتى ازپالك 1527 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
93- رأى شــماره 1319 مورخه 1397/2/11  آقاى محمدمهدى نوریان  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
352 کدملى 1091627061 صادره نجف آباد فرزند رضا  در ســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 172/80 مترمربع قسمتى ازپالك 1527 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
94- رأى شماره 751 مورخه 1397/2/2 آقاى محمدبراتى به شناسنامه شماره 16 کدملى 5499781516 
صادره تیران فرزند یداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 118/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 226 

اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
95- رأى شماره 878 مورخه 1397/2/4 خانم الهام انتشارى نجف آبادى به شناسنامه شماره 311 کدملى 
1091595275 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب خانه به مساحت 158/10 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 601 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
96- رأى شماره 1070 مورخه 1397/2/8 خانم راضیه ابوالقاســمى نجف آبادى به شناسنامه شماره 809 
کدملى 1091600260 صادره نجف آباد فرزند على محمد درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 169/57 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 432/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
97- رأى شــماره 1069 مورخه 1397/2/8 آقاى محسن آقابابائیان  به شناســنامه شماره 3136 کدملى 
1090364326 صادره نجف آباد فرزند محمدحسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
169/57 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 432/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
98- رأى شماره 887 مورخه 1397/2/4 آقاى صالح اسمعیلى کرباســى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
3469 کدملى 1091348596 صادره نجف آباد فرزند حســینعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
151/50مترمربع قسمتى ازپالك 743 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضاراطبق قولنامه 

عادى باواسطه ازمالکین رسمى علیرضا حجتى وخانم زهره جوزى خریدارى نموده است 
99- رأى شــماره 1168 مورخه 1397/2/9 خانم اقدس پورمحمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 746 
کدملى 1090340427 صادره نجف آباد فرزند نصراله درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 144/60 

مترمربع قسمتى ازپالك 984 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
100- رأى شــماره 1003 مورخه 1397/2/6 آقاى ســعید ابراهیمى به شناســنامه شــماره 443 کدملى 
1091058644 صادره نجف آباد فرزند روح اله درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
20/02 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 593 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
101- رأى شماره 1004 مورخه 1397/2/6 خانم طیبه نصرتى  به شناسنامه شماره 5 کدملى 1091063461 
صادره نجف آباد فرزند غالمعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 20/02 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 593 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
102- رأى شماره 1161 مورخه 1397/2/9 آقاى غالمحسین نورمحمدى به شناسنامه شماره 798 کدملى 
1091561516 صادره نجف آباد فرزند قلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 126/33 مترمربع که 
مقدار67/19 مترمربع آن برروى پالك 387 و 59/14 مترمربع آن برروى پالك 388 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
103- رأى شماره 1316مورخه 1397/2/11 آقاى ســیدفاضل جعفرى به شناسنامه شماره 6714 کدملى 
1159016410صادره فریدن فرزند ســیدمناف درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
118/56 مترمربع قســمتى ازپالك 114 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
104- رأى شماره 1317مورخه 1397/2/11 خانم شمســى عظیمى  یانچشمه به شناسنامه شماره 3263 
کدملى 1091383316صادره نجف آباد  فرزند قدرت اله  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 118/56 مترمربع قســمتى ازپالك 114 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
105- رأى شماره 12080مورخه 1396/12/15 آقاى حمید على عسگرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
25607 کدملى 1090253982 صادره نجف آباد فرزند ســبزعلى درششــدانگ یکباب خانه به  مساحت 
180/69 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1241 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
106- رأى شــماره 12413 مورخه 1396/12/24 خانم ناهید حشــمتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
478 کدملى 1091266832 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 141/62 مترمربع قســمتى ازپالك 22/25 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
107- رأى شــماره 12414 مورخه 1396/12/24 آقاى محمدرضا طالب  نجف آبادى به شناسنامه شماره 
686 کدملى 1091321728 صادره نجف آباد فرزند رضاقلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 141/62 مترمربع قســمتى ازپالك 22/25 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
108- رأى شــماره 623 مورخه 1397/1/30 آقاى غالمحسین مهدور به شناســنامه شماره 262 کدملى 
1129290522 صادره فریدونشهر فرزند عباس درششــدانگ یکباب خانه به  مساحت 277/67 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
109- رأى شــماره  2049 مورخه 1397/2/30 آقاى احمد حاج علیخانى جالل آبادى به شناسنامه شماره 
23331 کدملى 1090231237 صادره نجف آباد فرزند رضاقلى درششدانگ یکباب خانه به مساحت 286/41 
مترمربع که مقدار242/96 مترمربع آن برروى پالك 354 ومقدار43/45 مترمربع آن برروى  پالك 353 واقع 

درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
110- رأى اصالحى  شــماره 1988 مورخه 1397/2/30پیرو رأى شماره 1455 مورخه 1397/2/16 آقاى 
فتح اله معزى به شناسنامه شــماره 282 کدملى 1091107718 صادره نجف آباد فرزند محمد درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/70 مترمربع قسمتى ازپالك 798 واقع درقطعه 10 بخش 

11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
111- رأى اصالحى  شــماره 1992 مورخه 1397/2/30پیرو رأى شماره 1456 مورخه 1397/2/16 خانم 
ناهید نوربخش نجف آبادى  به شناسنامه شــماره 27094 کدملى 1090268947 صادره نجف آباد فرزند 
مرتضى  درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/70 مترمربع قسمتى ازپالك 798 واقع 

درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
112- رأى شــماره 939 مورخه 1397/2/5 فریبا زمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 24825 کدملى 
1090246171 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششدانگ  یک باب خانه به  مساحت 117/09 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 96 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى قلى 

محبى نجف آبادى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
113- رأى شــماره 854 مورخــه 1397/2/4 آقاى ابراهیم حقوقى به شناســنامه شــماره 269 کدملى 
4072547093 صادره خرم آباد فرزند احمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
102/5مترمربع که 37/24 مترمربع برروى پالك 202/3 و14/51 مترمربع برروى پالك 202/1 و 50/75 

مترمربع برروى پالك 202 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
114- رأى شــماره 855 مورخه 1397/2/4 خانم کفایت ســمیعى به شناســنامه شــماره 203 کدملى 
4171998611 صادره الیگودرز فرزند احمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
102/5مترمربع که 37/24 مترمربع برروى پالك 202/3 و14/51 مترمربع برروى پالك 202/1 و 50/75 

مترمربع برروى پالك 202 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
115- رأى شماره 599 مورخه 1397/1/29 آقاى مصطفى پاینده نجف آبادى به شناسنامه شماره 4348 
کدملى 1091436126 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 157/50 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 337 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
116- رأى شــماره 602 مورخه 1397/1/29 خانم فرخنده بدیهیان  به شناسنامه شماره 11021 کدملى 
1092194800 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
157/50 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 337 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
117- رأى شماره 1623 مورخه 1397/2/20 آقاى مهدى نادرخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 743 
کدملى 1091157715 صادره نجف آباد فرزند على محمد درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 270/14 مترمربع قســمتى از پالك 785/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
118- رأى شــماره 1624 مورخه 1397/2/20 خانم هاجر مهربانى  نجف آبادى به شناســنامه شــماره 
2124 کدملى 1091336121 صادره نجف آباد فرزند حیدر  دردودانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 270/14 مترمربع قســمتى ازپالك 785/3 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
119- رأى اصالحى شماره 1627 مورخه 1397/2/20 پیرو رأى شماره 8257 مورخه 1396/9/12 آقاى 
عبداله سلیمان نژاد نجف آبادى به شناسنامه شــماره 932 کدملى 1090945442 صادره نجف آباد فرزند 
هاجى محمد درششدانگ قسمتى ازیکباب مغازه به مساحت 20/80 مترمربع قسمتى ازپالك 928/5 واقع 
درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالك 928/20 قطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان تشکیل 

یکباب مغازه را داده است – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
120- رأى شــماره 254 مورخه 1397/1/19 خانم خیرالنســا رحیمى به شناســنامه شماره 112 کدملى 
1129593061 صادره فریدونشهر فرزند محمد دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 230 
مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
121- رأى شــماره 255 مورخه 1397/1/19 آقاى ابراهیم مقصودى  به شناسنامه شماره 1148 کدملى 
1129137538 صادره فریدونشهر فرزند سیف اله  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
230 مترمربع واقع دریزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک 

رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
122- رأى شــماره 1556 مورخه 1397/2/18 آقاى مهدى منتظرى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
429کدملى 1090970226 صادره نجف آباد فرزند اسداله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 178/73 

مترمربع قسمتى ازپالك 824 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
123- رأى شــماره 1561 مورخه 1397/2/18 خانم رضوان عطوفى به شناســنامه شماره 1152 کدملى 
1091404161 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
170/81 مترمریع قسمتى ازپالك 463 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
124- رأى شــماره 1622 مورخــه 1397/2/20 مهــدى نادعلى  به شناســنامه شــماره 526 کدملى 
1091267316 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
170/81 مترمریع قسمتى ازپالك 463 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد 
125- رأى شماره 37 مورخه 1397/1/14 آقاى عبدالحسین مظلومى به شناسنامه شماره 1077 کدملى 
1817059920 صادره آبادان فرزند ناجى درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 80/04 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 1 فرعى از342 اصلى واقع درقطعه 5 بخش 11حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
126- رأى شماره 1558 مورخه 1397/2/18 خانم فاطمه صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2218 
کدملى 1090355149 صادره نجف آباد فرزند باقر درششــدانگ یک باب خانه باستثناء بهاء ثمنیه اعیانى 
آن به مساحت 152/09 مترمربع قســمتى ازپالك 832 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
127- رأى ش اصالحى شــماره 2163 مورخه 1397/3/1 پیرو رأى شــماره 1557 مورخه 1397/2/18 
آقاى مجتبى مرادى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 70 کدملى 1091093921 صادره نجف آباد فرزند 
عباسعلى درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 5/95 مترمربع قسمتى ازپالك 780 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
128- رأى شماره 1165 مورخه 1397/2/9 خانم ســکینه صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره  352   
کدملى 1090794940 صادره نجف آباد فرزند غالم حسین درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 30/28 
مترمربع قسمتى ازپالك 194 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

129- رأى شــماره 1560 مورخــه 1397/2/18 آقاى مهدى غیور به شناســنامه شــماره 257 کدملى 
1091503710 صادره نجف آباد فرزند على محمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
338/76 مترمربع قســمتى ازپالك 694/12 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد 
130- رأى شماره 1559 مورخه 1397/2/18 خانم پروین چره ســاز  به شناسنامه شماره 15585 کدملى 
1815597399 صادره آبادان  فرزند عباس  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 338/76 
مترمربع قسمتى ازپالك 694/12 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
131- رأى شماره 1691 مورخه 1397/2/23 آقاى مرتضى خزائیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 620 
کدملى 1091507341 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى در ســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 163/25 مترمربع قســمتى ازپالك 213 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا 

راطبق قولنامه عادى ازورثه مالک رسمى غالمعلى عموقنبرى خریدارى نموده است 
132- رأى شــماره 1692 مورخه 1397/2/23 خانم زهرا  خزائیلى نجف آبادى به شناسنامه شماره 909 
کدملى 1091123055 صادره نجف آباد فرزند على  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
163/25 مترمربع قسمتى ازپالك 213 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه 

عادى ازورثه مالک رسمى غالمعلى عموقنبرى خریدارى نموده است 
133- رأى شــماره 987 مورخه 1397/2/6 آقاى حســین تخت گلى به شناسنامه شــماره 920 کدملى 
1091562733 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
118/03 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1209 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
134- رأى شماره 986 مورخه 1397/2/6 خانم زهراء مانده على بودانى  به شناسنامه شماره 2106 کدملى 
1091335931 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
118/03 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1209 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
135- رأى شــماره 10215 مورخه 1396/11/1 آقاى رضا کاظمى نجف آبادى به شناســنامه شماره 32 
کدملى 1091462844 صادره نجف آباد فرزند حســن در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 108/80 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 597 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
136- رأى شــماره 861 مورخه 1397/2/4 خانــم فرحناز مهرجو به شناســنامه شــماره 553 کدملى 
1091108420 صادره نجف آباد فرزند عباس درششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 33/79 مترمربع 

قسمتى از پالك 271/20 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
137- رأى شــماره 516 مورخه 1397/1/27 آقاى غالمرضا مهرابى به شناســنامه شــماره 42 کدملى 
1141974231 صادره خمینى شهر فرزند قنبرعلى درششدانگ یک باب دفترکارو زمین متصله به مساحت 
713/44 مترمربع قسمتى ازپالك 391/5350 بخش 9 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه 

عادى ازمالک رسمى جهان خانم امینى کهریزسنگى خریدارى نموده است 
138- رأى شــماره 1685 مورخــه 1397/2/23 خانم فریبا نادرى به شناســنامه شــماره 439 کدملى 
1091505535 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/19 مترمربع 

قسمتى ازپالك 473 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
139- رأى شــماره 1677 مورخه 1397/2/23 خانم خدیجه عاطفى به شناسنامه شماره 31789 کدملى 
1090316011 صادره نجف آباد فرزند على محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/20 مترمربع 
که 107/28 مترمربع آن برروى پالك 507/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت  اصفهان ومقدار100/92مترمربع آن 

برروى پالك 507 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
140- رأى شماره 12415 مورخه 1396/12/24 آقاى على مصطفائى به شناسنامه شماره 1555 کدملى 
1091408191 صادره نجف آباد فرزند حســن در سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب مغازه وراهرو به 
مســاحت 225/10 مترمربع قســمتى ازپالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
141- رأى شماره 12416 مورخه 1396/12/24 آقاى حسین فرهادى کوشکى  به شناسنامه شماره 1534 
کدملى 1140782071 صادره خمینى شهر  فرزند عباس  در ســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه 
وراهرو به مساحت 225/10 مترمربع قســمتى ازپالك 6 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
142- رأى شــماره 1167 مورخه 1397/2/9 خانم هدا شــریعتى به شناســنامه شــماره 1132 کدملى 
1092095861 صادره نجف آباد فرزند نصراله درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
156/08 مترمربع قسمتى ازپالك 786 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
143- رأى شماره 1166 مورخه 1397/2/9 آقاى مهدى یوســف زاده  به شناسنامه شماره 1090 کدملى 
1091223671 صادره نجف آباد فرزند حبیب اله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
156/08 مترمربع قسمتى ازپالك 786 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
144- رأى شماره 1682 مورخه 1397/2/23 خانم نفیسه زمانیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 4144 
کدملى 1092125973 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 144/06 مترمربع قسمتى ازپالك 158 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
145- رأى شــماره 1681 مورخه 1397/2/23 آقاى محمد جعفر حاجى بابائى به شناسنامه شماره 2153 
کدملى 1091283567 صادره نجف آباد فرزند مصطفى  درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 144/06 مترمربع قسمتى ازپالك 158 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
146- رأى شماره 637 مورخه 1397/1/30 خانم شــهربانو عبداهللا نجف آبادى به شناسنامه شماره 864 
کدملى 1091532729 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 63/50  
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 423 اصلى واقع درقطعه  4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک  ازمالک 

رسمى مصطفى عبداهللا نجف آبادى به صورت قهرى – موروثى وبه موجب تقسیم نامه عادى مى باشد 
147- رأى شماره 638مورخه 1397/1/30 آقاى غالمرضا عبداله نجف آبادى به شناسنامه شماره 7 کدملى 
1091014493 صادره نجف آباد فرزند مصطفى درششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 53/90 مترمربع 
قسمتى ازپالك شــماره 638 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - انتقال ملک  ازمالک رسمى 

مصطفى عبداهللا نجف آبادى به صورت قهرى – موروثى وبه موجب تقسیم نامه عادى مى باشد 
148- رأى شماره 945 مورخه 1397/2/5 آقاى مهدى کافى موسوى به شناسنامه وکدملى 1080159193 
صادره نجف آباد فرزند محمد على در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 92/23 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 130اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
149- رأى شماره 942 مورخه 1397/2/5 آقاى مسعود کافى موسوى به شناسنامه وکدملى 1080258833 
صادره نجف آباد فرزند محمد على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 93/21 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 130 اصلى واقع درقطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد.
ادامه در صفحه 15
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ادامه از صفحه 14
150- رأى شــماره 944 مورخــه 1397/2/5 خانــم هاجرفاضل نجــف آبادى به شناســنامه وکدملى 
1080079939 صادره نجف آباد فرزند احمد دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 93/07 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 130 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
151- رأى شــماره 943 مورخه 1397/2/5 آقاى حســینعلى  کافى موســوى  به شناســنامه وکدملى 
1080041818 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
93/07 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 130 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
152- رأى اصالحى شماره 904 مورخه 1397/2/4  پیرو رأى 5768 مورخه 1396/6/12 (که درآن میزان 
مالکیت متقاضى اشتباه آگهى شده )آقاى مصطفى موسوى نجف آبادى به شناسنامه شماره 106 کدملى 
1091487464 صادره نجف آباد فرزند محمود درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26/85 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 1051/1 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
153- رأى شــماره 1463 مورخه 1397/2/16 آقاى على ابراهیمى به شناســنامه شماره 1128 کدملى    
1090947402صــادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 143 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 1243 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
154- رأى شــماره 1625 مورخه 1397/2/20 آقاى مهدى لطفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 2479 
کدملى 1091375461 صادره نجف آباد فرزند حســین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 138/60 مترمربع قسمتى ازپالك 310 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
155- رأى شماره 1626 مورخه 1397/2/20 خانم مرضیه  قضایى نجف آبادى به شناسنامه شماره 7302 
کدملى 1092157611 صادره نجف آباد فرزند عبدالرضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 138/60 مترمربع قسمتى ازپالك 310 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
156- رأى شــماره 1679 مورخــه 1397/2/23 آقاى محمد رحیمى به شناســنامه شــماره 6 کدملى 
6219752821 صادره فریدن فرزند محمدرضا درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
204/30 مترمربع واقع در یزدانشهر قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از 

مالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد
157- رأى شــماره 1680 مورخه 1397/2/23 خانم اعظم  رحیمى به شناســنامه شــماره 905 کدملى 
6219453123 صادره فریدن فرزند یداله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 204/30 
مترمربع واقع در یزدانشهر قسمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى 

ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد
158- رأى شــماره 609 مورخــه 1397/1/29 آقــاى نعمت اله مرى به شناســنامه شــماره 4 کدملى 
1129864111 صادره فریدونشهر فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 232/30 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
159- رأى شماره 1676 مورخه 1397/2/23 خانم فرانک سرمدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 204 
کدملى 1091095264 صادره نجف آباد فرزند منصور درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 277/70 
مترمربع قسمتى ازپالك 15/4 قطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

160- رأى شماره 1683 مورخه 1397/2/23 آقاى ابوالقاسم صفرى جالل آبادى به شناسنامه شماره 16 
کدملى 1091072973 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 179/85 
مترمربع قسمتى ازپالك 834 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

161- رأى شــماره 12055 مورخه 1396/12/14 خانم بتول رجبى به شناســنامه شــماره 221 کدملى 
1291450408 صادره اصفهان فرزند حســین درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
190/25 مترمربع قســمتى ازپالك 624/2 قطعــه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد
162- رأى شــماره 12056 مورخه 1396/12/14 آقاى مهدى  رجبى به شناســنامه شــماره 3 کدملى 
5409903951 صادره نائین فرزند على اصغر  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
190/25 مترمربع قسمتى ازپالك 624/2 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
163- رأى شماره 7277 مورخه 1396/8/4 آقاى کرامت حکمى پوده ء شلمزارى به شناسنامه شماره 74 
کدملى 6339543316 صادره شهرکرد فرزند مهدیقلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
164- رأى شــماره 12132 مورخه 1396/12/16 خانم رویا امیراحمدى به شناسنامه شماره 211 کدملى 
1829771930 صادره خرمشهر فرزند حسین در4/02 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
179/75 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از999 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - 

متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
165- رأى شماره 12130 مورخه 1396/12/16 آقاى عباس حمیدى  به شناسنامه و کدملى 1080057333 
صادره نجف آباد  فرزند سعید  در1/98 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 179/75 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 1 فرعى از999 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
166- رأى شــماره 1651 مورخه 1397/2/20 خانم صدیقه خدادادئى نجف آبادى به شناســنامه شماره 
369 کدملى 1090872917 صادره نجف آباد فرزند باقر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 392 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
167- رأى شــماره 10342مورخه 1396/11/3 خانم اعظم تولرى به شناســنامه شــماره 222 کدملى 
1288748272 صادره اصفهان فرزند اصغر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 246/50 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 531اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

168- رأى شماره 1650 مورخه 1397/2/20 آقاى على سلیمانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1027 
کدملى 1090976208 صادره نجف آباد فرزند محمدحسن درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/20 
مترمربع قســمتى از پالك شــماره 593 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
169- رأى شماره 12394 مورخه 1396/12/23 آقاى مصطفى حجتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 944 
کدملى 1091159726 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 91/49 مترمربع 
قسمتى ازپالك 844 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى ازوراث 
خانم ماه بیگم سلطانى خریدارى که وى نیز ورثه خانم شاه بیگم سلطانى نجف آبادى مالک رسمى مى باشد 
170- رأى اصالحى شماره 1515 مورخه 1397/2/18 پیرو رأى 4821 مورخه 1396/5/12 آقاى  مصطفى 
ابراهیم نجف آبادى به شناســنامه شــماره 880 کدملى 1090991835 صادره نجف آباد فرزند اســداله 
درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 280 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 393 واقع 

درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
171- رأى شماره 1517 مورخه 1397/2/18 خانم زهره شــهیدیزدانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 
141 کدملى 1091487812 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل دزدودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 280 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 393 اصلى واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
172- رأى اصالحى شماره 2378 مورخه 1397/3/6 پیرو رأى شماره 5864 مورخه 1396/6/14 که درآن 
نام متقاضى و نام پدر اشتباه درج گردیده اســت آقاى  احمدرضاقربانى قلعه میرى فرزند على درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 119/95 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 111 واقع درقطعه 6 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
173- رأى شماره 1485 مورخه 1397/2/17 آقاى سید فیروز قطبى اسکندرى به شناسنامه شماره 1 کدملى 
1159782288 صادره فریدن فرزند سید احمد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 188/46 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 144 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد  
174- رأى شــماره 1669 مورخه 1397/2/22 آقاى ابراهیم جعفرى به شناســنامه شــماره 14 کدملى 
5499819211 صادره نجف اباد فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 98/10 مترمربع قسمتى 
ازپالك شــماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى حبیب اهللا قیصرى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
175- رأى شماره 626 مورخه 1397/1/30 خانم عصمت فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 25324 
کدملى 1090251165  صادره نجف آباد فرزند یداله درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 259/38 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 964 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
176- رأى شماره 1189 مورخه 1397/2/9 خانم زهرا صفرى ازون آخارى به شناسنامه شماره 925 کدملى 
5759189921 صادره چادگان فرزند فیض اهللا دردودانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
120/24 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1357 اصلى واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
177- رأى شــماره 1188 مورخه 1397/2/9 آقاى ابراهیم  شــریفى به شناســنامه شــماره 16 کدملى 
4623079740 صادره شهرکرد  فرزند حســین  درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
120/24 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1357 اصلى واقع درقطعه 1 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
178- رأى شــماره 1641مورخه 1397/2/20 آقاى ســید مراد موسوى به شناســنامه شماره 5 کدملى 
1129844609 صادره فریدونشهر فرزند سیدمحمد حسین درششــدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به 
مساحت 113/38 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 6 اصلى واقع دربخش 12ثبت اصفهان – انتقال ملک 
ازمالک رسمى محمدعلى صافى ازوراث اسداهللا صافى  به صورت عادى وبى واسطه به متقاضى مى باشد 

179- رأى شماره 1553 مورخه 1397/2/18 آقاى سید منصور عظیمى یانچشمه اى به شناسنامه شماره 
3630 کدملى 4621238272 صادره شــهرکرد فرزند سیدولى اله درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
124/93 مترمربع قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه 

غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
180- رأى شــماره 1649 مورخه 1397/2/20 آقاى امیدجوزى نجف آبادى به شناسنامه شماره 26709 
کدملى 1090265069 صادره نجف آباد فرزند ناصر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 114 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 31 اصلى واقع درقطعه 9 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 

مى باشد
181- رأى شــماره 590 مورخه 1397/1/29 آقاى مهدى افشارى اســفیواجانى به شناسنامه شماره 46 
کدملى 5499562636 صادره تیران وکرون فرزند حسن درششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199/20 
مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 807/5 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
182- رأى اصالحى شماره 1074 مورخه 1397/2/8 پیرو رأى شماره 11904 مورخه 1396/12/10 آقاى 
حبیب اله رمضانى  به شناسنامه 29 کدملى 5499774110 صادره تیران وکرون فرزند اسکندر درششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 165/60 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 530 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
183- رأى اصالحى شماره 1075 مورخه 1397/2/8 پیرو رأى شماره 11884 مورخه 1396/12/10 خانم 
شهربانو اسماعیلى آبادچى به شناسنامه 23 کدملى 5499790205 صادره تیران وکرون فرزند یحیى  درسه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 519 واقع درقطعه 

7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
184- رأى اصالحى شماره 1076 مورخه 1397/2/8 پیرو رأى شماره 11899 مورخه 1396/12/10 آقاى 
حبیب اله رمضانى  به شناسنامه 29 کدملى 5499774110 صادره تیران وکرون فرزند اسکندر درسه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 140/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 519 واقع درقطعه 7 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
185- رأى اصالحى شــماره 2589 مورخه 1397/3/9 پیرو رأى شــماره 12129 مورخه 1396/12/16 
آقاى  ناصرناصرى پبدنى  به شناســنامه شــماره 175 کدملى 5558668571 صادره فارسان فرزند عبده 
مراد درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 305/09 مترمربع قســمتى ازپالك 87 اصلى بخش 12 ثبت 

اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى ورثه غالمحسین معینى به صورت عادى ومع الواسطه مى باشد 
186- رأى شــماره 1697 مورخه 1397/2/23 آقاى قربانعلى ســلیمى به شناسنامه شــماره 9 کدملى 
1171039115 صادره لنجان فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 207/96 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 929/4 واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
187- رأى شــماره 1696 مورخه 1397/2/23 آقاى قربانعلى ســلیمى به شناسنامه شــماره 9 کدملى 
1171039115 صادره لنجان فرزند حســین درششدانگ یک باب خانه به مســاحت 127/49 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 929/4 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
188- رأى شــماره 1245 مورخه 1397/2/11 خانم طیبه ابوترابى نجف آبادى به شناسنامه شماره 502 
کدملى 1091107912 صادره نجف آباد فرزند نصراله درســه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 250 مترمربع قسمتى ازپالك 391/1268 واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک 

ازمالک رسمى مرتضى عرشى بى واسطه وبه صورت عادى مى باشد 
189- رأى شــماره 1244 مورخه 1397/2/11 آقاى مرتضى عرشــى  به شناسنامه شــماره 41 کدملى 
1091708703 صادره نجف آباد فرزند رضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 250 
مترمربع قســمتى ازپالك 391/1268 واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
190- رأى شــماره 467 مورخه 1397/1/27 آقاى طهماســب آرش به شناسنامه شــماره 172 کدملى 
5559122981 صادره کوهرنگ فرزند کریم درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 191/30 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
191- رأى اصالحى شــماره 2567 مورخه 1397/3/8 پیرو رأى شماره 8416 مورخه 1396/9/19 آقاى 
غالمحسین جوزى نجف آبادى به شناسنامه شــماره  626 کدملى 1090942389 صادره نجف آبادفرزند 
محمد درششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 85/89 مترمربع که مقدار 37/41 مترمربع آن برروى پالك 
218 و مقدار 48/48 مترمربع برروى پالك 231 واقع درقطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان که در آگهى قبلى 

اشتباها قطعه 10 درج گردیده است – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
192- رأى شــماره 1694 مورخه 1397/2/23 آقاى طالب داودى به شناســنامه شــماره 4310 کدملى 
1972390120 صادره مسجد سلیمان فرزند ثانى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 72/60 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین 

معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
193- رأى شماره 2060 مورخه 1397/2/30 آقاى رسول قورئیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 28947 
کدملى 1090287542 صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 143/89 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 410/8 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان -  متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد
194- رأى شماره 2059 مورخه 1397/2/30 خانم وحیده  قورئیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 1371 
کدملى 1091364389 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 143/89 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 410/8 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان -  انتقال 

ملک ازمالک رسمى رسول قورئیان  بى واسطه وبه صورت عادى مى باشد 
195- رأى شــماره 1838 مورخه 1397/2/27 آقاى على امیرخانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 756 
کدملى 1091541744 صادره نجف آباد فرزند مهدیقلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 112 مترمربع قســمتى ازپالك 139/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
196- رأى شــماره 1841 مورخه 1397/2/27 خانم زهرا رحیمیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 59 
کدملى 1091213364 صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 112 مترمربع قســمتى ازپالك 139/1 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
197- رأى شماره 1865 مورخه 1397/2/27 خانم سرور مصطفى ء نجف آبادى به شناسنامه شماره 399 
کدملى 1091452261 صادره نجف آباد فرزند یداهللا درششــدانگ پنج باب مغازه وطبقه فوقانى مسکونى 
به مساحت 160/12 مترمربع قســمتى ازپالك 367/6 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
198- رأى شماره 1991 مورخه 1397/2/30 خانم محترم ملک زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 159 
کدملى1090967527 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 189/12 
مترمربع قسمتى ازپالك 611 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضاراطبق قولنامه عادى از 

آقاى اسماعیل بدیهیان احدى ازورثه مالک رسمى آقاى براتعلى بدیهیان خریدارى نموده است 
199- رأى شماره 1467 مورخه 1397/2/16 آقاى اســماعیل مردانى گرم دره به شناسنامه شماره 2218 
کدملى 1091208778 صادره نجف آباد فرزند حبیب اله درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 97/65 
مترمربع قســمتى ازپالك شــماره 436 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
200- رأى شماره 1842 مورخه 1397/2/27 آقاى محمدعلى منتظرى نجف آبادى به شناسنامه  شماره 
1335 کدملى 1090935501 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40/50 
مترمربع قسمتى ازپالك 5/124 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

201- رأى شماره 1995 مورخه 1397/2/30 خانم سعیده شــریفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 878 
کدملى 1091298874 صادره نجف آباد فرزند محمد درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 180/11 مترمربع قسمتى ازپالك 834 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
202- رأى شماره 1994 مورخه 1397/2/30 آقاى حسن عنایتى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 25770 
کدملى 1090255640 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 180/11 مترمربع قسمتى ازپالك 834 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
203- رأى شــماره 611 مورخــه 1397/1/29 خانم مریم خزائیلى به شناســنامه شــماره 451 کدملى 
1091596670 صادره ازنجف آباد فرزند على درچهاردانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
197/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1044 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال 

ملک ازمالک رسمى مجید اسماعیلى به صورت عادى و بى واسطه مى باشد
204- رأى شــماره 610 مورخه 1397/1/29 آقاى مجید اسماعیلى  به شناســنامه شماره 1704 کدملى 
1091183961 صادره ازنجف آباد فرزند عبدالحســین  در دو دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 197/50 مترمربع قسمتى ازپالك شــماره 1044 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان 

– متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
205- رأى شــماره 1552 مورخــه 1397/2/18 خانم فاطمه فرقانى به شناســنامه شــماره 50 کدملى 
5499554331 صادره تیران وکرون فرزند محمد درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 356 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 641 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
206- رأى شــماره 1990 مورخه 1397/2/30 خانم عظیمه اخضرى به شناسنامه شماره 1471 کدملى 
1091251169 صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 132/60 
مترمربع قسمتى ازپالك 407/5 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
207- رأى شماره 1989 مورخه 1397/2/30 آقاى حمید زمانیان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 29798 
کدملى 1090296053 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درســه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 132/60 مترمربع قســمتى ازپالك 407/5 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
208- رأى شماره 1863 مورخه 1397/2/27 آقاى حسین ابراهیم نجف آبادى به شناسنامه شماره 31032 
کدملى 1090308401 صادره نجف آباد فرزند جواد درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21/13 مترمربع 

قسمتى از پالك 525 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
209- رأى شــماره 1652 مورخه 1397/2/20 آقاى عزت اهللا رضائى میرقائد به شناســنامه شماره 552 
کدملى 5559015377 صادره کوهرنگ فرزند على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 296/66 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 
210- رأى شــماره 757 مورخه 1397/2/3 خانم زهرانادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 733 کدملى 
1091550522 صادره نجف آباد فرزند حســنعلى دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
227/24 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 795/1 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاع مى باشد 
211- رأى شماره 760 مورخه 1397/2/3 آقاى سعید صالحى نجف آبادى به شناسنامه شماره 316 کدملى 
1091066949 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
227/24 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 795/1 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاع مى باشد 
212- رأى شــماره 873 مورخه 1397/2/4 خانم ســکینه ترك به شناســنامه شــماره 1889 کدملى 
4171220688 صادره الیگودرز فرزند قربانعلى درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 159/47 مترمربع 

قسمتى ازپالك 391/10139 بخش 9 ثبت اصفهان -متقاضى مالک رسمى مشاع مى باشد 
213- رأى شــماره 1843 مورخه 1397/2/27 خانم فاطمه جعفرى به شناسنامه شماره 29494 کدملى 
1090293021 صادره نجف آباد فرزند محمود درششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 23/11 مترمربع 

قسمتى ازپالك 18/38 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاع مى باشد 
214- رأى شــماره 1698 مورخه 1397/2/23 آقاى جالل فتاحیان به شناســنامه شماره 2170 کدملى 
1091414343 صادره نجف آباد فرزند محمدرضا درششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 27 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 5 اصلى واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى اشرف 

اسماعیلیان به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
215- رأى شماره 1460 مورخه 1397/2/16 آقاى على شــکرانه نجف آبادى به شناسنامه شماره 1735 
کدملى 1091278938 صادره نجف آباد فرزند حســن درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 137/33 مترمربع قســمتى ازپالك 5 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
216- رأى شماره 1461 مورخه 1397/2/16 آقاى ابراهیم  شــکرانه نجف آبادى به شناسنامه شماره 98 
کدملى 1091622787 صادره نجف آباد فرزند حســن دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 137/33 مترمربع قسمتى ازپالك 5 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
217- رأى شــماره 1462 مورخه 1397/2/16 خانم سعیده اخوان   به شناســنامه شماره 2858 کدملى 
1092256474 صادره نجف آباد فرزند ســعادت اله  دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 137/33 مترمربع قســمتى ازپالك 5 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد 
218- رأى اصالحى 2965 مورخه 1397/3/21 پیرورأى شــماره 2149 مورخه 1397/3/1 آقاى فتح اله 
علویان به شناسنامه شــماره 9 کدملى 1091043868 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 368/34 مترمربع قســمتى ازپالك 331 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى 

مالک رسمى مشاعى مى باشد 
219- رأى اصالحى شماره 3795 مورخه 1396/4/17 پیرو رأى 6258 مورخه 1395/5/27 خانم سعیده 
شریعتى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1319 کدملى 1091303282 صادره نجف آباد فرزند حسن نسبت 
به دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به  مساحت 206/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 400 واقع 

درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
220- رأى اصالحى شماره 3796 مورخه 1396/4/17 پیرو رأى 6261 مورخه 1395/5/27 آقاى عباس 
شریفى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 17576 کدملى 0057788731 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم  
نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به  مساحت 206/25 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

400 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
221- رأى شــماره 2274 مورخه 1397/3/3 خانم زهره آقابابائیان به شناســنامه شماره 1785 کدملى 
1092102396 صادره نجف آباد فرزند محمد حســین درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 181/82 
مترمربع قســمتى ازپالك 843/1 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه 

عادى ازخانم عصمت منتظرى احدى ازورثه مالک رسمى خانم فاطمه منتظرى خریدارى نموده است 
222- رأى شــماره 2162 مورخــه 1397/3/1 آقــاى رضا مهدیه به شناســنامه شــماره 582 کدملى 
1091049841 صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم درششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/72 مترمربع 

قسمتى ازپالك 1219 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
223- رأى شــماره 2159 مورخــه 1397/3/1 آقــاى رضا مهدیه به شناســنامه شــماره 582 کدملى 
1091049841 صادره نجف آباد فرزند عبدالکریم درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 15/67 مترمربع 

قسمتى ازپالك 92 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
224- رأى شماره 2147 مورخه 1397/3/1 آقاى عباسعلى کبیرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1349 
کدملى 1090949618 صادره نجف آباد فرزند یداله درقسمتى ازیک باب خانه به مساحت 19/04 مترمربع 

قسمتى ازپالك 302/7 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان که باششدانگ پالکهاى 302/3 و298 و300/6 
قطعه 11بخش 11 ثبت اصفهان تشکیل یکبابخانه را داده است- متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى 

ازمالک رسمى خانم الهه مددى خریدارى نموده است 
225- رأى شماره 2278 مورخه 1397/3/3 خانم اعظم فاضل نجف آبادى به شناسنامه شماره 365 کدملى 
1091396280 صادره نجف آباد فرزند على درششدانگ یکباب خانه به مساحت 58/74 مترمربع قسمتى از 

پالك 1413/5 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
226- رأى شــماره 1464 مورخه 1397/2/16 آقاى حمید ابوطالبى به شناســنامه شماره 2554 کدملى 
1091261970 صادره نجف آباد فرزند یداله درششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانى به مساحت 204/77  
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 810 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان –  متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد   
227- رأى اصالحى  شــماره3121 مورخه 1397/3/23 پیرو رأى شماره  2164 مورخه 1397/3/1 آقاى 
مجتبى محمدى به شناســنامه شــماره 23606 کدملى 1090233981 صادره نجف آبــاد  فرزند حیدر 
درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 106/71 مترمربع قســمتى از پالك 231 قطعه 4 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
228- رأى شــماره 2155 مورخه 1397/3/1آقاى مهدى کاظمى به شناســنامه شــماره 778 کدملى 
1091269831 صادره نجف آباد فرزند محمود درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
149/09 مترمربع که 74/08 مترمربع آن برروى پالك 54/1 قطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان ومقدار 75/01 

مترمربع برروى پالك 54 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
229- رأى شــماره 2153 مورخه 1397/3/1خانم فاطمه عینى نجف آبادى  به شناســنامه شماره 1974 
کدملى 1091334609 صادره نجف آباد فرزند عبدالرسول  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 149/09 مترمربع که 74/08 مترمربع آن برروى پالك 54/1 قطعه 10بخش 11 ثبت اصفهان 
ومقدار 75/01 مترمربع برروى پالك 54 قطعــه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رســمى 

مشاعى مى باشد 
230- رأى شــماره 1648 مورخه 1397/2/20 خانم شــهیده مغزى به شناسنامه شــماره 1096 کدملى 
1091403600 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
114/80 مترمربع قسمتى از پالك 1186 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
231-  رأى شــماره 1647 مورخه 1397/2/20 آقاى محمد حالج به شناســنامه شــماره 2252 کدملى 
1091235295 صادره نجف آباد فرزند على  درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
114/80 مترمربع قسمتى از پالك 1186 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد 
232- رأى شــماره 1595 مورخه 1397/2/19 آقاى على اکبر بهارلوئى یانچشمه به شناسنامه شماره 38 
کدملى4623119076 صادره شهرکرد فرزند بهاء الدین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 99 مترمربع 
قســمتى ازپالك شــماره 6 اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى صدیقه 
خدادادى نجف آبادى ازوراث حیدرعلى  خدادادى نجف آبادى به صورت عادى وباواسطه مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1397/03/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/04/12 م الف:1077حسین زمانى - رئیس 

اداره ثبت اسناد وامالك نجف آباد/ 3/676 
حصر وراثت

مریم همایونپور بشماره شناسنامه 1399 با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره پرونده 182/97 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان مرحومه 
خزنه همایونى فرزند داوود به شــماره شناســنامه 170 در تاریخ 92/8/13 درگذشته و ورثه وى در هنگام 
درگذشت عبارتند از: 1- عبدالکریم همایونپور فرزند شماره شناسنامه 556 نسبت با متوفى فرزند 2- مریم 
همایونپور فرزند شماره شناســنامه 1399 نســبت با متوفى فرزند 3- عبدالرحیم همایونپور فرزند شماره 
شناسنامه 1622 نســبت با متوفى فرزند 4- عبدالمجید همایونپور فرزند شــماره شناسنامه 159 نسبت با 
متوفى فرزند 5- مرضیه همایونپور فرزند شماره شناسنامه 377 نسبت با متوفى فرزند 6- مینو همایونپور 
فرزند شماره شناسنامه 175 نسبت با متوفى فرزند 7- فرید همایونپور فرزند شماره شناسنامه 476 نسبت با 
متوفى فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مذبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس 
اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد تاریخ نشر نخســتین آگهى ظرف مدت یک ماه به شورا 
تقدیم و اال گواهى صادر خواهد گردید. م الف: 514 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر 

(مجتمع شاره یک) /3/610
ابالغ رأى

شماره دادنامه: 9709970351400224 شــماره پرونده: 9509980351400861 شماره بایگانى شعبه: 
950966 خواهان: رضا کاویان نســب فرزند حســین با وکالت ابراهیم زارع بهرام آبادى فرزند حسن به 
نشانى استان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ شــهید نیکبخت- ك شماره 3 بن بست 
کیهان- ساختمان کیهان- پ 137 ط همکف خواندگان: 1- امیرحسین عرب فرزند مجید به نشانى استان 
اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر اصفهان- خ ابوالحسن اصفهانى- بن بست جاللى (24)- پ 96/6- ط 
2، 2- ابوالقاسم بهروز فرزند غالمعلى به نشانى استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران- دارآباد- خ 
سبکرو- پ 41- واحد 18، 3- محمد اسماعیلى فرزند حسن به نشانى مجهول المکان خواسته ها: 1- الزام 
به تنظیم سند خودرو 2- مطالبه خسارت دادرسى گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگى 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. رأى دادگاه: درخصوص دعوى آقاى رضا کاویان 
نســب با وکالت آقاى ابراهیم زارع بهرام آبادى به طرفیت آقایان 1- ابوالقاسم بهروز 2- محمد اسماعیلى 
3- امیرحسین عرب به خواسته الزام به تنظیم سند رسمى خودرو تویوتا کمرى 2400 مدل 2007 مشکى 
رنگ به شماره انتظامى 14 م 713- 13 مقوم به 201/000/000 ریال مطالبه خسارت دادرسى با عنایت به 
مبایعه نامه مورخ 94/9/7 که داللت بر فروش اتومبیل از ســوى خوانده ردیف سوم به خواهان دارد مبایعه 
نامه شــماره 30/13 مورخ 1394/8/7 که موضوع بیع اتومبیل از سوى خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف 
سوم و توجهًا به تاییدیه نقل و انتقال به شماره 97985 پلیس راهنمایى و رانندگى موضوع انتقال خودرو از 
خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم و لحاظ جواب استعالم پلیس راهنمایى رانندگى اصفهان به شماره 
14/316/14713 مورخ 1396/2/10 پالك انتظامى خودرو را به نام خواهان اعالم نموده اســت النهایه با 
التفات پذیرش دعوى از سوى خوانده ردیف سوم به خواهان و عدم حضور بقیه خواندگان با وصف استحضار 
از جلسات رسیدگى و عدم ارائه هیچگونه دفاعى در قابل دعوى خواهان دادگاه دعوى را وارد و ثابت دانسته 
مســتنداً به مواد 219 و 220 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت 
خوانده ردیف اول به حضور در یکى از دفترخانه اسناد رسمى اصفهان و انتقال سند رسمى خودرو مارالذکر 
به نام خواهان و نیز پرداخت هزینه دادرسى مربوطه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى در مرحله بدوى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى میباشــد ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهى در این دادگاه مى باشــد درخصوص بقیه خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوى مستنداً به ماده 84 
قانون مارالذکر قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد راى صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. نشــانى: اصفهان- خیابان جى- چهارراه مسجد على- خ 
شهداى ستار- مجتمع قضائى شهید بهشــتى- واحد 205.  م الف: 6868 ترنج مهرگان- رئیس شعبه 14 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /3/636
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609976825301485 شــماره پرونده: 9609986825300517 شماره بایگانى شعبه: 
960592 خواهان: بانک مهر اقتصاد (ســهامى خاص) به نمایندگى علیرضا زمانــى با وکالت آقاى حامد 
منتظرین فرزند اصغر به نشانى اصفهان، خ نشاط، روبروى  بانک ملى، ساختمان مهر ط 1 واحد 3 خواندگان: 
1- آقاى سیامک دولتشاهى فرزند منوچهر به نشــانى اصفهان، ملک شهر، خ 17 شهریور، سه راه مهدیه، 
ساختمان ماهان پ 8 کدپستى 6916614597، 2- آقاى سجاد عباسى خیرآبادى فرزند حسین به نشانى 
اصفهان، خ امام خمینى، خ درخشان، ك سهوایى، پ 96 کدپستى 8189994491 خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرسى 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک. راى دادگاه: در خصوص دعوى بانک 
مهر اقتصاد با وکالت آقاى حامد منتظرین به طرفیت آقایان سیامک دولتشاهى فرزند منوچهر و سجاد عباسى 
خیرآبادى فرزند حسین مبنى بر مطالبه مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 
796131 مورخ 1395/10/2 به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمى دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده نســبت به ادعاى خواهان اقرار صریح نموده اند و با توجه 
به بقاى اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص و با استناد به مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالحى صدور چک و استفســاریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر 
محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعى چک بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براساس شاخص 
اعالمى بانک مرکزى جمهورى اسالمى و پرداخت مبلغ شش میلیون و سى و سه هزار و دویست و بیست و 
نه ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
این راى حضورى و قطعى است. اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان، طبقه اول، اتاق 121. م الف: 6877 طاهرى رئیس شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /3/637

اجراییه
شماره اجرائیه: 9710426825300048 شــماره پرونده: 9609986825300558 شماره بایگانى شعبه: 
960642 بموجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976825301373 
حکم به محکومیــت تضامنى خواندگان 1- جواد مرادیان فرزند حســین نشــانى: اصفهان- ســپاهان 
شــهر- میدان غدیر- مجتمع عقیق 7- بلوك 4- واحد 13، 2- بهزاد نصر اصفهانى فرزند حسین نشانى: 
اصفهان- 4 راه نقاشى- ابتداى خ شریف واقفى- پ 1- برق پادنا 3- سید روح اله کاتب فرزند سید رسول 
نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- ك شهید اطمینان- پ 23- ط 2، 4- سیده فاطمه امامى فروشانى 
فرزند سید جواد نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالى- ك شــهید اطمینان- پ 23- ط 2  به پرداخت 
مبلغ چهارصد و نود و هشت میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار و ششــصد و پنجاه و سه ریال بابت مانده 
اصل بدهى و خســارت تاخیر تادیه قراردادى تا زمان تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر قراردادى از تاریخ 
تقدیم دادخواست (7/6/1396) تا زمان وصول به ماخذ روزانه مبلغ دویست و پنجاه و شش هزار و سیصد و 
چهل و پنج هزار ریال و مبلغ بیست میلیون و سیصد هزار ریال بابت هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق محکوم له بانک ملت به مدیریت آقاى هادى اخالقى نشانى: اصفهان- خ شیخ صدوق 
شمالى- مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان پرداخت مبلغ 24928782 ریال بابت حق االجرا نیز بر 
عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنــى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى 
معرفى کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را 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 
درخواست محکوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 4- خوددارى 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى 
دارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 
1394) 5- انتقال مال به دیگرى به هر نحو یا انگیزه فــرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى 
پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر 
دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). نشانى: 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان- طبقه اول- اتاق 

121. م الف: 6879 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان /3/638
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709976794100330 شــماره پرونده: 9609986794101599 شماره بایگانى شعبه: 
961602 پرونده کالسه 9609986794101599 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان (مجتمع 
شهداى مدافع حرم) تصمیم نهایى شماره 9709976794100380 خواهان: خانم سمیرا شجاعى واژنانى 
فرزند خسرو به نشانى اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، شــهر اصفهان، خیابان شیخ صدوق جنوبى، 
کوچه شماره 14 پالك 84 طبقه 2 موسسه حسابرسى آگاه تراز مدبر کدملى 1199 842559 خوانده: آقاى 
ایرج جاوید به نشانى مجهول المکان خواسته: الزام به انجام تعهد قراردادى مبنى بر پرداخت بدهى به مبلغ 
24/324/008 ریال به انضمام جبران خســارت قانونى و هزینه دادرسى گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشــریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضا، قاضى شورا ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خانم 
سمیرا شجاعى واژنانى فرزند خسرو به طرفیت آقاى ایرج جاوید فرزند مندنى به خواسته الزام به انجام تعهد 
قراردادى مبنى بر پرداخت بدهى به مبلغ 24/324/008 ریال به انضمام جبران خســارت قانونى و هزینه 

دادرسى، نظر به اینکه خواهان طى دادخواست تقدیمى اعالم داشت به موجب مبایعه نامه 93/12/12 اقدام 
به خرید یک باب آپارتمان مســکونى نموده و ثمن معامله به طور کامل پرداخت شده است و وفق بند 6-3 
مبایعه نامه پرداخت کلیه بدهى هاى احتمالى در خصوص آپارتمان مورد معامله تا زمان تنظیم سند رسمى 
به عهده فروشنده است و آپارتمان مورد معامله داراى مانده بدهى فوق داشته است، لیکن خوانده حاضر به 
پرداخت آن نمى باشد. خوانده مجهول المکان اعالم شده که على رغم ابالغ و نشر آگهى روزنامه در جلسه 
دادرسى حاضر نشده است با توجه به محتویات پرونده جوابیه استعالم شرکت تأمین مسکن نوین (سهامى 
خاص) شورا دعوى خواهان را وارد دانسته با اســتناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 23/532/675 ریال به انضمام 334/050 ریال هزینه دادرسى 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت مورخ 96/11/26 لغایت زمان اجراى حکم و هزینه نشر 
آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و پس از آن نیز ظرف مدت بیســت روز قابل اعتراض در محاکم عمومى حقوقى 
اصفهان مى باشد. مازاد خواسته خواهان حکم بر بى حقى صادر مى گردد. اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، 
چهارراه وکال، مجتمع شهداى مدافع حرم شوراى حل اختالف. م الف: 6885 شعبه 11 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/3/639
ابالغ راى

کالسه پرونده اصلى: 960967 شماره دادنامه: 9709976795300233 تاریخ رسیدگى: 97/3/19 مرجع 
رسیدگى کننده: شعبه 23 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: مهدى مســجدى فرزند اکبر به نشانى 
اصفهان خ جى ایستگاه مسجد على کوى شهید شفیعى کوى شــهید بارپازیان پ 45 خوانده: 1- محمود 
تقوى فرزند رضا به نشــانى مشــهد، امیریه 37 نجفى 3 مجتمع امام رضا بلوك 8 ط 4، 2- امیر حسینى 
فرزند سیدمهدى به نشانى مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به تاریخ 97/3/6 شعبه 
23 شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاکننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 960967 مفتوح است. با 
مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى 
شورا: در خصوص دعوى مهدى مسجدى به طرفیت 1- محمود تقوى 2- امیر حسینى به خواسته مطالبه 
مبلغ 70/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 517534 بانک رفاه کارگران به انضمام هزینه 
دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته 
و هیچگونه دلیل و مدرك و دفاع موجهى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر برائت ذمه خویش به عمل 
نیاورده، لذا شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198- 515- 519- 522 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 940/000 ریال بابت هزینه هاى دادرســى و هزینه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید (96/12/10) تا زمان اجراى حکم براســاس آخرین شاخص بانک مرکزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریــخ ابالغ قابل واخواهى در همین 
شــعبه و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگ ر قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى 
شهرستان اصفهان مى باشــد. م الف: 6893 شعبه 23 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک) /3/640
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 950777 شماره دادنامه: 9709976794800246 تاریخ دادنامه: 97/3/19 مرجع رسیدگى 
شعبه 18 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى حسن نورى فرزند احمد به نشانى: اصفهان- خیابان 
معراج، کوچه عمار بن بست میثم پالك 83 خوانده: آقاى بهنام امینى نسب فرزند اسداله مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شــورا ختم رسیدگى را اعالم و بشرح آتى مبادرت به 
صدور راى مى نماید. رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى حسن نورى به طرفیت آقاى بهنام امینى 
نسب به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 042836- 95/2/25 
عهده بانک سپه شعبه چهارباغ خواجو بانضمام مطلق خسارات قانونى، با عنایت به محتویات پرونده و بقاء 
اصول اسناد و مدارك در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگى و اینکه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرك 
موثر قانونى مبنى بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است شورا دعوى مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 
و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/460/000 ریال بابت هزینه دادرسى و نشر آگهى و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزى جمهورى اسالمى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى محســوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شع به و سپس ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى 
حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 6895 شعبه 18 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان /3/641

ابالغ رأى
شماره دادنامه: 9709976797900183 شــماره پرونده: 9609986797901632 شماره بایگانى شعبه: 
961646 خواهان: شهرام عباسى فرزند مصطفى به نشانى اســتان اصفهان- شهرستان اصفهان- شهر 
اصفهان- خ اپادانا دوم- ك کاظمیه بن بســت مهدى پ 49 خوانده: پویا دانا به مجهول المکان خواسته: 
مطالبه خسارت گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و 
اخذ نظریه مشورتى اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. 
رأى قاضى شورا: درخصوص دعوى آقاى شهرام عباسى به طرفیت آقاى پویا دانا به خواسته مطالبه ضرر و 
زیان وارده به خودرو و افت خودرو به انضمام هزینه دادرسى و کارشناسى به مبلغ هجده میلیون ریال، با توجه 
به محتویات پرونده و اظهارات خواهان مبنى بر اینکه در یک حادثه تصادف خوانده خسارت زیادى به ایشان 
وارد نموده است شورا نظر به مدارك ارائه شده از جمله کروکى تصادف تأمین دلیل انجام شده در شعبه 22 
شــوراى حل اختالف که از هرگونه اعتراض مصون مانده دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخیص 
داده و به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 8/700/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 405/000 ریال بابت هزینه دادرسى و 1/500/000 ریال 
بابت هزینه کارشناس در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. درخصوص مابقى خواسته با توجه به اعتراف 
خواهان در جلسه رسیدگى مورخ 97/02/30 مبنى بر دریافت مبلغ نه میلیون و سیصد هزار ریال از بیمه به 
استناد ماده 197 قانون آیین دادرســى مدنى حکم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره 
غیابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل 
تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله 
ارباب- روبروى مدرسه نیلى پور- جنب ساختمان صبا پالك 57.  م الف: 6907 شعبه 45 حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/643
ابالغ راى

کالسه پرونده: 960953 شــماره و تاریخ دادنامه: 9709976795200300- 97/3/19 مرجع رسیدگى: 
شعبه 22 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: على غالمى به نشانى اصفهان، اتوبان چمران، حدفاصل 
پل الله و خ فروردین، صافکارى برادران خوانده: نصراله میرزائى به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: 
در خصوص دادخواســت آقاى على غالمى با وکالت آقاى به طرفیت آقاى نصراله میرزایى به خواســته 
مطالبه مبلغ شصت و چهار میلیون ریال وجه 2 فقره چک به شماره هاى 010/317672- 1394/11/15، 
/010/317675- 1394/9/30 عهده بانک انصار با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه اصول مستندات 
دعوى و اینکه خوانده/ خواندگان با ابالغ قانونى و انتظار کافى در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوى 
و مستندات ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده و مســتندات ابرازى نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان داشته، على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد مواد 198، 519 و 522 قانون آیین 
دادرســى مدنى و مواد 307، 309، 315، 310 و 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 64/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته، پرداخت مبلغ 995/000 ریال به عنوان خسارت دادرسى، 
پرداخت خسارت تا خیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت وصول و ایصال در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نماید. راى صادره غیابى است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از آن 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6912 

شعبه 22 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک) /3/644
ابالغ رأى

کالسه پرونده: 961217 شماره دادنامه: 9709976793800386- 97/2/31 مرجع رسیدگى: شعبه هشتم 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: شهاب جاللى فرزند محمد: اصفهان خیابان پروین چهارراه صباحى 
جنب اداره گاز مجتمع مریم خوانده: مجید عزیزى فرزند قدمعلى: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتى اعضا شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى 
نماید. رأى شوراى حل اختالف: درخصوص دعوى آقاى شهاب جاللى به طرفیت آقاى مجید عزیزى به 
خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه بخشــى از چک به شماره 0936/300699 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه دادخواست تقدیمى، تصویر مصدق چک و گواهى عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندى در مقام دفاع نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوى 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت بخشى 
از وجه چک بابت اصل خواسته و 2/370/000 ریال بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف (96/7/12) تا تاریخ اجراى حکم در  حق خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره 
غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 6914 شعبه 8 شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو) /3/645
اجراییه

شماره اجراییه: 9710426794300042 شــماره پرونده: 9609986794301139 شماره بایگانى شعبه: 
961141 به موجب درخواست اجراى حکم مربوطه به شــماره 9710096794300043 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609976794302271 محکوم علیه محسن شوقى به نشــانى مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت 57/800/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/762/500 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ 
120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهى با احتساب اجرا و حق الوکاله وکیل مسرور گیتى فر فرزند مهدى به 
نشانى اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ حکیم نظامى نرسیده به چهارراه امین جنب بانک انصار پ 781  طبق 
تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمى 
از سوى بانک مرکزى بر عهده اجراى احکام در حق محکوم له مجتبى حیدرزاده فرزند قدرت اله به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، شهر اصفهان، خ امام خمینى، ك شهید رجایى، بن بست گلها، پ 25 
و نیم عشر دولتى. محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد 3- مالى معرفى کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سى 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد به همراه 
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 احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به 
دیگرى به هر نحو یا انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد 
موجب مجازات تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود. (ماده 
21 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد  بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394). اصفهان، خیابان ســجاد، خیابان 
آیت اله ارباب روبروى مدرسه نیلى پور جنب ساختمان صبا پالك 57. م الف: 6857 شعبه 13 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شهید حججى)/3/646
ابالغ اخطاریه

شماره: 128/97ش11ح- 97/3/21 آقاى ابراهیم امیرى دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند به طرفیت 
آقاى 1- مسعود فرهادزاده 2- احمد مختارى به این شورا تقدیم نموده و به کالسه ثبت و وقت رسیدگى به 
تاریخ 97/5/2 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 
73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
این شورا مراجعه نماید. در غیراینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 540 شعبه 11 حقوقى شوراى 

حل اختالف شهرستان  شاهین شهر /3/650
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ابالغ وقت رسیدگى
شماره ابالغنامه: 9710103759302596 شماره پرونده: 9609983759302094 شماره بایگانى 
شــعبه: 962350 تاریخ تنظیم: 1397/03/21 خواهــان آقاى محمدرضا همتیــان فرزند على بابا 
دادخواستى به طرفیت خوانده خانم شهال عزیزى فرزند میثم به خواسته تجویز ازدواج مجدد تقدیم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رســیدگى به شعبه اول دادگاه خانواده 
شهرستان شاهین شهر واقع در اســتان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9609983759302094 ثبت گردیده که وقت رســیدگى به تاریخ 1397/5/21 و ساعت 10/30 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 538 شــعبه 1 دادگاه  خانواده شهرستان شاهین 

شهر (3 حقوقى سابق) /3/651
ابالغ اخطاریه

خانم فاطمه خاتمى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفیت آقاى حامد روزبهانى به این شورا تقدیم 
نموده و به کالسه 110/97  ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 97/5/2 ساعت 9/30 تعیین گردیده است، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م از نامبرده دعوت مى شود قبل 
از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا مراجعه نماید. در غیر 
اینصورت راى غیابى صادر خواهد شد. م الف: 504 شــعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شاهین 

شهر (مجتمع شماره یک) /3/653
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759201659 شماره پرونده: 9709983759200167 شماره بایگانى 
شعبه: 970175 ابالغ وقت رسیدگى و دادخواســت و ضمائم به محمدرضا بحرانى اصفهانى فرزند 
جعفر- خواهان آقاى مجید ســلطان زاده جزى دادخواســتى به طرفیت خوانده محمدرضا بحرانى 
اصفهانى فرزند جعفر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983759200167 
شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شــهر ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/07 
ساعت 8:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
دادگاه حاضر گردد. استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام حسین (ع)- خیابان شهید 
منتظرى- خیابان شهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر.  م الف: 506 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان شاهین شهر /3/654
ابالغ راى 

شماره: 462/96ش9ح- 96/8/29 شماره پرونده: 462/96ش9ح شماره دادنامه: 627- 96/9/18 
خواهان: محمد اشــرفى حبیب آبادى فرزند باقر آدرس: اصفهان، خ عســگریه، خ فرســان کوچه 
شمشاد پالك 21 خوانده: حسن تیمورى فرزند ســلمان آدرس: مجهول المکان موضوع: تقاضاى 
مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به اســتناد یک فقره چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل قانونى 
در وقت مقرر حوزه نهم به تصدى امضاکنندگان زیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده و 
تبادل نظر ختم رسیدگى اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در 
خصوص دادخواست محمد اشــرفى حبیب آبادى به طرفیت حسن تیمورى به خواسته: مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال به اســتناد یک فقره چک به شماره 160145 مورخ 95/5/5 عهده بانک ملى از 
حس اب جارى شماره 0102333042002 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى نظر به اینکه مســتندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته 
داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونى اخطاریه و ضمایم آن و اســتحضار از جریان دادرسى در 
جلسه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن ایراد و اعتراضى به عمل نیاورده و  دلیلى بر 
پرداخت و برائت ذمه خویش ابراز نداشته است شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر 
مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر 
به ماده 249 قانون تجارت راى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال صادر مى 
گردد و مســتندا به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحد استفساریه تبصره مذکور 
مصوب سال 77 مجمع تشــخیص مصلحت نظام بابت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان 
وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق 
خواهان محکوم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در این شورا و ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر 
مى باشد. م الف: 502 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر (مجتمع 

شماره یک) /3/655
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/908/26- 97/3/19 آقاى قاضى زمانپور فرزند ترازى به استناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاى شــهود رســما گواهى شــده مدعى است ســند مالکیت خود به شماره 
799356د/91 را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/31927 واقع در بخش 16 حوزه 
ثبتى 16 اصفهان (شاهین شهر) که در ص 518 دفتر 824 ذیل ثبت 186799 به نام قاضى زمانپور 
فرزند ترازى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند قطعى 5887 مورخ 93/8/1 دفترخانه 
392 شاهین شــهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و به موجب سند شماره 
4740 مورخ 92/6/23 در رهن بانک مسکن قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى 
گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود  سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز 
اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 518 ناصر صیادى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /3/656
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759302428 شماره پرونده: 9709983759300537 شماره بایگانى 
شــعبه: 970561 تاریخ تنظیم: 1397/03/13 خواهان خانم نجمه گلى پور شهرکى فرزند حسین 
دادخواستى به طرفیت خوانده آقاى حسین گلى پور شهرکى فرزند صفرعلى به خواسته اذن در ازدواج 
تقدیم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شاهین شهر نموده که جهت رســیدگى به شعبه اول دادگاه 
خانواده شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان- شاهین شهر ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709983759300537 ثبت گردیده که وقت رسیدگى به تاریخ 1397/5/15 ساعت 9 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگى حاضر گردد. م الف: 498 شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر 

(3 حقوقى سابق)  /3/657
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/908/26- 97/3/19 خانم زینت زمانپور فرزند عباس به استناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 604713 
را که به میزان ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/31928 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى 16 اصفهان 
(شاهین شــهر) که در ص 521 دفتر 824 ذیل ثبت به نام زینت زمان پور فرزند عباس ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى/صلح/ ســایر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم 
انجام نشده و به موجب سند شماره 12767 مورخ 92/5/13 در رهن دفتر 225 شاهین شهر در رهن 
بانک مسکن مى باشد قرار داشــته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شــده، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس 
مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را 
به این اداره اعال م و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 517 ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /3/658
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/937/26- 97/3/21 آقاى میرعمادالدین آقایى فرزند سید احمد به استناد دو برگ 
استشــهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى اســت سند مالکیت خود به 
شماره 097868 سرى الف سال 87 را که به میزان ششدانگ بوده به شماره پالك ثبتى 406/26266 
واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در دفتر 638 صفحه 331 ذیل ثبت 146208 
به نام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 22409 مورخ 1388/08/14 
دفتر 143 شاهین شــهر مالکیت یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و ملک فاقد بازداشتى و فاقد 
رهنى بوده و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 530 ناصر صیادى صومعه  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شاهین شهر /3/659
اخطار اجرایى

شماره: 677/96 به موجب رأى شماره 851 تاریخ 96/12/23 حوزه 6 شوراى حل اختالف شهرستان 
گز که قطعیت یافته است. محکوم علیه فریبا فرهادیان نشــانى: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت مبلغ نوزده میلیون و چهارصد و دوازده هزار و دویست و سى و هشت ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ سیصد و چهل و دو هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه وفق شاخص 
اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا از تاریخ 96/10/23 لغایت اجراى حکم در حق محکوم له 
شکرا... صادقپور فرزند عباسعلى نشانى: گز خ خواجه نصیر کوچه مسجد جامع بن بست باران پالك 
34 و پرداخت نیم عشر اجرایى در حق صندوق  دولت. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 اســتیفا محکوم به از آن 
میسر باشــد 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: 493 قاضى 

شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/660
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/97/938/26- 97/3/21 آقاى میرعمادالدین آقائى فرزند سید احمد به استناد دو برگ 
استشــهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى اســت سند مالکیت خود به 
شماره 190452ه/91 را که به میزان ششدانگ قطعه زمین به شماره پالك ثبتى 409/3733 واقع در 
بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 302 دفتر 818 ذیل ثبت 185533 به نام 
میرعمادالدین آقائى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال به شماره ى 38701 مورخ 
1393/05/13 دفتر 143 شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم 
شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور ســند المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م 

الف: 531 ناصر صیادى صومعه  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /3/661
اخطار اجرایى

شماره: 390/96 به موجب رأى شماره 484 تاریخ 29 /96/7 حوزه دهم شوراى حل اختالف شاهین 
شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه رضا رفیعى مقصودبیگى فرزند مصطفى نشانى: مجهول 
المکان محکوم است به: حضور در یکى ازدفاتر اسناد رســمى جهت فراهم نمودن مقدمات و انتقال 
سند رسمى یکدستگاه خودرو سوارى پژو 206 به شــماره انتظامى 227 م 37 ایران 53 با احتساب 

هزینه دادرســى بنام محکوم له فاطمه جهانبانى فرزند امیررضا نشانى: شــاهین شهر- خ ابن سینا 
فرعى 2 شرقى بن بست 1 شمالى بن بست 1 شرقى پ 42 و هزینه اجرا که بر عهده محکوم علیه مى 
باشــد. ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه 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 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف: 495 مجتبى رضوانى- قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف 

شهرستان شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /3/662
فقدان سند مالکیت

شــماره: 103/97/939/26- 97/3/21 آقاى میرعمادالدین آقائى فرزند ســید احمد به استناد یک 
برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاى شهود رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود 
به شماره 799531 را که به میزان از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 406/33338 واقع در بخش 16 
حوزه ثبتى 16 اصفهان (شاهین شهر) که در ص 548 دفتر 874 ذیل ثبت میرعمادالدین آقائى فرزند 
سید احمد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند قطعى/صلح/ سایر 39401 مورخ 1 91/7/5 
دفترخانه 143 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و به موجب سند 
شماره قرار داشته و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده، 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا 
وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل 
سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى 

تسلیم خواهد شد. م الف: 532 ناصر صیادى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شاهین شهر /3/663
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103759200294 شماره پرونده: 9609983759200320 شماره بایگانى 
شــعبه: 960327 تاریخ تنظیم: 1397/01/27 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواست و ضمائم به سید 
باقر میــر عبدالعظیمى فرزند میراحمد- خواهان میالد قره گوزلو دادخواســتى بــه طرفیت خوانده 
سید باقر میر عبدالعظیمى فرزند میراحمد مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609983759200320 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر ثبت و وقت رسیدگى 
مورخ 1397/05/23 ساعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از 
جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر 
فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد. اســتان اصفهان- شهرستان شاهین شهر- میدان امام 
حسین (ع)- خیابان شهید منتظرى- خیابان شــهید توالیى- دادگسترى شاهین شهر. م الف: 465 

شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر /3/664
ابالغ راى 

شماره دادنامه: 9609973759302947 شــماره پرونده: 9509983759301129 شماره بایگانى 
شعبه: 951160 تاریخ تنظیم: 1396/12/26 خواهان: خانم پریوش رئیسى نافچى فرزند عبدالعلى 
به نشانى اصفهان، برخوار و میمه، مرکزى، شاهین شهر، فدك 3 شرقى، پ 48 خوانده: آقاى بابک 
رئیسى فرزند اسماعیل به نشــانى مجهول المکان خواســته: صدور گواهى عدم امکان سازش به 
درخواست زوج دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و ضمن اخذ نظریه 
قاضى مشاور خانواده و با استعانت از خداوند قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
(راى دادگاه) در خصوص دادخواست خانم پریوش رئیســى نافچى فرزند عبدالعلى به طرفیت آقاى 
بابک رئیسى فرزند اســماعیل به خواسته صدور گواهى عدم امکان ســازش به لحاظ تخلف زوج از 
شروط ضمن عقد نکاح شــامل عدم پرداخت نفقه زوجه و ترك زندگى مشــترك، نظر به مالحظه 
روگرفت سند نکاحیه پیوســت دادخواســت که حکایت از رابطه زوجیت طرفین داشته و مالحظه 
روگرفت دادنامه هاى شماره 1507- 96 مورخ 91/11/16 صادره از شعبه 102 کیفرى 2 شهرستان 
شاهین شهربابت محکومیت زوج به حبس تعزیرى به لحاظ ترك انفاق زوجه و دادنامه 1732- 910 
مورخ 91/11/1 صادره از شعبه سوم حقوقى متضمن محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و نتیجه 
تحقیقات کالنترى صورت گرفته از محل سکونت زوجه که حکایت از ترك زندگى مشترك توسط 
زوج داشته و با توجه به تحقق بندهاى شــروط ضمن عقد تقاضاى طالق دارد و با عنایت به اینکه 
خوانده با وصف اخطار قانونى در جلسه دادرسى حاضر نگردیده و دلیل مخالفى بر ادعاهاى خواهان 
ارائه نداده است و با عنایت به اینکه تالش و مســاعى دادگاه و داوران موثر در مقام نبوده و خواهان 
اصرار بر طالق و جدایى دارد. لذا دادگاه با توجه به نظر قاضى مشاور خانواده ضمن احراز تحقق شروط 
ضمن عقد نکاح دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 1119 قانون مدنى، 26، 27، 
28 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن صدور حکم به احراز شــرایط اعمال وکالت در 
طالق، گواهى عدم امکان سازش بین زوجین فوق صادر و اعالم مى نماید. خواهان مى تواند با اعمال 
وکالت حاصل از طریق تحقق شــروط ضمن عقد نکاح به یکى از دفاتر ثبت طالق مراجعه و پس از 
انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و سپس نسبت به ثبت رسمى آن اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه 
را اصالتا و به وکالت از شوهرش امضا نماید. در خصوص مهریه و نفقه زوجه اقدام نموده و در خصوص 
سایر حقوق مالى خود حســب صورتجلســه مورخ 96/9/18 در این پرونده ادعایى نداشته فرزندان 
مشترك به اســامى بهناز متولد 78 و مریم متولد 83 هردو به سن قانونى و بلوغ رسیده و مستقل مى 
باشند. لذا دادگاه در خصوص این موارد مواجه با تکلیف نیســت. رعایت سایر شرایط مربوط به اجرا 
بر عهده مجرى آن است. ارائه گواهى عدم باردارى نیز حین اجراى صیغه الزامى است. راى صادره 
غیابى و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. مدت اعتبار گواهى 
صادره از تاریخ قطعیت شش ماه است.  نشانى: استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر، میدان امام 
حسین(ع)، خیابان شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 471 عقیلى 

رئیس  شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان شاهین شهر (3 حقوقى سابق) /3/665
مزایده اموال غیرمنقول

اجراى احکام حقوقى شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالسه 963561 ج/3 له محمدرضا- عزت- توران-عصمت- عفت همگى ره رو با وکالت آقاى حامد 
مهانى و علیه محمدعلى سلمانى زفره مبنى بر تقسیم ماترك مرحومین فاطمه محمدى و حسین ره 
رو اصفهانى در تاریخ 97/4/24 ســاعت 11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 15 جهت فروش ششدانگ ملکى به پالك ثبتى 13900 بخش 5 اصفهان مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده اســت ملکى مرحوم حسین ره رو و اکنون در تصرف 
مالکانه وراث آن مرحوم مى باشد توسط کارشناس رســمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و 
نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانى فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شــده بانک ملى در وجه اجراى احکام حقوقى در جلســه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام 
بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى بر عهده محکوم علیه مى باشد. اوصاف ملک مورد 
مزایده: محل وقوع ملک به نشانى اصفهان، خیابان کاوه، خیابان شمس آباد، خیابان شریعتى، پالك 
3، کدپستى 8138887813 بازدید، اندازه گیرى و معاینه محلى انجام و نظریه کارشناسى به شرح زیر 
به استحضار مى رساند. محل مورد بازدید شامل یک باب خانه مسکونى و داراى یک برگ معاینه نامه 
با شماره ملک 13900 که در صفحه 197 تحت شماره 20738 در دفتر 41 در بخش 5 ثبت اصفهان 
به صورت مشاعى به ثبت رسیده مى باشــد. پالك مذکور داراى حدود 240 مترمربع عرصه و 176 
مترمربع اعیانى شامل یک طبقه مسکونى با زیرزمین انبارى و یک باب مغازه بدون مجوز از شهردارى 
مى باشد که با مصالح دیواره هاى باربرى آجرى، سقف تیرآهن و آجر، کف سیمان، دیوارهاى گچ کش 
و نقاشى، درب هاى داخلى چوبى، نماى داخل حیاط آجرنما، کف حیاط موزاییک نماى خارجى آجر 
زیره و مشترکات آب، برق و گاز با سیستم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر آبى با قدمت حدود 
38 سال مى باشد. با توجه به مراتب فوق و مساحت عرصه و اعیان و نوع مشترکات و متعلقات ارزش 
تمامیت ششدانگ پالك مذکور در حال حاضر بالغ بر 4/780/000/000 ریال معادل چهارصد و هفتاد 
و هشت میلیون تومان برآورد و ارزیابى مى گردد. براساس اسناد و مدارك موجود در پرونده و ابرازى 
میزان مالکیت شادروان حسین ره رو(پدر) و شادروان فاطمه محمدى (مادر) به نسبت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالك شماره 13900 مى باشــد و هر کدام یک دانگ از مالکیت خود را براى امور خود 
وصیت کرده اند که ارزش آن برابر با 1/593/000/000 ریال و معادل ارزش دو دانگ از ششدانگ مى 
باشد که مبلغ آن بایستى در اختیار وصى قرار گیرد. بنابراین میزان سهم هر یک از وراث از چهار دانگ 
باقیمانده پالك مورد اشاره به شــرح زیر تعیین و اعالم مى گردد. 1- عفت ره رو اصفهانى (فرزنده) 
512/202/381 ریال 2- عصمت ره اصفهانى (فرزند) 512/202/381 ریال 3- عزت ره رو اصفهانى 
(فرزند) 512/202/381 ریال 4- توران ره رو اصفهانى (فرزند) 512/202/381 ریال 5- محمدرضا 
ره رو اصفهانى (فرزند) 1/024/404/762 ریال 6- محمدعلى سلمانى (زوج) 113/785/714 ریال. 
ضمنا کلیه هزینه هاى نقل و انتقال و غیره به نسبت از سهم وراث کسر مى شود. م الف: 6897 مدیر 

اجراى احکام مدنى  دادگسترى اصفهان /3/666
ابالغ راى

شماره پرونده: 463/96 شماره دادنامه: 660- 96/12/28 مرجع رسیدگى: شعبه هشتم حقوقى شوراى 
حل اختالف لنجان خواهان: عباس کریمى فرزند حاج قربان به نشانى فوالدشهر، مسکن مهر، اى 5، 
پاساژ مهرگان، روبروى ایثار 7، ساختمان آفاق، پ 1، واحد 1 خوانده: سیدهادى موسوى فرزند صفر 
به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتى اعضاى محترم شورا ضمن ختم رسیدگى با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دادخواســت آقاى عباس کریمى فرزند حاج 
قربان به طرفیت آقاى سیدهادى موسوى فرزند صفر به خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون ریال به اســتناد چک شماره 132/911298 عهده بانک صادرات با 
احتساب خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق 
چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوى بانک محال علیه و با توجه به اینکه وجود چک 
در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه و مدیونیت خوانده دارد و با توجه به اینکه خوانده در جلسه رسیدگى 
حضور نیافته و الیحه اى نیز از جانب ایشان واصل نگردیده است خواسته خواهان را ثابت تشخیص، 
لذا مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى تشکیل دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ صد و بیست و پنج هزار و دویست و پنجاه تومان بابت خسارت دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (92/12/25) لغایت زما ن وصول محکوم به وفق 
شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان لنجان مى باشد. م الف: 461 یوسفى 

قاضى شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان (مجتمع شماره یک) /3/667
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9710103640802125 شماره پرونده: 9509983640800850 شماره بایگانى 
شــعبه: 950864 ابالغ وقت رســیدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى خیراله ادیبى سده فرزند 
عبدالحســین خواهان آقاى احمد باقرى با وکالت آقاى عبدا... اسیوند دادخواستى به طرفیت خوانده 
آقاى خیراله ادیبى سده به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9509983640800850 (بایگانى 950864) شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لنجان 
(زرین شهر) ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/05/06 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهى به دفتر د ادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگى در دادگاه حاضر گردد. اســتان اصفهان، 
شهرستان زرین شــهر، خیابان آیت ا... کاشانى، ساختمان دادگســترى. م الف: 460 شعبه 5 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لنجان (زرین شهر) /3/669
مزایده نوبت اول

شــماره: 9701913642100002 شماره پرونده: 9409983641800045 شــماره بایگانى شعبه: 
951842 تاریخ تنظیم: 1397/3/22 زمان برگزارى مزایده: 1397/04/23 نوبت مزایده: نوبت اول 
محل برگزارى مزایده: دفتر شــعبه اول اجراى احکام کیفرى زرین شهر اجراى احکام کیفرى شعبه 
اول دادگسترى زرین شهر در نظر دارد در پرونده کالسه 951842 اجراى کیفرى، نظر به محکومیت 

آقاى بهرام نقدى فرزند قدمعلى به پرداخت دیه به میزان 23/100/000 تومان دیه به نرخ سال 1397 
در حق خانم زهرا معتمدى فرزند مرتضى، مزایده اى را به شرح ذیل در تاریخ 1397/04/23 ساعت 
10 صبح در محل این اجرا برگزار نماید. مال مورد مزایده عبارت است از سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب مغازه تجارى به مساحت 59 مترمربع واقع در سده لنجان خ امام روبروى بانک سپه در طبقه 
همکف از چند مغازه یک ســاختمان دو طبقه که روى همه این مغازه ها یک واحد مسکونى بدون 
استفاده قرار دارد و کل مجموعه تجارى مسکونى و فاقد سند ششدانگ ثبتى مى باشد و داراى قولنامه 
عادى مى باشد و از شمال به پیاده و خیابان امام و از جنوب به منزل بهرام معتمدى و از شرق به مغازه 
حاجى على اکبر نوروى و از غرب به مغازه خانم جواهر و ربابه نورانى و ساختمان مغازه با سقف آهن 
و آجر و ستون هاى فلزى  و دیوارهاى مشترك و درب فلزى با حفاظ مى باشد که حسب اعالم نظریه 
کارشناس به میزان 750/000/000 ریال ارزیابى گردیده است. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز 
قبل از مزایده از محل بازدید نموده و در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسى 
شروع و هر کس باالترین قیمت را پیشنهاد و 10 درصد آن را فى المجلس پرداخت نماید برنده مزایده 
خواهد بود. م الف: 451 نصوحى مدیر شــعبه اول اجراى احکام کیفرى دادسراى عمومى و انقالب 

شهرستان لنجان (زرین شهر) /3/670
اخطار اجرایى

شماره: 620/95 به موجب راى شــماره 573 تاریخ 96/11/25 حوزه هشــتم حقوقى شوراى حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه زهره زاهدى فرزند محمد به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به: حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال مالکیت خودرو سوارى 
دوو به شماره انتظامى 732/16 ط 84 به نام خواهان على على شنانى فرزند غالمرضا به نشانى یزد 
شهرستان تفت سراه محله ش رجایى و همچنین پرداخت مبلغ 940/000 ریال بابت خسارات دادر سى 
در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر اجرایى در حق صندوق دولت. ضنما راى صادره غیابى است و 
اجراى حکم منوط به دایره اجرا منوط به معرفى ضامن معتبر از ســوى محکوم له مى باشد. 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: 308 شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لنجان (مجتمع شماره یک) /3/671

حصر وراثت
خانم ساناز قربانى به شناسنامه شماره 1100082107 به شرح دادخواست به کالسه 141/97 از این 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف زمانى فرادنبه 
به شناسنامه 30 در تاریخ 1396/03/17 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین ال فوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- خدیجه نفر سفیددشتى فرزند على ش.ش 48 ت.ت 1316 صادره 
از بروجن (مادر متوفى) 2- ساناز قربانى فرزند عبدالعلى ش.ش 1100082107 ت.ت 1369 صادره 
از فالورجان (دختر متوفى) 3- ســبحان قربانى فرزند عبدالعلى ش.ش 210 ت.ت 1367 صادره از 
فالورجان (پسر متوفى) 4- یاور قربانى فرزند عبدالعلى ش.ش 163 ت.ت 1366 صادره از فالورجان 
(پسر 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 شــد. م الف: 456 شعبه پنجم حقوقى شوراى حل 

اختالف لنجان /3/672
حصر وراثت

آقاى علمدار یارى خیرآبادى داراى شناسنامه شــماره 685 به شرح دادخواست به کالسه 140/97 
از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل صنم یارى 
موسى آبادى به شناسنامه 7 در تاریخ 97/01/19 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ماه صنم عزیزى طاقانکى فرزند على ش.ش 1327 ت.ت 
1309 صادره از شهرکرد (مادر متوفى) 2- علمدار یارى خیرآبادى فرزند بندر ش.ش 685 ت.ت 1332 
صادره از شهرکرد (همسر متوفى) 3- فاطمه یارى خیرآبادى فرزند علمدار ش.ش 4610115352 
ت.ت 1369 صادره از شهرکرد (دختر متوفى) 4- نرگس یارى خیرآبادى فرزند علمدار ش.ش 116 
ت.ت 1365 صادره از شهرکرد (دختر متوفى) 5- زهره یارى خیرآبادى فرزند علمدار ش.ش 2283 
ت.ت 1360 صادره از شهرکرد (دختر متوفى) 6- معصومه یارى خیرآبادى فرزند علمدار ش.ش 15 
ت.ت 1359 صادره از شهرکرد (دختر  متوفى) 7- داود یارى خیرآبادى فرزند علمدار ش.ش 37 ت.ت 
1362 صادره از شهرکرد (پسر متوفى) 8- داریوش یارى خیرآبادى فرزند علم دار ش.ش 2554 ت.ت 
1357 صادره از شهرکرد (پسر متوفى) والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه اى متوفى نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهى ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 455 شعبه پنجم 

حقوقى شوراى حل اختالف لنجان /3/673
ابالغ راى

شماره دادنامه: 46-97/1/23  خواهان: روح اله اسماعیلى فرزند على به نشانى چمگردان خ صاحب 
الزمان خوانده: احمدرضا خواجه نصیر فرزند رجب به نشــانى مجهول المکان خواسته: پرداخت وجه 
چک گردشکار: شــورا با بررســى جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشورتى اعضا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص 
دادخواست آقاى روح اله اسماعیلى فرزند على به طرفیت آقاى احمدرضا خواجه نصیر فرزند رجب به 
خواسته صدور حکم مبنى بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به استناد چک شماره 
9131/865752- 12 عهده بانک ملى با احتساب خسارت دادرســى و خسارت تاخیر تادیه شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ســوى 
بانک محال علیه و با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه و مدیونیت خوانده 
دارد و خوانده در جلسه رســیدگى حضور نیافته و الیحه اى از جانب ایشــان واصل نگردیده است، 
خواسته خواهان را ثابت تشخیص لذا مستندا به مواد 198 و 502 و 519 قانون آیین دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده استفساریه تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چــک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال (20/000/000 ریال) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ پانصد و چهل و پنج 
هزار ریال بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (94/7/30) 
لغایت زمان وصول محکوم به وفق شــاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نماید. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه 
از شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان 
لنجان مى باشد. م الف: 457 یوسفى قاضى شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف لنجان (مجتمع 

شماره یک) /3/674
مزایده اموال منقول

اجراى احکام حقوقى شــعبه 6 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده اى در خصوص پرونده اجرایى 
کالســه 961332ج/6 له آقاى على اکبر ســپهرى وعلیه آقاى شهرام اشــرفیان مبنى بر مطالبه 
1/270/602/000 بابت محکوم به و هزینه هاى اجرایى و حق االجراى دولتى در تاریخ 97/4/23 
ساعت  11 صبح در محل اجراى احکام دادگسترى اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 ملکى با مشخصات 
مندرج در نظریه کارشناسى که ذیال درج شده است جهت فروش اموال توقیفى که توسط کارشناس 
رسمى دادگسترى به شرح ذیل ارزیابى شده و نظریه وى مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید مى توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانى فوق مراجعه و از اموال 
بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملى در وجه اجراى 
احکام حقوقى در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاددهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
تســلیم اموال مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت. هزینه هاى اجرایى 
بر عهده محکوم علیه مى باشد. لیســت اموال مورد مزایده: یک دستگاه دامپ تراك مارك بارفورد 
ساخت کشور انگلستان زرد رنگ که طبق سند رســمى مورخ 1391/2/7 در دفترخانه شماره 309 
حوزه ثبتى خورزوق به نام آقاى محسن اسالمیه منتقل گردیده است شایان ذکر است شماره شاسى 
و موتور مندرج در سند مذکور روى دامپ تراك فوق مشــاهده نشده. روى پالك (1995) مطابق با 
سند مى باشد و طبق اظهار مالک شماره سریال روى پالك (SW 5741)را به انگلیسى در سند به 
عنوان شماره شاسى (5741) ثبت کرده اند که این موضوع مورد تایید کارشناسان نیست. مشخصات 
دستگاه: نام دستگاه: دامپ تراك شرایط: مستعمل خاموش که قابل روشن شدن نمى باشد و مستقر 
 -sw 5741 :در پارکینگ گاراژ اسالمیه مدل دستگاه: آر دى 55 سال ساخت: 1995- شماره سریال
ظرفیت 49910 کیلوگرم- قدرت موتور: kw 485- گیریبکس آلیسون ساخت آمریکا- موتور اصلى: 
کامینز c 650 19 kta شرح بازدید: دو جفت الستیک عقب به دلیل پاره شدن نیاز به تعویض دارد- 
الستیک هاى جلو بریجستون مستعمل ولى قابل اســتفاده- دستگاه فاقد باترى مى باشد- سیستم 
برق کشى دســتگاه نیاز به تعمیرات کلى دارد- قسمت مانیتورینگ دســتگاه اى سى یو و سیستم 
فرمان باالبر جدا از دستگاه بوده و طبق اظهار مالک ســالم مى باشد- کلیه سیلندرهاى هیدرولیک 
دستگاه به شماره swf 6711750 موجود میباشد- کابین موجود بوده و نیاز به بازسازى دارد- موتور 
و گیریبکس و دیفرانسیل موجود اســت- واگن موجود و پوسیدگى جزئى دارد- سیستم هیدرولیک 
تقریبا سالم بوده و نیاز به سه عدد سلونوئید دارد- سیســتم کنترل براساس برق مى باشد- دو عدد 
مخزن سوخت دارد که یکى از مخازن ســوخت داراى دفرمگى بدنه مى باشد- نتیجه: ارزش دامپ 
تراك فوق براســاس بازدید انجام شده و با توجه به شــرایط مذکور در این گزارش و کیفیت موجود 
و مارك کشور ســازنده و مدل و کلیه عوامل موثر در تعیین قیمت پایه در این مقطع از زمان معادل 
2/700/000/000 ریال دویست و هفتاد میلیون تومان تعیین و برآورد مى گردد. م الف: 6891 اجراى 

احکام حقوقى دادگسترى اصفهان /3/675
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ یک بابخانه پالك  شماره 245/1 واقع درقطعه 3 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ابراهیم ضیائیان  نجف آبادى  فرزند یداله    در جریان 
ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ 97/4/25 ساعت 
8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز 
بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار:97/3/28 م الف:1100 

حسین زمانى- رئیس ثبت اسنادوامالك نجف آباد/3/677 
ابالغ رأى

دادنامه- شــماره دادنامه : 9609973653501451 – تاریخ :  1396/12/10 – شــماره پرونده : 
9609983653500199–  شــماره بایگانى : 960206 –پرونده کالسه 9609983653500199 
شــعبه 3 دادگاه عمومــى حقوقى دادگســترى شهرســتان فالورجــان تصمیم نهایى شــماره 
9609973653501451 -خواهان :بانک مسکن با نمایندگى آقاى رحمت اله شفیعى فرزند فتح اله 
به نشانى اصفهان - فالورجان -خواندگان : 1- خانم محبوبه پناهى درچه فرزند محمدکریم به نشانى 
اصفهان – خمینى شــهر درچه خ امام ك اطلس پ93 2- اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهان 
به نشــانى اصفهان خ عباس آباد اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهان. خواسته: 1- مطالبه وجه 
بابت ... 2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 3- مطالبه خسارات دادرسى . در تاریخ .....در وقت فوقالعاده 
جلسه دادرسى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان به تصدى امضا کنندگان ذیل 
تشکیل و پرونده کالسه مورد اشــاره باال از دفتر واصل و تحت نظر قرار دارد . طرفین حضور ندارند 
. دادگاه با بررسى اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأى مى نماید . در خصوص دعوى بانک مسکن با مدیریت آقاى رحمت اهللا شفیعى به طرفیت خانم 
محبوبه پناهى درچه فرزند محمد کریم و اداره کل تامین اجتماعى استان اصفهان به خواسته مطالبه 
تضامنى مبلغ بیست و شش میلیون و دویســت و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و نه ریال بابت اصل 
سود و جرایم تسهیالت اخذ شده توسط خانم پناهى و الزام به پرداخت وجه التزام روزانه به میزان پنج 
هزار و چهارصد و هفتاد و سه ریال از تاریخ 96/03/24 تا زمان اجراى حکم و مطالبه کلیه خسارات 
دادرسى – با توضیح که نماینده خواهان در دادخواســت تقدیمى و اظهارات خود بیان داشته ، خانم 
پناهى مبادرت به اخذ تسهیالت کرده و جهت بازپرداخت آن ، اداره تامین اجتماعى به عنوان ضامن 
متعهد پرداخت اقساط وام شده که با پرداخت نشدن اقساط و با توجه به توافق صورت گرفته (که بانک 
مى تواند نســبت به مطالبه کلیه دیون به صورت یکجا و دفعتا واحده اقدام کند ) تقاضاى رسیدگى 
دارد که دادگاه با توجه به 1- اظهارات نماینده حقوقى خواهان به شــرح یاد شده 2- تصویر مصدق 
قرارداد شماره 1976/197 – 87/09/23 تنظیم شده بین بانک خواهان و خوانده ردیف اول که بیانگر 
مسئولیت نامبرده مى باشد 3- حاضر نشدن خوانده ردیف اول در جلسه رسیدگى و نیز ارسال نکردن 
الیحه دفاعیه خود ( شخصا یا با معرفى وکیل دادگسترى ) و دفاع نماینده حقوقى خوانده ردیف دوم 

مبنى بر اینکه اداره تامیــن اجتماعى ضمانت بازپرداخت وام را نکــرده و صرفا خانم پناهى را جهت 
اخذ تســهیالت به بانک معرفى کرده – دعوى مطروح را نسبت به خانم پناهى وارد دانسته ، مستند 
به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 
ماده واحده اجازه پرداخت حق الوکاله به نماینده قضایى دولــت مصوب 1344 و مواد 10 – 219 و 
230 قانون مدنى مصوب 1307 حکم محکومیت خوانده ردیف اول ( خانم پناهى ) را به پرداخت مبلغ 
بیست و شش میلیون و دویســت و هفتاد و هفت هزار و هفصد و بیست و نه ریال بابت اصل – سود 
و جرایم تسهیالت اخذ شده توســط خانم پناهى تا تاریخ 96/03/24 و الزام پرداخت نامبرده به وجه 
التزام روزانه به میزان پنج هزار و چهارصد و هفتاد و ســه ریال از تاریــخ 96/03/24 تا زمان اجراى 
حکم ( که در زمان اجرا محاسبه خواهد شد ) بابت اصل خواسته – مبلغ یک میلیون و هفتصد و سى 
و هفت هزار و هشتاد ریال بابت هزینه دادرسى – حق الوکاله نماینده حقوقى خواهان مطابق با تعرفه 
مندرج در قانون مورد اشــاره را صادر و اعالم مى دارد . بدیهى است در زمان اجراى حکم ، خواهان 
مطابق با تعرفه مندرج در قانون مورد اشــاره را صادر و اعالم مى دارد . بدیهى است در زمان اجراى 
حکم ، خواهان مکلف به پرداخت مابه تفاوت هزینه دادرسى و مربوط به وجه التزام مورد محکومیت 
پس از محاسبه کامل آن توسط اجرا مى باشد . و در خصوص خواسته خواهان نسبت به اداره تامین 
اجتماعى –صرف نظر اینکه حســب اظهارات نماینده حقوقى خواهان که بیان داشته خوانده ردیف 
دوم قرارداد شــماره 1976/197-87/09/23 را امضا نکرده ، نظر به اینکه تنها دلیل اثبات ادعاى 
خواهان در مورد مسئولیت تضامنى خواندگان برگ معرفى نامه شماره 56258-87/09/13 مى باشد 
که در آن خوانده ردیف دوم ضمن پذیرش مسئولیت تضامنى خود خانم پناهى را جهت اخذ تسهیالت 
به بانک معرفى کرده لیکن این فرم توسط مقام مسئول اداره تامین اجتماعى امضا نشده بلکه صرفا 
توسط مسئول امور مالى آن اداره امضا و ممهور به مهر شده و اینکه خواهان دلیل دیگرى که موید و 
مثبت ادعاى مورد اشاره خصوصا تفویض اختیار به مسئول امور مالى آن اداره تامین اجتماعى باشد 
را ارائه نکرده دعوى طرح شده را نسبت به خوانده ردیف دوم وارد ندانسته مستند به ماده 197 قانون 
آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حکم به رد دعوى نسبت به خوانده ردیف 
دوم را صادر و اعالم مى دارد راى صادر شده در مورد خوانده ردیف اول غیابى وظرف مدت بیست روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهى دراین دادگاه بوده  و ظرف مدت بیست روز پس از انقضاى مهلت 
واخواهى قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد . و در مورد خوانده ردیف دوم 
ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد.  م الف 284 

محمد محمدى- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان فالورجان /3/678 
ابالغ رأى

نظربه اینکه پرونده کالســه 960206 مطروح در شعبه 3 حقوقى دادگســترى فالورجان موضوع 
دعوى بانک مسکن به طرفیت 1- خانم محبوبه پناهى درچه فرزند محمدکریم 2 . اداره کل تامین 
اجتماعى استان اصفهان مبنى بر مطالبه تضامنى مبلغ 26/277/729 ریال بابت اصل – سود و جرایم 
تسهیالت اخذ شده توســط خوانده ردیف اول و نیز پرداخت وجه التزام روزانه به میزان 5473 ریال 
از تاریخ 96/03/24 لغایت زمان اجرا حکم به انضمام خســارات دادرسى ، خواهان نسبت به دادنامه 
9609973653501451 مورخ 96/12/10 این دادگاه تجدیدنظر خواهى نموده و خوانده ردیف اول 
خانم محبوبه پناهى را مجهول المکان اعالم داشــتند . لذا در اجراى ماده 73 ق . آ . د . م و حســب 
تقاضاى تجدید نظر خواه مراتب براى یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار منتشر تا خوانده ردیف 
اول حداکثر ظرف مهلت ده روز از زمان آگهى با ارائه کارت شناســایى در دفتر شعبه حاضر و اعالم 
نشانى خود نسخه ثانى دادخواســت تجدیدنظر و ضمادم آن را وصول و چنانچه پاسخى دارد ظرف 
همین مهلت ارائه نماید این آگهى به منزله ابالغ به نامبرده تلقى مى گرددو در صورت اعالم مشرالیها 
پرونده به محاکم تجدیدنظر استان اصفهان ارسال خواهد شد .م الف 283 مدیر دفتر شعبه 3 حقوقى 

دادگسترى فالورجان/ 3/680 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده : 139604002121000302/2- شماره بایگانى پرونده : 9600373 شماره ابالغیه 
: 139705102120000340 تاریخ صدور 1396/03/23 – بدینوســیله به آقاى محســن دهقان 
قهفرخى فرزند حسین بشماره ملى 4622515067 ساکن باغ ابریشــم خیابان شهید نعمتى کوچه 
تندگویان بدهکار پرونده اجرائى کالسه 9600373  که برابر گزارش مأمورین ابالغ در آدرس فوق 
شناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که باربر قراداد بانکى شماره 65012257006 بین شما و بانک 
ملى شــعبه درچه مبلغ 500/000/000 ریال بابــت اصل و مبلغ 44/385/000 ریال ســود و مبلغ 
45/817/828 ریال خسارت تأخیر تا تاریخ 96/10/30 و مبلغ 357/952 ریال دیرکرد روزانه بدهکار 
مى باشید  که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده و پس از تشریفات 
قانونى اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجرا مطرح مى باشــد. لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه 
اجرائى مفاد اسناد رســمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشــار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان اصفهان . چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى 
عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد .  م/ الف- 272 اسماعیل زاده - مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 3/681 
ابالغ اجرائیه

شماره پرونده : 139604002121000297/2- شماره بایگانى پرونده : 9600372 شماره ابالغیه 
: 139705102120000338 تاریخ صدور 1396/03/23 – بدینوســیله به آقاى غالمرضا مرادى 
سیاه افشارى فرزند حسین بشماره ملى 1110572735 ساکن روســتاى سیاه افشار انتهاى روستا 
بدهکار پرونده اجرائى کالســه 139604002121000297/2  که برابر گزارش مأمورین ابالغ در 
آدرس فوق شــناخته نگردیده اید ابالغ مى گردد که باربر قراداد بانکى شماره 6501127806009 
بین شما و بانک ملى شــعبه درچه مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل و مبلغ 54/250/000 ریال 
سود و مبلغ 225/430/100 ریال خسارت تأخیر تا تاریخ 96/10/28 و مبلغ 425/179 ریال دیرکرد 
روزانه بدهکار مى باشید  که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده و پس از 
تشریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 18/19 آیین 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان اصفهان . چاپ اصفهان درج و منتشر مى گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهى دیگرى 
عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شد .  م/ الف- 273 اسماعیل زاده - مسئول 

واحد اجراى اسناد رسمى فالورجان/ 3/682 
مزایده اموال غیر منقول

شماره:970572  - اجراى احکام حقوقى فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائى  970572  
موضوع علیه آقاى حســین جعفرى فرزند فریبرز وله ذبیج اله باهک فرزند بابا در تاریخ 97/04/26 
به منظور فروش شش دانگ یک باب منزل مســکونى یک طبقه و یک باب مغازه متصله مى باشد 
مساحت عرصه این ملک طبق ســند مالکیت 162/45 متر مربع اســت اعیان ملک شامل مغازه به 
مســاحت 25 متر مربع و بناى مسکونى به مســاحت 80 متر مربع مى باشد ســاختمان مسکونى با 
دیوارهاى آجرى و سقف تیرچوبى با حدود 45 سال قدمت آقاى اسفندیار عشورى واقع در فالورجان 
روستاى مهرنجان – جاده فجر – نبش کوچه خادم الحسین – پالك 212 که داراى سابقه ثبتى به 
شماره 55096 مى باشد و ملک مذکور مفروز مى باشد و متعلق حق غیر نمى باشد  از ساعت 10 الى 
11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجراى احکام حقوقى فالورجان اطاق 318 برگزار نماید . ملک موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 450/000/000  ارزیابى شده است . متقاضیان 
خرید مى توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 
از قیمت ارزیابى شده شروع و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمنًا کلیه هزینه 
هاى مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانى مى توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 
درصد قیمت ارزیابى شده را  به حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290288005  واریز و فیش 
آن را ارائه و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعى به نفع دولت ضبط خواهد شد. م/الف : 
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راى شوراى حل اختالف شعبه سوم نجف آباد-شماره دادنامه:41-97/01/26 بتاریخ 1396/12/19 
دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد بتصدى اینجانب امضاءکننده 
ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 1221/96 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. مالحظه 
مى گردد خوانده آرش توکلى علیرغــم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافــى حضور ندارد و الیحه 
اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواســته به شرح دادخواست تقدیمى و 
منضمات پیوستى است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. درخصوص دعوى خواهان آرش توکلى بطرفیت 
خوانده محمود قاسمى اصفهانى به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال 
بابت  دو فقره چک و دو فقره ســفته به شرح متن دادخواســت به انضمام مطلق خسارات دادرسى و 
خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ چک ها و ســفته ها از تاریخ دادخواست چک ها  به شماره و سررسید 
537859-87/02/15 به مبلغ ده میلیون ریال  و 537855-87/03/25 به مبلغ بیست میلیون ریال و 
سفته ها به شماره و سررسید 961277-1396/10/04 به مبلغ بیست میلیون ریال و سفته به شماره 
912893-1396/10/04 به مبلغ بیست میلیون ریال باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان 
درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک ها  وسفته ها مورد ادعاى خواهان که به امضاى خوانده رسیده 
و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بــر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه را محرز 
و ثابت تشخیص مستدا به ماواد. 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر 
محکومیت خوانده محمود قاسمى اصفهانى به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ یک میلیون و نود هزار ریال هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
سررسید چک ها و ســفته ها از تاریخ سررسید چک شــماره  537859-87/02/15 و 537855-

87/03/25 و ســفته ها 961277-1396/10/04 و 912893-1396/10/04 لغایت زمان پرداخت 
محکوم به که در هنگام اجراى حکم محاســبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان 
آرش توکلى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نســبت به خوانده محمود قاســمى اصفهانى غیابى 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف همان مهلت قابل 
تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد.  1054/م الف شریعتى-قاضى 
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خواهان  رضا کیماسى دادخواستى به خواسته الزام خوانده مبلغ یکصد میلیون ریال به طرفیت خوانده 
1-رســول ایمانیان 2-محمدرضا ایمانیان به شوراى حل اختالف شــعبه دوم شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 258/97 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 1397/05/23 
ساعت 11 تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شــورا 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 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 
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شماره دادنامه: 9709973759200221 شــماره پرونده: 9609983759200827 شماره بایگانى 
شعبه: 960853 خواهان: خانم مریم پناهى قلعه تکى فرزند خیبر با وکالت خانم مژگان پارسا فرزند 
اردشیر به نشانى شاهین شــهر خیابان عطار نبش فرعى 3 شرقى مجتمع سینا واحد 8 خوانده: آقاى 
کامران حیدرى گرم دره فرزند حبیب ا... به نشانى مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسى مرحله بدوى. راى دادگاه: در خصوص دعواى خانم مژگان پارســا به وکالت از خانم  مریم 
پناهى قلعه تکى فرزند حســین به طرفیت آقاى کامران حیدرى به خواسته اعسار از پرداخت هزینه 
دادرســى در مرحله بدوى مطروحه در پرونده کالســه 960853ح 2 با توجه به استشهادیه پیوست 
دادخواست و گواهى گواهان مبنى بر عدم توانایى مالى خواهان و نظر به اینکه خوانده دلیل مخالفى 
ارائه نداده است لذا دادگاه به استناد مواد 504 و 506 و 507 قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى حکم به قبول اعسار خواهان و معافیت وى از پرداخت هزینه دادرسى پرونده 
مذکور صادر و اعالم مى دارد و به استناد مواد 511 و 513 همان قانون فوق الذکر هر گاه خواهان در 
دعواى اصلى محکوم له واقع شود و از اعســار خارج گردد هزینه دادرسى از وى دریافت خواهد شد. 
حکم صادره حضورى و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه هاى محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر، میدان امام حسین(ع) 
خیابان شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 536 اسالمیان رئیس 
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