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حاشیه امنى براى متخلفان وجود ندارد
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 مسئوالن وظیفه دارند 
به مشکالت رسیدگى کنند
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با اجراى طرح نوروزى سازمان تعزیرات حکومتى
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مشکالت مردم خوزستان و مناطق سیل زده دلخراش است؛ مسئوالن عالج کنند

همایش «آینده وب و موبایل ایران» برگزار مى شود

سرطان امنیت شغلى و بیکارى در جامعه ایرانى 
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مرگ تدریجى صنایع دستى در اصفهانمرگ تدریجى صنایع دستى در اصفهان
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در صفحه سالمت بخوانیددر صفحه استان بخوانید

حواستان به گازهاى سمى گوشى تان باشد  سر چهارراه هاآدمک ها به سراغتان مى آیند
فرهنگ ترافیکی یکی از شاخصه هاي مهم توسعه یافتگی کشورهاست 
که کمیته فرهنگ شــهروندي اصفهان با اجراى مانور شهرى با موضوع 
«عابر پیاده» و «ترافیک» در میدان ها و چهار راه هاى اصلى این شهر به 
دنبال تحقق این شاخصه است.سعید امامی دبیر کمیته فرهنگ شهروندى 
شــهردارى اصفهان از اجراى مانور شــهرى با موضوع «عابــر پیاده» و 

«ترافیک» در میدان ها  و ...

امروزه اجتناب از ابزارهاى فناورى مثل گوشــى هاى همراه، تبلت ها، 
لپ تاپ ها، رایانه هاى رومیــزى و... اجتناب ناپذیر اســت.هرچند این 
ابزارها زندگى را آسان تر مى کند، اما خطرات پنهانى هم براى سالمت 
ما دارند. در کنار عوارضى مثل مشکالت گردن، سردرد، خستگى چشم 
و مشکالت ناشى از نشستن زیاد، استفاده از ابزارهاى فناورى خطرات 

جدى دیگرى را نیز درپى دارد...

سپرده بانکى؛ در صدر 
بازارهاى پربازده در ایران

در هر دوره از اقتصاد ایــران، یک یا چند بخش به 
طور همزمان توجه ســرمایه گذاران و سفته بازان 
را به خود جلب کرده اســت. درایــن دوره ها گاه 
کاالهایى مأمنى براى ســرمایه گذارى و کسب 
سود شده اند که به هیچ عنوان حکم بازارى براى 
ســرمایه گذارى نداشــته اند ولى به دلیل شرایط 
اقتصادى خاص حجم عمده اى از ســرمایه هاى 

مردمى را نصیب خود کرده است.
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وزیر رفاه با بیان اینکه متأســفانه گاهــى قوانین مانند 
تورى تنیده شده اند و مانع کارآفرینى مى شوند، گفت:با 
جهت گیرى دولت، اشــتغال را براى افراد تحصیل کرده 
فراهم مى کنیم چون دیگر امکان اســتخدام در دولت و 

مشاغل بزرگ وجود ندارد.
على ربیعى گفت: باید کارى کرد که مردم، دولت و کشور 
کارآفرین داشته باشیم و اگر مى خواهیم میانبر بزنیم و در 
مسیر پر پیچ و خم اقتصاد بین المللى موفق باشیم و قدرت 
اجتماعى را باال ببریم باید مفهوم کار آفرینى گسترش یابد.

وى افزود: در حال حاضر در جریان فقرزدایى کارآفرینى 
نقش دارد و اولین گام در دولت این است که مسیر را قابل 

پیش بینى و ریسک کارآفرینى را کاهش دهد.
ربیعى از شناسایى افراد بزرگ در حوزه کارآفرینى و توسعه 
کارآفرینى در ســطح محلى خبر داد و گفت: امسال نیز 
کارآفرینان منطقه اى را شناسایى کردیم و در دولت قصد 

داریم بر روى مزیت هاى محلى و منطقه اى کار کنیم. 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى گفــت: دیگر امکان 

استخدام در دولت و مشاغل بزرگ وجود ندارد.
وى گفت: با بررسى شغل هاى ایجاد شده این نتیجه به 
دست آمد که بیشتر مشــاغل در حوزه صنایع مبتنى بر 
کارآفرینى و صنایع بوده و سهم زنان هم بسیار بیشتر از 

مردان است.

نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: در بودجه سال 96 در خوشبینانه ترین حالت در حدود 
70 تا 80 هزار میلیارد تومان کسرى بودجه خواهیم داشت.
جواد ابطحى گفت: مى گویند بودجه اســتان ها را در سال 
آینده افزایش داده اند، ســوال این است که از کجا و با چه 

منابعى مى خواهید افزایش دهید؟
وى افزود: شش هزار میلیارد تومان از درآمدهاى دولت از 
بخش مالیات در بودجه سال 96 کاهش یافته و کسى هم 

چیزى نمى گوید.
نماینده مردم خمینى شــهر با بیان اینکه در بودجه سال 
96، دو هزار و 800 میلیارد تومان براى جهاد ســازندگى 

اختصاص یافته در صورتى که منابع آن مشخص نیست، 
اظهار داشت: در حال حاضر در بودجه سال 95، 30 هزار 
میلیارد تومان کســرى بودجه داریم، چطور مى خواهیم 

منابع سال آینده را تامین کنیم؟
ابطحــى اضافه کــرد: 70 میلیارد تومان بــراى تجهیز 
ســاختمان مصال اختصاص یافته اما براى جلوگیرى از 
فرسایش آب و خاك رقمى تخصیص داده نمى شود که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
وى یکى از مشــکالت بودجه نویســى را عدم شفافیت 
دانست و تاکید کرد: وقتى شفافیت در بودجه نویسى نباشد، 

ما نمى توانیم به عنوان نماینده مجلس نظارت کنیم.

امکان استخدام دولتى 
دیگر وجود ندارد

80 هزار میلیارد تومان 
کسرى بودجه داریم

در جلسات محرمانه 
احمدى نژادى ها چه گذشته؟

   خبر آنالین | در روزهایى کـه احمدى نژاد از 
کاندیداتورى نهى شـد و نام برخـى نزدیکان او چون 
غالمحسین الهام به عنوان کاندیداى جریان منسوب 
به رئیس دولت سابق بر سـر زبان ها بود، حمید بقایى 
با صدور یک بیانیه رسـما خود را وارد بازى انتخابات 

ریاست جمهورى کرد؛ یک کاندیداتورى عجیب. 
دسـت احمدى نژادى ها براى انتخابـات 96 باالخره 
رو شـد وآنها بیش از این نمى توانستند منتظر شرایط 
پیش بینى ناپذیـر آینـده باشـند. حمیـد بقایـى نامزد 
انتخابات 96 شده است؛ نزدیک ترین فرد به محمود 
احمدى نژاد. به یک معنـا آنها نخواسـته اند آن چه را 
بدنه و سـرمایه اجتماعى خود مى دانند، بـه جا یا فرد 
دیگرى شیفت کنند. همین هم هست که بى صبرى 
به خـرج داده و این نامـزد را رونمایى کرده انـد. اما به 
واقع چرا از میان چهره هاى مختلف پیرامون محمود 
احمدى نـژاد، حمیـد بقایى بـراى انجام ایـن وظیفه 

انتخاب شده است؟ 

رئیس مجلس 
ترامپ را تهدید کرد

  فارس| على الریجانى رئیس مجلس شوراى 
اسـالمى در گفتگو با المیادین، گفت: در صورتى که 
طرف مقابل اقدام به لغو توافق هسته اى کند، همه چیز 
به خانه اول بازخواهد گشت. جمهورى اسالمى ایران 
از مذاکره با کشـورهاى عربى و همچنین عربسـتان 
سـعودى اسـتقبال مى کند. با این حال ما بـراى این 
نوع مذاکرات هیچ پیش شرطى قرار نمى دهیم و زیر 
بار هیچ پیش شرطى از سـوى طرف هاى مقابل نیز 

نخواهیم رفت. 

ترامپ: مناطق امن در سوریه 
ایجاد مى کنیم 

  عصر ایران| رئیس جمهـور آمریکا خود را به 
ایجاد مناطق امن در سوریه متعهد دانست و گفت: این 
اقدام براى منع خروج پناهندگان سورى از کشورشان 
است و هزینه آن را کشـورهاى ثروتمند جنوب خلیج 

فارس مى پردازند.
دونالـد ترامپ با اشـاره به اینکـه پناهنـدگان در این 
مناطق در امنیـت زندگى خواهند کـرد تصریح کرد: 
این امر به دور ماندن افرادى  اسـت که ممکن اسـت 
تروریسـت باشـند یا به دنبال ضربه زدن بـه آمریکا 

هستند.

صبرمان در برابر ترکیه 
حدى دارد

  مهر| سـخنگوى وزرات خارجه کشورمان در 
مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه ترکیه گفت: ترکیه از 
کمک هاى زیادى از جانب ایران بعد از وقوع کودتا در 
این کشور برخوردار شده و خودشان مى دانند که ایران 

چه کمک هایى به آنها کرده است.
قاسـمى تصریح کرد: وضعیت آشـفته، بى سـامان و 
نگران کننده این کشـور باعث شده اسـت که برخى 
از سیاسـتمداران ترکیـه اى در گفتـار و رفتـار خـود 

ناهنجارى هایى داشته باشند.
وى با تاکید بر اینکه آنها باید در بیان مواضع خود دقت 
بیشـترى بکنند، ادامه داد: ما عالقه مند نیسـتیم که 
چنین گفتمانى وجود داشته باشد؛ما صبورى مى کنیم 

ولى این صبورى حدى دارد .

آغاز ثبت نام از داوطلبان 
اصفهانى ورود به مجلس 

سـتاد انتخابـات کشـور بـا انتشـار    فارس|
اطالعیه اى اعالم کرد: داوطلبان شرکت در انتخابات 
میاندوره اى مجلس شوراى اسـالمى در چهار حوزه 
انتخابیه اصفهان در اسـتان اصفهـان، اهر و هریس، 
مراغـه و عجب شـیر در اسـتان آذربایجان شـرقى و 
بندرلنگه، بستک و پارسـیان در اسـتان هرمزگان از 
روز یکشـنبه 8 اسـفند ماه آغاز مى شـود و یک هفته 

ادامه خواهد داشت.

توئیتر

بر اساس مصوبه هیئت وزیران 20 درصد از سهام هفت پاالیشگاه بزرگ از 
لیست سهام عدالت حذف شده است.

در حالى که بر اســاس قانون، ســال 94پایــان مهلت قانونى آزادســازى 
ســهام عدالت بود و مشــمولین مى بایست شــرایط خرید و فروش سهام 
60 شــرکت ســرمایه پذیر حاضر در پرتفوى ســهام عدالــت برخوردار 
مى شــدند، هیئت وزیران به پیشــنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده 34 
قانون اجراى سیاســت هاى اصل 44 قانون اساســى تصویــب کرد تا 20 
درصد سهام هفت شــرکت پاالیشــگاهى را از سبد ســهام عدالت خارج 

کند.
بر اساس این گزارش شرکتهایى که 20 درصد سهام آنها از سبد سهام عدالت 

کسر شده است عبارتند از :شرکت هاى پاالیش نفت اصفهان، تبریز، الوان، 
تهران، شیراز، کرمانشــاه و بندرعباس که بر اســاس این مصوبه نام آنها از 
فهرست  شرکت هاى واگذار شده به طرح توزیع سهام عدالت خارج شده است 
تا در اجراى قانون سیاســت هاى اصل 44 قانون اساسى به عنوان سهم 20 
درصد دولت از ارزش فعالیت هاى پاالیش نفتى توسط شرکت ملى پاالیش و 

پخش فرآورده هاى نفتى ایران ارائه شود.
به عالوه در دوره اختصاص سهام این شرکت ها به طرح توسعه سهام عدالت، 
سود مورد تقسیم مربوط به طرح توزیع ســهام عدالت اعم از وصول شده و 
وصول نشده، به طرح توزیع سهام عدالت تعلق داشته و بابت اقساط مشمولین 

این طرح محاسبه مى شود.

مدرس حوزه علمیه قم  گفت: تاکید    آفتاب نیوز|
قرآن این است که کار از علما و عقال ساخته نیست، علما 
فقط در حوزه ها جمع مى شوند درس شان را مى گویند 
دو بار، سه بار، چهار بار این اصول و فقه را مى گویند و 
تمام مى شــود. عده اى را هم تربیت مى کنند؛ این کار 
مقطعى است، کار از عقال هم ساخته نیست. بلکه جامعه 

را «قائمان بالعلم» اداره مى کنند.

آیت ا... العظمى جوادى آملــى در توضیح واژه «قوم» 
در عبارت «لَِقْوٍم َیْعِقُلوَن» بیان داشت: قوم عالم یا قوم 
عاقل؛ نظیر قوم عاد و ثمود نیست، ما روى کره زمین 
نداریم که این قوم، قوم عالم باشند، این قوم، قوم عاقل 
باشند! بلکه این قوم یعنى قیام؛ اگر کسى قائم «بالعلم» 
بود قائم «بالعقل» بود مثل امام [رحمۀ ا... علیه]، جامعه 
را اصالح مى کند. این اســتاد برجسته حوزه علمیه قم 

تاکید کرد:  اگر جامعه بخواهد اصالح بشــود با حوزه و 
درس و بحث حوزه، که مقطعى است حاصل نمى شود؛ 
آن تحّول عظیم که بتواند جلوى اعتیاد و  بى ازدواجى 
را بگیرد، جلوى ازدواج سفید ، افزایش  طالق و گرانى 
را بگیرد، و مدینه فاضله شــکل بگیرد، بــراى «لَِقْوٍم 
َیْعلَُموَن» اســت.اگر کســى «قائم بالعقل» و «قائم 
بالعلم» بود، آن وقت مى تواند کشورش را اصالح  کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
در حدود 500 هزار میلیــارد تومان پروژه هاى نیمه کاره 

در کشور داریم.
محســن کوهکن در مخالفت با کلیــات الیحه بودجه 
ســال 96 کل کشــور، گفت: اینگونه بودجه نویسى در 
کشور اشــکال دارد و مملکت را با مشــکل و بن بست 

مواجه مى کند.
وى ادامه داد: دولت ها در سال اولى که بر سر کار مى آیند 
در بودجه نویسى نگاه کارشناسانه دارند، اما در سال پایانى 

این گونه نیست.
نماینده مردم لنجان در مجلس با بیان اینکه در حدود 500 
هزار میلیارد تومان پروژه هاى نیمه کاره در کشور داریم، 
گفت: باید مشــخص شــود از 294 هزار میلیارد تومان 
بودجه کشور در سال 95 چه میزان محقق شده که گویا 

تنها 174 هزار میلیارد آن تحقق یافته است.
این عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس با بیان 
اینکه نوشتن بودجه به این صورت حرکت بر روى ریل 
محافظه کارى اســت، گفت: نباید امروز براى کسرى 
بودجه اوراق فروخته شود و سپس اوراقى دیگر فروخته 
شود تا اصل آن و سود اوراق قبلى تامین شود که این براى 

کشور مشکالتى ایجاد مى کند.
کوهکن با تاکید بر اینکه باید براســاس درآمدها بودجه 
نوشته شود، اظهار داشــت: نباید بودجه را بر روى ریل 

نسیه خورى بنویسیم.
وى تصریح کرد: درآمدهاى بودجه را باید واقعى و مطابق 
با شرایط اقتصادى کشــور لحاظ کنیم و هزینه ها را نیز 

مطابق با آن شرایط در بودجه ذکر کنیم.

جنجال بر سر خواهر و برادر 
شطــرنج بــاز

حضور درســا و برنا درخشــانى    بهار نیوز|
در مســابقات آزاد شــطرنج جبل الطارق واکنش تند 
فدراسیون شطرنج جمهورى اســالمى ایران را در پى 
داشته است. پیش تر یک نشریه آلمانى درسا درخشانى 
را «یکى از برترین بازیکنان شطرنج جهان» نامیده بود. 
به دنبال حضور بدون حجاب یک شطرنج باز ایرانى در 
تورنمنت جبل الطارق و مســابقه دادن برادر او با یک 
شطرنج باز اسرائیلى، یکى از نمایندگان مجلس ایران 
خواهان برخورد دستگاه هاى امنیتى با رئیس فدراسیون 

شطرنج شده است. 
رئیس فدراسیون شطرنج کشــورمان مى گوید: درسا 
درخشانى به خاطر عدم استفاده از حجاب و برنا (برادر 
14 ساله اش ) به خاطرمسابقه با یک حریف اسراییلى 

از مسابقات داخلى و عضویت تیم ملى شطرنج اخراج 
مى شوند.

برنا درخشانى 15 ساله با الکساندر هوزمان از اسرائیل 
مسابقه داد و درسا درخشانى شطرنج باز 18 ساله بدون 
حجاب در این مسابقات حاضر شد. به دنبال انتشار این 
خبر مهرداد پهلوان زاده اظهار داشت: این دو نفر بدون 
حمایت فدراسیون و به صورت شخصى در این مسابقات 
شرکت کرده بودند و شامل محرومیت مى شوند. پهلوان 
زاده حضور بدون حجاب درســا را به ایــن دلیل که او 
«اصًال ســاکن ایران نبوده و در اسپانیا دانشجو است» 
توجیه کرد و در توجیه بازى برنا با حریف صهیونیست 
هم گفت که «مسابقات جبل الطارق به صورت آزاد بوده 

و هر کسى مى توانست آنجا شرکت کند.»

اظهارات پهلوان زاده در حالى است که هر دو شطرنج باز 
فوق سابقه حضور در تیم ملى و قهرمان شدن در ایران 

را دارند و حتى درسا، نفر ششم جوانان جهان است.
از طرفى، توجیه آزاد بودن مسابقات در حالى است که 
آتوسا پورکاشیان و سارا خادم الشریعه دو نماینده ایران 
در مســابقات جهانى تهران نیز همراه با برنا و درســا 

درخشانى، در جام جبل الطارق حضور داشته اند.
پهلوان زاده بازى برنا با حریف صهیونیست را هم این 
طور توجیه کرده است که «در این رقابت ها چون تعداد 
شرکت کننده زیاد است، روى میزها پرچم نمى گذارند 
و فقط اسامى را مى نویسند و خیلى مشخص نیست که 
با کدام کشور بازى مى کنند و فقط در سایت نام نویسى 

مى کنند.»

به دلیل بی حجابی و مسابقه با حریف اسرائیلی

رهبر انقالب با اشاره به وقوع سیل و گرد و غبار 
درخوزستان گفتند: مسئوالن موظفند که با فکر 
و کار و تالش و همدلى با مردم، به این مشکالت 
رسیدگى و براى عالج قطعى آنها چاره اندیشى و 

اقدام کنند.
حضرت آیت ا... خامنــه اى رهبر معظم انقالب 
اســالمى در جلســه درس خارج فقه با اشاره به 
مشکالت و خسارت هاى شدید پدید آمده در اثر 
سیل و گرد و غبار در مناطق جنوب کشور، تأکید 
کردند: این حوادث حقیقتًا دل انسان را مى خراشد 

و مســئوالن موظفند که با فکر و کار و تالش و 
همدلى با مردم، به این مشــکالت رسیدگى و 
براى عالج قطعى آنها چاره اندیشى و اقدام کنند.

ایشان با اشــاره به مشاهدات گذشــته خود از 
مشــکالت پدید آمده براى مردم در جریان دو 
سیل مهیب افزودند: ســیل آفت بزرگى است و 
خســارت هاى زیادى براى مــردم و خانواده ها 
ایجاد مى کند و کمک به مردم سیل زده در مناطق 

جنوب، وظیفه و کارى الزم است.
ایشان مسائل این روزهاى خوزستان و قطع آب 

و برق و وســایل ارتباطى در هواى سرد را نمونه 
دیگرى از مشــکالت دلخراش و بسیار سخت 
مردم برشمردند و گفتند:  مسئوالن وظیفه دارند 
که به این مشکالت رسیدگى کنند و اگر کسى به 
فکر مردم باشد، نمى تواند در مقابل مسائل دشوار 
خوزستان راحت بماند و این وظیفه قطعى، فورى 
و همیشگى حکومتهاست که به فکر مردم باشند.

حضرت آیت ا... خامنه اى بــا انتقاد از برخى که 
به جاى حل مســئله ریزگردها، مسئولیت آن را 
متوجه گذشــتگان مى کنند، خاطرنشان کردند: 

درست است که برخى مسائل به چاره اندیشى هاى 
بلندمدت احتیــاج دارد اما این حرف که وضعیت 
فعلى نتیجه به فکر نبودن گذشــتگان اســت، 
کافى نیســت و مشــکلى را حل نمى کند و چند 
صباح دیگر نیز دیگران همین قضاوت را درباره 
ما خواهند کرد که چرا براى عالج مشکل مردم 

کارى انجام نشد.
ایشان افزودند: باید این ســختى ها را در زندگى 
مردم لمس، و براى عالج آنها فکر، کار، تالش، 

همدردى و همدلى کرد.

مشکالت مردم خوزستان و مناطق سیل زده دلخراش است؛ مسئوالن عالج کنند

 مسئوالن وظیفه دارند به مشکالت رسیدگى کنند

نباید بودجه را بر روى ریل 
نسیه خورى بنویسیم

اخراج پاالیشگاه اصفهان از سبد سهام عدالت

جامعه را «قائمان بالعلم» 
اداره مى کنند

یــک داعشــى کــه اکنــون در زنــدان اداره
 اطالعات اقلیم کردســتان عراق اســت، گفت: 
مفتیان و ســران داعش به او و دیگران اجازه داده 
بودند به هر تعداد از زنــان ایزدى و دیگر اقلیت ها 
که خواســتند، تجاوز کنند. وى افزود که در اوج 
پیشروى هاى داعش، در بســیارى از شهرهاى 
عــراق، براى تجــاوز به زنــان ایــزدى و دیگر

 اقلیت ها، از ایــن خانه به آن خانــه مى رفته و به 

بیش از 200 زن و دختر اســیر تجاوز کرده است. 
این داعشِى دستگیرشــده، همچنین گفت که از 
زمان پیوســتن به داعش در ســال 2013 تعداد 
500 نفر را نیز کشته اســت. این جوان 21 ساله 
گفته که از 14 سالگى به افراط گرایى جذب شده 
است. این کار به دست مفتى محله شان در موصل 
انجام و سبب شد او به القاعده و در ادامه به داعش

 بپیوندد.  

وزیر امور خارجه کشــورمان با بیان اینکه تهران به 
دنبال خصومت با هیچ کشورى نیست، تاکید کرد: 

موشک ابزار دفاعى ایران است.
محمد جــواد ظریف در پاســخ به ســوالى درباره 
آزمایش هاى موشــکى ایران گفت: موشــک ابزار 
دفاعى ماســت. ما به دنبال تحریک هیچ کشورى 

نیستیم.
وى با این حال تاکید کرد: ما کشورى بااقتدار در حوزه 

دفاعى و همچنین آماده براى دفاع از خود هستیم.
ظریف در پاسخ به سوالى درباره تغییر دولت کنونى 
آمریکا نیز گفت:  اینگونه نیســت که از یک روابط 
دوستانه وارد روابطى خصمانه با آمریکا شده باشیم. 
سیاســت آمریکا علیه ایران هیچگاه طى 30 سال 
گذشته دوستانه نبوده بلکه همیشه خصمانه بوده و 
مردم ما واکنش مثبتى به خصومت نشان نخواهند 

داد.

اعترافات هولناك 
یک داعشِى اسیر شده

موشک 
ابزار دفاعى ایران است
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تحصیل 400 هزار اتباع خارجى در ایران

رئیس مرکز مطالعات راهبردى ناجا گفت: مردم بدانند 
پلیس نگران آینده و آنهاست و در تالش است تا خودش 
را براى آینده آماده کند و از همین رو است که دانشگاه ها، 
مراکز پژوهشى و حوزه هاى اجتماعى نیز به میدان آمدند.

سردار احمدرضا رادان با تأکید بر ضرورت نگاه پلیس به 
عنوان پلیس اسالمى خاطرنشــان کرد: پلیس مطلوب 
باید سازمانى اسالمى و دینى باشد و نیروهاى آن مصداق 
عینى مجاهد فى ســبیل ا... اســت،که این امر یکى از 
مهمترین وجوه تمایز پلیس انقالب اســالمى با ســایر 

پلیس هاى دنیاست.
وى خاطرنشــان کرد: ما با شــناخت وضعیت خود در 

حوزه هاى اجتماعى،  تهدیدها و همچنین ساختار قدرت 
در تالش هستیم تا معمارى ناجا را طراحى کنیم چرا که 
حضرت آقا زمانى که براى تشــکیل این مرکز تدوین 
فرمودند، این مرکز را براى طراحــى فردا و پس فرداى 
جامعه الزم دانســتند تا فرماندهان براى حل مشکالت 

مردم و تأمین امنیت در جامعه با مشکلى مواجه نشوند. 
رئیس مرکز مطالعات راهبردى ناجا گفت: از نظر ما تعریف 
امنیت یعنى زندگى مردم بدون کمترین مشکل و احساس 
ناامنى و این تعریــف مى تواند در هر زمــان جوابگوى 
نیازهاى ما باشد تا با شناخت تهدیدات، احساس امنیت را 

در میان مردم تأمین کنیم.

معاون ساماندهى امور جوانان با اشــاره به اینکه آموزش 
دو هزار مربى مشــاوره تا پایان اســفند ادامه دارد، گفت: 
دوره هاى 16 ساعته مشــاوره ازدواج جوانان از فروردین 

96 آغاز مى شود.
محمدرضا رســتمى با بیان اینکه در بهمن ماه، 87 مرکز 
مشاوره ازدواج و خانواده مجوز فعالیت دریافت کردند افزود: 
امیدواریم تا پایان اســفند ماه 70 مرکز دیگر مجوز خود را 
دریافت کنند. وى ادامه داد: بر اساس برنامه ریزى انجام 
شــده تا پایان دولت یازدهم در مرداد ماه، تعداد این مراکز 

باید به 300 مرکز فعال مشاوره برسد.
معاون ســاماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با 

اشاره به همکارى مشترك این وزارتخانه با سازمان نظام 
روانشناسى در ارائه مجوز به مراکز مشاوره تأکید کرد: در 
کنار تسریع در ارائه مجوزها باید توانمندسازى این مراکز 
براى ارائه خدمات مؤثر در آموزش هــاى پیش از ازدواج 
و پس از تشکیل خانواده مورد توجه باشد تا مجموعه این 
خدمات به تشکیل خانواده پایدار و کاهش میزان طالق در 

جامعه منجر شود.
رستمى با بیان اینکه تعرفه استفاده از خدمات مشاوره توسط 
سازمان نظام روانشناسى تعیین مى شود، خاطرنشان کرد: 
حضور در دوره هاى آموزشى مراکز مشاوره اختیارى است 

اما در حال حاضر تقاضا از سوى جوانان بسیار باالست.

آغاز دوره هاى 16 ساعته 
مشاوره ازدواج

مردم بدانند پلیس 
نگران آینده است

خروج زنان از بازار کار
حدود سه میلیون زن در بازار کار ایران شاغل هستند. 
در واقع چیـزي در حدود 14 درصد از جمعیت شـاغل 
بازار کار ایران را زنان تشکیل می دهند. یک سوم از این 
تعداد مشمول مصوبه اي می شوند که در برنامه ششم 
تصویب شده است؛ یعنی چیزي در حدود یک میلیون 

نفر از زنان شاغل کشور.
حجـت ا... میرزایـی معاونت اقتصـاد و برنامـه ریزى 
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعى معتقد اسـت، این 
مصوبه در سـطح خرد به سـود آن دسـته از زنانى که 
امـکان بهره منـدي از آن را دارند، تمام می شـود، زیرا 
آنها می توانند بـا کار کمتر و فقط با سـپرده گذاري در 
بانک ، از درآمد بیشـتري حتی از دوران اشتغال کامل 

خود بهره مند شوند. 
به گفته وى، این مصوبه در سطح کالن، به ضرر جامعه 
زنان تمام خواهد شـد، چراکه فقط در طول پنج سال، 
جمعیت زنـان را از 14درصد به 8 تـا 9 درصد کاهش 
خواهد داد و سـرانجامش جـذب نیـروي کار جوان یا 
نیروي کار زن نیست، زیرا کارفرمایان به سبب رکود، یا 
نیرو جذب نمی کنند یا از جذب نیروي کار زن به سبب 

بار  باالي مالی و قانونی، سر باز می زنند.

مردم ایران، خوب را مى فهمند 
دسـتیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت هاى 
مذهبى گفت: مردم ایران راه خـوب و بد را از تبلیغات 
رادیو و تلویزیون و تریبون ها نمى گیرند، بلکه راه خود 
را با مطالعه و توجه به سـخنان رهبرى پیدا مى کنند، 

مردم ایران این را خوب فهمیده اند.
على یونسـى با بیان اینکه ملت ایران بـه لطف خدا از 
سه سـرمایه مادى، معنوى و انسـانى برخوردار است 
گفت: سـرمایه مادى همان معـادن، ذخایر، جنگل ها 
و سرمایه هایى اسـت که به لطف خدا در دل سرزمین 
ایـران جاى گرفتـه اسـت و بنابراین با داشـتن چنین 
سرمایه هایى ملت ایران شایسته فقر و بیکارى نیست و 

نباید رنج و نادارى را تحمل کند. 
وى افزود: هر جا که فقر و نادارى وجود داشـته باشـد 
متأسـفانه انواع ناهنجارى ها و گرفتارى هـا نیز وجود 
دارد چرا که فقر ریشه بسیارى از جرائم، اعتیاد، دزدى، 
طالق، نـزاع، بدبینى، متالشـى شـدن خانواده ها و... 

است.

درختى به نام «کنوکارپوس»
رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت در نشسـتى 
خبرى در مورد مشکل تنفسى مردم اهواز گفت: شاهد 
بودیم که در سـال 90 با اولین باران پاییزى شش الى 
هفت هزار نفر از مردم اهواز بخاطر مشکالت تنفسى 
به بیمارسـتان مراجعه کردند و این آمار در سال 95 به 

28 هزار نفر رسید.
معصومه ابتکار  افزود: بنابراین به سرعت کارگروهى 
تشکیل شد و دالیل این مسـئله را بررسى کرد، یکى 
از مهمتریـن دالیـل ایـن بـود کـه شـهردارى اهواز 
قبل از سـال 90، صـد هـزار اصلـه از درختى بـه نام 
«کنوکارپوس» را بخاطر زیبایى از یک کشور خارجى 
وارد کرده بود که این درخت جزو گـروه هاى مهاجم 
بیگانه دسـته بندى مى شـد، گرده هاى این درخت در 
زمان بـاران رطوبـت را جمع و وارد دسـتگاه تنفسـى 

مى کرد و در نهایت سبب بروز آلرژى و آسم مى شد.

وایتکس و شیر
رئیس اداره نظارت برغذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى 
اسـتان زنجان بـا اشـاره به اینکـه در خصوص شـیر 
پاسـتوریزه همـواره ابهامـات زیـادى وجـود دارد که 
ناشى از شایعاتى است که در فضاى مجازى گسترش 
مى یابـد، گفت: شـایعاتى نظیـر اسـتفاده از وایتکس 
بـراى پاییـن آوردن بـار میکروبى شـیرهاى ورودى 
کارخانه ها، استفاده از شیر خشک براى تولید شیرهاى 
پاستوریزه و اسـتفاده از مواد افزودنى براى ماندگارى 
شـیر از جمله شـایعاتى اسـت که در این زمینه وجود

 دارد.
جالل حجـازى با اشـاره بـه اینکه ممکن اسـت این 
اتفاق در واحدهـاى کوچک لبنیات سـنتى که از یک 
گاودارى سـنتى خریـدارى مى کنند بیافتـد، گفت: با 
توجه به نظارت هاى موجود توسط واحدهاى نظارتى 
غذا و دارو، ممکن نیسـت در این زمینه مشکل وجود 

داشته باشد.

چرك نویس

در سال هاى اخیر مدارسى در کشــور ایجاد شده اند که 
وظیفه خود که تعلیم به دانش آموزان اســت را به خوبى 

انجام نمى دهند.
یک زمانى نرفتن به مدرسه و خوددارى از آن در بین دانش 
آموزان رواج بسیارى داشت که گاهى  دانش آموز هزار بهانه 
تراشى مى کرد تا به مدرسه نرود.البته که این موضوع در 

حال حاضر نیز به ندرت مشاهده مى شود.
گاهى اوقات اعتراض این کودکان بــا گریه و رفتارهاى 
پرخاشگرانه همراه اســت و زمانى که فشار براى رفتن به 
مدرسه از کودك برداشته مى شود، این عالئم هم ناپدید 

خواهد شد.
اما امروزه شاهد نقطه مقابل این موضوع در برخى مدارس 
کشور هستیم.یعنى مدارسى که بهانه تراشى مى کنند تا 
کالسى تشکیل نشــود و دانش آموزان هم از درس عقب 

بیافتند.
یکى از والدین دانش آموزان در مدرســه ابتدایى در شهر 
پردیس  گفت: «پسرم، دانش آموز مقطع سوم ابتدایى است.

این مدرسه وظیفه خود که تعلیم به دانش آموزان است را 
به خوبى انجام نمى دهد و بزرگ ترین مشکل این است که 
در روز چهارشنبه معلمى در کالس فرزند من حضور پیدا 
نمى کند و همه دانش آمــوزان کالس در این روز بدون 

یادگیرى درس و حضور معلم به مدرسه مى روند.»
این مادر در ادامــه گفت: «معلــم در کالس حضور پیدا 
نمى کند و مدرسه هر هفته از یکى از والدین مى خواهد در 
روز چهارشــنبه به جاى آموزگار به کالس برود و از دانش 

آموزان مراقبت کند.»
وى با بیان اینکــه برخى والدین بــراى مراقبت از دانش 
آموزان در مدرسه حضور پیدا مى کنند، اظهار داشت: «چند 

روز گذشــته هیچ مادرى حاضر به رفتن به مدرسه نشد و 
این خود مشکلى اساسى براى دانش آموزان ایجاد کرد به 
طورى که در کالس قفل شد و هیچ یک از دانش آموزان 

قادر به باز کردن در نبود.»
مادر دانش آموز ابتدایى گفت: «ما از این وضعیت به شدت 

ناراضى هستیم.»
در ادامه مســعود ثقفى رئیس اداره اطالع رسانى و روابط 
عمومى آموزش و پرورش شــهر تهران  اظهار داشــت: 
«در صورتى که دانش آموزان در مدرسه اى با مشکالت 
اینچنینى مواجه مى شــوند، والدین باید به اداره ارزیابى 
عملکرد پاسخگویى به شــکایات مراجعه کنند و شکایت 

خود را ثبت کنند.»
وى افزود: «در صورت ثبت شــکایت موضوع مورد نظر 

بررسى و مشکل رسیدگى خواهد شد.»

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس 
خارج از کشور از تحصیل 400 هزار دانش آموز اتباع 

خارجى در جمهورى اسالمى ایران خبر داد. 
«خلیل بابالو» در مراسم امضاى تفاهمنامه موسوم به 
GGP  بین دو کشــور ژاپن و ایران که با حضور سفیر 
ژاپن در ســاختمان امور بین الملل وزارت آموزش و 
پرورش برگزار شد، اظهار داشت: قرابت فرهنگى بین 
مردم ایران و ژاپن باعث شده تا این کشور در دیدگاه 

ایرانیان جایگاه مثبتى داشته باشد. 
 وى با بیان اینکه کشورهاى ایران و ژاپن هر دو درگیر 
جنگ و مصائب بعد از آن شده اند و این امر مشترکاتى 
را بین مردم دو کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: 
زمینه هاى رشــد تعلیم وتربیت در دیــدگاه رهبران 
دو کشور داراى مشترکاتى اســت و تبادل تجربیات 
مى تواند در ارتقاى کیفیت آموزش و پرورش مؤثر باشد. 
 بابالو گفت: علیرغم تحریم هاى ظالمانه و مشکالت 
مالى بخاطر درك انســانى از نقش آموزش در تربیت 
دانش آموزان در سال جارى میزبان بیش از 400 هزار 

دانش آموز پناهنده هستیم. 
 وى با اشــاره به تأکید رهبر معظــم انقالب مبنى بر 
پوشــش تحصیلى اتباع خارجى افزود: با نگاه انسان 
دوستانه اى که در جمهورى اسالمى ایران وجود دارد، 
تالش کرده ایم هیچ دانش آمــوز خارجى در ایران از 
تحصیل بازنماند و تاکنون بیش از 800 میلیارد تومان 
هزینه تحصیل اتباع خارجــى کرده ایم.  رئیس مرکز 
امور بین الملل و مدارس خارج از کشــور خاطرنشان 
کرد: صرف نظــر از بحث مادى، نگاه مثبت کشــور 
ژاپن به تعلیم وتربیت و توجه به مناطق محروم بسیار 
ارزشمند است و امیدواریم بیش از پیش شاهد توسعه 
و تقویت ارتباطات فرهنگى بین دو کشــور باشــیم.  
 GGp ،به گزارش روابط عمومى آمــوزش و پرورش
پروژه هایى هســتند که از محل اعتبارات بالعوض 
دولت ژاپن و براى اجراى پروژهایى در زمینه توسعه 
و تأمین امنیت انسانى و برحســب نیازهاى متفاوت 
کشورهاى در حال توســعه اجرا مى شوند و در ایران 

این پروژه ها در مناطق کم برخوردار اجرا مى شوند.

بیکارى یک معضل ناشى از وضعیت نامساعد اقتصادى 
است که تبعات آن بیشتر در فضاى فرهنگى و اجتماعى 
بروز و ظهور پیدا مى کند. فرد بیکار فاقد توان تأمین معاش 
است، نمى تواند تشکیل خانواده دهد، احساس ناکارآمدى 
و سرخوردگى دارد و در نهایت نسبت به مسائل جامعه، 

فرد بى تفاوتى است.
سال گذشــته مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکارى را
 11 درصد اعالم کرد. بر اساس تعریف مرکز آمار هر فرد 
به ازاى یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب مى شود. 
کامًال واضح اســت که 11 درصد نرخ بیکارى با در نظر 
گرفتن چنین تعریفى یعنى از دســت رفتن بخش قابل 

توجهى از توان جمعیت جوان کشور.
اگر فرض کنیم طبق تعریف مرکز آمار، فرد با یک ساعت 
کار در هفته شاغل محسوب شود آیا توان تأمین حداقل 
معاش خود را دارد؟ طبق مصوبه شورایعالى کار هر ساعت 
کار معادل سه هزار و693 تومان دریافتى به همراه دارد.
پس مى توان اینطور تصور کرد که مرکز آمار معتقد است 
فردى با درآمد ماهیانه حدود 15 هزار تومان شاغل است. 
حتى اگر این دریافتــى را ده برابر تعاریف موجود در نظر 
بگیریم باز هم چنین فردى قادر نیســت حداقل معاش 

خود را تأمین کند.
معضل بیکارى در کشور منشأ بسیارى از ناهنجارى هاى 
اجتماعى است اما متأسفانه نه تنها دولت ها برنامه مدونى 
براى مقابله با آن ندارند بلکه با برخى سیاست هاى غلط 
اقتصادى بازار کار داخلى را روز به روز با بحران بیشترى 

مواجه مى کنند.
پژوهشى که سال 1389 در دانشــگاه خوارزمى انجام 
شد؛ نشان داد که بین نرخ بیکارى در ایران و قاچاق مواد 
مخدر رابطه معنى دارى وجود دارد. طبق این پژوهش به 
ازاى هر 1 درصد افزایش نرخ بیکارى، مواد مخدر کشف 
شده در هر صد هزار نفر جمعیت 3 کیلوگرم افزایش پیدا 

مى کند.
پژوهش حسین عباســى نژاد استاد دانشــگاه تهران و 
جمعى از دانشجویان این دانشگاه در سال 1391 نشان 
مى دهد که در مقایسه بین بیکـارى و تورم اثر تخریبى 
بیکارى بیشتر از تورم مى باشد. در بخشى از این پژوهش 
مشخص شد بین افزایش بیکارى و جرم رابطه مستقیم 

معنى دار وجود دارد.
از سوى دیگر بیمه بیکارى در کشور نهایتاً حدود 5 درصد 
از جامعه بیکار کشــور را تحت پوشش قرار مى دهد و در 
واقع 95 درصد بقیه فاقد هیچ گونه درآمد قابلیت تکیه و 

آماده ارتکاب به انواع جرائم هستند.
سرطان امنیت شغلى و بهره ورى معیوب

موضوع دیگرى که نرخ بیکارى را در معرض افزایش قرار 
مى دهد موضوع امنیت شغلى است. امنیت شغلى احتمال 
این است که شخصى بتواند خود را حفظ کند و احتمال 
بیکار شدن شــخص بسیار پایین باشــد. امنیت شغلى 
موافق چرخه تجارى عمل مى کند به این صورت که در 
رونق اقتصادى افزایش مى یابــد و در رکورد ها کاهش 

خواهد داشت.
اردیبهشت امسال وزارت کار با اعالم تغییر وضعیت بیش 
از 93 درصد کل قراردادهاى کار به موقت یک ماهه، سه 
ماهه و یکساله، مدل جدید امنیت شغلى کارگران را ارائه 

کرد. قرارداد موقت در کار به امنیت شــغلى نیروى کار 
لطمه وارد مى کند، باعث افت شــدید بهره ورى نیروى 
کار در کشور مى شــود. کاهش امنیت شغلى، کارکنان 
سازمان را دچار استرس و آشــفتگى مى کند و راندمان 
را تا حدود زیادى پایین مى آورد. آمارها نشــان مى دهد 
بیــش از 11 میلیــون نفر در کشــور امنیت شــغلى 

ندارند.
ناتوانى در برنامه ریزى براى آینده شــغلى مســتقیمًا 
بر روى آرامــش روانى خانوار اثر منفــى دارد و زمینه را 
براى اختالفــات خانوادگى و تبعــات اجتماعى بعدى 
فراهم مى آورد. مى توان ادعا کرد بخش قابل توجهى از 
آسیب هاى اجتماعى کامًال با موضوع بیکارى و امنیت 

شغلى درگیر هستند. 
سال گذشته فرهمندپور مشاور وزیر و مدیرکل امور زنان و 
خانواده وزارت کشور علت اصلى عالقه بانوان براى ورود 
به عرصه هاى اقتصادى را بخاطر کاهش احساس امنیت 
معیشتى در خانواده ها دانست. امنیت معیشتى خانواده ها 
با امنیت شغلى آنها نسبت مستقیم دارد و اگر امنیت شغلى 
خانواده در خطر باشــد جذب زنان به بازار کار نه چندان 
در ارتباط با فرهنــگ ایرانى- اســالمى دور از انتظار

 نیست.
همچنین مطالعات نشــان مى دهد کــه طى یک دوره 
بیکارى، سالمت روان مردان بیشتر از زنان تحت تأثیر 
قرار مى گیرد. طبق نظر سنجى به عمل آمده از 11هزار 

مرد، توسط مرکز آماردهى وزارت کار، یک چهارم شان 
(حدود 24 درصد) که تجربه بیکارى داشته اند، مراحلى از 
افسردگى را گذرانده اند؛ در حالى که از میان مردان شاغل، 

فقط 13 درصدشان مدتى افسردگى داشته اند.
عاقالنه به نظر مى رســد که دســت اندرکاران بیش از 
رایج شــدن برخى ناهنجارى ها با شناســایى درست 
علت و عوامل بروز ناهنجــارى از ازدیاد آنها جلوگیرى 
کنند. بیکارى و نبود امنیت شــغلى محور بازه بزرگى از 
ناهنجارى هاى اجتماعى از طالق تا سرقت است و بى 
برنامه بودن دولت ها در برخورد با آنها اثرات سوء غیرقابل 

اجتنابى دارد.
روى آوردن تعــداد بى شــمارى از جوانان کشــور به 
دستفروشى یا به عبارت دیگر شــبکه توزیع کاالهاى 
مصرفــى نامرغوب، ناشــى از بى برنامه بــودن دولت 
در توجه به تولید ملى و بحث اشــتغال جوانان اســت. 
اشــتغال کاذب یا همان فعالیت در حوزه هاى غیرمولد 
توسط سرمایه انســانى جوان یعنى از دست دادن مکرر 

فرصت ها.
آمارها نشــان مى دهد موضوع بیکارى با سیاست هاى 
آموزشى کشور نســبت مســتقیم دارد. طبق اظهارات 
عادل آذر رئیس مرکز آمــار حدود یک میلیون تحصیل 
کرده دانشــگاهى در کشــور بیکارند و نــرخ بیکارى 

فارغ التحصیالن دانشگاهى 18/5درصد است.
در دنیاى امروز امنیت شغلى به معناى استخدام رسمى 
نیســت و باید به جاى وابســتگى افراد به ســازمان، 
سازمان ها وابســته به خدمات افراد باشــند و این مهم 
جز از طریق آموزش هــاى مورد نیاز بازار کار توســط 
سیستم آموزشــى کشــور مقدور نیســت و مى توان 
استدالل کرد بخشى از مسئولیت بیکارى موجود ناشى 
از عدم تناســب میــان آموزش ها و نیازهــاى بازار کار

 است.
بى توجهى به تولید ملــى، بى برنامگى دولت هاى براى 
موضوع مهم اشتغال، ناکارآمدى سیستم آموزشى کشور 
و امنیت شغلى غیر قابل اتکا نقش قابل توجهى در باال 
رفتن نرخ بیکارى در کشور دارد و همه این موارد جامعه 
را به جاى تولید به سمت شــبکه توزیع، واسطه گرى و 
داللى کاالهاى وارداتى ســوق مى دهد و در دراز مدت 
و گسترش روزافزون دامنه نفوذ شرکت هاى بزرگ چند 
ملیتى نیروى کار جوان کشــور بیشتر به سمت اشتغال 
غیرمولد و افزایش ناهنجارى هــاى اجتماعى گرایش 

پیدا خواهد کرد.

سرطان امنیت شغلى و بیکارى در 
جامعه ایرانى 

تعداد زوج نابارور در کشــور به سه میلیون مى رسد که با 
تمهیدات سیاســت هاى جمعیتى با توانمندى پزشکان 

نیمى از این افراد درمان پذیر هستند.
فرناز اهدایى وند مدیر گروه ســالمت خانواده شــهید 
بهشتى اظهار داشــت: بیمارى هایى نظیر آندومتریوز، 
سرطان شایع دهانه رحم، کیست هاى تخمدانى و سایر 
بیمارى ها در زنان از عوامل تهدید کننده سالمت فرد و 
جمعیت جامعه محسوب مى شود که اگر این افراد در زمان 
اولیه و با اعتماد دو جانبه پزشک و بیمار راه هاى درمانى 
را طى کنند در بسیارى از موارد مى توانند شاهد بارورى 

و تولد فرزند باشند.
وى گفــت: تمهیــدات وزارت بهداشــت در بحــث 
سیاست هاى جمعیتى مطلوب است و مى توانیم امیدوار 
باشیم با ارجاع به موقع بیماران و طى کردن روند درمان، 
یک میلیون جمعیت به کشور افزوده مى شود که در این 
تمهیدات اولین دوره درمان رایگان است و تهیه کتابچه 
آندومتریوز، نابارورى، ســن در بارورى و... براى زوجین 

طراحى شده است.
اهدایى وند اظهار داشــت: 18 تا 35 سال بهترین زمان 
بارورى اســت و 20 تا 30 ســال بهترین زمان باردارى 
است زیرا بعد از 35 سالگى شــاهد افزایش عفونت ها، 
کاهش میزان بارورى و حاملگى هاى پر خطر هستیم و 
در زیر 18 سال نیز نیازمند مداخالتى هستیم تا سالمت 

جنین حفظ شود.
وى افزود: در فرهنگ اسالمى ازدواج بهنگام و شیردهى 
توصیه شده است که امروزه مى بینیم حاملگى، زایمان و 
شیردهى یک عامل مهم در پیشگیرى از سرطان سینه 
اســت که نتایج این مطالعات در کشورهاى پیشرفته به 
اثبات رسیده و این گروه ها تمهیداتى را براى افراد سنین 

ذکر شده در نظر دارند.
اهدایى وند تصریح کرد: سبک زندگى امروز و ورود بانوان 
به حوزه اســتعمال دخانیات و قلیان به ویژه توتون هاى 
میوه اى و معطر که معادل 40 نخ ســیگار است بانوان را 
در معرض ابتال به ســرطان قرار مى  دهد و روى بارورى 

خانم ها، سقط جنین، زایمان زودرس، تولد جنین نارس 
و... تأثیــر مى گذارد که بایــد افراد دقت نظــر را در به 
کارگیرى از تغذیه مناســب، تحرك و ســایر عوامل در 

نظر بگیرند.
مدیر گروه سالمت خانواده شــهید بهشتى عنوان کرد: 
در کشور 250 هزار سقط در سال مشاهده مى شود و در 
راستاى سیاست هاى جمعیتى، حاملگى در سنین مناسب، 
کاهش ســن ازدواج و بارورى در نظر گرفته شده که با 
توجه به آلودگى هاى محیط زیست که به ناهنجارى هاى 
جنین مى انجامد وزارت بهداشت تمهیدات خوبى را در 

دست پیگیرى و اجرا دارد.
وى تصریح کرد: توانمندى علمــى متخصصان زنان و 
زایمان در کشــور مطلوب بوده و دختران و زنان جامعه 
بعد از ســنین بلوغ با بروز اختــالالت هورمونى باید به 
متخصصین زنان و زایمان مراجعه کنند تا شاهد عوارض 
بیمارى هاى پرخطر نباشند و بتوانیم شاهد تولد نوزادانى 

سالم در کنار مادرانى سالم باشیم.

مدرسه اى که یک روز در هفته هتل است!

3 میلیون زوج نابارور در کشور
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دریافت استاندارد بین المللى 
براى کنترل کیفیت آب 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان کاشان 
گفـت: آزمایشـگاه مرکـزى شـرکت آب و فاضالب 
کاشـان کـه مسـئولیت کنتـرل کیفیـت آب شـرب 
شهرسـتان هاى کاشـان و آران و بیـدگل را به عهده 
دارد موفق بـه اخذ گواهینامـه اسـتاندارد بین المللى

 ISO/ IEC ۱۷۰۲۵ شد.
محمدرضا اسدى اظهار داشت: آب سالم و بهداشتى 
یکى از مهمترین عوامل مؤثر بر سالمت شهروندان 
اسـت از ایـن رو شـرکت آب و فاضالب بـه صورت 
مسـتمر و از نواحى مختلف شهرستان از آب مصرفى 
نمونه بـردارى کـرده و سـالمت و کیفیـت آن را در 

آزمایشگاه مرکزى این شرکت کنترل مى کند.

خیابان عالقمندان تا پایان سال 
به بهره بردارى مى رسد

مدیر منطقه 8 شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه در 
سطح این منطقه ده ها پروژه کوچک و بزرگ ترافیکى 
در حال اجراست، از بهره بردارى خیابان عالقمندان تا 

پایان سال جارى خبر داد.
عباسـعلى نصوحى افزود: احداث خیابان عالقمندان 
به عنوان یکى از خیابان هاى مهم شـمالى – جنوبى 
منطقه 8 که محـور باهنر را به خیابان شـهید فروغى 
متصل مى کند، تا پایان سال جارى تکمیل مى شود.

استفاده از کاالى با کیفیت داخلى 
مورد توجه ویژه قرار دارد

معاون پشتیبانى و مهندسى بانک مهر اقتصاد گفت: 
اسـتفاده از کاالى با کیفیـت تولید داخـل و توجه به 
استانداردهاى ساختمان سازى در ساختمان هاى جدید 

مورد توجه ویژه قرار دارد.
محمد اکبـرى اظهارداشـت: همدلى و همـکارى در 
بیـن کارمنـدان و مدیران شـعب بانک مهـر اقتصاد 
اسـتان اصفهان، از مهمتریـن دالیل پیشـرفت این 

استان است.
وى ضمن تأکیـد بر رعایت صرفه و صـالح بانک در 
احداث، خرید و تجهیز شعب تصریح کرد: باید استفاده 
از کاالى با کیفیت تولید داخل و توجه به استانداردهاى 
ساختمان سازى در سـاختمان هاى جدید مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
معـاون پشـتیبانى و مهندسـى بانـک مهـر اقتصاد، 
تقویت زیرساخت ها و به روزرسانى تجهیزات شعب را 
مطابق با نیاز مشتریان و در راستاى افزایش بهره ورى 

سازمانى برشمرد.
اکبرى فروش امالك مازاد در بانک مهر اقتصاد را از 
سیاسـت هاى اصلى این بانک عنوان کرد و گفت: تا 
پایان آذرماه سال جارى بیش از چهار برابر مدت مشابه 
سـال گذشـته ملک هاى مازاد متعلق به این بانک به 

فروش رفته است.

نجف آباد، شهر سبز است
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: نجف آباد 
جزو نخستین شهرهاى سبز استان اصفهان است که 

بیش از 110 هزار مشترك گاز طبیعى دارد.
مصطفى علـوى اظهار داشـت: در حـال حاضر 110 
هزار و 86 مشـترك در پنج شـهر و 15 روستاى این 

شهرستان از نعمت گاز طبیعى برخوردار هستند.
وى با اشاره به اینکه نجف آباد جزو نخستین شهرهاى 
سبز استان به شمار مى رود،  بیان داشت: بهره بردارى 
از سه ایستگاه TBS و آغاز عملیات اجرایى احداث پنج 
ایسـتگاه TBS و 10 کیلومتر شبکه گذارى مربوط به 

طرح جامع نجف آباد است.
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان گفت: طرح 
جامع نجف آباد از سال 93 در راسـتاى پایدارى گاز تا 
25 سال آینده مورد بررسى قرار گرفت و با تصویب آن 
در سال 94 احداث سه ایستگاه TBS با ظرفیت هاى 
10 و 20 هزار متر مکعب در ساعت با هزینه 17 میلیارد 
ریال آغاز شـد.وى همچنین از آغـاز عملیات اجرایى 
احداث پنـج ایسـتگاه TBS با ظرفیت هـاى 10 و20 
هزار متر مکعب در ساعت مربوط به طرح جامع نجف 
آباد خبرداد و گفت: بالغ بر 27 میلیارد ریال براى اجراى 

این پروژه ها پیش بینى شده است.

رئیس اداره تعــاون و رفــاه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان، گفت: ثبت نام اســکان نــوروزى در 
ســامانه اینترنتى از 5 تا 25 اســفندماه خواهد بود و 30 
درصد مدارس به صورت رزرو اینترنتی تکمیل ظرفیت 

می شوند.
آذرکیوان امیرپور با اشــاره به اینکه هزار و 357 مدرسه 
با 13 هزار و 640 کالس درس در کل استان براي این 
موضوع پیش بینی شده است، اظهار داشت: 650 مدرسه 
با شش هزار و 600 کالس درس صرفًا در شهر اصفهان 

براي خدمت رسانی درنظر گرفته شده است.
وى تصریح کرد: از روز 26 اسفند ماه پذیرش همکاران 

فرهنگــی را خواهیم داشــت و تــا 11 فروردین این 
خدمت رسانی در 41 ناحیه و منطقه در کل استان انجام 

می شود.
امیرپور با اشاره به اینکه در حال تجهیز مدارس به وسایل 
اولیه جهت پذیرایی و اسکان مهمانان فرهنگی هستیم 
افزود: اعتبار این طرح در اســتان در حدود چهار میلیارد 
تومان اســت. وى با تأکید بر آمادگی هشت ستاد براي 
پذیرش مهمانــان فرهنگی در شــهر اصفهان، گفت: 
دستورالعمل افزایش نرخ هنوز براي ما ابالغ نشده است 
اما پیش بینی می شود امسال 10 تا 12 درصد افزایش در 

این زمینه داشته باشیم.

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: اصفهان محل پــرورش پنج نوع ماهى 
خاویارى از گونه هاى اســترلیاد، سیبرى، چالباش، فیل 

ماهى و ازون برون است.
محمدرضا عباسى اظهار داشــت:  فرآیند تولید ماهیان 
خاویارى به صورت پایلوت در چهار شهرســتان آران و 
بیدگل، کاشان، اصفهان و خورو بیابانک صورت مى گیرد.

وى بیان داشــت: اســتان اصفهان یکى از استان هاى 
پیشــگام در پرورش و تولید خاویار بوده به طورى که از 
سال 1390 با هدف تأمین گوشت ماهى در کوتاه مدت 
و تولید خاویار در میان مدت مبــادرت به اجراى پایلوت 

پرورش ماهیان خاویارى کرده است.
مدیر امور شــیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان ادامه داد: امیدواریم طى سه چهار سال 
آینده شــاهد اولین بهره بردارى و برداشــت خاویار در 

استان باشیم.
وى گفت: اســتان ما پتانســیل و ظرفیت هاى مناسبى 
براى پرورش ماهیان خاویارى را دارد و تمام واحدهاى 
پرورشى داراى مجوز در استان اصفهان مى توانند مبادرت 
به خرید بچه ماهى کنند و در این خصوص ســهمیه اى 
به هر واحد اختصاص  داده مى شود که امید است امسال 
شاهد سهمیه باالتر استان از بچه ماهیان خاویارى باشیم.

به زودى؛ثبت نام اسکان 
نوروزى فرهنگیان

اصفهان محل پرورش
 5 نوع ماهى خاویارى است

جمال نوروزباقرى 

با نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال و شروع تعطیالت 
نوروزى، شهر اصفهان میزبان گردشگرانى است که براى 
گذران روزهاى تعطیل عید به این شهر سفر مى کنند. اما 
آنچه در این چند سال شاهد هســتیم نه فقط در ارتباط 
با گردشــگران داخلى که حتى خارجى، صنایع دســتى 

اصفهان مهجور و بى طرفدار مانده اند.
صنایع دستى در اصل مجموعه اى از محصوالت است 
که با استفاده از مواد اولیه بومى هر شهر تولید مى شود 
و ابزار اصلى تولید آن، دســت و ابزار دستى مى باشد. در 
این گونه صنایع، ذوق هنرى و خالقیت فکرى شخص 
صنعتگر حرف اول را مى زنــد و همین عامل وجه تمایز 
محصوالت این گونه صنایع از مصنوعات مشابه صنایع 

ماشینى و کارخانه اى است.
از صنایع دســتى به عنــوان «هنر– صنعــت» نیز یاد 
مى کنند چرا که عالوه بر کاربردى و مصرفى بودن آن 
(وجه صنعتى)، برآمده از فکر، ذوق و اندیشــه شخص 

هنرمند است لذا جنبه هنرى نیز دارد.
اســتان اصفهان در این زمینــه یکى از پیشــتازترین 
استان هاســت؛ به نحوى که از بین 250 رشته صنایع 
دســتى شــناخته شــده در کشــور، از دیرباز تاکنون 
محصوالت 199 رشــته در این اســتان تولید مى شده 
است. تزیینات آجرى، کاشیکارى، گچبرى و انواع خط 
در آثار تاریخى و هنرى و معمارى، هنرهاى زرى  دوزى 
و قلمــکارى، ترمه و نقره کارى، زرنگارى و رونویســى 
کتب، قرآن و قطعات نگارگرى، مینا، منبت کارى و... از 
جمله هنرهایى هستند که به زعم کارشناسان، مهد آنها 
اصفهان بوده است. در حال حاضر نیز90 درصد آثار مینا و 
قلمکارى، 85 درصد آثار قلمزنى و 50 درصد خاتم کشور 

با دستان هنرمندان اصفهانى خلق مى شود.

اما چرا صنایع دستى در اصفهان مهجور و 
بازار آن بى رونق است؟

در حال حاضر ســه هزار و500 کارگاه تولیدى و تعداد 
زیادى فروشگاه صنایع دستى در شهر اصفهان مشغول 
فعالیت مى باشند اما وجود چالش ها و مسائلى سبب بروز 
مشــکالت اقتصادى و حتى اجتماعى و فرهنگى براى 

شاغالن این رشته در استان شده است.

صنایع دســتى کل کشــور، به ویژه شــهر اصفهان، با 
معضالتى چون کاهش انگیزه سرمایه گذارى، کاهش 
نقدینگى و ســرمایه در گردش، کاهــش میل و عالقه 
جوانان جهت آموزش و ورود به حـــوزه صنایع دستى 

مواجه است.
برخى از مسئولین استان معتقد هستند که بزرگ ترین 
مشکل نه فقط در اصفهان، بلکه در ایران مربوط به بخش 

بسته بندى صنایع دستى براى صادرات است.
رئیس اتحادیه صنایع دستى استان اصفهان بر این باور 
است که پس از جمع آورى اجناس خارجى صنایع دستى، 
گام بعدى شناســنامه دار کردن آثار و همچنین نهادینه 

کردن بسته بندى است.
عباس شیردل معتقد است؛ براى بسته بندى آثار زحمات 
زیادى کشیده شده تا هنرمندان، قانع به این کار شوند و 

نتایج مثبت آن را هم دیده اند.
اما در این بین هنرمندان اصفهانى بر ضرورت فعال شدن 

اتحادیه صنایع دستى تأکید دارند.
معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان، فعال شدن اتحادیه را از 
اهداف اصلى سازمان صنعت، معدن و تجارت مى داند که 

مى تواند مشکالت تولید و فروش را مرتفع کند.
محمد مجیرى مــى گوید: باید مطابق ســلیقه و ذائقه 
مشــترى کار کرد؛ بایــد از ظرفیت ارائــه محصوالت 

اصفهانى به دنیا استفاده کرد.
در این بین اما نظر صنعتگــران اصفهانى خالف اظهار 

نظرهاى مسئولین استان است. 
پیرمردى در کنار دکان خود نشســته و به اطراف میدان 
نگاه مى کند. تمایلى به گفتن اسم و ریشه خانوادگى خود 

ندارد. وى یکى از صنعتگران قدیمى اصفهان است که 
در میدان امام(ره) مغازه دارد و صنایع خاتم تولید مى کند.

وى درباره بســته بندى صنایع دستى مى گوید: «هزینه 
تولید باال رفته و تا چندى پیش که با افت شدید گردشگر 
مواجه بودیم، کار کردن عادى هم مقرون به صرفه نبود، 
چه برسد به اینکه براى محصوالتمان بسته بندى درنظر 
مى گرفتیم. در حال حاضر که شــرایط گردشگرى بهتر 
شــده، همچنان قیمت مواد اولیه باالســت و کار تولید 
آسان نیست. هزینه تهیه بسته بندى سنگین است و با این 
درآمدها نمى توانیم محصوالتمان را با بسته بندى مناسب 
عرضه کنیم. باید از ما حمایت شود و حداقل براى توسعه 

صنعت بسته بندى، یارانه یا تسهیالت در نظر بگیرند.»
طى چند ماه گذشته شهردار اصفهان با اشاره به اینکه باید 
یک بار براى همیشه مشکالت هنرمندان صنایع دستى 

را حل کنیم، اعالم کرده بود: حل مشکالت هنرمندان 
صنایع دستى در استان، نیازمند همت و حمایت همه جانبه 

مسئوالن است.
مهدى جمالى نژاد با بیان اینکه باید چشم اندازى مناسب 
براى صنایع دستى اصفهان تعریف شود تا دیگر همچون 
گذشته شاهد فراموشــى برخى رشته هاى صنایع دستى 
نباشــیم، به برنامه ریزى و تدوین بودجه ســال آینده 
اصفهان اشاره و اعالم آمادگى کرد تا با پیش بینى طرحى 
براى چشم انداز صنایع دســتى اصفهان هزینه  آن را در 

بودجه شهردارى اصفهان لحاظ کنند. 
به درستى معلوم نیســت که آیا گفته هاى مسئولین در 
ارتباط با صنایع دســتى اصفهان به عمل مى رسد و یا 
در گذر ایام باز فراموش خواهد شد. اما آنچه مسلم است 
صنایع دســتى اصفهان هر روز به زوال خود نزدیک تر 
مى شــود و با آمدن نوروز و فصل بهار عده اى که از این 
هنر –صنعت ارتزاق مى کنند یا باید تغییر شغل بدهند و 

یا مغازه خود را خالى کنند.

مدیر امور برق مرکز اســتان اصفهان سرانه مصرف براى هر 
خانواده در استان اصفهان را 8  کیلووات در روز اعالم کرد.

مهران نصر تعداد مشترکین برق مرکز اســتان را 140 هزار 
مشــرك اعالم کرد و گفت: از این تعداد مشترك 62 درصد 
مشرکین خانگى، 31 درصد مشترکین تجارى و مابقى مربوط 

به بخش هاى عمومى، کشاورزى و صنعتى است.
وى افزود: برغم اینکه مشترکین خانگى درصد بیشترى را به 
خود اختصاص دادند اما بیشــترین مصرف در بخش تجارى 

صورت مى گیرد.
مدیر امور برق مرکز اســتان اصفهــان از تعویض تجهیزات 
فرسوده و کابل هاى قدیمى برق در حوزه برق مرکز خبر داد و 
افزود: کلیه تجهیزات برق مربوط به این حوزه قدمت 50 ساله 
دارد و با توجه به بافت فرسوده این منطقه نوسازى تجهیزات را 

با مشکالت عدیده اى همراه کرده است.
این مقام مسئول افزود: با تمام مشکالتى که در این زمینه پیش 
روى اداره امور برق مرکز بوده موفــق به تعویض تجهیزات 

فرسوده در بیشتر مناطق این حوزه شده ایم.
وى بیان داشــت: با توجه به برنامه ریزى هاى صورت گرفته 
براى عبور از پیک بار مصرف در تابســتان سال 96 اگر سرانه 
مصرف هر خانواده دو کیلووات ساعت در روز کاهش یابد 30 

هزار مگاوات در مصرف برق صرفه جویى مى شود.
نصر افزود: اگر صرفه جویى هاى مذکور در این زمینه انجام شود 
نیاز به نیروگاه هاى جدید که تنها در مدت 15 روز تابستان به 

کار مى آیند نیست.
مدیر امور برق مرکز استان اصفهان از راه اندازى سیستم جدید 
مدیریت شبکه خبر داد و بیان کرد: در گذشته هنگام قطعى برق 
نیروها به محل اعزام مى شدند و عملیات اتصال برق را انجام 
مى دادند اما در برنامه ســال جارى در برخى مناطق مدیریت 
برق شــبکه با سیســتم کنترل از راه دور از مرکز فرماندهى 

انجام مى شود.
وى افزود: بر همین اساس در برنامه سال آینده مجهز کردن 

50 نقطه دیگر بر اساس این سیستم در دستور کار قرار دارد.

مدیر آبفاى روستایى شهرستان اردستان از اجراى یک طرح 
آبرسانى روستایى در این شهرستان خبر داد. رضا دهقانى گفت: 
اصالح و تعویض خط انتقال آب آشامیدنى روستاى تلک آباد 
بخش زواره به طول 3/5 کیلومتر با لوله پلى اتیلن 160 میلیمتر 
با اعتبار 900 میلیون ریال از محل اعتبارات استانى اجرا شد و 

به بهره بردارى رسید. 
وى افزود: با اجراى این طرح تعداد هــزار و900نفر در قالب 

750  اشتراك و 150 دامدارى محلى از آن استفاده مى نمایند. 
دهقانى در ادامه اعالم کرد: تعداد 106 روســتا تحت پوشش 
آبرسانى قرار دارد و حدود 150 هزار نفر در قالب ده هزار و850 

انشعاب از آب شرب آشامیدنى سالم بهره مند هستند.
 وى گفت: روستاهاى شهرستان توسط هفت مجتمع آبرسانى 
با تعداد 55 روســتا و بقیه به صورت تک روســتایى آبرسانى

 مى شوند.

مرگ تدریجى صنایع دستى در اصفهان
از گفته هاى مسئولین تا حمایت هنرمندان

,,
صنایع دستى کل 
کشور، به ویژه شهر 
اصفهان، با معضالتى 
چون کاهش انگیزه 
سرمایه گذارى، کاهش 
نقدینگى و سرمایه در 
گردش، کاهش میل 
و عالقه جوانان جهت 
آموزش و ورود به 
حـــوزه صنایع دستى 
مواجه است

مصرف برق اصفهانى ها 8 کیلووات در روز است

اجراى یک طرح آبرسانى در اردستان

همایش ملى توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر به همت 
نمایندگى انجمن روابط عمومى ایران در اســتان 
اصفهان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان و مؤسســه فرهنگى- هنــرى هنر برتر 
زنده رود پارتاك در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى مدیریــت درمان در این 
همایش از 15 روابط عمومى کشورى واستانى فعال 
در عرصه اقتصاد فرهنگ و هنر تجلیل شد که روابط 
عمومى مدیریت درمان نیز در این راستا مورد تجلیل 
و تقدیر قرار گرفته شد. در این مراسم که دکتر على 
اعتصام پور مدیر درمان تأمین اجتماعى اســتان 
اصفهان، دکتر غالمرضا کاظمى دینان، دکتر اکبر 
عالمى، دکتر پرویز عطایى، دکتر مهدى محمدى 
(مشــاور وزیر و دبیر هیئت رسیدگى به امور مراکز 
فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى)، شهردار 

اصفهان، رئیس کمیســیون فرهنگى- اجتماعى 
شوراى شهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى و 
رئیس انجمن روابط عمومى ایران حضور داشتند از 
پروفسور ساروخانى از اساتید برجسته حوزه جامعه 

شناسى تجلیل و تقدیر شد. 
مدیر درمان تأمین اجتماعى استان اصفهان در این 
همایش روابط عمومى را چشمان تیز بین مدیران 
دانســت که با احاطه به کلیه امور، نقش مؤثرى را 
در ارتباط با مسئوالن، بیمه شدگان و همکاران به 
اجرا مى گذارند. اعتصام پور خاطر نشان کرد: وظیفه 
روابط عمومى مدیریت درمان که نقش بسزایى در 
سالمت بیش از 65 درصد مردم اصفهان برعهده دارد 
بسیار حائز اهمیت مى باشد و  خدمت رسانى به قریب 
به چهار هزار نفر پرسنل تأمین اجتماعى استان در این 
مرکز را شامل مى شود که کارى بسیار مهم، سخت و 
تأثیرگذار است. وى با اشاره به نقش محورى رئیس 

و کارشناس ارشــد روابط عمومى تأکید کرد: کلیه
برنامه هاى واحدهاى مرتبط باید با محوریت روابط 

عمومى و هماهنگى با این واحد انجام شود. 
مدیر روابــط عمومــى مدیریت درمــان تأمین 
اجتماعى نیز در این خصــوص تأکید کرد: تجلیل 
و تقدیر از جایگاه ارزشــمند اساتید پیشکسوت در 
حوزه هاى مختلــف، وظیفه اى فرهنگى اســت 
که باید بیش از پیش در صــدر برنامه ها قرار گیرد. 
سید مجید مؤید افزود: استاد ساروخانى شخصیت 
برجسته اى در کشور و فخر فرهنگ ایران اسالمى 
است و خرسندیم که در این مراسم از سابقه چشمگیر 
این استاد برجســته تقدیر و تجلیل شد. وى گفت: 
فعالیت و سوابق درخشان اینگونه اساتید برجسته 
به واقع الگویى براى فعــاالن اجتماعى در عرصه 
فرهنگ و هنر و الگویى بــراى ادامه دهندگان این 

مسیر به شمار مى رود.

تجلیل از 
روابط عمومى 
مدیریت درمان 
تأمین 
اجتماعى
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پر کردن چاه هاى غیرمجاز به 
صورت داوطلبانه 

روابط عمومى شـرکت آب منطقه اى اصفهـان از پر 
کردن چاه هاى غیرمجاز شهرضا به صورت داوطلبانه 

توسط کشاورزان خبرداد.
در اقدامـى داوطلبانـه، در حـدود 50 نفـر از مالـکان 
چاه هاى فاقد پروانه در دهسـتان کهرویه شهرضا در 
حضور نماینده اداره منابع آب شهرضا و بدون تشکیل 
پرونده قضائى چاه هاى خود را پر و بالاستفاده کردند.

دانشگاه اصفهان به مقاله هاى 
نیچر و ساینس، پاداش مى دهد

دانشـگاه اصفهان به تولیدکنندگان آثـار علمى چاپ 
شـده در مجله هاى «نیچر» و «ساینس» مبلغ 400 
میلیون ریال اعتبار پژوهشى و تشویق مالى به عنوان 

پاداش پرداخت مى کند.
روابط عمومى دانشگاه اصفهان اعالم کرد: شیوه نامه 
اعطاى پاداش به تولید کنندگان علم برتر در شوراى 
تخصصى پژوهش و فناورى و هیئت رئیسه دانشگاه 

به تصویب رسید. 
امیـر رحیمى معـاون پژوهـش و فنـاورى دانشـگاه 
اصفهـان گفـت: همچنین به آثـار علمى چاپ شـده 
در مجله هـاى 20 درصـد اول (علـوم پایـه و فنى و 
مهندسى) و 40 درصد اول (علوم انسانى) در محدوده 

30 تا 200 میلیون ریال پاداش تعلق مى گیرد.

 پساب فاضالب شرق براى 
مقابله با ریزگردها استفاده شود

فرمانـدار اصفهـان بـر اسـتفاده درسـت از پسـاب 
فاضالب تصفیـه خانه شـرق اصفهـان در راسـتاى 
طرح هاى زیست محیطى و براى جلوگیرى از انتشار 
ریزگردها و گرد و غبار در این خطه و مناطق همجوار 

تأکید کرد.
... کفیـل اظهـار داشـت: تصفیـه خانـه  فضـل ا
شـرق اصفهـان بایـد بـراى آبیـارى طـرح هـاى

 بیابـان زدایـى 800 هکتـارى توسـط شـهردارى و 
سـه هزار هکتار توسـط منابع طبیعى مورد اسـتفاده

قرار گیرد.
وى با بیـان اینکـه اسـتفاده از پسـاب تصفیـه خانه 
شـرق به صورت غیر بهداشـتى در محیـط بعضى از
 روستاها باید پیگیرى و متوقف شـود، افزود: حداکثر 
70 لیتر از خروجـى این تصفیه خانه بایـد براى حفظ 
فضاى سبز غیرمثمر محوطه تصفیه خانه در راستاى 
محیط زیست و بقیه توسط شهردارى و منابع طبیعى 
به منظور حفظ وگسترش نهالکارى در شرق اصفهان 
استفاده شود و دستگاه هاى متولى، بر این امر نظارت 

جدى داشته باشند.

هشتمین همایش فصلى شعر
«به ساعت اصفهان» فراخوان داد

خانه ادبیات حـوزه هنرى اسـتان اصفهـان با اعالم 
فراخـوان هشـتمین همایـش فصلـى «بـه سـاعت 
اصفهان» از کلیه شاعران استان اصفهان دعوت کرد 
تا با ارسـال آثار خود به این فراخـوان در این همایش 

حاضر شوند.
حسـین خالقـى پـور مدیرخانـه ادبیـات گفـت: در 
همایش هـاى فصلـى قبل که با اسـتقبال کـم نظیر 
شعراى اصفهانى برگزارشـد، این خانه در نظر دارد تا 
همایش فصلى زمستان خود را در ساعت 18 روز 19 

اسفندماه برگزار  کند.
بـه  عالقه منـد  شـاعران  کلیـه  افـزود:  وى 
حضـور در ایـن برنامـه کـه در تـاالر سـوره حـوزه 
هنـرى اسـتان اصفهـان برگـزار مى شـود مى توانند
 سـه اثر با موضـوع آزاد را بـه دبیرخانه ایـن همایش 

ارسال کنند.
وى تصریـح کـرد: آثـار در کلیـه قالب هاى شـعرى 
پذیرفتـه مى شـود و حضـور در ایـن فراخـوان 
محدودیت سـنى ندارد، عالقه مندان تـا روز جمعه 6 
اسـفندماه مى توانند آثار خـود را با اسـتفاده از تلگرام
ایمیـل یـا  و   @  besaateesfahan8

be_saate_esfahan8@yahoo.com بـه 

دبیرخانه هشـتمین همایش فصلى شـعر به سـاعت 
اصفهان ارسال نمایند.

خبر

مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: با توجه به فرســایش به وجود آمده، سنگ مزار 
400 تن از شهدا با همان نوشتار قبل و بدون تغییر آماده 
شده است و احتماًال بتوانیم تا پایان امسال این سنگ ها 

را تعویض کنیم.
داریوش وکیلى اظهارداشــت: با توجه به اینکه سنگ 
قبور شهداى گمنام در گلســتان شهدا از سالیان قبل در 
اثر سرما و گرما دچار فرســایش شده بود تصمیم گرفته 
شد تا با مشارکت شهردارى اصفهان تعویض شود.وى 
افزود: فراخوانى زده شــد که در نتیجه آن تعدادى طرح 
و همچنین جمالتى براى نقش بستن بر روى این قبور 

ارســال و در نهایت یکى از طرح ها انتخاب شد تا براى 
ساخت سنگ جدید قبور شــهداى گمنام گلستان شهدا 
استفاده شود.مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: تا 20 روز آینده این سنگ ها بر 
روى قبور نصب مى شوند تا طبق برنامه ریزى هاى انجام 
شده براى عید نوروز قبور با ســنگ جدید آماده زیارت 

دوستداران شهدا شود.
وى افزود: بسته به اعتبارات همین طرح را ادامه خواهیم 
داد تا سنگ قبور همه شهدا را تعویض نماییم، البته  نیاز 
است که همه مسئوالن به این عرصه ورود پیدا کنند تا با 

تأمین اعتبار کافى این کار را به سرانجام برسانیم.

مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره 
به مهلت هفت روزه(تا هفتم اســفند مــاه) براى جمع 
آوري هرگونه کاالي صنایع دستى قاچاق در واحدهاي 
صنفی، گفت: ورود کاالهاي بی کیفیت و حتی تقلبی و 
قاچاق توسط سودجویان سبب فلج کردن صنایع دستی 
ایران شده است.جواد محمدي فشارکی اظهار داشت: در 
حالی که واردات صنایع دستی به کشور با تعرفه باالیی 
است، سودجویان با قاچاق این کاالها در پی کسب منافع 
خود هستند.وى افزود: کاالهاي قاچاق صنایع دستی به 
خصوص از کشورهاي آسیاي جنوب شرقی از جمله هند، 
پاکستان، اندونزي و چین، اشتغال مولد داخلی را تحت 

تأثیر قرار می دهند و ضربات جبران ناپذیري را به تولید 
کنندگان داخلی در همه حوزه ها، به ویژه صنایع دستی 
وارد می کنند.فشارکى گفت: فروشندگان صنایع دستى 
حداکثر تا تاریخ هفتم اسفند ماه سال جارى براى جمع 
آوري هرگونه کاالي قاچــاق در واحدهاي صنفی خود 
اقدام کرده و صنایع دســتی داخلی را بــراى عرضه به 
شهروندان، جایگزین اقالم قاچاق خود کنند. وى افزود:با 
اجراي طرح ویژه بازرسی و نظارت براصناف، در صورت 
مشــاهده عرضه و فروش هرگونه کاالي صنایع دستی 
خارجی و قاچاق، نسبت به جمع آوري آنها اقدام و برخورد 

قانونی الزم با خاطیان انجام خواهد شد.

فروشندگان صنایع دستى
 زیر ذره بین رصد

400سنگ مزار جدید
 در گلستان شهدا

اســتاندار اصفهان گفت: ما خواهان انتخاباتى هستیم 
که مجریان آن امانتدار و صادق باشند و انتخابات باید با 
امنیت کامل و با شکوه و ابهت برگزار شود و در انتخاب 
اعضاى هیئت هاى اجرایى نیز باید اصل اعتدال رعایت 

شود.
رسول زرگرپور با بیان اینکه در طول چند ماه آینده شرایط 
سخت تر و ویژه تر خواهد شــد، اظهار داشت: انتخابات 
پیش رو انتخابات مهم و سرنوشت سازى خواهد بود که 
سرنوشت چهار سال مدیریت کشور، مدیریت شهرى و 

دهیارى ها را رقم خواهد زد.
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه با نزدیک شــدن به 
انتخابات، برخى از شوراها و شــهردارى ها طرح هایى 
بدون کارشناســى و تأمین اعتبــار کلنگزنى مى کنند، 
افزود: یکســرى از پروژه هایى که هنوز تکمیل نیست 
افتتاح مى شــود و تبلیغات رسانه اى توسط شهردارى ها 
و شوراها انجام مى شود که باید با حساسیت این مسائل 

پیگیرى شود.

افــراد معتدل براى هیئت هــاى اجرایى 
انتخاب شوند

وى با اشاره به انتخابات ریاســت جمهورى و تجربیات 
گذشــته عنوان کرد: باید یک چارچوب مشخص براى 
هیئت هاى اجرایى مشخص شود و در انتخاب هیئت هاى 

اجرایى باید افراد معتدل انتخاب شوند.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: ما خواهــان انتخاباتى 
هستیم که مجریان آن امانتدار و صادق باشند و انتخابات 

باید با امنیت کامل و با شکوه و ابهت برگزار شود.
زرگرپور تأکید کــرد: مجریان انتخابــات باید همانند 
انتخابات قبل با امانتــدارى و بى طرفى کامل انتخابات 

را برگزار کنند.
وى ادامه داد: مجریان انتخابات حق حضور در جلسات 

حزبى و سیاســى ندارند و با توجه به تأکید وزیر کشــور 
مجریان انتخابات در جلساتى که شائبه سیاسى بودن و 

انتخاباتى دارد نباید شرکت داشته باشند.
زرگرپور در ادامه به مشــکالت اقتصادى اشاره و مطرح 
کرد: همه  مسئوالن کشور اصلى ترین و مهمترین چالش 
کشور را مسائل اقتصادى مى دانند و مقام معظم رهبرى 
نیز در این ارتباط نسخه  اقتصاد مقاومتى را عنوان کردند 

که از چند سال قبل در دستور کار دولت قرار گرفت و به 
صورت جدى پیگیرى مى شود.

وى در ادامه بیان داشــت: امسال برغم همه  تالش ها و 
فعالیت ها شرایط اقتصادى سختى ایجاد شد ولى دولت 
تالش کرد که با ایجاد طرح هاى اقتصادى بخشــى از 

مشکالت مربوط به صنعت و بیکارى را برطرف کند.
زرگرپور همچنین با اشاره به طرح توسعه اشتغال پایدار 

گفت: این طرح با هدف ایجاد اشتغال جدید با تسهیالت 
صندوق توسعه  ملى پیش بینى  شده که در حال پیگیرى 

و انجام است.
وى با بیان اینکه پرونده  127 واحد اقتصادى با اشتغال 
باالى صد نفر جهت پیگیرى مشکالت این واحدها براى 
تصمیم گیرى به تهران ارسال شده که 88 واحد تولیدى 
با تســهیالت 31 هزار میلیارد ریال در دســت پیگیرى 

است، اظهار داشت: مسائل اقتصادى، افزایش قیمت ها و 
بیکارى کارگران همچنان وجود دارد ولى با این اقدامات 
وضعیت مناسب ترى را در این بخش شاهد هستیم که 

باید به مردم اطالع رسانى شود.
اســتاندار اصفهان به مســائل کارگرى نیز اشاره کرد و 
افزود: گر چه در کمیسیون کارگرى این معضالت بررسى 
مى شــود ولى باید به این نکته توجه کنیم که مســائل 
کارگرى باید قبل از طرح شدن در فضاى بیرونى در داخل 
واحدهاى تولیدى حل و فصل شود و هنر مدیران باید این 

باشد که مسائل کارگرى در داخل کارخانه حل شود.

فرهنگ ترافیکی یکی از شــاخصه هاي مهم توســعه 
یافتگی کشورهاســت که کمیته فرهنگ شــهروندي 
اصفهان با اجراى مانور شهرى با موضوع «عابر پیاده» و 
«ترافیک» در میدان ها و چهار راه هاى اصلى این شهر 

به دنبال تحقق این شاخصه است.
سعید امامی، دبیر کمیته فرهنگ شهروندى شهردارى 
اصفهان از اجراى مانور شهرى با موضوع «عابر پیاده» 
و «ترافیک» در میدان ها و چهار راه هاى اصلى شــهر 
خبر داد و گفت: براســاس آمارهاى اعالم شــده عدم 
رعایت قوانین راهنمایى توســط عابران پیاده همچون 
استفاده نکردن از مسیرهاى خط کشى شده، پل هوایى و 
بى توجهــى به چــراغ راهنمایــى از مهمترین عوامل 

تصادفات در شهرها به شمار مى رود.
وي ادامه داد: در این طرح شخصیت هاى چراغ راهنمایى 
قرمز و سبز و خط عابر پیاده به صورت نمایشى در مسیر 
عبور عابران پیاده (مســیر هاى خط کشى شده) حضور 
یافته و چگونگى عبور و مرور را به شــهروندان آموزش 

مى دهند.
امامی یادآور شد: در این مانور شــهرى سعى مى شود 
استفاده شهروندان از مسیرهاى تعیین شده را فرهنگ 

ســازى کنیم تا در آینده شــاهد کاهش آمار تصادفات 
باشیم.

این مقام مسئول شــهري با بیان اینکه فرهنگ سازى 
عابر پیاده از اهمیت بســیارى برخوردار اســت،عنوان 
کرد: تاکنون چندین تیزر و کتاب بــا این موضوع تولید 

شده است. 

ساعت 18 و 35 دقیقه اول اسفندماه یک شىء نورانى 
در آسمان سمیرم رؤیت شد.

این شىء نورانى که شباهت زیادى به بشقاب پرنده 
داشت از شمال غربى شهر سمیرم وارد شد و در امتداد 
شــهر حرکت کرد و از قسمت جنوبى شهر به سمت 
یاسوج ناپدید شد، سرعت و ارتفاع این شىء نورانى 
کم بوده اســت.الزم به ذکر است تونل هوایى شهر 

سمیرم در شرق شهرستان بوده و این مسیر تاکنون 
محل تردد هواپیما نبوده و نیست.

این شىء نورانى در آسمان شهر آران و بیدگل، پاوه، 
تفت، شیراز و خرم آباد هم مشــاهده شده است ولى 

منابع رسمى هنوز در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.
شهروندان اصفهانى نیز تصویر مشــابهى از شىء 

نورانى را در آسمان اصفهان ثبت کرده اند.

بیستمین نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان از 5 تا 9 اسفند 
ماه در محل نمایشگاه هاى استان واقع در پل شهرستان 

برگزار خواهد شد.
74 مشارکت کننده این نمایشــگاه در 9 هزار مترمربع 
فضاى نمایشگاهى به ارائه نمونه هاى جدید محصوالت 
و خدمات خود مى پردازند؛ افزایــش 30 درصدى متراژ 
از ویژگى هاى بیستمین دوره نمایشــگاه لوازم خانگى 

اصفهان است.  
در ایــن دوره نمایندگان اســتان هاى اصفهان، تهران، 

خراسان رضوى، آذربایجان شرقى، قم و البرز و همچنین 
نمایندگان فروش محصوالت کشورهاى آلمان، ژاپن، 
آمریکا، فرانسه، انگلســتان، کره جنوبى و ترکیه حضور 

یافته اند.
انواع لوازم خانگى، یخچال و فریزر، اجــاق گاز، بلور و 
چینى، لوازم برقى خانگى، بخارى، تلویزیون، کولر گازى 
و چرخ خیاطى از جمله اقالمى است که در این نمایشگاه 
عرضه مى شود و بازدیدکنندگان مى توانند از ساعت 16 تا 

22 به بازدید از این نمایشگاه بپردازند.

استاندار اصفهان: مسائل اقتصادى، افزایش قیمت ها و بیکارى کارگران همچنان وجود دارد

مجریان انتخابات حق حضور در جلسات سیاسى ندارند

,,

ما خواهان 
انتخاباتى هستیم 
که مجریان آن 
امانتدار و صادق 
باشند و انتخابات 
باید با امنیت کامل 
و با شکوه و ابهت 
برگزار شود

سر چهارراه هاآدمک ها به سراغتان مى آیند حاشیه امنى براى متخلفان وجود ندارد

برپایى نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان از 5 اسفند ماه

رؤیت شىء نورانى در آسمان سمیرم

ساسان اکبرزاده

«طرح ویژه نظارتى نوروز تعزیرات حکومتى استان اصفهان از اول اسفند ماه سال جارى 
در اصفهان آغاز شده و تا 15 فروردین ماه سال 96 ادامه دارد.»

مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان در نشســتى با اعالم این خبر گفت: طرح 
ویژه نظارتى نوروز تعزیرات حکومتى استان اصفهان امسال 15 روز زودتر آغاز شده، که 
با هفت شعبه در اصفهان و یک شعبه در هر شهرستان فعالیت واحدهاى صنفى در سه 
بخش کاال و خدمات،  بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کاال و ارز را تحت نظر داشته و با 

متخلفان برخورد مى شود و قیمت کاال و خدمات را کنترل مى کنند.
غالمرضا صالحــى افزود: در این طرح شــرکت هاى مســافرتى، اماکن اســکان و 
پذیرایى ، اقامتگاه ها، اماکن زیارتى، هتل ها، اماکن تاریخى و تفریحى، رســتوران ها، 
اغذیه فروشــى ها، انبارها و ســردخانه ها، میوه و تره بار، درمانــگاه، آمبوالنس هاى 

خصوصى، آرایشگاه هاى زنانه و مردانه و ...  در دستور کار قرار دارند.
وى ادامه داد: حضور فعال در کنار سایر عناصر دخیل در امر تنظیم بازار براى رسیدگى به 
شکایات مردمى، سرعت عمل در چارچوب قانون براى استیفاى حقوق شاکیان خصوصى 
در ایام نوروز، اثر بخشى سریع و به موقع اقدامات براى پیشگیرى از تخلفات در سطح 
بازار، اطالع رسانى فعالیت ها از طریق رسانه ها و ... از سیاست هاى ما در اجراى طرح 

ویژه نظارتى نوروز است.
مدیــر کل تعزیــرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: ســاعات اجراى طــرح ویژه
 نظارتى نوروز تعزیرات حکومتى اســتان اصفهــان هر روز از ســاعت 9 صبح تا 21 

مى باشد.
صالحى افزود: پل ارتباطى ما با مردم اصفهان نیز از طریق سامانه پیامک 30009651 
و 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز بوده که تخلفات ثبت و رسیدگى خواهد شد.

وى در ادامه گفت: اداره کل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان بــا اجراى طرح ویژه 
نظارتى نوروز هیچ حاشیه امنیتى براى متخلفان نخواهد گذاشت و با صالبت و قاطعیت 
با متخلفان برخورد مى کند و مردم نیز اطمینان داشته باشــند که از کاالى با کیفیت، 

استاندارد و سالم بهره مى گیرند.
صالحى در ادامه، گزارشى از عملکرد تعزیرات حکومتى استان اصفهان در 11 ماهه سال 
جارى ارائه داد و گفت: در این مدت 23 هزار پرونده به شعب تعزیرات حکومتى استان 
اصفهان وارد شد و ما موفق شدیم عالوه بر 23 هزار فقره پرونده وارد شده، هزار و 200 
پرونده موجودى قبلى و در مجموع 24 هزار و 200 فقره پرونده را رســیدگى و مختومه 

کنیم و عملکردمان را به 105 درصد برسانیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان با بیان اینکه در طى 11 ماه سال جارى، 
میزان محکومیت ایــن میزان پرونده ها، بیــش از 146 میلیارد تومان بوده اســت به 
مهمترین پرونده هاى رســیدگى شــده در این مدت پرداخت و افزود: در بخش دارو 
و درمان در اصفهان یک درمانگاه دندانپزشــکى که مســئول فنى نداشت با شکایت 
دانشگاه علوم پزشکى تعطیل شد، چندین پزشــک جراح و متخصص بخاطر دریافت 
هزینه هاى اضافى، مدیر یک شرکت فروش تجهیزات پزشکى تقلبى و غیر استاندارد 
و... به پرداخت جریمه محکوم شــدند.همچنین یک دندانپزشکى نیز به علت نداشتن 
مجوز، تعطیل و اموال آن ضبط شد و یک کارگاه مواد غذایى غیر قابل مصرف محکوم 

و جریمه  شد.
صالحى مى گوید: یک قاچاقچى که 87 گونى پوشاك قاچاق دراصفهان داشت عالوه 

بر ضبط کاال سه میلیارد ریال جریمه شد، یک قاچاقچى دیگر با حمل دو کامیون برنج 
خارجى با 46 تن برنج عالوه بر ضبط کاال جریمه و کامیون ها نیز ضبط شد. قاچاقچى 
709 عدد کیــف و 19 کارتن مدادتراش به پرداخت یک میلیــارد و 136 میلیون ریال، 
قاچاقچى اى که 227 دستگاه تلفن همراه را در سپر خودرو جاسازى کرده  بود به پرداخت 
یک میلیارد و 75 میلیون و 500 هزار ریال جریمه و قاچاقچى المپ نیز دو میلیارد و 950 

میلیون ریال جریمه و محکوم شدند.
998 حلــب بــادام هنــدى  وى از مصــادره خودرویــى کــه هــزار و 
غیر مجاز داشت خبر داد و گفت: این قاچاقچى نیز به  پرداخت دو میلیارد و 607 میلیون 
ریال جریمه و مصادره خودرو محکوم شد. از سوى دیگر یک قاچاقچى برنج که 21 تن 

برنج داشت عالوه بر ضبط کاال، یک میلیارد و 105 میلیون ریال جریمه شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان درباره عملکرد 11 ماهه سال جارى در بخش 
کاال و خدمات هم گفت: مدیرعامل یک شرکت خصوصى در 27 فقره پرونده بخاطر عدم 
ایفاد ارزى به پرداخت 395 میلیارد تومان اعــاده ارز به دولت محکوم و کارت بازرگانى 
وى تعلیق شد.همچنین یک شــرکت تولیدى به اتهام گرانفروشى در اصفهان به 216 
میلیارد ریال در حق صندوق دولت و پرداخــت 108 میلیارد و 323 میلیون ریال در حق 

شاکى محکوم و جریمه شد.
صالحى گفت: تعداد تخلفات در 11 ماهه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
37 درصد کاهش داشته اســت که این امر با تعامل و همراهى دستگاه هاى مرتبط با 

تنظیم بازار تحقق یافته است.
وى با بیان اینکه بازرسى از آرایشگاه ها، به خصوص آرایشگاه هاى زنانه در دستور کار 
است گفت: در 11 ماهه سال جارى یکصد مورد بازرسى از آرایشگاه ها صورت گرفته، که 
تعدادى از آنها بخاطر اخذ مبالغ اضافه، انجام کارهاى پزشکى و ... جریمه و تعطیل شدند.
صالحى خاطرنشــان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتى استان اصفهان در پیشگیرى از 
وقوع تخلفات در سطح کشور امسال پیشــگام بوده و  هیچ حاشیه امنى براى متخلفان 

اقتصادى در استان وجود ندارد.
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ویترین

آخرین وضعیت صادرات 
نفت ایران

 على کاردر معاون وزیر نفـت درمورد آخرین وضعیت 
صـادرات نفت ایـران اظهـار داشـت: امیـدوارم این 
مـاه بتوانیـم دو میلیـون و 300هـزار بشـکه صـادر 

کنیم.
وى با اشـاره به تعهـد اوپـک مبنى بر کاهـش تولید 
نفت تصریح کرد: اعضاى اوپـک در این زمینه کامًال 
همراهى کرده اند، البته گزارش هـا درمورد عملکرد 
غیر اوپکى ها اعالم نشـده اما اوپکى ها در این زمینه 

کامًال همراهى هاى الزم را داشتند.

قیمت گوجه فرنگى قد کشید
رئیس اتحادیه میوه و سبزى گفت: بارندگى هاى اخیر 
و به راه افتادن سیل،  قیمت انواع میوه و صیفى به ویژه 

گوجه فرنگى را در بازار میوه و تره بار افزایش داد.
حسـین مهاجـران اظهـار داشـت: در حـال حاضر با 
محدودیـت عرضـه در بـازار مواجـه هسـتیم بـه 
طورى کـه مغازه هـا از ذخیـره موجود خود اسـتفاده

 مى کنند.
وى با بیان اینکه قیمت هاى فعلى میوه و سـبزى در 
بـازار کاذب و مقطعـى اسـت، تصریح کرد: بـا بهبود 
شـرایط آب و هوایى پیش بینى مى شود که قیمت ها 

به تعادل برسد.

عرضه زعفران در بورس؛ 
به نام کشاورز به کام دالل

عضو شـوراى ملـى زعفـران از افزایش قیمـت این 
محصول در بازار خبر داد و گفـت: عرضه زعفران در 

بورس تنها به نفع دالالن است.
على حسـینى با بیان اینکـه هم اکنون بـازار زعفران 
از ثباتى نسبى برخوردار اسـت، اظهارداشت: به دلیل 
عرضه زعفـران در بـورس کاال، طى روزهـاى اخیر 
قیمت این محصول بیـن صد تـا 200 هزارتومان در 

هرکیلوگرم افزایش یافته است.
وى حداقل قیمت طالى سـرخ را بیـن چهار میلیون 
و 500 تـا چهارمیلیـون و 600 هزارتومـان و حداکثر 
قیمـت آن را بین پنج میلیون و 800 تـا پنج میلیون و 

900 هزارتومان اعالم کرد.
عضو شوراى ملى زعفران درباره عرضه این محصول 
در بـورس کاال نیـز توضیـح داد: عرضه زعفـران در 
بورس تابع شرایطى است؛ به عنوان مثال کشاورزانى 
که بین دو  تا سه کیلوگرم محصول دارند، نمى توانند 
آن را در بورس عرضه کنند؛ این کار فقط براى دالالن 
و افرادى که زعفران را خریدارى و دپو مى کنند، راه را 

هموار مى کند و به نفع آنان است. 

دریافت مالیات از 
خانه هاى خالى؛منتظر اطالعات 
رئیـس کمیسـیون اقتصـادى مجلس گفـت: دولت 
و مجلس بـه این هـدف رسـیده اند کـه بـا توجه به 
شـرایطى که در اقتصاد داشـتیم، سـاخت واحدهاى 
مسکونى را به عنوان یک کاالى سرمایه اى محسوب

 نکنیم.
محمدرضا پـور ابراهیمى متذکر شـد: در سـال هاى 
گذشته ما با تغییرات قیمت شدید زمین و مسکن روبه 
رو بوده ایم و این باعث سرمایه گذارى هاى سنگین 
بعضى از افراد در این حوزه شـده بود که از تفاوت این 
تغییرات قیمت، سود زیادى هم به دست مى آوردند. 
رئیس کمیسـیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
با بیـان اینکـه مالیات بـر واحدهاى مسـکونى خالى 
را مجلـس تصویب کـرده اما ایـن قانون بـه دالیلى 
اجرایى نشده اسـت، تصریح نمود: هدف قانونگذار و 
دولت این بود که کسـى به عنوان کاالى سرمایه اى 
در زمانى که نوسـانات شـدید قیمت در حوزه بخش 
مسکن وجود دارد، به دنبال ساخت مسکن نرود و این 
قانون تدوین شـد براى اینکه این موضـوع عملیاتى

 شود.
وى گفـت: چـون اطالعـات جامعـى در خصـوص 
واحدهاى مسـکونى، شـرایط منطبق بـا اینکه از چه 
زمانى پروانه سـاخت شـان تمام شـده و با چه فاصله 
زمانى مشمول مالیات مى شوند و اطالعات پیرامونى 
شـبیه به این وجـود نـدارد اجـرا ى این قانـون دچار 

مشکل است.

این روز ها واردات 20 هزارتــن پرتقال مصرى جهت 
عرضه بازار شب عید سر و صداى زیادى در رسانه ها به پا 
کرد چرا که واردات آن مى تواند به قیمت تخریب و فساد 

مرکبات داخلى تمام شود.
در شرایطى که قرار بود در راستاى تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتى مرکبات بــا تخصیص مشــوق صادراتى به 
خارج از کشور صادر شــود، به یکباره بعد از بروز سرما و 
یخبندان و آسیب دیدگى بخشى از مرکبات داخلى شاهد 
زمزمه هاى واردات بودیم تا اینکه صد تا 160 کانتینر بار 

کشتى شده و تا آخر هفته به ایران مى آید. 
مدیــر عامل اتحادیه باغــداران مازندران با اشــاره به 

وضعیت واردات مرکبات اظهار داشت: پرتقال مصرى 
جهت عرضه بازار شب عید در راه است.

محمد رضــا شــعبانى  در خصوص آخریــن وضعیت 
ذخیره ســازى مرکبات گفت: به میزان کافى مرکبات 
در سردخانه هاى اســتان هاى شــمالى ذخیره سازى 
شــده که به زودى جهت تنظیم بازار شب عید عرضه 

مى شود.
به گفته وى با توجه به ذخیره ســازى و عرضه مرکبات 
شــمال و جنوب و عدم کمبود در بــازار انتظار مى رود 
که با میوه هاى خارجــى قصد تنظیم بازار را نداشــته

 باشیم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه با 
بهره 22 درصدى هیچ گره اى از بخش تولید باز نخواهد شد، 
گفت: قصد سیاهنمایى نداریم اما وضعیت رکود بازار اصًال 
خوب نیست. واحدها نمى توانند در این شرایط به فعالیت 

اقتصادى بپردازند.
عبدالوهاب سهل آبادى با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
رشد بخش صنعت بدون احتساب نفت فقط 2 درصد است، 
اظهارداشت: دولت قرار بود 5 درصد از بهره تسهیالت 16 
هزار میلیاردى را به تولیدکنندگان پرداخت کند اما متأسفانه 
این موضوع اجرایى نشــد. وى افزود: وضعیت رکود بازار 
خوب نیست و واحدهاى صنعتى و تولیدى نمى توانند در این 

شرایط به فعالیت اقتصادى بپردازند. ممکن است یکسرى 
از واحدهاى تولیدى بزرگ یا خصولتى ها بتوانند از صندوق 
توسعه منابع دریافت کنند اما واحدهاى کوچک و متوسط 
که امکان دریافت این منابــع را ندارند محکوم به تعطیلى 
هستند. سهل آبادى با اعالم اینکه امروز شرکت پلى اکریل 
ایران با دو هزار کارگر در حال تعطیل شدن است، گفت: هم 
اکنون حتى پول تولیدکنندگان که در بانک هاست ارزش 
واقعى خود را ندارد و سیستم بانکى هم کمبود منابع را بهانه 
کرده و حاضر به ارائه تسهیالت نیســت، در این شرایط 
کدام واحد تولیدى مى تواند مقاومــت کرده و به فعالیت 

اقتصادى بپردازد.

پرتقال هاى مصرى 
در راه است

 پلى اکریل 
در حال تعطیل شدن است

در هــر دوره از اقتصاد ایران، یک یــا چند بخش به طور 
همزمان توجه ســرمایه گذاران و ســفته بازان را به خود 
جلب کرده است. دراین دوره ها گاه کاالهایى مأمنى براى 
سرمایه گذارى و کسب سود شــده اند که به هیچ عنوان 
حکم بازارى براى سرمایه گذارى نداشته اند ولى به دلیل 
شــرایط اقتصادى خاص حجم عمده اى از سرمایه هاى 
مردمى را نصیب خود کرده است. در دوره اى سیمکارت 
تلفن همراه چنین نقشــى را بازى مى کرد و افراد با خرید 
تعداد زیادى سیمکارت و فروش دوباره آن بازدهى باالیى 

را کسب مى کردند.
خودرو نیز در دوره هاى گذشته بازارى جذاب براى مردم 
بوده است هرچند در شــرایط فعلى نیز ورود خودروهاى 
جدید و پرمتقاضى بازهم ســرمایه زیادى به سوى خود 
جلب مى کند ولى در مجموع، دیگــر به عنوان یک بازار 
سرمایه گذارى محسوب نمى شــود. اما در طول تمام این 
سال ها همواره رقابت شدیدى میان پنج بازار شامل سکه و 
طال، ارز، سپرده هاى بانکى، بورس و مسکن وجود داشته 
که در هردوره اى این رقابت بســته به شرایط و نوسانات 
به نفع یکى ازاین بازارها تمام شــده اســت. این درحالى 
است که بورس و بیمه در سایر کشورها مهمترین محل 
براى سرمایه گذارى و کسب سود اســت اما در ایران به 
طور معمــول بخش هایى مورد توجه قــرار مى گیرد که 
حجم باالیى از بازدهــى را در زمان محــدودى نصیب 
سرمایه گذاران مى کند. البته ممکن است با لحاظ نرخ هاى 
روزانه و بدون درنظر گرفتن متوسط ماهانه شاهد بازدهى 
باالتر در بازارهایى همچون طال و ارز باشیم و در این میان 
برخى از سرمایه گذاران ســود قابل توجهى کسب کرده 
باشند ولى بررسى متوســط نرخ ها برآیند منطقى ترى به 

دست خواهد داد.
در سال 1395 یعنى از ابتداى ســال تا دى ماه تحوالت 
بســیارى در بازارهاى پنج گانه رخ داد. درشرایطى که در 
دو ســال قبل بازارهاى طال و ارز با ثبات نســبى مواجه 
بودند و همین ثبات تمایل ســرمایه گذاران براى ورود به 

این بازارها را کاهش داده بود ولى از پاییز امســال رشد 
دامنه نوســانات دراین بازارها باعث شد تا برخى از سفته 
بازان یک بار دیگر به این دو بازار بازگردند هرچند که از 
بهمن ماه این نوسان مهار شــد و قیمت ها عقب نشینى

 کرد.
بازار مسکن نیز با وجود رکود بیش از دو ساله اى که گرفتار 
آن است در ابتداى سال جارى نشانه هاى پیش رونق را به 
نمایش گذاشت و قیمت مسکن که نشان دهنده بازدهى 

این بازار است افزایش یافت اما در میان تمام این بازارها 
باثبات تریــن و پربازده ترین بازار براى ســرمایه گذاران، 
ســپرده هاى بانکى اســت که با وجود کاهش نرخ سود 
سپرده ها به 15 درصد، همچنان در صدر سایر بازارهاست 

ضمن اینکه جزو کم ریسک ترین هاست.

پربازده ترین و کم بازده ترین بازارها
مقایسه بازدهى بازارهاى پنج گانه در ده ماهه سال جارى 

نشان مى دهد که حداکثر میزان بازدهى در حدود 15 درصد 
و کمترین آن نیز منفى یک درصد بوده است.

بازدهى بازار سکه، 9 درصد
در بازار سکه و طال مقایسه نرخ ســکه تمام بهار آزادى 
به عنوان مالك ایــن بازار از فروردین تا آذر ماه امســال 
حکایــت از بازدهى بیش از 9 درصــدى دارد. در 9 ماهه 
امسال نیز متوســط قیمت ســکه تمام طرح قدیم یک 

میلیون و 78 هزار و 900 تومان بوده که نسبت به نخستین 
ماه سال 5/5درصد رشد را نشان مى دهد. سکه تمام بهار 
آزادى طرح جدیــد نیز با رشــدى9/3درصدى بازدهى 

همانند سکه طرح قدیم دارد. 

بازار ارز 10/5 درصد بازدهى
اما در بازار ارز و براى دالر میزان بازدهى بیشتر از بازار سکه 
و طال بوده است به طورى که در این بخش شاهد بازدهى 

10/5 درصدى هستیم. 

بازدهى مسکن، 9/9 درصد
تغییرات نرخ هر مترمربع مســکن نیز از ابتداى ســال تا 
دى ماه بازدهى بین 5/2 تا 9/9 درصد را نشــان مى دهد. 
براساس گزارش بانک مرکزى درحالى متوسط قیمت هر 
متر مربع مسکن در دى 94 حدود 40 هزار و 888 ریال بوده 
که این رقم در دى امسال به44 هزار و 44 ریال رسیده و 

9/9 درصد افزایش داشته است. 

بازدهى سپرده بانکى، 15 درصد
با این حــال در ســال جارى کــم ریســک ترین بازار 
سرمایه گذارى بیشــترین بازدهى را نیز به همراه داشته 
اســت. هرچند در سال هاى اخیر نرخ ســود سپرده هاى 
بانکى در چند مرحلــه کاهش یافت و بــه 15 درصد در 
آخرین تصمیم شــوراى پول و اعتبار رسید ولى با لحاظ 
همین نرخ، ســپرده گذارى در بانک ها باالترین بازدهى 
را به همراه داشــته است. در دو ســال اخیر با هماهنگى 
شــبکه بانکى و بانک مرکزى نرخ ســود ســپرده هاى 
بانکى از 24 درصــد در دو مرحله به 18 درصد رســید و 
از ابتداى تیر ماه امســال این نرخ بــه 15 درصد کاهش 
یافت امــا گزارش هاى رســمى بانک مرکزى نشــان 
مى دهد با وجود کاهش 9 درصدى نرخ سود سپرده شاهد 
مهاجرت گسترده ســپرده هاى بانکى به سایر بازارها ن

بوده ایم.

کارشناسان بازار کار تأکید دارند که شــیوه تعیین مزد در کشور ما 
برخالف سایر کشورها سنتى و دستورى است که از این جهت باید 
مورد بازنگرى و بازبینى قرار بگیرد؛ از سوى دیگر رعایت حداقل هاى 
زندگى براى تعیین مزدى عادالنه و شایسته ضرورى است چرا که 
دســتمزد باید با واقعیت هاى روز جامعه همخوانى داشته باشد و از 
ماده 41 قانون کار که صراحتاً به دو مالك تورم و سبد معیشت خانوار 

کارگرى در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعیت کند.
سال هاست وزارت کار درصدد اجراى مدلى است که از طریق آن 
سهم دستمزد در قیمت تمام شده باال برود ولى منجر به ایجاد تورم 
نشود و همچنین با کاهش هزینه هاى غیرضرور تولید و سوق دادن 

آن به سمت مزد، دستمزد کارگران و قدرت خرید آنها را باال ببرد.
غالمرضا عباسى رئیس کانون عالى انجمن هاى صنفى کارگران با 
دفاع از تعیین مزد واقعى براى کارگران، گفت: دریافتى فعلى کارگران 
تنها کفاف ده روز زندگى  آنها و خانواده هایشان را مى دهد و بخش 

اعظمى از آن صرف هزینه هاى سنگین درمان و اجاره بها مى شود.
وى با اشاره به عدم تناســب میان حداقل مزد کارگران با خط فقر و 
تورم افزود: دستمزد منصفانه، مطالبه اصلى جامعه کارگرى است و 
کارگران انتظار دارند در بحث دستمزد دولت التفات و عنایت بیشترى 

به وضع معیشت آنها داشته باشد.
رئیس کانون عالى انجمن هاى صنفى کارگران افزایش دســتمزد 
نیروى کار را تورم زا ندانست و معتقد اســت: در هیچ جاى دنیا باال 
رفتن حقوق و دستمزد به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقاى 

بهره ورى،  افزایش امید و رفاه در جامعه و پویایى اقتصاد شده است.
کارشناسان با اشاره به عقب ماندگى هاى مزد کارگران از سال هاى 
دور و دوران جنگ تأکید دارند که باید یک برنامه  جامع در خصوص 
جبران مافات گذشته و افزایش قدرت معیشت خانوارهاى کارگرى 

صورت گیرد و حقوق و دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک شود.
پیش تر مقامات کارگرى پیشنهاد افزایش پلکانى دستمزدها را مطرح 
و اعالم کرده اند که اگر یک جدول پنج ساله براى افزایش و ترمیم 
حقوق کارگران پیش بینى شــود هم بهبود وضع معیشت کارگران 
و توان خرید آنها محقق مى شــود و هم کارفرمایان به سودآورى و 
بهره ورى مى رسند. همه ساله در نیمه دوم سال نمایندگان کارگران 
در شورایعالى کار تالش مى کنند تا با انجام محاسبات و رصد وضعیت 
معیشت خانوارها در سراسر کشور حداقل هاى زندگى کارگران به 
نرخ واقعى تورم نزدیک شود. به همین دلیل است که در سال هاى 
اخیر و در موعد تعیین دستمزد، افزایش فاصله دریافتى کارگران با 
هزینه هاى واقعى زندگى یکى از دغدغه هاى اساسى تشکل هاى 

کارگرى و مباحث جدى جلسات شورایعالى کار به شمار مى رود.
به اعتقاد فتح ا... بیات رئیــس اتحادیه کارگران قراردادى و پیمانى 
اصلى ترین هزینه هاى بنگاه هاى تولیــدى و کارفرمایان را مواد 

اولیه، قیمت حامل هاى انرژى، سود وام هاى بانکى و افزایش نرخ 
ارز تشکیل مى دهد و از این جهت افزایش دستمزد هیچ پیامد منفى 

براى اقتصاد ایران ندارد.
برغم آنکه کارفرمایان کافى نبودن دستمزد کارگران را تأیید مى کنند 
اما بدون توجه به پیامدهاى پایین نگه داشتن مزد نیروهاى کار، خود 
را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر مى دانند. این در حالى است که سهم 

مزد در قیمت تمام شده بین 7 تا 12 درصد گزارش مى شود.
جمال رازقى جهرمى عضو هیئت مدیــره کانون عالى کارفرمایان   
مى گوید: تأمین معیشــت کارگر وظیفه ماســت و قبول داریم که 
کارگران باید تأمین باشــند، ولى امــروز تولید زمینگیر اســت و 
کوچک ترین بارى بر تولید مى تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهاى کار 
منجر شــود. وى با ابراز گله مندى از بحران قیمت تمام شده و عدم 
اقدام دولت و مجلس براى حل آن مى افزاید: وقتى 80 درصد مالیات 
کشور از تولید گرفته مى شود و یک روز نظام بانکى، یک روز دستگاه 
مالیاتى و یک روز تأمین اجتماعى را به جــان کارفرما مى اندازند، 

کارفرما نمى تواند حداقل معیشت کارگر را تأمین کند.
فعاالن کارگرى مى گویند نیروى کارى که دستمزدش پایین باشد 
براى جبران کمبودها و هزینه هاى زندگى یا به کار در شیفت هاى 
طوالنى تن مى دهد یا به سراغ شغل دوم مى رود، از کار اصلى خود 
مى زند و انرژى اش را در جاى دیگرى صرف مى کند تا بتواند از عهده 
اداره زندگى خود و خانواده برآید و در هر دو حال پیامدهاى زیانبارى 
به دنبال دارد چرا که صرف نظر از کاهش کیفیت تولید و پایین آمدن 
بازده واحد تولیدى، بخش اعظمى از حوادث ناشى از کار به دلیل عدم 

تمرکز نیروى کار اتفاق مى افتد.
به گزارش ایسنا، آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهاى کارگرى 
در حالى از مرز سه میلیون تومان گذشــته که اجاره بهاى مسکن،   
خوراك و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه هاى سبد معیشت کارگران 

بوده است.
هر چنددولت بارها اعالم کرده که برابرى دستمزد و تورم وجود ندارد 
و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، به همین دلیل حقوق مزد بگیران 
باید بر مبناى نرخ تورم تعیین و شــکاف بین دستمزد و هزینه هاى 
کارگران ترمیم شود. اما جلسه نهایى دستمزد شورایعالى کار هیچ 

سالى رضایت خاطر نمایندگان کارگرى را به دنبال نداشته است.
با درنظر گرفتن مشکل نقدینگى، ریزش نیروى کار، باال بودن سود 
وام هاى بانکى و رکود بسیارى از بنگاه ها الزم است که دولت نگاه 
حمایتى ویژه اى به کارفرمایان داشته باشد و با توجه به تأکید دولت 
مبنى بر ترمیم شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار شایسته است 
دستمزد سال آینده 13 میلیون کارگر ایرانى به گونه اى تعیین شود 
که ضمن حفظ منافع کارگر و کارفرما،   کاهش هزینه هاى تولید و 

تأ مین معاش آنها را به دنبال داشته باشد.

سپرده بانکى؛ در صدر بازارهاى پربازده در ایران

تولیدپسته رکورد مى شکند

یخ زدگى زمین،پسته  را 
خندان تر مى کند!

رئیس انجمن پســته با بیان اینکه براساس شواهد 
موجــود، رکورد تولید پســته در دهــه 90 خواهد 
شکســت،گفت: نباید به بارندگى هاى امسال دل 
خوش کنیم و دوباره در دام مصرف بى رویه منابع 

آبى بیافتیم.
محســن جالل پور اظهار داشت: حجم بارش هاى 
امسال کشور نســبت به سال گذشــته، 4 درصد 
افزایش یافته و در این مــدت بیش از 225 میلیارد 
مترمکعب به ذخایر آبى کشــور اضافه شده است. 
بارندگى هاى اخیر اگرچه خساراتى هم به بار آورد و 
برخى هموطنان را دچار مشکل کرد اما اتفاق خوبى 

بود که آثار آن در ماه هاى آینده پدیدار خواهد شد.
وى ادامه داد: تجربه 30 ســال کسب وکار در بازار 
پسته این حس را به من مى دهد که سال 1396 با 
در نظر گرفتن چند شــرط، مى تواند سالى متفاوت 
براى بازار این محصول باشــد؛ به نظر مى رسد بعد 
از چند سال که تقریبًا در همه نقاط پسته خیز کشور 

با کاهش تولید مواجه بودیم، محصول سال آینده 
قابل توجه باشد.

جالل پور افزود: معموًال زمانى که در اواخر زمستان 
شاهد بارندگى  خوب و پس از آن، سرد شدن هوا و 
یخ زدن زمین بوده ایم، به دو دلیل محصول ســال 
بعد هم از نظر کّمیت و هم از نظر کیفیت وضعیت 
بهترى داشته است؛ یخ زدن زمین باران خورده در 
زمستان، خواب درختان را عمیق تر مى کند و باعث 
مى شود خطر سرمازدگى درختان در هفته هاى آینده 
کاهش پیدا کند، ضمن اینکه این یخ زدگى باعث 
از بین رفتن برخى آفات هم مى شــود و در نهایت، 
محصول از خطر آفت زدگى و ســرمازدگى عبور 

مى کند و به فصل برداشت مى رسد.
وى اظهار داشــت: با این حــال پیش بینى میزان 
محصول سال آینده پسته هنوز امکان پذیر نیست اما 
شواهد حاکى از آن است که  در سال 1396، رکورد 

تولید دهه 90شکسته خواهد شد.

نیروى کارى که 
دستمزدش 
پایین باشد 
براى جبران 
کمبودها و 
هزینه هاى زندگى 
یا به کار در 
شیفت هاى طوالنى 
تن مى دهد 
یا به سراغ 
شغل دوم 
مى رود، از کار 
اصلى خود مى زند 
و انرژى اش را 
در جاى 
دیگرى صرف 
مى کند

,,

دستمزد سال 96 واقعى مى شود؟
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مهاجم سابق سپاهان در 
نساجى

حضور امین منوچهرى در تیم نساجى به عنوان بازیکن 
آزاد نهایى شـد و او از این بازى مـى تواند تیم جدیدش 

را همراهى کند.  
نساجى با وجود در اختیار داشتن محمد عباس زاده آقاى 
گل فعلى رقابت هاى فوتبال قهرمانى دسته اول باشگاه 
هاى کشور تصمیم گرفت دست به تقویت در خط حمله 
خود بزند و در همین راستا امین منوچهرى مهاجم فصل 

گذشته تیم سپاهان را به خدمت گرفت. 
نسـاجى در هفته بیسـت و پنجم رقابت هـاى فوتبال 
قهرمانى دسته اول باشگاه هاى کشـور باید مصاف با 

مس رفسنجان را تجربه کند.

ابقاى نورى
 تا قبل از اینکه اشـکان دژآگه به ولفسبورگ برگردد، 
رقابـت هـاى بوندس لیـگا به یـک دلیل دیگـر براى 
فوتبالدوسـتان ایرانـى جـذاب بـود. حضور الکسـاندر 
نـورى روى نیمکـت وردربرمـن باعـث شـده بـود تا 
ایرانى ها پیگیر نتایج این تیم باشـند. نـورى 15 بازى 
اسـت که هدایـت برمن را بـه عهـده داشـته و در این 
مدت، چهار برد، سـه مساوى و هشـت باخت به دست 
آورده است. پیش از بازى این هفته برمن مقابل ماینز، 
شاگردان نورى، شـش هفته موفق به کسب برد نشده 
بودند و دو مساوى و چهار باخت متوالى حاصل کار این 
تیم بود. گفته مى شد که اگر برمن نتواند ماینز را ببرد، 
نورى مجبور به کناره گیرى از هدایت وردربرمن خواهد 
شد اما آنها شنبه با نتیجه 2بر صفرحریفشان را شکست 

دادند تا الکساندر نورى کماکان سرمربى برمن باشد.
سایت sport۱ آلمان با تیتر نورى باالخره نفس کشید 

به ابقاى او در برمن اشاره کرد. 

 
آمار الهالل در لیگ عربستان

همگروهـى پرسـپولیس و الهالل در لیـگ قهرمانان 
آسیا، بدشانسـى بزرگى براى دو طرف بود. رو در رویى 
آنها در اولین مسـابقه هم ایـن بدشانسـى را بزرگ تر 
کرد. صدرنشین ایران و عربسـتان، امشب(سه شنبه) 
در مسقط باید با هم بازى کنند و نتیجه این بازى، شاید 
تعیین کننده سرنوشت نهایى گروه و تیم هاى اول و دوم 

صعود کننده باشد.
پرسـپولیس با یک بازى و 9 امتیاز بیشـتر، صدرنشین 
مقتدر لیگ برتر است. تیم برانکو با میانگین 2/27امتیاز 
از هر بازى، باالتـر از میانگین عرف لیـگ برتر نتیجه 
گرفته و مى توانـد رکـورد موفق ترین قهرمـان تاریخ 
لیگ را هم جابه جا کند. با وجود این، حریف عربستانى 

پرسپولیس از تیم برانکو هم اوضاع بهترى دارد.
فاصله الهالل در صدر جدول لیگ عربستان با االهلى 
تیم دوم جدول، 4 امتیاز است اما در نتیجه گیرى، کمتر 
تیمى در آسـیا توانسـته به اندازه الهالل موفق باشـد. 
الهالل از 18 بـازى این فصـل، 14 بازى را بـرده و دو 
مساوى و دو باخت دارد. 44 امتیاز و میانگین فوق العاده 
2/4 امتیاز از هر بازى، که از پرسپولیس برانکو هم آمار 

بهترى محسوب مى شود.
لیگ ایران و عربستان، موفق ترین لیگ هاى غرب آسیا 
هستند و سه شنبه صدرنشین مقتدر دو کشور در زمینى 
بى طرف روبه روى هم قرار مى گیرند. یک نبرد حساس 
و حیثیتـى، بـراى دو کشـورى که تیم هاى ملى شـان 

سال هاست روبه روى هم قرار نگرفته اند.

االهلى 
به دنبال رابى کین

تیم االهلى قصد دارد مهاجم سرشـناس فوتبال ایرلند 
را به خدمت بگیرد. 

سایت گل فاش کرده است که تیم االهلى امارات 
به دنبال جذب مهاجم 36 سـاله  ایرلنـدى، «رابى 
کین» اسـت.  رابى کین که بزرگ ترین بازیکن سه 
دهه اخیر فوتبال ایرلند است حدود 360 بازى در لیگ 

برتر انگلستان انجام داده است.
 این بازیکن از ژانویـه  2017 بازیکن آزاد بوده اسـت. 
وى پیشتر در لس آنجلس گلکسى عضو بود و در لیگ 
حرفه اى آمریـکا تـوپ مى زد. تیم لیـدز یونایتد یکى 
از رقبـاى االهلـى براى بـه خدمت گرفتـن رابى کین

 است.

تایم اوت

 پس از ارائه مستندات از سوى مدافع سپاهان و بررسى 
دالیل این باشگاه، احتماًال به زودى پرونده این بازیکن 

با اصفهانى ها بسته خواهد شد.  
پروســه جدایى هادى عقیلى و ســپاهانى ها، پس از 
مشــکالتى که در راه ادامه همکارى شــان به وجود 
آمد بســیار طوالنى تر از حد معمول شد اما از اصفهان 
خبر مى رســد بــه زودى این مشــکالت بــه پایان 
مى رسد و تکلیف مدافع ســابق تیم ملى روشن خواهد

 شد. 
در این باره گفته مى شــود پرونده هادى عقیلى بسیار 
خاص بود. عقیلى مستندات زیاد و دالیل و توجیهاتى را 

به باشــگاه ارائه کرد و در حال حاضر منتظر صدور رأى 
کمیته انضباطى است رأیى که احتماًال به زودى صادر 

خواهد شد.
دلیل طوالنى شدن اعالم نتیجه پرونده هادى عقیلى نیز 
شاخه هاى خاصى بود که  در این پرونده به وجود آمد و 
براى این منظور هم باشگاه سپاهان مستندات جدیدى 

ارائه کرد و عقیلى هم موضوعات دیگرى را ارائه کرد. 
در حــال حاضــر ایــن پرونــده از نظــر رســیدگى 
کمیتــه انضباطــى بــه اتمــام رســیده و نهایتــًا تا 
اول هفتــه آینــده رأى به دو طــرف ابــالغ خواهد 

شد.

 تفاوت ویژه ســایپا در نیم فصل دوم لیگ برتر نســبت 
به نیم فصــل اول، در خط دفاعى این تیم مشــهود به 
نظر مى رسد. تیم حســین فرکى این هفته نیز موفق به 
بسته نگه داشتن دروازه اش شد تا به روند خوب دفاعى اش 
تداوم ببخشــد. نارنجى ها در هفت هفته اول لیگ برتر، 
هفت گل از رقبا دریافت کــرده بودند اما در همین زمان 
مشابه در نیم فصل دوم، تنها سه گل خورده اند. امضاى 
قرارداد با حامد لک و عزت ا... پورقاز، کلید تحول دفاعى 
سایپا بود. تحولى که موجب شد این تیم از رده هاى آخر 

جدول رده بندى، جدا شد. 
سکته ناقِص سایپا، با بهبود وضعیت دفاعى برطرف شده 

اما شرایط تیم فرکى در خط حمله همچنان امیدوارکننده 
به نظر نمى رسد. آنها بعد از باختن به پرسپولیس، در شش 
مسابقه متوالى پنج بار دروازه را به روى رقبا بسته اند اما 
مرور نتایج ســایپا در همین دوره زمانى، نشان مى دهد 
پیروز شدن با گلزنى در جریان بازى، در این باشگاه تقریبًا 
غیرممکن شده است. گل زدن به ســایپا، این روزها کار 
ساده اى نیست اما سخت تر از شکست خوردن در برابر این 
تیم به نظر مى رسد. کابوس نارنجى فرکى، وقتى به پایان 
خواهد رسید که بین وضعیت دفاعى و شرایط هجومى تیم 
او تعادل برقرار شود و مهاجمان سایپا نیز به خوبى مدافعان 

تیم، وظایفشان را در زمین انجام بدهند.

گل زدن به سایپا
این روزها ساده نیست

تکلیف عقیلى به زودى 
روشن مى شود

  رقابت سخت در تولید پرونده!

 واى به حال العین!
گروه ورزشى روزنامه نصف جهان در بخش  صداى 
هواداران، به بررسى دیدگاه ها و نظرات دوستداران 
ورزش اصفهــان و ایــران مى پردازد. شــما مى 
توانید دیدگاه ها و تحلیل هاى خــود در رابطه با 
مســائل مختلف ورزش را به پســت الکترونیک

 info@nesfejahan.net ارسال نمایید.
این ستون نیم نگاهى نیز به کامنت هاى هواداران 
فوتبال به ویژه دوستداران سپاهان و ذوب آهن در 

صفحات مجازى دارد.

■ به امید  اینکه ذوب آهــن  بازى هاى خود را در 
لیگ قهرمانان آسیا محکم و کوبنده آغاز کند و در 
گام اول العین امارات را شکست دهد. من اطمینان 
دارم که روند ضعیف ذوب آهن در چند بازى اخیر 
لیگ برتر، در آســیا تکرار نمى شود و ذوبى ها مى 
توانند دوباره در آسیا دست به کارهاى بزرگ بزنند.

■ دوباره لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد و چقدر جاى 
ســپاهان که صاحب بیشــترین رکورد حضور در 
این رقابت هاست، در آســیا خالى است. هواداران 
ســپاهان دلشــان براى آسیا تنگ شــده است و 
متأسفانه با روندى که در تیم مى بینیم نمى توانیم 
سهمیه بگیریم و سال آینده هم غایب بزرگ آسیا 

هستیم.

■ حاال که تیم ســپاهان به مدافع نیاز دارد و این 
احتمال وجود دارد که باشگاه مجبور شود خسارت 
ســنگینى را به هادى عقیلى بپردازد، بهتر است 
ویســى دســت از لجاجت بــردارد و او را به تیم 
بازگرداند که کمک حالمان باشد و  اندکى وضعیت 

دفاعى مان بهتر شود.

■ آغاز رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا، بهترین 
فرصت براى ذوب آهنى ها به ویژه جوانان این تیم 
است که با درخشش در این تورنمنت، شایستگى 
هاى خود را نشان دهند و  در معرض پیشنهادات 

خارجى قرار بگیرند. هر طور شده العین را ببرید!

■ واى به حال العین امارات! ذوب آهن قطعًا نایب 
قهرمان قالبى آسیا را شکســت مى دهد و نشان 
مى دهد که شکست فصل گذشته در پلى آف یک 

اتفاق بوده است.

■ امیدوارم قاســم حدادى فر که به ترکیب ذوب 
آهن بازگشته هر چه ســریع تر به شرایط آرمانى 

برسد و حسابى به تیم کمک کند.

■ سپاهان با کلى غایب باید در شهر آورد اصفهان 
حاضر شود. گل بود به سبزه نیز آراسته شد. نه اینکه 
خیلى بازیکنان زیاد و خوبى روى نیمکت داشتیم 
حاال احسان حاج صفى، مهرداد محمدى و اولیویرا 

را براى بازى با ذوب آهن هم نداریم.

■مجتبى حســینى هنوز به عنــوان یک مربى 
شایســته مورد اعتماد هواداران فوتبال اصفهان 
اســت و چند نتیجه بدى که در چند بازى اخیر در 
لیگ گرفت، باعث نمى شــود تا ما  خوبى هاى او 
را فراموش کنیم. امیدوارم در آسیا دوباره  خاطرات 
خوش چند هفته پیش را تکرار کند. به امید پیروزى 

بر العین امارات.

■ به نظر من تیم هاى ایرانى تا ســالیان ســال 
نمى توانند قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شوند. شما 
به امکانات ما  و تیم هاى عربى نگاه کنید. اگر هنر 
کنیم و به مراحل نهایى صعــود کنیم به تیم هاى 
غول پیکر و پرســتاره شرق آســیا از کره جنوبى، 
ژاپن و چین بر مى خوریــم. چین هم که به تازگى 
سرمایه گذارى وحشتناکى در فوتبال کرده و کًال 
میزان هزینه هاى ما در قیاس با آنها خنده دار است. 
شرایط به گونه اى پیش رفته که قهرمانى در لیگ 
قهرمانان آسیا براى باشــگاه هاى ایرانى در حال 

تبدیل شدن به یک رؤیاى دست نیافتنى است.

■ سپاهان چند سالى بود که به حضور مکرر در لیگ 
قهرمانان آسیا عادت کرده بود. حاال باید حسرت 
آسیا را بخوریم و از قرار معلوم فصل آینده هم آنجا 
نیستیم. چه بالیى بر سر سپاهان همیشه آسیایى 

آمده است؟ خواهشاً یکى به داد تیم مان برسد.

صداى هواداران

دیدار تیم هاى ذوب آهن اصفهان و العین امارات از گروه 
C رقابت هاى لیگ قهرمانان 2017 آســیا امشب(سه 
شنبه) از ســاعت 18و 45 دقیقه در ورزشگاه «هزاع بن 
زاید» العین برگزار مى شــود . هر دو تیم فصل گذشته 
نیز در لیگ قهرمانان حاضر بودنــد و از قضا با یکدیگر 
هم دیدار نمودند با این تفاوت که مرتبه قبل به جاى دور 
گروهى، در مرحله یک هشتم نهایى به مصاف هم رفتند.
ذوب آهن که مرحلــه گروهى را با عملکــردى عالى و 
رؤیایى به پایان برده بود در بازى رفت العین را با حساب 
یک بر یک در اســتادیوم «هزاع بن زاید» متوقف کرد 
و در حالى که در دیدار برگشــت با یک تســاوى بدون 
گل هم راهى دور بعد مى شــد بــا دو گل قافیــه را در 
ورزشگاه فوالدشــهر به این حریف واگذار کرد تا زودتر 
از حد انتظار به ماجراجویى آسیایى خود پایان داده باشد.
العین در ادامه لوکوموتیو ازبکستان و الجیش قطر را هم 
برد اما در فینال از پس چونبوك موتورز کره جنوبى برنیامد 
تا به نایب قهرمانى در لیگ قهرمانان اکتفا کرده باشــد. 
این اتفاق یعنى ناکامى در رســیدن به عنوان قهرمانى 
در فینال مهمترین تورنمنت باشــگاهى آســیا پیش تر 
در ســال 2010 نیز براى ذوب آهن افتاده بــود. از این 
رو، دیدار فرداى العین و ذوب آهن نــه تنها تکرار تقابل 
فصل گذشــته آنها در مرحله یک هشــتم نهایى لیگ 
قهرمانان به حساب مى آید بلکه در عین حال رویارویى 
نایب قهرمان فعلى آسیا با حریفى محسوب مى شود که 
شــش ســال پیش این عنوان را در اختیار داشت. البته 
فراموش نکنیم که العیــن امارات در تــاالر افتخارات 
خود یک جــام لیگ قهرمانــان را هم در اختیــار دارد.

ذوب آهن ماجراجویى جدید آسیایى خود را در شرایطى 
شروع مى کند که هفته هاى تلخى را پشت سر گذاشته 
است. سبزپوشان اصفهانى با ســه باخت پیاپى در لیگ 
برتر به لیــگ قهرمانان رســیده اند. آنها ابتــدا جایگاه 
خود را در رده ســوم جدول از دســت دادند و سپس با 
قبول یک باخــت خانگى برابر رقیــب اصلى از کورس 
رقابت بر سر کسب سهمیه آســیایى هم عقب افتادند.

ذوب آهن که در حــال حاضر در رده چهــارم لیگ برتر 
ایــران جــاى دارد اما هنوز کامًال از کســب ســهمیه 
آســیایى ناامید نشــده زیرا یکى از ســه رقیب باالسر 

این تیم، فینالیســت  جــام حذفى اســت و در صورت 
قهرمانى در آن رقابت ها راه ذوب آهــن رده چهارمى را 
براى حضــور در دوره آتى لیگ قهرمانــان باز مى کند.

با گذشت 19 هفته از رقابت هاى لیگ امارات، العین در 
رده سوم جدول 14 تیمى این کشور جاى دارد. این تیم اما 
دیگر شانس زیادى براى قهرمانى ندارد زیرا تنها هفت 
هفته مانــده به پایان فصل، از الجزیره صدرنشــین 10 
امتیاز عقب است. برعکِس ذوب آهن اما العین از کسب 
سهمیه آســیایى فصل بعد ناامید نیست به خصوص که 
با تیم رده دومى االهلى تنها یــک امتیاز اختالف دارد.

در دیگر مسابقه گروه C  امروز تیم هاى االهلى عربستان 
و بنیادکار ازبکستان در جده با هم دیدار مى کنند.

نکته جالب توجه دیگر در مورد این دیدار این اســت که 
نایب قهرمانان آســیا در اولین دیدار فصل جدید آسیا در 
شرایطى باید به مصاف هم بروند که هر دو تیم تغییراتى را 
در کادر فنى خود ایجاد کرده اند. در تیم ذوب آهن یحیى 
گل محمدى پس از نتایج ضعیف این تیم در ابتداى فصل 
از کار کنار گذاشته شد تا مجتبى حسینى سکان هدایت 
این تیم را بر عهده بگیرد. در ســوى مقابــل نیز اتفاق 
مشابهى براى سرمربى العین رخ داد و نزدیک به یک ماه 
پیش بود که «زالتکو دالیچ» علیرغم کسب عنوان نایب 
قهرمانى لیگ قهرمانان آسیا، با فشار هواداران از کار کنار 
گذاشته شد تا «زوران مامیچ» جایگزین او شود. از زمان 
حضور مامیچ روى نیمکت مربیگرى العین آنها در هفت 
مسابقه به میدان رفته اند که سه پیروزى، سه شکست و 

یک تساوى حاصل کار این تیم بوده است.
 در هفت دیدار اخیر العین «عمر عبدالرحمن» 25 ساله در 
کنار «لوکاس فرناندز» مهاجم 22 ساله برزیلى این تیم، 
هر کدام با زدن چهار گل نقش کلیدى در تفکرات مامیچ 
داشته اند و در اردوى تیم ذوب آهن نیز مهدى رجب زاده 
هافبک باتجربه این تیم در کنار مرتضى تبریزى و احسان 
پهلوان مى توانند چهره هاى شاخص میدان لقب گیرند.

«على صباح الغیاسى» به همراه کمک هایش؛ «عامر داود 
حسین»، «حیدر عبدالحسن»، «على عبیدى» و «محمد 
اکرم» تیم داورى این بازى را تشکیل مى دهند. «پریرا 
والترادوارد» از هند ناظر داورى و «محمد ســیف الدین 
ابوبکر» ناظر بازى از سوى کنفدراسیون فوتبال آسیاست.

همچنین گفتنى است جلسه هماهنگى بین اعضاى دو 
باشگاه العین امارات و ذوب آهن ایران دیروز در ابوظبى 
امارات برگزار شد. در این جلسه قرار بر این شد که العین 
براى بازى امشب با لباس یکدست بنفش رنگ وارد زمین 
شود و ذوب آهنى ها نیز با لباس سفید با داشتن طرح هایى 

سبز رنگ بازى کند.
بر اساس اعالم باشــگاه العین امارات، شش جایگاه به 
هواداران تیم مهمان یعنى ذوب آهن اختصاص داده است 
که در پشت دروازه قرار دارد. شماره جایگاه هاى هواداران 
ذوب آهن 215 تا 219 است و باشگاه العین امارات هشدار 
داده است که هواداران تیم مهمان ( ذوب آهن) نباید بلیت 

جایگاه دیگرى را خریدارى کنند!
گفتنى است که بلیت این قســمت 10 درهم براى هر 

نفر است.
حدادى فر: مى توانیم صعود کنیم 

هافبک چپ پاى تیم فوتبال ذوب آهن امیدوار است که 
تیمش در بازى مقابل العین امارات امتیاز بگیرد. 

قاسم حدادى فر در مورد شرایط ذوب آهن بعد از شکست 
مقابل استقالل گفت: متأسفانه در هفته هاى اخیر نتایج 
خوبى نگرفتیم. ما شــانس خوبى را براى کسب سهمیه 
داشتیم ولى حاال کارمان در لیگ برتر سخت شده است. 
شکست هاى اخیر به ضررمان تمام شد و در آخرین بازى 
هم در زمین خودمان مقابل استقالل شکست خوردیم. 
با این حال گذشــته را فراموش کرده ایم، چون در لیگ 
قهرمانان آسیا حضور داریم و باید از حیثیت فوتبال ایران 

دفاع کنیم.
وى در ادامه درخصوص تقابل بــا العین امارات در لیگ 
قهرمانان آســیا،  تأکید کرد: ما کار ســختى مقابل این 
تیم خواهیم داشت و امکانات باشــگاهى مثل العین با 
باشگاه هاى ایرانى اصًال قابل قیاس نیست. اولین بازى 
در هر تورنمنتى بسیار مهم است ولى امیدوارم که در گام 

اول در زمین حریف امتیاز بگیریم.
حدادى فر در پاســخ به اینکه آیا ذوب آهــن مى تواند از 
گروهش در لیگ قهرمانان آسیا صعود کند؟ گفت: ما در 
گروه سختى قرار داریم. همه تیم ها در این گروه پرقدرت 
هســتند اما مى توانیم به مرحله یک هشتم نهایى لیگ 

قهرمانان صعود کنیم.

العنزى: دیدار سختى با ذوب آهن داریم
مدافع باتجربه العین امــارات، پیش از دیدار با ذوب آهن 
در لیگ قهرمانان آسیا: پیروزى اخیر که در لیگ داخلى 
مقابل الشباب به دســت آوردیم، انگیزه بازیکنان را باال 
برده است. این برد شــیرین در بازى ما مقابل ذوب آهن 
تأثیر زیادى خواهد گذاشت. این بازى مثل تمام بازى ها 
در لیگ قهرمانان آسیا آســان نخواهد بود. باید با تمام 
قدرت وارد زمین بازى شویم تا بتوانیم 3 امتیاز این دیدار 

را کسب کنیم.
مهند العنزى افزود: العین به تمام رقبایش احترام مى گذارد 
ولى هدف ما راه یابى به مرحله بعد اســت و باید رقبا را 

شکست دهیم.

«رایان ســیروس تفضلى» مدافع ایرانى – انگلیســى تیم پیتبرو ایــن روزها به 
صورت جدى زیر نظــر کادرفنى تیم ملى ایــران قرار دارد. تفضلى مدافع اســت 
و در این فصل در لیــگ یک انگلیس عملکــرد قابل قبولى داشــته. تا جایى که 
حدود دو ماه پیــش روزنامه  دیلى میل از دعــوت این بازیکن به تیــم ملى ایران 
خبر داد و او را ســورپرایز ســرمربى تیم ملى فوتبال ایران دانست. تفضلى مدافع 
ایرانى االصلى اســت کــه در لیگ دســته یک انگلیــس بازى مى کنــد. او این 
فصل عملکرد خیلى خوبى در تیمش داشــته و باعث تمجید کارشناســان شــده 

است.
البته کارلوس کى روش سرمربى تیم   ملى فوتبال ایران از مدت ها پیش عملکرد رایان 
تفضلى را زیر نظر گرفته بود اما پرونده این بازیکن از زمانى باز شد که کى روش در 
سفر اخیر خود حتى قصد داشت به انگلیس ســفر کرده و عملکرد این بازیکن را از 

نزدیک زیر نظر بگیرد.
تفضلى در ســاتن انگلیس به دنیا آمده ولى با توجه به اینکه پدرش ایرانى اســت، 
مى تواند براى تیم   ملى فوتبال ایران بازى کنــد. او فوتبالش را از آکادمى 
ساوتهمپتون شــروع کرده یعنى جایى که «الکس اوکسلد 
چمبرلین» (بازیکن کنونى آرسنال و تیم ملى 
فوتبال انگلیس) در 

این تیم در کنار او بود.
بایــد منتظــر ماند تا مشــخص شــود تفضلــى در راه 

بازیکنانــى مانند قوچان نــژاد و دژاگه گام برمى دارد یــا پرونده او 
هم مثل بیت آشــور، نظرى و داورى خیلى زود در تیم ملى بســته 
شــد و یا اینکه ماننــد بازیکنانى ماننــد دنیل نــوروزى و ویلیام 
آتشــکده حضورش در تیم ملى فقــط در حد حــرف باقى خواهد 

ماند!

باشگاه پرسپولیس با اعالم علیرضا اســدى با داشتن 11 پرونده 
شــکایتى در فیفا به نوعى در این زمینه یکه تازى مى کند و جالب 
اینکه هر سال که مى گذرد این شکایت ها بیشتر شده و هر مدیرى 
در این باشگاه مشغول به کار مى شود، مدیر قبلى را سرزنش مى کند.
در سال هاى گذشته همواره پرسپولیس در فیفا صاحب پرونده هاى 
زیادى بود که در نهایت این شکایت ها در لیگ هفتم کار دست این 
باشگاه داد و فیفا پرسپولیس را با کسر 6 امتیاز مواجه کرد. بعد از این 
اتفاق مدیران زیادى به باشگاه پرسپولیس آمدند که هر یک به جاى 
اینکه از اتفاقات گذشته درس بگیرند باشگاه تحت مدیریتشان را 
صاحب پرونده  اى جدید کردند تا در رقابت با مدیران قبلى در این 

زمینه کم نیاورند.
محمد رویانیان در زمان مدیریتش غیر از اینکه بیشترین بدهى را 
براى باشگاه پرسپولیس گذاشت کلى هم پرونده به پرونده هاى این 
باشگاه اضافه کرد. پرونده هایى که در زمان مدیریت محمد رویانیان 
مطرح شد، شــامل شــکایت «مانوئل ژوزه» و چهار دستیارش، 
«روبرتو سوسا»، «مارکو پروویچ»، «ماکوسپانوویچ» و «والتکو 
کروز دانوسکى» مى شود که این پرونده ها در فیفا در جریان است. 
این در حالى اســت که باشــگاه عجمان امارات هم بابت انتقال 
محمدرضا خلعتبرى از این باشگاه به پرســپولیس خواهان 200 

هزار دالر شده است و این پرونده هم در جریان است. در این بین 
مسئوالن فعلى باشگاه پرسپولیس در تالشند پرونده ژوزه را مدام 
به تأخیر بیاندازند تا حداقل در زمان مدیریت خودشــان مجبور به 
پرداخت طلب 9 میلیاردى (با احتساب جریمه ها) نشوند.   طاهرى 
در گفتگو با ایسنا اعالم کرد که هیچ توافقى با ژوزه صورت نگرفته 
است طاهرى در رقابت با رویانیان کم نیاورد باشگاه پرسپولیس در 
زمان مدیریت على اکبر طاهرى هــم صاحب پرونده  هاى زیادى 
در فیفا شــده اســت. «گابریل»، «تادئو»، «اومانیا»، «ماریچ»، 
«نیلسون» و «گولچ» از جمله بازیکنانى بودند که در زمان مدیریت 

طاهرى به پرســپولیس آمدند و براى دریافت طلب خود از 
این باشگاه مجبور به شــکایت به فیفا شدند. در این 

بین مسئوالن این باشگاه با اومانیا، تادئو و گابریل 
توافق کرده انــد که مطالباتشــان را به صورت 
قســطى پرداخت کنند. هر چند این اقساط به 
صورت منظم پرداخت نمى شود. نکته جالب اینکه 

گولچ بدون حتى یک بازى براى پرسپولیس از این 
باشگاه به فیفا شکایت کرده و پول کل قرارداد دو 

ســاله اش را مى خواهد. این در حالى 
اســت که مســئوالن باشگاه 

پرســپولیس بعد از رفتن 
این مدافع کــروات به 

کشورش مدعى شدند 
از او به فیفا شکایت 
خواهند کــرد تا 
جریمه شود اما نه 
تنها برعکس این 
قضیه اتفاق افتاد 
بلکه گولچ راهى 
تیــم جدیدى در 
کــره شــده و به 

راحتى قــراردادش 
را هم امضا کرد!

سورپرایز جدید
 در راه است

عین العین !
ذوب آهن هم نایب قهرمان آسیاست
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فصل عملکرد خیلى خوبى در تیمش داشــته و باعث تمجید کارشناســان شــده 
است.

البته کارلوس کى روش سرمربى تیم   ملى فوتبال ایران از مدت ها پیش عملکرد رایان 
تفضلى را زیر نظر گرفته بود اما پرونده این بازیکن از زمانى باز شد که کى روش در 
سفر اخیر خود حتى قصد داشت به انگلیس ســفر کرده و عملکرد این بازیکن را از

نزدیک زیر نظر بگیرد.
تفضلى در ســاتن انگلیس به دنیا آمده ولى با توجه به اینکه پدرش ایرانى اســت، 
مى تواند براى تیم   ملى فوتبال ایران بازى کنــد. او فوتبالش را از آکادمى 
ساوتهمپتون شــروع کرده یعنى جایى که «الکس اوکسلد 
چمبرلین» (بازیکن کنونى آرسنال و تیم ملى 
فوتبال انگلیس) در 

این تیم در کنار او بود.
بایــد منتظــر ماند تا مشــخص شــود تفضلــى در راه 

بازیکنانــىمانند قوچاننــژاد و دژاگه گام برمى دارد یــا پرونده او
هم مثل بیت آشــور، نظرى و داورى خیلى زود در تیم ملى بســته 
شــد و یا اینکه ماننــد بازیکنانى ماننــد دنیل نــوروزى و ویلیام

آتشــکده حضورش در تیم ملى فقــط در حد حــرف باقى خواهد 
ماند!

ســپولیس آمدند و براى دریافت طلب خود از 
جبور به شــکایت به فیفا شدند. در این 

اومانیا، تادئو و گابریل  این باشگاه با
ــد که مطالباتشــان را به صورت 
خت کنند. هر چند این اقساط به 
نکته جالب اینکه  پرداخت نمى شود.
این تى یک بازى براىپرسپولیس از

 شکایت کرده و پول کل قرارداد دو 
مى خواهد. این در حالى 

ســئوالن باشگاه 
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صاحب امتیاز : شرکت رسانه گستر نصف جهان
مدیرعامل و سردبیر : ایرج ناظمى    مدیر مسئول : هوشنگ غالمى

نشانى : اصفهان ، خیابان مدرس ، خیابان ادیب ، 
جنب دبیرستان شهیدان نم نبات

تلفن : 34452005           فاکس : 34452006           پیامک : 30007642
www.nesfejahan.net       : وب سایت
E-mail:     info@nesfejahan.net

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

موال على (ع)حضور و مشورت گروهى، آفریده است. 

با توجه به مصوبه شماره 101 مورخ 95/10/9 شوراى اسالمى، شهردارى زیار در 
 ، M 542  نظر دارد نسبت به فروش یکدستگاه بکهو لودر تمام اتوماتیک مدل
سال تولید 2015 میالدى با قیمت 1/900/000/000 ریال با شرایط مندرج در آگهى 
مزایده اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت شرکت در مزایده 
حداکثر تا مورخ 95/12/18 به دبیرخانه شهردارى مراجعه و نسبت به اخذ فرم 

آگهى اقدام نماید. 

((آگهى مزایده))
نوبت سوم 

سید رسول داودى- شهردار زیار

شهردارى زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 712 مورخ 95/11/17 شوراى 
اسالمى شهر در نظر دارد نســبت به واگذارى یک قطعه زمین واقع در پارك 
حاشیه زاینده رود به مســاحت حدوداً 230 مترمربع جهت توسعه شهربازى 
کودك به صورت اجاره براى مدت چهار سال از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. 
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت ادارى 95/12/10 به شهردارى 

زرین شهر مراجعه نمایند. 

آگهى مزایده

ج واد جمالى- شهردار زرین شهر

نوبت دوم

110/11039

1395/11/25

پیرو آگهى مناقصه شماره 23892 مورخ 95/11/10 شهردارى آران و بیدگل در نظر دارد به استناد 
مصوبه شماره 2088 مورخ 95/8/12 شوراى اسالمى شــهر آران و بیدگل در خصوص انتخاب 
پیمانکار جهت طراحى، اجرا، سرمایه گذارى و بهره بردارى الیت باکس اسکرول هوشمند تبلیغاتى 
واقع در بلوار دکتر اسالمى با قیمت اجاره ثابت ماهیانه 30/000/000 ریال از طریق بر گزارى مناقصه 

عمومى (مدت بهره بردارى) اقدام نماید. 
لذا از کلیه پیمانکاران واجدین شرایط دعوت بعمل مى آید جهت اطالع از شرایط و مشخصات، اخذ 
مدارك و شرکت در مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهى به شهردارى آران و بیدگل 
مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. (کمیسیون در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار مى باشد)

آگهى مناقصه (مرحله دوم)

حسن ستارى- شهردار آران و بیدگل 

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/12/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/12/15

دریافت اسناد: سایت اینترنتى
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

شماره تلفن گویا: 8- 36680030- 031
(داخلى 388)

آگهى برگزارى مناقصه عمومى

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین (ریال)برآورد (ریال)اعتبار

95 -4 -229
نگهدارى و بهره بردارى (اپراتورى) و تعمیرات 

مخازن و ایستگاه هاى پمپاژ هزارجریب، ارغوانیه، 
چشمه توتى، پیالف، گورت و سه راه سیان

4/750/582/660237/600/000جارى

نام روزنامه: نصف جهان 
تاریخ انتشار:95/12/03

 شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2690/ش مورخ 95/9/4 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به واگذارى قسمتى از 
محل سالن معراج بهشت معصومه (س) به مساحت 80 مترمربع جهت 
خدمات (میز و صندلى و چادر) و بر اســاس قیمت کارشــناس رسمى 
دادگسترى از طریق مزایده عمومى به افراد حقیقى و حقوقى اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در 
ساعات ادارى به واحد امالك شهردارى مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر 
تا آخر وقت ادارى روز شــنبه مورخ 95/12/14 به دبیرخانه حراســت 
شهردارى تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است.

آگهى مزایده عمومى نوبت اول

حسین امیرى- شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

نوبت اول
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برندگان شــصت و نهمین دوره جوایز ساالنه انجمن نویســندگان آمریکا از 3 فیلم 
«آتالنتا»، «ورود» و «مهتاب» تجلیل کردند.برندگان جوایز 2017 انجمن نویسندگان 
آمریکا (WGA) (یک شنبه شب به وقت محلى) در دو مراسم هم زمان در لس آنجلس 

و نیویورك معرفى شدند.
به گزارش مهر، برندگان جوایز 2017 انجمن نویســندگان آمریکا (WGA) ساعتى 
پیش (یک شنبه شب به وقت محلى) در دو مراسم هم زمان در لس آنجلس و نیویورك 

معرفى شدند.
در این مراسم ضمن اعالم اســامى برندگان از عباس کیارستمى فیلمساز فقید ایرانى 
یاد شد و با اهداى جایزه ژان رنوار به عباس کیارستمى از وى براى دستاورد فیلمنامه 

نویسى بین المللى تجلیل شد.
هاوارد رادمن رییس انجمن نویسندگان شــاخه غربى از کیارستمى به عنوان یکى از 
نادر هنرمندانى که درکى ویژه از جهان داشت یاد کرد. وى کیارستمى را پدر بنیان گذار 
ســینماى جدید ایران خواند که اکنون تاثیر آثار و زندگى اش در سراسر جهان طنین 

انداخته است.
در این مراسم فیلمنامه «مهتاب» نوشته برى جنکینز که درباره بزرگ شدن در جامعه اى 

سیاه پوست است، جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسى را دریافت کرد.
این فیلمنامه رقباى خود شامل «اگر سنگ هم ببارد» نوشته تیلور شریدان،«الال لند» 
نوشته دمین شازل، «الوینگ» نوشته جف نیکولز و «منچستر کنار دریا» نوشته کنت 

لونرگان را در این بخش پشت سر گذاشت.
جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسى به «ورود» نوشته اریک هیسرر رسید که با اقتباس از 
داستان «داستان زندگى تو» نوشــته تد چیانگ نوشته شده و درباره ورود بیگانگان به 

سیاره زمین است.
«ددپول» نوشته رت ریس و پل ورنیک، «حصارها» نوشته اوگست ویلسن، «چهره هاى 
پنهان» نوشته آلیسن شرودر و تئودور ملفى و «جانوران شبانه» نوشته تام فورد دیگر 

مدعیان این بخش بودند.
جایزه بهترین فیلمنامه مستند به «فرمان و کنترل» نوشته رابرت کنر و اریک شلوسر 

رسید.
«آتالنتا» نیز جایزه بهترین فیلمنامه سریال تلویزیونى را دریافت کرد و جایزه بهترین 

فیلمنامه سریال کمدى به «آمریکایى ها» اهدا شد.
جوایز این انجمن معموال با اســکار مشــابه است و در 22 ســال اخیر از 22 فیلمنامه 
اوریجینال 14 مورد برنده اسکار هم شده اند. سال پیش دو برنده اسکار شامل «کمبود 

بزرگ» و «اسپاتالیت» هر دو جایزه انجمن و اسکار را دریافت کردند.

فیلم «دختر» ساخته رضا میرکریمى موفق به کسب 
4 جایزه از جمله جایزه بزرگ جشــنواره بین المللى 

«عشق» در ُمنس بلژیک شد.
به گزارش ایسنا، سى وسومین جشنواره بین المللى 
فیلم «عشق» در شهر ُمنس بلژیک در حالى به کار 
خود پایان داد که فیلــم «دختر» به کارگردانى رضا 
میرکریمى "جایزه بزرگ" این رویداد سینمایى را از 
آن خود کرد و فرهاد اصالنى نیز براى بازى در این 
فیلم به عنوان بهترین بازیگر مرد جشنواره انتخاب 
شــد، ضمن این که فیلم ایرانى «سکوت» ساخته 
مشترك على عســگرى و فرناز صمدى نیز جایزه 
هیئت داوران را براى بهترین فیلم کوتاه بین الملل 

کسب کردند.
 «CinéFemme» فیلم «دختر» همچنین دو جایزه
و جایزه کنفدراسیون بین المللى سینماى هنر و تالیف 
را از این رویداد سینمایى در کشور بلژیک دریافت کرد 

تا در مجموع 4 جایزه از این جشنواره از آن خود 
کرده باشد.

«دختر» امسال یکى از 
11 فیلم بخش رقابتى 
جشنواره بین المللى 
«عشــق» در شهر 

ُمنس بلژیک بود و میرکریمى نیز براى برگزارى یک 
کالس سینمایى پس از نمایش فیلم «دختر» در این 

جشنواره سینمایى حضور یافته بود.
در این کالس سینمایى 15 دانشجوى سینما از اروپا و 
خاورمیانه پس از تماشاى فیلم «دختر» با میرکریمى 
فیلم مالقات کردند و درباره فیلم و آثار کارگردان با 

وى به بحث و تبادل نظر پرداختند.
فیلم «دختر» که پخــش بین المللى آن بر عهده ى 
نسرین میرشــب اســت، اولین نمایش خود را در 
بخش سوداى سیمرغ سى وچهارمین جشنواره فیلم 
فجر تجربه کرد و در 7 بخش نامزد جایزه شد و در 
اولین حضور بین المللى اش در جشنواره فیلم مسکو 
نیز جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد (فرهاد 
اصالنى) را نیز از این رویداد سینمایى از آن خود کرد.

ســاخته میرکریمى که تاکون در چند جشــنواره 
بین المللى دیگر چون باتومى گرجستان و وایادولید 
اســپانیا نیز حضور داشــته و در جوایز ســینمایى 
آسیاپاســیفیک نامــزد جایزه بــود، در 
چهل وهفتمین جشنواره بین المللى 
فیلم گوا- هند نیز جایزه بهترین 
فیلم و بازیگر مرد را کســب 

کرده است.

منتخب هاى نویسندگان آمریکا معرفى شدند

جایزه ویژه براى 
همچنین دو جایزه «CinéFemme»کیارستمى

سیون بین المللى سینماى هنر و تالیف 
سینمایى در کشور بلژیک دریافت کرد 

جج جایزه از این جشنواره از آن خود  4

ل یکى از 
 رقابتى 
لمللى 

ر ) ر ر ز ن ر ه و م ن ر ه ز ز
از این رویداد سینمایى از آنخودکرد. نیز اصالنى) را

ســاخته میرکریمى که تاکون در چند جشــنواره 
بین المللى دیگر چون باتومى گرجستان و وایادولید 
اســپانیا نیز حضور داشــته و در جوایز ســینمایى

آسیاپاســیفیک نامــزد جایزه بــود، در 
چهل وهفتمین جشنواره بین المللى 
فیلم گوا- هند نیز جایزه بهترین 
فیلم و بازیگر مرد را کســب 

کرده است.

«دختر» برنده 4 جایزه
 از جشنواره فیلم بلژیک

معه اى

ال لند» 
هکنت 

باس از 
گان به 

ره هاى 
د دیگر 

 شلوسر

هترین

یلمنامه 
«کمبود

ر شهر «عشــق» در

 محمد بحرانى صداپیشه شخصیت جناب خان، 
عکس یکى از برنامه هاى «خندوانه» که در آن 
امیررضا کودك مبتال به سرطان حضور داشت 

را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
به گزارش خبرآنالین، او در متنى که در توضیح 
این عکس نوشت، این کودك را دوست قدیمى 

جناب خان خواند.
بحرانى در همین راستا نوشــت: «امیر رضا، 
دوست قدیمى جناب خان را که یادتان هست. 
همان دوستى که ســرطان و درد مدت ها بود 

امانش را بریده بود. همان دوســتى که یک 
شب در «خندوانه» مهمان بود و دست گرم و 
کوچکش را روى دست جناب خان گذاشت و 

قلب جناب خان را تا ابد تسخیر کرد.
حاال دیگر درد نمى کشد. همه آن سختى ها و 
زجرها و اشک ها تمام شد. دیگر فقط زیبایى 
است و موسیقى و آرامش و بوسه. روحش در 

آغوش خداى زنده آرام باشد انشاءا...
اما این روزها در اهواز، شــهر امیر رضا، حال 
آدم ها خوب نیســت، نفس ها تنگ اســت و 

خلق ها تنگ تر.
من نمى دانم که منشأ بیمارى امیررضا چه بود 
اما مى دانم که هواى آلوده و زندگى سخت و 
حال خراب مى تواند هزاران و میلیون ها نفر را 

به درد امیررضا مبتال کند. که اى کاش نکند.
اى کاش همه ما مردم ایــران و دولتمردان و 
نمایندگان مجلس و همه و همه این روزهاى 

سخت خوزستان راجدى تر بگیریم.
براى نجات خوزستان یک عزم ملى نیاز است.

عجله کنیم....»   

سرطان به 
دوست قدیمى 
جناب خان
 امان نداد
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سخت افزار

اندروید

رصد آنالین

صفحه نمایش هاى یاقوتى
اگر جزء افرادى هستید که همیشه نگران شکستن شیشه 
گوشیتان به علت سقوط ناگهانى یا خش افتادن آن به 
علت تماس با اشیاى تیز هستید، با اختراع نوعى شیشه 
جدید مى توانید این نگرانى را کنار بگذارید. شرکت ایندى 
گوگو در تالش براى ســاخت نوعى شیشه مایع براى 
گوشى هاى همراه است که از استحکام فوق العاده اى در 

برابر هرگونه ضربه و خش برخوردار است.
ProtectPax با استفاده از فناورى نانو تولید شده و انتظار 
مى رود عالوه بر شرکت هاى سازنده تلفن هاى همراه، 
شرکت هاى هوافضا و فعاالن صنعت هوانوردى نیز از آن 
استفاده کنند. نانوذرات مورد استفاده در این شیشه از نوع 
دى اکسید تیتانیوم هستند و حالتى ژل مانند به خود گرفته 
و لذا در برابر ضربات و ســایش انعطاف بیشترى دارند. 
شرکت سازنده مدعى است این شیشه ها به اندازه یاقوت 
مستحکم هستند و مانند یک فیلتر نورى عمل مى کنند و 
لذا نمایشگر گوشى با استفاده از این ترکیب نانو، یکپارچه 
تر و زیباتر به نظر مى رســد. این شیشه یک الیه نازك 
اســت که مى توان بعد از خشک کردن سطح نمایشگر 
آن را به شیشه هاى فعلى گوشــى ها چسباند و بعد از ده 
دقیقه مورد اســتفاده قرار داد تا در برابر سقوط ناگهانى، 
 ProtectPax .ضربه شدید و ساییدگى قدرتمندتر شود
با موفقیت بر روى تعدادى از گوشــى هاى هوشــمند، 
ســاعت هاى عادى، عینک ها، صفحــه تلویزیون ها، 
سیســتم هاى جى.پى.اس، لپ تاپ ها، کتابخوان هاى 
الکترونیــک و دوربین هاى دیجیتال آزمایش شــده و 
انتظار مى رود به زودى به قیمت 40 دالر روانه بازار شود.

ویرایشگر ویدئو اندروید 
 KineMaster Pro – Video Editor یکــى دیگــر 
از بهتریــن و قدرتمندترین اپلیکیشــن هاى ویرایش 
فایل هــاى ویدئویى براى سیســتم عامــل اندروید 
مى باشد که تنها ویدئو ادیتوریست که تمامى قابلیت ها
و امکانات اپلیکیشــن معــروف iMovie در iOS را در 
اسمارت فون و یا تبلت اندرویدى شما به ارمغان مى آورد! 
با این اپلیکیشن مى توانید به آسانى و در محیطى کامًال 
حرفه اى تنها با چند لمس فیلم هایى با کیفیت اچ دى و 
خارق العاده را خلق نمایید و با دیدن قابلیت هاى کم نظیر 

آن متعجب شوید! 
برخى از قابلیت هاى این اَپ اندرویدى :

■ امکان ساخت ویدئوهاى باکیفیت اچ دى و حرفه اى با 
ترکیب تصاویر، موسیقى و غیره

■ امکان قرار دادن متن مورد نظر برروى ویدئو با فونت 
و رنگ هاى دلخواه

■ امکان ذخیره سازى پروژه هاى پیش رو براى ویرایش 
ویدئوهاى ویرایش شده در هر زمان

■ تنظیمات مختلف براى ویرایش ویدئو از جمله تنظیم 
اشباع، رنگ، روشنایى، حجم و غیره

■ امکان اضافه کردن جلوه هاى بصرى چشم نواز و خیره 
کننده ى سه بعدى به ویدئوها

■ امکان ذخیره سازى ویدئوهاى ساخته شده با کیفیت 
1080 پیکسل برروى گالرى (فول اچ دى) و ...

همایش «آینده وب و موبایل 
ایران» برگزار مى شود

همایش آینده وب و موبایل، یک رویداد دو روزه است 
که در آن پیشتازان صنعت وب و موبایل از فناورى هاى 
روز دنیا در این دو حوزه سخن مى گویند. این همایش 
پنجره اى به چشــم انداز آینده وب و موبایل در جهان، 
همچنین راهنمایى براى تصمیم گیران، تصمیم سازان 

و متخصصان ایرانى است.
شــرکت کنندگان در این همایش ضمن آشــنایى با 
فناورى هاى آینده ساز وب و موبایل، شرکت در مباحث 
چالشى و ارتباط با بزرگان وب و موبایل ایران مى توانند 
موقعیت هــاى کارى و هم تیمى هــاى جدیــد براى 

کسب وکار خود بیابند. 
همایــش آینــده وب و موبایــل ایران بــا حمایت 
ســازمان فناورى اطالعــات 4 لغایت 5 اســفندماه 
جارى در مرکز همایش هاى شــهید قنــدى برگزار 

مى شود.

شبکه حرفه اى آرمانگر یک شبکه تخصصى براى زندگى حرفه اى شما است، در این شبکه میتوانید با همکاران یا افرادى 
که شغلى مشابه شما دارند ارتباط برقرار کنید، مهارت ها و تجربیات خود را به نمایش بگذارید و از مهارت ها و تجربیات کارى 
دیگران هم اطالع پیدا کنید. شبکه حرفه اى آرمانگر امکانات و ابزار فراوانى را در اختیار شما میگذارد تا بخش حرفه اى و شغلى 
زندگى خود را بهبود بخشید. با استفاده از آرمانگر میتوانید یک صفحه پروفایل شخصى حاوى اطالعات شغلى و حرفه اى 
خود داشته باشید تا دیگران بتوانند از مهارت ها و تجربیات شما آگاه شوند، همچنین شما میتوانید با عمومى کردن صفحه 
پروفایل خود، به موتورهاى جستجو امکان دسترسى به پروفایل خود را دهید تا درصورتى که شخصى نام شما را در موتورهاى 

جستجو، جستجو نمود به صفحه پروفایل شما در آرمانگر هدایت شود.
شما میتوانید اطالعات پروفایل خود را در یک قالب استاندارد بصورت یک فایل رزومه نیز دریافت کنید. آرمانگر چندین قالب 

استاندارد و زیبا را در اختیار شما قرار میدهد تا از بین آنها قالب مورد نظر خود را انتخاب کنید.
سیستم همکالسى یاب به شما این امکان را میدهد که همکالسى ها و هم دانشگاهى هاى خود را که در آرمانگر عضو هستند 
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 The Voxel Agents بازى جالب در سبک بازى هاى آرکید از استودیوى بازیسازى Train Conductor World 
براى اندروید است. این بازى بر اساس مهارت بازیکن در حرکت قطارهاست ؛ مى بایست بازیکن بدون تصادف و 
برخورد قطارها به یکدیگر آن ها را مدیریت کند و یک استراتژیک هوشمند براى تسلط بر حرکت قطارها داشته 

باشد تا تصادفى رخ ندهد! 
محوریت اصلى گیم پلى بازى بر روى کنترل قطار هاى رنگى اى است که در راه آهن در حال رفت و آمد هستند و 
باید با کنترل و رهبرى آن ها از حوادث پیش رو جلوگیرى به عمل بیاورید! البته به یاد داشته باشید که با پیشروى 
در مراحل بازى و رشد راه آهن تان قطار هاى بیشــتر وارد حوزه مدیریتى شما خواهند شد و چالشى بزرگ را در 

برابرتان قرار خواهند داد که نظیر آن را در کمتر بازى اى دیده اید!
با پیشــروى در بازى مى توانید قطار ها و راه آهن هاى خود را بهینه ســازى کنید و هم چنین از انواع و اقســام 
قدرت هاى ویژه در زمان هاى بحرانى اســتفاده نمایید تا راه آهن خود را به بزرگترین و بهترین راه آهن جهان 

تبدیل نمایید! 

راهنماى خرید

برخى کاربــران به یک لپ تاپ کوچــک براى انجام 
تمامى کارهاى روزمره نیــاز دارند. لپ تاپى که بتوانند 
مانند یک دفترچه یا سررسید همیشه همراه خود داشته 
باشند و در همه حال از آن اســتفاده کنند؛ و همچنین 
مجبور نباشــند براى خرید آن هزینه  زیادى پرداخت 
کنند. یکى از محصوالتى که با این ویژگى ها هم خوانى 
 «Aspire R3-131T-P6MK» خوبــى دارد، مــدل
شرکت «ایسر» اســت. این لپ تاپ طراحى هیبریدى 
دارد و مى توان با چرخش 360درجه اى صفحه نمایش، 

از آن در حالت هاى مختلف استفاده کرد.
طبیعتــًا صفحه نمایش این محصــول هم یک نمونه  
لمســى با اندازه ى کوچــک 11.6 اینچى نســبت به 
لپ تاپ هاى معمول 15.6اینچى و البته اندازه  بزرگ تر 
به نسبت تبلت هاى 8 و 10 اینچى است که باعث شده 
بتوان به راحتى و حتى در یک کیف کوچک هم آن را با 
خود حمل کرد. البته ضخامت حدودى 21 میلى مترى 

و وزن 1.58 کیلوگرمى آن هــم در این امر تاثیر قابل 
توجهى دارند. بدنه  این محصول کامال از پالســتیک 
ساخته شــده و دالیل اصلى این انتخاب کاهش وزن 
و قیمت نهایــى کاال بوده اســت. بااین حال کیفیت و 
دوام بدنه و شاســى دســتگاه رضایت بخش است. در 
تمامى قسمت ها هم از پالســتیک مات استفاده شده 
است که اثر انگشــت را کمتر به خود جذب مى کند و 
لپ تاپ دیرتر کثیف مى شود. ایســر در این محصول 
از یک کیبورد جزیره اى اســتفاده کــرده که مى توان 
به سادگى و با کمترین مشــکل، مدت طوالنى با آن 
تایپ کرد. تاچ پد هم یک نمونه  یک تکه است که براى 
انجام امور عادى روزمره کامال کاربر را از خرید ماوس 
جداگانه بى نیــاز مى کند. پورت هــاى این محصول 
نسبت به بسیارى از لپ تاپ هاى 11.6اینچى کامل تر 
بوده و دو USB 2.0، یک HDMI، یک پورت شــبکه 
LAN، کارت  خوان و جک اتصال صدا تشکیل مى شود. 

 Pentium N3710 پردازنده  مرکزى چهارهســته اى
اینتل، چیپ گرافیکى آنبرد Intel HD، چهار گیگابایت 
رم و حافظه  داخلى 500 گیگابایتى ازجمله مشخصات 
فنى این محصول هستند که براى کاربرى هاى سبک 
مانند وب گردى، اجراى برنامه هاى آفیس، گوش دادن 
به موســیقى و برخى بازى ها و سرگرمى هاى کوچک 
مناسب هستند. یک باترى 4سلولى لیتیوم یون 3270 
میلى آمپرساعته هم وظیفه  توان رسانى به این دستگاه 
را دارد که تقریبا براى یک روز کارى قابلیت شارژدهى 
دارد. درمجموع اگر به دنبال خرید یک لپ تاپ کوچک، 
سبک، خوش ساخت و خوش قیمت براى انجام کارهاى 
 Aspire R3-131T ،معمول روزمــره  خود هســتید
ایســر مى تواند انتخاب مناســبى براى شما باشد.هم 
اکنون این لپ تاپ 11 اینچى را مــى توانید  با قیمتى 
در حدود 1600000 تومان از بــازار داخلى خریدارى 
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استفاده از هوش مصنوعى 
براى شناسایى کاربران متقلب

فناورى هوش مصنوعــى هنوز در    فارس|
مراحل ابتدایى است ولى در همین مرحله هم قادر به 
تشخیص دادن افراد متقلب از افراد ماهر در اجراى 

بازى ضدحمله است.
شــرکت والو از فنــاورى هــوش مصنوعى براى 
شناسایى افرادى استفاده کرده که در جریان اجراى 
بازى ویدئویى ضدحمله یا کانتر اســترایک کلک 

مى زنند.
این شرکت که دوســت ندارد افراد با تقلب در این 
بازى امتیاز جمع کنند، در حال ارتقاى فناورى هوش 

مصنوعى خود براى شناسایى چنین افرادى است.
والو مى گوید این فناورى هنــوز در مراحل ابتدایى 
اســت ولى در همین مرحله هم قادر به تشخیص 
دادن افراد متقلــب از افراد ماهــر در اجراى بازى 

ضدحمله است.
استفاده از فناورى هوش مصنوعى با چنین انگیزه اى 
تا به حال توســط شرکت هاى ســازنده بازى هاى 

ویدئویى سابقه نداشته است.
 Valve مى گوید از این طریق قصد دارد از کاربران 
واقعى بازى یاد شده حفاظت کند و همین طور جلوى 

نفوذ هکرها به محیط بازى یاد شده را بگیرد.
Valve از طریق این سیســتم هوش مصنوعى بر 

عملکرد کاربران بــازى ضدحمله هم نظارت دارد و 
گزارش هاى مرتبى را نیــز از وضعیت بازى مذکور 
دریافت مى کنــد، البته عملیاتى شــدن کامل این 

سیستم به گذشت چند ماه زمان نیاز دارد.

سیستم هشدار «آى بى ام» با 
فناورى جدید

شــرکت آى بــى ام موفق به توســعه یــک فناورى 
اطالع رســانى وضعیت آب و هوا شــده که بدون نیاز 
به اینترنت و تنها با اســتفاده از بلوتوث و واى فاى کار 

مى کند.
این فنــاورى جدید کــه ”mesh networking“ نام 
دارد، بسیار کاربردى تر و مفیدتر از سیستم هاى هشدار 
معمولى اســت چرا که براى ارســال پیام هشدار به 
اینترنت نیازى ندارد.  این فناورى از گیرنده هاى داخلى 
گوشى هاى هوشمند براى ارسال اطالعات مرتبط با 
بالیاى طبیعى و وضعیت نامناســب آب و هوا از یک 

دستگاه به دستگاه دیگر استفاده مى کند.
این سیستم بسیار بیشتر از یک سیستم اطالع رسانى 
آب و هوایى کار کرده و در برخــى مناطق و در مواقع 

اضطرارى مى تواند سبب نجات جان افراد شود.
با اســتفاده از این فناورى کاربران مى توانند اطالعات 
مرتبط با آب و هوا را به صــورت آفالین و به مدت 24 

ساعت ذخیره کنند.
آى بى ام همچنین اعالم کرده اســت که این فناورى 
برخالف فناورى هاى مشــابه، باعــث تخلیه باترى 

گوشى هاى هوشمند نمى شود.

کلیک

فناورانه

Sam-) دو گوشــى هوشمند گلکســى اس 8 سامسونگ
sung Galaxy S8) و ال جى جى 6 (LG G6) دو گوشى 

اندرویدى هستند که هم اکنون به شــدت براى رونمایى 
از آن ها هیجان زده هســتیم. بى شــک این دو گوشى از 
قدرتمندترین پرچمداران اندرویدى سال 2017 خواهند بود، 
اما به نظر شما کدامیک از این دو اسمارتفون قدرتمندتر از 

محصول دیگر است؟ 

مقدمه
پرچمدار جدید ال جى که گوشى هوشمند ال جى جى 6 نام 
دارد در جریان نمایشگاه MWC 2017 معرفى خواهد شد. 
بنابراین تا زمان رونمایى رسمى این اِسمارتفون چیزى کمتر 
از یک ماه دیگر زمان باقى مانده است. اما در سمت مقابل 
سامسونگ اعالم کرده که پرچمدار جدیدش یعنى گوشى 
 MWC 2017 هوشمند گلکســى اس 8 را در نمایشــگاه
معرفى نمى کند و رونمایى از آن را به ماه آوریل موکول کرده 
است. با وجود اینکه دو گوشى ال جى جى 6 و گلکسى اس 
8 سامسونگ هنوز به صورت رسمى معرفى نشده اند، هر روز 
شایعات و خبرهاى زیادى در مورد آن ها منتشر مى شود. از 
اینرو هم اکنون بخش عظیمى از مشــخصات فنى این دو 
گوشى را مى دانیم و از آن مطلع هســتیم، بنابراین با تکیه 
بر این اطالعات مى توانیم مقایسه مختصرى مابین این دو 
گوشى داشته باشیم و دریابیم که کدامیک از آن ها محصولى 

قدرتمندتر خواهند بود! 

سبک طراحى
ال جى همواره نشان داده که در زمینه طراحى یک شرکت 
خالق است. خالقیت ال جى در گوشى ال جى جى 5 و بدنه 
ماژوالر آن که پرچمدار سال گذشته  این شرکت کره اى بود 

به وضوح قابل لمس است. با این حال ال جى اشاره داشته که 
قصد ندارد گوشى هوشمند ال جى جى 6 را به بدنه اى ماژوالر 
مجهز سازد، اما پیش بینى مى کنیم که سبک طراحى متفاوت 
و جذابى براى این محصول در نظر گرفته شود. ال جى پیش 
از این به طور رسمى اشاره کرده بود که بدنه گوشى هوشمند 
ال جى جى 6 داغ نمى شود و از فناورى  هاى خاص و مجارى 
خنک کننده بهره مى برد. ال جى همچنین مدعى شده که 
پرچمدارش به نمایشــگرى تقریبا بدون حاشیه و بدنه اى 
خوش دست مجهز مى شود. اما در سمت مقابل سامسونگ 
حداقل طى چند سال اخیر چندان تغییر اساسى در طراحى 
سرى محصوالت گلکسى اس خود ایجاد نکرده است و اگر 
این روند براى گوشى هوشمند گلکسى اس 8 هم ادامه پیدا 
کند، مطمئنا برنده رقابت در زمینه «طراحى» مابین این دو 
گوشى، ال جى جى 6 خواهد بود. چندى پیش شاهد انتشار 
رندرهایى از گوشى گلکسى اس 8 سامسونگ بودیم که با 
توجه به آن ها مشخص بود، سامسونگ در پرچمدار جدیدش 
از نمایشگرى بدون حاشیه استفاده مى کند و شاید اسکنر اثر 
انگشت دستگاه را از پنل زیرین آن حذف نماید! با این وجود 
بعید مى دانیم که سامســونگ تغییرات چندانى در ظاهر و 
سبک طراحى گلکسى اس 8 اعمال نماید، پس برنده این 

بخش از رقابت از نظر ما گوشى ال جى جى 6 خواهد بود.

صفحه نمایش
طبق گزارش ها، گوشى هوشمند گلکسى اس 8 سامسونگ 
قرار است به صفحه نمایشى 5.8 اینچى و از نوع سوپر آمولد 
(Super AMOLED) با وضوح تصویــر 2560 در 1440 
پیکسل مجهز شــود. بنابراین تراکم پیکسلى آن به 506 
پیکسل در هر اینچ مى رســد. در سمت مقابل ال جى رسما 
تایید کرده که نمایشگر گوشى هوشمند ال جى جى 6 وضوح 
تصویر 2880 در 1440 پیکسل یا اصطالحا QHD+ را ارائه 

مى کند. انتظار داریم که صفحه نمایش گوشــى هوشمند 
ال جى جى 6 ابعاد 5.7 اینچى را به همراه داشته باشد، بنابراین 
به این صورت تراکم پیکسلى آن به 565 پیکسل در هر اینچ 
مى رسد. بنابراین با استناد به خبرها و شایعات فعلى، مى توانیم 
نتیجه گیرى کنیم که حداقل از نظر وضوح تصویر و تراکم 
پیکسلى گوشى هوشــمند ال جى جى 6 از گلکسى اس 8 

سامسونگ قدرتمندتر خواهد بود.

دوربین
کیفیت دوربین گوشى هاى هوشمند را نمى توان به سادگى 
و تنها با مقایسه اعداد و ارقام بررسى کرد! بنابراین الزم است 
که براى بررسى این موضوع تا رونمایى و تست عملى دوربین 
هر دو گوشى مد نظر صبر کنیم. پیش بینى مى کنیم که هر 
دو گوشى گلکسى اس 8 سامسونگ و ال جى جى 6 از نظر 
دوربین محصوالتى فوق العاده قدرتمندى باشند و از بهترین 

اسمارتفون هاى سال 2017 به شمار آیند.
طبق شــایعات و خبرهاى فعلى، احتمــاال دوربین اصلى 
گلکسى اس 8 سامسونگ به سنســورى 12 مگاپیکسلى 
مجهز مى شود و دوربین سلفى آن از سنسورى 8 مگاپیکسلى 
بهره مند خواهد شد. در سمت مقابل احتماال دوربین اصلى 
گوشى ال جى جى 6 از دو سنسور 16 و 8 مگاپیکسلى تشکیل 
مى شود و دوربین سلفى آن هم 8 مگاپیکسلى خواهد بود. 
همانطور که اشاره کردیم به منظور بررسى کیفیت دوربین 
گوشى هاى هوشمند را نمى توان به سادگى نظر قطعى ارائه 
کرد، اما با توجه به سابقه ســرى محصوالت سامسونگ، 
پیش بینى مى کنیم که دوربین گلکسى اس 8 این شرکت تا 
حدى بهتر از دوربین گوشى هوشمند ال جى جى 6 عمل کند.

تراشه و رم
بدون تردید سامســونگ گوشى هوشــمند گلکسى اس 

8 را به تراشــه اســنپدراگون 835 کوالکام مجهز مى کند 
که قدرتمندترین و برترین تراشــه ســال شرکت کوالکام 
خواهد بود. رم 6 گیگابایتى و هم از دیگر مشــخصات فنى 
و احتمالى گوشــى هوشمند گلکســى اس 8 سامسونگ 
است. در سمت مقابل گفته مى شــود که ال جى در گوشى 
هوشمند ال جى جى 6 از تراشــه اسنپدراگون 821 استفاده 
مى کند. ال جى پیش از این هم ســابقه انجام اقدامى این 
چنینى را داشته اســت و علیرغم اینکه تراشه اسنپدراگون 
810 پرچمدار سرى تراشه هاى کوالکام در سال 2015 بود، 
گوشى هوشمند ال جى جى 4 را به تراشه اسنپدراگون 808 
مجهز کرد. همچنین گفته مى شود که ال جى این پرچمدار 
خود را به رم 4 گیگابایتى مجهز مى ســازد. بنابراین بدون 
تردید در این بخش و زمینه، گوشى هوشمند گلکسى اس 
8 سامسونگ یک ســر و گردن از ال جى جى 6 قدرتمندتر 

است.

باترى
گزارش هاى چندان دقیقــى در مورد ظرفیــت باترى دو 
گوشى ال جى جى 6 و گلکســى اس 8 سامسونگ منتشر 
نشده  اســت. برخى از منابع از احتمال تجهیز گلکسى اس 
8 به باترى 3250 میلى آمپر ســاعتى یا 3500 میلى آمپر 
ساعتى صحبت به میان آورده اند. برخى منابع هم از تجهیز 
گوشــى ال جى جى 6 به باترى 3200 یــا 300 میلى آمپر 
ساعتى خبر داده اند. متاسفانه در مورد توان، دوام و کیفیت 
شــارژدهى باترى این دو گوشــى تا پیش از عرضه آن ها 
نمى توانیم اطالعات دقیقى ارائه کنیم. اما با توجه به سابقه 
دو شــرکت ال جى و سامســونگ در این زمینه مى توانیم 
پیش بینى کنیم که عملکرد باترى گوشــى گلکسى اس 
8 سامســونگ تا حدى بهتر از عملکرد باترى ال جى جى6 

باشد.
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یک روزنامه انگلیســى مدعى شد روسیه    مهر |
قصد داشت در روز انتخابات مونته نگرو در سال گذشته، 

نخست وزیر این کشور را ترور کند.
روزنامه «تلگراف» چاپ لندن مدعى شــد مسکو در روز 
انتخابات مونته نگرو در 16 اکتبر 2016 قصد داشته طى 
یک کودتا، «میلو ژوکانوویچ» نخســت وزیر وقت این 

کشور را به قتل برساند.
این خبر پس از آن منتشر شــد که «داسکو مارکوویچ» 
نخســت وزیر کنونى مونته نگرو از روسیه خواست از بى 
ثبات کردن این کشور دســت بردارد. مونته نگرو مصمم 
به پیوستن به ناتو اســت؛ تصمیمى که مسکو به شدت با 

آن مخالف است.
این گزارش مى افزاید نقشــه این تــرور طورى طراحى 
شــده بود که در صورت فاش شــدن، اتهام آن به گردن 

ناسیونالیست هاى سرخ روس بیافتد.
یکى از دادســتان هاى ویژه مونته نگرو اعالم کرد یک 
گروه از «ناسیونالیســت هاى روس» قصد داشــتند با 

ترور «ژوکانوویچ»، یکى از احزاب اپوزیسیون را به قدرت 
برسانند. این در حالى است که احزاب اپوزیسیون مونته نگرو 
با ساختگى خواندن این خبر،  ژوکانوویچ را متهم کرده اند که 
از سرویس هاى امنیتى براى بسط قدرتش استفاده مى کند.

تاکنون 20 نفر از جمله دو شــهروند روس به اتهام دست 
داشتن در این نقشه دستگیر شده اند. نام دو تبعه روس به 
نام هاى «ادوارد شــیروکوف» و «والدمیر پوپوف» نیز به 
همین اتهام در لیست افراد تحت تعقیب اینترپول قرار گرفته 
است. دادســتان ویژه مونته نگرو از شوراى ملى این کشور 
خواست مصونیت دو تن از رهبران اپوزیسیون به نام هاى 
«آندریا ماندیک» و «میالن کنوزوویچ» را که ادعا مى شود 

در این نقشه دست داشته اند لغو کند.
گزارش ها حاکى اســت «بوریس جانسون» وزیر خارجه 
انگلیس و «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا در دیدار 
هفته گذشته شــان درباره این موضوع صحبت کرده اند. 
کرملین اخبار مربوط به دست داشتن مسکو در این نقشه 

را به شدت تکذیب کرده است.

  فارس| جشــن روز ملــى «پرچم» در سراســر 
ترکمنســتان با حضور مردم و مقامات عالیرتبه این کشور 

برگزار شد.
مردم و دولت ترکمنستان هر سال 19 فوریه را به عنوان روز 
«پرچم» با برپایى مراسم و آیین  هاى خاص گرامى مى  دارند.
«جشــن ملى پرچم» به عنوان نماد اســتقالل، وحدت و 
حاکمیت ملى ترکمنستان توسط دولت و مردم این کشور 

جشن گرفته شد.
به مناسبت روز پرچم ملى ترکمنستان برنامه  هاى مختلف 
به ویژه کنسرت موسیقى، نمایشگاه صنایع دستى، مسابقات 
و بازى  هاى سنتى و ملى، نمایشگاه پرچم و فرش دستباف 
ترکمنى و مسابقات اسب دوانى با حضور مقامات عالیرتبه 
دولت ترکمنستان و اقشــار مختلف مردم، در جایگاه هاى 
مشخص در شهر عشق  آباد و مراکز استان ها و شهردارى  ها 

به اجرا درآمد.
دولت ترکمنستان پیش تر پرچم بزرگى را به ابعاد 52/5در 35 
متر به وزن حدود 400 کیلوگرم، بر بلنداى میله اى مخصوص 
به ارتفاع 133 متر در مرکز شهر عشق آباد به اهتزاز درآورده 

که در کتاب رکورد هاى «گینس» نیز ثبت شده است.
رسانه  ملى ترکمنستان اعم از رادیو و تلویزیون و مطبوعات 
این کشور با پخش برنامه هاى متنوع، ضمن گرامیداشت این 
روز، پیام تبریک رئیس جمهور این کشور را خطاب به مردم 

ترکمنستان منتشر کردند.
مراسم جشن روز پرچم از ســال 1995 در کنار جشن هاى 
رسمى ملى، همچون «روز استقالل»، «روز بى طرفى» در 

ترکمنستان گرامى داشته مى شود.
پرچم ملى ترکمنستان در 19 فوریه سال 1992 تصویب شد 
و از آن لحظه نماد رسمى جمهورى ترکمنستان است. هر 
عنصر از پرچم شامل یک معنى خاص مى باشد، رنگ سبز 
روى پارچه نماد زندگى، زمین، مراتع چمن، رفاه و صلح است.
ماه در آن نشــان دهنده یک آسمان روشــن بر سر مردم 
سعادتمند و خوشحال ترکمنستان است و پنج ستاره سفید 

رنگ نیز اشاره و نماد پنج استان است.
عالوه بر این بر روى پرچم ملى ترکمنستان نقوش و گل از 
فرش ملى ترکمن با الگوى از مناطق استان  هاى پنج گانه 

این کشور مى  باشد.

  ایسنا| رئیس جمهور استیضاح شده برزیل به 
دنبال بازگشت به سیاست است.

«دیلما روســف» شــش ماه پس از برکنــارى اش از 
ریاست جمهورى برزیل، به بازگشت به سیاست فکر 
مى کند. دیلما روسف اکنون پس از گذشت چند ماه از 

استیضاحش، آرام تر از گذشته به نظر مى رسد.
وى در گفتگو با خبرگزارى فرانسه اعالم کرد، این مسئله 
نمى تواند باعث پایان نبرد سیاسى وى شود. روسف هنوز 
در حســاب توئیترى اش خود را رئیس جمهور منتخب 

مردم اعالم مى کند.
اما او در برزیلیــا اعالم کرد که دیگر بــراى انتخابات 
ریاست جمهورى کاندیدا نخواهد شد ولى هرگز از دنیاى 

سیاست کنار نخواهد رفت.
وى خاطرنشــان کرد: من احتمال کاندیدا شدن براى 
ســناتورى و یا نمایندگــى در کشــور را غیرمحتمل 

نمى شمرم.

روســف اتهامات وارده را سیاسى دانسته و استیضاح را 
یک اقدام سیاسى در راستاى راه اندازى کودتا در کشور 

تلقى مى کند.
وى در پاسخ به ســئوالى درباره پرونده «پتروبراس»، 
گفت: این مسائل بسیار پیچیده هستند. تا به امروز کسى 

درباره پرونده هاى فساد در برزیل چیزى نمى داند.   
روسف نخســتین رئیس جمهور زن برزیل در 31 اوت 
سال گذشــته میالدى به دنبال متهم شدن به نقض 
قوانین مالــى در مدیریت بودجه فــدرال و اعتراضات 
گسترده مردمى، استیضاح و برکنار شد. این اتفاق برزیل 

را دچار بحران سیاسى و مالى کرد.
«میشــل تامر» پس از برکنارى دیلما روسف رئ یس 
جمهور برزیل شد و قول داد تا برزیل را به رشد اقتصادى 
برساند. اما این رشد اقتصادى هرگز خودش را به برزیل 
نشــان نداد و رکود و اوضاع اقتصادى در این کشــور 

آمریکاى التین بدتر شده است.

عظــم  ا ر صد   باشگاه خبرنگاران جوان |
آلمان گفت بر خالف «دونالد ترامپ»، آزادى رسانه ها 

را پذیرفته است.
بر خالف دونالد ترامپ رئیــس جمهور آمریکا، «آنگال 
مرکل» صدراعظم آلمان به رسانه ها اداى احترام کرد. 
این در حالى است که ترامپ در آخرین پیام توئیترى خود 

رسانه ها را به عنوان «دشمن مردم آمریکا» معرفى 
کرده است.

مــرکل در یک کنفرانــس بین المللى 
امنیتى در مونیــخ در مقابل «مایک 
پنس» معاون رئیــس جمهور آمریکا 
گفت: «من طرفدار مطبوعات مستقل 

و آزاد هســتم و احترام ویــژه اى براى 
روزنامه نگاران قائلــم.» وى افزود: «ما 

همــواره در آلمــان رفتار 
مناســبى داشــته ایم 

به همین دلیل، به 
یکدیگــر احترام 

مى گذاریم.»
ت  ا ر ظهــا ا
در  مــرکل 

حالى است که در هفته گذشته، واشنگتن وضع آشفته اى 
داشــته اســت. ترامپ از یک کنفرانس مطبوعاتى 77 
دقیقه اى براى تمسخر رسانه هاى آمریکا و حمله به آنها 
استفاده کرد. روز جمعه، ترامپ در یک پیام توئیترى، از 
شبکه هاى خبرى نیویورك تایمز، ان بى سى، اى بى سى، 
سى بى اس و سى ان ان نام برد و گفت: «اینها دشمنان من 

نیستند، بلکه دشمنان مردم آمریکا هستند.»
مرکل اظهارات خود را در پاســخ به پرسش 
یک روزنامه نگار آلمانى از نظر وى درباره 
کیفیــت گزارش هــاى روزنامه هاى 
آمریکایى بیان کرد. مرکل در پاســخ 
خود گفت به آزادى مطبوعات در آلمان 

متعهد است.
وى گفــت: «اگر اختالف نظــرى وجود 
داشــته باشــد، ما آن را بــه بحث 
مى گذاریــم. ولــى ما 
آزادى مطبوعــات 
را بــه عنوان یک 
پایه مهــم براى 
ســى  ا کر مو د

پذیرفته ایم.» 

  تسنیم| وزیر خارجه چین ابراز امیدوارى 
کرد که دور جدید دیپلماسى با کره شمالى براى 
جلوگیرى از توسعه بیشتر برنامه هاى موشکى و 

هسته اى پیونگ یانگ، از سر گرفته شود.
«وانگ یى» وزیر خارجه چین در سخنانى تأکید 
کرد: پکن نسبت به آغاز دور جدید دیپلماسى با 
کره شمالى براى جلوگیرى از پیشرفت بیشتر این 
کشور در برنامه هاى تسلیحاتى و اتمى که مغایر 
با قطعنامه هاى شوراى امنیت سازمان ملل است، 

ناامید نشده است.
کره شمالى اخیراً اعالم کرده که یک نوع جدید 
از موشــک هاى میان برد تا بلندبرد بالستیک را 

آزمایش کرده است. 
خبرگزارى رسمى کره شمالى اعالم کرده است 
که «کیم جونگ اون»  رهبر این کشــور شلیک 
این موشک بالستیک را که قادر به حمل کالهک 

هسته اى است، نظارت کرده است.
وزیر خارجه چین در سخنانى در کنفرانس امنیتى 
مونیخ افزود: هنوز فرصت هایى براى از سرگیرى 
مذاکرات شــش جانبه وجود دارد. ما باید براى 

بازگرداندن طرف ها به میز مذاکره تالش کنیم.
کره شمالى در ســال 2005 میالدى به توافقى 
با پنج کشــور آمریکا، کره جنوبى، چین، ژاپن و 
روسیه دست یافت تا فعالیت هاى اتمى خود را در 
ازاى کمک هاى دیپلماتیک و انرژى متوقف کند.

به نوشــته روزنامه «واشــنگتن پست»،    آریا|
جنبشی موسوم به «بله کالیفرنیا» تالش گسترده اي را 
براي جدایی این ایالت 40 میلیون نفري از ایاالت متحده 

آمریکا آغاز کرده است. 
این روزنامه در گزارشی به قلم «کیتی ززیما» در پایگاه 
اینترنتی خود نوشــت: گروه «بله کالیفرنیا» که در پی 
انتخاب «دونالد ترامپ» به ســمت ریاست جمهوري 
تقویت شده اســت، مشــغول جمع آوري 585 هزار و 
407 امضاى الزم براي طرح موضوع جدایی این ایالت 
از آمریکا و تبدیل شدن آن به یک کشور مستقل در رأي 

گیري ایالتی سال 2018 است. 
این گروه با برپایی اعتراضات و برگزاري نشســت ها و 
همایش هاي غیررسمی در سراسر کالیفرنیا براي اهداف 

خود تبلیغ می کند. 
رهبران این ســازمان اعالم کردند «بله کالیفرنیا» 53 
شــوراي محلی دارد که هر یک از آنها، نشســت هایی 
را براي ارائه رئوس کلی راهبرد خــود و جذب داوطلب 

برگزار می کنند.
 اعضاي این گروه معتقدند کالیفرنیا که با حدود 40 میلیون 
شهروند، پرجمعیت ترین ایالت آمریکا محسوب می شود، 
با کمک مالی به ایالت هاي دیگر ضرر می کند، بخاطر 
نظام تجاري ملی تحت فشــار قــرار دارد، در انتخابات 
ریاست جمهوري سهم عادالنه اي براي تصمیم گیري 
ندارد، با بیشتر بخش هاي دیگر کشور در زمینه مهاجرت 
اختالف نظر دارد، در زمینه سیاســت زیست محیطی از 
ایالت هاي دیگر بســیار جلوتر است، و در بیشتر موارد با 
مواضع ترامپ به شدت مخالف است. در نتیجه، آنها فکر 
می کنند که شرایط براي جدایی این «ایالت طالیی» از 

آمریکا عالی است. 
این گروه در وهله نخســت از طریق صفحــه خود در 
فیسبوك که حدود 30 هزار نفر آن را پسندیده اند (الیک 
خورده اســت) و همین تعــداد طرفدار نیــز دارد، تبلیغ 
می کند. با این همه، گروه «بله کالیفرنیا» هیچ مواضع 
خاصی درباره سیاست ندارد. اعضاي این گروه نمی دانند 
دولت کشور جدید را باید چگونه تشکیل دهند. هدف این 
گروه، نخســت جدایی این ایالت از آمریکا و سپس پیدا 
کردن راه اداره آن است. بیشترین تالش این گروه، روي 
جمع آوري امضا براي طرح استقالل این ایالت متمرکز 
شده است. این گروه، از رأي دهندگان خواهد پرسید که 
آیا خواستار لغو بخشی از قانون اساسی ایالتی هستند که 

کالیفرنیا را «بخش الینفک ایاالت متحده آمریکا» اعالم 
می کند و اینکه آیا خواستار برگزاري همه پرسی درباره 

استقالل کالیفرنیا در 5 مارچ 2019 هستند. 
این گروه جمع آوري امضا را اواخر ماه ژانویه آغاز کرد و 

شش ماه فرصت دارد تا این کار را به اتمام رساند.
تشییع جنازه نمادین ترامپ در نیویورك

این گزارش در حالی اســت که مخالفان رئیس جمهور 
آمریکا در شــهر نیویورك مراســم نمادین مرگ نهاد 

ریاست جمهوري این کشور را برگزار کردند. 

 مخالفان دونالد ترامپ در شهر نیویورك با پوشیدن لباس 
سیاه و آماده سازي یک تابوت سیاهرنگ که بر روي آن 
عبارت «ریاست جمهوري آمریکا، تاریخ تولد آوریل سال 
1789 و تاریخ وفات بیستم ژانویه سال 2017 » نوشته 
شده بود مراسم نمادین مرگ ریاست جمهوري این کشور 

را برگزار کردند. 
شرکت کنندگان در این تظاهرات شعار می دادند: « بله ما 
می توانیم». آنها در بخشی از مراسم نمادین خود تابوت 

نمادین ریاست جمهوري آمریکا را حمل کردند. 

 یک زن آمریکایی که لباس سیاه پوشیده بود گفت: «ما 
در حال برگزاري مراسم تشییع جنازه هستیم. این مراسم 
به افتخار آنچه رئیس جمهور گفته است برگزار می شود. 
تصاویر رؤساي جمهور ســابق را هم در اینجا می بینید. 
همه آنها هم مشکالتی داشــتند اما هیچ کدام اقداماتی 
مانند آنچه رئیس جمهور و دولت کنونی انجام می دهد 

انجام نمی دادند.» 
 برخی شرکت کنندگان در این مراسم لباس سیاه و برخی 
هم لباسی مشابه لباس رؤساي جمهور سابق آمریکا بر 

تن داشتند. در برخی شهرهاي دیگر آمریکا از جمله در 
داالس، مینیاپولیس و شیکاگو هم تظاهرات ضد رئیس 

جمهور آمریکا برگزار شد.
 دونالد ترامپ از بیستم ژانویه که مراسم سوگند ریاست 
جمهوري را برگــزار کرده و قدرت را بــه عنوان رئیس 
جمهور آمریکا در دســت گرفته  به طور مداوم شــاهد 
تظاهرات مخالفان خود در مناطق مختلف این کشور و 

در خارج بوده است.

  ایرنا | مردم اکوادور در نخستین انتخابات ریاست 
جمهورى که «رافائل کورئــا» رئیس جمهورى کنونى 

در آن نامزد نیست به پاى صندوق هاى رأى مى  روند.
کورئا که روز 24 ِمــى  (3 خرداد 96) پــس از یک دهه 
حکومت از قدرت کنار خواهد رفت، با خداحافظى خود، 
اساس ها براى یک تغییر که احزاب مخالف با آن به لطف 
بحران اقتصادى مواجه مى  شوند را پایه گذارى مى  کند.

روز یک شــنبه حدود 12/8 میلیون اکوادورى براساس 
قانون مجبورشــدند که براى رأى گیرى دور نخســت 
انتخابات ریاســت جمهورى به پاى صنــدوق ها بروند 
که براساس نظرســنجى ها در مورد تمایل رأى، نیاز به 
دور دوم دارد کــه در روز 2 آوریل (13 فروردین ) برگزار 

خواهد شد.
هرچند که مسابقه براى جانشینى کورئا، همه توجهات 
را بر خود متمرکز مى  کند، اکوادورى ها همچنین 137 
عضو مجلس ملى ، نمایندگان اســتانى و پنج نماینده 

پارلمان منطقه آند را انتخاب خواهند کرد.
این بار نبرد براى مجلس ملى ، از اهمیت خاصى  برخوردار 
است زیرا براساس نظرســنجى ها هیچ کدام از احزاب 
سیاسى به اکثریت قاطع دست نخواهد یافت به طورى 

که مجلس، بسیار تقسیم شده خواهد بود و مى  تواند دولت 
جدید را مشروط کند.

در این راســتا، نامزدى که بیشــترین شــانس را براى 
جانشــینى کورئا دارد، «لنین مورنو» اســت که تا سال 

2013 میالدى، معاون ریاست جمهورى بود. وى از آن 
زمان و پس از اســتعفا از معاونت، یک سمت در سازمان 

ملل در دفاع از افراد معلول داشت.
همه نظرسنجى ها «مورنو» را در صدر انتخابات ریاست 
جمهورى با آرایى بین 30 تا 35 درصد قرار مى  دهند که 
یک پیروزى آشکار اما غیرکافى  براى ورود به کاخ ریاست 

جمهورى «کارون دلت» در دور نخست مى  باشد.
این درحالى  است که مورنو یک اختالف رأى خوبى  که 
حدود 10 درصد مى  باشد با اصلى  ترین رقباى خود دارد. 
در این رابطه، «گیئرمو السو» از حزب «جنبش محافظه 
کار»، بزرگ ترین رقیب مورنو است که نظرسنجى ها، به 

وى بین 16 تا 20 درصد رأى را نسبت مى  دهند.
با این حال، راهیابى السو به دور دوم انتخابات تضمینى 
نیست زیرا یک رقیب قوى نظیر «ســینتیا ویترى» از 
حزب «سوسیال مســیحى» با 15 تا 20 درصد شانس 

کسب رأ ى دارد.

جنبش «بله کالیفرنیا» همچنان در اوج است

دردسر جدید ترامپ!

خداحافظى با یک دهه ریاست جمهورى کورئا در اکوادور

نقشه مسکو براى ترور نخست وزیر مونته نگروبرگزارى «جشن ملى پرچم» در ترکمنستان آنگال مرکل: به مطبوعات احترام مى گذاریم

امیدوارى چین به مذاکرات 
شش جانبه با کره شمالى

,,

بازگشت روسف به سیاست برزیل

و ر و م نپ ر پ ر ى
 را به عنوان «دشمن مردم آمریکا» معرفى

ت.
ل در یک کنفرانــس بین المللى 
در مونیــخ در مقابل «مایک 
معاون رئیــس جمهور آمریکا 
من طرفدار مطبوعات مستقل 

ســتم و احترام ویــژه اى براى 
نگاران قائلــم.» وى افزود: «ما 

رررررتار ره در آلمــان رف
ىداشــته ایم 

ن دلیل، به 
ـر احترام 

یم.»
ت ا ر
در  ل 

یییییییینیسنیستند، بلکه دشمنان مردم آمریکا هستند
مرمرکل اظهارات خود را در پاســخ
یک روزنامه نگار آلمانى از نظر
ککیفیــت گزارش هــاى ر
آمریکایى بیان کرد. مرکل
خود گفت به آزادى مطبوعا

متعهداست.
وى گفــت: «اگر اختالف نظـ
داشــته باشــد، ما آن ر

مى گذاریــم
آزادى م
را بــه
پایه م
مو د
پذیر

کالیفرنیا با حدود 
40 میلیون 
شهروندوبخاطر 
نظام تجاري ملی 
تحت فشار قرار 
دارد و در انتخابات 
ریاست جمهوري 
سهم عادالنه اي 
براي تصمیم گیري 
نداردو با بیشتر 
بخش هاي دیگر 
کشور در زمینه 
مهاجرت اختالف نظر 
دارد
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مزایده
شماره آگهى: 139503902133000015 شماره پرونده: 139304014024000101 بر اساس پرونده اجرائى 
کالسه: 9300108 تمامت ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى دویست و چهل و پنج فرعى از نهصد و پانزده 
اصلى واقع در قطعه چهار نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بانضمام کلیه توابع و لواحق عرفیه و انشــعابات و 
اشتراکات منصوبه و غیرمنصوبه در آن ملکى آقاى پرویز آرمان جونقانى فرزند عزیزاله که به موجب سند شماره 
3594 مورخ 90/7/23 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شــماره 23 شهرکرد در رهن بانک ملت شعبه ولى عصر 
شهرکرد قرار دارد و برابر نامه شماره 94120914513050 مورخه 94/6/19  اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 
در صفحه 233 دفتر جلد 337  امالك بخش مربوطه ذیل ثبت 90491 بنامش سابقه ثبت و سند مالکیت دارد و 
ششدانگ آن به مساحت دویست و نود و شش متر و شصت و پنج دسى  مترمربع محدود است به: شماًال بطول 
12 متر دیواریست به خیابان هشتم شرقاً بطول 24/85 متر دیواریست به دیوار پالك 915/451 جنوباً بطول 
11/90 متر دیواریست به دیوار پالك 915 باقیمانده غرباً بطول 24/80 متر دیواریست به دیوار پالك 915/246 
و حقوق ارتفاقى ندارد از ساعت 9 صبح تا 12 روز دوشنبه مورخه 95/12/23  در محل اجراى ثبت اسناد و امالك 
شهرستان نجف آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از 
مبلغ یک میلیارد و هشتصد و دوازده میلیون ریال ارزیابى شده توسط کارشناس رسمى  شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى 
مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى بعهده برنده مزایده میباشد. طبق گزارش کارشناس مربوطه مورد مزایده 
بصورت یکباب منزل مسکونى با قدمت بیش از 20 سال بمساحت 296/65 متر عرصه و 304 مترمربع اعیانى 
با دیوارهاى باربر و ستون فلزى، سقف تیرآهن و آجر و نازك کارى در داخل بنا شامل قرنیز و سفیدکارى و رنگ 
و نقاشى و سرویس بهداشتى و حمام و آشپزخانه کاشى و کابینت هاى فلزى، درب و پنجره هاى خارجى فلزى و 
درب و پنجره هاى داخلى چوبى و کفها موزائیک، نماى سمت حیاط آجر لفتون 5/5 سانتى و کف موزائیک و در 
سمت گذر داراى نماى آجر پالك چهار سانتى مى باشد سیستم گرمایش بخارى گازى و سیستم سرمایش کولر 
آبى مى باشد و داراى  امتیازات آب، برق و گاز میباشد. و طبق اعالم بستانکار مورد مزایده در حال حاضر تحت 
پوشش هیچ بیمه اى قرار ندارد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند میتوانند از مورد مزایده 
به آدرس نجف آباد- امیرآباد- بلوار شهید بهشتى- کوى شقایق- منزل جنوبى با شماره پالك 22 و کدپستى 
8513965713 دیدن نمایند. این آگهى در یک نوبت در تاریخ 95/12/3 در روزنامه نصف جهان درج و منتشر 
میگردد. در ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده خواهد 

بود. م الف: 3476  فاتحى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/11/1067
حصر وراثت

عزت کنگازیان داراي شناسنامه شماره  196 به شرح دادخواست به کالسه 6411/95  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرســول امینى پزوه به شناسنامه 8 در تاریخ 
93/5/28  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- عزت 
کنگازیان کنگازى 196 (مادر) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 37193 شعبه دهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 

(مجتمع شماره دو)/11/1142
 ابالغ راى

کالسه پرونده: 457/95 شــماره دادنامه: 958- 95/9/30 تاریخ رسیدگى 95/9/17 مرجع رسیدگ شعبه 28 
شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى حســین لطیفى به نشانى اصفهان خ معراج کوچه شریعتى نبش 
کوچه شقایق پ 202 خوانده: آقاى محمدحسین زندى به نشانى اصفهان پل شیرى چهار باغ عباسى روبروى 
بازار هنر فعال مجهول المکان خواسته: مطالبه 5 فقره چک جمعا به مبلغ R 6/500/000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نشریه 
مشورتى اعضا قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى 
شورا در خصوص داخواست آقاى حسین لطیفى به طرفیت آقاى محمدحسین زندى آبشار به خواسته مطالبه 5 
فقره چک به شماره هاى 192817 – 94/1/26 و 192818 – 94/2/26 و 192819 – 94/3/26 و 192820 
– 94/4/26 و 192821 – 94/5/26  نزد بانک ملت و گواهى عدم پرداخت هر کدام به مبلغ 1/300/000 ریال 
مجموعا 6/500/000 ریال بانضمام خسارات دادرسى و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمى و مالحظه 
اصول مستندات دعوى و اینکه خوانده با ابالغ نشر آگهى در جلسه حضور نداشته و در قبال دعوى و مستندات 
ابرازى خواهان ایراد و تکذیبى به عمل نیاورده على هذا ضمن ثابت دانستن دعوى به استناد و مواد 198 و 519 
و 522 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 307 و 308 و 309 و 310 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ R 6/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ R 920/000 ریال بابت هزینه دادرسى و تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت ایصال و وصول در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غیابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
حقوقى اصفهان مى باشد. م الف: 36892 شعبه 28 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع 

شماره یک)/11/1157
ابالغ وقت رسیدگی

درخصوص پرونده کالسه 951470 خواهان تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وکالت حسین کبیرى دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا ماضى تقدیم نموده است،وقت رسیدگی براي روز مورخ 96/1/28 ساعت 10 تعیین 
گردیده است.با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب تقاضاي خواهان،برابر ماده73قانون آئین دادرسى 
مدنى مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالى چهارراه وکال مجتمع شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی،ابالغ شده تلقی و تصمیم مـقـتـضـی اتـخـاذ مى شود.  م الف:36862 شعبه 

14 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره دو)/11/1170
ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه: 9510103749109964 شــماره پرونده: 9509983749100893 شماره بایگانی شعبه: 
951589 خواهان خانم اعظم بدریان دهاقانى فرزند رمضان دادخواستی به طرفیت خوانده آقاى عبدا... فروتن 
زلیوند به خواسته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه هاي عمومی شهرستان دهاقان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان واقع در دهاقان ارجاع و به کالسه 951589 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
1396/01/15 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق الذکر پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 95/274 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دهاقان/11/1227
اجراییه

شماره: 261/95 ش 2 -1395/11/26 به موجب راي شماره 317 تاریخ 95/7/25 حوزه دوم شوراي حل اختالف 
شهرستان اردستان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن رهبر روشندل به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان بابت اصل خواسته و هشتاد و شش هزار تومان بابت هزینه و خسارت 
دادرسى و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجراى حکم در حق محکوم له رضا 
صدوقى با وکالت آقاى محمود باقرى به نشانى اردستان شهرك کاوه نبش میدان امام حسن (ع) موسسه حقوقى 
صدرا. و پرداخت مبلغ 300/000 تومان بعنوان نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 444 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف 

شهرستان اردستان (مجتمع شماره دو )/11/1228
ابالغ وقت رسیدگى

شماره ابالغنامه: 9510103759105613 شــماره پرونده: 9509983759101396 شماره بایگانى شعبه: 
951408 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به خوانده خانم سالداش مختار با اختیار فرزند رحمت 
خانم مهوش راشدى فرزند عزت اله دادخواستى به اعسار از هزینه دادرسى و مطالبه مهریه بطرفیت شما به این 
شعبه تقدیم که به کالسه 951408 ح 1 ثبت و براى مورخ 1396/2/2 ساعت 9 صبح تعیین وقت دادرسى گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و بدستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ مى گردد جهت 
دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر مراجعه و در تاریخ 
مذکور جهت رسیدگى در این دادگاه حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1929 شعبه 1 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان شاهین شهر و میمه /11/1232
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم به محسن مقدسى زاده خواهان: سید ابراهیم سجادى دادخواستى به خواسته 
تقاضاى مطالبه مبلغ پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال در شوراى حل اختالف شهر گز به طرفیت شما 
تقدیم که به کالسه 417/95 ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/1/19 ساعت 2/45 بعدازظهر تعیین وقت گردیده 
است. که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرس مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى کثیراالنتشار درج 
و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف شهر گز مراجعه و 
در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید، و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1939 شعبه 

ششم حقوقی شوراى حل اختالف شهر شاهین شهر (گز)/11/1233
ابالغ

آقاى سید مهدى حسینى زاده دادخواستى مبنى بر الزام و انتقال سند به طرفیت حسین حامد ایمان به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه 170/95 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 96/1/15 ساعت 9/30 تعیین گردیده است، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد مواد 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 غیر اینصورت رأى غیابى صادر خواهد 

شد. م الف: 1936 شعبه یازدهم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /11/1234
ابالغ وقت رسیدگی

آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم به محسن مقدســى زاده خواهان سیدابراهیم سجادى دادخواستى 
به خواسته تقاضاى مطالبه مبلغ یازده میلیون و نهصد و شــصت هزار ریال در شوراى حل اختالف  شهر گز به 
طرفیت شما تقدیم که به کالسه 416/95 ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/1/19 ساعت 2/30 بعدازظهر تعیین 
وقت گردیده اســت که با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شوراى حل اختالف 
 شهر گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگى در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد. م 

الف: 1938 شعبه 6 حقوقی شوراى حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (گز)/11/1235
حصر وراثت

روح ا... شریفیان جزى بشناسنامه شماره 928 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 692/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمدرضا شریفیان 
جزى بشناسنامه شماره 6470 در تاریخ 95/10/1 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- صغرا 
نعمتى فرزند رضا شماره شناسنامه 95 نسبت با متوفى (زوجه) 2- فاطمه سکاداد فرزند على شماره شناسنامه 
52 نسبت با متوفى (فرزند) 3- اسدا... شــریفیان فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفى (فرزند) 
4- عباسعلى شریفیان فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 74 نسبت با متوفى (فرزند) 5- حسنعلى شریفیان جزى 
فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 8378 نسبت با متوفى (فرزند) 6- روح ا... شریفیان جزى فرزند محمدرضا 
شماره شناسنامه 928 نسبت با متوفى (فرزند) 7- مهدى شــریفیان جزى فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 
867 نسبت با متوفى (فرزند) 8- على شریفیان جزى فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 1270065351 نسبت 
با متوفى (فرزند) 9- حمید شریفیان جزى فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 6600011203 نسبت با متوفى 
(فرزند) 10- فاطمه شریفیان فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 45 نسبت با متوفى (فرزند) 11- زهرا شریفیان 
جزى فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 8494 نسبت با متوفى (فرزند) 12- سمیه شریفیان جزى فرزند محمدرضا 
شماره شناسنامه 30 نسبت با متوفى (فرزند). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1927 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/1236
ابالغ راى

شماره پرونده: 951/95 ش 4 ح مرجع رسیدگى کننده: شعبه چهارم شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: 
حسن قورچیانى – بلوار پارس فاستون فرعى دوم جنوبى فرعى یک شرقى پ 195 خوانده: جواد دوالبى فرزند 
رضا – پاساژ امیرکبیر عطارى مهیا ( مجهول المکان) خواسته: مطالبه 132/000/000 ریال به استناد دو فقره چک 
به شماره 560931 مورخه 95/4/14 و 560932 مورخه 95/4/12 عهده بانک انصار با احتساب خسارات و هزینه 
دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راى مینماید. 
راى قاضى شورا در خصوص دعوى خواهان حسن قورچیانى – بلوار پارس فاستون فرعى دوم جنوبى فرعى 
یک شرقى پ 195 بطرفیت خوانده جواد دوالبى – فرزند رضا – پاساژ امیرکبیر عطارى مهیا (مجهول المکان) 
به خواسته مطالبه مبلغ 132/000/000 ریال به استناد دو فقره چک به شــماره 560931 مورخه 95/4/14 و 

560932 مورخه 95/4/12 عهده بانک انصار با احتساب خسارات و هزینه دادرسى خواهان به استناد دو فقره چک 
که ازناحیه بانک برگشت شده مطالبه مبلغ 132/000/000 ریال را تقدیم نموده نظر به این که على رغم ابالغ 
قانونى و ضمائم آن (دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چکهاى برگشت شده از ناحیه بانک) و اینکه 
خوانده صادر کننده چکها بوده و در جلسه شورا حاضر نشده اند و نسبت به دعوى خواهان ایراد و دفاعى را به عمل 
نیاورده اند و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده اند که همگى حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان 
مى نماید شورا پس از بررسى پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه با 
استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198- 519- 522 و 
515 قانون آئین دادرسى مدنى و مواد 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص 
خسارات دیرکرد حکم به محکومیت خوانده به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 132/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمى بانک مرکزى با محاسبه دایره اجرا 
احکام که حین اجراى حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر 
و اعالم میدارد راى صادره غیابى ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر میباشد. م الف: 1931 طباطبایى قاضى شعبه چهارم شوراى 

حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه/11/1237
اجراییه (اصالحى)

شماره: 381/95 ش 9 ح - 95/11/11 به موجب راي غیابى شــماره 580 تاریخ 95/8/3 حوزه 9 شوراي حل 
اختالف شهرستان شاهین شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 1- آزاد چراغپور فرزند محمدرضا 
2- ربابه مروتى شریف آباد فرزند حسن هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم است به: در اجرائیه قبلى شماره 
انتظامى خودروى سمند سهواً 212 هـ 36 ایران 13 قید گردیده است و به موجب این اجرائیه اصالحى به 212 
هـ 36 ایران 13 اصالح و اعالم مى گردد ارائه رونوشت اجرائیه اصلى بدون رونوشت اجرائیه اصالحى ممنوع 
مى باشد. مشخصات محکوم له : ابوالقاسم جمشیدى فرزند پرویز به نشانى حاجى آباد خ والیت کوچه سلیمان 
پالك اول شمالى. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف: 1934 شــعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شــهر و میمه (مجتمع شماره یک) 

11/1238/
ابالغ راي

شــماره پرونده: 876/95 ش 9 ح شــماره دادنامه: 845- 95/11/23  خواهان: امین محمدزاده به نشــانى: 
شاهین شــهر- شــهرك میالد- خ ابرار- فرعى 5- پالك 5 ، خوانده: سیدمحســن حســینى به نشــانى: 
مجهول المکان، موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 16/500/000 ریال به استناد یک فقره چک و تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از انجام مراحل 
قانونى در وقت مقرر حوزه نهم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر 
ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید. راي قاضى شورا: در خصوص دادخواست امین 
محمدزاده به طرفیت سیدمحسن حسینى به خواسته: مطالبه مبلغ 16/500/000 ریال به استناد یک فقره چک 
به شماره 405909- 94/7/10 عهده بانک سپه از حساب جارى شماره 942800156611 گواهى عدم پرداخت 
بانک محال علیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه 
خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ اخطاریه و ضمایم آن و استحضار 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، مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت رأى 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال صادر مى گردد. و مستنداً به تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چک و ماده واحد استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و مبلغ 981/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى گردد. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر 
مى باشد. م الف: 1914 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/11/1239
حصر وراثت

رضا شجاعى بشناسنامه شماره 2193 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
بشماره 708/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غالمحسن شجاعى بشناسنامه 
شماره 47 در تاریخ 95/5/14 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- معصومه شجاعى فرزند 
میرزا شماره شناسنامه 27 نسبت با متوفى (همسر) 2- محمد شــجاعى فرزند غالمحسن شماره شناسنامه 
20 نسبت با متوفى (پسر) 3- حجت اله شجاعى فرزند غالمحسن شماره شناسنامه 10031 نسبت با متوفى 
(پسر) 4- مهرداد شــجاعى فرزند غالمحسن شماره شناسنامه 90 نســبت با متوفى (پسر) 5- رضا شجاعى 
فرزند غالمحسن شماره شناسنامه 2193 نسبت با متوفى (پسر) 6- فاطمه شجاعى فرزند غالمحسن شماره 
شناسنامه 1549 نسبت با متوفى (دختر) 7- مریم شجاعى فرزند غالمحسن شماره شناسنامه 3142 نسبت با 
متوفى (دختر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک  ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1924 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/11/1242
حصر وراثت

علیرضا بهزادیان بشناسنامه شماره 1600 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، درخواستى 
به شماره 709/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مریم سعادتى بشناسنامه شماره 334 
در تاریخ 1391/8/1 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:  1- ابراهیم بهزادیان فرزند فتح ا... شماره 
شناسنامه 851 نسبت با متوفى (فرزند) 2- محمدرضا بهزادیان فرزند فتح ا... شماره شناسنامه 1047 نسبت با 
متوفى (فرزند) 3- علیرضا بهزادیان فرزند فتح ا... شماره شناسنامه 1600 نسبت با متوفى (فرزند) 4- ابوالفضل 
بهزادیان فرزند فتح ا... شماره شناسنامه 176 نسبت با متوفى (فرزند) 5- صغرى بهزادیان فرزند فتح ا... شماره 
شناسنامه 357 نسبت با متوفى (فرزند) 6- صدیقه بهزادیان فرزند فتح ا... شماره شناسنامه 458 نسبت با متوفى 
(فرزند) 7- گل بانو آزدرى گهرویى فرزند فتح ا... شماره شناسنامه 1927 نسبت با متوفى (فرزند) اینک با انجام 
تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 

1928 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/1243
حصر وراثت

شماره: 711/95 مهران کیانى بشناسنامه شماره 2440 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه، درخواستى به شماره 684361/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ابوالحسن 
کیانى هرچگانى بشناسنامه شماره 1127 در تاریخ 95/6/15 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند 
از: 1- مهران کیانى فرزند ابوالحسن شماره شناسنامه 2440 نسبت با متوفى (فرزند) 2- شهین کیانى هرچگانى 
فرزند ابوالحسن شماره شناسنامه 618 نسبت با متوفى (فرزند) 3- شکوفه کیانى هرچگانى فرزند ابوالحسن 
شماره شناسنامه 544 نسبت با متوفى (فرزند) 4- عباس کیانى فرزند ابوالحسن شماره شناسنامه 606 نسبت 
با متوفى (فرزند) 5- اقلیما بیگم رهنمائى یحیى آبادى فرزند سید حسن شماره شناسنامه 725 نسبت با متوفى 
(همسر). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد گردید. م الف: 1935 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع 

شماره یک)/11/1244
اجراییه

شماره پرونده: 9509983759500364 شماره بایگانی شعبه: 950371 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509973759500792 محکوم علیه: رافیک نظریان فرزند ابدیک به نشانى 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 320000000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ چک لغایت پرداخت و مبلغ 9950000 ریال بابت هزینه دادرسى در حق محکوم له مصطفى محمدى 
فرزند على به نشانى اصفهان فلکه دانشــگاه خ حکیم فرزان چهار راه بهدارى کوى فرش مداین پ 4 و ضمنا 
هزینه اجراى احکام به عهده محکوم علیه مى باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:  1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء گذارد. (ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى) 2- ترتیبی براي پرداخت محکوم به 
بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف سى روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدى که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالى و اعتبارى ایرانى یا خارجى 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضمیمه 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 ا عالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حکم، حبس تعزیرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اجراى 
احکام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) 5- انتقال مال به دیگرى به 
هر نحو با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براى پرداخت دیون کافى نباشد موجب مجازات 
تعزیرى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محکومیت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفى کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محکومیت مالى 1394) م الف: 1937 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقی شهرستان شاهین شهر 

و میمه/11/1245
حصر وراثت

اسمعیل عربى داراى شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به کالسه 452/95  از این شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن آقاعربى بشناسنامه شماره 5 در تاریخ 95/11/20  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اسمعیل عربى به ش.27، 
2- احمد عربى به ش.ش 36،  3- ام البنین جدایى به ش.ش 29 (همسر) مى باشند و وارث دیگرى ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

1932 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره یک)/11/1246
ابالغ راي

شــماره پرونده: 613/95 ش 9 ح شــماره دادنامه: 846- 95/11/23 خواهان: متین میرنجم الدین به نشانى: 
اصفهان- خ کاوه- سه راه ملک شهر- کوچه امیرالمؤمنین- پالك 4، خواندگان: کورش بهداروندى و حدیث 
مرادى هر دو به نشانى: مجهول المکان، موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 61/000/000 ریال به استناد دو فقره 
چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از انجام مراحل قانونى در وقت مقرر حوزه نهم بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده و تبادل نظر ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید. راي قاضى شورا: 
در خصوص دادخواست متین میرنجم الدین به طرفیت کورش بهداروندى و حدیث مرادى به خواسته: مطالبه 
مبلغ 61/000/000 ریال به استناد دو فقره چک به شماره هاى 323890- 95/6/1 و 323892- 95/8/1 عهده 
بانک ملى از حساب جارى شماره 0110344894006 گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته داللت دارد 
و نامبردگان با وجود ابالغ اخطاریه و ضمایم آن و استحضار 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 اند 
شورا با استصحاب بقاى دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده، مستنداً به ماده 198 
قانون آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت رأى بر محکومیت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ 61/000/000 ریال صادر مى گردد. و مستنداً به تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک و 
ماده واحد استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و مبلغ 1/537/500 ریال بابت هزینه 
دادرسى در حق خواهان محکوم مى گردد. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر مى باشد. م الف: 
1930 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه (مجتمع شماره 

یک)/11/1247
فقدان سند مالکیت

شماره: 103/95/3736/26- 95/11/25 آقاي عزیزاله یزدانى جزى فرزند عباس باستناد دوبرگ استشهادیه 
محلى به شماره 48358 و48359 مورخ 1395/11/03 دفترخانه 54 گزبرخوار که هویت و امضا شهود رسما 
گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره هاى 278325 و 278326 را که به میزان ششدانگ به شماره 
پالك ثبتى 437/7232 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که  در صفحات 281 و 284 دفتر 
370  ذیل ثبت 89790 و 89792  بنام عزیزاله یزدانى جزى فرزند عباس ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به 

موجب سند قطعى 45445 مورخ 1382/03/24 دفترخانه 104 شاهین شهر به او انتقال یافته و معامله دیگري 
هم انجام داشته  و نحوه گم شدن جابجایى اعالم شده، چون درخواست صدور سند المثنی گردیده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهی مى گردد که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده 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 اعتراضی نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صدور و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1925 صیادى رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/11/1248
حصر وراثت

امرا... حاتم پورجزى بشناسنامه شــماره 126 باستناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواستى بشماره 683/95 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباسعلى حاتم پورجزى 
بشناسنامه شــماره 112 در تاریخ 95/9/26 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از: 1- رحیم 
حاتم پورجزى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 193 نســبت با متوفى (فرزند) 2- امرا... حاتم پورجزى فرزند 
عباسعلى شماره شناسنامه 126 نســبت با متوفى (فرزند) 3- محســن حاتم پورجزى فرزند عباسعلى شماره 
شناسنامه 219 نسبت با متوفى (فرزند) 4- ابراهیم حاتم پورجزى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 57 نسبت با 
متوفى (فرزند) 5-  عزت ا... حاتم پورجزى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 98 نسبت با متوفى (فرزند) 6- محمد 
حاتم پورجزى فرزند عباسعلى شماره شناسنامه 207 نســبت با متوفى (فرزند) 7- سعید حاتم پورجزى فرزند 
عباسعلى شماره شناسنامه 5100002972 نسبت با متوفى (فرزند) 8- خدیجه حاتم پورجزى فرزند عباسعلى 
شماره شناسنامه 203 نسبت با متوفى (فرزند) 9- اقدس حاتم پورجزى فرزند نادعلى شماره شناسنامه 28 نسبت 
با متوفى (زوجه). اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسى 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک  ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد گردید. م الف: 1926 شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک) /11/1249
ابالغ راي

شــماره پرونده: 875/95 ش 9 ح شــماره دادنامه: 844- 95/11/23 خواهان: امین محمدزاده به نشــانى: 
شاهین شهر- شهرك میالد- خ ابرار- فرعى 5- پالك 5 ، خوانده: محمد شجاعى به نشانى: مجهول المکان، 
موضوع: تقاضاى مطالبه مبلغ 40/000/000 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 بتصدى امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و تبادل نظر ختم 
رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راي مینماید. راي قاضى شــورا: در خصوص دادخواست امین 
محمدزاده به طرفیت محمد شجاعى به خواســته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال به استناد یک فقره چک 
به شماره 427060- 95/5/17 عهده ملى از حساب جارى شماره 95017000000010471096007 گواهى 
عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى. نظر به اینکه مستندات مذکور بر 
اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ اخطاریه و ضمایم آن و استحضار 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، مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت 
رأى بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال صادر مى گردد. و مستنداً به تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدور چک و ماده واحد استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجراى احکام است و مبلغ 1/275/000 
ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم مى گردد. راي صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقى شهرستان شاهین شهر 
مى باشد. م الف: 1913 اسالمیان قاضى شعبه نهم حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان شاهین شهر و میمه 

(مجتمع شماره یک)/11/1250
ابالغ راى

کالسه پرونده: 98/95 شماره دادنامه: 615 تاریخ رسیدگى: 95/10/20 خواهان: آقاى محمد جواد خدابخشى 
فرزند حجت ا... بنشانى دهاقان بلوار ش رحمانى ك ش غالمعلیان پ 14 خوانده: مهرداد چرخى کوه کرد فرزند 
اکبر مجهول المکان خواسته انتقال سند گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى 
تشریفات قانونى قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیرمبادرت به صدور راى مینماید. راى شورا در 
خصوص دادخواست آقاى محمد جواد خدابخشى فرزند حجت ا... به طرفیت مهرداد چرخى کوه کرد فرزند اکبر 
به خواسته الزام خوانده به انتقال سند یک دستگاه خودروى سمند به شماره پالك 63 و 919 ایران 63 به احتساب 
خسارت دادرسى با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به رونوشت مصدق کارت خودرو ضمیمه پرونده مستندا 
به ماده 198 قانون آئین دادرسى مدنى حکم به محکومیت خوانده به انتقال سند رسمى خودروى فوق صادر و 
اعالم مینماید ضمنا نامبرده را مطابق ماده 515 و 519  قانون آئین دادرسى مدنى به پرداخت خسارت قانونى و 
هزینه دادرسى محکوم میگردد راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و سپس 
بعد از بیست روز قابل اعتراض در دادگاه دهاقان میباشد. م الف: 95/275 حاتمى کیا قاضى شعبه اول حقوقى 

شوراى حل اختالف دهاقان/11/1251
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/03/336258 – 1395/11/27 نظر به اینکه سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شــماره: 1787 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 17  اصفهان ذیل ثبت 3082 در صفحه 532 دفتر 
52  امالك به نام سید حسین رضوى صادر و تسلیم گردیده است، سپس محمدرضا شفیعى اردستانى بوکالت 
از ورثه وى به موجب وکالتنامه 5950- 95/11/14 دفتر 1154 تهران با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
950319681200406 – 95/11/2 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 
19219- 95/10/29 به گواهى دفترخانه 51  اردســتان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسى مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. م الف: 445 عصارى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/11/1252
حصر وراثت

طیبه یزدانى داراي شناسنامه شماره 160 به شرح دادخواست به کالسه 620/95  ش/2 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلى باستانى بشناسنامه 30 در تاریخ 1395/9/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر به نام  صالح باستانى 
به ش.ش 271 و دو دختر به نامهاي: الهه باستانى به ش.ش 23 و 2- لیال باستانى به ش.ش 12 و یک همسر 
دائمی به نام طیبه یزدانى به ش.ش 160 فرزند محمد والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شــوراي حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 448 شعبه دوم حقوقی 

شوراي حل اختالف اردستان/11/1253
ابالغ  اجراییه

شــماره پرونــده: 139504002127000122/1 شــماره بایگانی پرونــده: 9500207 شــماره ابالغیه: 
139503802127000036 بدینوســیله به آقاي امیر رزى فرزند محمد به شــماره شناسنامه 20878 متولد 
1359/06/26 و شــماره ملى 1198488654 که طبق متن قرارداد ساکن: شهرضا کوى امام کوچه پیروزى 
پالك 33 و طبق آدرس متن تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا خیابان آزادگان فرعى 2 بعد از مدرسه حاج 
ناصر بهرامى درب قهوه اى رنگ پالك 63 کدپستى 8618766771 که برابر اعالم مامور اداره پست امکان ابالغ 
واقعى در آدرس اعالمى در تقاضانامه صدور اجرائیه به شما وجود نداشته است ابالغ میگردد؛ براساس قرارداد 
شماره 1331/110/5126796/1 مورخ 1393/08/29 تنظیمى در بانک اقتصاد نوین شعبه شهرضا شما مبلغ 
پانصد میلیون ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بانک اقتصاد 
نوین شعبه شهرضا (بستانکار پرونده) اجرائیه به مبلغ 661581952 ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه 
تا تاریخ 95/09/20 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 472222 ریال بانضمام هزینه هاى متعلقه به آن اضافه 
میگردد صادر و پرونده تحت شماره بایگانى 9500207 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا در جریان رسیدگى 
میباشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه نصف 
جهان چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر میگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى عملیات 

اجرائى جریان خواهد یافت. م الف: 714 واحد اجراي اسناد رسمی شهرستان شهرضا/11/1254
فقدان سند مالکیت

شماره صادره: 1395/09/332290- 1395/11/18 نظر به اینکه سند مالکیت تمامت یکصد و یازده- یکصد 
شصت و یکم سهم مشاع از کل هفت سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره: 71 فرعى از 100- اصلى واقع در بخش 
یک ثبتى شهرضا که  در صفحه یک دفتر امالك جلد 262 به نام مهدى مرى زاده ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 950918711220569- 95/11/17 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 5292- 95/11/16 به گواهى دفترخانه 11- منظریه 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى/سرقت/ســهل انگارى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناي سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی مى شود چنانچه کسى مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است  اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 697  اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان شهرضا/11/1255
حصر وراثت

رضا مردانى فرزند رمضان و به شماره شناسنامه/ ملى 868 و به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 95/1705  این 
شورا، درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان مردانى لنجى فرزند خداداد 
به شماره شناسنامه/ ملى 1153 در تاریخ 1393/04/26 بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- جمیله یوسفى لنجى فرزند حسینقلى شماره شناسنامه/ملى 56 نسبت به 
متوفى (همسر) 2- سهیال مردانى لنجى فرزند رمضان شماره شناسنامه /ملى 43964 نسبت به متوفى (فرزند) 
3- زهرا مردانى لنجى فرزند رمضان شماره شناسنامه/ملى 1255 نسبت به متوفى (فرزند) 4- ابراهیم مردانى 
لنجى فرزند رمضان شماره شناسنامه / ملى 1734 نسبت به متوفى (فرزند) 5- زهره مردانى لنجى فرزند رمضان 
شماره شناسنامه / ملى 41382 نسبته به متوفى (فرزند) 6- رضا مردانى فرزند رمضان شماره شناسنامه / ملى 
868 نسبت به متوفى (فرزند) 7- حمیدرضا مردانى لنجى فرزند رمضان شماره شناسنامه / ملى 243 نسبت به 
متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم 
دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/766 علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل 

اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/1256
حصر وراثت

محمود قاسمى وینیچه فرزند علیداد داراي شماره شناسنامه 30 ملى به شرح دادخواست مطروحه به کالسه 
1693/95  این شورا، درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیداد قاسمى 
وینیچه فرزندمهدى به شناسنامه شماره  615 در تاریخ 1393/11/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ردیف هاى جدول ذیل: 1- محمود قاسمى وینیچه فرزند علیداد 
شماره شناسنامه یا کد ملى 30 نسبت به متوفى (فرزند) 2- عصمت دهقانى وینیچه فرزند رضا شماره شناسنامه 
یا کد ملى 691 نسبت به متوفى (همسر) 3- الیاس قاسمى وینیچه فرزند على داد شماره شناسنامه یا کد ملى 
60 نسبت به متوفى (فرزند) 4- حسن قاســمى وینیچه فرزند علیداد شماره شناسنامه یا کد ملى 26 نسبت به 
متوفى (فرزند) 5- یوسف قاسمى وینیچه فرزند علیداد شماره شناسنامه یا کدملى 46 نسبت به متوفى (فرزند) 
6- معصومه قاسمى وینیچه فرزند علیداد شماره شناسنامه یا کدملى 17 نسبت به متوفى (فرزند) 7- طیبه قاسمى 
وینیچه فرزند علیداد به شماره شناسنامه یا کدملى 2 نسبت به متوفى (فرزند) 8- طاهره قاسمى وینیچه فرزند 
علیداد شماره شناسنامه یا کد ملى 32 نسبت به متوفى (فرزند) و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه اى از متوفی نزد او مى باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد. م الف: 95/764 

علیرضائى رئیس شعبه اول حقوقی شوراي حل اختالف شهرستان مبارکه (مجتمع شماره یک)/11/1257
ابالغ اجرائیه

شــماره پرونده: 139504002133000070/1 شــماره بایگانى پرونده: 9500146 شــماره آگهى ابالغیه: 
139503802133000032 بدینوسیله به آقاى حمید صادقى فرزند رضا مقیم: نجف آباد روستاى نهضت آباد 
خیابان عالمه پالك 1377 کدپستى  8539187548 که برابر گواهى مامور مربوطه ابالغ واقعى اجرائیه به شما 
امکانپذیر نگردیده، ابالغ مى گردد که خانم محبوبه احمدى فرزند رضا به اســتناد سند ازدواج 3653 مورخه 
88/03/23 تنظیمى دردفتر ازدواج شماره 118 نجف آباد جهت وصول یک جلد کالم اهللا مجید به مبلغ یکصد 
هزار ریال، دویست و شصت و دو ریال و نیم مهرالسنه حضرت فاطمه(س) یک جام آئینه و یک جفت شمعدان 
به مبلغ پانزده میلیون ریال، تعداد یکصد و پنجاه قطعه سکه تمام بهارآزادى، مقدار یکصد مثقال طالى ساخته و 

پرداخته هجده عیار و مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال پول رایج کشور درخواست صدور اجرائیه علیه شما را 
نموده است که اجرائیه به کالسه 9500146 در واحد اجراى اسنادرسمى نجف آباد مطرح است لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجراى مفاداسنادرسمى الزم االجرا مراتب فقط یک نوبت در روزنامه نصف جهان جهت اطالع شما 
درج و منتشر تا نسبت به پرداخت بدهى خود به بستانکار اقدام نمائید در غیر اینصورت ضمن تعلق جریمه دولتى 
عملیات اجرائى علیه شما جریان خواهد یافت و غیر از آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. م الف: 

3529 فاتحى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد/11/1275
مزایده

در پرونده 950239 و به موجب اجرائیه از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى اصفهان محکوم علیهم شرکت ابزاران 
به پرداخت 35/187/362 ریال بابت اصل خواسته درحق محکوم له و مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه اجرا 
محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط 
کارشناس خبره کارشناسى شده است، نموده است. صورت اموال مورد مزایده: 1- یک دستگاه کمپرسور هواى 
فشرده با مارك برومید داراى دو سیلندر با فشار 150 پوند و الکتروموتور مارك newman با دور 1470 دور 
بر دقیقه به ارزش بیست و چهار میلیون ریال 2- یک دستگاه کمپرسور هواى فشرده با مارك بروموید- داراى 
دو سیلندر مارك پارکیسون به ارزش بیســت و چهار میلیون ریال 3- دو مخزن ذخیره هواى فشرده به حجم 
هاى 875-600 لیتر با لوله کشى مربوطه به ارزش بیست میلیون ریال. باتوجه به اینکه نظریه کارشناسى به 
محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده 
را دارد. زمان برگزارى مزایده: دوشنبه 95/12/16 از ساعت 9 الى 10 صبح محل برگزارى مزایده: اجراى احکام 
مدنى دادگسترى شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفى: شهرك صنعتى مورچه خورت با هماهنگى این اجرا. 
مزایده از قیمت کارشناسى شروع و به کسى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده مزایده 
مى بایست 10 درصد از ثمن معامله را فى المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب سپرده واریز 
و تا یک ماه فرصت دارد مابقى ثمن معامله را به حساب ســپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد 
اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به صندوق دولت واریز مى گردد. کسانى که مایل به شرکت در مزایده مى 
باشند مى بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجراى احکام مدنى مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال 
داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبى خود به همراه قیمت پیشنهادى را به دایره اجراى احکام مدنى 
تحویل، تا در مزایده شرکت داده شــوند. م الف: 1945  اجراى احکام شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شاهین 

شهر و میمه/12/107
مزایده

شــماره آگهى: 139503902129000011 شــماره پرونــده: 139304002003001259 «آگهى مزایده 
پرونده اجرائــى کالســه 9500076» به موجب پرونــده اجرائى کالســه 9500076 علیه ســید محمود 
سرجوقیان و محمود کیخســروى مقدار یکصد و شــصت و هفت تن مقواى پشــت طوسى با مشخصات
 uncoated  Duplex  Board (UNTD) Sub :350 gsm – محصول تولیدى شرکت صنایع 
خمیر و کاغذ اترك که از طرف آن شرکت در قبال بدهى مدیون معرفى گردیده، که بازداشت و توسط کارشناس 
رسمى به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنج میلیون ریال ارزیابى گردیده از طریق مزایده به فروش مى رسد. مزایده 
از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 95/12/24  در محل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان لنجان از مبلغ 
ارزیابى آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادى نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى 
غیرمترقبه گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام مى شود و حقوق دولتى و حق 
مزایده طبق مقرات وصول خواهد شد. م الف: 1110  ابراهیمى مسئول واحد اجراى اسناد رسمى لنجان/12/169

مزایده
در پرونده کالسه 950127 ح 3  اجرایى و به موجب دادنامه صادره از شعبه سوم حقوقى نجف آباد محکوم علیه 
اجرایى آقاى وحید احمدى فرزند ... محکوم است به پرداخت 450/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه هاى 
دادرسى و غیره در حق محکوم له و مبلغ .... ریال نیم عشر دولتى در حق صندوق دولت که از طریق اجراى احکام 
مدنى شهرستان نجف آباد اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمى دادگسترى منتخب مهندس معین به شرح 
ذیل ارزیابى گردیده است. سه دانگ از تمامت ششدانگ یکباب مغازه واقع در نجف آباد- بلوار جانبازان 44/35 
مترمربع و با سقف بتن آرمد و داراى سوابق ثبتى 6/925 از اراضى ملک آباد که به ارزش 1/400/000/000 ریال 
ارزیابى و تعیین گردید. که باتوجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسى، اموال توقیف 
شده از طریق اجراى احکام حقوقى نجف آباد در تاریخ 95/12/14 ساعت 10 صبح در همان محل به فروش 
مى رسد، برنده مزایده شخصى است که از قیمت کارشناسى باالترین قیمت را انتخاب که بایستى10٪ آن را 
فى المجلس به حساب 2171290354001 بانک ملى واریز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز مابقى 
آن اقدام ننماید مبلغ سپرده با کسر هزینه بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده مجدداً تکرار مى گردد ضمنا خریدار 
مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده از اموال/ملک مورد نظر بازدید بعمل آورد. م الف: 3557  اجراى احکام شعبه 

سوم حقوقى دادگسترى نجف آباد/12/191 
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین 
نامه صادر گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و 
در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات 
ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000583- 1395/10/05- آقاي رضا سعیدى دهاقانى فرزند محمدحسین 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى پالك شماره 53 فرعى از 123 اصلى به مساحت ششدانگ 736/67 مترمربع 
واقع در اراضى خلف جمبد بخش ثبتى دهاقان. تاریخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 1395/12/03 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: چهارشنبه 1395/12/18 م الف: 95/277 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/12/192
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان 
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان که در اجراى ماده 1 قانون و ماده 8 آیین 
نامه صادر گردیده است و در اجراى ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهى و 
در روستاها از تاریخ الصاق آگهى در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهى است در این صورت اقدامات 
ثبت منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نشود یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.  
1- راي شماره 139560302019000654- 1395/11/25- آقاي علیرضا صادقى فرزند عبدالرسول ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده از پالك شماره 429 فرعى از 137 اصلى به مساحت ششدانگ 378 مترمربع واقع 
در ابنیه عطاآباد بخش ثبتى دهاقان. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شــنبه 1395/12/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

چهارشنبه 1395/12/18 م الف: 95/278 آقاسى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دهاقان/12/193

ابالغ
شــماره نامه: 9510113761802207 شماره پرونده: 9509980366300286 
شماره بایگانی شعبه: 950726 در پرونده کالسه 950726 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب شاهین شــهر آقاى داریوش (کوروش) بیابانگر به 
نشــانى متوارى متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ برخالف 
حق در مراجع قضایى و دخالــت در امر وکالت تحت تعقیب قــرار دارد به علت 
مجهول المکان بودن وى و عدم دسترسى به نشانى او در اجراى ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ 
که نامبرده شخصًا ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از 
اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد در 
ضمن هزینه نشر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت 
مى باشد. م الف: 1923 شعبه اول بازپرسى دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 

شاهین شهر و میمه/11/1229

ابالغ
شــماره نامه: 9510113761802130 شماره پرونده: 8509983761800002 
شماره بایگانی شعبه: 850002 در پرونده کالسه 850002 ب 1 شعبه بازپرسى 
دادسراى عمومى و انقالب شاهین شــهر آقاى میالد داستانى ف محمدرضا به 
نشانى متوارى متهم به قتل عمدى تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان 
بودن وى و عدم دسترسى به نشــانى او در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفري مراتب در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصًا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع 
نماید در غیر این صورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شــد در ضمن هزینه نشر 
آگهى از طریق امور مالى دادگسترى شاهین شهر قابل پرداخت مى باشد. م الف: 
1917 شعبه اول بازپرسى دادســراي عمومی و انقالب شهرستان شاهین شهر و 

میمه/11/1230

ابالغ
شماره نامه: 9510113761802120 شــماره پرونده: 9509983651300240 
شماره بایگانی شعبه: 950636 در پرونده کالسه  950636 ب 1 بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب شاهین شهر آقاى مصطفى طاهرى و هرمز صادقى حسنوند و 
امید طاهرى به نشانى متوارى متهم به مشارکت در سرقت و کالهبردارى تحت 
تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن ایشان و عدم دسترسى به نشانى 
آنها در اجراى ماده 174 قانون آئین دادرسى کیفرى مراتب در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى و ابالغ که نامبرده شخصا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این 
آگهى در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در غیر اینصورت تصمیم 
مقتضى اتخاذ خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهى از طریق امور مالى دادگسترى 
شاهین شهر قابل پرداخت مى باشد. م الف: 1916 شعبه اول بازپرسى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان شاهین شهر/11/1231



آگهىآگهى 2884سه شنبه  3  اسفند  ماه 1313

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى در واحد 
ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ 
رسید.ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى 
است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نســبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات 

اقدام خواهد شد.
1- راى شــماره  07943 1395603020260   مورخ  1395/04/31   خانم مریــم ماموریان اصفهانی به 
شناسنامه شماره 2316 کدملی 1287032559 صادره اصفهان فرزند اکبر در دو دانگ مشاع از  ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت 168     مترمربع پالك شماره   394  فرعی از  15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
2- راى شــماره  07944 1395603020260 مورخ  31 /1395/04 آقاي اکبر داودي به شناسنامه شماره 
2 کدملی  4623116311 صادره شهرکرد فرزند خدارحم در  چهار دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت    168     مترمربع پالك شماره   394 فرعی از  15177  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
3- راى شــماره  09293 1395603020260   مورخ   29 /1395/05 خانم فاطمه یزدچی به شناســنامه 
شماره 63056 کدملی 1281727921 صادره اصفهان فرزند محمدتقی در   ششدانگ  یک باب  خانه   به 
مساحت  202,83  مترمربع پالك شماره  13900   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
4- راى شــماره  14334 1395603020260   مورخ   08/23/ 1395  آقاي  علی علیخانی به شناسنامه 
شــماره 64 کدملی 5409716426 صادره نائین فرزند آقا محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
192,43 مترمربع پالك شماره   169 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
5- راى شــماره  12432 13954603020260   مورخ  1395/07/28   خانم علیه عظیمی به شناســنامه 
شــماره 8141 کدملی 1292234288 صادره اصفهان فرزند محمدولی در  ششدانگ  یک باب  ساختمان   
به مساحت    261,20     مترمربع پالك شماره   203    فرعی از   99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابراهیم طهماسب نژاد    
6- راى شماره  15799 1395603020260   مورخ  17 /1395/09  اقاى محمود طاهرى دولت ابادى  به 
شناسنامه شماره 5  کدملی 6609792739  صادره برخوارومیمه  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى ومغازه متصله  به مساحت 293,25  مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
7- راى شماره  11921 1395603020260 مورخ 1395/07/15  آقاي اصغر جباري به شناسنامه شماره 
863 کدملی 1286556953 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ  یک باب  ساختمان   به مساحت  253   
مترمربع پالك شماره   39   اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى نوروز ترابى مقدم    
8- راى شماره   13533 1395603020260مورخ   1395/08/13 اقاى منصور بابائى به شناسنامه شماره  
16  کدملی  1290003831   صادره  اصفهان  فرزند  خداداد  نســبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
238,23  مترمربع از پالك شماره  4 فرعى از 15182  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عصمت رنجبران
9- راى شماره  11563 1395603020260   مورخ   1395/07/08    خانم لیال کاظمی به شناسنامه شماره 
6691 کدملی 1282813080 صادره اصفهان فرزند علیرضا در  ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب  
خانه به مساحت   110,66     مترمربع پالك شماره  15178   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
10- راى شــماره  11564 1395603020260   مورخ   1395/07/08  آقاي محمد فرزین به شناسنامه 
شماره 44296 کدملی 1282365177 صادره اصفهان فرزند مهدي در سه دانگ مشاع از   ششدانگ  یک 
باب   خانه به مساحت    110,66     مترمربع پالك شماره    15178   اصلی واقع در  بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
11- راي شماره 12152 1395603020260  مورخ   1395/07/26    خانم زهرا نریمانی به شناسنامه شماره 
65975 کدملی 1281757845 صادره اصفهان فرزند رضا دردو دانگ مشــاع از ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت 216,39   مترمربع پالك شماره 117  فرعی از14039  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
12- راى شــماره  12153 1395603020260   مورخ   1395/07/26   خانم راهله نساج پوراصفهانی به 
شناسنامه شماره 1270040502 کدملی 1270040502 صادره اصفهان فرزند اصغر  دردو دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 216,39   مترمربع پالك شماره 117  فرعی از14039  اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
13- راى شماره  12154 1395603020260   مورخ   1395/07/26   خانم ریحانه نساج پوراصفهانی به 
شناسنامه شــماره 979 کدملی 1287424538 صادره اصفهان فرزند اصغر دردو دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت 216,39   مترمربع پالك شماره 117  فرعی از14039  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
14- راى شــماره 09193 1395603020260   مورخ   05/27/ 1395  آقاي خسرو شهبازي دستگرده به 
شناسنامه شماره 1851 کدملی 1285802918 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  235,80  مترمربع پالك شماره  108 فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
15- راى شــماره  13255 1395603020260   مورخ   08/10/ 1395 خانم مهین علینقیان به شناسنامه 
شــماره 545 کدملی 1283556499 صادره اصفهان فرزند محمد علی نســبت به 9 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ   یک باب مغازه باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت  39,95  مترمربع پالك شماره 556  فرعی 
از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که مالک رسمى محمدعلى علینقیان بموجب سند 37225  
مورخ 1356/12/24  دفتر9   اصفهان بوده که بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1411 مورخ 1390/03/28 
شوراى حل اختالف شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت نموده و ورثه وى عبارتند از سه پسر بنامهاى مجید 
و حمید و سعید و دو دختر بنامهاى پروین و مهین و زوجه بنام رباب حاجیان الیادرانى و ورثه درخواست سند 

نسبت به سهم االرث خود نموده اند و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
 16- راى شماره  13253 1395603020260   مورخ  08/10/ 1395   آقاي مجید علینقیان به شناسنامه 
شــماره 546 کدملی 1283556480 صادره اصفهان فرزند محمد علی نسبت به 18 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ   یک باب مغازه باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت  39,95  مترمربع پالك شماره 556  فرعی 
از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که مالک رسمى محمدعلى علینقیان بموجب سند 37225  
مورخ 1356/12/24  دفتر9   اصفهان بوده که بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1411 مورخ 1390/03/28 
شوراى حل اختالف شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت نموده و ورثه وى عبارتند از سه پسر بنامهاى مجید 
و حمید و سعید و دو دختر بنامهاى پروین و مهین و زوجه بنام رباب حاجیان الیادرانى و ورثه درخواست سند 

نسبت به سهم االرث خود نموده اند و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
17- راى شماره 13251  1395603020260   مورخ  07/10/ 1395  آقاي  حمید علینقیان به شناسنامه 
شماره 35342 کدملی 1282280821 صادره اصفهان فرزند محمد علی نسبت به 18 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ   یک باب مغازه باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت  39,95  مترمربع پالك شماره 556  فرعی 
از 452 اصلی واقع دربخش 16  ثبت اصفهان که مالک رســمى محمدعلى علینقیان بموجب سند 37225  
مورخ 1356/12/24  دفتر9   اصفهان بوده که بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1411 مورخ 1390/03/28 
شوراى حل اختالف شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت نموده و ورثه وى عبارتند از سه پسر بنامهاى مجید 
و حمید و سعید و دو دختر بنامهاى پروین و مهین و زوجه بنام رباب حاجیان الیادرانى و ورثه درخواست سند 

نسبت به سهم االرث خود نموده اند و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
18- راى شــماره  13231 139603020260   مورخ  08/13/ 1395    آقاي سعید علینقیان به شناسنامه 
شماره 44393 کدملی 1280869526 صادره اصفهان فرزند محمد علی نسبت به 18 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ   یک باب مغازه باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت  39,95  مترمربع پالك شماره 556  فرعی 
از 452 اصلی واقع دربخش 16  ثبت اصفهان که مالک رســمى محمدعلى علینقیان بموجب سند 37225 
مورخ 1356/12/24 دفتر9   اصفهان بوده که بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1411 مورخ 1390/03/28 
شوراى حل اختالف شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت نموده و ورثه وى عبارتند از سه پسر بنامهاى مجید 
و حمید و سعید و دو دختر بنامهاى پروین و مهین و زوجه بنام رباب حاجیان الیادرانى و ورثه درخواست سند 

نسبت به سهم االرث خود نموده اند و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
19- راى شماره  13256 1395603020260   مورخ  08/13/ 1395  خانم پروین علینقیان به شناسنامه 
شماره 51105 کدملی 1280399260 صادره اصفهان فرزند محمد علی نسبت به 9 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ   یک باب مغازه باستثناء بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت  39,95  مترمربع پالك شماره 556  فرعی 
از 452 اصلی واقع دربخش 16  ثبت اصفهان که مالک رســمى محمدعلى علینقیان بموجب سند 37225  
مورخ 1356/12/24  دفتر9   اصفهان بوده که بموجب گواهى حصر وراثت شماره 1411 مورخ 1390/03/28 
شوراى حل اختالف شعبه 10 حصر وراثت اصفهان فوت نموده و ورثه وى عبارتند از سه پسر بنامهاى مجید 
و حمید و سعید و دو دختر بنامهاى پروین و مهین و زوجه بنام رباب حاجیان الیادرانى و ورثه درخواست سند 

نسبت به سهم االرث خود نموده اند و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند
20- راى شماره 07102 1394603020260   مورخ  04/14/ 1394 آقاي اصغر مارانی به شناسنامه شماره 
2615 کدملی 1285966139 صادره اصفهان فرزند نعمت اله در  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 73,28 
مترمربع پالك شماره 8 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى کریمى
21- راى شماره 12405 1395603020260   مورخ   07/27/ 1395    قاي علی آتشی به شناسنامه شماره 
1477 کدملی 5110180881 صادره برخوار فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  337,40  
مترمربع پالك شــماره 112  فرعی از99  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
22- راى شماره 12225 1395603020260    مورخ   1395/07/26   آقاي علی اکبر ترك زاده به شناسنامه 
شماره 41859 کدملی 1280844159 صادره اصفهان  فرزند غالمحسین در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  
یک باب   خانه به مساحت    161,30  مترمربع پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
23- راى شــماره 12219 1395603020260  مــورخ   1395/07/26 خانم کتایــون متین قهفرخی به 
شناسنامه شــماره 34 کدملی 4622364778 صادره شــهرکرد  فرزند رجب علی در ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ  یک باب   خانه به مســاحت    161,30     مترمربع پالك شماره   13900  اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
24- راى شــماره  14346 1395603020260   مورخ  1395/08/23 آقاي یداله اســمعیلی گنهرانی به 
شناسنامه شــماره 9 کدملی 5499621713 صادره تیران فرزند قنبرعلی در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  75,03  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى قاسمعلى اسمعیلى گنهرانى  
25- راى شماره   13260 1395603020260   مورخ   1395/08/10  اقاى علیرضا خدادادى طاقانکى به 
شناسنامه شماره  6  کدملی  4622377561   صادره شهرکرد  فرزند محمد  ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 102,50  مترمربع از پالك شماره  15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدحسن امیدیان سوارباغى
26- راى شــماره 14084 1395603020260   مورخ  19 /1395/08  خانــم مرضیه عابدي مارچوبه به 
شناسنامه شماره 2168 کدملی 0451161432 صادره شمیران فرزند عباس در 33,3 سهم مشاع از 100 
سهم  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  100  مترمربع پالك شماره  77 فرعی از 14915 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
27- راى شــماره  14085 1395603020260   مــورخ   19 /1395/08  آقاي علــی موذنی مارچوبه به 
شناسنامه شماره 1846 کدملی 1285802871 صادره اصفهان فرزند اسمعیل در 66,7 سهم مشاع از 100 
سهم  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  100  مترمربع پالك شماره  77 فرعی از 14915 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
28- راى شماره 14120 1395603020260   مورخ   1395/08/20 اقاى مهدى خمسه  به شناسنامه شماره  

1274162912  کدملی 1274162912  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 03/24  مترمربع از پالك شماره 3611 فرعى از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
29- راي شماره  16549 13946030202600   مورخ  1395/09/29 اقاى محمدعلى خمسه  به شناسنامه 
شماره 237  کدملی 1286741394  صادره اصفهان فرزند محمود  نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 28,63  مترمربع از پالك شماره 21 فرعى از 13658 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
30- راى شــماره  16530 1395603020260   مورخ   1395/09/28   اقاى مهــدى نصر اصفهانى  به 
شناسنامه شماره 1135  کدملی 1290493431  صادره اصفهان  فرزند مرتضى  نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه تجارى  به مساحت 539,15  مترمربع از پالك شماره 83 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
31- راى شماره  14089 1395603020260   مورخ  1395/08/20  خانم فاطمه صادقى حداد  به شناسنامه 
شماره  6  کدملی 1189515652  صادره اردستان  فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
56,94  مترمربع از پالك شماره 68 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى جمال وزین الدین وعصمت نجفى 
32- راى شــماره  16621 1395603020260  مورخ   1395/09/29   آقاي  دهقان خسروي بابادي به 
شناسنامه شماره 290 کدملی 4679323884 صادره فارسان فرزند عبدالمجید نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 126,55 مترمربع پالك شماره 13856 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى کمال زارعى
33- راى شــماره  16557 1395603020260   مورخ   09/29/ 1395 اقاى سیدمحمدحسن موسوى به 
شناسنامه شماره 20533  کدملی 0382133595  صادره قم  فرزند سیدمهدى  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 339,05  مترمربع از پالك شماره 10022 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
34- راى شماره 15382 1395603020260  مورخ  09/13/ 1395  اقاى رسول پزنده  به شناسنامه شماره  
5761  کدملی  1282840861  صادره اصفهان  فرزند رضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
62,15  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى خانم بیگم میرجمال
35- راى شماره  15377 1395603020260  مورخ 1395/09/13   اقاى حسین زارعى به شناسنامه شماره  
54236  کدملی  1281639338  صادره اصفهان  فرزند مانده على  نسبت به یک سهم مشاع از پنج سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 275,30  مترمربع از پالك شماره 13456 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى مانده على زارعى
36- راى شــماره  15363 1395603020260   مورخ   1395/09/13  اقاى حســن زارعى به شناسنامه 
شماره  44  کدملی  1291303383  صادره اصفهان  فرزند مانده على  نسبت به یک سهم مشاع از پنج سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 275,30  مترمربع از پالك شماره 13456 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى مانده على زارعى
37- راى شــماره 15366 1395603020260   مورخ   1395/09/13  اقاى رجبعلى زارعى به شناسنامه 
شماره  16  کدملی  1291263152  صادره اصفهان  فرزند مانده على  نسبت به یک سهم مشاع از پنج سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 275,30  مترمربع از پالك شماره 13456 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى مانده على زارعى
38- راى شــماره  15371 1395603020260   مورخ  1395/09/13  اقاى محمود زارعى به شناسنامه 
شماره  2167  کدملی  1286792746  صادره اصفهان  فرزند مانده على  نسبت به یک سهم مشاع از پنج 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 275,30  مترمربع از پالك شماره 13456 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى مانده على زارعى
39- راى شماره  15374 1395603020260   مورخ   1395/09/13  اقاى محمدعلى زارعى به شناسنامه 
شماره  2162  کدملی  1286700418  صادره اصفهان  فرزند مانده على  نسبت به یک سهم مشاع از پنج 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 275,30  مترمربع از پالك شماره 13456 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى مانده على زارعى
40- راى شماره 16692 1395603020260   مورخ   09/30/ 1395  اقاى مهدى بهادر  به شناسنامه شماره 
403  کدملی 1284338878  صادره اصفهان  فرزند کریم  نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
63,91  مترمربع از پالك شــماره 1166 فرعى از 452 اصلی واقع در بخــش 16 ثبت اصفهان خریدارى 
مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رســمى آقاى عبدالعظیم ایران پورمبارکه وعبدالوهاب فالطورى 

ومحمدحسین معلومى
41- راى شــماره 18223 1395603020260   مورخ   10/19/ 1395  اقاى محمدحسن قاضى زاده  به 
شناسنامه شماره 1111  کدملی 1286539595  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به سى ودو حبه مشاع 
از هفتادودوحبه ششدانگ یکباب جایگاه سوخت به مساحت 1536,72  مترمربع از پالك شماره 764و765 
فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  

آقاى على قاضى زاده و طاهره روحانى اصفهانى
42- راى شــماره 18220 1395603020260   مــورخ   10/19/ 1395  اقاى مرتضــى قاضى زاده  به 
شناسنامه شماره 52223  کدملی 1281619302  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به هشت حبه مشاع 
از هفتادودوحبه ششدانگ یکباب جایگاه سوخت به مساحت 1536,72  مترمربع از پالك شماره 764و765 
فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  

آقاى على قاضى زاده و طاهره روحانى اصفهانى
43- راى شماره  18221 1395603020260   مورخ   10/19/ 1395  خانم زهرا قاضى زاده  به شناسنامه 
شماره 2040  کدملی 1286816459  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به هشت حبه مشاع از هفتادودوحبه 
ششدانگ یکباب جایگاه سوخت به مســاحت 1536,72  مترمربع از پالك شماره 764و765 فرعى از 99 
اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى على 

قاضى زاده و طاهره روحانى اصفهانى
44- راى شماره  18222 1395603020260   مورخ  10/19/ 1395  اقاى اکبر قاضى زاده  به شناسنامه 
شماره 1962  کدملی 1286613949  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به هشت حبه مشاع از هفتادودوحبه 
ششدانگ یکباب جایگاه سوخت به مســاحت 1536,72  مترمربع از پالك شماره 764و765 فرعى از 99 
اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى على 

قاضى زاده و طاهره روحانى اصفهانى
45- راى شماره  18225 1395603020260   مورخ  10/19/ 1395  اقاى عباس قاضى زاده  به شناسنامه 
شماره 647  کدملی 1286576024  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به هشت حبه مشاع از هفتادودوحبه 
ششدانگ یکباب جایگاه سوخت به مســاحت 1536,72  مترمربع از پالك شماره 764و765 فرعى از 99 
اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى على 

قاضى زاده و طاهره روحانى اصفهانى
46- راى شماره  18224 1395603020260   مورخ   10/19/ 1395    اقاى حسین قاضى زاده  به شناسنامه 
شماره 206  کدملی 1286493269  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به هشت حبه مشاع از هفتادودوحبه 
ششدانگ یکباب جایگاه سوخت به مســاحت 1536,72  مترمربع از پالك شماره 764و765 فرعى از 99 
اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى على 

قاضى زاده و طاهره روحانى اصفهانى
47- راى شماره 15353 1395603020260   مورخ  13 /1395/09 اقاى على آزادى فر به شناسنامه شماره  
1400  کدملی  1285465512  صادره اصفهان  فرزند رضا  نســبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
329,75  مترمربع از پالك شماره 13995 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى رضا شلوق
48- راى شماره 13986 1395603020260   مورخ   19 /1395/08 خانم مهرى حسینى قهار  به شناسنامه 
شماره  51191  کدملی 1281608981 صادره اصفهان  فرزند خسرو  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 30,85  مترمربع از پال/ك شماره 13702  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
49- راى شــماره  15069 1395603020260   مورخ   09 /1395/06 خانم عطــاء جعفري هرندي به 
شناسنامه شماره 236 کدملی 1287524656 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  92,85  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
50- راى شماره 09530 1395603020260   مورخ   1395/06/04   خانم اختر بهرامی به شناسنامه شماره 
11 کدملی 2411395841 صادره آباده  فرزند احمد در   ســه دانگ  مشاع از  ششدانگ  یک باب   مغازه به 
مساحت  24  مترمربع پالك شماره   1492   فرعی از    15177   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى مهدى شادان مهر      
51- راى شماره   09529 1395603020260 مورخ   1395/06/04   آقاي غالمعلی یوسفی به شناسنامه 
شماره 774 کدملی 1287697038 صادره اصفهان  فرزند محمد در سه دانگ  مشاع از  ششدانگ  یک باب 
مغازه به مساحت  24  مترمربع پالك شماره   1492  فرعی از    15177  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى مهدى شادان مهر   
52- راى شماره  13138 1395603020260   مورخ   1395/08/09  آقاي عبداالمیر نادي به شناسنامه 
شــماره 647 کدملی 1751244229 صادره اهواز فرزند عبدالنبی در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
84  مترمربع پالك شماره -  فرعی از15034  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
1395  و راى اصالحــى  /09 53- راى شــماره  14841 1395603020260   مــورخ   01/
139560302026015310 مورخ95/9/11  آقاي  جانعلی طاهري سود جانی به شناسنامه شماره 1929 
کدملی 4620305073 صادره شهرکرد فرزند علی مراد در  ششدانگ  یک باب خانه باستثناء بهاى ثمنیه 
اعیانى  به مساحت  136,70  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم احترام افیونى و آقاى عباسعلى نیک مهر
54- راى شماره 10739 1395603020260   مورخ   1395/06/28   آقاي عباس سیدمحمدي به شناسنامه 
شماره 38497 کدملی 1280808152 صادره اصفهان فرزند حســن در  ششدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت 568,29 مترمربع پالك شــماره  14874,47 (که خود متقاضى مالک رسمى میباشد ) و پالك  
15182  خریدارى قولنامه عادى مع الواسطه از منوچهر معروف به محمد زارعى که واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان میباشد 
55- راى شماره  14312 1395603020260   مورخ   1395/08/23 آقاي   بهرام تقیان به شناسنامه شماره 
860 کدملی 1285912901 صادره اصفهان فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  135,54 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى خلیل اله شاطریان محمدى
56- راى شماره 14316 1395603020260   مورخ 1395/08/23 آقاي مهدي تقیان به شناسنامه شماره 
636 کدملی 1285137167 صادره اصفهان فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  135,54 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى خلیل اله شاطریان محمدى
57- راى شــماره  16521 1395603020260   مورخ 1395/09/28  اقاى محمودیوسفیان به شناسنامه 
شماره 62  کدملی 1199736953  صادره شهرضا  فرزند یداله  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
151,80  مترمربع از پالك شماره 10 فرعى از 15128 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
58– راى شماره   16065 1395603020260   مورخ   1395/09/21     خانم معصومه تقی زاده دهاقانی 
به شناسنامه شماره 74 کدملی 5129618602 صادره سمیرم سفلى فرزند سیف اله در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  64,36  مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 15178 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى اسداله عابدیان خوابجانى
59- راى شــماره  16548 1395603020260   مورخ   1395/09/29  اقاى حسینعلى جمشیدیان قلعه 
سفیدى  به شناسنامه شماره 563  کدملی 1288645589  صادره اصفهان فرزند محمد  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 113,80  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
60- راى شــماره  16472 1395603020260   مورخ   1395/09/28  خانم شمس الملوك جانقربان به 
شناسنامه شماره 214 کدملی 1199371742 صادره شــهرضا فرزند پرویز در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  148  مترمربع پالك شــماره 11  فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى مصطفى آقاجانى دهنوى  
61- راى شماره 15191 1395603020260   مورخ   1395/09/07  آقاي جواد آقا ابراهیمیا به شناسنامه 
شــماره 561 کدملی 1753951410 صادره اهواز فرزند جالل در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت   
130,68 مترمربع پالك شماره 4  فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى محمد صدیقى مورنانى
62- راى شــماره  10904 1395603020260   مورخ   1395/06/31 آقاي محمدرضا کیانی سلمی به 
شناسنامه شماره 10 کدملی 6339665179 صادره شهرکرد فرزند علیمیرزا در ششدانگ  یک باب   خانه 
به مساحت    106,90     مترمربع پالك شماره   202  فرعی از  14915   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى  على دهقانى     
63- راى شــماره  15152 1395603020260   مورخ  1395/09/07  آقاي محسن معنوي به شناسنامه 
شماره 605 کدملی 1288112841 صادره اصفهان فرزند رضا در ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
87,75  مترمربع پالك شماره   4 فرعی از 15128 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى میرزا بیگم مهاجرانى
64- راى شــماره   14843 1395603020260   مورخ 1395/09/01 خانم ناهید صادق ده صحرائی به 
شناسنامه شماره 441 کدملی 1288034938 صادره اصفهان فرزند علی رضا در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت 84,71   مترمربع پالك شــماره  70 فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
65- راى شماره   13521 1395603020260   مورخ 1395/08/13 اقاى اکبر نورى دهنوى به شناسنامه 
شماره  28  کدملی  1290369399  صادره  اصفهان  فرزند  قنبر  نسبت به ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  
198,40  مترمربع از پالك شماره 8 فرعى از 452  اصلی واقع در  بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى  آقاى محمودباقرزاده دهنوى
66- راى شــماره   01304 1395603020260   مورخ 1394/03/23   خانم فاطمه شاطري به شناسنامه 
شــماره 419 کدملی 1283627167 صادره اصفهان فرزند علینقی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 231,77 مترمربع از پالك شــماره 77 فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
67-راى شــماره   00937 1394603020260   مــورخ 1394/02/24   و راى اصالحــى شــماره 
139460302035000939  مورخ 94/2/24 آقاي ســید احمد میر باقري به شناســنامه شماره 37888 
کدملی 1282306332 صادره اصفهان فرزند سید حسین نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 231,77 مترمربع پالك شماره 77 فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
68- راى شماره   15277 1395603020260   مورخ 1395/09/09    آقاي  صادق پور محمدي به شناسنامه 
شــماره 4987 کدملی 0052765040 صادره تهران فرزند اصغر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  92,03  مترمربع پالك شماره   479 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
69-  راى شماره   15274 1395603020260   مورخ 1395/09/09   خانم مریم پور محمدي به شناسنامه 
شماره 4496 کدملی 1283620944 صادره اصفهان فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  92,03  مترمربع پالك شماره   479 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
70- راى شماره   16072 1395603020260   مورخ 1395/09/21  خانم طیبه رسولی مبارکه به شناسنامه 
شــماره 37715 کدملی 1282304607 صادره اصفهان فرزند علی محمد در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  138,93  مترمربع پالك شــماره 26 و 27  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى رضا امیدیان
71- راى شــماره  01119  1395603020260   مورخ 1395/01/28  آقاي علی محمد قاسمی دهقی به 
شناسنامه شــماره 23 کدملی 1091877122 صادره نجف آباد فرزند عبداله در ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 21,62 مترمربع پالك شــماره - فرعی از 13992 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
72- راى شــماره   16057 1395603020260   مــورخ    1395/09/21  آقاي عبــاس ناظمی مقدم به 
شناسنامه شــماره 1662 کدملی 5110182574 صادره شاهین شــهر فرزند پرویز در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت   179,11 مترمربع پالك شماره  547 فرعی از 99 اصلی واقع در 

بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اصغر فرشید فر
73- راى شــماره   16056 1395603020260   مورخ    1395/09/21 آقــاي مرتضی ناظمی مقدم به 
شناسنامه شماره 52 کدملی 5110536252 صادره برخوار فرزند پرویز در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب ساختمان  به مساحت   179,11 مترمربع پالك شماره  547 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اصغر فرشید فر
74- راى شــماره   15974 1395603020260   مورخ  1395/09/20  آقاي  حمید رضا شــیر محمدي 
کوهانستانی به شناسنامه شماره 54602 کدملی 1280435054 صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  66,95  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 15001 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
75- راى شماره   16148 1395603020260   مورخ    1395/09/22 آقاي احسان اله رحمانی به شناسنامه 
شــماره 34 کدملی 1159812659 صادره فریدن فرزند سراله در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
133,95  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
76- راى شــماره   15419 1395603020260   مورخ    1395/09/13 آقاي  مصطفی شیرانی بیدآبادي 
به شناسنامه شماره 1676 کدملی 1285742370 صادره اصفهان فرزند صفرعلی در  ششدانگ  یک باب 
کارگاه  به مساحت 338  مترمربع پالك شماره 18  فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى زینت زنجانى
77- راى شماره   14214 1395603020260   مورخ  1395/08/22 اقاى مرتضى حقیقى   به شناسنامه 
شماره 1120 کدملی 1290961298  صادره اصفهان  فرزند رزاق نســبت به ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت  66,10  مترمربع از پالك شــماره 658 فرعى از 452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
-78 راى شماره   14222 1395603020260   مورخ    1395/08/22 اقاى محمود حاجى آقا جونى کاشى 
به شناسنامه شماره 1385 کدملی 1285672461  صادره اصفهان  فرزند غالمحسین  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت  216,90  مترمربع از پالك شماره 309  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى رمضان صدیقى
-79راى شماره   15774 1395603020260   مورخ    1395/09/17 اقاى عباسعلى مسعودى  به شناسنامه 
شماره  118  کدملی  2539589197  صادره اقلید  فرزند غالم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 
34,12  مترمربع از پالك شماره 389 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سیف اله غیاثى اصفهانى
-80 راى شــماره   15706 1395603020260   مورخ    1395/09/16 آقــاي  محمدزمان طالب زاده به 
شناسنامه شماره 28 کدملی 1755139330 صادره اهواز فرزند احمد در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 
24,27  مترمربع پالك شماره 20  فرعی از99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى ترابى
81- راى شــماره   09197 1395603020260   مورخ    05/27/ 1395 آقاي   علــی رحیمی باطانی به 
شناسنامه شماره 12 کدملی 1289994358 صادره اصفهان فرزند مانده علی در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت   246,69 مترمربع پالك شماره  119 فرعی که در اجراى قانون اصالحات ارضى جهت سهم 
زارعین شماره 299 فرعى از14458تعیین شده  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رحیم اکبرى
82- راى شــماره   15700 1395603020260   مورخ    1395/09/16 آقــاي  محمدزمان طالب زاده به 
شناسنامه شماره 28 کدملی 1755139330 صادره اهواز فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب مغازه  به مساحت  19,12  مترمربع پالك شماره  20 فرعی از99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى ترابى
83- راى شــماره   15699 1395603020260   مورخ    1395/09/16  آقــاي  محمدرضا طالب زاده به 
شناسنامه شماره 31 کدملی 1751009157 صادره اهواز فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب مغازه  به مساحت  19,12  مترمربع پالك شماره  20 فرعی از99  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى ترابى
84- راى شــماره   15702 1395603020260   مورخ    1395/09/16 آقــاي  محمدرضا طالب زاده به 
شناسنامه شماره 31 کدملی 1751009157 صادره اهواز فرزند احمد در ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت  
24,52  مترمربع پالك شماره 20  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباسعلى ترابى
85- راى شماره   15969 1395603020260   مورخ    1395/09/20  آقاي  سیدجواد رحیمی به شناسنامه 
شماره 1929 کدملی 1091334153 صادره نجف آباد فرزند ســید اسداهللا در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  195,85  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رضا زراعتى شمس آبادى  
86- راى شــماره   15877 1395603020260   مورخ    1395/09/18 آقاي حسن ابراهیم پور اصفهانی 
به شناسنامه شــماره 1696 کدملی 0044280823 صادره تهران فرزند مصطفی در  ششدانگ  یک باب 
ساختمان تجارى -ادارى   به مساحت   97 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
87- راى شماره   08498 1395603020260   مورخ    1395/05/10  آقاي  مجتبی یزدي نیا به شناسنامه 
شماره 64179 کدملی 1281738761 صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
135,45  مترمربع پالك شماره -  فرعی از  13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
88-راى شماره   15392 1395603020260   مورخ    1395/09/13    آقاي ولی اله فرخ پور به شناسنامه 
شماره 518 کدملی 1286533678 صادره اصفهان فرزند فضل اله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
105,55  مترمربع پالك شماره -  فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
89- راى شماره   15150 1395603020260   مورخ    1395/09/07 آقاي جمشید نوروزي به شناسنامه 
شــماره 1300 کدملی 1283562340 صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت  133,30  مترمربع پالك شــماره 445  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى       مى باشد    
90- راى شــماره   15784 13956030202600   مورخ 1395/09/17 خانــم جمیله ابراهیمى ورزنه  به 
شناسنامه شــماره  22  کدملی  5659254314  صادره کوهپایه  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 141,55  مترمربع از پالك شماره 2094 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
1395 خانــم فاطمــه  /09 91- راى شــماره   16555 1395603020260   مــورخ 29/
ســلمه نژادخلفباغــى بــه شناســنامه شــماره 695  کدملــی 4432570318  صــادره یــزد  فرزند 
عبدالحســین  نســبت به ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 53,40  مترمربــع از پالك 
شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــى مالک رســمى 

مى باشد    
92- راى شــماره   15268 1395603020260   مــورخ 1395/09/09 خانــم زهــرا طغیانــی دولت 
آبــادي بــه شناســنامه شــماره 1479 کدملــی 0047589930 صــادره تهــران فرزنــد پرویــز 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 274,75  مترمربــع پالك 
شــماره  - فرعی از 15182 اصلــی واقع در بخــش 5  ثبت اصفهان کــه خود متقاضى مالک رســمى

 مى باشد    
93- راى شماره   15257 1395603020260   مورخ    1395/09/09 خانم میتران پهلوانی نژاد به شناسنامه 
شماره 219 کدملی 1291015681 صادره اصفهان فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 274,75  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
94- راى شماره   16762 1395603020260   مورخ    1395/10/1 آقاي حمیدرضا مختاري به شناسنامه 
شماره 64687 کدملی 1281743704 صادره اصفهان فرزند امان اله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  

134,90  مترمربع پالك شماره - فرعی از 13603 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد رنجبران 

95- راى شماره   13991 1395603020260   مورخ  1395/08/19  اقاى قربانعلى هاشمى  به شناسنامه 
شماره  175  کدملی 4622713845 صادره شهرکرد  فرزند هدایت اله نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 233  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
96- راى شماره 13992 1395603020260   مورخ   1395/08/19 اقاى احمد طاهرى فر  به شناسنامه 
شماره  125  کدملی 4623019330 صادره شهرکرد  فرزند عوضعلى نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 233  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
97- راى شماره  13990 1395603020260   مورخ   1395/08/19 اقاى عوضعلى طاهرى فر  به شناسنامه 
شماره  135  کدملی 4622739811 صادره شهرکرد  فرزند قربانعلى نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 233  مترمربع از پالك شماره 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
98- راى شماره 15931 1395603020260   مورخ  20 /09/  139آقاي  محسن ارسطوئی به شناسنامه 
شماره 988 کدملی 1287842127 صادره اصفهان فرزند مصطفی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب ساختمان  به مساحت  163,60  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 14028 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
99- راى شماره  15920 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 خانم زهرا حاجی رسولیها به شناسنامه 
شــماره 325 کدملی 1285676025 صادره اصفهان فرزند کریم در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان  به مســاحت  163,60  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 14028 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
100- راى شماره  12392 1395603020260   مورخ  27 /07/ 1395 خانم زینت شکوهیان اصفهانی به 
شناسنامه شماره 878 کدملی 1284406512 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  140,83  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
101- راى شماره  10905 1395603020260   مورخ  31 /1395/06 آقاي محمد حاجیان به شناسنامه 
شماره 3 کدملی 5649658285 صادره اصفهان فرزند محمد صادق در  ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت   
178,43      مترمربع پالك شــماره  394   فرعی از  15177   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
102- راى شــماره  16586 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 اقاى مهدى ایزدى به شناسنامه 
شماره 42762  کدملی 4720578748  صادره کاظمین  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یکباب  ساختمان 
به مســاحت 85,75  مترمربع از پالك شــماره 56 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على مال پروانه
103- راى شــماره  13506 1395603020260   مــورخ  13 /09/ 1395 خانم حمیــده امینى جبلى  به 
شناسنامه شماره  1270145789  کدملی  1270145789  صادره اصفهان  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 155,10  مترمربع از پالك شماره 15180 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
104- راى شماره  16070 1395603020260   مورخ  21 /09/ 1395 آقاي علی اکبر نریمانی به شناسنامه 
شــماره 1050 کدملی 6609222967 صادره برخوار  فرزند هاشم در ششــدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت 239,05   مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13448 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
105- راى شماره  14220 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395 خانم مهوش شیروانى به شناسنامه 
شماره 2 کدملی 4679555769  صادره فارسان  فرزند مراد  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  
227,36  مترمربع از پالك شماره 741 فرعى از 99  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
106- راى شماره  15935 1395603020260   مورخ  20 /09/  1395 آقاي روح اهللا نیکبخت نصرآبادي 
به شناسنامه شــماره 229 کدملی 1291548564 صادره اصفهان فرزند قدرت اهللا در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  180,85  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15180 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى محسنى هماگرانى
107- راى شــماره  15193 1395603020260   مورخ  07 /09/ 1395 آقاي حسین نظري به شناسنامه 
شــماره 170 کدملی 1129569101 صادره فریدونشهر فرزند فضل اله در  ششــدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  185,50  مترمربع پالك شماره -  فرعی از15180  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
108- راى شماره  16179 1395603020260   مورخ  22 /09/ 1395 آقاي  سید روح اله محمدي موسوي 
به شناسنامه شــماره 277 کدملی 1129402381 صادره فریدونشهر فرزند سید عیسی در  ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت 77,16  مترمربع پالك شماره 26  فرعی از 15179 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى نعمت اله سعادت
109- راى شــماره  16470 1395603020260   مورخ  28 /09/ 1395  خانم فاطمه باقري به شناسنامه 
شماره 156 کدملی 1091957576 صادره نجف آباد فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت   184 مترمربع پالك شماره  - فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
110- راى شماره  16468 1395603020260   مورخ  28 /09/ 1395 آقاي  محمد رضایی به شناسنامه 
شــماره 522 کدملی 1090642741 صادره نجف آباد فرزند رضاقلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت   184 مترمربع پالك شماره  - فرعی از15182  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
111- راى شــماره  15187 1395603020260   مورخ  07 /09/ 1395 خانم عزت خانم هوشنگی طامه 
به شناسنامه شــماره 4 کدملی 1291350561 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مســاحت  289,10  مترمربع پالك شــماره 126  فرعی از14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن آقا هوشنگى
112- راى شــماره  15750 1395603020260   مورخ  16 /5/09 139 خانم عزت خانم هوشنگی طامه 
به شناسنامه شــماره 4 کدملی 1291350561 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مســاحت  262,85  مترمربع پالك شــماره 126  فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن آقا هوشنگى
113- راى شــماره  15462 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 خانم عزت خانم هوشنگی طامه 
به شناسنامه شماره 4 کدملی 1291350561 صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ  یک باب کارگاه  به 
مساحت  59,70  مترمربع پالك شماره  126 فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن آقا هوشنگى
114- راى شــماره  15569 1395603020260   مورخ  14 /09/ 1395 آقــاي محمد علی عظمتی به 
شناسنامه شماره 685 کدملی 1287696147 صادره اصفهان فرزند روح اله در ششدانگ  یک باب ساختمان 
مسکونى تجارى  به مساحت  189,72  مترمربع پالك شماره 1  فرعی از 15017 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عبداله مهاجرانى
115- راى شماره  06254 1395603020260   مورخ  26 /03/  1395خانم عصمت احمدیان چرکوانی به 
شناسنامه شماره 39967 کدملی 1280286555 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت   192,88      مترمربع پالك شماره  104  فرعی از   14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى که در سهم حاج شیخ محمد حسن نجفى زاده
116- راى شماره  34265 13944603020260   مورخ  07 /11/ 1394خانم مریم ارشدي پور به شناسنامه 
شــماره 93135 کدملی 1281926523 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت   69,60   مترمربع پالك شــماره    13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
117- راى شماره  34267 1394603020260   مورخ  07 /11/ 1394  آقاي عباس عباسی به شناسنامه 
شماره 16 کدملی 6339747485 صادره شهرکرد فرزند مهر علی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت   69,60         مترمربع پالك شماره    13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
118- راى شماره  30699 1394603020260   مورخ  15 /09/ 1394 خانم فاطمه بیگم خادمی قهساره 
به شناسنامه شماره 17 کدملی 1189761335 صادره اصفهان فرزند سیداقا در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 172,65  مترمربع پالك شماره 24 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
119- راى شماره  09227 1395603020260   مورخ  28 /05/ 1395 آقاي مسیح روحانی به شناسنامه 
شماره 1 کدملی 5419084554 صادره مبارکه فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
117,55   مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
120- راى شــماره  14100 1395603020260   مورخ  20 /08/ 1395 خانم سهیال ترابى فروشانى  به 
شناسنامه شماره  400  کدملی 1141643790  صادره خمینى شهر  فرزند سیدعباس نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 119,21  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى سروررضائى جوزدانى
121- راى شماره  15132 1395603020260   مورخ  07 /09/ 1395 آقاي  رضا رجب به شناسنامه شماره 
435 کدملی 1286513588 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   101,65 
مترمربع پالك شماره  59 فرعی از  14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على اکبر محسنى حبیب آبادى
122- راى شماره  10372 1395603020260   مورخ  18 /06/ 1395 خانم عفت پهلوان نژاد خوابجانی 
به شناسنامه شماره 54836 کدملی 1281645346 صادره اصفهان فرزند محمد حسین در ششدانگ  یک 
باب   مغازه به مساحت   21,19   مترمربع پالك شماره  18  فرعی از 13493   اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
123- راى شماره  11560 1395603020260   مورخ  08 /07/ 1395 خانم عفت پهلوان نژاد خوابجانی 
به شناسنامه شماره 54836 کدملی 1281645346 صادره اصفهان فرزند محمد حسین در ششدانگ  یک 
باب  ساختمان   به مساحت   208,85  مترمربع پالك شماره 77  فرعی از  31   اصلی واقع در بخش 16  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
124- راى شماره  03223 1395603020260   مورخ  17 /09/ 1395 اقاى حسن رمضانى  به شناسنامه 
شماره  655  کدملی  1198875852  صادره شهرضا  فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
154,90  مترمربع از پالك شــماره 15178 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى مى باشد    
125- راى شــماره  16581 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 اقاى مجید طالئى پاشــرى به 
شناسنامه شــماره 943  کدملی 1285541081  صادره اصفهان فرزند اصغر  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 78,50  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم بیگم میرجمال
126- راى شــماره  13383 1395603020260   مورخ  11 /08/ 1395 اقاى محمد بنائى  به شناسنامه 
شــماره  54  کدملی  1290837236  صادره اصفهان  فرزند اسماعیل  نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  227,15  مترمربع از پالك شماره  480 فرعى از 15177   اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
127- راى شــماره  16488 1395603020260   مورخ  28 /09/ 1395 آقــاي  رضا کاظمی زهرانی به 
شناسنامه شماره 1553 کدملی 1283260247 صادره اصفهان فرزند کریم در ششدانگ  یک باب ساختمان  
به مساحت 264,84   مترمربع پالك شماره 11  فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رجبعلى غالمى  
128- راى شــماره  16189 1395603020260   مورخ  22 /09/ 1395  آقاي علی توالئی به شناسنامه 
شماره 372 کدملی 1287440452 صادره اصفهان فرزند حسن در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  228,60  مترمربع پالك شماره 82  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
ادامه در صفحه 14
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ادامه از صفحه 13
09/ 1395 خانــم طلعــت  129- راى شــماره  16187 1395603020260   مــورخ   22 /
راه جــو بــه شناســنامه شــماره 1358 کدملــی 1286312981 صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح 
اله در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ  یک باب خانــه  به مســاحت  228,60  مترمربع پالك شــماره 
82  فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبت اصفهــان که خــود متقاضى مالک رســمى

 مى باشد    
130- راى شماره  16186 1395603020260   مورخ   22 /09/ 1395 آقاي علیرضا توالئی به شناسنامه 
شــماره 355 کدملی 1286934451 صادره اصفهان فرزند علی در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  228,60  مترمربع پالك شماره 82  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
131- راى شماره  16438 1395603020260   مورخ  25 /09/ 1395 خانم مه لقا الوهیمی به شناسنامه 
شماره 46954 کدملی 1280895128 صادره اصفهان فرزند مسیحا در ششدانگ  یک باب ساختمان به 
مساحت  141,05  مترمربع پالك شماره  65 فرعی از14458 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى مرکبیان
132- راى شــماره  14199 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395 آقاي  گودرز محمدي شمس 
آبادي به شناسنامه شماره 9 کدملی 4622403331 صادره شهرکرد فرزند غفار درششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت   149,40 مترمربع پالك شماره 819  فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
133- راى شــماره  06888 1393603020260   مورخ  29 /10/ 1393 آقاي  بهمــن جوادي نژاد به 
شناسنامه شــماره 798 کدملی 1284577449 صادره اصفهان فرزند حسین بصورت ششدانگ مغازه  به 
مساحت 44,39 مترمربع از پالك شــماره 618 فرعی از452  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
134- راى شــماره  16612 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395  آقاي  نادر شیران به شناسنامه 
شــماره 59378 کدملی 1281020168 صادره اصفهان فرزند تقی نسبت به 3/09 سهم مشاع از 12,09 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 340/57 مترمربع پالك شماره30 

فرعی از 13900اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
135- راى شماره  16609 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395  خانم پروانه شیران به شناسنامه 
شماره 1389 کدملی 1285092198 صادره اصفهان فرزند تقی نسبت به سه سهم مشاع از 12,09 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مســاحت 340,57 مترمربع پالك شماره30 

فرعی از 13900اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
136- راى شــماره  16610 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395خانم فریبا شیران به شناسنامه 
شماره 2006 کدملی 1285896041 صادره اصفهان فرزند تقی نسبت به سه سهم مشاع از 12,09 سهم 
ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مســاحت 340,57 مترمربع پالك شماره30 

فرعی از 13900اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
137- راى شماره  16611 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395خانم  فاطمه نوشانی به شناسنامه 
شماره 19 کدملی 1142012336 صادره خمینی شــهر فرزند فتح اله نسبت به سه سهم مشاع از 12,09 
سهم ششدانگ یکباب ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانى ان به مساحت 340,57 مترمربع پالك شماره30 

فرعی از 13900اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
138- راى شماره  16265 1395603020260   مورخ  24 /09/ 1395 خانم فاطمه همت به شناسنامه 
شماره 1190001934 کدملی 1190001934 صادره شهرضا فرزند فضل اله نسبت به 17 سهم مشاع از 
80 سهم ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  80,35  مترمربع پالك شماره 56  فرعی از 14915 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
139- راى شــماره  16266 1395603020260   مورخ  24 /09/ 1395 خانم مریم همت به شناسنامه 
شماره 2157 کدملی 1199856525 صادره قمشــه فرزند فضل اله نسبت به 17 سهم مشاع از 80 سهم 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  80,35  مترمربع پالك شــماره 56  فرعی از 14915 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
140- راى شماره  16267 1395603020260   مورخ  24 /09/ 1395  آقاي احمد رضا همت به شناسنامه 
شماره 1190095777 کدملی 1190095777 صادره شهرضا فرزند فضل اله نسبت به 26 سهم مشاع از 
80 سهم ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  80,35  مترمربع پالك شماره 56  فرعی از 14915 اصلی 

واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
141- راى شماره  16264 1395603020260   مورخ  24 /09/ 1395خانم طلعت فضلی به شناسنامه 
شماره 146 کدملی 1209277670 صادره سمیرم فرزند علی بابا نســبت به 20 سهم مشاع از 80 سهم 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  80,35  مترمربع پالك شــماره 56  فرعی از 14915 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
142- راى شــماره  15879 1395603020260   مورخ  18 /09/ 1395 خانم مریم مروي به شناسنامه 
شماره 765 کدملی 1286831229 صادره اصفهان فرزند رضا در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت   98,30 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 14990 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
143- راى شماره  15878 1395603020260   مورخ  18 /09/ 1395 آقاي اکبر پرشکري به شناسنامه 
شماره 2150 کدملی 1286591031 صادره اصفهان فرزند رضا درسه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت   98,30 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 14990 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
144- راى شــماره  13550 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 اقاى محمدرضا شــکرى  به 
شناسنامه شماره  49777  کدملی  1280387734   صادره  اصفهان  فرزند  مرتضى  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  210  مترمربع از پالك شماره  170 فرعى از 13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
145- راى شــماره  11896 1395603020260   مورخ  14 /07/ 1395 آقاي رضا رفیعی به شناسنامه 
شــماره 170 کدملی 6609534195 صادره دولت آباد فرزند رمضان در ششدانگ یک باب  ساختمان  به 
مساحت     178,80    مترمربع پالك شماره  4   فرعی از   14039  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
146- راى شــماره  16697 1395603020260   مورخ  30 /09/ 1395 خانم بهجت موســوى مبارکه  
به شناســنامه شــماره 236  کدملی 1818398575  صادره ابادان  فرزند سیدحسن  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 135,16  مترمربع از پالك شماره 464 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
147- راى شــماره  15426 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 خانم مهناز یوسفیان جزي به 
شناسنامه شماره 1411 کدملی 1287902057 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  151,50  مترمربع پالك شماره  10022 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
148- راى شماره  16598 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 اقاى مجتبى غدیرى  به شناسنامه 
شماره 892  کدملی 0066583500  صادره تهران فرزند غالمرضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 149,70  مترمربع از پالك شــماره 689 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى عباس ربانى
149- راى شــماره  15283 1395603020260   مورخ  9 /09/ 1395 آقاي عباس ثابت به شناسنامه 
شماره 1690 کدملی 1286756121 صادره اصفهان فرزند براتعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب ساختمان  به مساحت  162  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 15180 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
150- راى شــماره  15282 1395603020260   مورخ  09 /09/ 1395 خانم زهــره معقلی کوپائی به 
شناســنامه شــماره 1292 کدملی 1290963010 صادره اصفهان فرزند علی اکبر در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت  162  مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15180 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
151- راى شــماره  16182 1395603020260   مــورخ  22 /09/ 1395 آقاي  محمدعلی شــعلهء به 
شناســنامه شــماره 1244 کدملی 1286281342 صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت   170,95 مترمربع پالك شماره 526  فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى روحانى
152- راى شــماره  06800 1395603020260   مورخ  05 /04/ 1395 آقــاي  مصطفی گل رخی به 
شناسنامه شماره 139 کدملی 1091902631 صادره نجف آباد فرزند محمدابراهیم در ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 177,25 مترمربع پالك شماره- فرعی از13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
153- راى شماره  15578 1395603020260   مورخ  15 /09/ 1395 آقاي ولی اله روزبه به شناسنامه 
شــماره 564 کدملی 1199032972 صادره شهرضا فرزند حبیب اله در ششــدانگ  یک باب ساختمان 
مسکونى در حال ساخت  به مساحت  2698,23  مترمربع پالك شماره  4 فرعی از 15182 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
154- راى شــماره  15272 1395603020260   مورخ  09 /09/ 1395 آقاي علیرضا بنیادي نائینی به 
شناسنامه شماره 7 کدملی 1249746167 صادره نائین فرزند حسن در ششدانگ  یک باب ساختمان  به 
مساحت  190  مترمربع پالك شــماره  698 فرعی از99  اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
155- راى شــماره  15062 1395603020260   مورخ  06 /09/ 1395 آقاي ایرج کیانی هرچگانی به 
شناسنامه شماره 43 کدملی 4623053296 صادره شــهر کرد فرزند محمد در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  184  مترمربع پالك شماره -  فرعی از309  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى داوود بهمن زیارى
156- راى شــماره  15285 1395603020260   مورخ  09 /09/ 1395  آقاي اکبر فرمند به شناسنامه 
شماره 115 کدملی 4621327518 صادره شهرکرد فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان به مساحت 220,80 مترمربع پالك شماره 107  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
157- راى شماره  15284 1395603020260   مورخ  09 /09/ 1395 خانم محبوبه ناظم زاده هرندي 
به شناسنامه شــماره 339 کدملی 1286478782 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 220,80 مترمربع پالك شماره 107  فرعی از 14458 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
158- راى شماره  17269 1395603020260   مورخ  07 /10/ 1395 آقاي  نعمت اله صالحی اسکندري 
به شناســنامه شــماره 116 کدملی 1159797031 صادره فریدن فرزند ولی اله در ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 188 مترمربع پالك شماره 81  فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
159- راى شــماره  17260 1395603020260   مــورخ  07 /10/ 1395 آقاي عباســعلی صالحی به 
شناسنامه شماره 1736 کدملی 1159321515 صادره فریدن فرزند عبداله در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت 188 مترمربع پالك شماره 81  فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
160- راى شماره  14185 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395 خانم عزت خانم هوشنگى طامه   
به شناسنامه شماره 4 کدملی 1291350561  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  
به مساحت  18,87  مترمربع از پالك شــماره 85 فرعى از 14039  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على هوشنگى طامه 
161- راى شماره  14114 1395603020260   مورخ  20 /08/ 1395  اقاى منصور محمدى  به شناسنامه 
شماره  1027  کدملی 1289316058  صادره اصفهان  فرزند شکراله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 152,56  مترمربع از پالك شــماره 15154 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
162- راى شماره  17868 1395603020260   مورخ  14 /10/ 1395  آقاي سید علی کرمانی القریشی به 
شناسنامه شماره 37845 کدملی 1280804068 صادره اصفهان فرزند سید حسین در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  471,60  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 14030 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى غالمحسین پیرحسینى
163- راى شــماره  12408 1395603020260   مــورخ  27 /07/ 1395 خانــم خاتونجان بهمنی به 

شناسنامه شــماره 179 کدملی 1910505323 صادره رامهرمز فرزند زاهد در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  146,80  مترمربع پالك شــماره 129  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسن زارعى
164- راى شماره  16478 1395603020260   مورخ  28 /09/ 1395 آقاي حسین زمانی به شناسنامه 
شماره 114 کدملی 1091997543 صادره نجف آباد فرزند قاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت 97,80   مترمربع پالك شماره 2  فرعی از 15177 اصلی باقیمانده که به 15177,10022 
تغییر یافته اســت واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى 

آقاى محمد حسن عبد یزدان
165- راى شــماره  16476 1395603020260   مورخ  28 /09/ 1395 خانم فاطمه پورجم علویجه به 
شناسنامه شــماره 66 کدملی 1092009116 صادره نجف آباد فرزند زین العابدین در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 97,80   مترمربع پالك شماره 2  فرعی از 15177 اصلی باقیمانده که 
به 15177,10022 تغییر یافته است واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى محمد حسن عبد یزدان
166- راى شماره  12399 1395603020260   مورخ  27 /07/ 1395 آقاي تیمور حضرتی کلبی بکی 
به شناسنامه شماره 14 کدملی 6299832843 صادره بروجن فرزند راه علی در  ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت  201,30  مترمربع پالك شــماره 194  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین شیخان
167- راى شماره  15055 1395603020260   مورخ  06 /09/ 1395 آقاي مرتضی جزي به شناسنامه 
شــماره 17320 کدملی 0058825193 صادره تهران فرزند فضل اله در  ششــدانگ  یک باب خانه  به 
مســاحت  105,01  مترمربع پالك شــماره 189  فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمد زارعى
168- راى شماره  32494 1394603020260   مورخ  11 /10/ 1394 خانم توران صادقی به شناسنامه 
شــماره 1924 کدملی 1286355001 صادره اصفهان فرزند حبیب اله در ششــدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 103,83 مترمربع پالك شــماره 241 فرعی از 14916 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
169- راى شــماره  14348 1395603020260   مورخ  23 /08/ 1395 ورثه مرحوم ســیدتقی ابودردا 
بموجب گواهى حصر وراثت 4756 مورخ 30/09/1392 شعبه 10 حصر وراثت اصفهان اعظم السادات و 
اکرم السادات هرکدام نسبت به نیم دانگ و سید روح اله نسبت به یک دانگ باستثناى بهاء ثمنیه اعیانى دو 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت   163,39 مترمربع پالك شماره  45 و 109 فرعی از 14458 
اصلی که به شماره 14458,12634 تغییر یافته است واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى رمضان عبدالهى آفارانى
170- راى شماره  14325 1395603020260   مورخ  23 /08/ 1395 خانم اشرف السادات علم داري به 
شناسنامه شماره 28123 کدملی 1280279508 صادره اصفهان فرزند سیدصادق در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ  بانضمام بهاء ثمنیه اعیانى دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت   163,39 
مترمربع پالك شــماره  45 و 109 فرعی از 14458 اصلی که به شماره 14458,12634 تغییر یافته است 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى رمضان 

عبدالهى آفارانى
171- راى شــماره  16570 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 اقاى ســیدمحمود هاشمى  به 
شناسنامه شماره 21  کدملی 5659432611  صادره کوهپایه فرزند سیدعلى  نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 192,10 مترمربع از پالك شماره 74 فرعى از 14915 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
172- راى شــماره  16571 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 اقاى رضا مطلبى فشارکى  به 
شناسنامه شماره 745  کدملی 5659058884  صادره کوهپایه فرزند على شاه  نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 192,10 مترمربع از پالك شماره 74 فرعى از 14915 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
173- راى شماره  14200 1395603020260   مورخ  22 /08/ 1395 خانم مهرى کفاشى  به شناسنامه 
شماره 106 کدملی 1815938781  صادره آبادان  فرزند محمدحســن  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت  80,08  مترمربع از پالك شــماره 182 فرعى از 14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مصطفى معقول کار
174- راى شــماره  14091 1395603020260   مورخ  20 /08/ 1395 اقاى رضاعلى یعقوبى کجانى  
به شناسنامه شــماره  1289  کدملی 1249299871  صادره نائین  فرزند محمدتقى نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 160  مترمربع از پالك شــماره 347 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابراهیم طالکوب 
175- راى شماره  14092 1395603020260   مورخ  20 /08/ 1395 اقاى محمدرضا یعقوبى کجانى  به 
شناسنامه شماره  20  کدملی 1249542006  صادره نائین  فرزند محمدمحمدحسین نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 225  مترمربع از پالك شــماره 347 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابراهیم طالکوب
176- راى شــماره  16582 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 اقــاى علیرضا یعقوبى کجانى 
به شناسنامه شماره 14  کدملی 1249699479  صادره اردســتان  فرزند محمدتقى  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 133  مترمربع از پالك شــماره 347 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم  فاطمه کیخسروى
177- راى شــماره  16181 1395603020260   مورخ  22 /09/ 1395 آقاي احمد کالنتري دهقی به 
شناسنامه شــماره 4980 کدملی 1090566956 صادره نجف آباد فرزند ولی اهللا در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  153,45  مترمربع پالك شماره 41  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید میرزا حسین دولت آبادى
178- راى شماره  13343 1395603020260   مورخ  10 /08/ 1395 آقاي محمد تسلیمی به شناسنامه 
شماره 629 کدملی 1286497493 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
254,44 مترمربع پالك شماره  30 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى بى بى جان ناظم دلیگانى
179- راى شــماره  16561 1395603020260   مــورخ  29 /09/ 1395 اقاى مرتضــى پهلوانى نژاد 
خوابجانى  به شناسنامه شــماره 936  کدملی 1283906902  صادره اصفهان فرزند غالمعلى  نسبت به 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 66  مترمربع از پالك شــماره 4 فرعى از 15182 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى آقاى غالمعلى پهلوانى 

نژاد خوابجانى
180- راى شماره  15990 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 اقاى جهانگیر رحمانى به شناسنامه 
شماره 931  کدملی 1284688364  صادره اصفهان فرزند سیف اله  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 233,29  مترمربع از پالك شماره 588 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
181- راى شــماره  07456 1395603020260   مورخ  21 /04/ 1395 آقــاي  مصطفی گل رخی به 
شناسنامه شماره 139 کدملی 1091902631 صادره نجف آباد فرزند محمد ابراهیم در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 188,32 مترمربع پالك شــماره- فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
182- راى شماره  15362 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 اقاى محسن جعفریان صدیق به 
شناسنامه شماره  1270321986  کدملی  1270321986  صادره اصفهان  فرزند نصراله  نسبت به دودانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 191,75  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم فاطمه جعفریان صدیق
183- راى شماره  15360 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 اقاى مهدى جعفریان صدیق به 
شناسنامه شماره  63971  کدملی  1281066524  صادره اصفهان  فرزند نصراله  نسبت به دودانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 191,75  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم فاطمه جعفریان صدیق
184- راى شماره  15361 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 اقاى محمدعلى جعفریان صدیق 
به شناسنامه شماره  1427  کدملی  1293051527  صادره اصفهان  فرزند نصراله  نسبت به دودانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 191,75  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم فاطمه جعفریان صدیق
185- راى شــماره  16550 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 اقاى مجید بابائى به شناسنامه 
شماره 97  کدملی 1092005171  صادره نجف اباد  فرزند حسن  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
276,50  مترمربع از پالك شــماره 2643 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
186- راى شماره  14818 1395603020260   مورخ  01 /09/ 1395 آقاي بابک مهمان دوست اصفهانی 
به شناسنامه شماره 118 کدملی 1286854407 صادره اصفهان فرزند علی در  ششدانگ  یک باب مغازه 
تراشکارى  به مساحت  96  مترمربع پالك شماره  560 فرعی از 452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
187- راى شــماره  15992 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 آقــاي  احمد رضا احمدي به 
شناسنامه شماره 1730 کدملی 1286526531 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ  یک باب خانه  
به مساحت 191,38   مترمربع پالك شماره  100 فرعی از 99 اصلی (که به شماره 99,11884 تبدیل شده 

است) واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
188- راى شــماره  16592 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 خانم بتول حجازى دهاقانى به 
شناسنامه شماره 212  کدملی 5129569431  صادره دهاقان  فرزند سیدرضا  نسبت به دودانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144,07  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم بدرى شاطرزاده چهارسوقى

189- راى شماره  16590 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 اقاى علیرضا حجازى به شناسنامه 
شماره 1300  کدملی 1288020279  صادره اصفهان  فرزند محمدحســین  نسبت به دودانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144,07  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم بدرى شاطرزاده چهارسوقى

190- راى شماره  16591 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 اقاى عقیل حجازى دهاقانى به 
شناسنامه شــماره 815  کدملی 1290954275  صادره اصفهان  فرزند محمدحسین  نسبت به دودانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 144,07  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى خانم بدرى شاطرزاده 

چهارسوقى
191- راى شــماره  16153 1395603020260   مورخ  22 /09/ 1395 خانم نوشــین خاشــعی فر به 
شناسنامه شماره 514 کدملی 1284916219 صادره اصفهان فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  118,90  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى خدادادى
192- راى شماره  16154 1395603020260   مورخ  22 /09/ 1395 آقاي صمد کوهستانی به شناسنامه 
شــماره 1602 کدملی 1286869171 صادره اصفهان فرزند محمد علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت  118,90  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مرتضى خدادادى
193- راى شماره  16437 1395603020260   مورخ  25 /09/ 1395 آقاي  محمد رحمانی به شناسنامه 
شــماره 3559 کدملی 0056533853 صادره تهران فرزند رمضانعلی در  ششــدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  67  مترمربع پالك شــماره 22  فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید فضل اله صفا  
194- راى شماره  00099 1395603020260   مورخ  07 /02/ 1395 آقاي حسین مطلبی به شناسنامه 
شــماره 77 کدملی 6609570124 صادره دولت آباد فرزند حیدر بصورت یکباب واحد تجارى ششدانگ 
به مساحت 75 مترمربع پالك شــماره 268 فرعی از452 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
195- راى شماره  16575 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395اقاى ابوالفضل ابدال محمودابادى  
به شناسنامه شماره 40  کدملی 5110416486  صادره برخوار فرزند على  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 241,98  مترمربع از پالك شــماره 502 فرعى از 411 اصلی واقع در بخش 16  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    

196- راى شــماره  10869 1395603020260   مورخ  31 /06/ 1395آقاي حسن مجید به شناسنامه 
شــماره 621 کدملی 1286275075 صادره اصفهان فرزند عبدالغفار در  ششــدانگ  یک باب  مغازه   به 
مساحت   31,95      مترمربع پالك شــماره   50    فرعی از   15186   اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى داودى
197- راى شماره  16058 1395603020260   مورخ  21 /09/ 1395 آقاي  روشن محسنی عسگرانی به 
شناسنامه شماره 1022 کدملی 5499225060 صادره تیران و کرون فرزند عبداله در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  95,80  مترمربع پالك شماره  - فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
198- راى شــماره  35501 1394603020260   مــورخ  28 /11/ 1394و راى اصالحــى شــماره 
139560302015829 مورخ 1395/09/17  آقاي مرتضی عباس پور به شناســنامه شماره 37 کدملی 
1189800799 صادره اردســتان فرزند حبیب اله در   ششــدانگ  یک باب خانه  به مســاحت  128,86   
مترمربع پالك شــماره   13801  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رســمى 

مى باشد    
199- راى شماره  16445 1395603020260   مورخ  25 /09/ 1395 آقاي  روح اله حیدرزاده جاوان به 
شناسنامه شماره 176 کدملی 1290655650 صادره خمینى شــهر  فرزند مصطفی در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  215,20  مترمربع پالك شماره 12  فرعی از 15177 اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
200- راى شــماره  16446 1395603020260   مورخ  25 /09/ 1395 خانم فاطمه رضائی برزانی به 
شناسنامه شماره 2049 کدملی 1282985231 صادره اصفهان فرزند رضا در چهار دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان به مساحت  215,20  مترمربع پالك شماره 12  فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
201- راى شــماره  15246 1395603020260   مورخ  09 /09/ 1395 آقاي قدرت باقري خاروانی به 
شناسنامه شماره 6 کدملی 1249682347 صادره نائین فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  175,20  مترمربع پالك شــماره  59 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
202- راى شــماره  15234 1395603020260   مورخ  09 /09/ 1395 آقاي حمید باقري خاروانی به 
شناسنامه شماره 6 کدملی 1249753074 صادره نائین فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت  175,20  مترمربع پالك شماره   59 فرعی از 14874 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
203- راى شماره  10380 1395603020260   مورخ  25 /09/ 1395 آقاي عبدالرسول قانع دستجردي 
به شناسنامه شــماره 22736 کدملی 1282694529 صادره اصفهان فرزند کریم در چهار دانگ مشاع از  
ششدانگ  یک باب خانه به مساحت  92,23  مترمربع پالك شماره   13950  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
204- راى شــماره  10381 1395603020260   مــورخ  25 /09/ 1395 خانم لطیفــه هندیان پور به 
شناســنامه شــماره 2841 کدملی 1285968395 صادره اصفهان فرزند حســین در دو دانگ مشاع از  
ششدانگ  یک باب   خانه به مســاحت     92,23    مترمربع پالك شماره   13950  اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
205- راى شــماره  15985 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 آقاي مهــدي نجارزادگان به 
شناســنامه شــماره 2828 کدملی 1286647592 صادره اصفهان فرزند حسین در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت  221  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع در 

بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
206- راى شماره  15982 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 خانم نجیمه افقري به شناسنامه 
شماره 56786 کدملی 1280996056 صادره اصفهان فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب 
ساختمان به مساحت  221  مترمربع پالك شماره  - فرعی از 15182 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
207- راى شماره  17230 1395603020260   مورخ  06 /10/ 1395 آقاي  فضل اله شجاعی جشوقانی 
به شناسنامه شــماره 25 کدملی 5659488269 صادره کوهپایه فرزند حســنعلی در ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت  132  مترمربع پالك شماره 117  فرعی از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى مهدى زارعى
208- راى شــماره  12426 1395603020260   مورخ  27 /07/ 1395 آقــاي عبدالرحیم فرهادي به 
شناســنامه شــماره 1 کدملی 6299772093 صادره بروجن فرزند محمدرحیم در  ششدانگ  یک باب  
ساختمان   به مساحت   76,15     مترمربع پالك شماره   564    فرعی از   99   اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید محمدرضا امامى
209- راى شــماره  18217 1395603020260   مورخ  18 /10/ 1395  امیرحسین جعفري هرندي به 
شناســنامه شــماره 365 کدملی 1290423539 صادره اصفهان فرزند علی اکبر در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت   195,44 مترمربع پالك شماره  - فرعی از15182  اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
210- راى شــماره  18216 1395603020260   مورخ  18 /10/ 1395 آقــاي حمید جعفري هرندي 
به شناســنامه شــماره 266 کدملی 1288455471 صادره اصفهان فرزند علی اکبر در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت   195,44 مترمربع پالك شماره  - فرعی از15182  اصلی واقع 

در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
211- راى شماره  15801 1395603020260   مورخ  17 /09/ 1395 اقاى هومان امیرى ننادگانى  به 
شناسنامه شــماره 1241  کدملی 1159226016  صادره فریدن  فرزند محمدحسین  نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 79,23  مترمربع از پالك شماره 48 فرعى از 14874 اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
212- راى شماره  12901 1395603020260   مورخ  05 /08/ 1395 آقاي غالمعلی مرادي چادگانی به 
شناسنامه شماره 13 کدملی 5759617478 صادره چادگان فرزند حسین در ششدانگ  یک باب ساختمان 
به مســاحت  200,72  مترمربع پالك شــماره -  فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدحسن مارانی
213- راى شماره  09126 1395603020260   مورخ  26 /05/ 1395آقاي سجاد افشاري به شناسنامه 
شماره 746 کدملی 1209710471 صادره سمیرم فرزند رحمت اله در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک 
باب خانه  به مساحت    174,80 مترمربع پالك شــماره  - فرعی از 13992 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید جواد خدادادى
214- راى شماره  09130 1395603020260   مورخ  26 /05/ 1395 خانم زهره افشاري به شناسنامه 
شــماره 8304 کدملی 1292475358 صادره اصفهــان فرزند رحمت اله در یک دانگ و نیم مشــاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت    174,80 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13992 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید جواد خدادادى

215- راى شماره  09131 1395603020260   مورخ  26 /05/ 1395 خانم اشرف شجاعی به شناسنامه 
شــماره 2590 کدملی 1819051366 صادره آبادان فرزند طالب در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت    174,80 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13992 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى سید جواد خدادادى
216- راى شماره  02281 1395603020260   مورخ  17 /02/ 1395 آقاي  علیرضا قنبریان علویجه به 
شناسنامه شــماره 6604 کدملی 1292775785 صادره اصفهان فرزند اصغر در  ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت   121  مترمربع پالك شماره     49  فرعی از   15177 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
217- راى شماره  13266 1395603020260   مورخ  10 /08/ 1395 اقاى  صفدر جعفرى  به شناسنامه 
شــماره  81  کدملی  5759766171   صادره چادگان  فرزند  جمعه  نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 76  مترمربع قسمتى از پالك شماره  15178  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ابوالقاسم امیدیان سوارباغى
218- راى شــماره  07817 1395603020260   مورخ  29 /04/ 1395آقــاي اصغر واثقی خوندابی به 
شناسنامه شماره 468 کدملی 1287909922 صادره اصفهان فرزند احمد در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 158 مترمربع پالك شماره -فرعی از13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى احمد صادقى برزانى
219- راى شــماره  07819 1395603020260   مورخ  29 /04/ 1395 خانم مریم طالبی خوندابی به 
شناسنامه شماره 1053 کدملی 1291058370 صادره اصفهان فرزند حیدر در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 158 مترمربع پالك شماره -فرعی از13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى احمد صادقى برزانى
220- راى شماره  15967 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 اقاى عباس سعادت بروجنى  به 
شناسنامه شماره 375  کدملی 4650399505  صادره بروجن  فرزند رحمت اله  نسبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه باسوله احداثى به مساحت 496,87 مترمربع از پالك شماره 840 فرعى از 452 اصلی واقع در بخش 

16  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
221- راى شماره  12139 1395603020260   مورخ  25 /07/ 1395 خانم آذر قاضی عسگر به شناسنامه 
شماره 48404 کدملی 1280909625 صادره اصفهان فرزند ســید محمود در 66 و یازده بیست و هشتم 
سهم مشاع از 132,5 سهم  ششدانگ  یک باب  خانه   به مساحت  128,05  مترمربع پالك شماره    13949  

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
222- راى شماره  12138 1395603020260   مورخ  25 /07/ 1395 آقاي سید علیرضا قاضی عسگر به 
شناسنامه شماره 1021 کدملی 1285735811 صادره اصفهان فرزند سید محمود در 37 و شش هفتم سهم   
مشاع از 132,5 سهم  ششدانگ  یک باب  خانه   به مســاحت   128,05  مترمربع پالك شماره    13949  

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
223- راى شماره  12140 1395603020260   مورخ  25 /07/ 1395 خانم مریم عزیزیان به شناسنامه 
شــماره 178 کدملی 1285942035 صادره اصفهان فرزند امیر در 25/28 سهم    مشاع از 132,5 سهم  
ششدانگ  یک باب  خانه   به مساحت   128,05   مترمربع پالك شماره    13949  اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
224- راى شماره  15224 1395603020260   مورخ  09 /09/ 1395 آقاي  محمد فرهادي به شناسنامه 
شماره 7 کدملی 6219762959 صادره فریدن فرزند غالمحسین در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
188,90  مترمربع پالك شماره  40 فرعی از15179  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که مالک رسمى 
داراب خان گوانجى بموجب اظهارنامه جمعى که بموجب گواهى حصر وراثت شــماره 2,47 پرونده 90 
دادگاه بخش اصفهان داراب فوت نموده احد از ورثه وى عبداله بوده و از طرف عبداله بموجب قولنامه به 

متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند 
225- راى شماره  16015 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 اقاى حسین شریفى  به شناسنامه 
شماره 1175  کدملی 1287294545  صادره اصفهان  فرزند ایرج  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونى وچهارباب مغازه متصله  به مساحت 236,80  مترمربع از پالك شماره 4و5و6 فر عى از 15177 

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
226- راى شماره  13261 1395603020260   مورخ  10 /08/ 1395 خانم فاطمه زینلى به شناسنامه 
شــماره  517  کدملی  1219230421   صادره گلپایگان  فرزند  حسین  ششــدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 159,52  مترمربع از پالك شماره  14985  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى امین پهلوانى خوابجانى
227- راى شماره  12476 1395603020260   مورخ  28 /07/ 1395 آقاي  مهرداد زمانی به شناسنامه 
شــماره 7 کدملی 6299757043 صادره بروجن فرزند عزیز در  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
140,80  مترمربع پالك شماره   -فرعی از13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
228- راى شــماره  15876 1395603020260   مورخ  18 /09/ 1395 خانم مریم ابراهیم قزوینی به 
شناسنامه شماره 394 کدملی 1285729511 صادره اصفهان فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان  به مساحت   200 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
229- راى شــماره  15874 1395603020260   مورخ  18 /09/ 1395 آقــاي غالمرضا حیدریان به 
شناسنامه شماره 915 کدملی 1285734750 صادره اصفهان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک باب ساختمان  به مساحت   200 مترمربع پالك شماره  - فرعی از 13900 اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    

230- راى شماره  12208 1395603020260   مورخ  26 /07/ 1395 خانم بتول زارعیان به شناسنامه 
شماره 171 کدملی 1110326084 صادره فالورجان فرزند عباس در ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 
109,80   مترمربع پالك شماره -  فرعی از15178  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
231- راى شــماره  16569 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 اقاى احمد دیانت  به شناسنامه 
شماره 4413  کدملی 1188931172  صادره اردستان فرزند ماشاله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 16  مترمربع از پالك شماره 8659 فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمودشیاسى 
232- راى شــماره  16568 1395603020260   مورخ  29 /09/ 1395 خانم زهــرا حدیدى زواره  به 
شناسنامه شــماره 182  کدملی 1189528010  صادره اردســتان فرزند غالمرضا  نسبت به سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 16  مترمربع از پالك شــماره 8659 فرعى از 14915 
اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى 

محمودشیاسى
233- راى شــماره  11750 1395603020260   مورخ  10 /07/ 1395 خانم رضــوان باغبان تهرانى 
به شناســنامه شــماره 356 کدملی 1288631995 صادره اصفهــان فرزند محمد علی در ســه دانگ 
مشاع از ششــدانگ  یک باب  خانه به مســاحت    201  مترمربع پالك شــماره   99  فرعی از   14915   
اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى 

مهدى بروجردى   
234- راى شــماره  11751 1395603020260   مــورخ  10 /07/ 1395 آقاي ســید حمید طاهریان 
قهفرخی  به شناسنامه شــماره 1270815571 کدملی 1270815571 صادره اصفهان فرزند سید ناصر 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مســاحت    201  مترمربع پالك شماره   99  فرعی از  
14915  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى 

آقاى مهدى بروجردى   
235- راى شماره  12150 1395603020260   مورخ  25 /07/ 1395 آقاي عباس میري به شناسنامه 
شماره 2643 کدملی 5649484104 صادره حوزه 24 اصفهان فرزند محمد در ششدانگ  یک باب خانه  به 
مساحت  210  مترمربع پالك شماره   125 و 405 فرعی از14915  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
236- راى شــماره  31800 1394603020260   مــورخ  30 /09/ 1394 آقاي منصــور اقاابراهیمیان 
به شناسنامه شــماره 53142 کدملی 1280420340 صادره اصفهان  فرزند کریم درسه دانگ مشاع از  
ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  120 مترمربع پالك شــماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  حسین زراعتى شمس آبادى
237- راى شــماره  31801 1394603020260   مــورخ  30 /09/ 1394 آقاي مهــدي آقاابراهیمیان 
به شناســنامه شــماره 51077 کدملی 1280399546 صادره  اصفهان فرزند علی درسه دانگ مشاع از  
ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  120 مترمربع پالك شــماره 13900  اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  حسین زراعتى شمس آبادى
238- راى شماره  05903 1395603020260   مورخ  20 /03/ 1395 خانم سمیه قاضی حبیب آبادي 
به شناسنامه شــماره 4341 کدملی 1292436166 صادره اصفهان  فرزند مرتضی در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت     73,25   مترمربع پالك شماره       15082  اصلی واقع در بخش 5  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
239- راى شماره  05904 1395603020260   مورخ  20 /03/ 1395 آقاي محمد خیري حبیب آبادي 
به شناسنامه شماره 2229 کدملی 1286997501 صادره اصفهان  فرزند مصطفی در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت   73,25  مترمربع پالك شماره   15082   اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
250- راى شــماره  13546 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 اقاى رسول ولى  به شناسنامه 
شماره  3165  کدملی  1286884802   صادره  اصفهان  فرزند  اســماعیل  نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  65,95  مترمربع از پالك شماره  14943  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
251- راى شماره  13547 1395603020260   مورخ  13 /08/ 1395 خانم زهره صفائى محمدآبادى  به 
شناسنامه شماره  568  کدملی  1286965071   صادره  اصفهان  فرزند  ابراهیم  نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  65,95  مترمربع از پالك شماره  14943  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
252- راى شــماره  34354 1394603020260   مورخ  07 /11/ 1394 آقاي محمدعلی عبدیزدان به 
شناسنامه شــماره 1494 کدملی 1287061941 صادره اصفهان فرزند مرتضی در  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت   32,75  مترمربع پالك شماره    13900  اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى مى باشد    
253- راى شــماره  15349 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 خانم ربابه مارانى به شناسنامه 
شــماره  1  کدملی  1291400281  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 256,61  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  محمدحسن مارانى 
254- راى شماره  15350 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 اقاى ابوالقاسم بهشتى قادى به 
شناسنامه شــماره  299  کدملی  2061599801  صادره بابل  فرزند ابراهیم  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 132,19  مترمربع از پالك شماره 53 فرعى از 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم  فاطمه امین الرعایائى خوابجانى

255- راى شــماره  10010 1395603020260   مورخ  11 /06/ 1395 خانم زهرا شــهبازي گهرویی 
به شناســنامه شــماره 1743 کدملی 1284696499 صادره اصفهان  فرزند علی در  ششدانگ  یک باب  
ساختمان   به مساحت   145  مترمربع پالك شماره    356  فرعی از   14874  اصلی واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
256- راى شماره  13811 1395603020260   مورخ  17 /08/ 1395 آقاي   فتح اله صادقی برزانی به 
شناســنامه شــماره 84 کدملی 1290156395 صادره اصفهان فرزند علی محمد در ششدانگ  یک باب 
مغازه  به مساحت 48,45   مترمربع پالك شماره 41  فرعی از 14458 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان 

که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
257- راى شــماره  16519 1395603020260   مورخ  28 /09/ 1395 خانم طلعت شریفیان جزى به 
شناسنامه شماره 7078  کدملی 5110080305  صادره برخوار  فرزند شکراله  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 306,21  مترمربع از پالك شــماره 652 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16  ثبت 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
258- راى شماره  15408 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 اقاى جواد ناصرى اصفهانى  به 
شناســنامه شــماره  263  کدملی  2410875491  صادره آباده  فرزند کریم  نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 32,65  مترمربع از پالك شــماره 97 فرعى از 99 اصلی واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى  احمد آقابزرگى 

دلیگانى
259- راى شماره  15409 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 اقاى احمد مزدك  به شناسنامه 
شماره  470  کدملی  1754727794  صادره اهواز  فرزند اساق  نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 32,65  مترمربع از پالك شماره 97 فرعى از 99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى  احمد آقابزرگى دلیگانى
260- راى شــماره  04622 1394603020350   مورخ  12 /08/ 1394 آقاي مهدي ماهوش محمدي 
به شناسنامه شماره 143 کدملی 1140987275 صادره خمینی شهر فرزند حسین در قسمتی ازیک باب  
انبارى ششدانگ به مساحت 173,57 مترمربع پالك شماره 1277فرعی از412 اصلی واقع در بخش 16  

ثبت اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى مى باشد    
261- راى شماره  15728 1395603020260   مورخ  13 /09/ 1395 آقاي  مجید حقوقی به شناسنامه 
شماره 478 کدملی 1283574209 صادره اصفهان فرزند سیف اله در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  
180  مترمربع پالك شماره  113 فرعی از 14039 اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى مى باشد    
262- راى شماره  15919 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 خانم مهناز خانجانى  به شناسنامه 
شــماره 13  کدملی 6219801105  صادره بوئین ومیاندشت  فرزند بهرام  نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به مســاحت 136,25  مترمربع از پالك شماره 49 فرعى از 14915 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که مالک رســمى بهرام خانجانى افوسى ازسند 54/8/19-25456 

دفترخانه 82 اصفهان ومابقى ازسند 25959-95/9/26 دفترخانه 421 اصفهان بنام متقاضى مى باشد 
263- راى شــماره  15922 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 خانم بهجت خانجانى افوسى  
به شناسنامه شــماره 87  کدملی 6219764145  صادره بوئین ومیاندشــت  فرزند بهرام  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به مســاحت 25/136  مترمربع از پالك شماره 49 
فرعى از 14915 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که مالک رســمى بهرام خانجانى افوســى ازسند 
25456-54/8/19 دفترخانه 82 اصفهــان ومابقى ازســند 25959-95/9/26 دفترخانه 421 اصفهان 

بنام متقاضى مى باشد
264- راى شماره  15758 1395603020260   مورخ  16 /09/ 1395 خانم مرضیه زارعی خوابجانی به 
شناسنامه شماره 2222 کدملی 1283531811 صادره اصفهان فرزند یداهللا در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  
یک باب خانه  به مساحت   112,50 مترمربع پالك شماره 77  فرعی از 15187 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى یداله زارعى
265- راى شماره  15759 1395603020260   مورخ  16 /09/ 1395 آقاي حسین فنائی به شناسنامه 
شماره 38 کدملی 1286822955 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب 
خانه  به مساحت   112,50 مترمربع پالك شماره 77  فرعی از 15187 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى یداله زارعى
266- راى شــماره  15778 1395603020260   مورخ  17 /09/ 1395 خانم معصومه امین الرعایائى  
به شناســنامه شــماره  90  کدملی  1293361062  صادره اصفهان  فرزند اصغر نســبت به سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 248,70  مترمربع از پالك شــماره 493 فرعى از15177 
اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى 

اصغر امین الرعایائى
267- راى شــماره  15777 1395603020260   مورخ  17 /09/ 1395 خانم طاهره پوراســدیان  به 
شناســنامه شــماره  76  کدملی  1285354672  صادره اصفهان  فرزند عزیزاله نســبت به ســه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 248,70  مترمربع از پالك شــماره 493 فرعى از15177 
اصلی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى 

اصغر امین الرعایائى
268- راى شماره  15984 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 اقاى مصطفى تیرانى شمس آبادى  
به شناســنامه شــماره 1017  کدملی 1283962470  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 200  مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدرضا مارانى
269- راى شماره  15983 1395603020260   مورخ  20 /09/ 1395 اقاى مصطفى تیرانى شمس آبادى  
به شناســنامه شــماره 1017  کدملی 1283962470  صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 301,50  مترمربع از پالك شــماره 13900 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمدرضا مارانى
270- راى شــماره  19550 1395603020260   مورخ  12 /11/ 1395 اقاى حســین قاضى زاده  به 
شناسنامه شماره 206  کدملی 1286493269  صادره اصفهان  فرزند على  نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 160  مترمربع از پالك شــماره 15182 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى ناصر معتمدى
271- راى شــماره  19551 1395603020260   مورخ  12 /11/ 1395 خانم حشمت براتى ابگرمى  به 
شناسنامه شــماره 2213  کدملی 1289423695  صادره اصفهان  فرزند محمدعلى  نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 221,70  مترمربع از پالك شماره 34 فرعى از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حمید رحمانى 
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حالت تهوع، بیمارى رایجى است که برخى مواقع بسیار 
آزاردهنده است. تهوع چه با استفراغ همراه باشد چه نباشد، 

دالیل مختلفى دارد که بعضى از آن ها به سادگى قابل 
حل یا درمان هستند.

به گزارش جام جم آنالیــن، گاه حالت تهوع را 
مى توان با دستور غذایى ســاده، با چند نوع 

خوراکى یا تکنیک هایى آسان درمان کرد.
 راه هایى براى درمان فورى تهوع از 

این قرارند:
دستشویى: اگر حالــت تهوع دارید قبل 
از مصرف هر دارویى به دست شویى بروید. 

گاهى اوقات دلیل حالت تهــوع و درد دل در 
افراد مختلف نیاز به اجابت مزاج است.

آب و مایعات: اغلب اوقات حالت تهوع با استفراغ 
همراه است. اســتفراغ باعث از دســت رفتن آب بدن 
مى شود. وقتى بدن دچار کم آبى شود، حالت تهوع شدیدتر 

مى شود.
بدن براى حفظ انرژى نیاز به مواد مقوى دارد. نوشیدن 
نعناع، بابونه و یا چاى زنجبیل با عسل اثر مثبتى در کم 

شدن حالت تهوع دارند.
غذاى مقوى: بدن براى حفظ انرژى نیاز به مواد مقوى 
دارد، خوردن غذایى شــیرین و مطلوب به حفظ انرژى 
کمک مى کند. البته غذا باید هضم آســانى داشته باشد. 
غذاهاى تند، چرب یا بسیار شیرین، مناسب نیستند. در 
حالت تهوع از خوردن لبنیات هم پرهیــز کنید چرا که 
لبنیات باکترى هایى طبیعى دارند که ممکن است با معده 

سازگار نباشند.
وقتى بدن دچار کم آبى شود، حالت تهوع شدیدتر مى شود. 
غذاهایى که بوى تند و شدیدى دارند یا زیاد چرب هستند، 
حالت تهوع را بدتر مى کند. غذاهایى مانند سیب زمینى له 
شده، پلوى سفید مخصوصًا کته یا رشته فرنگى به آرام 

کردن معده و درمان حالت تهوع کمک مى کنند.
خوردن پلوى کته با برنجى که خوب شســته شده و نیم 

ساعت خیس خورده است، مفید است.
نوشیدنى کوال: نوشیدنى کوال یا نوشانه به بهبود حالت 
تهوع کمک مى کند. زمانى که نوشیدنى کوال در دسترس 
نیســت و فرد بیمار تمایلى به خوردن غذا نیز ندارد، خود 
نوشابه مى تواند مفید باشد. نوشابه قند باالیى دارد اما هر بار 
پیش از نوشیدن باید آن را تکان داد که گازش خارج شود.

جوش شیرین: جوش شیرین به درمان تهوع کمک 
مى کند. جوش شیرین را باید در یک لیوان آب ولرم حل 

کرد و نوشید.
سرکه سیب: نوشیدن سرکه ســیب به درمان حالت 
تهوع کمک مى کند. دو قاشق سرکه سیب را باید با یک 

لیوان آب ولرم مخلوط کرد و نوشید.
چاى نعنا: نوشیدن چاى نعناع. چاى نعناع در تسکین 
فورى تهوع بسیار مؤثر اســت. یک قاشق کامل برگ 
خشک نعناع را در آب جوش ریخته شود و بعد از نیم ساعت 
مى توان آن را صاف کرد ولى خــوردن برگ هاى نعناع 

همراه با چاى نیز کمک امدادى به درمان تهوع است.
زنجبیل: خوردن زنجبیل براى کاهش تهوع خوب است. 
براى کنترل تهوع بین یک تا چهار گرم زنجبیل در روز 
مى تواند خورده شود ولى در دوران باردارى مصرف زنجبیل 
هیچ گاه نباید از یک گرم در روز بیشــتر شود. زنجبیل را 

مى تواند با چاى یا دمنوش نیز مصرف کرد.
لیموترش تازه: استنشاق بوى لیمو ترش تازه و یا سایز 
مرکبات در تسکین حالت تهوع مفید است. خوردن لیمو 

ترش خصوصاً به شکل یخ زده نیز خوب است.
کمپرس سرد: قرار دادن کمپرس سرد پشت گردن در 

حالت درازکش، باعث بهتر شدن حالت تهوع مى گردد.
استراحت: بدن براى مبارزه با باکترى یا ویروس موجود 
در معده به انرژى نیاز دارد بنابراین استراحت الزم است. 
فردى که دچار حالت تهوع است بهتر است دراز بکشد و از 

انجام ورزش و حرکت زیاد خوددارى کند.
خواب مفید است. فرد بیمار ممکن است بعد از بیدار شدن از 

خواب احساس بهترى داشته باشد یا همچنان حالت تهوع 
ادامه داشته باشد اما حداقل در این بین رنج نکشیده است.

داروى ضد تهوع: جلوى استفراغ را نگیرید، استفراغ 
راه بیرون آمدن باکترى یا ویروس از معده اســت 
و پاکسازى است. اگرچه استفراغ ممکن است 
ناراحت کننده باشد ولى به بهبود بیمارى کمک 
مى کند. براى حفظ آرامش هنگام خواب، مى 
توان یک سطل را در دسترس فرد بیمار قرار 
داد. اگر حالت تهوع خیلى شــدید و ناراحت 
کننده باشد، مى توان از داروهاى ضد تهوع 

استفاده کرد.
چوب شور نمکى: اگر فردى صبح از خواب 
بیدار شد و حالت تهوع داشت، مى تواند مقدارى 
نوشابه را کم کم بنوشد یا چوب شور خشک، غالت 
خشک، نان تست خشک را کم کم بخورد. خوردن این 
خوراکى ها در طول روز، حالت تهوع را کنترل کرده و به 

درمان کمک مى کنند.
خوراکى هایى که براى درمان حالت تهوع مفیدند:

بیسکوییت: همان طور که در باال گفته شد، در هنگام 
حالت تهوع باید خوراکى هاى سبک و ساده خورده شود. 
بیسکوئیت از جمله این خوراکى هاست اما نباید در خوردن 

آن زیاده روى کرد.
غذاهاى ساده با فیبر باال: خوردن این مواد غذایى 
مى تواند مواد شیمیایى که محرك حالت تهوع هستند را 
از بدن خارج کند. خوردن سبزیجات و میوه هاى خام مانند 

سیب و هویج مى تواند انتخاب مناسبى باشد.
آجیل: خوردن مواد کم حجم و سرشار از پروتئین مانند 
گردو و بادام زمینى انرژى از دست رفته را به بدن فرد بیمار 

باز مى گرداند و حالت تهوع را کمرنگ تر مى کند.
موز: موز عالوه بر فیبر باال حاوى پتاسیم است که عالئم 

تهوع را بهبود مى بخشد.
فلفل قرمز یا چیلى: اگرچه غذاهــاى تند و ادویه دار 
حالت تهــوع را شــدیدتر مى کند ولى در مــورد فلفل 
قرمز اســتثنا وجود دارد، چیلى حاوى ماده اى اســت به 
نام کپسایســین که درســت همانند داروى ضد تهوع 
عمل مى کند. غذاهایى که حاوى فلفل قرمز تند هست 

مى توانند به فردى که دچار تهوع شده کمک کنند.
پیاده روى آرام: اگر حالت تهوع خفیف باشــد، پیاده 

روى در هواى آزاد مى تواند به بهبود آن کمک کند.
چند نکته:

هنگام داشتن حالت تهوع باید  از خوردن غذاهاى فرآورى 

شده همانند چیبس، همبرگر، شیرینى، دونات، کنسرو، 
نان سفید، غذاهاى سرخ شــده یا غذاهاى چرب و شور 

خوددارى کرد.
سوپ ساده سبزیجات، داغ خورده شود. عرق کردن هنگام 

خوردن سوپ داغ، نشانه خوبى براى بهبودى است.
استفاده از مواد مخدر، الکل و کافئین باعث تحریک بیشتر 

معده شده و حالت تهوع را بدتر مى کند.
فردى که دچار احساس تهوع شده است باید از قرار گرفتن 
در محیط هاى گرم، دم کرده پرهیز کند. بودن در هواى 
خنک و تازه احتمال شدیدتر شدن حالت تهوع را کاهش 

مى دهد.
وعده هاى غذایى باید حجم کم داشــته باشند. 6 تا 

هشت وعده کوچک در روز و یک میان وعده پیش 
از خواب، مفید است.

دهانشویه قبل از غذا و بعد از آن باعث از بین 
بردن طعم و مزه بد در دهان مى شود و در 

درمان و بهبود حالت تهوع بى اثر نیست.
بین هر وعده غذایى و خواب باید حداقل 

یک ساعت فاصله باشد.
علت هاى اصلى حالت تهوع :

حساسیت:  حالت تهوع مى تواند 
در اثر حساســیت بــه بعضى مواد 
غذایى ایجاد شود. بهتر است هر بار 
که حالت تهوع دست مى دهد تمام 
غذاهایى که در 12 ساعت گذشته 
خورده شــده، روى کاغذ لیست 
شــود تا بعد از مدتى بتوانید با پیدا 

کردن موارد مشترك، مواد غذایى 
حساسیت زا را مشخص کنید.

حالت تهوع در اثر حرکت: بعضى افراد 
هنگام حرکت و تکان هاى طوالنى مدت در هواپیما، 

قطار، سفرهاى دریایى یا حتى خودرو، دچار حالت تهوع 
مى شــوند. براى جلوگیرى از این موضوع مى توان به 
داروخانه مراجعه کرد و داروى ضد تهوع تهیه کرد. یکى 
 (Dramamine) “از این داروهاى مؤثر، ”درامامین

است.
تهوع دوره  باردارى: حالت تهــوع در ماه هاى اول 
باردارى امرى رایج است. در این دوره مصرف داروهاى 
صنعتى یا حتى گیاهان دارویى نیــز باید تحت نظر و با 

مشورت پزشک معالج همراه باشد.
پیشگیرى از تهوع و اســتفراغ در کودکان: کودك نباید 

هم زمان 
هم غذا بخورد، هم 

بازى کند.
براى پیشــگیرى از تهوع ناشى از حرکت، 

کودك باید طورى در ماشین بنشیند که طرف 
صورت وى رو به شیشه جلو باشد. نگاه کردن 
از شیشــه هاى کنارى باعث بدتر شدن تهوع 
مى شود. به عالوه خواندن و یا بازى با گیم هاى 
کامپیوترى در ماشین باعث بدتر شدن بیمارى 

حرکتى و در نتیجه تهوع مى شود.

ترکیــب پراکســید موجــود در آبمیوه هــاى تجــارى زمینــه
 را براى بروز بیمارى هاى گوناگون مثل نارسایى هاى قلبى فراهم 

مى کند.
 خدیجه رحمانى متخصــص تغذیه بیان کــرد: آبمیوه هاى صنعتى 
حاوى مقادیر زیادى مواد قندى و مقادیــر ناچیزى ویتامین و مواد 
آنتى اکســیدانى هســتند. این آبمیوه ها از نظر میزان قند مشــابه 

نوشابه ها هستند.

وى با اشــاره به اینکه 
قســمت عمده قند موجود در آبمیوه هاى صنعتى 

را فروکتوز تشکیل مى دهد، اظهار داشت: کبد تنها عضوى است که مى تواند 
مقادیر محدودى از این قند را متابولیزه کند. بنابراین با نوشیدن آبمیوه کبد قادر 
به تجزیه این مقدار زیاد فروکتوز نیست و مازاد این قند را به چربى تبدیل مى کند.

ایــن متخصص تغذیه عنــوان کرد: طبــق تحقیقات صــورت گرفته مصرف 
مکرر آبمیوه هاى تجــارى منجر بــه بیمارى هایى مانند چاقــى و اضافه وزن، 

ســندروم مقاومت به انســولین، دیابــت، فشــار و چربى خــون، ناراحتى هاى 
قلبى و عروقى و ســرطان مى شــود.رحمانى با بیان اینکه یکى از مــواد مضر در 

آبمیوه هاى صنعتــى ترکیبى پراکســیدى به نــام مالون دى آلدهید اســت، 

یادآور شــد: این ترکیب عامل رادیکال آزاد اســت که مى تواند در بروز بیمارى هاى 
مزمــن، التهابى، ســرطان و ناراحتى هاى قلبى و عروقى نقش داشــته باشــد.وى 
با اشــاره به این که ترکیبات پراکســیدى همچنیــن مى تواند آســیب هاى زیادى 
را به پوســت و مو وارد کند، افــزود: میوه هایى که سرشــار از ویتامین C هســتند
 خاصیــت آنتــى اکســیدانى دارنــد. همچنیــن ترکیبــات رنگــى موجــود 
در میوه به عنوان فیتوکمیکال ها در پیشگیرى از رادیکال آزاد تاثیر 

چشمگیرى دارند.
این متخصص تغذیه تصریح کرد: افراد در معرض خطر یا کســانى 
که سابقه بیمارى هایى مانند چاقى و اضافه وزن، فشار و چربى خون، 
سرطان و ناراحتى هاى قلبى و عروقى در بستگان درجه یک آنها وجود 
دارد، بهتر است میوه هاى طبیعى را جایگزین آبمیوه هاى صنعتى کنند.

کــرد:  توصیــه  رحمانــى 
افراد باید آبمیوه تــازه خانگى را مصرف کننــد زیرا ماندن 

طوالنى مدت آبمیوه زمینه رشد میکروب هاى بیمارى زا را فراهم مى کند 
کــه منجر بــه اختــالالت گوارشــى مى شــود. همچنین فیبــر باالى
 موجود در میوه ها کاهش عوارض ناشــى از مصرف بیــش از حد فروکتوز را 

سبب مى شود.

طبق اعالم ســازمان جهانى بهداشت مصرف حداقل 
پنج وعده 80 گرمى از انواع میوه ها و سبزیجات در طول 
روز خطر ابتال به مشکالت جسمى را کاهش مى دهد.   
نتایج مطالعات اخیر حاکى از آن است که مصرف انواع 
خاصى از میوه ها مى تواند بــه پایین آمدن وزن کمک 

کند. برخى از این میوه ها شامل موارد زیر است:  
هندوانه: از آنجاییکه 90 درصد وزن هندوانه آب است 
یکى از بهترین میوه ها جهت کاهش وزن است. در 100 
گرم از هندوانه تنها 30 کالرى وجود دارد. همچنین این 
میوه منبع خوبى از آمینو اسید به نام آرگینین است که 

کمک مى کند چربى ســریع تر سوخت شود. 
مصرف این میوه عــالوه بر آنکه آب 

مورد نیاز بــدن را تامین مى کند موجب مى شــود فرد 
احساس ســیرى داشته باشــد و کمتر بین وعده هاى 

غذایى میل به خوردن داشته باشد.  
ســیب: مصرف یک عدد ســیب در طول روز نه تنها 
نیاز مراجعه به پزشــک را کمتر مى کند باعث مى شود 
فرد ســریع تر وزن خود را از دســت دهــد. همچنین 
مصرف یک عدد سیب به همراه پوســت 4.4 گرم از 
فیبر مورد نیاز بدن را تامین مى کند. خوردن ســیب یا 
گالبى پیش از وعده هاى غذایى به کاهش قابل توجه 
وزن منجر مى شــود.گریپ فروت: ایــن میوه حاوى 
مقدار زیادى ویتامین C، اســیدفولیک 
همچنیــن  اســت.  پتاســیم  و 

گریپ فروت هــاى صورتــى و قرمز رنــگ منبعى 
از ویتامیــن A و لیکوپــن اســت کــه جداره هاى 
عروقى را از آســیب هاى اکســیدى حفــظ مى کند. 
مصرف نیمــى از این میوه حدود نیم ســاعت پیش از 
وعده هاى روزانه به فرد کمک مى کند بیشتر احساس 

سیرى داشته باشد.
مــوز: گرچه یــک مــوز متوســط حــاوى 27 گرم 
کربوهیــدرات اســت مى توانــد به متوقف شــدن 
افزایش وزن کمک کند زیرا تنهــا 105 کالرى دارد. 
همچنین موز بــا گرفتگى عضالنى مقابلــه کرده، از
 اسیدى شدن جلوگیرى مى کند و فشار خون را پایین 

نگه مى دارد.
گوجه فرنگى: گوجــه فرنگى در گــروه میوه ها قرار 
مى گیرد و مملوء از آنتى اکســیدان اســت و مى تواند 
به کاهش نگهدارى آب کمک کند. عــالوه بر این با 

مقاومت لپتین مقابله مى کند. 
لپتین نوعى پروتئین اســت که مانــع از کاهش وزن 
مى شــود. عالوه بر این مقدارى بسیار پایین کالرى در 

گوجه فرنگى وجود دارد.

 متخصص اطفال علل ناخن جویدن در برخى کودکان 
را توضیح داد.

ســعیده میرى افزود: یکــى از رفتارهاى شــایع که 
در کــودکان و حتــى نوجوانــان دیــده مى شــود، 
ناخــن جویــدن اســت کــه گاهــى اوقــات 
موجــب بــروز اختــالالت روانــى در ایــن افــراد 

مى شود.
وى در ادامــه گفــت: ناخن جویدن بیشــتر نشــانه
 اضطــراب درونــى کــودك اســت کــه ایــن 

حالت در افراد بزرگ تر شایع تر است.
میــرى بیان کــرد: کــودك از ایــن طریــق حالت

 تهاجمــى خــود را کنترل کــرده و ســعى مى کند 
بــر اضطــراب خــود غلبــه کنــد و توجهــش را از 
دنیاى خــار ج قطــع مى کنــد و بــه درون خویش 

بازمى گردد.
وى اظهــار داشــت: گاهــى اوقــات ایــن ناخــن 
جویدن کودکان باعث مجروح شــدن انگشــتان آنها 
مى شــود؛ چون جویدن ناخــن در کــودکان منقلب 
و هراسان،   تســکین ایجاد مى کند و باعث آرامش آنها 
مى شود. این کودکان به محض رها کردن این کار دچار 
اضطراب مى شــوند و دوباره شــروع به ناخن جویدن 

مى کنند.
میرى در ادامه بیان کرد: گاهى اوقات نیز ناخن جویدن 
بر اثر تقلیــد بوجود مى آید؛ به ایــن صورت که کودك 
ابتد تقلید مى کند و کم کم به صورت عادت در آنها به 

وجود مى آید.
وى در پایــان گفــت: کــودکان خجالتــى و کم رو، 
 اغلب دچار این عادت ناپســند مى شــوند و در صورتى 
که عامــل محیطى باعــث ناخن جویدن شــده، باید 
تــا حــد امــکان ســعى شــود کــه فشــار روحى 
بر کودك وارد نشود و از سخت گیرى نسبت به کودك 

پرهیز شود.

امروزه اجتناب از ابزارهاى فناورى مثل گوشــى هاى 
همراه، تبلت هــا، لپ تاپ ها، رایانه هــاى رومیزى و... 

اجتناب ناپذیر است.
هرچند این ابزارها زندگى را آسان تر مى کند، اما خطرات 
پنهانى هم براى سالمت ما دارند. در کنار عوارضى مثل 
مشکالت گردن، ســردرد، خستگى چشم و مشکالت 
ناشى از نشســتن زیاد، اســتفاده از ابزارهاى فناورى 
خطرات جدى دیگرى را نیز درپى دارد: گوشى همراه، 
تبلت و ســایر ابزارهاى فناورى از خود گازهاى سمى 
مثل مونواکسیدکربن منتشــر مى کنند که بتدریج شما 
را مســموم مى سازند.گوشــى هاى همراه مثل دیگر 

ابزار الکترونیــک داراى باترى هاى لیتیومى هســتند 
که مى توانند صد نوع گاز ســمى از خود منتشــر کنند. 
محققان موسســه NBC Defence و دانشــگاه 
سینگواى چین20هزار باترى لیتیومى را حرارت دادند و 
پى بردند که این باترى ها هنگام گرم شدن گازهایى مثل 
بوتان، اتیل سیانید، دى اکسید سولفور و منوکسیدکربن 
منتشــرمى کنند. این گازها به چشم، پوست و مجارى 

تنفسى آسیب رسانده و حتى کشنده هستند. 
محققان مى گویند عوامل دیگرى غیر از گرم شدن نیز 
مى توانند به انتشار این گازها منجر شوند. به عنوان مثال 
استفاده از باترى هاى آسیب دیده یا شارژرهاى غیرمعتبر 
از عوامل شناخته شده انتشــار این گازهاست، اما هنوز 
چیزهاى بســیارى در مورد زمان، علل و چگونگى این 
گازها ناشناخته است. گرم شدن باترى که بر اثر عملکرد 
داخلى نادرســت باترى اتفاق مى افتد حتى مى تواند به 
انفجار آن منجر شود، اما حتى اگر باترى لیتیومى گوشى 
شما عملکرد خوبى داشته باشد، عواملى مثل قرار گرفتن 
در یک جاى گرم مثل داخل خودروى گرم یا در معرض 
آفتاب، پوشاندن گوشى به گونه اى که از رسیدن هواى 
کافى به آن جلوگیرى شود و حتى استفاده زیاد از گوشى 

مى تواند انفجار باترى را درپى داشته باشد.

 در یک مطالعه جدیــد، محققان رســمًا رژیم غذایى 
گیاهى را بــراى تمامى افراد و براى تمامى ســنین و 
همچنین براى محیط زیســت خــوب ومفید اعالم 

کرده اند.
سوزان لوین سرپرســت تیم تحقیق عنوان مى کد که 
رژیم غذایــى گیاهى داراى فواید متعددى اســت که 
در ادامه برخى فواید این رژیم غذایى براى ســالمت 

عنوان مى شود.
-با خوردن گوشــت کمتر و میوه و سبزیجات بیشتر، 
تا سال 2050 ســاالنه از مرگ چندین میلیون نفر در 

سراسر جهان پیشگیرى مى شود.

-به طور طبیعى تغذیه فاقد گوشــت ضدالتهاب است 
چراکه سرشــار از فیبر، آنتى اکســیدان ها و ســایر 

فیتومغذى هاست.
-کاهش وزن در افراد گیاهخوار شایع تر است.

-مطالعات نشــان مى دهد به طور کلى گیاهخواران 
از ریســک کمتــر چاقــى و بیمــارى هــاى مزمن 
نظیر دیابت نوع2، بیمارى قلبى و برخى ســرطان ها 
برخوردار هستند.-تحقیق نشان مى دهد دیابت نوع2 
ارتباط تنگاتنگى بــا مصرف زیــاد پروتئین حیوانى، 
بخصوص گوشت قرمز و فرآورى شده دارد. طبق یافته 
هاى تحقیقاتى، کســانیکه در طول17 سال هفته اى 
یکبار یا بیشتر گوشت خورده بودند، 74درصد بیشتر در 

معرض ریسک ابتال به دیابت قرار داشتند.
-طبق گزارش محققان، رژیم غذایى گیاهى مى تواند 
موجب کاهش ریسک ابتال به فشارخون باال، بیمارى 
قلبى، و برخى سرطان ها از جمله پروستات و سیستم 
گوارشى شــود.محققان اذعان مى دارند که مصرف 
رژیم غذایى گیاهى براى محیط زیست هم مفید است 
بطورى که با وجود تغییر اقلیم، تایید شده است که رژیم 
غذایى گیاهى تا 70 درصد از انتشار گازهاى مربوط به 

تولید غذا مى کاهد.

حالت تهوع را چگونه درمان کنیم؟
گر، شیرینى، دونات، کنسرو، 
ــده یا غذاهاى چرب و شور 

ورده شود. عرق کردن هنگام 
بى براى بهبودى است.

 کافئین باعث تحریک بیشتر 
تر مى کند.

ع شده است باید از قرار گرفتن 
ه پرهیز کند. بودن در هواى 
ر شدن حالت تهوع را کاهش 

6م کم داشــته باشند. 6 تا 
 و یک میان وعده پیش 

ز آن باعث از بین 
نمى شود و در

ىاثر نیست.
ب باید حداقل 

:
 مى تواند 
ضى مواد 
ت هر بار 
د تمام
ذشته

یست 
 با پیدا 

د غذایى 
د.

کت: بعضى افراد 
 طوالنى مدت در هواپیما، 

تى خودرو، دچار حالت تهوع 
ى از این موضوع مى توان به 
ى ضد تهوع تهیه کرد. یکى 
(Dramamine) “امین

الت تهــوع در ماه هاى اول 
ر این دوره مصرف داروهاى 
ویى نیــز باید تحت نظر و با 

ه باشد.
راغ در کودکان: کودك نباید 

هم زمان 
هم غذا بخورد، هم 

بازى کند.
براى پیشــگیرى از تهوع ناشى از حرکت، 

کودك باید طورى در ماشین بنشیند که طرف 
صورت وى رو به شیشه جلو باشد. نگاه کردن 
از شیشــه هاى کنارى باعث بدتر شدن تهوع 
مى شود. به عالوه خواندن و یا بازى با گیم هاى 
کامپیوترى در ماشین باعث بدتر شدن بیمارى 

حرکتى و در نتیجه تهوع مى شود.

ـه
م 

عتى 
واد
ه 

 که مى تواند
میوه کبد قادر 
تبدیل مى کند.

 گرفته مصرف 
ى و اضافه وزن، 

ون، ناراحتى هاى 
ى از مــواد مضر در 

لدهید اســت، 

یادآور شــد: این ترک
مزمــن، التهابى، س
با اشــاره به این که
را به پوســت و مو و
 خاصیــت آنتــى
در
چش
این
که
سرط
دارد،

رحمانــ
افراد باید
طوالنى م
کــه منج
در می  موجود
سبب

همه آبمیوه هاى سرطان زا

کدام میوه ها براى کاهش وزن مناسبند؟

دلیل جویدن ناخن در کودکان چیست؟دالیل مفید بودن رژیم غذایى گیاهىحواستان به گازهاى سمى گوشى تان باشد  

آنکه آب  همچنیــن مصرف این میوه عــالوه بر اســت.  پتاســیم  و 
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با ارسال تصاوير، مطالب و نظرات خود به باشگاه خبرنگاران روزنامه نصف جهان  دريچـه
شما هم مى توانيد خبرنگار شويد
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join channel:       @nesfejahanclub          

تصاوير ارسالى به باشگاه
 خبرنگاران نصف جهان

متروى اصفهان -ايستگاه شهدا  |  بهراد مرادى

كسى براى اين قبر فاتحه نمى خواند- سنگ قبر گرانى 
در يك مغازه
 | سيد رضا هاشمى

گلستان در گلستان
عرشيا شفيعيون

كوه شاهو در پاوه  |  مهسا خيرى

شركت برق منطقه اى استان اصفهان احداث خط ارتباطى پست ٦٣كيلوولت شماره١ كاشان به 
پست ٦٣كيلوولت شماره ٤ كاشان را طبق كروكى ارائه شده در دست اجرا دارد لذا براى اطالع 
كليه صاحبان حقوق مزبور اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد ١٨و ١٩ قانون سازمان برق 
و نيز ماده ١١ تصويب نامه هيئت وزيران در خصوص رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروى 
برق معطوف مى دارد. مالكين و صاحبان حقوق مرتبط با موضوع مى توانند در صورت هرگونه 
ابهام و يا كسب اطالعات بيشتر ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج اين آگهى با در دست داشتن 
مدارك مالكيت به شركت برق منطقه اى واقع در اصفهان خيابان چهارباغ باال مراجعه ويا با شماره 

٣٦٢٤٤٠٠٢(دفتر حقوقى)تماس حاصل نمايند.

آگهى احداث خط ٦٣كيلوولت ارتباطى
 پست شماره١ 

كاشان به پست٦٣كيلوولت شماره ٤ كاشان

م الف: ٢٥١٢٦روابط عمومى شركت برق منطقه اى اصفهان

٥ -  ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى مى باشد. ٤ - تعيين روزنامه جهت درج آگهى هاى شركت ٣ - انتخاب بازرس اصلى و على البدل٢ -  انتخاب اعضاء هيئت مديره شركت ١ -  استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانونىدستور جلسه:ساختمان الهيه طبقه دوم واحد ٤ تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند. ٩٥/١٢/١٦ در محل شــركت واقع در اصفهان خيابان سيمين بن بست شهيد تركى عمومى عادى به طور فوق العاده شــركت كه رأس ســاعت ١٠ روز دوشنبه مورخه بدينوسيله از كليه سهامداران و يا نمايندگان آنان دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت نويد دژ هيدروليك سپاهان (سهامى خاص)

شماره ثبت ٣٨٤٠٦ و شناسه ملى ١٠٢٦٠٥٦٠١٥٠

هيأت مديره شركت

شهردارى نطنز در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر نطنز نسبت به اجاره يكباب 
فروشگاه پارك سرچشمه سرابان متعلق به شهردارى اقدام نمايد.

متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و ارائه پيشنهادات خود حداكثر تا تاريخ پنج شنبه 
٩٥/١٢/١٩ به شهردارى مراجعه نمايند.

تلفن تماس: ٥٤٢٢٢١١٩-٠٣١ 

آگهى تجديد مزايده

سيد محسن تجويدى- شهردار نطنز

نوبت اول




