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شما در 4 مرحله گرمازده مى شویدعالقه به مربیان ناکام؟!«دینامیِت» پر بازیگر کلید خوردچند حاجى ایرانى تا امروز فوت شده اند؟ کمبود نیرو، مشکل اصلى آموزش و پرورش استان سالمتورزشفرهنگ استان جهان نما

B12 نشانه هاى هشدار دهنده کمبود ویتامین

مبارزه با قاچاق در مبادى ورودى، نه در بازار
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جوایز بین المللى براى 
محققان اصفهان

گوهرى بالى جان رحمان!

چینى ها در آب هاى 
ایران صیادى مى کنند؟!

10 خریدار بزرگ 5
سکه را بشناسید
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احساس خستگى، بروز زخم هاى دهانى و همچنین افت توان ذهنى 
از جمله عالیم کمبود ویتامین B12 هستند اما درصورتى که در پاهاى 

خود احساس خواب رفتگى مى کنید هم احتماًال با خطر کمبود این 
ویتامین مواجه هستید و این عالیم نشان دهنده ضرورت گنجاندن 

خوراکى هاى حاوى این ویتامین به رژیم غذایى روزانه تان است. 
بدن براى ساختن گلبول هاى قرمز خون به ویتامین B12 نیاز دارد. 

همچنین براى حفظ سالمت سیستم عصبى...

بیش از شش ماه از آغاز طرح پیش فروش سکه 
دولتى با سررســیدهاى چند ماهه از سوى بانک 
مرکزى مى گذرد. طرحــى که در آن بدون آنکه 
هیچ سقف و محدودیتى براى افراد در نظر گرفته 
شــود مردم مى  توانســتند میزان انبوهى سکه 
خریدارى کننــد. این طرح به گفته بســیارى از 
حقوقدانان و مقامــات قضائى مى تواند مصداقى 
از تخلــف و اخــالل در نظام اقتصادى کشــور 
باشــد. حاال خبرگزارى «فارس» اسامى ده نفر 
از خریداران عمده سکه که حدود 170 هزار قطعه 

سکه پیش خرید کرده اند را منتشر کرده است.
در صدر این لیست جوانى ...
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زنان اصفهانى آتش نشان مى شوندزنان اصفهانى آتش نشان مى شوند
3

استاندار اصفهان تأکید کرد

سیگار و جایزه!

میالد فخرالدینى: میالد فخرالدینى: 

مدرن و به روز 
بازى مى کنیم

بردن این تیم ها هنر مى خواهد بزرگوار!
هنوز بحث بازى سپاهان-پیکان و نقدهاى قلعه نویى به نوع بازى حریفش داغ است. در 
جدیدترین موضعگیرى ها، باشگاه پیکان و چند رسانه، انتقادات سرمربى سپاهان را وارد 
ندانستند و اعتقاد دارند که این هنر تیم و ســرمربى حریف است که بتواند با روشى دیگر 

بر رقیب فائق آید.
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حق هر تیمى است هر گونه مى خواهد بازى کند

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: شرکت هاى پیمانکارى واجد صالحیت را جهت انجام 
فعالیت جدول ذیل به استناد قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شناسایى و رتبه بندى نماید.

به منظور ارزیابى توان اجراى کار پیمانکاران متقاضى، از کلیه شــرکت هاى ذیربط کــه ظرفیت آماده به کار در 
این زمینه دارند دعوت مى شــود: اسناد ارزیابى مناقصه را از طریق ســایت هاى زیر دریافت و به آدرس: اصفهان 
چهارباغ عباسى- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه 
تحویل یا ارسال نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102- 031 واحد مناقصات تماس حاصل 

فرمائید.
http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتى معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir 3- سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

مدارك مورد نیاز:
* مستندات ثبتى شرکت شامل اساسنامه، آگهى ثبت روزنامه، صاحبان امضاى مجاز، کد اقتصادى و...

* مستندات معرف توان مالى شرکت شامل ترازنامه و...
* مستندات معرف توان عملیاتى شرکت شامل چارت سازمانى، تعداد پرسنل مرتبط، میزان تحصیالت، سابقه کارى و...
*رزومه کارى شرکت و سوابق کارى مرتبط همراه با تأییدیه هاى الزم و داشتن تجربه کافى و مرتبط با موضوع فراخوان

* گواهینامه هاى اخذ شده اعم از گواهینامه صالحیت پیمانکارى وزارت کشور، گواهینامه تأیید صالحیت و گواهینامه 
صالحیت ایمنى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

* به مدارك فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

* شرکت کنندگان در فراخوان مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا 
تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند. در غیر این صورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
در ضمن پس از جلســه ارزیابى کیفى و انجام بررسى هاى الزم به شــرکت هایى که در ارزیابى کیفى برنده شوند 

اطالع رسانى خواهد شد.

آگهى فراخوان عمومى
فراخوان عمومى دعوت به ارزیابى کیفى مناقصه گران

شماره: 9761004

فراخوان ارزیابى کیفى مناقصهردیف
شناسائى پیمانکار جهت تعویض سیم مسى با کابل خودنگهدار در محدوده شرکت1

تاریخ توزیع اسناد: 1397/05/24
مهلت تحویل اسناد به تدارکات: حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/06/03

آگهى تجدید فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

على اصغر حاج حیدرى- شهردار خمینى شهر

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نسبت به احداث مجتمع تجارى 
ادارى و پارکینگ با مشارکت بخش خصوصى از طریق آگهى اقدام 
نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد 
آگهى فراخوان مى توانند تا روز دوشنبه 1397/6/5 به دفتر امور 

سرمایه گذار ى شهردارى خمینى شهر مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 33641416 

 چاپ اول

آگهى مناقصه عمومى نوبت اول

حسین على محمدى- شهردار رزوه 

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 397/110/389 مورخ 97/05/22 شوراى محترم اسالمى شهر 
و بودجه مصوب سال 97 نسبت به اجراى پروژه آسفالت معابر شهر رزوه از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید؛ لذا 
از کلیه متقاضیان واجدالشرایط دعوت به عمل مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مناقصه به امور مالى 

شهردارى رزوه مراجعه یا با شماره تلفن 03157703002 تماس حاصل فرمایند.
1- اعتبار مصوب 4000000000 ریال

2- دادن سپرده اى که از پنج درصد اعتبار مصوب کمتر نباشد به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز 
نقدى یا ارائه ضمانت نامه بانکى (مبلغى معادل 200000000 ریال)

3- برنده اول؛ دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع 
شهردارى ضبط خواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم به مدت 10 روز است.

6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/06/10 در محل شهردارى مى باشد.

چاپ اول

4 جایزه!سیگار و جایزه! و جایزه!گا و سیگار

سکه
بیش از شش م
دولتى با سررسـ
مرکزى مى گذ
هیچ سقف و مح
شــود مردم مى
خریدارى کننــ
حقوقدانانو مق
از تخلــف و اخ
باشــد. حاال خ
از خریداران عم
سکه پیش خری
در صدر این لیس

نکىىزببازى مى کنیم بببببازى مى کنیمیم

ى 
اى 
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عضو کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
ایجاد سقف، محدودیت و معیار پرداخت مهریه قبًال انجام 

شده و امکان تغییر این مسئله وجود ندارد.
عبدالرضا عزیــزى در گفتگو با  «خانه ملــت»، در رابطه 
با عدم مطابقت شرایط معیشــتى زندانیان مهریه با معیار 
110 ســکه بهار آزادى گفت: دریافت مهریه به فرهنگ 
و اعتقادات خانواده ارتباط دارد، چرا که در شرایط فعلى و 
افزایش قیمت سکه و طال، افرادى هستند که 1000 سکه 
مهریه دارند، در عین حال فردى هم مشاهده مى کنید که 
تنها یک جلد کالم ا... مجیــد را به عنوان مهریه قرار داده 
است. نماینده مردم شــیروان در مجلس شوراى اسالمى 

افــزود: پرداخت مهریه، موضوعى نیســت که بخواهیم، 
قانون و چارچوب مشــخصى تعیین بکنیــم چراکه یک 
موضوع شخصى و خانوادگى اســت. ایجاد سقف و معیار 
پرداخت مهریه و ایجاد محدودیت قبًال انجام شده و امکان 

تحمیل مجدد وجود ندارد.
عضو کمیســیون اجتماعى مجلس شــوراى اســالمى 
خاطرنشــان کرد: موضوعــات مرتبط بــا ازدواج نیاز به 
فرهنگسازى ویژه دارد، اگر وزیران، وکیالن و مسئوالن 
کشورى، عروسى فرزندانشان را ساده برگزار کرده و مهریه 
دختران و پسرانشــان را در چارچوب اسالمى حفظ کنند، 
قطعاً مى توانند زمینه ساز فرهنگ سازى در امر ازدواج شوند.

نماینده ولى فقیه و سرپرســت حجاج ایرانى در بازدید از 
بیمارســتان زائران ایرانى در مکه مکرمه تأکید کرد: در 
مجموع وضعیت سالمت زائران کشورمان خوب و راضى 

کننده است.
حجت االسالم و المسلمین سید على قاضى عسکر با اشاره 
به اینکه آمار از کاهش تعــداد مراجعه کنندگان به مراکز 
درمانى مرکز پزشکى حج و زیارت در مکه و مدینه حکایت 
دارد، گفت: تعداد فوتى ها نیز نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته خیلى کمتر است و تالش مجموعه کادر پزشکى و 
همچنین سازمان حج و زیارت براى اینکه حجاج با صحت 

و سالمت اعمالشان را انجام دهند؛ قابل تقدیر است.

سید على مرعشى، رئیس مرکز پزشکى حج و زیارت نیز در 
مورد آمار فوتى ها و بیمارى هاى واگیر  گفت: تاکنون فقط 
یک مورد فوتى داشــتیم که در مقایسه با سال گذشته در 
روز مشابه که چهار نفر فوتى داشتیم کمتر است. همچنین 

موردى از بیمارى هاى واگیر در بین حجاج وجود ندارد. 
مرعشى بیشترین علت بسترى شدن بیماران در بیمارستان 
مکه را بیمارى هاى قلبى و عفونت هاى تنفسى ذکر کرد 
و افزود: بیشترین مراجعات ســرپایى به درمانگاه ها نیز 
ناشــى از درد هاى عضالنى و مفصلى است که دلیل آن 
پیاده روى هاى زائران اســت و بدن آن ها بــراى اینگونه 

راهپیمایى ها آمادگى ندارد.

پرداخت مهریه را نمى توان 
با قانون محدود کرد

چند حاجى ایرانى تا امروز 
فوت شده اند؟

شیر بودیم، گربه شدیم
  اعتماد آنالین | حسن قشــقاوى، معاون 
امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه نوشت: قبل 
از صفویه حدود 6 میلیون مترمربع سند منگوله دار براى 
ایران بوده است. از فتحعلى شــاه قاجار تا جمهورى 
اســالمى حدود 70درصد خاك ایران جدا شد، در پنج 
قرارداد اســارت بار که کوچک ترین آن ترکمنچاى و 
گلستان بود. عهدنامه آخال و پاریس و جدایى افغانستان 
را هم به آن بیافزایید. جداکردن بخشى از مناطق آرارات 
به ترکیه در زمان رضاشاه و همچنین جدایى بحرین 
در زمان پهلوى دوم هم به آن افزوده مى شــود. بنده 
با قاطعیت و مستند مى گویم که ایران حال حاضر 30 
درصد ایران قبل از فتحعلى شاه است. نقشه شیر بوده 

که گربه شده است.

توییتر رفع فیلتر نمى شود
عبدالصمد خــرم آبادى،    اعتماد آنالین |
معاون دادستان کل کشور در امور فضاى مجازى در 
کانال شــخصى خود در پیام رســان سروش نوشت: 
موضوع رفــع فیلتر توییتر در جلســه کارگروه تعیین 
مصادیق محتواى مجرمانه مطرح نخواهد شد و توییتر 
رفع فیلتر نمى شود. درخواست وزیر محترم ارتباطات 
دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توییتر در جلسه کارگروه 
تعیین مصادیق محتواى مجرمانه درخواستى غیرقانونى 

و خالف مبانى حقوقى است. 

ثروت ملى به تاراج رفت
پدرام سلطانى، نایب رئیس اتاق بازرگانى    بهار|
در صفحه توییتر خود نوشت: «بانک مرکزى 35000 
میلیارد تومان پول صرف مدیریت بحران مؤسسات 
مالى غیرمجاز کــرد. یعنى از جیب هــر ایرانى 450 
هزارتومان براى این پدیده شــوم خرج شد. عدالت در 
مبارزه با فساد حکم مى کند که این تاراج بزرگ ثروت 
ملى اولین پرونده مورد رســیدگى باشــد. بانیان این 

مؤسسات چه کسانى هستند و کجایند؟»

برندهاى محتکر
  آنا | معاون امــور اقتصادى و توســعه منابع 
اســتاندارى تهران با بیان اینکه تعزیرات حکومتى در 
بازدید از انبار یکى از برندهــا با بیش از 60 هزار قطعه 
کاالى احتکار شده مواجه شده است، گفت: برندهاى 
معروف که تابلوهایشان سراســر بازار را پر کرده، حق 
ندارند احتکار کنند. محمد امامى امین افزود: برندهاى 
کره اى بیش از 20 سال است در بازار ما فربه مى شوند و 
بخش مهمى از گردش مالى را در ایران دارند اما همیشه 

زودتر از سایر برندها به استقبال تحریم مى روند.

بحث استعفا مطرح نیست
پروانه سلحشورى،    باشگاه خبرنگاران جوان|
عضو فراکســیون امید گفت: بحث استعفاى رئیس 
جمهور مطرح نیست و من موضوع درخواست استعفاى 
رئیس جمهور را از ســوى اصالح طلبان نشــنیده ام. 
وى با اشــاره به اینکه ممکن اســت چند نفر بحث 
اســتعفاى رئیس جمهور را مطرح کنند، تصریح کرد: 
در حال حاضر زمان مناسبى براى مطرح کردن چنین 
موضوعاتى چه براى اصالح طلبان و چه اصولگرایان 

نیست.

قاضى پور: 
پسرم چوپانى مى کند!

نادر قاضى پور، نمایندگى    روزنامه شهروند|
مردم ارومیه در مجلس را بر عهــده دارد. این نماینده 
اصولگرا و عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
نیز به کمپین #فرزندت_کجاست؟ پیوست. قاضى پور 
گفت: من دو فرزند دختر و دو فرزند پســر دارم. هر دو 
دختر من تحصیالت مقطع کارشناسى  ارشــد دارند و 
خانه دار هســتند. یکى از فرزندان پسر من دانشجوى 
علوم پزشکى دانشگاه ارومیه است که در بیمارستان 
کار مى کند. پسر دیگر من که دانشجوى دامپزشکى 
دانشگاه آزاد ارومیه است، گوسفند دارد و به کار چوپانى 

مشغول است. 

خبرخوان
کاهش بى سابقه مسافر 

در کیش 
 چمدان| رئیس جامعه هتلداران جزیره 
کیش از کاهش میزان مســافران و گردشگران 
ورودى به جزیره کیش در تابســتان امســال 
خبر داد. مســیح ا... صفا گفت: هر ســاله و در 
ایام جشنواره تابســتانى، هتل ها و ایرالین ها، 
قیمت هاى خود را کاهش مى دادند و در نهایت 
یک پکیج بسیار مناســب براى مسافران تهیه 
مى شد اما در سال جارى، ایرالین ها به صورت 
غیرمنطقى نرخ هاى خود را افزایش داده اند. وى 
با اشاره به ضریب اشــغال زیر 50 درصدى اکثر 
هتل هاى کیش، افزود: این موضوع طى 21 سال 

اخیر بى سابقه بوده است.

پشت پرده دستمزدهاى 
میلیاردى

مهــدى صبــاغ زاده،    آفتاب  نیوز |
کارگردان، در یادداشتى نوشت: واقعاً باعث تأسف 
است دوستانى که به  عنوان بازیگر از آنها نام  برده 
مى شود و فکر مى کنند فیلم بخاطر آنهاست که 
فروش مى کند دستمزدهاى نجومى درخواست 
مى کنند. خدمت این دوســتان عرض کنم که 
اینجا ایران است با ســرمایه و مخارج محدود. 
واقعاً دردآور است که مى شنویم 20 میلیارد براى 
ساخت فیلمى خرج مى کنند. بازیگران دستمزد 

یک میلیارد یا دو میلیارد تومان مى گیرند. 

چالش قدیمى
درخصوص وضعیت تقسیم آب    ایسنا|
رودخانه هیرمند، معاهــده 1351 میان ایران و 
افغانستان الزم االجرا و دایر بر حیات حقوقى خود 
است. اما دولت افغانستان به واسطه خشکسالى و 
ایجاد نکردن شروط الزم براى اجراى معاهده، از 
اجراى توافق مزبور سرباز مى زند و حقابه مندرج 
در معاهده را به ایران نمى دهد؛ لذا چالش سهم 
آب ایران از رودخانــه هیرمند همچنان به قوت 

خود باقى است.

 گردش مالى عظیم
  فارس| وزیر آموزش و پرورش به بحث 
آثار اقتصادى اســتفاده از کاالى ایرانى اشاره 
کرد و گفت: عنوان مى شــود گردش مالى بازار 
لوازم التحریر 4000 میلیارد تومان اســت البته 
حدس بنده بازار 4000 تا 6000 میلیارد تومان 

است که 50 تا 60 هزار شغل را ایجاد مى کند.

هزینه  سفر به عراق 
کاهش مى یابد

  فارس| دبیر ســتاد مرکــزى اربعین 
حسینى با اشاره به پیشنهاد ایران براى کاهش 
هزینه روادید اربعیــن، از موافقت دولت عراق 
با این امر خبر داد و گفت: سیاســت اصلى ستاد 
اربعین، کاهش هزینه هاى ســفر زائران است. 
شــهریار حیدرى با بیان اینکه ما خواســتار لغو 
روادید اربعین بودیم، افزود: دولت عراق تمایلى 
به لغو روادید اربعین حســینى ندارد، بر همین 
اساس ما پیشنهاد کاهش هزینه روادید را مطرح 
کردیم و خواستار پیگیرى آن توسط سفیر ایران 

در عراق شدیم.

صادرات سیب 10 برابر شد
  ایسنا| آمار گمرك ایــران از تجارت 
خارجى کشــورمان تا پایان تیرماه سال جارى 
حاکى از آن است که 145 هزار و 927 ُتن سیب 
تازه از ایران به 24 کشور مختلف دنیا صادر شده 
اســت. به این ترتیب آمار صادرات ســیب تازه 
ایران تا پایان تیرماه سال جارى نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشته نشــان مى دهد که ارزش 
صادرات سیب ایران در ســال جارى نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته بیش از ده برابر شده 

است.

آیت ا... محمدهادى عبد خدایى، عضو مجلس خبرگان 
رهبرى  که در مراسم غبارروبى حرم مطهر امام رضا(ع) 
حضور داشــت با اشــاره به دیدار و احترام آیت ا... وحید 
خراســانى به مقام معظم رهبرى، گفــت: آیت ا... وحید 
خراســانى همواره عالقه خود به رهبــر معظم انقالب 
اسالمى را نشــان داده اند و در دیدارى که در حرم امام 

رضا(ع) با معظم له داشتند، بار دیگر عالقه خود به ایشان 
را اثبات کردند.

وى در گفتگو با «تســنیم» اظهار کرد: بنده در جریان 
دیدار کوتاه مقام معظم رهبرى و حضرت آیت ا... وحید 
فاصله زیادى با ایشان داشــتم اما محبت و عالقه مقام 
معظم رهبرى و حضرت آیت ا... وحید خراســانى براى 

همه روشن است.
این عضو مجلس خبــرگان رهبرى تصریــح کرد: در 
مراسم غبارروبى با اینکه بسیارى از علما و بزرگان حضور 
داشتند، مقام معظم رهبرى با آیت ا... وحید خراسانى که 
روى ویلچر بودند، خوش و بش کردند و  جویاى احوال 

ایشان شدند.

تیم گشت مشترك تعزیرات در جریان بازرسى انبارهاى جنوب تهران در یک انبار مواد 
اولیه پتروشیمى، مقدار انبوهى کمپوت آناناس وارداتى با برندى ناآشنا کشف کرد.

دماى هوا به گواه دماســنج خودرو 42 درجه است؛ در یک ســوله بزرگ که تا سقف آن 

جعبه هاى کمپوت آناناس چیده شده است، دو پسر و یک دختر که به نظر کمتر از 20 سال 
دارند، البه الى جعبه ها گم شده اند و بى سر و صدا مشغول برچسب زدن روى هر یک از 
قوطى هاى کمپوت هستند. یکى از کارگرها که به دلیل گرماى زیاد با زیرپوش مشغول 
کار است، مى گوید: ما کارگر روزمزد هستیم و درباره اینکه این کمپوت ها از کجا آمده، 
چقدر است یا حتى چرا برچسب باید روى آنها زده شــود، چیزى نمى دانیم. او مى گوید: 
همه این کمپوت ها را یک به یک از جعبه ها بیرون مى آوریم و روى هر کدام برچسب 
مى زنیم چون فروشگاه هاى بزرگ، کمپوت ها را بدون برچسب اصالت قبول نمى کنند.

شاید زمانى که براى عیادت بیمار، از فروشگاه یا سوپرمارکت کمپوت تهیه مى کنیم آن هم 
کمپوتى که برچسب مشخصات دارد، هیچ وقت نمى توانیم تصور کنیم که این کمپوت 

خارجى در انبار مواد پتروشیمى در گرماى داغ تابستان برچسب تقلبى خورده باشد.
به دلیل طوالنى شدن زمان بررسى به پیشنهاد کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
اجناس این انبار توقیف و درهاى آن به مدت 48 ساعت بسته و مقرر شد صاحب کاال براى 

ارائه اسناد و مدارك به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه کند.
کارشناس غذا و دارو در تماس تلفنى با رئیس گشــت و قاضى تعزیرات اعالم کرد که 
محصول ارسال شده این انبار مظنون قاچاق و تقلبى است اما باید بررسى بیشترى انجام 

شود.

نصف جهان در مراســم معارفه رئیس جدید دادگسترى شهرســتان جاسک در استان 
هرمزگان، مطلب مهمى درباره شایعه اى که مدت هاست در رسانه ها منتشر مى شود، 
مطرح شد و صحت آن مورد تأیید قرار گرفت. در این مراسم حجت االسالم و المسلمین 
صادق اکبرى، رئیس کل دادگسترى اســتان هرمزگان، رسیدگى به موضوع صیادى 
توسط کشتى هاى چینى در آب هاى سرزمینى استان هرمزگان را از مهمترین مصادیق 

احقاق حقوق عامه عنوان کرد و رســیدگى قانونى به آن را از ســوى مسئوالن قضائى 
شهرستان جاسک خواستار شد.

اما ماجرا چیست؟ فروردین ماه امسال روزنامه «شهروند» در گزارشى که منتشر کرد خبر 
داد در تعطیالت نوروز صیادان چینى در آب هاى خلیج فارس به صیادان قشمى تیراندازى 
کرده و دو تن از آنها را کشته اند. این روزنامه البته نوشت این موضوع به سرعت تکذیب 
شده و سازمان شیالت اعالم کرده است که قایق دو ماهیگیر ایرانى در دریاى طوفانى 
غرق شده اســت و چینى ها در حریم آب هاى آزاد صید مى کنند. اما در همان روز انتشار 
این گزارش، یک ماهیگیر بومى به روزنامه «شهروند» گفته بود که صیادهاى هندى و 
چینى با کشتى هاى ترال و صید برقى تمام جانداران دریا را مى کشند و دیگر چیزى براى 

ماهیگیران ایرانى باقى نمى گذارند. 
چند روز بعد از انتشار این گزارش، شاپور کاکولکى، معاون صید و بنادر ماهیگیرى سازمان 
شیالت در گفتگو با روزنامه «ایران»، شایعه حضور صیادان چینى یا صیادان کشورهاى 
دیگر در آب هاى خلیج فارس براى صید ماهى و استفاده از منابع آب هاى ایران را رد کرد 

و گفت: در سال هاى گذشته نیز چنین مجوزى به چینى ها داده نشده است. 
حاال اما رئیس کل دادگسترى استان هرمزگان، ماهیگیرى چینى ها در آب هاى ایران را 
تأیید کرده و خواستار رسیدگى به آن شده است. به این ترتیب این سئوال مطرح مى شود 
که آیا کشتار صیادان ایرانى توسط چینى ها نیز واقعیت داشته و قرار است به آن پرونده هم 
رسیدگى شود یا چنانکه اول سال جارى گفته شد، همه چیز فقط یک حادثه بوده است؟ 

شــاید تصور عموم بر این اســت کــه گیتار 
الکتریــک یک ســاز مردانه اســت و خانم ها 
نمى توانند سراغ این ســاز بروند اما این روزها 
یک نوازنده خانم در کنسرت هاى تهران تصور 
مردانه بودن این ســاز را برهم زده است. نگین 
پارسا در آخرین کنسرت رضا صادقى به عنوان 
نوازنده گیتار الکتریــک روى صحنه رفت و به 
جز آن تجربه همکارى بــا خوانندگان دیگرى 
همچون کاوه یغمایــى و بنیامین بهادرى هم 
دارد. او عالوه بر نوازندگى، به عنوان همخوان 

نیز بر روى صحنه هنرنمایى مى کند.
نگین پارســا این روزها کارش مورد توجه قرار 
گرفته و مخاطبان بســیارى را در شبکه هاى 
اجتماعى جذب کــرده اســت. او در گفتگو با 
«ایــران آرت» از اهــداف خــودش در زمینه 
موســیقى گفت و یک توصیه مهــم هم براى 
دختران هم نوعش داشــت و از آنها خواســت 
کــه کارشــان را با نرمــش و ســازش پیش

 ببرند و اجازه ندهند بقیه برایشان تعیین تکلیف 
کنند.

نگین پارسا درباره فعالیتش در زمینه موسیقى 
گفت:  تا امروز هیچ مانــع خاصى براى فعالیت 
من در موسیقى نبوده و هیچ واکنش تهاجمى 
را شاهد نبوده ام. شخصًا تالش زیادى کرده ام. 
گمان مى کنم موفــق و تأثیرگــذار بوده ام و 

تابوهاى زیادى را شکسته ام.
او افزود: دختران جــوان نباید مثل زنبور کارگر 
باشند تا بقیه برایشان تعیین تکلیف کنند. باید 
اعتماد به نفس داشــته باشــند تا به رؤیاهاى 

بزرگى دست پیدا کنند. 
نوازنده جوان ایرانى ادامه داد: موســیقى ایران 
براى بانوان رو به بهبود است. به عالقه مندان 
دختر که قصد فعالیت در موسیقى دارند توصیه 
مى کنم که با سازش و نرمش کارشان را پیش 
ببرند زیرا مبــارزه و گارد قطعــًا نتیجه عکس 

خواهد داد.

بیش از شش ماه از آغاز طرح پیش فروش سکه دولتى با 
سررسیدهاى چند ماهه از سوى بانک مرکزى مى گذرد. 
طرحى که در آن بدون آنکه هیچ ســقف و محدودیتى 
براى افراد در نظر گرفته شود مردم مى  توانستند میزان 
انبوهى سکه خریدارى کنند. این طرح به گفته بسیارى از 
حقوقدانان و مقامات قضائى مى تواند مصداقى از تخلف 
و اخالل در نظام اقتصادى کشور باشد. حاال خبرگزارى 
«فارس» اسامى ده نفر از خریداران عمده سکه که حدود 
170 هزار قطعه سکه پیش خرید کرده اند را منتشر کرده 

است.
در صــدر این لیســت جوانــى متولد ســال 65 به نام 
«ســهیل.ش» قرار دارد که بیش از 38 هزار عدد سکه 
خریدارى کرده است یعنى رقمى حدود 55 میلیارد تومان. 
رتبه دوم متعلق به آقاى «جبار.س» متولد سال 55 است 
که توانسته بیش از 27 هزار قطعه سکه با رقمى معادل 40 
میلیارد تومان خریدارى کند. اما در رتبه سوم آقایى متولد 
سال 44 قرار دارد که نامش «مصطفى.و» است و حدود 
24 هزار قطعه ســکه خریدارى کرده است که مى شود 

حدود 35 میلیارد تومان.
«رئوف.ع» متولد ســال 41 نفر چهارم لیست پولداران 
خریدار سکه است که چیزى حدود 15 هزار قطعه سکه 
با رقمى حدود 22 میلیارد تومان به نامش خریدارى شده 
است. اما جایگاه پنجم متعلق به خانم «نجوا.ل» است 
که متولد سال 55 بوده و بیش از 12 هزار قطعه سکه پیش 

خرید کرده است که مى شود حدود 17 میلیارد تومان.
در این فهرســت ده نفره «غالمرضا.ع» متولد سال 50 
کمى کمتر از 12 هزار ســکه خریدارى کرده است و در 

مقام بعدى و پس از خانم نجوا قرار دارد. در این میان آقاى 
«امیرمنصور.ب» متولد دهه 40 هم توانســته است 11 
هزار و 500 قطعه سکه پیش خرید کند. «علیرضا.س» 

و «کیوان.ى» دو نفرى هســتند که مشترکًا در جایگاه 
هشتم قرار دارند و هر کدامشان بیش از 11 هزار قطعه 

سکه خریدارى کرده اند.

نفر آخر این لیست ده نفره هم «محمد سعید.خ» جوانى 
متولد دهه 50 است که کمى بیشتر از ده هزار قطعه سکه 

خریدارى کرده است.

10 خریدار بزرگ سکه را بشناسید

روایتى از دیدار حضرت آیت ا...  خامنه اى  با آیت ا... وحیدخراسانى

کمپوت هاى آناناس تقلبى در انبار پتروشیمى!

چینى ها در آب هاى ایران صیادى مى کنند؟!

دختر نوازنده اى 
کــه تابوشکنى کرد 
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آب انبار تاریخى سفیدشهر 
بازسازى مى شود

مدیـر اداره میـراث فرهنگـى، صنایـع دسـتى و 
گردشـگرى آران و بیدگل از آغاز عملیات بازسـازى 

آب انبار تاریخى سفیدشهر خبر داد.
مجید نورى گفت: بازسازى این آب انبار با مبلغ 178 
میلیون ریال از محـل اعتبارهاى ملى آغاز شـده و تا 

یک ماه آینده به پایان خواهد رسید.

انتصاب مدیرکل جدید 
صدا و سیماى اصفهان 

مدیرکل جدید صدا و سـیماى اصفهان منصوب شد. 
بهرام عبدالحسینى در حکمى از رئیس سازمان صدا 
و سیما به عنوان مدیرکل صدا و سیماى مرکز استان 

اصفهان منصوب شد.
عبدالحسینى پیش از مدیرکلى در مرکز گلستان، در 
بخش هاى دیگر سازمان صدا و سیما از جمله معاونت 

صدا و سیماى مرکز یزد نیز فعالیت داشته است.

چه اشکالى دارد 
مدیرى 25 ساله باشد؟

سرپرسـت فرماندارى گلپایـگان گفت: بـراى تغییر 
مدیران شهرسـتان یک شـرط داریم و آن هم اینکه 

نیروهاى جایگزین میانسال و جوان باشند.
حسین یار محمدیان بابیان اینکه حداکثر سن مدیران 
جدید باید 48 سـال باشـد، گفـت: چه اشـکالى دارد 
مدیرى 25 سـاله باشـد؛ اگر فرد توانمند، خوشفکر و 
تحصیلکرده اى باشد 25 یا 30 ساله باشد و این مسئله 

مربوط به کل دستگاه هاى شهرستان است.

انتصاب نخستین رئیس زن 
کانون وکالى اصفهان

نخسـتین زن اصفهانـى، ریاسـت کانـون وکالى 
دادگسترى اصفهان را بر عهده گرفت. در یازدهمین 
دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکالى دادگسترى 
اصفهان لیال رئیسـى اکثریت آراء را کسـب کرد و به 
عنوان رئیس یازدهمین هیئت مدیره کانون وکالى 
دادگسترى اصفهان انتخاب شد. فرهاد رستم شیرازى 
به عنـوان نایب رئیس و امیرحسـین سـجادیه نیز به 

عنوان بازرس منصوب شدند.

پذیرش دانشجو 
در دانشگاه آزاد کاشان

دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد کاشـان از تـرم جدید 
تحصیلـى در مقطـع کارشناسـى پیوسـته رشـته 

«مهندسى بهداشت محیط» دانشجو مى پذیرد.
حسـین زینلى، رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمى واحد 
کاشـان بـا اعـالم این خبـر گفت: رشـته مهندسـى 
بهداشـت محیط در مقطع کارشناسـى پیوسـته این 
دانشـگاه، تابسـتان سـال جارى با موافقت شـوراى 
گسترش دانشگاه هاى علوم پزشکى وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى کشـور راه اندازى و پذیرش 
دانشـجو در  این رشـته محـل از تـرم آینـده صورت 

مى گیرد.

هواى اصفهان
 2 درجه خنک تر مى شود

کارشناس مسـئول پیش بینى هواى استان اصفهان 
گفت: میانگین دماى هواى استان اصفهان بین یک 

تا 2 درجه سانتیگراد کاهش مى یابد.
حجت ا... على عسگریان با اشاره به بررسى نقشه هاى 
هواشناسـى اسـتان اصفهان طى دو روز آینده اظهار 
کرد: در این بازه زمانـى، جوى پایدار بر روى اسـتان 
اصفهان حاکم اسـت. وى با بیان اینکـه براى دو روز 
آینده اکثر نقاط آسـمان صـاف تا کمى ابـرى گاهى 
همراه بـا وزش باد در بعدازظهر پیش بینى مى شـود، 
اضافه کـرد: در این بـازه زمانى، وزش باد به نسـبت 
شدید نیز در اکثر مناطق اسـتان پیش بینى مى شود،  
اما در مناطق شرقى وزش باد بیشترى خواهد داشت.

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: خیرین 
مدرسه ســاز در اســتان اصفهان به خصوص در آران و 
بیدگل حضور پر رنگ دارند و با مشارکت آنها، تا مهرماه 
امســال صد طرح را در سطح اســتان اصفهان افتتاح 

خواهیم کرد. 
على اکبر کمالى در خصوص آخرین وضعیت فضاهاى 
فرهنگى استان اصفهان اظهار کرد: ما به دنبال کاهش 
آمار مدارس تخریبى و تکمیل پــروژه هاى نیمه کاره 
در سطح استان اصفهان هســتیم و در این راه، از همه 
دســتگاه ها به خصوص خیرین و ظرفیــت باالى این 
عزیزان استفاده حداکثرى خواهیم کرد. وى افزود: با وجود 

مشارکت باالى خیرین در ســطح استان در پروژه هاى 
عمرانى، باز هم چیزى حدود 40 درصد مدارس در استان 

اصفهان تخریبى است که زیبنده این استان نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: 
از عمده مشــکالت ما، کمبود نیروى انسانى در مقاطع 
تحصیلى است و باید با استفاده از نیروهاى خرید خدمت 
و برون سپارى این مشــکل را کم کنیم. وى افزود: این 
در حالى است که هم اکنون بیش از 13 هزار نفر کمبود 
نیرو داریم که مشکالتى را در نظام آموزشى شاهد بوده 
و در صدد هستیم تا شروع مهر و بازگشایى مدارس این 

مشکل را مدیریت کنیم.

معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
گفت: در سه ماهه نخست امسال، 38 هزار نفر براى 
مشاوره به مراکز مشاوره زیر پوشش بهزیستى مراجعه 

کردند.
محمدسعید محمدى اظهار کرد: 198 مرکز مشاوره 
در سطح استان در قالب مراکز عمومى و مراکز مشاوره 

تخصصى در حال فعالیت هستند.
وى افزود: مراکز تخصصى مشاوره، مراکزى هستندکه 
به صورت ویــژه و در زمینه خــاص و تخصصى به 
مراجعان مشاوره مى دهند و مشکالت را حل مى کنند. 
معاون پیشگیرى بهزیستى اســتان اصفهان با بیان 

اینکه در زمینه مشاوره و روان شناسى، فرهنگسازى 
شده و مردم آگاهانه نیاز به مراجعه و گرفتن مشاوره را 
احساس مى کنند، گفت: تعداد مراجعه مردم به مراکز 

مشاوره بیشتر شده است.
وى ادامه داد: در سال گذشته124هزار و 978 نفر به 
مراکز خدمات مشاوره و روان شناسى مراجعه کردند 

و از خدمات مشاوران و متخصصان بهره مند شدند.
محمدى تصریح کرد: بیشترین علل مراجعه یا تماس 
افراد با مراکز مشــاوره، اختالالت خلقى، مشکالت 
خانوادگى،  مشــکل با فرزندان و نحوه برخورد با آنها 

بوده است.

مراجعه 38هزار نفر 
به مراکز مشاوره بهزیستى 

کمبود نیرو، مشکل اصلى 
آموزش و پرورش استان

امام جمعه اصفهان:
آب جزو انفال است 

و باید با عدالت تقسیم شود
امام جمعه اصفهان با بیــان اینکه آب جزو انفال 
است و باید با عدالت تقسیم شود، گفت: دولت ها 
در این زمینه باید آگاهى بیشــترى داشته باشند و 
امیدواریم که به وسیله بارندگى ها، در سال آینده 

مشکل آب حل شود.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد اظهار کرد: 
به رغم وجود برخى از مشکالت فعلى اقتصادى، 
تالش هاى صورت گرفته در طول انقالب بر کسى 

پوشیده نیست.
وى با بیان اینکه مردم باید به کمک دولت بیایند و 
در صنایع کوچک و صنایع تبدیلى وارد عمل شوند، 
افزود: ظرفیت هاى کشاورزى باالست و باید رونق 
گیرد و مســئوالن در این زمینه ها باید راهنماى 

مردم باشند.
امام جمعه اصفهان با بیــان اینکه آب جزو انفال 
است و باید با عدالت تقسیم شود، گفت: دولت ها 
در این زمینه باید آگاهى بیشــترى داشته باشند و 
امیدواریم که به وســیله بارندگى ها در سال آینده 

مشکل آب حل شود.

مردان 70 هزار نفر
 بیشتر از زنان هستند

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: استان 
اصفهان داراى پنج میلیون و 120 هزار و 850 نفر 
جمعیت است که دو میلیون و 599 هزار و 477 نفر 
از این شهروندان، مرد و دو میلیون و 521 هزار و 

373 نفر زن هستند.
حسین غفرانى کجانى با بیان اینکه یک میلیون و 
103 هزار و 546 نفر از شهروندان استان اصفهان 
کمتر از 15 سال ســن دارند، افزود: از این تعداد، 
566 هزار و 63 نفر پســر و 537 هزار و 483 نفر 
دختر هســتند. وى با بیان اینکه یــک میلیون و 
207 هزار و 854 نفر از شهروندان استان اصفهان 
داراى سن 15 تا 29 سال هستند، ادامه داد: 608 
هزار و 464 نفر از این افراد مرد و 599 هزار و 390 
نفر زن هستند. وى با بیان اینکه 30 تا 64 ساله ها 
بیشترین بازه جمعیتى را در استان اصفهان تشکیل 
مى دهند، اضافه کرد: دو میلیون و 448 هزار و 192 
نفر از جمعیت استان اصفهان در این بازه سنى قرار 
دارند که یک میلیون و 245 هزار و 138 نفر از آنها 
مرد و یک میلیون و 203 هــزار و 56 نفر نیز زن 
هستند. غفرانى کجانى تصریح کرد: در مجموع 
باید گفت که استان اصفهان داراى پنج میلیون و 
120 هزار و 850 نفر جمعیت است که دو میلیون 
و 599 هزار و 477 نفر از این شهروندان مرد و دو 

میلیون و 521 هزار و 373 نفر زن هستند.

ممانعت از ساخت وساز جدید 
در ویگل

شهردار ناحیه 2 شهردارى آران و بیدگل از مراحل 
آزادسازى، تملک و احیاى یخچال تاریخى «مختص 
آباد» به همت شهردارى بیدگل و ممانعت از هرگونه 
ساخت وساز جدید در حریم پایگاه ملى «ویگل» خبر 
داد.  علی فاطمیان گفت: یخچال مختص آباد یک 
یخچال تاریخى است که در آران و بیدگل دو مورد 
آن بیشتر نیست. وى با اشــاره به اینکه شهردارى 
بیدگل به دنبال تملــک محل یخچال مختص آباد 
است، گفت: درحدود 500 میلیون تومان هزینه براى 
فاز اول مرمت یخچال برآورد شده است که البته با 
اوضاع و شرایط اقتصادى و هزینه هاى مورد نیاز در 
احیاى این کار تاریخى، به  یقین عــدد و رقم مالى 

هزینه ها در حال تغییر و افزایش است.
به گفته وى، شــهردارى بیدگل درنظر دارد عالوه 
بر تملک این محل، چنــد خانه تاریخى را نیز که در 
مجاورت آن است، خریدارى و در کنار یخچال احیا 
کند. وى در ادامه با اشاره به اینکه پایگاه ملى ویگل 
با حمایت شهردارى به عنوان هفتاد و پنجمین پایگاه 
ملى در سال 96 ثبت شــد، افزود: شهردارى بیدگل 
به عنوان حامى میراث فرهنگــى از این پایگاه ملى 
بیش از 380 هکتارى با پیشینه اى بیش از3000سال 
مربوط به عصر ساســانیان  که حریم دارد، است و 
تالش مى کند تا هیچگونه ساخت وسازهاى جدید 

حتى حفر چاه ایجاد نشود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان گفت: شش میلیارد 
و 270 میلیون تومان صدقه در ســه ماه نخست امسال در سطح استان 
اصفهان جمع آورى شد که ســهم هر خانوار از صدقه جمع آورى شده، 

به طور میانگین حدود 21 هزار تومان در ماه است.
محمدرضا متین پــور بابیان اینکه بخــش قابل توجهى از کمک هاى 
بالعوض کمیته امــداد از محل صدقه مردم اســتان اصفهان پرداخت 
مى شود، اظهار کرد: در بهار امسال بیش از شش میلیارد و 270 میلیون 

تومان صدقه از سراسر استان اصفهان جمع آورى شد.
وى به تعداد خانوارهاى تحت حمایت این نهاد در استان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: حدود صد هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد در استان 

وجود دارد.

اصفهانى ها بهار امسال
 6 میلیارد تومان صدقه دادند

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان در رابطه 
با به کارگیرى بانوان در آتش نشانى گفت: مسئله حضور بانوان در آتش نشانى 

در ابتداى حضور بنده مطرح شد و شهردار هم موافقت کرد.
محسن گالبى خاطرنشان کرد: 24 ایســتگاه آتش نشانى در شهر اصفهان 
در حال فعالیت است و در طرح بهره ورى، میزان خطرپذیرى نقاط مختلف 
مشخص و مطالعاتى نیز انجام شده است. وى افزود: تقویت نیروى انسانى و 
متخصص یکى دیگر از اقدامات در حال پیگیرى است که از طریق نیروهاى 
جوان و تازه نفس جذب خواهند شد. گالبى گفت: ایجاد ایستگاه هاى جدید 
با همکارى مدیران مناطق 15گانه اصفهان در حال پیگیرى است و طى چند 
روز آینده، از هفت ست سنگین امداد و نجات هولماترو، نردبان 40 مترى و 

150 دستگاه تنفسى رونمایى خواهد شد.

زنان اصفهانى
 آتش نشان مى شوند

جهادگران استان اصفهان بیش از 60طرح عمرانى در مناطق محروم اجرا 
کرده اند. 

مسئول بسیج سازندگى استان اصفهان گفت: با حضور بیش  از 150نفر از 
داوطلبان گروه هاى جهادى، در مناطق محروم شهر اصفهان شامل ارزنان، 
حصه و دارك و شهرستان هاى خمینى شهر، سمیرم و فریدونشهر این تعداد 

طرح عمرانى اجرا شده است. 
احسان ا... رضاپور افزود: ســاخت و بهسازى خانه هاى محرومان، مسجد 
و مدارس، احداث منبع آب و مرمت نهرها  از جمله طرح هاى عمرانى اجرا 
شده در مناطق محروم استان  است. وى از برگزارى کالس هاى فرهنگى، 
آموزشى و دینى در این مناطق  نیز خبرداد و پیش بینى کرد تا پایان شهریور، 
با همت جهادگران بیش از 300 طرح عمرانى و فرهنگى  در استان اجرا شود.

اجراى 60 طرح عمرانى در 
مناطق محروم استان

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه برخورد با قاچاق کاال در 
مبادى ورودى صورت مى گیرد، گفت: چنانچه این کاالها 
به بازار وارد شود، ما برخوردى نخواهیم داشت و در این 

زمینه توصیه اى نداریم.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه در سال جارى افزایش 
کیفیت تولید کاالهاى داخلى و توسعه بازار براى فروش 
این کاالها در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: براى این 
امر در شــوارى گفتگو مباحثى از جملــه تبلیغ، افزایش 
کیفیت و افزایش تولید و ارزان شدن قیمت بررسى شده 
است و از سوى دیگر، مبارزه با قاچاق کاال نیز در دستور 

کار ویژه قرار دارد.
وى با تأکید بر اینکه ضرورى اســت همه دستگاه هاى 
اجرایى نســبت به مبارزه با قاچاق کاال جدیت بیشترى 
داشته باشــند، افزود: جلوگیرى از قاچاق کاالهاى تولید 
داخل امرى ضرورى است و نباید در این خصوص غفلتى 

صورت گیرد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه مبارزه با احتکار کاال از ســوى 
ستاد تعزیرات حکومتى و نیروى انتظامى به خوبى انجام 
شده است، ادامه داد: برخى در این زمینه به رغم تذکرات 
مختلف، توجهى به توصیه ها ندارند و از این رو، ما با قوه 

قهریه با آنها برخورد مى کنیم.
وى با بیان اینکه نوســانات ارز منجر به تعطیلى برخى از 
کارخانه ها شده اســت، اضافه کرد: اما این امر نمى تواند 
قاچاق کاال را افزایش دهد، چرا که ورود کاالهاى قاچاق 
بیشتر از آنکه تولید را تحت تأثیر قرار دهد، به قیمت و سود 
حاصل از این قاچاق ربط دارد کــه دولت با تعیین قیمت 

دالر در بازار ثانویه، جلوى بخــش زیادى از قاچاق کاال 
را گرفته است.

اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه تعطیالت تابســتانى 
کارخانه اى تولیدى قانونى اســت و بیــش از یک ماه به 
طول نمى انجامد، گفت: از ســوى دیگر بــا احتکار کاال 

مبارزه خواهیم کرد و همــه فعالیت ها در این زمینه رصد 
خواهند شد.

وى با بیان اینکه ما دوست نداریم در مغازه ها با قاچاق کاال 
مقابله کنیم، افزود: این اقدامات، امنیت شغلى بازاریان و 
اصناف را تحت تأثیر قرار مى دهــد و هنر ما باید اینگونه 

باشد که با قاچاق کاال در مبادى ورودى و انبارهاى بزرگ 
مبارزه کنیم. مهرعلیزاده تصریح کــرد: چنانچه کاالى 
قاچاق به بازار وارد شــود ما برخوردى نخواهیم داشت و 
در این زمینه نیز براى مقابله با قاچاق کاال در سطح بازار 

توصیه اى نداریم.

استاندار اصفهان تأکید کرد

مبارزه با قاچاق در مبادى ورودى، نه در بازار

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
براى تأمین داروى بیماران خاص در اســتان اصفهان با 

مشکل مواجه نیستیم.
محســن مؤمنى در خصوص تجهیزات و ذخیره دارویى 

داروخانه هالل احمر اصفهان و ارائه خدمات به بیماران 
خاص اظهار کرد: داروخانه هالل احمر اصفهان با خدمات 
شــبانه روزى تالش مى کند تا بیماران خاصى که براى 
دریافت دارو به این داروخانه مراجعه مى کنند، دســت 

خالى باز نگردند. 
وى با بیان اینکه در داروخانه هــاى هالل احمر کمبود 
دارو براى بیماران خــاص نداریم، افــزود: در برخى از 
مواقع به صــورت موردى با کمبود نوعــى دارو رو به رو

مى شویم که سعى شــده در بازه زمانى حداکثر سه روز، 
این کمبودها نیز جبران شود. مؤمنى اضافه کرد: ذخیره 
دارویى در داروخانه هاى هالل احمر استان مناسب بوده 
و در چهار ماهه امســال با توجه به میزان ذخیره دارویى، 

مخاطبان بیشترى را جذب کردیم.

براى تأمین داروى بیماران خاص مشکلى نداریم
محققان دانشکده شیمى دانشــگاه صنعتى اصفهان در 
رقابت هاى بین المللى، یک جایزه ویژه و یک نشان نقره 
را کسب کردند. پژوهشــگران این دانشگاه، جایزه ویژه 
سازمان توسعه اختراعات و نوآورى هاى اندونزى و مدال 
نقره جشنواره بین المللى نوآورى و اختراعات بانوان کره 

جنوبى را کسب کردند.
این موفقیت با اختراع تهیه و شناســایى پلى آمیدهاى 
جدید فعال نورى با اســتفاده از روش اقتصادى و سبز در 
حالل مایع یونى، براســاس تحقیقات شادپور ملک پور 
استاد دانشکده شیمى دانشــگاه صنعتى اصفهان و الهه 
هاشمى، دانش آموخته دکتراى شیمى این دانشکده به 

دست آمده است.
در این جشنواره الهه هاشمى با ارائه این اختراع، در بین 

250 اختراع و بازدید میدانى 21 داور در ســه روز، مدال 
نقره جشــنواره، دیپلم افتخار و نیز مــدال طال و جایزه 
ویژه سازمان توســعه اختراعات و نوآورى هاى اندونزى 

را کسب کرد.

جوایز بین المللى براى محققان اصفهان

رئیس بیمارستان الزهرا(س)با اشاره به مشکل کمبود 
نقدینگى براى تأمین هزینه ها گفت: کمبود نقدینگى، 
جدى ترین چالش پیش روى ماست و ما در پرداخت 

دستمزد پرسنل خود دچار مشکل هستیم.
مجید رضوانى اظهار کرد: مرکز آموزشــى درمانى 
پژوهشــى الزهرا(س) اصفهان از ســال 1372 به 
طور رسمى شروع به کار کرد و اکنون با 800 تخت 
بسترى و 60 تا صد تخت اورژانس، یکى از بهترین 
بیمارستان هاى اصفهان و نیز یکى از مهمترین مراکز 

ارجاع بیمارى هاى خاص در کشور است.

وى پیرامون چالش هاى پیش روى این مرکز ادامه 
داد: متأسفانه مهمترین و جدى ترین چالشى که مرکز 
الزهرا(س) با آن مواجه است، کمبود نقدینگى است 
تا جایى که این مرکز براى تأمین دستمزد پرسنل و 
نیز بدهى هاى خود با مشکل مواجه شده است. وى 
ادامه داد: آخرین دریافتى مــا از مراکز بیمه، مربوط 
به خردادماه ســال 96 اســت و اگر این مراکز بیمه 
بدهى هاى خــود را به بیمارســتان پرداخت کنند، 

بسیارى از مشکالت ما برطرف خواهد شد.
وى همچنین از طرح «طب تســکینى» خبر داد و 

افزود: بســیارى از بیماران دچار بیمارى هاى صعب 
العالج بوده و بســترى بودن آنها در بیمارستان تأثیر 
چندانى بر روند درمانى آنها ندارد، اما به دلیل اینکه 
پروتکل و برنامه خاصى براى این دســته از بیماران 
وجود ندارد، آنها مجبور هســتند در بیمارســتان ها 
بسترى شــوند؛ با توجه به این مشــکل، طرحى در 
مرکز الزهــرا(س) طراحى و برنامه ریزى شــده که 
طب تسکینى نام دارد و مراقبت هاى الزم از چنین 
بیمارانى در فضاى منزل و توسط تیم هاى پزشکى 

بیمارستان انجام مى شود. 

بیمارستان الزهرا(س) با کمبود نقدینگى مواجه است
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مهران مدیرى، وقتى دوشــنبه شب براى گرفتن جایزه 
بهترین چهره تلویزیونى سال در هجدهمین جشن حافظ 

روى صحنه رفت، گفت به او تأکید کرده  اند در این مراســم 
حرف تلخ نزند.

به گــزارش خبرآنالیــن، جایــزه بهترین چهــره تلویزیونى 
ســال در هجدهمین جشــن حافــظ، بــه مهــران مدیرى، 
کارگــردان و مجــرى برنامــه تلویزیونــى «دورهمــى» اهدا

 شد.
مهران مدیرى، پس از دریافــت تندیس خود از دســتان امین تارخ، 

مثل برنامــه «دورهمى» به زبان طنز و شــوخى گفت: «من چند 
لحظــه رفتم بیرون ســیگار بکشــم، اما همین کــه جایزه 

مــن را دادیــد، همه رفتنــد بیرون ســیگار بکشــند. 
من بــراى این لحظــه کلى حــرف تلــخ آماده 

کرده بودم، اما گفتند که امشــب باید خوشحال 
باشیم و آنها را بیان نکنم.»

ســیما تیرانــداز، بازیگر اصلى ســریال 
«محکومین 2» شد.

به گزارش «باشــگاه خبرنگاران جوان»، 
احمدآباد مستوفى، لوکیشنى است که فصل 
دوم سریال  «محکومین» فیلمبردارى اپیزود 
«مادر» درآنجا آغاز شد. به گفته بهروز مفید، 
تهیه کننده این مجموعه، روز ســه شنبه 
قــرارداد همکارى با ســیما تیرانداز براى 
بازى در نقش اصلى مددکار قضائى به امضا 
رسید و در روزهاى آینده این بازیگر سینما 
و تلویزیون مقابــل دوربین «محکومین2» 

خواهد رفت.
لیال زارع و سپیده خداوردى در فصل یک این 
ســریال بازیگران کاراکتر مددکار قضائى 
بودند. مجــازات جایگزین زندان و بحران 
خانواده و طالق از موضوعــات اصلى این 

سریال اپیزودیک است.
مجموعــه تلویزیونــى «محکومین2» به 
کارگردانى سیدجمال سیدحاتمى، کارى از 
گروه فیلم و ســریال شبکه یک سیم است 
که در 40 قسمت 50 دقیقه اى در حال تولید 

است.

در بعضى از صحنه هاى فیلم ها شــاهد درد کشیدن و 
جراحت بازیگر هســتیم یا با خود مى گوییم: آخ! چقدر 
دردناك! اما جالب است بدانید در بعضى فیلم ها بازیگران 
به صورت جدى آسیب دیدند. این آسیب دیدگى گاهى 
باعث توقف موقت فیلمبردارى شده و گاهى کارگردان 
با زرنگى آن را جزئى از فیلم قلمداد کرده است. در اینجا 
فهرست ده فیلم که کارگردان آنها از آسیب دیدگى بازیگر 
به بهترین نحو براى طبیعى جلو دادن فیلمشان استفاده 

کردند را معرفى مى کنیم:

10-خفه کردن بریژیت/ «حرامزاده هاى 
لعنتى» 

در صحنه اى از فیلم وقتى «کلنل الندا» (کریستوف والتز) 
از هویت اصلى «بریژیت» و نقشه هاى او آگاه مى شود به 
او حمله ور شده و او را با دست خفه مى کند. به علت اهمیت 
این صحنه و اینکه «تارنتینو» مى خواســت این صحنه 
خیلى خوب و طبیعى از آب در بیاید، در نماى بسته خودش 
دست به کار شد. اما بریژیت (دایان کروگر) در این صحنه 
واقعاً نمى توانست نفس بکشد و واقعاً براى نجات جانش 
تقال مى کرد. این در حالى است که تارنتینو با خودش فکر 
مى کرد که او چقدر خوب از عهده این نقش برآمده است.

9-زخمى شدن آرنج پریس/«بلید رانر»
وقتى «پریس» که در میــان زباله ها پناه گرفته، ناگهان 
«سباستین» را مى بیند و از دست او فرار مى کند. در فیلم 
مى بیند که او لیز مى خورد و دستش تا آرنج داخل پنجره 
ماشین مى رود و شیشه مى شکند. این در حالى است که 
او قرار بود فقط بدود و لیز خوردن و شکستن شیشه اتفاقى 
پیش آمد و باعث شد دست و آرنج او به شدت زخمى شود.

8-خرد شدن آینه/ «شبگرد»
«بلوم» (جیک جیلنهال) که سالمت روانى ندارد وقتى از 
اتفاقات پیش آمده عصبانى مى شود و مى خواهد به رویش 
نیاورد به توالت دفتر او مــى رود و در حالى که خودش را 
در آینه نگاه مــى کند فریاد مى کشــد و عصبانیتش را 
بر ســر آینه خالى مى کند. اما قرار نبود آینه را بشــکند. 
مدتى بعــد او در برنامه «الن شــو» حضور پیــدا کرد و 
گفت آن تصادف برایش گران تمام شــد. او در حالى که 
مچ دستش را نشــان مى داد گفت که دســتش را 14 تا 

بخیه زدند.

7-آســیب از شکســتن آینه/ «اینک 
آخرالزمان» 

«ســتوان بنجامین ویــالرد» (مارتین شــین) در هتل 
نشسته است. البته فقط قرار بود شاهد عصبانیت او باشیم 
اما ناگهان با مشــت به آینه ضربه زد و آن را شکســت. 
البته شــاید فکر نمى کرد تا این حد دســتش آســیب 
ببیند. شــاید هم در آن زمان اصــًال توانایى فکر کردن 
نداشــت. اما «کاپوال» کات نمى دهد و در انتهاى این 
ســکانس بنجامین را گریان و غــرق در خون خودش

 مى بینید.

6-آسیب شدید به سر/ «فاکس کچر»
«مارك شــولتز» (چنینگ تاتــوم) از جــان و دل مایه 
مى گذارد تا در مسابقات خوب ظاهر شود اما بعد از یک 
باخت به هم مى ریزد. او زمانى که در اتاقش تنهاست و 
خودش را در آینه نگاه مى کنــد از عصبانیت خودش را 
مى زند و سه ضربه محکم با سرش به آینه مى زند. آینه

پیشــانى او به شدت  مى شــکند و ســر و 

آسیب مى بیند اما سکانس را به پایان مى رساند.

5-ضربه فنى/ «عروس شاهزاده»
وقتى شوالیه شــش انگشتى، پسر کشــاورز جوان را با 
شاهزاده مى گیرد با دسته شمشــیرش به سر او ضربه 
مى زند و او بیهوش مى شود. ظاهراً براى خوب از آب در 
آمدن صحنه فیلم واقعاً به سر او ضربه زدند و واقعاً به قدرى 
محکم بوده که او از حال مى رود و در بیمارستان با سرى 

زخمى به هوش مى آید.

4-شکستن دنده ها/ «اولین خون»
زمانى که نیروهاى پلیس واشنگتن در کوهستان، «جان 
رامبو» (سیلوستر استالون) را پیدا مى کنند رامبو براى فرار 
از دست آنها از صخره اى که به آن آویزان است به روى 
شــاخه درخت ها مى پرد تا فرودى امن به زمین داشته 
باشد. الزم به ذکر است که اســتالون براى صحنه هاى 
اکشن فیلم از بدل استفاده نمى کرد. او مى پرد و صداى 
فریادى که از او به گوش مى رسد جزو بازى او نیست و به 
علت درد است. این صحنه از فیلم در نهایت خیره کننده 
از آب در مى آید اما به قیمت شکستن دنده هاى سیلوستر 

تمام مى شود.

3-پارگى تاندون/ «هفت»
 «افســر مایلــز» (برد پیــت) کــه در تعقیــب قاتل 
اســت در صحنــه اى از فیلــم در حــال دویــدن 
از عــرض خیابــان روى یــک اتومبیــل ســر

 مى خورد و دستش آســیب مى بیند. همچنین در جاى 
دیگــر هنــگام پایین 
آمــدن از نردبــان 

دوباره دســتش آســیب مى بیند و به این ترتیب دست 
پانســمان شــده «برد پیت» را بــه فیلمنامــه اضافه 
مى کننــد. و در صحنــه آخر فیلــم او را با پانســمان 

مى بینید.

2-دست خونین/ «جنگوى زنجیرگسسته» 
«کلوین کندى»، (لئوناردو دى کاپریو) برده دارى خشن 
و روانى اى است که براى «جنگو» شام تدارك دیده. او 
هنگامى که متوجه مى شود «جنگو» براى فرارى دادن 
زنش که برده او اســت آمده عصبانى مى شود و با مشت 
به میز ضربه مى زنــد. «دى کاپریو» هنگام ضربه زدن، 
دســتش به لیوان روى میز مى خورد و در واقع با مشت 
آن را خرد مى کند و دستش به شــدت آسیب مى بیند و 
خونریزى مى کند. اما همچنان ادامه مى دهد و سکانس 

را تمام مى کند.

1-کالهخود احمق/ «ارباب حلقه ها: دو 
برج»

«آراگورن» (ویگو مورتنسن) در صحنه اى بعد از جنگ با 
اُرك ها به دنبال دوستان هابیتش مى گردد و در خرابه ها 
نشانى از آنها پیدا مى کند و گمان مى کند کشته شده اند. 
او باید خشم و غمش را نشان دهد. در حین فیلمبردارى 
«پیتر جکســون» چهار بار این صحنه را کات مى کند 
چون به نظرش خوب از آب در نیامده. در برداشت پنجم، 
«آراگورن» کالهخودى که جلوى پایش قرار دارد را مثل 
یک توپ شوت مى کند و فریاد مى زند. از نظر کارگردان 
برداشت عالى بوده اما در واقع فریاد «ویگو مورتنسن» از 
درد بوده است. او وقتى کالهخود فلزى سنگین را شوت 

مى  کند انگشتان پایش مى شکند.

معاون امور استان هاى سازمان صدا وسیما دیروز 
از ساخت سریال «حاج آقا نورا... اصفهانى» در 
اصفهان خبر داد. این سریال با محوریت اقتصاد 
مقاومتى و حمایت از کاالى  ایرانى تولید خواهد 
شد. حاج آقا نورا... اصفهانى در زمان مشروطه 

جزو پیشگامان اقتصاد مقاومتى بود.
 اما چــرا ایــن ســریال در اصفهــان تولید

مى شود؟ نهضت ضد استبدادى و عدالتخواهانه 
مشــروطیت ملت مســلمان ایران، یکى  از 
درخشان ترین و مهمترین رویدادهاى سیاسى 
اجتماعى ایران است. هدایت و رهبرى دینى 
مشــروطه خواهان اصفهان، به دست حاج آقا 
نور ا...نجفى اصفهانى، موقعیت برجسته اى به 
رهبرى علما در مشروطیت  و تأثیرگذارى این 
خطه از سرزمینمان در انقالب مشروطه بخشید. 
انقالب  مشــروطیت با بهره گیرى از فضاى 
مذهبى شهر اصفهان و حضور عالمى روحانى  
در رأس آن، خــط بطالنى بــر حکمفرمایى 
ظــل الســلطان کشــید و تأثیــر عمیق و 
انکارناپذیرى بر وضعیت اجتماعى و اقتصادى 
آن شهر و همگامى با مشروطه خواهان کشور، 
به رهبرى آن عالم روشــنفکر نهاد. بى تردید، 
بازبینى نقش رهبرى حاج آقا نــور ا... در این 
نهضت، از اهمیت  ویژه اى برخوردار است که 
مدنظر ســازندگان این مجموعه تلویزیونى 

است.
در همین راستا اســتاندار اصفهان، در جلسه 
بررسى ساخت این سریال که فعًال با نام «روایت 
ناتمام» در حال پیگیرى است به شرح زندگى 
آیت ا... آقا نورا... نجفى مى پردازد، با بیان اینکه 
ساخت این ســریال به مردم نشان خواهد داد 
کشور شرایط بسیار سخت تر را با موفقیت پشت 

سر گذاشته اســت و امید به آینده را در جامعه 
ایجاد خواهد کرد، مى گوید: ما به هیچ عنوان 
نباید در تاریخ کشــورمان بمانیم اما باید از آن 
درس بگیریم و امروز «آقا نورا... ها» را بسازیم.

محسن مهرعلیزاده تأکید کرد: ساخت سریال 
روایت ناتمام یکى از کارهاى بسیار ضرورى 
و مایه امیدافزایى در مقطع فعلى است و ابعاد 
اقتدار اقتصــادى و مدیریتى بایــد با ظرافت 
نشان داده شود و مقایسه اى ظریف بین توان 

مدیریتى آن زمان و امروز صورت گیرد.
در همین حال مدیر کل سابق صدا و سیماى 
مرکز اصفهان هم گفت: متن سریال زندگى 
آیت ا... آقا نورا... نجفى کلید زده شده است و 
اصالحیه ها صورت گرفته و به تأیید سازمان 

صدا و سیما رسیده است.
احمدى افزادى این پــروژه را بزرگ ترین کار 
سیاســى، اقتصادى و اجتماعى صدا و سیما و 
حتى مقوله گردشگرى برشمرد و افزود: ادیان 
مختلف در این سریال نقش خواهند داشت و 
جوانمردان و صاحبــان زنگ و زورخانه نیز در 

این سریال دیده شده اند. 
وى با اشاره به نقش برجســته بختیارى ها و 
آذرى ها در انقالبى که به رهبرى آیت ا... آقا 
نورا... نجفى صورت گرفته، مــى گوید: این 
مجموعه نمایشى و تاریخى مى تواند به امید 
افزایى مردم و ایجاد یک الگوى مناســب در 

مباحث اقتصادى کمک کند.
احمــدى افــزادى گفــت: دوره زندگانــى 
آیت ا... آقا نورا... نجفى از نظر تحریم اقتصادى؛ 
اتکا به تولید داخلى و استفاده از کاالى داخلى 
بسیار شــبیه دوره فعلى اســت و مى تواند در 
امیدوارى مردم و عمق اســتراتژیک جامعه 

بسیار مؤثر باشد.

فیلمبردارى فیلم سینمایى «دینامیت» به کارگردانى مسعود اطیابى و تهیه کنندگى سید ابراهیم 
عامریان در تهران آغاز شد.

این فیلم سینمایى که مضمون کمدى دارد، دومین همکارى مشترك اطیابى و عامریان بعد از 
«تگزاس» است که اکران آن همچنان در تهران و شهرســتان ها ادامه دارد و با استقبال باالى 

مخاطبان روبه رو شده است. 
پژمــان جمشــیدى، احمــد مهرانفر، محســن کیایــى، نازنیــن بیاتــى، نادر ســلیمانى، 
میرطاهر مظلومى، امید روحانى، مجید شهریارى و زیبا کرمعلى در این فیلم سینمایى به ایفاى 

نقش مى پردازند.

بعد از انتشــار خبر اجراى برنامه «تب تاب» 
توسط محسن کیایى از سوى سازندگان این 
برنامه و تأیید مدیر گروه اجتماعى شبکه 3، 

محسن کیایى به این خبر واکنش نشان داد.
محســن کیایى، بازیگر ســینما و تلویزیون 
در خصوص این خبر گفــت: در مورد اجراى 
برنامه «تب تاب» با من مذاکراتى انجام شد 
اما من قــراردادى براى اجــراى این برنامه 

منعقد نکردم.
کیایى در خصوص تأیید مدیر گروه اجتماعى 
شــبکه 3 مبنى بر صحت خبر اجراى او در 
«تب تــاب» گفت: من این خبــر را تکذیب 
مى کنم. البته درمورد اجراى این برنامه با من 
صحبت  شده است اما قراردادى براى اجرا با 
این برنامه ندارم و این پیشنهاد را نپذیرفته ام. 
وى افزود: برنامه «تب تاب» برنامه بســیار 
جذابى است و گروه خیلى خوبى براى تولید 
آن مشغول به کار هســتند و قرار است کار 

خوبى را ارائه دهند اما نکته مهم این است که 
دغدغه من به هیچ وجه اجرا نیست.

کیایى در جواب این سئوال که آیا ممکن است 
در ادامه با این گروه به توافق برسد و او را به 
عنوان مجرى «تب تاب» ببینیم خاطر نشان 
کرد: به هیچ  وجه ممکن نیست چنین اتفاقى 
بیافتد و با این گروه همکارى داشته باشم؛ من 

بار دیگر این خبر را تکذیب مى کنم.
برنامه «تب تاب» به تهیه کنندگى مشترك 
مریم جاللى و عباس اخترى که قرار است به 
روى آنتن شبکه 3 سیما برود، این روزها در 

انتظار انتخاب مجرى است.
ایــن برنامه قــرار اســت در یــک فضاى 
کامًال جدید و دکــورى معلق از شــبکه 3 
ســیما پخش شــود و این روزها در مراحل 
پیــش تولیــد قــرار دارد. بــراى اجــراى
 این برنامه جدید و متفاوت بــا افراد زیادى 

گفتگو شده است.

واکنش محسن کیایى به خبر مجریگرى اش در برنامه «تب تاب»  وقتى آسیب دیدگى بازیگران جزئى از فیلم مى شود

دغدغه اجـــرا ندارم
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هنوز بحث بــازى ســپاهان-پیکان و نقدهاى قلعه 
نویى به نوع بازى حریفش داغ اســت. در جدیدترین 
موضعگیرى ها، باشگاه پیکان و چند رسانه، انتقادات 
سرمربى سپاهان را وارد ندانستند و اعتقاد دارند که این 
هنر تیم و سرمربى حریف است که بتواند با روشى دیگر 

بر رقیب فائق آید.
روز دوشنبه بود که بخش رسانه اى باشگاه پیکان در 
سایت این باشــگاه به انتقادات کادر فنى سپاهان در 

مورد شیوه بازى این تیم پاسخ داد.
به عقیده پیکانى ها، فایل صوتى 37 ثانیه اى، پاسخى 
روشن به تمام انتقاداتى اســت که بالفاصله پس از 
سوت پایان بازى مقابل ســپاهان علیه پیکان شکل 
گرفت. انتقاداتى که به شــکل هاى مختلف از سوى 
اعضاى محترم باشگاه سپاهان انجام شد و کادر فنى 
پیکان در این مدت هیچ واکنشى به این صحبت هاى 
باورنکردنى نشــان نداد. چون ســرمربى پیکان هم 
مثل سرمربى تیم سپاهان اعتقاد دارد صحبت کر دن 
در مورد ســایر تیم ها به هیچ وجه حرفه اى نیست. 

(پیکانى ها در جمله آخــر با کنایه به قلعه نویى 
به او یادآور شــدند که در مورد ما ساکت 
باش!) آنها به همراه بیانیه شــان یک 

فایل صوتى 37 ثانیه اى مربوط به فصل گذشــته را 
منتشر کردند. بازى حساس هفته بیست و هشتم مقابل 
استقالل خوزستان در شــهر قدس که پیروزى در آن 
به منزله طى کردن بخش عمده اى از مســیر کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان محســوب مى شد. پیکان اما 
در آن مسابقه هر چه زد، به در بسته خورد و در نهایت 
نتوانست نتیجه اى بهتر از تساوى بدون گل به دست 
بیاورد. سرمربى پیکان در نشست خبرى بعد از مسابقه 
در پاسخ به ســئوال خبرنگارى که از او پرسید: «آیا از 
سبک بازى استقالل خوزستان شکایت دارید؟» پاسخ 

کوتاهى داد که در ادامه مى خوانید.
«من اصًال شــاکى نیســتم آنها مى توانند هر طور 
مى خواهند بازى کنند؛ ما توانایى مقابله با آن نوع بازى 
را نداریم. من نمى توانم به تیمى بگویم که طورى بازى 
کنید که ما ببریم. آنها حقشــان هست که هر طورى 
مى خواهند بازى کنند. ما کًال مقابل این نوع بازى ها 

سالحش را نداریم.»
 در ادامه نوبت «آى اســپورت»، «خبــر آنالین» و 
روزنامه هاى «ایران» و «خبر ورزشــى» بود که در 
مطالبى جداگانه به قلعه نویــى بگویند که بردن 
تیم هایى با ســبک دفاعى، هنر مى خواهد 
و البتــه بحث وقــت کشــى را محکوم 

کرده اند. مثــًال روزنامه «خبر ورزشــى» در این باره 
نوشته: «تیم سپاهان در دومین دیدار خانگى هم موفق 
به گلزنى نشد! بعد از بازى با پیکان، امیر قلعه نویى از 
شیوه بازى شاگردان مجید جاللى گله کرد و گفت:"آنها 
نباید اینقدر خود را به زمین مى انداختند و وقت را تلف 
مى کردند." اگر واقعاً اینچنین بوده که تیم پیکان وقت 
تلف مى کرده که باید به حال فوتبال فردا افســوس 
خورد! فوتبال امروز اینچنین است که تیم ها براى اداره 
بازى توپ را در نیمه خودى به گــردش درمى آورند. 
اتالف وقت سال هاى سال است که در فوتبال حرفه اى 
جایگاهى ندارد، چون اتــالف وقت بازى دروغگویى 

است!
تمارض، فریب داور و تضییع حق حریف است و از نظر 
مربیان و فوتبالیست هاى حرفه اى، عملى ناجوانمردانه 
تعریف مى شــود. روزى که «دیگو مارادونا» در جام 
جهانى با دســت گل زد، خیلى ها از دست او به عنوان 
دست خدا یاد کردند. در حالى که فوتبال امروز چنین 
رخداد ها و تحلیل هایى را قبول ندارد. ویدئوچک براى 
همین آمده که رفتار هــاى ضربه زننده بر فوتبال را از 

بین ببرد.»
در ادامه این مطلب آمده اســت: «شاید پیکان اتالف 
وقت نکرده باشد. شاید این تیم سعى کرده با فوتبال 

تأخیرى ضرباهنگ حمالت تیم سپاهان را ُکند کند و 
در نهایت یک امتیاز از این تیم بگیرد. این یک حربه 
قابل دفاع است و نمى توان به مجید جاللى و تیمش 
خرده گرفــت. در همین جام جهانــى خیلى از تیم ها 
دفاعى بــازى کردند؛ از ایران گرفته تا روســیه. هیچ 
مربى حریفى سبک بازى ایران و روسیه را زیر سئوال 
نبرد. تیمى که مى خواهد در لیگ برتر قهرمان شود، 
باید یاراى مقابله با هر تاکتیکى را داشته باشد. اینطور 
نیست که همه برابر ســپاهان مثل سپیدرود باشند و 
شش گل بخورند. به واقع سبک بازى هر تیمى قابل 
احترام است و هر تیمى مى تواند با سبک دلخواه بازى 
کند. پیکان در ادامه هم مى تواند فوتبال دفاعى را به 
نمایش بگذارد، اما اتالف وقت مذموم است و به هیچ 
تیمى کمک نمى کند. شاید در یک بازى به تیم کمک 
کند، اما عاقبت تیمى که وقت را بکشد، شکست است 
چرا که فوتبــال امروز و فوتبال فــردا ظرفیت چنین 

رفتار هایى را ندارد.»
 به گزارش نصف جهان، در همــه مطالبى که در نقد 
صحبت هاى قلعه نویى آمده، به او یادآورى شده که 
بردن تیم هایى که حتى با آهنگ کامًال تدافعى بازى 
مى کنند هنر مى خواهد که سرمربى باید این هنر را با 

ابزارهاى موجود به بازیکنان تیمش بیاموزد.

بردن این تیم ها هنر مى خواهد بزرگوار!
بهاره حیاتى

حق هر تیمى است هر گونه مى خواهد بازى کند

 نصف جهــان   دیروز خبرى منتشــر شد 
که مدیران تیم ســپیدرود رشــت بعد از 
خروج خداداد عزیزى به دنبال این هستند 
فرشاد پیوس را به عنوان جایگزین وى 
معرفى کنند. مدیران باشــگاه سپیدرود 
رشت بعد از برگزارى جلســه با خداداد 
عزیزى اســتعفاى او را قبول کردند اما 
طبق توافقات انجام شده باید 30 درصد 
از مبلغ قرارداد عزیــزى و کادر فنى او را 

پرداخت کنند.
بعد از ایــن اتفاق گزینه هــاى زیادى از 
جمله على کریمى، نادر دست نشــان و 
فرشــاد پیوس براى جایگزینى خداداد 
عزیزى مطرح شد. در همین راستا مدیران 

این باشگاه و حتى اســتان مذاکراتى را 
با کریمى انجــام دادند که بــا توجه به 
اختالفات موجود بعید به نظر مى رسد که 
این فرد دوباره سکان هدایت سپیدرود را 

به دست بگیرد.
دیگر گزینــه مدیــران باشــگاه، نادر 
دست نشان اســت. مربى اى که در حال 
حاضر هدایت مس کرمــان را بر عهده 
دارد و اتفاقًا نتیجه خوبــى همراه با این 
تیم در هفته اول لیگ یک به دست آورده 
اســت. این گزینه هم با توجــه به وجود 
شرایط نابسامان در سپیدرود به احتمال 
بسیار زیاد پیشنهاد هدایت این تیم را رد 

خواهد کرد.

در این میــان تنها گزینــه اى که براى 
سپیدرود مى ماند فرشــاد پیوس است. 
فردى کــه در زمان حضور ایــن تیم در 
لیگ دسته 2 ســرمربى آن ها بوده است. 
پیوس در حال حاضر تیمى در لیگ برتر 
ندارد و از طرفى هم مى تواند با مشکالت 
متعدد سپیدرود کنار بیاید. حال باید دید در 
نهایت مالک و مدیرعامل این تیم با چه 
فردى به توافق نهایى مى رسند و آن را به 

عنوان سرمربى معرفى مى کنند.
در حال حاضر تمرینات ســپیدرود تحت 
نظر سهیل حق شناس برگزار مى شود و 
به احتمال فراوان با همین ترکیب رو در 

روى پدیده مشهد قرار مى گیرد.

گوهرى
 بالى جان 

رحمان!

غیرقابل 
پیش بینى!

جشنواره
 لیگ برترى 

اکسین!

مدافع هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
تأکید کرد که شــانس برد این تیم در دربى 

اصفهان بیشتر از سپاهانى هاست.
میالد فخرالدینى در گفتگو با «تســنیم»، با 
اشاره به شرایط تیمش بعد از گذشت سه 
هفته از مسابقات لیگ برتر اظهار کرد: تیم ما 
فوتبالى مدرن و به روز را به نمایش مى گذارد 
و در این سه مسابقه از لحاظ مالکیت توپ 
شرایط بهترى نســبت به حریفان داشتیم. 
البته در بحث ایجاد موقعیت گل باید بیشتر 
کار کنیم تا درصــد پیروزى هاى مان باالتر 
برود. هر چه جلوتر برویم، قطعاً شرایط تیم 

ما بهتر خواهد شد و بچه ها از اینکه اینطور 
فوتبال بازى مى کنیم، همه احساس خوبى 

دارند.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در مورد بازى 
تیمش برابر ســپاهان در هفته چهارم لیگ 
برتر گفت: قطعاً بازى سختى است. سپاهان 
امسال جزو تیم هاى خوب ایران است، اما ما 
در زمین خودمان بــازى مى کنیم و به همین 
دلیل شانس برد ذوب آهن بیشتر از سپاهان 
است. امیدوارم که شــاهد یک بازى زیبا و 
تماشاگرپسند باشــیم و در نهایت تیم ما 3  

امتیاز این بازى را بگیرد.

نصف جهان  مربیان فوتبال همواره از اینکه دو دروازه 
بان آماده و خوب در اختیار داشــته باشــند استقبال 
مى کنند. این حس را حاال مهدى تارتار، ســرمربى 
پارس جنوبى جم به خوبى درك مى کند. او در ترکیب 
تیمش رحمان احمدى با کوله بارى از تجربه و احمد 

گوهرى جوان و با انگیزه را دارد.
در ســه هفته ابتدایى لیگ برتر احمد گوهرى درون 
دروازه پــارس جنوبى جم ایســتاد و عملکرد خیلى 
خوبى داشت. او در این مسابقات یک پنالتى گرفت و 

یک پاس گل داد و چند سیو خیلى خوب هم داشت.
از این رو پارس جنوبى پنج شنبه شب  در دیدار چهارم 
لیگ برتر به مصاف استقالل تهران خواهد رفت و بى 
تردید در این مسابقه فاکتور تجربه بسیار اهمیت دارد. 

به همین دلیل ممکن است مهدى تارتار بخواهد از 
وجود رحمان احمدى در ترکیب تیمش استفاده کند.

این در حالى اســت که تارتار بعد از دیدار دوم لیگ 
هجدهم گفته بود احمد گوهرى تا زمانى که اشتباه 
نکنــد، درون دروازه پارس جنوبى مى ایســتد و او 

تاکنون اشتباه تأثیرگذارى نداشته است.
گوهرى و احمــدى این روزهــا در تمرینات پارس 
جنوبى آمادگى خوبى دارند و با این شرایط باید منتظر 
ماند و دید فردا کدام یک از آنها درون دروازه پارس 
جنوبى جم مى ایستند. در حال حاضر گوهرى جوان 
به کابوس رحمان احمدى با تجربه تبدیل شده و حتى 
اگر رحمان شانس بازگشت به دروازه را داشته باشد با 

هر خطایى، خطر گوهرى او را تهدید مى کند.

یک پیشکسوت و کارشناس فوتبال گفت: پیش بینى 
من از دربى اصفهان این است که دو تیم در قدم اول 
به دنبال نباختن هستند ولى در کل نمى شود نتیجه 
این بازى را حــدس زد و از آن بازى هاى غیرقابل 

پیش بینى است.
رسول کربکندى در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 
دربى اصفهان در روز جمعه اظهار کرد: شرایط این 
بازى با دربى هاى گذشــته فرق مى کند. امسال هر 
دو تیم تغییرات زیادى داشــته اند به خصوص تیم 
سپاهان که شــاکله اصلى تیم تغییرات زیادى کرد. 
هماهنگى تیم ذوب آهن بیشــتر از ســپاهان است 
زیرا تیم ذوب آهن تغییرات کمترى نســبت به تیم 
همشهرى اش داشته است. وى با اشــاره به اینکه 
انتظارات از تیم سپاهان در لیگ امسال باالتر رفته 
است، گفت: بعد از سه سال ناکامى در لیگ، هواداران 
تیم سپاهان طاقت یک فصل ناکامى دیگر را ندارند 

و با توجه به خریدهاى سپاهان انتظارات از این تیم 
باالتر رفته است.

این پیشکسوت فوتبال اظهار کرد: شرایط مربیان دو 
تیم کامًال از یکدیگر متفاوت اســت. ذوب آهن یک 
مربى جوان دارد که ســابقه فعالیت زیادى در لیگ 
ایران ندارد، از آن طرف امیر قلعه نویى پر افتخارترین 
مربى لیگ به شــمار مى رود. این مسئله مى تواند به 
جذابیت بازى کمک کند. پیش بینــى من از دربى 
اصفهان این اســت که دو تیم در قدم اول به دنبال 
نباختن هستند ولى در کل نمى شود نتیجه این بازى 
را حدس زد و از آن بازى هــاى غیرقابل پیش بینى 
است. دروازه بان سابق ت یم ملى فوتبال ایران با بیان 
اینکه شاید دو تیم به نتیجه مساوى هم راضى باشند، 
گفت: سپاهان و ذوب آهن به دنبال برد در این مسابقه 
هستند ولى پیش بینى من این اســت که دو تیم به 

تقسیم امتیازات هم راضى باشند.

نصف جهان  پرســتاره  ترین تیم لیــگ یک باز هم 
بازیکن لیگ برتــرى گرفت. ســامان آقازمانى و 
میرهانى هاشمى جدیدترین خریدهاى تیم اکسین 
البرز هســتند. هاشــمى ســابقه بازى در پدیده و 
تراکتورسازى را دارد و این فصل شاگرد فراز کمالوند 
در لیگ یک خواهد بود. اکسین که در اولین بازى اش 
در لیگ یک موفق شد فجر سپاسى را ببرد بازیکنان 

بسیار سرشناسى در ترکیبش دارد. از مرتضى اسدى 
و فرزاد حاتمى گرفته تا محمد ابراهیمى، سیدمحسن 
حســینى، کیوان امرایى، مصطفــى اکرامى، داود 
نوشى صوفیانى و على زینالى. به نظر مى رسد این 
تیم با داشــتن این همه بازیکن لیــگ برترى یکى 
از مدعیان اصلــى قهرمانى در لیــگ یک خواهد 

بود.

عالقه به مربیان ناکام؟!
مدرن و به روز بازى مى کنیم

مدافع ایران که حضورش در جام جهانى سر و صداى زیادى به پا کرد در همان 
هفته اول لیگ قطر آسیب دید. او فعًال نمى تواند براى االهلى 

بازى کند. بعد از آخرین بررســى صــورت گرفته روى پاى 
خانزاده مشــخص شــد او باید پاى خود را به تیغ جراحان 

بســپارد. ظاهراً لیگامنــت این بازیکن آســیب دیده و 
نمى تواند االهلى را حداقل تــا دو ماه آینده همراهى 

کند. بدین ترتیب او اولین اردوى ایران را در شهریور 
ماه از دست داد.

وقتى خانزاده در اولین بازى االهلى مصدوم شد 
ابتدا گفته شد او یک هفته دور از میادین خواهد 
بود. بعد صحبت از یک ماه شد و حاال هم که 
او دو ماهى نمى تواند بازى کند و امیدواریم 

زمان دورى او از میادین بیشتر از این نشود! 

منیامده مصدوم شد!
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ىوصصداىو صداى زیادى به پا کرد در همان 
ىوان االهلتواند براى االهلى 

فگرفته روى پاى  ىفتگ
احان ه تیغ جراحان  حاغ

دیـیب دیده و
ىهمراهى  ىهم

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

خودرابه مرجع قضایى تقدیم نمایند
1- رأى شــماره 3360 مورخه 1397/3/30 خانم طاهره محمد شفیع جالل آبادى به شناســنامه شماره 13 کدملى 
1090982208 صادره نجف آباد فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/40 مترمربع 
که مقدار130/31 مترمربع آن ازپالك 749 و مقدار99/09 مترمربــع آن ازپالك 742 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
2- رأى شــماره 3355 مورخه 1397/3/30 آقاى عباســعلى کریم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره 779 کدملى 
1090890249 صادره نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/40 مترمربع 
که مقدار130/31 مترمربع آن ازپالك 749 و مقدار99/09 مترمربــع آن ازپالك 742 واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
3-رأى شماره 2309 مورخه 1397/3/3 خانم طیبه دیانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 23266 کدملى 1090230583 
صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

339 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
4- رأى شــماره 2308 مورخه 1397/3/3 آقاى حسین حاجى قربانى   به شناسنامه شــماره 1080114718 کدملى 
1080114718 صادره نجف آباد فرزند مرتضى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/30 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 339 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
5- رأى شــماره 1144 مورخه 1397/2/9 آقاى حمیدرضا ســیروس نجف آبادى به شناســنامه شماره 251 کدملى 
1091116474 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 279/95 مترمربع 
که مقدار 254/70 مترمربع آن ازپالك شماره 576/3 ومقدار 25/25 مترمربع آن ازپالك شماره 582/1 واقع درقطعه 5 

بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
6- رأى شماره 1145 مورخه 1397/2/9 خانم معصومه طالبى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 397 کدملى 1091240906 
صادره نجف آباد فرزند مصطفى  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 279/95 مترمربع که مقدار 
254/70 مترمربع آن ازپالك شماره 576/3 ومقدار 25/25 مترمربع آن ازپالك شماره 582/1 واقع درقطعه 5 بخش 11 

ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
7- رأى شماره 3532 مورخه 1397/4/5 آقا حجت محمدى مبارکه به شناسنامه شماره 2 کدملى 5499690014 صادره 
تیران وکرون فرزند سیدحسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/78 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1089 اصلى 

واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
8- رأى شماره 2619 مورخه 1397/3/9 آقاى علیرضا لطفى نجف آبادى به شناسنامه شماره 802 کدملى 1091400660 
صادره نجف آباد فرزند مهدى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/95 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 335 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
9- رأى شماره 2620 مورخه 1397/3/9 خانم لیال اسدى جاجائى به شناسنامه شماره 2582 کدملى 1092253701 صادره 
نجف آباد فرزند احمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/95 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 335 

اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
10- رأى شــماره 3415 مورخــه 1397/3/31 آقاى طاهر آذریان نجف آبادى به شناســنامه شــماره 1172 کدملى 
1092096264 صادره نجف آباد فرزند مرتضى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/50 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
11- رأى شــماره 2518 مورخــه 1397/3/8 آقاى محمد مردانى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 2261 کدملى 
1091259046 صادره نجف آباد فرزند حسنعلى درچهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/50 مترمربع 
قسمتى ازپالك 321 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى با واسطه ازمالک رسمى 

آقاى عشقعلى مردانى نجف آبادى خریدارى نموده است 
12- رأى شماره 2517 مورخه 1397/3/8 خانم زهرا فاضل نجف  آبادى به شناسنامه شماره 211 کدملى 1091394725 
صادره نجف آباد فرزند رضا  دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/50 مترمربع قسمتى ازپالك 
321 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى با واسطه ازمالک رسمى آقاى عشقعلى 

مردانى نجف آبادى خریدارى نموده است 
13- رأى شــماره 2322 مورخه 1397/3/5 خانم مرضیه ابراهیم زاده نجف آبادى به شناسنامه شماره  29143 کدملى 
1090289502 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/20 مترمربع 
که مقدار52/95 مترمربع آن ازپالك 1012/1 ومقدار104/25 مترمربع آن از پالك 1012 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
14- رأى شــماره 2329 مورخه 1397/3/5 آقاى مهدى علیخانى نجف آبادى به شناســنامه شماره  28664 کدملى 
1090284705 صادره نجف آباد فرزند اسماعیل  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/20 مترمربع 
که مقدار52/95 مترمربع آن ازپالك 1012/1 ومقدار104/25 مترمربع آن از پالك 1012 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
15- رأى شماره 3318 مورخه 1397/3/29 آقاى عبدالحسین رضائى به شناسنامه شماره 68909 کدملى 2000667546 
صادره دزفول فرزند رجب درششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/35 مترمربع  قسمتى ازپالك شماره 417 اصلى واقع 

درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
16- رأى شــماره 3345 مورخه 1397/3/29 آقاى على ناصحى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 2048 کدملى 
1091233251 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 314/40 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 779 اصلى واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
17- رأى شماره 3535 مورخه 1397/4/5 آقاى مهرداد بهارلوئى به شناسنامه شماره 381 کدملى 1818458853 صادره 
آبادان فرزند اکبر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 207/40 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 859/898 واقع درقطعه 

4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
18- رأى شماره 2625 مورخه 1397/3/9 آقاى محمدرضا بیگدلى به شناسنامه شماره 1419 کدملى 5759316435 صادره 
چادگان فرزند جهانگیر درششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/86 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع 
دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان –انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
19- رأى شــماره 3401 مورخه 1397/3/31 آقاى على کریمى چشــمه احمدرضائى به شناسنامه شماره 3 کدملى 
5499827192 صادره نجف آباد فرزند لطف اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 139/10 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى صدیقه ملکى نجف آبادى به صورت عادى 

وبى واسطه مى باشد 
20- رأى شماره 2311 مورخه 1397/3/3 آقاى عبدالرحیم حاجى صادقیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 702 کدملى 
1091508161 صادره نجف آباد فرزند محمد حسین درششدانگ یک باب خانه به مساحت 151/75 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 158 اصلى واقع در قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
21- رأى شماره 3536 مورخه 1397/4/5 خانم الهه عبداللهى نیا به شناسنامه شماره 7170 کدملى 1092156291 صادره 
نجف آباد فرزند یوسف درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 50/58 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 284 اصلى واقع 

درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
22- رأى شماره 2167 مورخه 1397/3/1 خانم گل تاج احمدى فرد به شناسنامه شماره 1459 کدملى 4689300801 
صادره اردل فرزند عباس درششدانگ یک باب خانه به مساحت 212/5 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع 
دربخش 12 حوزه ثبت مک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
23- رأى شماره 2631 مورخه 1397/3/10 آقاى میثم رضایى به شناسنامه شماره 1898 کدملى 1091369658 صادره 
نجف آباد فرزند فریدون درششدانگ یک باب خانه به مساحت 171/29 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 130 اصلى واقع 

درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
24- رأى شماره 3548 مورخه 1397/4/6 خانم بتول پورى شبان به شناسنامه شماره 1249 کدملى 1091162778 صادره 
نجف آباد فرزند محمد در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/22 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 

فرعى از 527 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
25- رأى شــماره 3549 مورخــه 1397/4/6 آقاى مهدى زمانیان نجف آبادى  به شناســنامه شــماره 291 کدملى 
1091107807 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى  در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 159/22 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3 فرعى از 527 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى 

مشاعى مى باشد
26- رأى شماره 2178 مورخه 1397/3/2 آقاى محمد اسدى پور به شناسنامه شماره 123 کدملى 1129458377 صادره 
فریدونشهر فرزند اسماعیل درششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع 
دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
27- رأى شماره 2172 مورخه 1397/3/1 آقاى سید محمد موسوى به شناسنامه شماره 192 کدملى 4171354927 صادره 
الیگودرز فرزند سید یوسف درششدانگ یک باب خانه به مساحت 240 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 391/1532 واقع 

در بخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
28- رأى شماره 1822 مورخه 1397/2/26 آقاى محمود عیدى وندى به شناسنامه شماره 174 کدملى 6639437813 
صادره اندیکا فرزند على جان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 250/97 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى 

واقع دربخش 12 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
29- رأى شــماره 3540 مورخه 1397/4/6 خانم لیلى پورمحمدى نجف آبادى به شناســنامه شماره 1531 کدملى 
1091365989 صادره نجف آباد فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 116/78 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 241 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
30- رأى شــماره 3551 مورخه 1397/4/6 خانم فاطمه کارشــناس نجف آبادى به شناسنامه شماره 28967 کدملى 
1090287747 صادره نجف آباد فرزند یداله درشششدانگ یک باب خانه به مساحت 138/70 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 780 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
31- رأى شماره 3310 مورخه 1397/3/29 خانم عاطفه کارشناس به شناسنامه شماره 2377 کدملى 1091338663 
صادره نجف آباد فرزند غالمحسین دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک بالب خانه به مساحت 207/04 مترمربع قسمتى 

ازپالك 174 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
32- رأى شماره 3309 مورخه 1397/3/29 آقاى ســیدمحمود نوریان نجف آبادى  به شناسنامه شماره 691 کدملى 
1091268967 صادره نجف آباد فرزند سیداحمد  درچهار  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 207/04 

مترمربع قسمتى ازپالك 174 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
33- رأى شماره 3382 مورخه 1397/3/30 آقاى عیسى مومنى به شناسنامه شماره 11109 کدملى 1092195688صادره 
نجف آباد فرزند غالمحسین درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نانوایى به مساحت 55/90 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
34- رأى شماره 3384 مورخه 1397/3/30 آقاى محمدمومنى  به شناسنامه شماره 553 کدملى 1129285278صادره 
فریدونشهر فرزند غالمحسین درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نانوایى به مساحت 55/90 مترمربع قسمتى 
ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى 

باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
35- رأى شــماره 3308 مورخه 1397/3/29 آقاى سید مســعود نوریان نجف آبادى به شناسنامه شماره 245 کدملى 
1091625999 صادره نجف آباد فرزند ســید احمد درچهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 216/45 

مترمربع قسمتى ازپالك 174 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
36- رأى شماره 3307 مورخه 1397/3/29 خانم مائده کاظمى نجف آبادى  به شناسنامه و کدملى 1080040651 صادره 
نجف آباد فرزند مصطفى دردودانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 216/45 مترمربع قسمتى ازپالك 174 

قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
37- رأى شماره 2305 مورخه 1397/3/3 خانم مریم چاوشى به شناسنامه شماره 527 کدملى 1091558809 صادره نجف 
اباد فرزند اسداهللا درششدانگ یکباب خانه به مساحت 151/55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 413 اصلى واقع درقطعه 6 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
38- رأى شــماره 2939 مورخه 1397/3/20 آقاى ایرج غالمى به شناسنامه شماره 24 کدملى 1091986436 صادره 
نجف اباد فرزند صفر درششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/70 مترمربع که مقدار 97/15مترمربع آن ازپالك 565/3 
ومقدار45/55 مترمربع آن ازپالك 566/1 واقع درقطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
39- رأى شماره 3534 مورخه 1397/4/5 خانم زهرا رضائى احمدآبادى به شناسنامه شماره 2806 کدملى 1091378738 
صادره نجف آباد فرزند احمد درسه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/30 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 445/4 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ازمالک رسمى آقاى محمد مصطفائى نجف آبادى به 

صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
40- رأى شــماره 3533 مورخه 1397/4/5 آقاى محمد مصطفائى نجف آبادى به شناســنامه شماره 32193 کدملى 
1090320051 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین  درســه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 207/30 
مترمربع قسمتى از پالك شماره 445/4 واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
41- رأى شماره 2174 مورخه 1397/3/1آقاى اسفندیار شکرالهى به شناسنامه شماره 3621 کدملى 4621238442 
صادره شهرکرد فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175/20 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 899 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
42- رأى شــماره 2175 مورخه 1397/3/1آقاى عبداهللا شــکرالهى یانچشمه  به شناسنامه شــماره 3906 کدملى 
4621241397  صادره شهرکرد فرزند حسن در ســه دانگ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175/20 

مترمربع قسمتى ازپالك شماره 899 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 
مى باشد 

43- رأى شــماره 3205 مورخه 1397/3/27 آقاى منصور صالحى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 124 کدملى 
1091615772 صادره نجف آباد فرزند ابراهیم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 88/25 مترمربع قسمتى ازپالك 837 

قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
44- رأى شماره 3064 مورخه 1397/3/22  آقاى قنبرعلى حیدرى به شناسنامه شماره 1270 کدملى 1090948824صادره 
نجف آباد فرزند حسن درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 251/47 مترمربع قسمتى از پالك 483 قطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
45- رأى شماره 3063 مورخه 1397/3/22  خانم مائده جوالیى به شناسنامه شماره 19629 کدملى 4722885011صادره 
عراق فرزند محمد  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 251/47 مترمربع قسمتى از پالك 483 قطعه 

6 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
46- رأى شماره 1825 مورخه 1397/2/27 خانم اشرف حیدرى باباشیخعلى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1170957048 
صادره لنجان فرزند قدمعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136 مترمربع قسمتى  ازپالك شماره 883/34 واقع 

درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
47- رأى شــماره 1600 مورخه 1397/2/19 آقاى مرتضى صالحى حاجى آبادى به شناســنامه شماره 473 کدملى 
1091097951 صادره نجف آباد فرزند قلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 146/55 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از420 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالکان رسمى مهدى 
وناصر وغالمحسین ومحمد حسن همگى عبداهللا نجف آبادى (وراث عشقعلى عبداهللا نجف آبادى ) به صورت عادى 

وبى واسطه مى باشد 
48- رأى شــماره 1599 مورخه 1397/2/19 خانم اشرف ســال دورگر نجف آبادى به شناسنامه شماره 856 کدملى 
1091175470 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا  درسه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 146/55 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1 فرعى از420 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالکان 
رسمى مهدى وناصر وغالمحسین ومحمد حسن همگى عبداهللا نجف آبادى (وراث عشقعلى عبداهللا نجف آبادى ) به 

صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
49- رأى شــماره 2436 مورخه 1397/3/7 آقاى رســول ناصحى نجف آبادى به شناسنامه شــماره 1934 کدملى 
1091205930 صادره نجف آباد فرزند حسن درششدانگ یک باب خانه به مساحت 109/77 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 407 اصلى واقع درقطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى محمد على پاك طینت تنها وارث 

خانم معصومه پاك طینت به صورت عادى و باواسطه مى باشد 
50- رأى شماره 2423 مورخه 1397/3/6 آقاى محمدباقرکیانى به شناسنامه شماره 4 کدملى 1129873226 صادره 
فریدونشهر فرزند على درششدانگ قسمتى ازیکباب خانه به مساحت 113/37 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6080 فرعى 
از391 اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان (که باقسمتى ازگذر قدیمى به مساحت 1/56 مترمربع که درتصرف 

متقاضى است تشکیل یک باب خانه کامل رامى دهد )- متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
51- رأى شماره 11524 مورخه 1396/11/29 آقاى اکبرمحمدى به شناسنامه شماره 1312 کدملى 1091146888 صادره 
نجف آباد فرزند خلیل درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 44/64 مترمربع قسمتى ازپالك 572/1 قطعه 10 بخش 11 

ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
52- رأى شماره 2142 مورخه 1397/3/1 خانم ام لیال شرفیه به شناسنامه شماره 33 کدملى 4569665871 صادره سمنان 
فرزند رمضانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/76 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 6 اصلى واقع دربخش 12 

ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى رضا قلى عموقنبرى به صورت عادى وباواسطه مى باشد 
53- رأى شماره 3030 مورخه 1397/3/21 آقاى هادى سلیمى به شناسنامه شماره 45 کدملى 5499842779 صادره 
نجف آباد فرزند رضا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136 مترمربع قسمتى از پالك شماره 484 اصلى واقع درقطعه 

5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
54- رأى شــماره 3171 مورخه 1397/3/24 آقاى محمدرضا غالمى تقى آبادى به شناســنامه شماره 170 کدملى 
5499178453 صادره نجف آباد فرزند نوروز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/20 مترمربع قسمتى ازپالك 
شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه 

وبه صورت عادى مى باشد 
55- رأى شماره 3516 مورخه 1397/4/5آقاى سعید پورشبان به شناسنامه شماره 123 کدملى 1091575517 صادره 
نجف آباد فرزند نصراله درششدانگ یک باب خانه به مساحت 71/92 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 243اصلى واقع 

درقطعه 4 بخش 11ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
56- رأى شماره 3531 مورخه 1397/4/5 خانم مهرى پورشــاهیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 22286 کدملى 
1090220782 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل درششدانگ یک باب خانه به مساحت 89 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

437 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
57- رأى شــماره 3462 مورخه 1397/4/3 آقاى مرتضى مصطفائى نجف آبادى به شناســنامه شماره 435 کدملى 
1091109249 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/11 مترمربع قسمتى ازپالك 

1023قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
58- رأى شــماره 3456 مورخه 1397/4/2 آقاى امین آذرى به شناسنامه شماره 2208 کدملى 1091312168 صادره 
نجف آباد فرزند محسن درششدانگ یک باب ورزشگاه ودفترادارى به مساحت 5183/47 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

6 اصلى واقع دربخش 12 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
59- رأى شماره 2206 مورخه 1397/3/2 آقاى محمد کیماسى به شناسنامه شماره 9 کدملى 1129412121 صادره 
فریدونشهر فرزند اسکندر درششدانگ یک باب خانه ومغازه متصله به مساحت 197/34 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

391/10139 واقع دربخش 9 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
60- رأى شــماره 3340مورخه 1397/3/29 آقاى محمد جاللى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 4159 کدملى 
1091392277 صادره نجف آباد فرزند عبدالرسول درششدانگ یک باب خانه به مساحت 161/20 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 445 اصلى واقع درقطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
61- رأى شــماره 2936 مورخه 1397/3/20 آقــاى احمد ضیائى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 574 کدملى 
1091548927صادره نجف آباد فرزند مصطفى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/52 مترمربع 
که مقدار44/77 مترمربع آن ازپالك 654 ومقدار112/75 مترمربع آن  ازپالك 654/1 واقعات درقطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
62- رأى شــماره 2937 مورخه 1397/3/20 خانم سمیه ابراهیمى  نجف آبادى به شناســنامه شماره 1185 کدملى 
1091604037 صادره نجف آباد فرزند رضا  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 157/52 مترمربع 
که مقدار44/77 مترمربع آن ازپالك 654 ومقدار112/75 مترمربع آن  ازپالك 654/1 واقعات درقطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
63- رأى شماره 2621 مورخه 1397/3/9 آقاى عبدالصمد هادى سیچانى به شناسنامه شماره 594 کدملى 1288582587 
صادره اصفهان فرزند باقر درششد انگ یک باب انبار به مساحت 2320 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 3575 فرعى از391 
اصلى واقع دربخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالکان رسمى عشقعلى منتظرى واسداهللا رشیدى نجف 

آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 
64- رأى شــماره 3287 مورخه 1397/3/28 آقاى رســول نورى جالل آبادى به شناسنامه شــماره 1566 کدملى 
1092100202 صادره نجف آباد فرزند على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/35 مترمربع 

قسمتى ازپالك 1024 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
65- رأى شــماره 3239 مورخه 1397/3/28 خانم فاطمه نصراللهى  نجف آبادى به شناسنامه شماره 2814 کدملى 
1091420793 صادره نجف آباد فرزند عباسعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 102/35 مترمربع 

قسمتى ازپالك 1024 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
66- رأى شــماره 3290 مورخه 1397/3/28 آقاى مرتضى حجتى نجف آبادى به شناســنامه شــماره 309 کدملى 
1090939213 صادره نجف آباد فرزند احمد درششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/15 مترمربع که 148/75مترمربع 
آن برروى پالك 1057/4 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان و 37/40مترمربع برروى پالك 1057/5 قطعه 3 بخش 11 ثبت 

اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
67- رأى شماره 3463 مورخه 1397/4/3 خانم اعظم فروغى به شناسنامه شماره 2182 کدملى 1091311900 صادره 
نجف آباد فرزند صفرعلى دردودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 216 مترمربع قسمتى ازپالك 899 قطعه 7 

بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
68- رأى شماره 3518 مورخه 1397/4/5 آقاى على یوسفى نجف آبادى  به شناسنامه شماره 820 کدملى 1091132801 
صادره نجف آباد فرزند اسداهللا  درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 216 مترمربع قسمتى ازپالك 899 

قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
69- رأى شماره 2176 مورخه 1397/3/2 خانم بهجت صالحى به شناسنامه شماره 112 کدملى 1091535809 صادره 
نجف آباد فرزند محمد صالح دردو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/63 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 331 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت ا صفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
70- رأى شماره 2177 مورخه 1397/3/2 آقاى حسین صالحى  به شناسنامه شماره 27002 کدملى 1090268033 صادره 
نجف آباد فرزند محمد درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 181/63 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 

331 اصلى واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت ا صفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
71- رأى شماره 3525 مورخه 1397/4/5 خانم فاطمه پاینده نجف آبادى به شناسنامه 2315 کدملى 1091373825 
صادره نجف آباد فرزند احمد دردو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 209/70 مترمربع قسمتى ازپالك 
546 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى به صورت باواسطه ازمالک رسمى خانم 

بیگم نوریان خریدارى نموده است 
72- رأى شماره 3522 مورخه 1397/4/5 آقاى مجید حسناتى  نجف آبادى به شناسنامه 785 کدملى 1091297940 
صادره نجف آباد فرزند على  درچهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 209/70 مترمربع قسمتى ازپالك 
546 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى موردتقاضا راطبق قولنامه عادى باواسطه ازمالک رسمى خانم بیگم 

نوریان خریدارى نموده است 
73- رأى شــماره 2930 مورخه 1397/3/20 آقاى ابراهیم مردانى نجف آبادى به شناســنامه شماره 25514 کدملى 
1090253052 صادره نجف آباد فرزند لطفعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/42 مترمربع 
قسمتى ازپالك شماره 1229 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد

74- رأى شماره 2933 مورخه 1397/3/20 خانم مهناز کریم زاده  به شناسنامه شماره 27029 کدملى 1090268297 
صادره نجف آباد فرزند ابوالحسن  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/42 مترمربع قسمتى ازپالك 

شماره 1229 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
75- رأى شماره  3403 مورخه 1397/3/31 آقاى مهدى پورقاســمیان نجف آبادى به شناسنامه شماره 982 کدملى 
1091143579 صادره نجف آباد فرزند فتحعلى درقسمتى ازیک باب خانه به مساحت 146/63 مترمربع که قسمتى ازپالك 
512 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان مى باشد وباقسمتى ازپالك 511 قطعه 6 بخش 11 ثبت اصفهان توام وتشکیل یکباب 
خانه راداده است ودرخواست متقاضى نسبت به قسمت واقع شده موردتقاضا برروى پالك 511 قطعه 6 بخش 11 ثبت 

اصفهان به علت عدم ارائه مدارك کافى ردشده است - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
76- رأى شماره 3405 مورخه 1397/3/31 آقاى رحیم شفیعى آبادچى به شناسنامه شماره 18 کدملى 5499779074 
صادره تیران وکرون فرزند محمد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 136 مترمربع قسمتى ازپالك 475 قطعه 7 بخش 

11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
77- رأى شــماره 3312 مورخه 1397/3/29 خانم عصمت قناعت کارنجف آبادى به شناســنامه شماره 53 کدملى 
1090751575 صادره نجف آباد فرزند جعفر درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/70 مترمربع 

قسمتى ازپالك 195 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
78- رأى شماره 3311 مورخه 1397/3/29 خانم زهرا ایزدى نجف آبادى به شناسنامه شماره 402 کدملى 1091294127 
صادره نجف آباد فرزند غالمحسین  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/70 مترمربع قسمتى 

ازپالك 195 قطعه 11 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
79- رأى شــماره 2913 مورخــه 1397/3/19 خانم اعظــم صادقى جالل آبادى به شناســنامه شــماره 29711 
کدملى1090295197 صادره نجف آباد فرزند ابوالقاسم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/85 مترمربع قسمتى 

ازپالك شماره 335 اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 بت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
80- رأى شماره 2740 مورخه 1397/3/12 خانم زهراسادات مرتضوى به شناسنامه شماره 29592کدملى 1090294001 
صادره نجف آباد فرزند سید محمد تقى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 125/5 مترمربع قسمتى ازپالك 860 قطعه 

3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
81- رأى شماره 3537 مورخه 1397/4/5 خانم پروانه شایگان به شناسنامه شماره 23176 کدملى 1090229682 صادره 
نجف آباد فرزند حسین درششدانگ یک باب خانه و مغازه به مساحت 122/50 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 311 اصلى 

واقع درقطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
82- رأى شماره 4042 مورخه 1397/4/21 آقاى محمد هادى نجف آبادى به شناسنامه شماره 257 کدملى 1091617112 
صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 106/54 مترمربع قسمتى ازپالك 366 قطعه 7 بخش 

11 ثبت اصفهان –متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
83- رأى شماره 3246 مورخه 1397/3/28 خانم زیباعیدیوندى به شناسنامه شماره853 کدملى 5559335134 صادره 
کوهرنگ فرزند غالم على درششدانگ یک باب خانه به مساحت 198/11 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع 
دربخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
84- رأى شماره 2918 مورخه 1397/3/19 آقاى عبدالحسین اسماعیلى به شناسنامه شماره 16 کدملى 5759700677 
صادره چادگان فرزند حیدرآقا درششدانگ یک باب خانه به مساحت 138/30 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 589 اصلى 

واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
85- رأى شــماره 1875 مورخــه 1397/2/27خانم آرزو مهدى نژاد به شناســنامه شــماره 1080127641 کدملى 
1080127641 صادره نجف آباد فرزند مانده على درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/33 مترمربع 

قسمتى ازپالك شماره 1758 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى مصطفى على 
عسگرى نجف آبادى به صورت عادى وبى واسطه مى باشد 

86- رأى شــماره 1876 مورخه 1397/2/27آقاى مجتبى احمدى قهریزجانى به شناســنامه شــماره 3819 کدملى 
1091388873 صادره نجف آباد فرزند حشمت اله درسه دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 134/33 
مترمربع قسمتى ازپالك شماره 1758 اصلى واقع درقطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان – انتقال ملک از مالک رسمى مصطفى 

على عسگرى نجف آبادى به صورت عادى وبا واسطه مى باشد 
87- رأى شــماره 4040 مورخه 1397/4/21 خانم اشــرف عمو قنبرى نجف آبادى به شناسنامه شماره 357 کدملى 
1090998449 صادره نجف آباد فرزند غالمحسین درششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/90مترمربع قسمتى ازپالك 

251 قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
88- رأى شــماره 3652 مورخه 1397/4/10 آقاى محســن سلیمانى نجف آبادى به شناســنامه شماره 88 کدملى 
4723661107 صادره نجف فرزند غالمحسین درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 11/87 مترمربع قسمتى ازپالك 

618 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
89- رأى شماره 3785 مورخه 1397/4/14 خانم طاهره خوشــنودى نجف آبادى به شناسنامه شماره 1517 کدملى 
1091165459 صادره نجف آباد فرزند براتعلى دردو دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 160 مترمربع 

قسمتى ازپالك 1125 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
90- رأى شماره 3739 مورخه 1397/4/12 آقاى ایرج محمدى قلعه سفیدى به شناسنامه شماره 55 کدملى 1111417083 
صادره فالورجان  فرزند احمد  درچهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 160 مترمربع قسمتى ازپالك 

1125 قطعه 7 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
91- رأى شــماره 3662 مورخه 1397/4/10 آقاى محمد على یوســفان نجف آبادى به شناسنامه شماره 71 کدملى 
1091480117 صادره نجف آباد فرزند رجبعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه وخانه به مساحت 58/60 

مترمربع قسمتى ازپالك 329 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
92- رأى شــماره 3663 مورخه 1397/4/10 خانم عصمت مغنى باشــى نجف آبادى به شناسنامه شماره 4 کدملى 
1091073228 صادره نجف آباد فرزند عزیزاله  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب مغازه وخانه به مساحت 58/60 

مترمربع قسمتى ازپالك 329 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
93- رأى شــماره 3729 مورخه 1397/4/12 خانم صدیقه احمدى چادگانى به شناســنامه شــماره 22378 کدملى 
1090221703 صادره نجف آباد فرزند قهرمان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 142/55 مترمربع قسمتى ازپالك 

703 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
94- رأى شماره 607 مورخه 1397/1/29 خانم صفیه دارابى به شناسنامه شماره 1461 کدملى 4849162576 صادره ازنا 
فرزند عزت اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/55 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 

ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
95- رأى شماره 608 مورخه 1397/1/29 خانم صفیه دارابى به شناسنامه شماره 1461 کدملى 4849162576 صادره ازنا 
فرزند عزت اله درششدانگ یکباب مغازه به مساحت 38/99 مترمربع قسمتى ازپالك شماره 87 اصلى واقع دربخش 12 

ثبت اصفهان – انتقال ملک ازمالک رسمى غالمحسین معینى باواسطه وبه صورت عادى مى باشد 
96- رأى شــماره 3730 مورخه 1397/4/12 خانم زهره خزائیلى نجف آبادى به شناســنامه شماره 26161 کدملى 
1090259557 صادره نجف آباد فرزند محمدعلى درششدانگ یک باب خانه به مساحت 94/86 مترمربع قسمتى ازپالك 

378 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد 
97- رأى شــماره 3734 مورخه 1397/4/12 خانم شهین صالحى نجف آبادى به شناســنامه شماره 29833 کدملى 
1090296401 صادره نجف آباد فرزند قربانعلى درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/75 مترمربع 

قسمتى از پالك 451 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
98- رأى شماره 3732 مورخه 1397/4/12 آقاى حمید حاجى رجب  نجف آبادى به شناسنامه شماره 29870 کدملى 
1090296770صادره نجف آباد فرزند حسینعلى  درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/75 مترمربع 

قسمتى از پالك 451 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد
99- رأى اصالحى شماره4608 مورخه 1397/5/6 پبرو رأى شماره 3068 مورخه 1397/3/22 آقاى مسعود رضائیان 
نجف آبادى به شماره شناسنامه 0 کدملى 1080415297 صادره نجف آباد فرزند حسین درسه دانگ مشاع ازششدانگ  
یک باب خانه به مساحت 109/94 مترمربع قسمتى از پالك 236/2 قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان - متقاضى مالک 

رسمى مشاعى مى باشد
100- آراء اصالحى شماره 12447و12448و12449و12450و12451مورخه 1396/12/26پیرو آراء شماره 6078و6071 
و6074مورخه 1396/6/21 و6000و6019 مورخه 1396/6/19 میزان مالکیت آقاى عباس ایزدى وعفت ابراهیم نجف 
آبادى هرکدام نسبت به دو ویک –چهارم دانگ مشاع ازششــدانگ وسمیرا شاه پورى ارانى واسماء حبیب اللهى نجف 
آبادى ومینامروى هرکدام نسبت به یک – دوم دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه قسمتى ازپالك 696/3قطعه 3 بخش 
11صحیح مى باشد –راى صادره قبلى بارعایت اصالحات فوق قابل اجرامى باشد تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/09 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/05/24م الف:215664  حسین زمانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد /5/229
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9709973760000414 شماره پرونده: 9609983760000620 شماره بایگانى شعبه: 960775 تاریخ 
تنظیم: 1397/04/30 خواهان: آقاى محمد شاه نظرى فرزند حسین با وکالت خانم مرضیه شاه نظرى گرگابى فرزند حسین 
به نشانى استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شهر شاهین شهر، خ پروین اعتصامى فرعى 2 غربى ساختمان 
ستاره ط 4 واحد 11 خواندگان: 1- آقاى جالل قهرمانیان فرزند زالى به نشانى استان فارس- شهرستان شیراز، شهر شهر 
صدرا، خیابان والیت نبش کوچه 2، 2- خانم آناهیتا محمدى فرزند محمدعلى به نشانى خواسته ها: 1- تامین خواسته 
2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسى 3- مطالبه وجه چک. راى دادگاه: در خصوص دعوى محمد شاه نظرى با وکالت خانم 
مرضیه شاه نظرى به طرفیت خانم آناهیتا محمدى و آقاى جالل قهرمانیان به خواسته محکومیت خوانده ردیف اول به 
پرداخت مبلغ نود و نه میلیون و پانصد و چهل هزار تومان بابت صدور شش فقره چک به شماره هاى 1- 373305 مورخ 
96/6/13 به مبلغ یکصد و شصت و هشت میلیون ریال و شــماره 2- 862/373306 مورخ 96/7/10 به مبلغ یکصد و 
هفتاد و دو میلیون ریال و شــماره 3- 861/373324 مورخ 96/7/13 به مبلغ یکصد و نود و یک میلیون ریال و شماره 
4- 0157/926366 مورخ 96/5/25 به مبلغ یکصد و نود و سه میلیون ریال و شماره 5- 0157/908266 مورخ 96/3/6 به 
مبلغ یکصد و یک میلیون و چهارصد هزار ریال و شماره 6- 861/373314 مورخ 96/6/21 به مبلغ یکصد و هفتاد میلیون 
ریال و محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ ده میلیون و چهارصد هزار تومان بابت ضمانت چک شماره 908266 
تضامنا با خوانده ردیف اول به انضمام خسارات دادرسى و تاخیر در تادیه دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمى و مستندات 
ابرازى شامل کپى مصدق چک هاى موصوف و گواهى عدم پرداخت بانک محال علیه و توجهاً به وجود اصول چک ها در 
ید مدعى و اینکه خواندگان علیرغم دعوت و ابالغ قانونى اخطاریه حضور نیافته و دفاعى ننموده اند لذا دعوى خواهان را وارد 
دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و عمومات قانون چک 
خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ نود و نه میلیون و پانصد و چهل هزار تومان بابت اصل خواسته و به پرداخت خسارات 
دادرسى اعم از هزینه دادرسى در حق صندوق دولت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانون و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررسید چک ها لغایت یوم الوصول براساس شاخص تورم بانک مرکزى در حق خواهان محکوم مى نماید و همچنین 
خوانده ردیف دوم را نیز به پرداخت تضامنى مبلغ ده میلیون و چهارصد هزار تومان بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک مذکور وفق شاخص تورم بانک مرکزى لغایت یوم الوصول و پرداخت خسارات دادرسى در حق صندوق 
دولت و خواهان محکوم مى نماید. راى صادره  شده غیابى بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف 
همین مدت قابل تجدیدنظر خواهى در دادگاه هاى تجدیدنظر استان اصفهان است. استان اصفهان، شهرستان شاهین 
شهر، میدان امام حسین(ع)، خیابان شهید منتظرى، خیابان شهید توالیى، دادگسترى شاهین شهر. م الف: 220959 وحید 

هادى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شاهین شهر /5/565
ابالغ راى

شماره پرونده: 49/97ش10ح شــماره دادنامه: 191- 97/4/19 تاریخ رسیدگى: 97/3/21 مرجع رسیدگى: شعبه دهم 
حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر خواهان: آقاى سید عین اله صالحى فرزند سید زینل به نشانى شاهین شهر خ 
فردوسى فرعى 16 غربى پالك 4 خواندگان: 1- خانم مریم عباسى 2- آقاى هوشنگ جعفرى هر دو به نشانى مجهول 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ 7/400/000 ریال بابت یک فقره چک عهده بانک سپه به شماره 1/061532 مورخ 96/11/2 
با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجراى تشریفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاکنندگان ذیل 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
راى مى نماید. راى قاضى شورا: در خصوص دعوى خواهان آقاى سید عین اله صالحى فرزند سید زینل به طرفیت خوانده 
 گان: 1- خانم مریم عباسى 2- آقاى هوشنگ جعفرى هر دو به نشانى مجهول المکان به خواسته: مطالبه مطالبه مبلغ 
7/400/000 ریال بابت یک فقره چک عهده بانک سپه به شماره 1/061532 مورخ 96/11/2 با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسى نظر به اینکه علیرغم ابالغ قانونى و ضمائم آن (دادخواست خواهان و مستندات تقدیمى شامل چک 
برگشت شده از ناحیه بانک) و اینکه خوانده صادرکننده چک بوده و در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به دعوى خواهان 
ایراد و دفاعى را به عمل نیاورده و دلیلى بر برائت خود به شورا اقامه نکرده است 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 استحصاب بقاى دین به استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198- 519- 522 
و 515 قانون آیین 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 خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 7/400/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 257/500 
ریال هزینه دادرسى و الصاق تمبر 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 96/11/2 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را صادر 
و اعالم مى دارد راى صادره غیابى ظرف بیست روزپس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم حقوقى شاهین شهر مى باشد. م الف: 220967 رضوانى قاضى شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر (مجتمع شماره یک) /5/566
ابالغ راى

کالسه پرونده: 970037 مرجع رسیدگى کننده: شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: غالم رضا شیشه گر به 
نشانى خ سروش، خیابان صاحب الزمان پالك 4 وکیل خواهان: مصطفى نوروزى مهیارى و امیرحسین حبیب اللهى به 
نشانى: اصفهان خ شریف واقفى بعد از چهار راه گلزار نبش کوچه شایسته (کوچه 24) خوانده: محمد حیاتى کرآبادى به 
نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه به تاریخ 97/4/23 شعبه 29 شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاکننده زیر 
تشکیل، پرونده کالسه 970037 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتى مبادرت 
به صدور راى مى نماید. راى شورا: در خصوص دعواى آقاى غالمرضا شیشه گر به طرفیت آقاى محمدحیاتى کرآبادى 
به خواسته مطالبه مبلغ سى میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره 746886 مورخه 96/3/10 بانک تجارت به 
انضمام هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقاى اصول مستندات در ید خواهان که داللت 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونى در جلسه رسیدگى حضور نیافته و هیچگونه 
دلیل و مدرك و دفاع موجهى در خصوص دعوى مطروحه مبنى بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا 
شورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198- 519- 515- 522 قانون آیین دادرسى مدنى 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سى میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد چهل و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک (96/3/10) تا زمان اجراى حکم بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزى حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونى و هزینه نشر آگهى تا حصول نتیجه در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 
راى صادره غیابى و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى شهرستان اصفهان مى باشد. م الف: 223735 شعبه 29 شوراى حل 

اختالف اصفهان (مجتمع شماره دو)  /5/601
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9609970350301385 شــماره پرونده: 9409980350300677 شــماره بایگانى شعبه: 940762 
پرونده کالســه: 9409980350300677 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان تصمیم نهایى شماره 
9609970350301385 خواهان: آقاى احمد شکرانه چهارسوقى فرزند حسن با وکالت آقاى مصطفى خنجرى دهنوى 
فرزند غالمرضا به نشانى اصفهان، اصفهان، اصفهان، خ امام خمینى، بعد از شاهپور فرعى 164، پ 32 خوانده: خانم گالبتون 
امیرى به نشانى شهرستان اصفهان خ کاشانى خ جامى انتهاى کوچه دسگرده بعد از پالك 44 طبقه اول مجموعه مسکونى 
آپارتمانى منزل مرحوم شکرانه خواسته: الزام به ایفاى تعهد (مالى) مبنى بر گردشکار: دادگاه با بررسى محتویات پرونده ختم 
رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص دادخواست آقاى احمد شکرانه 
چهارسوقى فرزند حسن با وکالت آقاى مصطفى خنجرى به طرفیت خانم گالبتون امیرى به خواسته صدور حکم مبنى بر 
تنفیذ اقرارنامه عادى مورخ 1385/1/15 و مطالبه خسارات دادرسى به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده، تصویر 
اقرارنامه مزبور و اینکه در پرونده استنادى کالسه 86006 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان ضمن رسیدگى به 
دعواى اثبات مالکیت و انتقال سند مالکیت ملک موضوع اقرارنامه به آن رسیدگى شده و به موجب نظریه مصون از اعتراض 
هیئت کارشناسان رسمى دادگسترى اصالت سند مزبور و انطباق زمان تنظیم متن با اخذ اثرانگشت خانم گالبتون امیرى 
محرز شده است و با توجه به اینکه از سوى خوانده دفاع به عمل نیامده است و با تذکر به اینکه تاریخ اقرارنامه مزبور حسب 
حکایت پرونده استنادى مزبور و تاریخ مندرج در آن 85/3/15 مى باشد دادگاه دعواى خواهان را ثابت دانسته و مستندا به 
مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسى در امور مدنى حکم به تنفیذ اقرارنامه فوق االشاره و محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 780/000 ریال به عنوان هزینه دادرسى و هزینه نشر آگهى و مبلغ 2/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان صادر مى نماید راى صادره غیابى و ظرف بیست روز پس  ابالغ قابل واخواهى در همین دادگاه و سپس قابل اعتراض 
در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مى باشد. اصفهان، خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان 

اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305. م الف: 223754 موسوى رئیس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان /5/602
ابالغیه

شماره ابالغنامه: 9710100370002217 شــماره پرونده: 9709983635600197 شماره بایگانى شعبه: 970175 
مشخصات ابالغ شونده حقیقى: علیرضا رشیدى فرزند هاشم کدپستى: 8438143461 کدملى: 1142489167 به نشانى: 
خمینى شهر جوى آباد خ شمس تبریزى جنب مســجد جعفرآباد ك بهمن پ 44 (ك قنات پ 44 و 46) تاریخ حضور: 

1397/07/07 شنبه ساعت: 09:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگسترى کل استان 
اصفهان طبقه 4 اتاق 455 در خصوص شکایت دانیال دادور و بهمن دادور علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در 
این شعبه حاضر شوید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/06/03  م الف: 223899 شعبه 

2 دادگاه کیفرى یک استان اصفهان (16 کیفرى استان سابق) /5/603
ابالغ راى

شماره دادنامه: 9409970354300757 شماره پرونده: 9309980362001171 شماره بایگانى شعبه: 931183 شاکى: 
آقاى امید هاشمى نژاد فرزند حمیدرضا به نشانى شهرستان اصفهان خ حکیم نظامى نرسیده به چهارراه شریعتى نمایشگاه 
اتومبیل پیمان متهم: آقاى پژمان صادق زاده فرزند رحمت اله به نشانى شهرستان اصفهان سپاهان شهر بلوار الغدیر مجتمع 
ارگ ط 3 واحد 31 اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادى 2- ضرب و جرح عمدى 3- تهدید گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى 
پژمان صادق زاده فرزند رحمت ا... دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدى، توهین و تهدید نسبت به شاکى آقاى امید هاشمى نژاد 
اردستانى فرزند حمیدرضا به شرح کیفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب اصفهان، با عنایت به مندرجات پرونده، 
گزارش مرجع انتظامى، شیوه اظهارات شاکى در مقام طرح شکایت نظریه پزشکى قانونى در معاینه از مصدوم، موداى 
اظهارات شهود و نظر به اینکه متهم با وصف ابالغ در دادسرا و دادگاه حاضر نگردیده و جلب وى نیز میسر نشده است و با 
التفات به سایر قرائن موجود وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنداً به مواد 709 و 710 و 714 و 
134 قانون مجازات اسالمى 92 و مواد 608 و 669 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسالمى حکم بر محکومیت متهم 
به پرداخت نیم صدم دیه کامل بابت خراشیدگى حارصه بازوى راست و سه هزارم کبودى خلف ساعد چپ و قسمت تحتانى 
سمت راست خلف قفسه سینه ظرف مهلت یک سال از زمان وقوع بزه در حق شاکى و تحمل 74 ضربه شالق تعزیرى بابت 
اتهام توهین و تحمل دو سال حبس تعزیرى بابت اتهام تهدید صادر و اعالم مى گردد و از بین دو مجازات اخیر صرفا مجازات 
اشد قابل اجرا است راى صادره غیابى و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه سپس ظرف همان 
مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگسترى کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 458. م الف: 223682 زین العابدینى رئیس شعبه 117 دادگاه 

کیفرى دو شهر اصفهان (117 جزایى سابق)  /5/604
ابالغ وقت رسیدگى

وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/05/25 دریکى از روزنامه 
ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالســه 592/96 به این شورا ارسال گردد. ((وقت 
رسیدگى حقوقى)) وقت رسیدگى: مورخ 97/06/24 روز چهارشنبه ســاعت 10 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند 
رضا خوانده: اسماعیل رسول زاده  فرزند عبداهللا به نشانى مجهول المکان – منصور حسین هاشمى فرزند: رضا نشانى: 
دهق-قطب صنعتى- کارخانه منصور حسین هاشمى، خواسته: الزام خواندگان به پرداخت وجه دو فقره چک جمعا به مبلغ 
یکصد و سى و پنج میلیون چهارصد هزار ریال، گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه 
اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به 
خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که 
بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 226223/م الف، دبیرشعبه اول 

شوراى حل اختالف مهردشت/5/605
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/05/25 دریکى از روزنامه 
ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالســه 662/96 به این شورا ارسال گردد. ((وقت 
رسیدگى حقوقى)) وقت رسیدگى: مورخ 97/06/24 روز چهارشنبه ساعت 9 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا 
خوانده: علیرضا امینى فرزند انشاهللا به نشانى مجهول المکان – منصور حسین هاشمى فرزند: رضا  نشانى: دهق-قطب 
صنعتى-خیابان ششم- کارخانه منصور هاشمى، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب 
خسارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم 
به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور 
به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان 
که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 226244/م الف، دبیرشعبه اول 

شوراى حل اختالف مهردشت/5/606
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/05/25 دریکى از روزنامه ها 
کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 663/97 به این شورا ارسال گردد. ((وقت رسیدگى 
حقوقى)) وقت رسیدگى: مورخ 97/06/24 روز چهارشنبه ساعت 09:30 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا خوانده: 
سودابه جعفرى فرزند ولى به نشانى مجهول المکان –علیرضا امینى فرزند: انشاهللا نشانى: مجهول المکان- منصور حسین 
هاشمى فرزند: رضا نشانى: دهق-قطب صنعتى-خیابان ششم-کارخانه منصور هاشمى، خواسته: تقاضاى مطالبه و الزام 
خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ صدو پنجاه میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسى و خسارات تاخیر تادیه، 
گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت 
وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن 10 روز خواهد بود. 226212/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/5/607
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/05/25 دریکى از روزنامه 
ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالســه 128/97 به این شورا ارسال گردد. ((وقت 
رسیدگى حقوقى)) وقت رسیدگى: مورخ 97/06/24 روز چهارشنبه ساعت 9 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا 
خوانده: جعفرصالحى فرزند غالمرضا به نشانى مجهول المکان – مصطفى اکبرى فرزند: اسمعلى نشانى: دهق-جنب 
هنرستان امام على(ع)،  خواسته: تقاضاى صدور حکم و الزام خواندگان به پرداخت 4 فقره چک جمعا به مبلغ صدو شصت 
میلیون ریال با خسارت قانونى اعم از هزینه دادرسى و تاخیر تادیه گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده 
تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور 
به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان 
که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 226220/م الف، دبیرشعبه اول 

شوراى حل اختالف مهردشت/5/608
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/05/25 دریکى از روزنامه ها 
کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 344/96 به این شورا ارسال گردد. ((وقت رسیدگى 
حقوقى)) وقت رسیدگى: مورخ 97/06/24 روز چهارشنبه ساعت 11 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا خوانده: 
پیمان لطیفى ضیجانى  فرزند محمدصادق به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک 
فقره چک بالمحل با خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم 
به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور 
به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که 
بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 226221/م الف، دبیرشعبه اول 

شوراى حل اختالف مهردشت/ 5/609
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/05/25 دریکى از روزنامه 
ها کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالســه 353/96 به این شورا ارسال گردد. ((وقت 
رسیدگى حقوقى)) وقت رسیدگى: مورخ 97/06/24 روز چهارشنبه ساعت 10:30 خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند 
رضا خوانده: على ذوالفقارى فرزند رمضان به نشانى مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ سى و چهار میلیون ریال وجه یک 
فقره چک بالمحل باخسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسى گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم 
به شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا 
خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور 
به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که 
بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 226214/م الف، دبیرشعبه اول 

شوراى حل اختالف مهردشت/ 5/610
ابالغ وقت رسیدگى

 وقت رسیدگى حقوقى: شعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت. یک نوبت حداکثر تا تاریخ 97/05/25 دریکى از روزنامه ها 
کثیراالنتشار درج و یک نسخه از آن جهت بهره بردارى درپرونده کالسه 127/97 به این شورا ارسال گردد. ((وقت رسیدگى 
حقوقى)) وقت رسیدگى: مورخ 97/06/24 روز چهارشنبه ساعت 10 صبح خواهان: رسول حسین هاشمى فرزند رضا خوانده: 
حمید شهبازى  فرزند عوض به نشانى مجهول المکان- مصطفى اکبرى فرزند: اسمعلى نشانى: دهق- جاده شرکت گاز 
جنب هنرستان امام على، گردشکار: خواهان مذکور دادخواستى به طرفیت خوانده تسلیم به شعبه اول شوراى حل اختالف 
مهردشت نموده که ثبت وقت رسیدگى تعیین و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى 
مدنى مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهى ظرف مدت 
یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود وقت رسیدگى مذکور به خوانده ابالغ و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر خود جهت رسیدگى حضوربهم رساند. چنان که بعدا ابالغ به وسیله آگهى الزم شود. 
فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 226219/م الف، دبیرشعبه اول شوراى حل اختالف مهردشت/ 5/611

وقت اجراى قرار تحریرترکه
 شوراى حل اختالف اصفهان- بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب در خواســت فرحناز ابراهیمى جابرى به طرفیت 
اکبرصالحى –محمود صالحى قرار تحریر ترکه مرحوم مهدیقلى صالحى طى شماره97/412در شوراى حل اختالف زرین 
شهرصادر و وقت اجراى قرار ساعت 10/30مورخه 97/6/25تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنهابستانکاران و 
مدیو نین به متوفى وکسان که حقى برترکه متوفى دارنددعوت مى شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
به آدرس حاضر شوند . عدم حضور مدعوین مانع اجراى قرار نخواهد بود./م :الف 224151 مسئول دبیر خانه شوراى حل 

اختالف  شعبه چهارم لنجان  /5/612
ابالغ وقت دادرسى

خواهان محمد مطلبى به وکالت مرجان منتظرى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه به طرفیت خوانده حمید رضا 
رحیمى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 519/97 ثبت گردیده 
و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/25 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و 
نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه 
شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد 
بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 218744/ م الف شعبه 11حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد/5/613

 ابالغ رأى
راى شوراى حل اختالف شعبه ســوم نجف آباد دروقت مقرر رسیدگى جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد 
بتصدى اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده امر به کالسه 1008/96 شوراى حل اختالف سوم تحت نظر است. 
مالحظه مى گردد خوانده 1. بابک بابائى پویا 2. طالب ناصرى علیرغم ابالغ به وصف قانونى و انتظارکافى حضور ندارد و 
الیحه اى تقدیم ننموده است. خواهان حضور دارد و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمى و منضمات پیوستى 
است، عرض دیگرى ندارم. شورا با بررسى محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور راى 
مى نماید. درخصوص دعوى خواهان مرتضى فرقانى بطرفیت خواندگان:1. بابک بابائى پویا 2. طالب ناصرى به آدرس 1. 
اردبیل-میدان جهاد- روبروى رفاه ك پ 561460 -2. مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 65/000/000 ریال بابت 1 
فقره چک بشماره 569780 به شرح متن دادخواست به انضمام مطلق خسارات دادرسى و خسارت تاخیردرتادیه95/09/30 
باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان درجلسه دادرسى و تصویرمصدق چک و گواهى عدم پرداخت مورد ادعاى 
خواهان که به امضاى خوانده رسیده و باتوجه به عدم حضور خوانده و عدم ارائه دلیل مبنى بر برائت ذمه خود لذا دعوى طروحه 
را محرز و ثابت تشخیص مستدا به ماواد، 522-519-515-502-198 قانون آیین دادرسى مدنى حکم بر محکومیت 
خواندگان: 1. بابک بابائى پویا 2. طالب ناصرى به طور تضامنى به پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ هشتاد و شش هزار و دویست و پنجاه تومان ریال هزینه دادرسى وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
پرداخت خسارت تاخیر در تادیه  از تاریخ سررسید 95/09/30 لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجراى حکم 
محاسبه مى گردد وصول و ایصال مى گردد درحق خواهان مرتضى فرقانى صادر و اعالم میگردد. راى صادره نسبت به 
خواندگان: 1. بابک بابائى پویا 2. طالب ناصرى غیابى ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا 
و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهى در دادگاههاى عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 218574/م 

الف- قاضى شعبه 3 شوراى حل اختالف/5/614



سالمتسالمت 07073293 سال پانزدهمچهارشنبه  24مرداد  ماه   1397

 تحدید حدود اختصاصى
شماره صادره 1397/08/513536- تاریخ ثبت صادره : 1397/05/21 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه 
پالك شماره 19/1114 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام خانم همدم سلطان امینى 
فالورجانى فرزند رحمن در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1397/06/14 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. - م الف / 597 حبیب اکبرى- معاون اداره ثبت اسناد وامالك 

فالورجان /5/615 
ابالغ وقت رسیدگى

آگهى ابالغیه- شماره ابالغنامه: 9710103731503435 شماره پرونده: 9709983731500114 شماره بایگانى شعبه: 
970115 خواهان  شهردارى نجف آباد دادخواستى به طرفیت خواندگان شرکت آتى سوز صنعت-معین حاج صادقیان-

افشین رجبى نسب به مطالبه وجه سه فقره چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه:970115 شعبه 5 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف آباد ثبت و وقت رسیدگى  مورخ 97/06/25 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خواندگان معین حاج صادقیان- افشین 
رجبى نسب و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیر االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگى در دادگاه حاضر گردد.(به علت نزدیک بودن وقت رسیدگى در اسرع وقت اقدام گردد) 

224193/م الف- منشى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوى شهرستان نجف اباد/5/616 
 ابالغ رأى

راى شورا-خواهان/آقاى علیمردان اله یارى فرزند ابراهیم-نشانى: نجف آباد خ مولوى شمالى کوى شهید شیرازى پ 7 
کدپستى 8514849183 با وکالت محمد لطفى و عظیمه صادقى- خوانده/ آقاى عباس حاتمى فرزند محمد نشانى: مجهول 
المکان- (حکم پرداخت بدهى به استناد چک و سفته) بتاریخ 97/04/30 پرونده کالسه 274/97- جلسه حوزه هفتم شوراى 
حل اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: 
راى شورا درخصوص دعوى آقاى علیمردان اله یارى بطرفیت عباس حاتمى بخواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال 
بابت وجه 6 فقره چک به شماره هاى 02123616(96/10/15) و 02123617(96/09/25) و 2123618(96/08/25) و 
2123619(96/09/12) و 02123621( 96/06/27) و 02123622(96/06/31) عهده پست بانک ایران و مطالبه خسارت 
تادیه و هزینه دادرسى، باتوجه به محتویات پرونده رونوشت چک ها و گواهى نامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال 
علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشرآگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع انکارى ننموده 
است.لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 307و309 
و310و313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/420/000 ریال 
بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشرآگهى و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک ها 96/10/15 و 96/09/25 و 96/08/25 و 96/09/12 و 96/06/27 و 96/06/31 لغایت اجراى حکم 
در حق خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى 

شهرستان نجف آباد مى باشد. 218538/م الف کاظمى- قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/5/617
ابالغ رأى

 راى شورا-خواهان/آقاى عباس سلیمیان فرزند جعفر قلى نشانى: نجف اباد-خ قدس مرکزى-کد پستى 8517616777 با 
وکالت خانم عظیمه صادقى- خوانده/ آقاى مجید استکى فرزند عبدالحسین نشانى: مجهول المکان-(حکم پرداخت بدهى 
به استناد چک و سفته) بتاریخ 97/04/30 پرونده کالسه 272/97 - جلسه حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان نجف 
آباد تشکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى شورا درخصوص دعوى 
آقاى عباس سلیمیان بطرفیت مجید استکى بخواسته مطالبه مبلغ 46/300/000 ریال بابت وجه 1 فقره چک به شماره 
122770 مورخ 96/05/30 عهده پست بانک ایران و مطالبه خسارت تادیه و هزینه دادرسى، باتوجه به محتویات پرونده 
رونوشت چک و گواهى نامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق 
نشرآگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع انکارى ننموده است.لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداً 
به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 307و309 و310و313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 
46/300/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/630/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 
500/000 ریال بابت هزینه نشرآگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/05/30 لغایت اجراى حکم در حق 
خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى شهرستان 

نجف آباد مى باشد. 218537/م الف کاظمى-  قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/5/618
 ابالغ رأى

راى شورا-خواهان-آقاى عباس سلیمیان فرزند جعفر قلى نشانى: نجف اباد-خ قدس مرکزى-کد پستى 8517616777 
با وکالت آقاى محمد لطفى و خانم عظیمه صادقى- خوانده/ آقاى حسن نودهى فرزند غالمرضا نشانى: مجهول المکان-
(حکم پرداخت بدهى به استناد چک و سفته) بتاریخ 97/04/30 پرونده کالسه 276/97 - جلسه حوزه هفتم شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد تشکیل است شورا با بررسى محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى نماید: راى 
شورا درخصوص دعوى آقاى عباس سلیمیان بطرفیت حسین نودهى بخواسته مطالبه مبلغ 115/225/000 ریال بابت وجه 
1 فقره چک به شماره 380173 مورخ 96/03/15 عهده بانک ملى ایران و مطالبه خسارت تادیه و هزینه دادرسى، باتوجه به 
محتویات پرونده رونوشت چک و گواهى نامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ از طریق نشرآگهى در جلسه رسیدگى شورا حاضر نشده و دفاع انکارى ننموده است.لذا شورا دعوى خواهان را وارد 
دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 307و309 و310و313 قانون تجارت خوانده 
را به پرداخت مبلغ 115/225/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه دادرسى و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشرآگهى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/03/15 
لغایت اجراى حکم در حق خواهان که در اجراى احکام محاسبه خواهد شد محکوم مى نماید راى صادره غیابى و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شورا و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهى 
در محاکم عمومى شهرستان نجف آباد مى باشد. 218536/م الف کاظمى - قاضى شوراى حل اختالف گلدشت/5/619

 ابالغ رأى
شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد کالسه پرونده1310/96 شماره دادنامه240-97/03/19  مرجع رسیدگى کننده: 
شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: مجید عسگر پور به نشانى نجف آباد-خیابان امام غربى چهارباغ-
بعداز خیابان باهنر-ابزار صنعتى ستاك  وکیل:سحر سینایى نشانى: نجف اباد-خ شریعتى-نبش چهارراه فردوسى- جنب 

بانک سپه-طبقه اول خوانده سعید میرباقرى به نشانى مجهول المکان بخواسته: مطالبه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار 
تومان ثمن معامله به انضمام مطلق خسارت دادرسى حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسى 2.خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 
لغایت اجراى حکم، گردشکار: پس از ارجاع به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذنظریه مشورتى 
اعضاء، قاضى شورا ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى قاضى شورا درخصوص دعوى 
خواهان آقاى مجید عسگر پور با وکالت خانم سحر سینایى بطرفیت خوانده آقاى سعید میرباقرى مبنى بر 1.مطالبه مبلغ شش 
میلیون و پانصد هزار تومان ثمن معامله به انضمام مطلق خسارت دادرسى (حق الوکاله وکیل،هزینه دادرسى و...) 2.خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ مطالبه لغایت اجراى حکم باتوجه به کپى فاکتورهاى ارائه شده از طرف وکیل خواهان و همچنین ضمن 
توجه به افزایش خواسته وکیل خواهان در صورت جلسه اول که جمع کل بدهى خوانده مبلغ 72/400/000 ریال مى باشد. 
از توجه به مستندات ضمیمه شده که عبارت است از کپى فاکتورایشان که موید طلبکار بودن خواهان است و به عالوه اینکه 
خوانده على رغم نشرآگهى در جلسه حضور نداشته و الیحه اى ارسال ننموده و دلیلى موید برائت ذمه خود ارائه ننموده، لذا 
مستنداً به مواد 198و 515 و 519 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى دعوى مطروحه را ثابت 
تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 72/400/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 923/500 ریال  
بعنوان هزینه هاى دادرسى و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ دادخواست مورخ  96/12/20 لغایت 
وصول محکوم به صادر و اعالم مى گردد. راى صادره  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراین شعبه و سپس 
ظرف همین مشابه قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومى شهرستان نجف آباد  مى باشد. 218527/م الف-قاضى شوراى حل 

اختالف شعبه 2 حقوقى حوزه قضایى نجف آباد/5/620
ابالغ وقت رسیدگى

 شماره ابالغنامه : 9710103730403903- شماره پرونده: 9709983730400530- شماره بایگانى شعبه 970538- 
ابالغ وقت رسیدگى- خواهان 1. ژاله تدین 2. گیتى تدین 3. فریدخت تدین 4. ورثه مرحوم شهناز تدین 5. مسیح تدین 
دادخواستى بطرفیت خوانده: 1. اسماعیل عبدالهى 2. حسین سلیمانى 3. محمد رضا سلیمانى 4. رجبعلى علینقى 5. محمد 
رضا سهیلى به خواسته تقاضاى خلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9709983730400530 
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نجف اباد ثبت و وقت رسیدگى مورخ 1397/06/31 – ساعت: 08:30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسى مدنى به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشار آگهى مى گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگى حاضر گردد. 218492/ م الف مدیر شعبه 4 دادگاه هاى عمومى (حقوقى) شهرستان نجف آباد/5/621
 ابالغ وقت دادرسى

خواهان احمد رضا طوسى به وکالت آقاى مجید محمدى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده مطالبه چک به طرفیت خوانده 
امیر ساالر آبادى به شوراى حل اختالف شعبه 11 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 532/97 
ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 97/06/24 ساعت 8:30صبح تعیین گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
داراى آدرس و نشانى معینى نمى باشد به تقاضاى خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى 
مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر آگهى ظرف 
مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى 
تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 218486/ م الف شعبه 11حقوقى شوراى 

حل اختالف نجف آباد/ 5/622
 حصروراثت 

بهزاد احمدى نجف آبادى داراى شناسنامه شماره 147 به شرح دادخواست به کالسه 554/97 از این دادگاه درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد على احمدى نجف آبادى بشناسنامه 295 در تاریخ 97/01/23 
اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. آزاده احمدى نجف آبادى ش 
ش 60 ، 2. بهزاد احمدى نجف آبادى ش ش 147 ، 3. بهروز احمدى نجف آبادى ش ش 2409 ، 4. غالمرضا احمدى 
نجف آبادى ش ش 3236 (فرزندان متوفى)، 5. شهربانو مددى نجف آبادى ش ش 257 (همسر متوفى) ، متوفى به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى 
اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد 

شد. 218304/م الف رئیس شعبه 10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /5/623
ابالغ رأى 

دادنامه- شماره بایگانى شعبه: 970236 – پرونده کالسه 9609983732202220 شعبه 104 دادگاه کیفرى دو شهر 
نجف اباد تصمیم نهایى شماره 9709973731300701 –شاکى: خانم شایسته قیصرى  فرزند غالمعلى با وکالت خانم 
اکرم شاهپورى ارانى فرزند ابراهیم به نشانى اصفهان- نجف اباد – خ شریعتى نرسیده به چهارراه اهللا اکبر روبروى میوه 
فروش ولیعصر سمت چپ،  متهم:آقاى غالمحسین ستارى فرزند محمود، اتهام : ترك انفاق - ((راى دادگاه)) موضوع این 
پرونده رسیدگى به اتهام آقاى غالمحسین ستارى فرزنده محمود دایر بر ترك انفاق همسر به مدت هفت سال موضوع 
شکایت خانم شایسته قیصرى فرزند غالمعلى با وکالت خانم اکرم شاهپورى ارانى میباشد، شرح شکواییه و اظهارت گواهان 
تعرفه شده و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامى و باتوجه به عدم ابراز هرگونه دفاع در مراحل تحقیق و رسیدگى و مفاد کیفر 
خواست تقدیمى از سوى دادسرا ، قراین موجود حکایت از رابطه زوجیت طرفین و امتناع زوج از انجام تکلیف قانونى مقرر در 
مواد 1106 ،1204،1199،1107، قانون مدنى و انتساب عنوان مجرمانه به او دارد ، لذا دادگاه  با استناد به مواد 19و18و17 
از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 وى را از باب ترك نفقه  همسر به 
تحمل یک سال حبس تعزیرى درجه شش محکوم و راى را اعالم مى نماید.  راى صادره غیابى ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهى در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

مى باشد. 218295/م الف-  على زارع- رئیس شعبه 104 دادگاه کیفرى دو نجف اباد/ 5/624
 فقدان سند مالکیت 

شماره: 139785602030002842 ورثه آقاى فیض اله بهادر فرزند علیخان به شماره ملى: 1090161425  باستناد 2 برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى شدند که سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 9 فرعى از 1007 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 328 دفتر 234 امالك ذیل 
ثبت 52120 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت بشماره 813150 صادر و تسلیم گردیده. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار 1397/05/24 226436/م الف- حسین زمانى رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد/5/625

یک متخصص طــب اورژانس و عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى مراحل گرمازدگى را تشریح کرد.

دکتر شجاعى با اشــاره به اینکه گرمازدگى داراى چهار مرحله است، 
گفت: مراحل استرس گرمایى، خستگى گرمایى، گرمازدگى و سکته 
گرمایى از مراحل گرمازدگى هستند که هر کدام عالیم خاصى را دارند.

در مرحله استرس گرمایى فرد عالیمى مانند سرگیجه، ضعف، حالت 
تهوع، تشنگى و سردرد را احساس مى کند.

در مرحله خســتگى گرمایى نیز با عالیمى نظیر عرق کردن شدید، 

خستگى، قرمز شدن پوست، گرگرفتگى یا اسپاسم عضالت به همراه 
درد، سردرد یا سرگیجه خفیف و حالت تهوع همراه است.

مرحله گرمازدگى با عالیمى نظیر رنگ پریدگى، عرق شدید، تهوع، 
اســهال و اســتفراغ، جوش هاى ریز گرمازدگى، ســردرد، گرفتگى 
عضالت، خستگى، ضعف، تشنگى شدید، سرگیجه، تکرر ادرار و ادرار 
تیره رنگ، از دست دادن تمرکز، تورم خفیف پا، مچ پا یا انگشتان دست و 
از دست دادن هوشیارى مشخص مى شود. همچنین گاهى سلول هاى 
سطحى پوست آسیب دیده، عرق زیر پوســت جمع شده و فرد دچار 

جوش زیر پوستى یا به اصطالح عرق سوز مى شود.
مرحله سکته گرمایى نیز با ضربان ضعیف، تنفس سریع، کاهش تعریق، 
پوست داغ و خشک و قرمز، حالت تهوع، سردرد و سرگیجه، تارى دید، 
تحریک پذیرى و یا تغییرات خلقى، عدم هماهنگى و از دســت دادن 
هوشیارى همراه است که اگر این مرحله شدید باشد مى تواند به نارسایى 
ارگان هاى بدن، کما و مرگ منجر شود. وضعیت دیگرى که ممکن 
است با سکته گرمایى شــدید رخ دهد، رابدومیولیز است، این بیمارى 

باعث تخریب سلول هاى عضالنى و در نتیجه نارسایى کلیه مى شود.

شما در 4 مرحله گرمازده مى شوید

نتایج بررسى ها حاکى اســت دختران چاق در مقایسه با 
همساالن خود که چاق نیستند بیشــتر احتمال دارد به 

افسردگى مبتال شوند. 
مطالعه انجام شــده روى نتایج 22 تحقیق نشان داد در 
مقایسه با دخترانى که وزن طبیعى دارند، دختران چاق 
44 درصد بیشتر در معرض افسردگى هستند یا احتمال 
دارد در آینده به این اختالل دچار شوند. با این حال داشتن 
اضافه وزن همچون مشــکل چاقــى در خطر ابتالى 

دختران به افسردگى نقشى ندارد.
به گزارش خبرگزارى «رویترز»، دکتر «استفن پونت» 
از دانشگاه تگزاس گفت: کودکان چاق در معرض ابتال 
به افسردگى هســتند و در عین حال کودکان مبتال به 

افسردگى در معرض فزاینده ابتال به چاقى هستند.

افسردگى در کمین دختران چاق
احساس خســتگى، بروز زخم هاى دهانى و همچنین افت 
توان ذهنى از جمله عالیم کمبود ویتامین B۱۲ هستند اما 
درصورتى که در پاهاى خود احساس خواب رفتگى مى کنید 

هم احتماًال با خطر کمبود 
ایــن ویتامیــن مواجه 
هســتید و این عالیم 
نشــان دهنده ضرورت 

گنجاندن خوراکى هاى 
حاوى این ویتامین به 
رژیم غذایى روزانه تان 
اســت. بدن بــراى 

ســاختن گلبول هاى قرمز خون به ویتامین B۱۲ نیاز دارد. 
 DNA همچنین براى حفظ سالمت سیستم عصبى و تولید
وجود این ویتامین ضرورى است. به عالوه بدن براى تولید 

میلین از این ویتامین استفاده مى کند. میلین ماده چربى است 
که اطراف عصب را مى پوشاند. اما بدون وجود مقدار کافى 
از این ویتامین، عصب ها 
پوشش حفاظتى خود را 
از دست مى دهند و فرد 
دچــار احســاس خواب 

رفتگى مى شود.
دیگــر  از  همچنیــن 
عالیم کمبــود ویتامین 
B۱۲ مى توان به سردرد، 
احساس خســتگى و از 

کرد. به گفته محققان، ســال ها دست دادن اشتها اشاره 
زمان نیاز است تا عالیم کمبود ویتامین B12 ظاهر شود و 

تشخیص آن مى تواند پیچیده باشد.

B12 نشانه هاى هشدار دهنده کمبود ویتامین

با توجه به  افزایش دمــاى هوا در فصل تابســتان، مصرف هندوانــه به عنوان 
میوه اى شیرین و آبدار، براى رفع تشنگى و تأمین آب مورد نیاز بدن حائز اهمیت 
است. مصرف یک لیوان آب هندوانه، 20 درصد نیاز روزانه به ویتامین C و 14 درصد 
نیاز روزانه به ویتامین A را تأمین مى کند، همچنین از دیدگاه طب ایرانى، هندوانه 

داراى مزاج سرد و تر است و مصرف آن در افراد سردمزاج مناسب نیست.
بهترین زمان مصرف هندوانه، بین دو وعده غذا یعنى تقریباً سه ساعت بعد از غذا و 
یک ساعت قبل از غذاست. مصرف هندوانه همراه یا بالفاصله بعد از خوردن غذا، 

سبب ایجاد اختالل در هضم مى شود.

بهترین زمان مصرف هندوانه

تحقیق جدید نشان مى دهد مصرف شکالت به حفاظت 
از بدن در مقابل نوع شایع و خطرناك ضربان نامنظم قلب 

کمک مى کند.
محققان در مطالعــه بیش از 55 هزار نفــر در دانمارك 
دریافتند افرادى که بسیار عالقه مند به مصرف شکالت 
بودند با ریســک کمتر ابتال به بیمارى فیبریالســیون 
دهلیزى مواجــه بودند. فیبریالســیون دهلیزى، تپش 

نامنظم قلب است که ریسک سکته را افزایش 
مى دهد.

محققــان دریافتنــد خطــر بــروز 
فیبریالســیون دهلیــزى در بین 
کسانى که یک تا سه وعده در ماه 

30 گرم شکالت مى خوردند 
در مقایسه با کسانى که 

فقط یک وعده 
در ماه 

این مقدار شــکالت را مصرف مى کردنــد 10 درصد 
کمتر بود. همچنین براى کسانى که یک وعده در هفته 
شــکالت مى خوردند 17 درصد و براى افرادى که دو 
تا شش وعده در هفته شــکالت مى خوردند 20 درصد 

کمتر بود.
اما کســانى که یک یا چنــد بار در روز حــدود 30 گرم 
شکالت مصرف مى کردند با 16 درصد خطر کمتر ابتال 

به فیبریالسیون دهلیزى مواجه بودند.
با این حال محققان تأکید دارند ســالمت 
قلب و عروق تنها به مصرف شــکالت 
وابســته نیســت و عواملى نظیر ورزش 
هوازى منظم و سایر رفتارهاى سالم به 

مراتب مؤثرتر هستند.

تپش قلب دارید؟ شکالت بخورید 

محققان دانشگاه ام آى تى احتمال مى دهند گلوکوم (آب 
سیاه) یک اختالل خودایمنى است و ســلول هاى ایمنى 
عامل اصلى از بین رفتن سلول هاى شبکیه هستند. اختالل 
آب سیاه به دلیل اختالل در جریان خون اعصاب بینایى به 
وجود مى آید و با مرور زمان پیشرفت مى کند. آب سیاه زمانى 
اتفاق مى افتد که فشار مایع داخل چشم افزایش یابد و این 

مایع آنطور که باید در چشم گردش ندارد. 
به طور طبیعى بین قرنیه و عدسى چشم مایعى به نام زاللیه 
وجود دارد که از مویرگ ها ترشح مى شود و تأمین کننده مواد 
غذایى و اکسیژن براى عدسى و قرنیه است و از طرفى مواد 
زاید را از طریق خون دفع مى کند. زاللیه همراه با زجاجیه 
فشار درونى چشم را ثابت نگه مى دارد و شکل کروى چشم 
را حفظ مى کند. در صورتى کــه در تصفیه زاللیه اختاللى 
به وجود آید و مایع به همان ســرعتى که ترشح مى شود 

بازجذب نشود، فشار چشــم افزایش مى یابد و عارضه آب 
ســیاه رخ مى دهد. عالوه بر عوامل ارثى، عفونت شــدید 
چشم، مواد شیمیایى، بیمارى هاى التهابى و انسداد عروق 
خونى داخل چشم نیز از عوامل غیر شایع آب سیاه هستند. 
بیمارى آب سیاه معموًال هر دو چشــم را تحت تأثیر قرار 
مى دهد؛ اما ممکن است در یک چشم شدیدتر باشد. سن 
باالى 40 سال، دیابت، سابقه خانوادگى بیمارى، استفاده از 
برخى داروهاى استروئیدى مانند پردنیزولون،  ضربه ناگهانى 
به چشم و دید ضعیف، مواردى هستند که بدن را مستعد 

ابتال به این عارضه مى کنند.  کاهش یا از دست دادن 
بینایى، دیدن هاله در اطراف نور متمرکز مانند چراغ، 
قرمزى چشم، چشم درد و تهوع یا استفراغ مهمترین 
عالیم گلوکوم هســتند. گلوکوم دومین علت اصلى 

نابینایى در جهان است.

آب سیاه را جدى بگیرید
وزن هنگام تولد یکى از عوامل تعیین کننده ســالمت 
نوزادان است. یکى از سئوال ها بعد از پرسیدن جنسیت 
نوزاد، این است که وزن  وى چقدر است؟ به همین دلیل 
حفظ ســالمت نوزاد قبل از به دنیا آمدن و بعد از تولد او 
اهمیت زیادى دارد زیرا مصــون ماندن نوزاد از هرگونه 
بیمارى در دوران جنینــى و بعد از آن، از عوامل رشــد 

جسمى مناسب او خواهد بود.
وزن طبیعى نوزاد پسر در صورتى که به آخرین روزهاى 
باردارى و  به هفته سى و هشتم یا سى و نهم برسد بین 

نوزاد دختر 3000 3000 تا 3400 گرم و وزن 
ســالمت نوزاد تا 3200 گرم اســت. 

هنگام تولد عالوه بر وزن به قد و دور سر نیز بستگى دارد.
این احتمال وجود دارد که نوزاد دو هفته یا حتى یک ماه 
زودتر به دنیا بیاید. در این حالت شاخص هاى رشد نوزاد 
کمتر از میزان طبیعى اســت و ممکن است وزنش کم 
باشد. معموًال نوزاد کمتر از 2500 گرم کم وزن قلمداد 
مى شــود و به مراتب قد و دور سرش هم کمتر از میزان 
طبیعى است. وزن کم هنگام تولد با مدت زمان باردارى 
رابطه مســتقیم دارد، چراکه هرچه تعــداد هفته هاى 
باردارى نسبت به مدت طبیعى کمتر باشد وزن کم هنگام 
تولد در نوزادان شایع تر است. از سوى دیگر هرچه وزن 
نوزاد هنگام تولد کمتر باشد احتمال اینکه صدماتى به او 

برسد، بیشتر است.

وزن نوزاد در زمان تولد چقدر باید باشد؟

عنو به ه مصرفهندوان تان، تابس فصل در اىهوا افزایشدم به توجه با

بهترین زمان مصرف هندوانه
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س سریع، کاهش تعریق، 
و سرگیجه، تارى دید،  رد
هنگى و از دســت دادن 
 باشد مى تواند به نارسایى 
عیت دیگرى که ممکن 
است، این بیمارى  میولیز

 نارسایى کلیه مى شود.
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تشخیص آن مى تواند پیچیده باشد.وجود این ویتامین ضرورى است. به عالوه بدن براى تولید  ی ب ج ز ر
نى تقریباً سه ساعت بعد از غذا و

ه یا بالفاصله بعد از خوردن غذا، 

دهلیزى مواجــه بودند. فیبریالســیون دهلیزى، تپش 
نامنظم قلب است که ریسک سکته را افزایش 

مىدهد.
محققــان دریافتنــد خطــر بــروز 

فیبریالســیون دهلیــزى در بین 
که یک تا سه وعده در ماه  کسانى

30 گرم شکالت مى خوردند
در مقایسه با کسانى که 

یک وعده  فقط
ماه  در

6شکالت مصرف مى کردند با 16د
به فیبریالسیون دهلیزى
ت با این حال محققان
قلب و عروق تنها
وابســته نیســت
هوازى منظم و سا
یابد و عارضه آب مراتب مؤثرتر هستن

ى، عفونت شــدید 
انسداد عروق  ى و
ع آب سیاه هستند. 
 را تحت تأثیر قرار 
شدیدتر باشد. سن

یمارى، استفاده از 
ون،  ضربه ناگهانى 
که بدن را مستعد 

ز دست دادن 
مانند چراغ، 
غمهمترین 
ن علت اصلى 

وزن 34 گرم و 33 تا نوزاد دختر 
3200 گرم اســت.  ســالمت نوزادتا

وزن تولد در نوزادان شایع تر است. از سوى دیگر هرچه
کمتر باشد احتمال اینکه صدماتى به او نوزاد هنگام تولد

برسد، بیشتر است.
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دوســتان خدا آنهایى هســتند که به درون دنیا نگریســتند آنــگاه که مردم 
به ظاهر آن چشــم دوختند و ســرگرم آینده دنیا شــدند آنگاه که مردم به 
امور زودگــذر دنیا پرداختنــد. پس هواهاى نفســانى که آنــان را از پاى 
درمى آورد، کشتند و آنچه آنان را به زودى ترك مى کرد ترك گفتند و 
بهره مندى دنیاپرستان از دنیا را خوار شمردند و دستیابى آنان را به دنیا 

موال على (ع)زودگذر دانستند.

آگهى تجدید مناقصه

سید حیدر ثمریان- شهردار خور

شهردارى خور به استناد مصوبه شماره 105 مورخ 97/05/06 شوراى محترم اسالمى 
شهر خور و از محل اعتبارات منابع داخلى عمرانى (طرح احداث و تکمیل بازار روز 
پروژه احداث بازار سنتى) در نظر دارد نسبت به احداث بازارچه سنتى شهر خور از 
طریق آگهى مناقصه عمومى با اعتبارى معــادل 15/000/000/000 ریال اقدام نماید. 
(پرداخت کلیه کسور قانونى به عهده پیمانکار مى باشد). متقاضیان مى توانند جهت 
دریافت اسناد و شــرکت در مناقصه مذکور تا پایان وقت ادارى ساعت 13:30 روز 

چهارشنبه مورخ 97/06/07 به شهردارى خور مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 03146323500 

نوبت اول آگهى مناقصه (نوبت دوم)

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد طى  تشریفات مناقصه عمومى و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، 
انجام امور خدمات شهرى، شامل جمع آورى زباله، رفت و روب، نگهدارى فضاهاى سبز شهرى و کلیه امور مربوط 
به خدمات سطح شهر را در قالب قرارداد حجمى به شرکت هاى داراى صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل و دریافت اسناد شرکت در مناقصه به واحد 

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

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

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

واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

چاپ دوم

آگهى مزایده نوبت سوم

مجید صفارى- شهردار بادرود

شهردارى بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر طى تشریفات مزایده عمومى و حسب ضوابط 
و مقررات آیین نامه مالى شهردارى ها، قطعه زمین تجارى واقع در خیابان امام حسین (ع) را به مساحت 56/57 
مترمربع به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان اشخاص حقیقى و حقوقى درخواست مى گردد از تاریخ نشر اولین 
آگهى جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقى شهردارى مراجعه نمایند.

1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى حداکثر به مدت 10 روز مى باشد.
2- هزینه انتشار آگهى و هزینه کارشناسى بر عهده برنده مزایده مى باشد.

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

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

آگهى مزایده

میثم محمدى- شهردار زرین شهر

شهردارى زرین شهر به استناد مجوز شماره 153 مورخ 97/4/16 
شوراى اسالمى شهر در نظر  دارد نسبت به فروش اقالم و اجناس 
مازاد، مستعمل و اســقاطى خود از طریق مزایده عمومى اقدام 
نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت دریافت اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت 

ادارى مورخ 97/5/30 به شهردارى مراجعه نمایند.  

نوبت دوم آگهى تجدید مزایده عمومى

حسین على محمدى- شهردار رزوه 

شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 397/110/294 مورخ 97/4/20 شوراى محترم اسالمى شهر و نظریه 
کارشناسى رسمى دادگسترى به شماره 10446 مورخ 97/4/27 نســبت به فروش دو قطعه زمین به شماره پالك هاى
 173 و 165 از اراضى قنات سفید با کاربرى مسکونى از طریق مزایده عمومى اقدام نماید؛ لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل 
مى آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به امور مالى شهردارى رزوه مراجعه یا با شماره تلفن 03157702003 تماس 

حاصل فرمایند. 
1- پالك مسکونى شماره 173 به مساحت 180 مترمربع از قرار هر مترمربع 1250000 ریال و پالك مسکونى شماره 165 به 

مساحت 180 مترمربع  از قرار هر مترمربع 1250000 ریال 
2- دادن سپرده اى که از پنج درصد مبلغ کل برآورد شده کمتر نباشد به صورت واریز نقدى یا ارائه ضمانت نامه بانکى 

3- برنده اول؛ دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى 
ضبط خواهد شد. 

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهى تجدید مزایده به مدت 7 روز است. 

6- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
7- تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/5/24 در محل شهردارى مى باشد. 

نوبت دوم

چاپ اول

میالد علینقى، مدیرعامل هلدینگ داتیس، با بیان 
اینکه هدف ما از تأســیس مجموعــه داتیس، ارائه 
سبک جدیدى از تجارت در اقتصاد ایران است، گفت: 
مجموعه داتیس با هدف تولید، کارآفرینى و اشتغال 

جوانان، پا به عرصه فعالیت گذاشته است.
وى با اشاره به اینکه هدف ما استفاده از ظرفیت هاى 
بین المللى به منظور ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد 

ایران است، گفت: در دورانى به سر مى بریم که نیاز 
به ورود سرمایه، تخصص و تکنولوژى داریم لذا در 
فاز اول واردات محصوالت برندهاى مطرح دنیا را در 

دستور کار خود قرار داده ایم.
علینقى، تولید را فاز دوم فعالیــت هلدینگ داتیس 
عنوان کرد و گفت: هدف اصلــى هلدینگ داتیس، 
ایجاد ارزش افزوده و اشــتغالزایى اســت و در گام 

بعدى به دنبال بومى ســازى و تولید مشــترك در 
ایران هستیم.

وى با بیان اینکه نگاه هلدینــگ داتیس به تجارت 
و تولید متفاوت اســت، تصریح کرد: ما به کسب و 
کار ملى و منافع کشــورى نگاه مى کنیم لذا در کنار 
سودآورى، توزیع عادالنه، حمایت از مناطق محروم و 

محیط زیست از دغدغه هاى اصلى ماست.

مدیرعامل هلدینگ داتیــس گفت: در بودجه ریزى 
خود براى توســعه مناطق محروم، حمایت از اقشار 
آسیب دیده و محیط زیست ســهم مشخصى را در 

نظر گرفته ایم.
وى افزود: طبق برنامه ریزى صورت گرفته درصدد 
هستیم 20 درصد از سودخالص تولید را صرف خانواده 
شهدا و جانبازان و 15 درصد را صرف امور خیریه کنیم 

و 15 درصد را نیز به برنامه هاى حامى محیط زیست 
اختصاص دهیم.

علینقى در پایــان با بیان اینکه، توســعه عادالنه با 
محوریت حمایت از محیط زیست مبناى کار هلدینگ 
داتیس است، خاطر نشان کرد: عالوه بر تولید، تمامى 
فعالیت هاى هلدینگ در زمینه تجارت نیز بر مبناى 

حمایت از محیط زیست پایه ریزى شده است.

مدیرعامل هلدینگ داتیس :

تولید و ایجاد اشتغال در ایران هدف اصلى هلدینگ داتیس است


