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به بهانه هجمه های اخیر به »میثم مطیعی«؛

آزادی بیان به سبک اعتدال!

فرمانده انتظامي استان اصفهان خبر داد:

 
به بهانه شایعات درباره موسسات مالی؛

صفحه 3
  گر نباشد چیزکی، مردم بسازند چیز ها!

دپوي 5 میلیارد ريالي 
پارچه قاچاق در اصفهان

شهردار اصفهان مطرح کرد:

اجرای تخصصی جشنواره فیلم های کودک و نوجوان در اصفهان
11

دستور وزیر برای بررسی حادثه 
پاالیشگاه اصفهان 

8

سپاهان به اردوی خارجی 10
نمی رود

 تغییر اولویت اصفهان از صنعت
 به محیط زیست و آب 

3

بناهای شاخص، ویترین اصفهان 
هستند

11
ادامه در صفحه 12

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکید کرد:

همکاری در مديريت مصرف موجب 
گذراندن تنش آبی می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به 
نام گذاری1تــا 7تیرماه به عنوان هفتــه صرفه جویی، از این 

موضوع به عنوان چالش اول دنیا و کشورمان یاد کرد...
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 سالروزشهادت دکتر بهشتی و
  72 تن از یاران امام خمینی )ره( و
 آغاز هفته قوه قضائیه گرامی باد
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طرحهایامنیتیجدیدیدرمجلساجرامیشود
سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ، با اشاره به جلسات 
اعضای این کمیسیون با مســئوالن امنیتی، اطالعاتی درباره حادثه تروریستی تهران 
گفت : براساس تصمیمات اتخاذ شده طرح های امنیتی جدیدی در مجلس اجرا می شود.

يادداشت

دوسال پیش وقتی به منظور تهیه گزارش ،   سمیه پارسا
برای اولین بار »میثــم مطیعی« را دیدم و 
تالش فراوانی کردم تا او را راضی به مصاحبه کنم و در نهایت برای 
اولین بار ناکام ماندم و موفق به انجام گفت و گو با سوژه موردنظرم 
طی سال هایی که کار خبری انجام می دهم، نشدم، فهمیدم »او با 

همه فرق دارد.« 
فرق داشت چون فرارکردنش از دنیای »روی جلد بودن« و پرهیز از 
آفت شهرت، واقعی بود و نه یک »شو«ی تصنعی برای آن که بگوید 
»متفاوت« است. مطیعی می خواست »گمنام« باشد و چندباری 
تاکید کرد: »مداحی شغل او نیست.« در پایان جلسه هفتگی اش که 
نه در یک مکان مجلل باالشهر که حوالی میدان منیریه و در فضایی 
عاریه ای بود ) و بعدها همان جا را هم ازدست دادند و مدت ها بی 
جا و مکان ماندند( دیدم که بدون نوچه و همراه و محافظ و اسلحه 
و تشریفات، ســوار بر خودروی ملی خود شد و رفت . نه خودش را 
می گرفت و نه برای مواجه نشدن با مردمی که بیرون از حسینیه 
منتظرش بودند، به راه های درروی پنهانی پناه می برد! در جواب 
تمامی اصرارهای من، با نهایت ادب و احترام گفت که بهتر اســت 
به دنبال »میثم تمار«ها باشم و از آنها بنویسم ... دیروز و امروز من 
به یاد »میثم تمار« بودم؛ میثمی که جرمش »حب علی« بود و به 

همین جرم دارش زدند. 
راســتش هرچه در میان واژه واژه های شعر ســیار و عرفان پور و 
مودب نگاه انداختم، جز سفارشات امیرالمومنین)ع( و وصایای امام 
راحل)ره( و درد مردم، چیزی ندیــدم و نیافتم و مانده ام »درصف 
اول نشسته ها« چرا به خود گرفتند و این چه بازی ای بود که به راه 
انداختند؟! شاید قرار اســت هیچکس نپرسد قصه 2030 چه بود. 
کسی به ســیب و گالبی های برجام که به بار ننشست ، فکر نکند 
و همه »آفتاب درخشــان« و »فتح الفتوح«)!( را به فراموشــخانه 
ذهن بسپارند و دلشان را به چندعکس یادگاری با چند هواپیمای 
پربرکِت اشتغال زا برای غربی ها، خوش کنند! به »مدافعان حرم« 
جسارت شد، کسی واکنش نشان نداد و گلو پاره نکرد. »امام رئوف« 
را دســت مایه هتاکی ها و بی مایگی خود در ستادهای انتخاباتی 
قراردادند، نهادهای انقالبی را کوبیدند و شــعار روی موشــک را 
زیر سوال بردند تا دشمن جسارت و جرأت پیدا کند تا قلب مرکز 
جمهوریت نظام بیاید و مردم را به گلوله ببندد و بازهم برخی رجال 
و نساء که حاال دوروزی می شود برای رییس جمهور دایه دلسوزتر 
از مادر شــده اند، این چنین بهشــان برنخورد! و البته با نگاهی به 
شبکه های مجازی و آنچه در این دوروز گذشت و حجم فوق العاده 
باال از توهین ها و تهمت ها و هتاکی ها، می توان به راحتی متوجه 
شد هدف، »مطیعی« نیست؛ برای برخی ها، هدف زدن و کوبیدن 
هرآن چیزی است که نشــانی از »دین« دارد و ســوء استفاده از 
چندبیت شعر برای پیشبرد مقاصدشــان؛  واال که این شعر، ادامه 
شــعرهای قبلی بود . شاعر همان شــاعر و مداح همان مداح. چرا 
عیدفطر سال قبل چنین هجمه ای به وجود نیامد؟ یا در راهپیمایی 

22 بهمن چیزی نگفتند؟ 
مداحی که به تعبیر رهبرانقالب از »رویش های انقالب« است و به 
گواه تمامی آنهایی که می شناسندش، »بی حاشیه«، »متواضع« 
و »مداح تراز انقالب« اســت، تنها چندبیت شعر خواند و این همه 
توهین شــنید آن هم از سوی کســانی که مدعی »آزادی بیان« 
هستند. این هم از طنزهای تلخ روزگار ماست؛ ادعای برباد فنارفتن 
جســم و روح برجام اگر از ســوی مردخندان دیپلماســی باشد، 
»روشن فکری« است و اگر از سوی مداح اهل بیت باشد، »خیانت« 
و »وحدت شکنی« است! اگر فالن آقای بازیگر با سواد زیردیپلم، 
درباره سیاســت حرف بزند و مچ بند ســبز ببندد و در حمایت از 
کاندیدای محبوب خود گلو پاره کند، در سیاست دخالت نکرده و 
می تواند نظر بدهد، اما مداح اهل بیت با مدرک دکتری که ویژگی 
بارز نوحه هایش تطبیق آنها با مسائل روز جهان سیاست است، اگر 

از سیاست حرف بزند ... بگذریم .
راستی روز گذشته اینستاگرام، صفحه میثم مطیعی را از دسترس 

کاربران خارج کرد!

يادداشت

بین الملل

یک منبع امنیتی در استان کرکوک از نبردهای شدید 
بین عناصر داعشی اهل منطقه الحویجه و عناصر داعشی 
اهل استان دیالی خبر داد. این منبع محلی گفت: نبردها 
دوشنبه شب در ناحیه العباســی به وقوع پیوست و به 

کشته و زخمی شدن شماری از آنها منجر شد.
این منبع روز سه شنبه به شبکه السومریه گفت که این 
درگیری ها بر سر تقسیم پول های غارت شده از مردم آغاز 
شده است. در این درگیری ها شماری از عناصر داعش 

کشته و یا مجروح شده اند.

ســخنگوی ریاســت جمهوری روســیه اعــالم کرد: 
تهدیدهای آمریکا علیه دولت قانونی سوریه، پذیرفتنی 
نیســت.»دیمیتری پســکوف« گفــت: کرملیــن با 
اظهارات کاخ ســفید مبنی بر تهدید حمله شیمیایی 
جدید به شــدت مخالف اســت.وی افزود: خطر تکرار 
اقدامات تحریک آمیز با اســتفاده از ســالح شیمیایی 
در سوریه، وجود دارد.پســکوف اظهار داشت: تحقیق 
درخصوص استفاده از سالح شیمیایی در سوریه با وجود 
درخواست های روســیه صورت نگرفته است، به همین 
دلیل نمی توان دولت سوریه را به عنوان مسئول معرفی 
کرد. پسکوف تاکید کرد: اطالعاتی درخصوص تهدید به 
استفاده از سالح شیمیایی وجود ندارد ولی درعین حال 
استفاده تروریست ها از مواد سمی بارها ثبت و مستند 

شده و این اقدامات تحریک آمیز تکرار خواهد شد.

 »مجتهد« کاربر مشهور شبکه های اجتماعی که به دلیل 
افشاگری هایش درباره خاندان سعودی شهرت یافته است، 
در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: محمد بن سلمان ولیعهد 
سعودی از »مواضع ابری« کشورهای اروپایی ناراحت است. 
وی افزود: ولیعهد سعودی، وزیر خارجه سعودی را به این 
خاطر توبیخ کرده است. این کاربر که در صفحه توییتری 
خود حدود یک میلیون و هشــتصد هزار مراجعه کننده 
دارد، افزود: بن ســلمان از صف آرایی نکردن کشورهای 
اروپایی در کنار او )علیه قطر( به شــدت ناراحت است و 
الجبیر را توبیخ کرده زیرا از نظر او قطر از نظر دیپلماتیک 

توانسته پیروز شود.

درگیری شدید داخلی داعش 
در کرکوک

روسیه به تهدید جدید آمریکا 
پاسخ داد

 ولیعهد سعودی 
عادل الجبیر را توبیخ کرد

یک روز قبل از حادثه انفجار تروریستی دفتر حزب جمهوری 
اسالمی در 7 تیرماه سال 60 بود که آیت ا... خامنه ای هنگام 
سخنرانی در مســجد ابوذر تهران مورد هدف عملیات ترور 
گروهک فرقان قرار گرفت و از ناحیه دست دچار مصدومیت 

شد.
ماجرا به این منوال بود که تروریست ها از طریق کارگذاشتن 
بمب در ضبط صوت، هدف شوم خود را پیگیری می کردند 
و در حالی که آیت ا... خامنه ای در حین ســخنرانی به طرف 
دیگر میز حرکت می کند، انفجار ضبط صوت صورت می گیرد 

و ایشان بی هوش روی زمین افتند.
یکی از محافظان حضرت آیــت ا... خامنه ای روایت می کند: 
»هر طور بود راه را باز کردیم و خودم برگشتم پشت تریبون، 
ضبط صوت مثل یک دفتر 40 برگ از وســط باز شده بود. با 
ماژیک قرمز هم روی جداره داخلی اش نوشته بودند: اولین 

عیدی گروه فرقان به جمهوری اسالمی!«
با هر زحمتی که بود حضرت آیت ا... خامنه ای را به بیمارستان 
منتقل می کنند. وخامت حال ایشان مسئله ای بود که تمامی 

پزشکان حاضر در صحنه به آن اذعان می کنند.
دکتر میالنی که از پزشــکان معالج رهبر معظم انقالب بود، 

روند مــداوای آیت ا...خامنــه ای را چنین بازگــو می کنند: 
»جراحت خیلی ســنگین بود، ســمت راســت بدن پر از 
ترکش و قطعــات ضبط صوت بود، حتــی یکی از ترکش ها 
زیر گلوی آقا جا خوش کرده بود. قســمتی از سینه ایشان 
کامال ســوخته بود. یکی دو تا از دنده ها هم شکســته بود. 
 دســت راســت هم کامال از کار افتــاده و از شــدت ضربه 

ورم کرده بود. 
استخوان های کتف و ســینه کامال دیده می شد. 37 واحد 
خونــی و فرآورده های خونی به آقــا زده بودند که خود این 
تعداد، واکنش های انعقادی را مختل می کرد... دو ســه بار 
نبض آقا افتاد و چند بار مجبور شدیم پانسمان را باز کنیم و 
دوباره رگ ها را مسدود کنیم... خیلی عجیب بود، انگار هیچ 

چیز به اراده ما نبود.«
با بهبودی آیت ا...خامنه ای و برگشت خوردن اولین عیدی، 
امام خمینی)ره( پیامی خطاب به ایشــان صادر کردند که 
در بخشی از این پیام آمده اســت: »اکنون دشمنان انقالب 
با سوءقصد به شما که از سالله رســول اکرم)ص( و خاندان 
حسین بن علی)ع( هســتید و جرمی جز خدمت به اسالم 
و کشور اسالمی ندارید و ســربازی فداکار در جبهه جنگ 

و معلمی آموزنــده در محراب و خطیبی توانــا در جمعه و 
جماعات و راهنمایی دلســوز در صحنه انقالب می باشید، 
میزان تفکر سیاســی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با 

ستمگران را به ثبت رساندند.
اینان با سوءقصد به شما، عواطف میلیون ها انسان متعهد را 
در سراسر کشور بلکه جهان جریحه دار کردند... من به شما 
خامنه ای عزیز، تبریک می گویم کــه در جبهه های نبرد با 
لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت 
مظلوم خدمت کرده و از خداوند تعالی سالمت شما را برای 

ادامه خدمت به اسالم و مسلمین خواستارم.«
آیت ا... خامنه ای نیز در اولین مصاحبه در بیمارســتان پس 
از ترور، جان باختگی و ارادت خود را نسبت به حضرت امام 
خمینی)ره( ابراز کرد و گفت: »من بدین وســیله از همین 
جا ســالم و ارادت بی پایان خودم را خدمت امام امت عرض 
می کنم و به ایشــان عرض می کنم که در مقابل حوادث این 
چنین، ما هیچ انتظاری نداریم و توقعی نداریم که کمترین 
رنجشی به خاطر ایشان بنشیند. ما معتقدیم که »سر خّم می 

سالمت، شکند اگر سبویی.«
به گــزارش خانه ملت، حال 
کــه 36 ســال از آن حادثه 
می گذرد، غرب بــه دنبال 
سوءاســتفاده از رسانه های 
خود قصد دارد نشــان دهد 
جمهوری اسالمی به دنبال 
تروریست پروری در منطقه 

است. 
در صورتــی کــه خــود 
کشــورهای غربی همچون 
آمریکا و برخی کشــورهای 
اروپایــی با حمایــت مالی 
و معنــوی از کشــورهای 
عربی مرتجــع منطقه مثل 
عربســتان، این هدف شوم 
یعنــی گســترش پدیــده 
ترویســم را دنبــال کرده 

 و نان خــود را در آتش افــروزی ها در کشــورهای منطقه
 می بینند.

جمهوری اسالمی با اهدای خون 17هزار شهید ترور یکی از 
بزرگ ترین قربانیان حوادث تروریســتی در جهان بوده و تا 
کنون بسیاری از شخصیت های تاثیرگذار را در این مسیر از 

دست داده است.

سپاه

فرمانده کل ســپاه پاســداران  انقالب اسالمی گفت: 
نمی شود که آقایان کارهای سخت را با کمترین منافع 
به سپاه واگذار کنند و به پروژه هایی که سپاه می سازد 
افتخار کنند، اما در مقابل و در حالی که هزاران میلیارد 
تومان بابت پروژه ها بدهکارند علیه ســپاه با بی انصافی 

حرف بزنند.
سردار سرلشکر پاســدار محمدعلی جعفری، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اســالمی در حاشیه جلسه 
شــورای راهبردی سازندگی سپاه در ســخنانی اظهار 
داشت: ما خود را مامور به حفاظت از انقالب اسالمی و 
دستاوردهای آن می دانیم و معتقدیم تالش برای قطع 
وابستگی معیشت مردم و اقتصاد کشور، از مصادیق اصلی 

این حفاظت و حراست است.
فرمانده کل سپاه  با اشاره به برخی انتقادها و اظهارنظرها 
پیرامون فعالیت های ســپاه در حوزه سازندگی کشور 
تاکید کرد:سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده است. 
ما به درخواست دولت ها و با اصرار آنها و بدون اینکه حتی 
دولت به بســیاری از تعهدات خود در قبال سپاه عمل 

کند، وارد عرصه سازندگی شدیم. 

وزیر پیشین دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح ایران با 
تاکید بر کارکرد جداگانه وزارت اطالعات و سپاه در تامین 
امنیت کشــور، بر لزوم حل اختالفات میان مســئوالن 

سیاسی کشور ازطریق گفت وگو تاکید کرد.
ســردار احمد وحیدی اعالم کرد: پیام حضور مردم در 
عرصه ها و رویدادهای سیاسی-اجتماعی این است که 
همه ملت ایران پشت ســر رهبری هدفی واحد را دنبال 
می کنند. این هدف واحد عزت و اســتقالل جمهوری 
اســالمی و همچنین حمایت از مظلومان جهان به ویژه 
 مردم بی گناه فلســطین است که باید ســرلوحه همه

 قرار گیرد.
وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان 
خاطرنشان کرد: بر این اساس الزم است همه مسئوالن 
این مهم را سرلوحه قرار دهند و همه باید در این چارچوب 

با یکدیگر گفت وگو و اختالفات خود را حل کنند.
ســردار وحیدی در پایان تصریح کرد: بــه هرحال هر 
حرفی که بخواهد میان دو ارگان وزارت اطالعات و سپاه 
پاسداران اختالف بیندازد، ارتباطی به هیچ کدام از این دو 

ندارد و خواست و هدف دشمنان است.

سرلشکر جعفری:

 ما به اصرار دولت ها 
وارد سازندگی شدیم

سردار وحیدی: 

اختالف میان وزارت اطالعات و 
سپاه، خواست دشمن است

ظريف:

برخی در منطقه تصور می کنند 
امنیت خریدنی است

علی الريجانی:

استراتژی آمریکا بازی با 
تروریسم است؛ نه مبارزه با آن

وزیر امور خارجه ایران در نشســت ساالنه شورای روابط 
خارجی اروپا ســخنرانی کــرد وگفــت: »اتحادیه اروپا 
نمی تواند به هزینه دیگران پیروز باشــد. ایران این را به 
خوبی می داند«.محمدجواد ظریف گفت: »باید این تصور 
را که می توان به قیمت ناامن کــردن دیگران، امنیت به 
دست آورد را کنار گذاشت.«وی افزود: »نفرتی که توسط 
عربستان سعودی گسترش می یابد، با آنچه توسط داعش 
گسترش می یابد، تشابه زیادی دارد.« ظریف ادامه داد: 
»امنیت خریدنی نیست. سیاســت خارجی کاال نیست. 
توافق تسلیحاتی، به معنی شــراکت نیست.« وی گفت: 
»یک اختالل شناختی در منطقه ما وجود دارد که تصور 
می کند می توان امنیت را از خــارج وارد کرد.« وزیر امور 
خارجه با بیان اینکه اروپا »ظرفیت و ارزش های الزم« برای 
کمک به حل مناقشات منطقه خلیج فارس را دارد، گفت: 
»ما نیازمند یک مجمع امنیت منطقه ای در خلیج فارس 
هستیم تا گفت وگو را بر هراس افکنی غالب کنیم.« ظریف 
در مورد تنش های اخیر میان عربستان و قطر نیز گفت: 
»متهم کردن قطر، تالشی برای سلب مسئولیت از خود و 

متهم کردن دیگران برای مشکالت است.«

علی الریجانی، رییس مجلس در دومین نشست رؤسای 
مجالس اورآســیا در بخش هایی از سخنرانی خود گفت: 
این نشست در شــرایطی برگزار می شودکه منطقه ما و 
جهان با چالش ها و بحران های عدیده سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی مواجه است. طی سال های اخیر شاهد جنایات 
شرم آور گروه هایی مانند داعش در سوریه ، عراق و نیز در 
دیگر کشورها در آسیا و اروپا بوده ایم که نمونه اخیر آن اقدام 
جنایتکارانه تروریستی در تهران بود که منجر به شهادت و 
مجروح شدن تعدادی از هموطنانم گردید.آمریکا و برخی 
کشــورهای منطقه صدای بلند در مبارزه با تروریسم سر 
می دهند، اما امروز روشن شده که به روش های مختلف 
از تروریست ها حمایت می کند. در واقع استراتژی آمریکا 
بازی با تروریسم اســت و نه مبارزه با آن؛ لذا کشورهای 
عضو اوراسیا باید به گونه ای عمل کنند که هزینه صاحبان 
ایدئولوژی تروریســم و حامیان آن چه از نظر تبلیغاتی، 
چه سیاســی و چه امنیتی افزایش یابد. اقدامات آمریکا 
در تصویب و اجرای تحریم های اقتصادی یک جانبه علیه 
کشورهای مستقل نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور 

ملل متحد و نظام تجاری چند جانبه است.

پارلماندیدگاهسیاست خارجه

۳۶ سال از حمله تروريستی به حضرت آيت ا... خامنه ای گذشت؛

اتهامبهکشوریکهرهبرشجانبازحملهتروریستیاست

به بهانه هجمه های اخیر به »میثم مطیعی«؛

آزادی بیان به سبک اعتدال!

 پارلمان اروپا خواستار گنجاندن
 نام سپاه در لیست سیاه شد

 وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
برای ایران خط و نشان کشید!

پارلمان اروپا در اقدامی تحریک آمیز خواستار گنجاندن نام سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در لیست سیاه شد.

265 نماینده پارلمان اروپا با امضای بیانیه ای مشــترک با محکوم 
کردن آنچه که آنها نقض حقوق بشر در ایران خواندند، خواستار قرار 
دادن نام سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران در لیست سیاه این 
اتحادیه شدند. در این بیانیه اتهاماتی واهی در خصوص نقض حقوق 

زنان و اقلیت ها نیز متوجه ایران شده است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که اسراییل به دنبال جنگ 
جدیدی علیه سوریه، حزب ا... یا حماس نیست، اما اجازه هدف قرار 

دادن جوالن را نمی دهد.
آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت: بسیاری وقوع 
جنگ در شمال یا نوار غزه را پیش بینی می کنند ،اما ما قصد عملیات 
نظامی در نوار غزه یا در مرزهای شمالی با سوریه یا حزب ا... را نداریم. 
 با این حال هرگز از هیچ تجاوزی به ســادگی نخواهیم گذشــت و

 هر گونه نقضی با پاسخ نظامی اسراییل مواجه خواهد شد.
وی گفت: من به رهبران ســوریه و به کسانی که می خواهند خاک 
ســوریه را به پایگاهی برای حزب ا...  و ایران علیه اسراییل تبدیل 
کنند، هشدار می دهم باید بار دیگر به این مسئله فکر کنند. ما هرگز 
اجازه نمی دهیم سوریه به پایگاه دیگری برای گشودن جبهه علیه 

اسراییل تبدیل شود.

خانه ملت :کشــورهای غربی درحالی اتهام تروريســت پروری به نظام جمهوری اسالمی می زنند که تاکنون 
۱۷هزار شهید ترور،  فدای اين راه شدند و حتی رهبر معظم انقالب نیز از اين طريق مستثنی نماند و جانباز حادثه 

تروريستی منافقان شد.

در مقابل حوادث 
اين چنین، ما هیچ 
انتظاری نداريم و 
توقعی نداريم که 

کمترين رنجشی به 
خاطر ايشان بنشیند. 

ما معتقديم که »سر 
خّم می سالمت، 

شکند اگر سبويی«

دستیار دادستان کل آمریکا با طرح دوباره این ادعا که بنیاد علوی با ایران 
مرتبط اســت از هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا خواسته است رای به 
مصادره ســاختمان این ســازمان غیرانتفاعی خصوصی، واقع در منطقه 
»منهتن« شهر نیویورک بدهد. بر اساس ادعای الکارد، ایران به طور مخفیانه 
ساختمان 36 طبقه منهتن را کنترل می کند.این در حالی است که وکالی 
این بنیاد در جلسه دادگاه بر عدم ارتباط آن با ایران تاکید کردند. دولت آمریکا 
می خواهد درآمد حاصل از فروش این ساختمان و سایر دارایی های ایران 
را در اختیار افرادی قرار دهد که در پرونده های موسوم به قربانیان تروریسم 
تاکنون از دولت ایران بیش از 5 میلیارد دالر غرامت مطالبه کرده اند.محمد 
جوادظریف، وزیر خارجه ایران در واکنش به این خبر گفت: »این یک موسسه 
غیرانتفاعی، در واقع خیریه اســت که فعالیت های نوع دوستانه دارد و هر 
اتهامی در مورد ارتباط این موسسه با جمهوری اسالمی از نظر ما بی اساس 

بوده به خاطر اینکه هیچ نقشی در این موسسه نداشته است.«

پایگاه خبری »بلومبرگ« به نقل از پنتاگون نوشت: فناوری موشک های 
بالستیک و کروز در کشــورهایی مانند ایران، روسیه، چین و کره شمالی 
در حال پیشرفت است و این موشک ها حتی بدون قابلیت حمل کالهک 

هسته ای تهدیدی برای آمریکا محسوب می شوند.
در گزارش جدید پنتاگون که بلومبرگ به آن دســت یافت، آمده اســت: 
بسیاری از کشورها سیستم موشکی بالستیک و کروز را سالحی مقرون به 
صرفه و نماد قدرت می دانند و بسیاری از این موشک  های کروز و بالستیک 
از نظر دقت پیشرفت بسیاری داشته اند که به آنها این قابلیت را می دهد تا به 

طور موثری با کالهک های متعارف استفاده شوند.
بلومبرگ در پایان به نقل از این گزارش نوشت: تمایل برای مقابله راهبردی 
با آمریکا، تهران را به سمت تولید موشــک های قاره پیما سوق می دهد و 
پیشرفت های ایران در زمینه صنایع هوایی می تواند مسیر رسیدن ایران به 

موشک قاره پیما را کم کند.

دستیار دادستان آمريکا:

 بنیاد علوی 
باید مصادره شود

پنتاگون:

 برنامه موشکی ایران 
در حال پیشرفت است

اخبار کوتاه
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 تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی 
در اتاق اصناف

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، بر همکاری اتاق اصناف با 
مدیریت بازرسی اصناف تاکید کرد و ابراز داشت: این همکاری در 
راستای دفاع از حقوق مصرف کننده و همچنین واحدهای صنفی 

شکل گرفته و انسجام این دو نهاد را بیش از پیش کرده است.
رسول جهانگیری، اصناف را به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید 
و اشتغال معرفی کرد و با اشــاره به ظرفیت این بخش برای جذب 
سرمایه و نیروی کار یادآور شــد: در حال حاضر بیش از 200 هزار 
واحد صنفی فعال در استان اصفهان مشــغول به کار هستند و اگر 
مشکالت کسب و کار و اشتغال در این حوزه شناسایی شده و از میان 
برداشته شود، می توان شاهد رشد قابل مالحظه شاخص  های تولید 

و اشتغال در اصناف بود.
وی مشکالت مالیات، بیمه و قوانین کارگری را از عمده مشکالت 
اتحادیه ها و واحدهای صنفی عنوان کرد و اذعان داشــت: کمیته 
اقتصاد مقاومتی به همین منظور در اتاق اصناف مرکز استان اصفهان 
تشکیل شــده اســت. جهانگیری در پایان، ضمن تبریک روز ملی 
اصناف به فعاالن این بخش در استان اصفهان گفت: اصناف نبض 
تپنده اقتصاد شهر اســت و با نگاه ویژه به این بخش می توان شاهد 

شکوفایی اقتصاد مقاومتی شد.

اصناف

اخبار
در جامعــه گســترده امــروز، 
ارتباطات مردمی نقشی چشمگیر 
یافته اســت. در واقع گستردگی 
جامعه و مشــکالت آن اگرچه بین مردم شکافی ایجاد کرده 
است ولی با وجود این فاصله ها ارتباطات مردمی به سادگی 
انجام می شود. شــما ممکن است ســال ها از دوست دوران 
تحصیل خود بی خبر باشــید و با اندکی جست وجو در فالن 
شبکه مجازی بتوانید آماری از وی به دست آورید.همچنین 
ممکن است در طول سال بیش از دوبار به دیدن یکی از اقوام 
نزدیک تان نروید ولی ساعت ها به وسیله تلفن از حال وی باخبر 
شده و کسب اطالع کنید. می گویند ایرانی ها مردمی پرحرف 
هستند؛ این را می توان از گردهمایی های زنان یک محله یا 
درد دل های ناگهانی چند مرد در یک اتوبوس شهری متوجه 
شد. به هر صورت عنصر ارتباطات مردمی به شدت بین مردم 
فعال است و سخن از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در این ارتباطات 
بیان می شــود. ارتباطات کالمی نسنجیده بین مردم، باعث 
رواج یک ویروس در سطح جامعه  می شود: شایعه؛ ویروسی 
مسری که در کوتاه ترین زمان ممکن بین مردم پخش شده 
و دامنگیر زندگی مردم می شــود. حتما برای شما هم اتفاق 
افتاده اســت که در مکالمات روزمره خود با جمله»شنیدی 
که می گویند...«برخورد داشته باشید؛ جمله ای  که ناقل آن 
از قول دیگران خبر از اتفاقی مهم می دهد. شایعه پراکنی در 
سطح جامعه ما بســیار رواج دارد.از اتفاقات خانه همسایه و 
نتیجه گیری های خودمانی گرفته تا مسائل کالن سیاسی، 
همه و همه، جزو موضوع شــایعات ما هستند. هفته گذشته 

خبری در سطح جامعه 
رواج یافــت که حاکی از 
ادغام دو موسسه مالی و 
اعتباری کوثر  و ثامن بود 
که نگرانی مردم بابت پس 
اندازها و سپرده هایشان 
در این موسســات را به 
همراه داشت و باعث شد 
سیل جمعیت به سمت 
این موسســات، روانه و 
البته ســیل شــایعه در 

سطح شهر پخش 
شود. شایعه 

ورشکستگی موسســات مالی تاجایی پیش رفت که شعب 
موسسات یاد شده ناچار به نصب بنر و توضیح درباره اقدامات 
جدید خود شد. پس از این بود که بانک مرکزی وارد عمل شد 
و به مردم بابت موسسات و بانک های غیر مجاز هشدار داد. 
بانک مرکزی لیستی از بانک های مجاز را منتشر کرد که در 
حرکتی جالب توجه، نام چند بانک خصوصی و موسسه مالی 
فعال در سطح کشور بین آنها به چشم نمی خورد. مسئوالن 
بانک مرکزی توضیحــی در این باره بیــان نکردند که فالن 
بانک خصوصی که مورد تایید بانک مرکزی نیســت چگونه 
چندین سال بیشترین فعالیت ممکن را در امور بانکی داشته 
است؟پس از این فیلمی در شــبکه های مجازی منتشر شد 
که حاوی مصاحبه مجری شبکه خبر و یکی از مقامات بانک 
مرکزی بود. مقام مذکور در کمال شگفتی مسئولیت سپرده 
های مردم در همه بانک ها را به عهده خود ســپرده گذاران  
گذاشت و درخصوص ســپرده ها تضمینی نداد. این عوامل و 
تحلیل های مردمی باعث شــد تا پای بانک مهر اقتصاد هم 
به شایعه ورشکستگی بانک ها باز شــود. در یک هفته اخیر 
بانک مهراقتصاد شــلوغ ترین روزهای مدت حیات خود را 
سپری کرده است. در گوشه و کنار شهر و از زبان هرکس می 
توان توصیه به برداشت سپرده از موسسات یاد شده را شنید. 
عده ای هم نگران از مصیبت های احتمالی، به ســمت این 
بانک روانه شده اند. سپرده گذاری در بانک ها به قصد کسب 
سود یا دریافت وام، یکی از اقدامات اقتصادی و مالی در بین 
مردم ماست. از سال گذشته نرخ سودهای نجومی برخی از 
موسسات دستخوش تغییر شــد؛ ولی همچنان بسیاری از 

مردم به دور از فعالیت اقتصادی ترجیح می دهند تا سرمایه 
خود را در بانک های ســودآور ذخیره نمایند. اگر به اتفاقات 
چند سال اخیر نگاهی بیفکنیم در می یابیم که شایعه نقش 
مهمی در ایجاد مشکالت اقتصادی و حتی اجتماعی داشته 
است. حوادث اسیدپاشی و شــایعات ناشی از آن، برای چند 
سال امنیت شــهر را دچار اختالل کرده بود. در سطح شهر 
سخن از اسید پاشی در فالن منطقه بود و رعب و وحشت تا 
جایی رواج یافت که رهگذران از صدای موتورسیکلت پشت 
سرشان هم وحشت می کردند. حتما به خاطر دارید که مدتی 
شایعه نایاب شدن برنج چه بر سر مردم آورده بود؟! صف های 
طوالنی خرید برنج خارجی و مشکالت ناشی از آن نتیجه این 
شایعات بود؛ در حالی که پس از آن شایعات برنج به وفور در 
سطح جامعه یافت می شود. شایعات خوراکی حتی به اقالمی 
چون سیب زمینی و گوجه هم رسید و قیمت این اجناس را 
دچار تغییر کرد. مسائل امنیتی نیز به محدوده شایعات وارد 
شد. عده ای که گویا انتظار حضور داعش را دارند، در صفحات 
مجازی اخباری مبنی بر حضور داعش در ایران و نامه سردار 
سلیمان برای داعش را منتشــر کرده اند و البته از مخاطب 
خود خواسته اند تا در رواج این خبر بکوشد. فوت هنرمندان 
داخلی و حتی خارج نشین نیز در محدوده شایعات قرار گرفت 
و عده ای را وادار کرد تا برای اثبات زنده ماندن خود بیانیه صادر 
کنند! ایرانیان برای اثبات سخنان شبهه ناک خود ضرب المثل 
معروفی دارند:»تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها!« که به 
نظر می رسد با توجه به هنر برخی از مردم ما در پخش شایعه 
باید این گونه بیان کرد: گر نباشد چیزکی مردم بسازند چیزها! 
شایعات مربوط به بانک مهراقتصاد 
و موسسه ثامن در حالی بین مردم 
رواج یافته که بانک مرکزی ایران 
این دو نهاد مالــی را به دور از هر 
گونه مشــکلی خوانده و نگرانی 
مردم را بی مورد دانسته است.به 
گفته مسئولین بانک مرکزی، این 
دو موسســه مالی در حال کسب 
مجوز از بانک مرکزی هســتند؛ 
با این وجود مشــکالت ناشی از 
شایعات مردمی غیرقابل انکاراست 
 و باعث تشــویش اذهان 
عمومی و خلل در 
کارکــرد این 
موسســات 

می شود.

تولید محصوالت کشاورزی با رعایت استانداردهای جهانی در اصفهان
نظام تولید روش های مناسب کشاورزی، به عنوان یک استاندارد بین المللی جدید 
برای محصوالت کشاورزی، به صورت پایلوت در تولید پیاز در شهرستان های فریدن 

و فالورجان در حال اجراست.

واردات ۸ میلیارد دالری چین 
از ایران طی ۵ ماه

واردات چین از ایران در ۵ ماهه نخســت سال جاری 
میالدی با رشد ۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، به ۸ میلیارد دالر رسید.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان 
می دهد مبادالت تجاری ایران و چین در ۵ ماه نخست 
سال جاری میالدی، با افزایش 41 درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
مبادالت تجاری ایران و چین که از ژانویه تا می 2016 
بالغ بر 10/۸میلیارد دالر اعالم شده بود، از ژانویه تا می 

سال جاری به 1۵/2میلیارد دالر افزایش یافته است.
صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این 

دوره افزایش قابل توجهی داشته است
صادرات چین به ایران از ژانویه تا می 2017 با افزایش 
2۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
و به 7/2میلیارد دالر رسیده است؛ درحالی که از ژانویه 
تا می سال 2016 بالغ بر ۵/۸میلیارد دالر کاال به ایران 

صادر کرده بود.
واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی داشــته است. 
چین از ژانویه تا می 2016 بالغ بر ۵ میلیارد دالر کاال از 
ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش ۵۸ درصدی 
در ژانویه تا می امسال به ۸ میلیارد دالر رسیده است. 

نفت، کاالی عمده وارداتی چین از ایران است.

آغاز توزیع سوخت فسیلی 
بین عشایر استان اصفهان

با اســتقرار عشــایر در مناطق ییالقی، توزیع سوخت 
فسیلی در این مناطق استان آغاز شده است.

رییس اداره بهســازی امور تولید اداره کل امور عشایر 
استان اصفهان گفت: این طرح به منظور تغییر الگوی 
مصرف ســوخت، جلوگیری از بوته کنــی، حفاظت از  
عرصه های منابع طبیعی و همچنین استفاده از سوخت 

پاک اجرا می شود.
محمدحسین غالمی  افزود: برای اجرای این طرح، هر 
سال با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال، حدود40 هزار 

سیلندر گاز  بین عشایر توزیع می شود.
به گفته وی، توزیع سوخت در این مناطق تا پایان کوچ 

عشایر در شهریور به سمت قشالق ادامه دارد. 
عشایر استان اصفهان شــامل 9 هزار و 60۵ خانوار با 
۵2هزار و 900 نفر جمعیت در قالب سه ایل بختیاری، 

قشقایی و عرب جرقویه هستند.

به بهانه شایعات درباره موسسات مالی؛

  گر نباشد چیزکی، مردم بسازند چیز ها!

رســول زرگرپور در آیین افتتــاح دومین همایش و جشــنواره ملی 
طبیعت گردی، طب ســنتی و گیاهان دارویی در دانشــگاه آزاد نطنز 
اظهارداشت: با توجه به برنامه جامع 20 ساله ای که برای استان اصفهان 

تبیین شده است، دیگر بحث صنعت در این استان مطرح نیست.
وی با بیــان اینکه در اســتان اصفهان باید از صنعــت فاصله گرفت و 
به سمت گردشگری و توجه به محیط زیست و منابع آب حرکت کرد، 
افزود: باتوجه به اینکه بحث صنعت در استان اصفهان از فضای صنعتی 
 به فراصنعتی پیش رفته، مباحث دیگری در ایــن برنامه جای گرفته 

است.
استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: با تالش های علمی، تحقیقاتی و 
دانشگاهی، سند چشم انداز 20 ســاله ای برای استان اصفهان تعریف 

شده و در حال اجرایی شدن است.

مدیرکل دفتر عربی- آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، از افزایش 
صادرات به کشور غنا طی سال 139۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن خبر داد. فرزاد پیلتن گفت: صادرات کشــورمان به غنا طی سال 
1394،  1307 هزار دالر بــوده که با افزایش 2226 هــزار دالری، به 
3۵32هزار دالر طی سال 139۵ رسیده است. وی افزود: طی سال 139۵ 
عمده ترین کاالهای صادراتی کشــورمان به غنا شامل روغن صنعتی، 
انواع فرآورده های نفت یا روغن های معدنی قیــری، وازلین، قیر نفت، 
روغن موتور و محصوالت آماده شیمیایی خانگی بوده است. به گفته وی 
افزایش صادرات به کشور غنا طی سال 139۵ ناشی از افزایش صادرات 
کاالهایی چون روغن صنعتی، فرآورده های نفتی یا روغن های معدنی 
قیری، کاشی، قیر و آسفالت و در بخش لبنی، شیر و خامه با مواد چرب 

تغلیظ یا شیرین نشده است.

تغییر اولویت اصفهان از 
صنعت به محیط زیست و آب 

افزایش ۱۷۰ درصدی 
صادرات ایران به غنا

فرماندار اصفهان گفت: اعتبارات شهرستان اصفهان 2۵درصد 
درمقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

احمد رضوانی اظهار داشــت: مجموع اعتبارات شهرستان 
در سال گذشته ۸00 میلیارد ریال بوده که این رقم امسال 
به بیــش از 900 میلیارد ریال افزایش یافته و بیانگر رشــد 

2۵درصدی اعتبارات شهرستان است.
وی با بیان اینکه این میزان اعتبــارات )900 میلیارد ریال( 
امســال در قالب 496 پروژه تعریف شده است، افزود: از این 
تعداد، 400 پروژه دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 60درصد 

است.
فرماندار اصفهان گفت: سال گذشته 47 درصد از اعتبارات 
تملک دارایی تخصیص داده شــد؛ ولی از اعتبارات متوازن 
)1۸0( هیچ گونه تخصیصی برای طرح ها و پروژه ها نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دو درصد اعتبارات نفت و 
گاز ویژه مناطق محروم به طور کامل تخصیص یافت، عنوان 
کرد: خوشــبختانه امســال، اعتبارات دو درصد نفت و گاز، 
19درصد افزایش یافته که امیدواریم همانند سال گذشته 

به طور 100درصد تخصیص یابد.
رضوانــی در ادامه گفت: بــا حضور مدیــران و نمایندگان 
دستگاه های اجرایی، طرح ها و پروژه ها به طور کامل، بررسی 
و باتوجه به مجموع اعتبارات و رعایــت الزامات مندرج در 

قانون بودجه، اعتبارات هر بخش مشخص شده است.

وی افزود: تقســیم بندی اعتبــارات، براســاس نیازهای 
دســتگاه ها، اولویت بندی طرح ها و پروژه های نیمه تمام و 
مجموع اعتبارات موجود، انجام شده و به تایید کمیته برنامه 

ریزی شهرستان خواهد رسید. 
فرماندار اصفهان تاکید کرد: مســائلی همچون اشــتغال، 
بیکاری، تامین آب شرب و کشاورزی و آب رسانی، مباحث 
زیســت محیطی و گرد و غبار و بیماری های مشترک بین 
انسان و دام، ازجمله مواردی هستند که مستلزم تخصیص 
اعتبار بوده و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی و نمایندگان سازمان مدیریت باید مدنظر قرار دهند.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: واحدهــای تولیدی صنعتی، کشــاورزی، صنایع 
تبدیلی، معادن، اصناف و خدماتی که در ســال گذشته 
موفق به ثبت نام برای تســهیالت طرح رونق تولید در 
سامانه بهین یاب نشدند، می توانند با مراجعه به پایگاه 
اینترنتی این سامانه، در قسمت »فرآیند طرح رونق تولید 

96« ثبت نام کنند.
 اســرافیل احمدیه با بیان اینکه این برای نخستین بار 
است که تسهیالت  طرح رونق تولید به واحدهای معدنی 
و صنفی نیز پرداخت می شود، افزود: این تسهیالت، در 
سه بخش شامل سرمایه در گردش، طرح های با پیشرفت 
باالی 60 درصد و نوسازی و ارتقای ماشین آالت پرداخت 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در مجموع 300 هزار میلیارد ریال 
اعتبار برای پرداخت این تســهیالت در کشــور در نظر 
گرفته شده است تصریح کرد: از این رقم حدود 200 هزار 
میلیارد ریال اعتبار برای سرمایه در گردش و طرح های 
با پیشــرفت باالی 60 درصد و 100 هزار میلیارد ریال 
نیز برای نوسازی و ارتقای ماشــین آالت در نظر گرفته 

شده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: 
این تسهیالت در بخش ســرمایه در گردش برای حدود 

10هزار واحــد، در بخش طرح های با پیشــرفت باالی 
60درصد بــرای 66 هــزار واحد و در بخش نوســازی 
ماشین آالت برای ۵ هزار واحد در سراسر کشور پرداخت 

خواهد شد.
احمدیه خاطرنشــان کرد: حدود یک هزار و ۵0 واحد با 
پیشــرفت باالی 60 درصد از استان اصفهان هستند که 
این تسهیالت فرصت خوبی برای آنها جهت پیشرفت و 
تکمیل طرح هاست. وی با اشاره به مشکل هایی که برای 
ثبت نام اصناف در سامانه بهین یاب وجود داشت، تصریح 
کرد: این موضوع به وزارت کار گزارش شده و مشکل آن 

در حال برطرف شدن است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد:

از سرگیری ثبت نام طرح رونق تولید در سامانه بهین یاب

در شهر
فرماندار اصفهان:

افزایش ۲۵ درصدی اعتبارات شهرستان اصفهان نسبت به سال گذشته 

صنعت

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مســافری راه آهن، از 
کاهش مرز پرداخت خسارت 100 درصدی بهای بلیت در صورت 
تاخیر ســیر و حرکت قطار خبر داد. علی کاظمی منش درباره 
کاهش مرز پرداخت خسارت 100 درصدی بهای بلیت گفت: از 
گذشته تا کنون هر قطار مسافری در صورت رسیدن به مقصد 

پس از مرز تعیین شده مشمول پرداخت ۵0 درصد بهای بلیت به 
عنوان خسارت به مسافران بوده و این روند همچنان ادامه دارد. 
وی افزود: براساس مصوبه جدید هیئت مدیره در صورت تاخیر 
قطار به میزان حدود 2 برابر مرز تعیین شده 100 درصد بهای 
بلیت به مسافران پرداخت خواهد شد. مدیر کل برنامه ریزی و 

نظارت بر خدمات مسافری اظهار داشت: به عنوان مثال تا کنون 
قطارهای تهران به اصفهان یا ساری و یا شاهرود در صورت تاخیر 
7 ساعته و یا قطارهای تهران به مسیرهای یزد، تبریز، گرگان و 
اندیمشک در صورت تاخیر 7 ساعت و نیمه، مشمول پرداخت 
100 درصد بهای بلیت می شدند؛ در حالی که برابر مصوبه جدید 
در صورت تاخیر به ترتیب 4 و ۵ ساعته این قطارها در مسیرهای 
فوق، 100درصد بهای بلیت به مسافران پرداخت خواهد شد. وی 
 همچنین عنوان کرد: پرداخت خســارت 100 درصد در مسیر 

تهرانـ  مشهد نیز 6 ساعت تعیین شــده؛ در حالی که قبال مرز 
تاخیر ۸ ساعت بوده است. به گفته این مقام مسئول در شرکت 
راه آهن، محاسبه تاخیر از مبدأ در تاخیر کل و انجام یک وعده 
پذیرایی رایگان )صبحانه، نهار و یا شام( از مسافران قطار مشمول 
پرداخت خســارت تاخیر، از دیگر موارد مهم این مصوبه است. 
کاظمی منــش تاکید کرد: ایــن تصمیم در راســتای افزایش 
کیفیت خدمات سفر و رضایتمندی بیشــتر مسافران صورت 

پذیرفته است.

مدیر کل نظارت بر خدمات مسافری راه آهن خبر داد:

پرداخت خسارت ۱۰۰درصدی بهای بلیت قطار در صورت تاخیر ۶ ساعته

سکه تمام بهار آزادی
11،760،000 ریال)طرح جدید(

6،480،000 ریالنیم سکه

3،780،000  ریالربع سکه

2،520،000 ریالسکه یک گرمی

1،151،720 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

کارتریج پرینتر جوهرافشان / رنگی

بازار

Canon 426 COLOR کانن

 190,000
ریال

600,000
ریال

HP 933 color اچ پی

 550,000
ریال

 850,000
ریال

HP 901 CC656AN اچ پی

 390,000
ریال

 1,000,000
ریال

 سعید  نریمانی
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مفاد آرا )نوبت اول(
آگهی ابــاغ مفــاد آرا صــادره از هیات قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی 
 اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی  مســتقر در ثبت شــرق اصفهان 
دراجــرای ماده یک قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقــال عادی و یا ســهم مفــروزی متقاضی صادر گردیــده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود تا شــخص یا اشــخاصی که بــه آرا مذکور 
اعتــراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این 
اداره تســلیم نموده و در مهلت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض فرصت دارند 
نســبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
اقدام نماینــد و اقدامات ثبت موکول بــه ارایه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضــا مهلت و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر 
 خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر بــه دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139360302027013112 مــورخ 1393/08/28 قاســمعلی 
زارعي گشیري فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 225 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284002489 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 10944 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/80 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي معصومه دانشمندان .
2- راي شــماره 139560302027009432 مــورخ 1395/07/29 محمد علي 
ســعادت فرزند محمدباقر بشــماره شناســنامه 9 صادره از جرقویه بشــماره ملي 
5649565937 در ششدانگ یکباب آپارتمان سه طبقه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پاک 3124 فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 213/18 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
3- راي شــماره 139560302027014665 مورخ 1395/11/10 رسول کمالي 
مقدم فرزند حســنعلي بشــماره شناســنامه 1969 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283569116 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 
2 فرعي از اصلي 10279 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 47/20 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139560302027016075 مــورخ 1395/12/02  اصغر فاتحي 
پیکانــي فرزند رضا بشــماره شناســنامه 3416 صــادره از جرقویه بشــماره ملي 
5649207259 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139560302027016492 مورخ 1395/12/09 سید نجم الدین 
سعادتي فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 187 صادره از اردستان بشماره ملي 
1189303752 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/5 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
6- راي شماره 139560302027016762 مورخ 1395/12/16 فرخ شایان فرزند 
عبدالعلي بشماره شناسنامه 1 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199614998 در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 
12985 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 137 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
7- راي شماره 139560302027016766 مورخ 1395/12/16 الهام شایان فرزند 
عبدالعلي بشماره شناسنامه 1794 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288418558 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 12985 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 137 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
8- راي شماره 139660302027000455 مورخ 1396/01/16  حیدر خالقي فرزند 
نقدعلي بشماره شناسنامه 1675 صادره از فریدن بشماره ملي 1159062439 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 156/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شــماره 139660302027000659 مــورخ 1396/01/21 علیرضــا 
دادخواه تهراني فرزند محمد بشماره شناســنامه 48 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287905714 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک - فرعي از اصلي 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 207/34 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139660302027000697 مورخ 1396/01/23 محمدحسین 
ســهرابي فرزند محمد بشــماره شناســنامه 56 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287607926 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پاک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

102/40 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
11- راي شماره 139660302027000777 مورخ 1396/01/27 مجید حیدریان 
خوراسگاني فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 2112 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291630831 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پاک 266 فرعي از اصلي 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 167/87 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شماره 139660302027000778 مورخ 1396/01/27 محمدحسین 
حیدریان خوراسگاني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 178 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291262393 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پاک 266 فرعي از اصلي 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 167/87 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027000950 مورخ 1396/01/30 سید محمد باقر 
میر حاج محمد آبادي فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه 16 صادره از محمد آباد 
بشماره ملي 5649567441 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان به مساحت 221/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14- راي شــماره 139660302027000957 مورخ 1396/01/30 سید روح اله 
میرحاج محمد آبادي فرزند ســید محمد باقر بشماره شناســنامه 2719 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1287109691 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع 
در بخش 5 که منافع آن متعلق به پدرش ســید محمد باقر میباشد ثبت اصفهان به 

مساحت 221/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شماره 139660302027000961 مورخ 1396/01/30 سید اسماعیل 
میرحاج محمد آبادي فرزند ســید محمد باقر بشماره شناســنامه 6253 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1293285188 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
تجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع 
در بخش 5 که منافع آن متعلق به پدرش ســید محمد باقر میباشد ثبت اصفهان به 

مساحت 221/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16- راي شــماره 139660302027000964 مورخ 1396/01/30 ســید حسن 
میرحاج محمد آبادي فرزند سید حسین بشــماره شناسنامه 7 صادره از محمد آباد 
بشماره ملي 5649578974 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان به مساحت 221/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
17- راي شــماره 139660302027000967 مــورخ 1396/01/30ســید علي 
میرحاج فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 78706 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281882836 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری احداثي بر 
روي قســمتي از قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 که 
منافع آن متعلق به پدرش سید حسن میباشــد ثبت اصفهان به مساحت 221/16 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027000970 مورخ 1396/01/30 ابوالفضل میرحاج 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 78707 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281882828 
در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پاک 666 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 که منافع آن متعلق 

به پدرش سید حسن میباشد ثبت اصفهان به مساحت 221/16 مترمربع. خریداري 
طي سند رسمي.

19- راي شــماره 139660302027001006 مورخ 1396/01/30 اصغر باقري 
هاروني فرزند داراب بشــماره شناســنامه 2642 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
4620481653 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 158/14 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
20- راي شماره 139660302027001146 مورخ 1396/02/03  احمد محمدي  
فرزند امین اله بشماره شناسنامه 31 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649886806 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 
14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 161/68 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139660302027001149 مورخ 1396/02/03 طیبه حیدري 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 27 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649921016 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 
14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 161/68 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027001174 مورخ 1396/02/03  محمدحسین 
جوالئي زادگان فرزند عباس  بشماره شناسنامه 283 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286180074 در ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 5673 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 343/55 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139660302027001175 مورخ 1396/02/03 حمید سعیدفرد 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291576584 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 4 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 1261/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شماره 139660302027001176 مورخ 1396/02/03 روشنک مجتبي 
پور فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 1303 صادره از مسجد سلیمان بشماره ملي 
1970408340 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 782 فرعي از اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/88 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139660302027001180 مورخ 1396/02/03 ســیدفرهاد 
خاتمي فرزند صدرالسادات بشماره شناسنامه 7507 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1292227915 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 63 فرعــي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 185 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027001182 مورخ 1396/02/04 حمید عباسي  
فرزند خان محمد بشماره شناسنامه 142 صادره از آباده بشماره ملي 2411366833 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/46 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
27- راي شــماره 139660302027001183 مورخ 1396/02/04 قاســمعلي 
جعفري خیرآبادي فرزند اسداله بشماره شناسنامه 506 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286496251 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1597 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 165/06 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شــماره 139660302027001184 مــورخ 1396/02/04 زهــره 
کشاني فرزند حسین بشــماره شناســنامه 57154 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281668028 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1597 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 165/06 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139660302027001226 مورخ 1396/02/06 سعید طحانیان  
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 450 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286963893 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 6422 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/60 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
30- راي شماره 139660302027001289 مورخ 1396/02/06 روح اله دریائي 
فرزند عین اله بشماره شناسنامه 2622 صادره از آبادان بشماره ملي 1816878227 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11518 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 442/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شــماره 139660302027001290 مــورخ 1396/02/06 مجتبــي 
اصفهانیان فرزند غامرضا بشماره شناســنامه 1022 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287558305 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/10 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شماره 139660302027001292 مورخ 1396/02/06 عباس شرکت 
معصوم فرزند مصطفي بشــماره شناســنامه 1449 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286633788 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/65 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
33- راي شــماره 139660302027001349 مــورخ 1396/02/10 اصغــر 
قدرتي شاتوري فرزند عباس بشماره شناســنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملي 
5659825826 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 90/20 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
34- راي شــماره 139660302027001351 مــورخ 1396/02/10  مرضیــه 
قدرتي شاتوري فرزند اصغر بشــماره شناســنامه 0 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5650002029 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 90/20 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
35- راي شــماره 139660302027001355 مــورخ 1396/02/10  ایــران 
بهزادنژاد  فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 156 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283929791 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پاک 9174 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

194/16 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شــماره 139660302027001420 مورخ 1396/02/12 فخري یاري 
جوهراني  فرزند احمد بشــماره شناســنامه 9878 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283800659 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
37- راي شماره 139660302027001433 مورخ 96/02/12 محمدرضا صادقي 
خوراسگاني فرزند محمدحسین بشماره شناســنامه 426 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291421981 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 9434 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 226/5 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139660302027001443 مــورخ 1396/02/12 محمد علي 
احمدي فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه 21 صادره از کوهپایه بشماره ملي 
5659580157 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 9669 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/19 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
39- راي شــماره 139660302027001489 مورخ 1396/02/13 زینب براتي 
ارداجي فرزند حســین بشــماره شناســنامه 7206 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1293437093 در دو و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پاک 8997 - 8998 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

190/92 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
40- راي شــماره 139660302027001490 مــورخ 1396/02/13 محمدرضا 

رحیمي خوراسگاني فرزند حسین  بشماره شناسنامه 87 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291483365 در سه و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر 
روي قســمتي از قطعه زمین پاک 8997 - 8998 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 190/92 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139660302027001632 مــورخ 1396/02/16 منصــور 
مســاحي پزوه  فرزند حسین بشماره شناســنامه 33 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291324941 در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پاک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 233/07 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
42- راي شــماره 139660302027001639 مورخ 1396/02/16 سعید فروغي 
ابري فرزند محمد بشــماره شناســنامه 10994 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283811812 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 123 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/78 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
43- راي شــماره 139660302027001662 مــورخ 1396/02/16 محمدرضا 
شفیعي طهمورساتي فرزند ابراهیم بشماره شناســنامه 3 صادره از کوهپایه بشماره 
ملي 5659770223 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 274 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/19 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027001711 مورخ 1396/02/17 محمد قدرتي 
شاه توري فرزند حســین بشماره شناســنامه 1382 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287766994 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 1 فرعي از اصلي 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 132/56 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
45- راي شماره 139660302027001736 مورخ 1396/02/18 حسین کبیري 
عطا آبادي فرزند ســیف اله بشماره شناســنامه 1239 صادره از آبادان بشماره ملي 
1817753665 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
46- راي شماره 139660302027001738 مورخ 1396/02/18 سادات امیداني 
خوابجاني فرزند حسن بشماره شناســنامه 58724 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1281682357 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي 
قســمتي از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 200 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139660302027001739 مــورخ 1396/02/18 زهــره 
بهارزاده  فرزند مرتضي  بشــماره شناســنامه 2077 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287853031 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــاک 10302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 122/60 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
48- راي شماره 139660302027001742 مورخ 1396/02/18  مهدي جانقربان  
فرزند رضا  بشماره شناسنامه 1968 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286757398 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 10302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122/60 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139660302027001753 مورخ 1396/02/18 زهرا رمضان 
زاده نجفي فرزند رســتم بشــماره شناســنامه 136 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291112839 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 197/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139660302027001758 مــورخ 1396/02/18 جمشــید 
قاسمي وشاره فرزند علي اکبر بشماره شناســنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملي 
1199535397 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 197/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139660302027001764 مورخ 1396/02/18 محمد حیدري 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 237 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291733450 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمیــن پاک 9346 
باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 164/57 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
52- راي شماره 139660302027001957 مورخ 1396/02/24  طاهره عطائي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 898 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287729045 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پــاک 2059 فرعي از اصلــي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 

188/73 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139660302027001958 مــورخ 1396/02/24 محمدرضا 
آقابابازاده هرندي فرزند اکبر بشماره شناسنامه 2042 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288368372 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 2059 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 188/73 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
54- راي شماره 139660302027002063 مورخ 1396/02/26 علي زینلي فرزند 
قدرت اله بشماره شناسنامه 1401 صادره از نائین بشماره ملي 1249380650 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 9172 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 169/85 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بانو طیبه فاحتی فرزند مهدی .
55- راي شماره 139660302027002513 مورخ 1396/03/06 عزیزاله قائدي 
ارجنگي فرزند غامرضا بشــماره شناسنامه 800 صادره از شــهرکرد بشماره ملي 
4620782653 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73/95 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شــماره 139660302027002520 مــورخ 1396/03/06  محمــد 
رشیدي نیا فرزند باباخان بشماره شناسنامه 175 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 
1129199304 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 176/95 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
57- راي شماره 139660302027002524 مورخ 1396/03/06 اله داد فرامرزي 
فیل آبادي فرزند نجفقلي بشــماره شناســنامه 49 صادره از فارســان بشماره ملي 
4679657375 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 119/17 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
58- راي شــماره 139660302027002532 مــورخ 1396/03/06 خــدا کرم 
کبیري عطاآبادي فرزند یداله بشماره شناســنامه 39 صادره از دهاقان بشماره ملي 
5129862236 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 167 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
59- راي شــماره 139660302027002534 مورخ 1396/03/06 قاسم دهقاني 
قهجاورستاني فرزند جعفر قلي بشماره شناســنامه 1526 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1284057119 در ششدانگ یکباب دامداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پاک 51 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 10537/54 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
60- راي شماره 139660302027002564 مورخ 1396/03/06  رسول قیصري 
خوراسگاني فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 1624 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1291497749 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 6176 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 301/16 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
61- راي شــماره 139660302027002576 مورخ 1396/03/07  عباس زاینده 

رودي فرزند کاظم بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1276656653 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پاک 14 فرعي از 
اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 131/07 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139660302027002579 مورخ 1396/03/07  رضا بهجتي 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 1 صادره از نائین بشماره ملي 1249721301 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پاک 263 فرعي از 
اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/40 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
63- راي شماره 139660302027002584 مورخ 1363/03/07  زهرا محمدي 
فرزند جال بشماره شناسنامه 836 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285444604 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 263 فرعي از 
اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 249/52 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
64- راي شــماره 139660302027002586 مــورخ 1396/03/07 هوشــنگ 
فامرز فوالدي فرزند حسن بشماره شناســنامه 618 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1287503731 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 13171 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 55/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
65- راي شــماره 139660302027002587 مورخ 1396/03/07 سکینه زارع 
فرزند عباسعلي  بشماره شناسنامه 144 صادره از آبادان بشماره ملي 1818106280 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 13043 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
66- راي شــماره 139660302027002588 مــورخ 1396/03/07  الــه رحم 
خدارحم نیا فرزند خدارحم بشماره شناسنامه 444 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 
1129910423 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 83/25 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
67- راي شــماره 139660302027002590 مــورخ 1396/03/07 مصطفــي 
بلوري نژاد فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 255 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286428300 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــاک 12822 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 151/65 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
68- راي شــماره 139660302027002593 مــورخ 1396/03/07 فاطمــه 
ابراهیمي بابوکاني فرزند علي بشماره شناســنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1290168938 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــاک 12822 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 151/65 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شماره 139660302027002631 مورخ 1396/03/08 علیرضا قیصري 
فرزند رمضان بشماره شناســنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271577968 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 114 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/17 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
70- راي شماره 139660302027002633 مورخ 1396/03/08  محمد حسین 
قیصري  فرزند محمد حسن بشماره شناســنامه 256 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291579176 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 114 فرعي از اصلــي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 166/17 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
71- راي شــماره 139660302027002700 مــورخ 1396/03/09 علیرضــا 
یزداني جوزداني فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291884671 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 114/10 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
72- راي شماره 139660302027002704 مورخ 1396/03/09 عصمت سادات 
طباطبایي جبلي فرزند سیدآقا بشماره شناســنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملي 
5659617336 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 114/10 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
73- راي شــماره 139660302027002732 مورخ 1396/03/10  نوازاله نظري 
فرزند خسرو بشماره شناسنامه 66 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199770205 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 2 فرعي از اصلي 
15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 84/36 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
74- راي شــماره 139660302027002738 مورخ 1396/03/10 مهدی نجفی 
فرزند یداله بشماره شناسنامه 860 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287949398 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 5 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/92 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
75- راي شماره 139660302027002823 مورخ 1396/03/13 مرتضي حسن 
پور فرزند علي بشماره شناسنامه 45091 صادره از تهران بشماره ملي 0032293471 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پاک 9611 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/83 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
76- راي شماره 139660302027002860 مورخ 1396/03/13 بهنوش عمو به 
قیومت افسانه اویسي نژاد فرزند حسن بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1273199081 در 14 حبه مشاع از 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 201/29 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
77- راي شماره 139660302027002867 مورخ 1396/03/13 بهنام عمو فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1271693461 در 22 
حبه مشاع از 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 201/29 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
78- راي شماره 139660302027002869 مورخ 1396/03/13 افسانه اویسي 
نژاد فرزند رضا بشماره شناسنامه 329 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291125027 
در 36 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 201/29 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
79- راي شــماره 139660302027002921 مــورخ 1396/03/16 علي فدائي 
خوراسگاني  فرزند اسد اله بشــماره شناســنامه 63 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291267621 در ششــدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 5188 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 32/81 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
80- راي شــماره 139660302027002934 مورخ 1396/03/17  مســیح اله 
رضویزاده فرزند سید اسمعیل بشماره شناســنامه 72 صادره از شهرضا بشماره ملي 
1199766690 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پاک 12141 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/33 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
81- راي شماره 139660302027003565 مورخ 1396/03/30 ابراهیم سعادتي 
فرزند شیبت الحمد بشماره شناسنامه 8 صادره از سمیرم بشماره ملي 5129812859 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پاک 11548 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/6 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
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ال جی اخیرا اعالم کرده اولین OLED انعطاف پذیر و شفاف ۷۲ 
اینچی را ساخته اســت. The Verge در توصیف این نمایشگر 
بزرگ نوشته: »درواقع این نمایشگر از تام کروز هم بلندتر است«. 
کافی است گوگل را جست وجو کنید تا بفهمید که تام کروز ۱۷۰ 
سانتی متر قد دارد و از آنجایی که این نمایشگر ۷۷ اینچی است و 
نسبت طول و عرض آن ۱۶ به ۹ اســت، یک محاسبه سرانگشتی 
نشان می دهد که طول OLED جدید ال جی ۱۷۰/5 سانتی متر 
است که خب بلندتر از تام کروز به حساب می آید؛ البته بدون کفش.

رزولوشــن و وضوح تصویــر UHD و x 2160 ۳۸۴۰ اســت 
 و تا ۴۰درصد شــفافیت دارد. این نمایشــگر تــا ۸۰ درجه خم 

می شود.
البته انتظار نداریم ال جی یک تلویزیون از این نمایشــگر بسازد. 
این مدل نمایشگر، کاربردی مثل تابلو اعالنات دارد و می تواند در 

فروشگاه های بزرگ پوشاک استفاده شود.
این روزها شــرکت های مختلفی در حال کار روی نمایشگرهای 
 OLED پیشرفته و تکنولوژیک هستند. اخیرا پاناسونیک نمایشگر
شــفافش را رونمایی و سامســونگ هم نمونه  اولیه نمایشگرهای 
انعطاف پذیــرش را معرفی کرده اســت. قدم به قدم بــه دنیایی با 

نمایشگرهای عجیب تر نزدیک می شویم.

اینستاگرام قابلیت جدید» فقط دوستان« را اضافه کرده است؛ به این 
ترتیب فقط فالوورهایی که کاربر تعیین می کند، می توانند پست ها و 
استوری های او را تماشا کنند. اینستاگرام ویژگی »فقط دوستان« را 
به قابلیت های اپلیکیشن خود افزوده است. این قابلیت مشاهده پست 
ها و اســتوری کاربر را به دلخواه او محدود می کند. این ویژگی که 
Favorites نامیده می شود، فهرستی از فالوورهای کاربر را برای به 
اشتراک گذاری محتوا تهیه می کند. این فهرست با رنگ سبز در باالی 
صفحه نمایش داده می شود و به کاربر گوشزد می کند که پست ها و 
استوری های او برای چه افرادی به اشتراک گذاشته می شود. البته 
ویژگی جدید فقط برای گروهی کوچک فعال شده و اینستاگرام هنوز 
اعالم نکرده که آن را به طور کامل ارائه خواهد کرد یا خیر. پیش از 
 Finstagram این کاربران فقط می توانستند با استفاده از ویژگی

مشخص کنند چه افرادی پست های آنان را تماشا کنند.

پاییز هر ســال هوآوی گوشی های ســری Mate را به روز رسانی 
می کند، بنابراین پیش بینی می شود که به زودی اسمارت فون بعد از 
Mate9 هم عرضه شود. البته این شرکت هنوز اطالعات زیادی در 
رابطه با پرچم دار بعدی منتشر نکرده است؛ با این حال شایعات حاکی 
از آن است که هوآوی MATE ۱۰ صفحه نمایشی بدون قاب خواهد 
داشت. همان طور که شواهد نشان می دهد، شرکت ها به سوی حذف 
قاب در گوشی های جدیدشان می روند پس جای تعجب نیست اگر 
هوآوی هم چنین تصمیمی برای طراحی پرچم دار جدیدش داشته 

باشد، چرا که باید با ترندهای بازار پیش رفت!
هنوز اخباری از اندازه گوشــی در دست نیست ولی احتماال بیش از 
 Huawei 5 اینچ خواهد بود. گفته شده در این گوشی، از پردازنده
Kirin ۹۷۰ و حســگر اثر انگشت اســتفاده خواهد شد. همچنین 
گوشی احتماال از اندروید ۷/۰ نوقا بهره می برد. شایعه جالبی در رابطه 
با دوربین نیز حاکی از آن است که این گوشی از دوربین دوتایی برای 
عکس برداری با هر دو دوربین پشت و جلو استفاده می کند که این 

ویژگی قطعا آن را از دیگر گوشی های بازار متمایز می سازد.
آنچه گفته شد به تایید رســمی هوآوی نرسیده است و نباید انتظار 

داشت Huawei Mate ۱۰ دقیقا این ویژگی ها را داشته باشد.

منابع خبری گزارش داده اند که در این هفته بعضی قســمت های 
سورس کد Windows 1۰ مایکروسافت به صورت آنالین لو رفته 
است. فایل های لو رفته مربوط به USB، WiFi و داریورهای ذخیره 
اطالعات ویندوز ۱۰ است. مایکروسافت نیز تایید کرده که فایل ها 
قسمتی از سورس  کد هایی است که توســط همکارانشان استفاده 
می شــد. بتا آرکی، فایل های لو رفته را طی پستی در وب سایتش 
منتشر کرد. این وب سایت آخرین تغییرات ویندوز را دنبال کرده و 
برای دوست داران ویندوز ارائه می دهد. طی ایمیل مایکروسافت به 
ورج، آنها تایید کردند که کدهای موجود در آن سایت همان کدهای 
اصلی هستند. این فایل ها همچنین شامل کدهای کیت تنظیمات 
موبایل ویندوز ۱۰ و نسخه های مبتنی بر ARM است. صاحب سایت 
اعالم کرده که فایل های لو رفته تنها ۱/۲گیگابایت حجم داشته اند 
در حالی که گزارش ها حاکی از آن اســت که ۳۲ ترابایت اطالعات 
به بیرون درز کرده است. همچنین تاکید کرده که این کدها بدون 

دخالت مایکروسافت از روی سایت برداشته شده است.

اواخر سال گذشته نینتندو کنسول مینی NES کالسیک ادیشن را 
روانه بازار کرد. با این حال به دالیلی تولید آن در ماه آوریل متوقف شد. 
خیلی ها نتوانستند در آن مدت کوتاه این کنسول را بخرند و حسابی 
ناراحت شدند؛ بخصوص اینکه بازار سیاه هم برای آن در eBay به 
راه افتاد و بعضی ها کنسول دست دوم خود را با قیمت های نجومی 
روی این سایت به فروش گذاشتند. ولی خبر خوب برای دوست داران 
نینتندو این است که این شرکت مدل mini SNES را به همراه ۲۱ 

بازی که از قبل روی آن نصب شده اند روانه  بازار می کند!
این کنسول کالســیک به آسانی با اســتفاده از کابل HDMI که 
اتفاقا درون جعبه  آن وجود دارد به تلویزیون های Full HD متصل 
می شود. از هیجان انگیزترین ویژگی های این کنسول، قیمت ۷۹٫۹۹ 
 ۲ Star Fox دالری آن است. اما هیجان انگیزتر از قیمت، وجود بازی
روی این کنسول است؛ یعنی نسخه  بعدی Star Fox اصلی که در 
همان دوران Super NES ساخته شد ولی هیچ وقت به بازار نیامد. 
این بازی قرار بود تابستان سال ۱۹۹5 یعنی ۲۲ سال پیش منتشر 
شود. البته ظاهرا تا زمانی که روی این کنسول Star Fox را تمام 

نکنید، نمی توانید نسخه  دوم آن را بازی کنید.

فناورانه

 شبکه هکرهای ناشناس در ویدئویی جدید ادعا می کند که ناسا در آینده نزدیک 
شــواهدی از وجود حیات در فضا را اعالم خواهد کرد؛ البته این درحالی است 
که هم اکنون به نظر نمی رسد هیچ شواهد جدید و قدرتمندی برای تایید این 
گمانه زنی وجودداشته باشد. آخرین ویدئوی خبری ناسا مربوط به ماموریت 
تلسکوپ فضایی کپلر و کشف ۲۱۹ سیاره احتمالی در منظومه شمسی بود.

در هرحال ابتدای این ویدئو، بخشــی از یک مقاله درباره پیش بینی احتمالی 
کشف حیات در فضا ارائه می شــود که مربوط به جلسه استماع کنگره است. 
 این مقاله همراه دو گزارش دیگر از ماه ژانویه تا آوریل سال جاری در وب سایت

 Ancient Code نیز دیده شده و وب سایت مذکور نیز در کرواسی ثبت شده 
است. کی از مدیران ناسا در پیامی توئیتری، ادعای شبکه هکرهای ناشناس 
از سوی این ســازمان مبنی بر اعالم وجود حیات در فضا را رد کرد. با این حال 
دیروز ناسا تایید کرد که قصد اعالم چنین خبری را ندارد. توماس زوبوچن مدیر 
ماموریت های علمی ناسا، در توئیتر خود اعالم کرد که این اخبار صحت ندارد و 
درخصوص این سوال که»آیا ما در جهان تنها هستیم؟«  هنوز پاسخی نداریم؛ 

اما درحال انجام ماموریت هایی هستیم تا به این سوال بنیادین پاسخ دهیم.«

ادعای جدید شبکه هکرهای ناشناس؛

مارهای روباتیک به عمق مریخ می روندناسا موفق به کشف حیات در فضا شد

محققان روی ساخت نســل جدیدی از مارهای روباتیکی کار می کنند که با 
استفاده از آنها، برگ جدیدی در دفتر اکتشــافات مریخ گشوده خواهد شد. 
درخصوص مریخ باید گفت که بهترین ابزار، ماشــین آالتــی نظیر مارهای 
روباتیکی هستند. در واقع اجرام فضایی نظیر ماه و مریخ که ساختار صخره ای 

دارند، عمدتا به لطف این نوع روبات ها قابل کنکاش هستند.
 از این طریق می توان راهی به زیر ســطح مریخ و ماه پیدا کرد. بخشی از این 
پروژه که با مشارکت آژانس فضانوردی اروپا )اســا( و با نام SERPEX انجام 
می گیرد به مطالعه دقیق ساخت روبات هایی مربوط می شود که با الهام گرفتن 
از مارها حرکت می کنند. البته در فاز نخست، این نوع ماشین آالت روباتیکی 
برای ایستگاه فضایی بین المللی طراحی شده اند اما محققان پروژه به چشم 
انداز دورتری فکر می کنند. آنها دنبالــه دارها، ماه و در نهایت مریخ را بهترین 
مکان ها در منظومه شمســی برای به حرکت درآوردن این دسته از روبات ها 

به شمار می آورند.
مارهای روباتیکی به جهت نوع حرکتی که دارند و از آن به عنوان یک ویژگی 

مهم یاد می شود، کاربردهای زیادی در نفوذ به عمق مریخ خواهند داشت.

بنیاد نخبگان استان تهران، از برنامه تبادل دانشمندان جوان طی همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با وزارت علوم و فناوری چین خبر داد. از جمله 
شرایط الزم جهت دریافت حمایت مربوطه، فعالیت در موسسات تحقیقاتی چین  
به مدت شش ماه تا یکسال است؛ همچنین سن محقق متقاضی باید کمتر از ۴5 

سال بوده و دارای مدرک دکتری  یا سابقه 5 سال کار تحقیقاتی باشد.
مستعدین برتر متقاضی بهره مندی از تسهیالت فوق می توانند با مراجعه به وبگاه 
talented young scientist program تمام اطالعات مربوط به این برنامه 
   joblist را مالحظه کنند. همچنین فرصت های پژوهشی پیشنهادی، در بخش
قابل مشاهد است. متقاضیان پس از تکمیل فرم درخواست مربوطه و همچنین 
دریافت نامه موافقت )Letter of Consent( از موسسه مربوطه در چین جهت 
همکاری، می توانند مدارک مذکور را حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۶ در سامانه 
hamandishan.bmn.ir  بارگزاری کنند تا اقدامات الزم توســط بنیاد ملی 
نخبگان جهت بررسی درخواست های واصله و اعالم درخواست های مورد تایید به 
طرف چینی صورت گیرد. در نهایت براساس اطالعات تماس ذکر شده در سامانه 

فوق، مراتب به مستعدین برتر اطالع رسانی خواهد شد.

علم پژوهی

مغز انسان دارای ساختار شگفت انگیزی است که از دیرباز 
دانشمندان تالش  می کنند چگونگی عملکرد آن را دریابند.

بر اســاس تحقیقات جدید دانشــمندان دریافتند مغز 
انسان مکاِن اشــکال و ســاختارهای ۱۱ بعدی است. بر 
اســاس این نتایج، درک چگونگی شــکل گیری حافظه 
مشخص خواهد شد. مغز انسان چند بعدی و مملو از اشکال 
هندسی پیچیده ای است که حاصل شکل گیری دسته ای 
از رشته های عصبی یعنی نورون هاست و دانشمندان آن 
را clique می نامند. هر یــک از نورون ها با روش خاصی 
با یکدیگر مرتبط بوده و در محل اتصال clique، اشیای 
چند بعدی حاصل می شود. شکل سه بعدی اشیا از لحاظ 
ارتفاع، عرض و عمق مانند هر شی در جهان واقعی است. 
اشیا در جهان واقعی بیش از سه بعد نیستند، اما با استفاده 
از علم ریاضیات ابعاد پنج، شش، هفت و حتی ۱۱ بعدی نیز 
قابل تشریح است. محققان با استفاده از مدل های رایانه ای، 
چگونگی تشکیل ســلول های مغزی و عملکرد پیچیده 
آنها را شرح دادند.سرپرست این تحقیق، هنری مارکرام، 
عصب شناس از لوزان سوئیس اظهار کرد: ما دنیایی یافتیم 
که هرگز در تصورات هم وجود ندارد. ده ها میلیون شیء 
بسیار کوچک در مغز به صورت هفت بعدی وجود دارند که 
حتی در برخی شبکه های مغزی به صورت ۱۱ بعدی است. 
به عقیده محققان تمامی اموری که انسان انجام می دهد 
به پیچیدگی و چند بعدی بودن مغز بســتگی دارد. البته 
براساس نتایج جدید، عملکرد مغز همچون ساختن و ویران 

کردن قلعه های شنی است.
پژوهشگران با استفاده از مدل ریاضی توپولوژی جبری، 
ساختار داخلی و مغز مجازی را با استفاده از نرم افزار تولید 
کردند. آنها قصد دارند بعد از انجام آزمایش روی این مغز 

مجازی، نتایج را روی بافت مغزی واقعی نیز ارزیابی کنند.
هدف اصلی محققان کشف مکان ذخیره این ساختارهاست 
و به نظر آنان این عملکردها در حفره هایی با ابعاد بیشتر 

پنهان می شوند.

مغز انسان ساختار ۱۱ بعدی 
دارد

آمریکا؛ در پی ایجاد ارتش فضایی
قانون گذاران آمریکایی به تازگی الیحه ای برای ایجاد شاخه جدیدی از ارتش به نام 
» نیروهای فضایی« به مجلس این کشور پیشنهاد کرده اند که هدف از آن حفاظت از 

دارایی های فضایی آمریکاست.

بنیاد ملی نخبگان اعالم کرد:

تبادل دانشمندان جوان بین ایران و چین

هوش سنج

در یک مسابقه  فوتبال  ۱۰  تیم شرکت کرده اند. هر دو 
تیم یک بار با هم مسابقه می دهند. هر برد دو امتیاز، هر 
مساوی یک امتیاز و هر باخت صفر امتیاز دارد. حداکثر 
اختالف امتیاز بــرای دو تیم که رتبه هــای متوالی را 

کسب کرده اند چه قدر می تواند باشد؟
الف( ۸  
ب( ۱۰ 
ج( ۱۲  
د( ۱5  
هـ(  ۱۸

پاسخ معمای رنگ بندی:
یک معمای احتماالت بسیار ساده بود.

بر همین اســاس، پاســخ برابر با گزینه ۴ یعنی عدد 
۲۷ است.

  معمای شماره 2۱7۱

  جواب معمای شماره 2۱70

اگر خواهان آشنایی با یک اپلیکیشن حرفه ای در حوزه 
مدیریت فایل ها هستید، معرفی پیش رو را دست ندهید.
Ace File Manag�از  اولین نکته ای که هنگام استفاده
er متوجه آن می شوید، رابط کاربری زیبا و ساده ساخته 
استودیوی RadiumDev اســت. منوی اپلیکیشن به 
 سه بخش تقسیم شده است: Recent ،Category و

Storage. قسمت Recent همان گونه که از اسمش 
می توانید حدس بزنید، تمام فایل هایــی که اخیرا در 
Re�  موبایل ذخیره یا نصب کرده اید را نشان می دهد. از

cent که بگذریم، به Category می رسیم؛ جایی که 
 ضمن دسترسی به فایل ها در دسته بندی های مختلف 
]Images ،Apps یــا نمونه های مشــابه[ به شــما 
قابلیت آنالیز حافظه هم داده می شود. با تجزیه و تحلیل 
فضای استفاده شده اســمارت فون، قابلیت این را دارید 
تا ببینید هر دســته چه فضایی از ممــوری را گرفته و 

یک مدیریت بهتر نسبت به فضا داشــته باشید. بخش 
ســوم Storage نام دارد. اینجا حکم همان قســمت 
Explorer موبایل ها را داشــته و با تمــام فایل های 
حافظه، حاال بــا یک چینش متفاوت، روبه رو هســتید. 
خب، این منوی اصلی؛ حاال نوبت بــه منوی فرعی می 
 Library رسید؛ جایی که خودش به دو قســمت مهم
و Tools تقسیم شــده اســت.بخش Library همان 
قسمت دســته بندی Category اســت. انگار توسعه 
دهنده نخواســته که Tools تنها باشد و بنابراین شاهد 
این بخش هســتیم. اما Tools که از مهم ترین ویژگی 
هــای Ace File Manager به شــمار مــی رود؛ در 
اینجا شــما می توانیــد همانند یک برنامه فرســتنده، 
فایل هایتان را برای بقیه دیوایس ها فرســتاده یا روی 
 برنامه هایتان قفل بگذارید. برای دانلود این اپلیکیشــن
 می توانید از لینک goo.gl/YcG9ue   استفاده کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

معرفی

معرفی Ace File Manager؛ 

ابزار حرفه ای مدیریت فایل برای اندرویدی ها

 LG جدید OLED نمایشگر 
بلندتر از »تام کروز« است

قابلیت جدید اینستاگرام برای 
مشاهده پست ها

 Mate 10 صفحه نمایش هوآوی
بدون قاب خواهد بود

 Windows 10 سورس کد 
لو رفت

نینتندو، کنسول قدیمی اش را با 
بازی های جدید زنده کرد

پدیده شب های روشــن، هنگامی که آسمان به قدری روشن 
اســت که بدون وجود نور مهتاب می توان حتی کتاب خواند، 
قرن هاست که دانشــمندان را ســردرگم کرده است اما حاال 
محققان دانشگاه یورک، پرده از راز این پدیده مرموز برداشته اند.

نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که این پدیده وقتی ظاهر 
می شود که امواج اتمسفری که در حال حرکت با سرعت کم در 

ارتفاع باال هستند، با هم ادغام می شوند و نورهای طبیعی حاصل 
از روشنایی هنگام غروب و اتم های گازی که به طور معمول قابل 

دیدن نیستند را تقویت می کنند.
دو محقق از دانشــگاه یورک کانادا اطالعات جمع آوری شده 
درباره روشــنایی هنگام غروب را با داده های امواج اتمسفری 
مطابقت دادنــد و دریافتند که ارتباطی میــان این دو وجود 

دارد. شب های روشــن پدیده نادری است که امروزه به خاطر 
اثرات آلودگی نوری جمعیت بر آســمان شب به سختی قابل 

مشاهده است.
یکی از اولین اشــاراتی که به این پدیده صورت گرفته، توسط 
پلینی پیر در قرن اول است؛ طی ســال های گذشته نیز روی 

دادن این پدیده در روزنامه ها و مجالت علمی ذکر شده است.
گوردون شــپرد، سرپرســت این مطالعه، می گوید: »مدارک 
تاریخی بسیار منسجم بوده و این پدیده طی قرن های گذشته 
نیز اتفاق رخ داده است. توصیفات ذکر شده در رکوردها بسیار 
مشابه است. پدیده شب های روشن واقعا وجود دارد و بخشی از 
تغییرات نورپردازی روشنایی هنگام غروب است. اکثر مواقع این 

پدیده با ابزار ماهواره ای قابل رویت است.«
روی دادن واکنش های شیمیایی مختلف در اتمسفرهای باال 
منجر به روشنایی هنگام غروب می شــود؛ از جمله سایه سبز 
کم رنگی که موقعی در آسمان پدیدار می شود که مولکول های 
اکسیژن توســط خورشــید از هم جدا و دوباره باهم ترکیب 
می شوند. شپرد و همکارانش متوجه شدند که وقتی روشنایی 
هنگام غروب با امواج جوی اتمسفری ترکیب می شوند، پدیده 
شب های روشــن برای چند شــب متوالی ادامه پیدا کرده و 
آســمان را ۱۰ برابر بیشــتر از حالت معمول روشن می کند.

جورگن شر از موسسه ستاره شناسی آرژانتین می گوید: »این 
مطالعه رویکرد نوینی را برای مفهومی قدیمی به ارمغان آورد. 
آنچه باعث می شود بعضی از شــب ها به طور قابل مالحظه ای 
روشن تر باشند، پویایی اتمسفری است. حاال می دانیم که کدام 

پدیده های پویا پشت پدیده شب های روشن هستند.«
براســاس اطالعات جمع آوری شده توســط محققان، پدیده 
شب های روشن تنها یک شب در سال اتفاق می افتد که برای 
مشاهده ان، به آسمانی صاف و بدون ماه نیاز است. در کل هر 
هفت شب از ۱۰۰ شب، پدیده شب روشن در جایی روی این 

کره خاکی اتفاق می افتد.

شب های روشن پدیده نادری اســت که امروزه به خاطر اثرات آلودگی نوری جمعیت بر آسمان شب، 
به سختی قابل مشاهده است.

راز شب های روشن برمال شد

پژوهشگران هلندی روشی ابداع کرده اند که با استفاده از آن 
نخستین پل بتنی چاپ شده جهان ساخته می شود.

استفاده از مواد و سازه هایی که با پرینترهای سه بعدی پرینت 
گرفته شــده اند دیگر حد و مرزی ندارد. بازیچه ای که روزی 
برای ساخت شیرینی و پالســتیک طراحی شده بود، امروز 
قطعات هواپیماهای بوئینگ ۷۸۷ را می ســازد و در آخرین 
خبر، به  لطف دانشــگاه آیندهون هلند می توان با سازه های 
پرینت شده پل بتنی ساخت. ســاخت قطعات بتن مسلح با 
استفاده از پرینتر، قبال در سنگاپور انجام شده بود و عکس باال 

متعلق به آن آزمایش است.
جالب اینجاســت که پیش از این پلی با استفاده از قطعات 
پرینت گرفته شده نیز ساخته شــده است اما این نخستین  
بار است که پل بتنی با اســتفاده از پرینتر ساخته می شود. 

بنابر اعالم، کار پرینت گرفتن قطعات بتن مســلح آغاز شده 
و عملیات ســاخت خود پل نیز از سپتامبر )مرداد ۹۶( کلید 

می خورد.
در آزمایش های نخســتین، پلی با مقیاس یــک دوم با این 
قطعات ساخته شد که توان تحمل دو تن بار را داشت. اگرچه 
این نوع پل پرینت شــده با بتن مســلح، هنوز قابلیت تردد 

خودرو را ندارد اما مزایای آن کم نیستند.
از آنجایی که تولید ســیمان موجب تولید دی اکسید کربن 
می شــود و پرینت قطعات بتنی مصرف سیمان را به شدت 
 کاهش می دهــد، ایــن روش از تولید گازهــای گلخانه ای 

می کاهد.
پرینت گرفتن قطعات بتن مســلح بسیار ســاده و سریع تر 
از قالب گیری ســیمان و میلگرد در قالب هاست و در برخی 
موارد نیــز اصوال نمی توان شــکل هایی را با قالب درســت 
کرد. از ســوی دیگر، اســتفاده از قطعــات پرینتی موجب 

می شــود کار رنگ آمیزی کابل های فوالدی نگهدارنده پل، 
همزمان با بخش های بتنی صــورت گیرد و در نیرو و هزینه 
کار صرفه جویی می شود. در صورتی که این شیوه پل سازی 
قابل تعمیم به ســازه ای بزرگ تر و مقاوم تر باشد، انقالبی در 

راه سازی و ساختمان روی خواهد داد.

پرینترها پل بتنی می سازند
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مفاد آرا )نوبت اول(
 برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی بخش  ۱۴ ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شهر تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
1- رای شــماره 1623 مــورخ 93/12/09 خانم زهرا شــفیعی خوزانی  فرزند 
باقر  بشماره کالســه 2640 و به شماره شناســنامه 200 صادره به شماره ملی 
1141648849 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  
به مســاحت 146/93 مترمربع از پالک 779 فرعی از 112  اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی  212584 مورخ 91/05/24 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 1622 مورخ 93/12/09 خانم ماه منیر زراعت کار  فرزند حسن  
بشماره کالسه 2635 و به شماره شناســنامه 1270153293 صادره به شماره 
ملی 1270153293 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  
به مســاحت 146/93 مترمربع از پالک 779 فرعی از 112  اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی  212584 مورخ 91/05/24 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 6751 مــورخ 95/11/29 آقای کرامت فتحــی خوزانی  فرزند 
تقی  بشماره کالســه 1331 و به شماره شناســنامه 101 صادره به شماره ملی 
1141524252 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 300 مترمربع از 
پالک 35 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 305 دفتر 224  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
4- رای شــماره 7878 مورخ 95/12/22 خانم مهری نقدی فرزند باقر  بشماره 
کالسه 6944 و به شماره شناسنامه 3216 صادره به شماره ملی 1141200813 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 206/44 مترمربع از 
پالک 212 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 100299 مورخ 78/08/06 دفترخانه 73 ثبت در 

صفحه 382 دفتر 40 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 7879 مورخ 95/12/22 آقای سعیدرضا نقدی ورنوسفادرانی فرزند 
نعمت اهلل  بشماره کالسه 6945 و به شماره شناســنامه 1067 صادره به شماره 
ملی 1141110261 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
206/44 مترمربع از پالک 212 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراکوه 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 382 دفتر 40 سند 

82455 مورخ 73/08/29 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 1047 مورخ 96/01/31 خانم هاجر صرامی فروشــانی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 1242 و به شماره شناســنامه 623 صادره به شماره ملی 
1141276658 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
246/30 مترمربع از پالک 1341 فرعی از 122  اصلــی واقع در صحرای بزمکه 
وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی محمد 
علی وهابی ارائه قولنامه ثبت در صفحــه 38 دفتر 686  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 1046 مورخ 96/01/31 آقای محمد علی وهابی فروشانی  فرزند 
نوراهلل  بشماره کالسه 1240 و به شماره شناسنامه 20471 صادره به شماره ملی 
1140204262 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
246/30 مترمربع از پالک 1341 فرعی از 122  اصلــی واقع در صحرای بزمکه 
وراکوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 38 دفتر 686   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شماره 0813 مورخ 96/01/27 آقای محمد علی وهابی فروشانی  فرزند 
نوراهلل  بشماره کالسه 1243 و به شماره شناسنامه 20471 صادره به شماره ملی 
1140204262 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
159/90 مترمربع از پالک 71 فرعی از 114  اصلی واقع در شــمس آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11074 مورخ 92/12/04 دفترخانه 

305 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 0814 مورخ 96/01/27 خانم هاجر صرامی فروشــانی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 1241 و به شماره شناســنامه 623 صادره به شماره ملی 
1141276658 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
159/90 مترمربع از پالک 71 فرعی از 114  اصلی واقع در شــمس آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11074 مورخ 92/12/04 دفترخانه 

305 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 2782 مورخ 96/03/11 خانم الهام حاجی هاشمی ورنوسفادرانی  
فرزند اکبر  بشماره کالسه 1468 و به شماره شناسنامه 22541 صادره به شماره 
ملی 1140224980 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 111/21 مترمربع از پالک 285 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه 
الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 8209 مورخ 

90/05/04 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 2779 مورخ 96/03/11 خانم فاطمه هاشم زاده  خوزانی  فرزند 
علی اکبر  بشماره کالسه 1469 و به شماره شناسنامه 1130049183 صادره به 
شماره ملی 1130049183 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 111/21 مترمربع از پالک 285 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه 
الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 91510 مورخ 

92/04/10 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 2870 مورخ 96/03/11 آقای فضل اهلل رضایی خوزانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1467 و به شماره شناسنامه 24470 صادره به شماره 
ملی 1140236318 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 111/21 مترمربع از پالک 285 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه 
الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی 
رمضانعلی رضایی و بتول فرهادی سند 73177 مورخ 88/09/12 دفترخانه 46 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 2781 مورخ 96/03/11 آقای محمود رضایی خوزانی فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 1466 و به شماره شناسنامه 1575 صادره به شماره ملی 
1141324733 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
111/21 مترمربع از پالک 285 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا 
خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر  مع الواسطه از مالک رسمی بتول 
فرهادی و رمضانعلی رضایی سند 73177 مورخ 88/09/12 دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 2266 مورخ 96/02/30 آقای محمد مهدی رستم پور  فرزند 
محمد علی  بشماره کالسه 0075 و به شماره شناسنامه 2939 صادره به شماره 
ملی 1141338408 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
164/24 مترمربع از پالک 167 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 67493 مورخ 95/12/21 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 2265 مورخ 96/02/30 خانم زهرا چراغی  فرزند محمد حسین  
بشماره کالسه 0078 و به شماره شناســنامه 1130124541 صادره به شماره 
ملی 1130124541 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
164/24 مترمربع از پالک 167 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 67493 مورخ 95/12/21 

دفترخانه 74 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شماره 2267 مورخ 96/02/30 خانم طیبه محمدیان فروشانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 0089 و به شماره شناسنامه 10591 صادره به شماره 
ملی 1140482130 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
164/24 مترمربع از پالک 167 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 67493 مورخ 95/12/21 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 7938 مورخ 95/12/22 خانــم زهرا کمالــی اندانی  فرزند 
عبدالوهاب  بشماره کالسه 2008 و به شماره شناسنامه 6 صادره به شماره ملی 
1141622181 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
117/50 مترمربع از پالک 697 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 131 دفتر 342  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شماره 7937 مورخ 95/12/22 آقای محمد علی عمادی اندانی  فرزند 
رجبعلی  بشماره کالسه 2007 و به شماره شناسنامه 198 صادره به شماره ملی 
1284116107 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
117/50 مترمربع از پالک 697 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 571 دفتر 506  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 2261 مورخ 96/02/30 آقای اسماعیل فخاری اسفریزی  فرزند 
ابراهیم  بشماره کالسه 2562 و به شماره شناسنامه 2452 صادره به شماره ملی 
1141295261 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
165 مترمربع از پالک 98  اصلی واقع در اسفریز بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی لطف اله فخاری سند 24667 مورخ 50/07/19 

دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 2260 مورخ 96/02/30 خانم فاطمه صغری دری اسفریزی  
فرزند محمود  بشماره کالسه 2561 و به شماره شناسنامه 2057 صادره به شماره 
ملی 1141329573 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 165 مترمربع از پالک 98  اصلی واقع در اسفریز بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رســمی لطف اهلل فخاریان سند 24667 

مورخ 50/07/19 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 8097 مورخ 95/12/24 خانم آمنه انتظــاری خوزانی  فرزند 
عزیزاله  بشماره کالسه 1416 و به شماره شناسنامه 2313 صادره به شماره ملی 
1141225824 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/35 مترمربع از پالک 525 فرعی از 111  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 66926 مورخ 95/10/28 دفترخانه 172  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شــماره 8098 مورخ 95/12/24 آقای یداهلل رحیمــی اندانی  فرزند 
حسنعلی  بشماره کالسه 1417 و به شماره شناسنامه 389 صادره به شماره ملی 
1141103508 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/35 مترمربع از پالک 525 فرعی از 111  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 66925 مورخ 95/10/28 دفترخانه 172  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 8264 مورخ 95/12/28 خانم زهرا پریشانی فروشانی  فرزند 
احمدرضا  بشماره کالسه 0883 و به شــماره شناسنامه 2919 صادره به شماره 
ملی 1141231883 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 156/72 مترمربع از پالک 236 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
پیوندها  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 10061 مورخ 

92/12/17 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 8263 مورخ 95/12/28 آقای رضا پریشــانی فروشانی  فرزند 
وهاب  بشماره کالسه 0884 و به شماره شناســنامه 644 صادره به شماره ملی 
1141709791 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مســاحت 156/72 مترمربع از پالک 236 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای 
پیوندها  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 10061 مورخ 

92/12/17 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 2183 مورخ 96/02/29 خانم فاطمه ماهوش فرزند حســین  
بشماره کالســه 1472 و به شــماره شناســنامه 185 صادره به شــماره ملی 
1140928791 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
275 مترمربع از پالک 56 و 57 فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 26578 مورخ 76/10/02 ثبت در 
صفحه 395 دفتر 286 و سند 26577 مورخ 76/0210  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 2700 مورخ 96/03/09 آقای عباس هوزاده فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 0192 و به شماره شناســنامه 35 صادره به شماره ملی 1142168409 
نسبت به 8 حبه از 72 حبه یکباب زمین زراعی به مساحت 2910/84 مترمربع 
از پالک 1594 فرعی از 99  اصلی واقــع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه عادی از مالک رسمی رسمی خانم آقا خادمی  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 2699 مورخ 96/03/09 آقای رجبعلی هــوزاده فرزند عباس  
بشماره کالســه 0975 و به شــماره شناســنامه 1077 صادره به شماره ملی 
1140847661 نســبت به 64  حبه از 72 حبه یکباب زمین زراعی به مساحت 
2910/84 مترمربع از پالک 1594 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه عادی از مالک رسمی رسمی 

خانم آقا خادمی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 2322 مورخ 96/02/30 خانم عالمه زه تــاب خوزانی   فرزند 
فتح اله   بشــماره کالســه 1697 و به شماره شناســنامه 311 صادره به شماره 
ملی 1141406977 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت 136/46 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در 
صحرای بوستان سهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 8526  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 2321 مورخ 96/02/30 آقای مرتضی زهتاب خوزانی   فرزند 

فتح اله   بشماره کالسه 1692 و به شماره شناســنامه 43 صادره به شماره ملی 
1141505509 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی 
به مساحت 136/46 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای 
بوســتان ســهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

الکترونیکی 8525  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شــماره 2317 مورخ 96/02/30 خانم فاطمه  زهتاب خوزانی  فرزند 
فتح اله   بشماره کالسه 1693 و به شماره شناســنامه 11168 صادره به شماره 
ملی 1140364693 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت 138/53 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در 
صحرای بوستان سهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 8521  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شماره 2318 مورخ 96/02/30 آقای حبیب اله زهتاب خوزانی  فرزند 
فتح اله   بشــماره کالســه 1694 و به شماره شناســنامه 150 صادره به شماره 
ملی 1141473461 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مساحت 138/53 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در 
صحرای بوستان سهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 8522  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 2319 مورخ 96/02/30 آقای حبیب اله  زهتاب خوزانی  فرزند 
فتح اله   بشماره کالسه 1695 و به شماره شناســنامه 15 صادره به شماره ملی 
1141473461 نســبت به ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
175/75 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم 
خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند الکترونیکی 8522  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 2323 مورخ 96/02/30 آقای مرتضی  زهتاب خوزانی  فرزند 
فتح اله   بشماره کالسه 1691 و به شماره شناســنامه 43 صادره به شماره ملی 
1141505509 نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 187 
مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم خوزان   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 8525  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 2320 مورخ 96/02/30 آقای مصطفی زهتاب خوزانی  فرزند 
فتح اله   بشماره کالسه 1696 و به شــماره شناسنامه 127 صادره به شماره ملی 
1141524511 نســبت به ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
188/54 مترمربع از پالک 158 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم 
خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند الکترونیکی 8523  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شــماره 0999 مورخ 96/01/30 خانم خدیجه ثنایی ورنوســفادرانی  
فرزند حسن   بشــماره کالسه 1203 و به شماره شناســنامه 14543 صادره به 
شماره ملی 1140144189 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه در حال ساخت 
به مساحت 323/80 مترمربع از پالک 70 فرعی از 118  اصلی واقع در صحرای 
قلعه زنگی ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 218 دفتر 99 سند 18051 مورخ 95/03/29 دفترخانه 322  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شماره 2619 مورخ 96/03/06 خانم مریم سعیدی ورنوسفادرانی  فرزند 
عباس   بشماره کالسه 0044 و به شــماره شناسنامه 827 صادره به شماره ملی 
1141210924 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه سنگبری 
به مســاحت 3383/33 مترمربع از پالک 57 فرعی از 157  اصلی واقع در علی 
آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 53 دفتر 657  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 2618 مــورخ 96/03/06 اقای حمیدرضا مختــاری  فرزند 
نوراهلل   بشماره کالسه 0041 و به شماره شناســنامه 206 صادره به شماره ملی 
1141058049 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه سنگبری به 
مســاحت 3383/33 مترمربع از پالک 57 فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 362 دفتر 374  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شماره 2625 مورخ 96/03/06 خانم ثریا قاسمی  فرزند رحیم   بشماره 
کالسه 0045 و به شماره شناسنامه 15484 صادره به شماره ملی 1140153625 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه سنگبری به مساحت 3383/33 
مترمربع از پالک 57 فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی مریم سعیدی و حمید رضا 
مختاری ثبت رد صفحه 53 دفتر 657 و ثبت در صفحه 362 دفتر 374  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شــماره 6769 مورخ 95/11/29 خانم اعظم کاظمی فروشانی  فرزند 
محمدعلی   بشماره کالسه 0455 و به شــماره شناسنامه 218 صادره به شماره 
ملی 1141630117 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
300 مترمربع از پالک 279 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 398 دفتر 213 سند 67103 مورخ 

71/12/22 دفترخانه 9  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شماره 6768 مورخ 95/11/29 آقای مرتضی صرامی فروشانی  فرزند 
یداله   بشماره کالسه 0456 و به شماره شناســنامه 145 صادره به شماره ملی 
1141600331 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
300 مترمربع از پالک 279 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 398 دفتر 213 سند 67103 مورخ 

71/12/22 دفترخانه 9  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 2150 مورخ 96/02/29 آقای هادی صادقی  فرزند علی   بشماره 
کالسه 0456 و به شماره شناسنامه 3031 صادره به شماره ملی 1141198967 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 253 مترمربع از 
پالک 259 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوســتان سهم خوزان   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 442 دفتر 216 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 2151 مورخ 96/02/29 خانم نرگس شفیعی دستگردی  فرزند 
قدیرعلی   بشماره کالسه 0455 و به شــماره شناسنامه 1620 صادره به شماره 
ملی 1141218852 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
253 مترمربع از پالک 259 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوســتان سهم 
خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 454 دفتر 

572 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شماره 8155 مورخ 95/12/25 خانم سمیه درویشی چم حیدری  فرزند 
فتح اله   بشماره کالسه 1513 و به شماره شناسنامه 5274 صادره به شماره ملی 
1092137327 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
190/27 مترمربع از پالک 197/1 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا  
خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 308 دفتر 

528 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 8154 مورخ 95/12/25 خانم فاطمه صفاریان خوزانی  فرزند 

عبداله   بشماره کالسه 1511 و به شماره شناسنامه 10486 صادره به شماره ملی 
1140357816 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
190/27 مترمربع از پالک 197/1 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا  
خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 536 دفتر 

182  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شماره 2264 مورخ 96/02/30 خانم زهرا بیگم ابراهیمان خوزانی  فرزند 
رمضانعلی   بشماره کالسه 1276 و به شماره شناسنامه 242 صادره به شماره ملی 
1141495868 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 139/20 مترمربع از 
پالک 503 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 138001 مورخ 93/08/11 دفترخانه 63   مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 2934 مورخ 96/03/16 خانم ریحانه زمانی فروشــانی فرزند 
محمدعلی   بشماره کالسه 1239 و به شماره شناسنامه 1130053873 صادره به 
شماره ملی 1130053873 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان   
به مساحت 73 مترمربع از پالک 3988 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی غالمرضا و نوراهلل 
وهابی ثبت در صفحه 559 دفتر 530 و صفحه 511 دفتر 240   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 2935 مورخ 96/03/16 آقای سیف اهلل وهابی فروشانی فرزند 
نوراهلل   بشماره کالســه 1237 و به شماره شناســنامه 1489 صادره به شماره 
ملی 1141251991 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان   به 
مســاحت 73 مترمربع از پالک 3988 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رسمی غالمرضا و نوراهلل 
وهابی ثبت در صفحه 559 دفتر 530 و صفحه 511 دفتر 240   مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 2155 مــورخ 96/02/29 آقــای مصطفی فرشــاد فر فرزند 
علی   بشماره کالســه 0018 و به شماره شناســنامه 210 صادره به شماره ملی 
1141058081 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215/55 مترمربع از 
پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 73843 مورخ 88/11/04 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شــماره 2390 مــورخ 96/03/01 خانــم بتول هاشــمی زاده  فرزند 
حسن   بشماره کالســه 1762 و به شماره شناســنامه 86 صادره به شماره ملی 
1141438712 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
240/36 مترمربع از پالک 324 فرعی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 32518 مور 59/10/08 دفترخانه 63    مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شماره 2389 مورخ 96/03/01 آقای غالمرضا خسروی فروشانی  فرزند 
یداهلل   بشماره کالسه 1761 و به شماره شناســنامه 212 صادره به شماره ملی 
1141393492 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
240/36 مترمربع از پالک 324 فرعی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 21584 مورخ 51/01/31 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 2172 مورخ 96/02/29 آقای اسماعیل خوانساری  فرزند ابراهیم   
بشماره کالسه 1079 و به شماره شناسنامه 0370796128 صادره به شماره ملی 
0370796128 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 116 مترمربع از 
پالک 503 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 231931 مورخ 95/03/27 دفترخاتنه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شــماره 2384 مورخ 96/02/31 آقای فتحعلی رحمتی اندانی  فرزند 
رجبعلی   بشماره کالسه 1501 و به شماره شناسنامه 3006 صادره به شماره ملی 
1140553674 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 95/47 مترمربع 
از پالک 88  اصلی واقع در قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 225020 مورخ 93/07/19 دفترخاتنه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شــماره 2149 مورخ 96/02/29 خانم زینب صالحی فروشانی  فرزند 
رجبعلی   بشماره کالسه 1470 و به شماره شناسنامه 3855 صادره به شماره ملی 
1141347581 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
161/41 مترمربع از پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از مالک رسمی سند 72873 مورخ 

88/08/24 دفترخانه 46 حمید شاهین مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 2148 مورخ 96/02/29 آقای حمید شــاهین   فرزند جلیل   
بشماره کالســه 1471 و به شــماره شناســنامه 22564 صادره به شماره ملی 
1140225219 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
161/41 مترمربع از پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 72873 مورخ 88/08/24 دفترخانه 46 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شــماره 2158 مورخ 96/02/29 آقــای رمضان حســن زاده  فرزند 
علی   بشماره کالســه 1712 و به شماره شناســنامه 255 صادره به شماره ملی 
1141565722 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 115/50 مترمربع از 
پالک 800 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 111359 مورخ 81/10/28 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شــماره 2162 مــورخ 96/02/29 آقــای محمد علــی جاللی فرزند 
حسین   بشماره کالسه 6313 و به شماره شناســنامه 37 صادره به شماره ملی 
1141998531 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 293 مترمربع از 
پالک 104  اصلی واقع در اصغرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 39614 مورخ 60/06/28 دفترخانه 61 و ارائــه قولنامه  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 2307 مورخ 96/02/30 آقای محمد ستاره  فرزند حسن   بشماره 
کالسه 1274 و به شماره شناسنامه 407 صادره به شماره ملی 1140989898 
نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری  به مساحت 79 مترمربع از پالک 
204 فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 25828 مورخ 76/02/25 دفترخانه 46 و سند 

27027 مورخ 50/01/24 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شــماره 2223 مورخ 96/02/29 آقای قدمعلی صالحــی امینه  فرزند 
کرمعلی   بشماره کالسه 1465 و به شماره شناسنامه 160 صادره به شماره ملی 
1141419319 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  
به مساحت 52/86 مترمربع از پالک 6126 فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری 

خمینی شهر ثبت در صفحه 80 دفتر 418  مالحظه و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
60- رای شماره 2156 مورخ 96/02/29 آقای ولی اهلل بیگی  فرزند عزیز   بشماره کالسه 0187 و 
به شماره شناسنامه 323 صادره به شماره ملی 1141678731 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 96/10 مترمربع از پالک 1170 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 324 دفتر 567  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شــماره 2180 مورخ 96/02/29 خانــم فاطمه بدیحی  فرزند حســینعلی   
بشماره کالسه 1563 و به شماره شناسنامه 48 صادره به شماره ملی 1142217612 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 181/81 مترمربع از پالک 105/1 
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 2248 مورخ 75/06/14 دفتر خانه 46 و ارائه قولنامه مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شــماره 2253 مورخ 96/02/30 آقای غالمحســین دباغــی  فرزند احمد   
بشماره کالسه 1384 و به شماره شناسنامه 57 صادره به شماره ملی 1140971794 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 102 مترمربع از پالک 247 فرعی از 120  
اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 295 دفتر 570  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شماره 2231 مورخ 96/02/30 آقای محمد رحیمی  فرزند غالمعلی   بشماره 
کالسه 0253 و به شماره شناسنامه 763 صادره به شماره ملی 1818442558 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 227/65 مترمربع از پالک 1793 
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

110320 مورخ 77/12/19 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 2232 مورخ 96/02/30 خانم شــهناز صفــری  فرزند قنبرعلی   
بشــماره کالســه 0254 و به شــماره شناســنامه 695 صــادره به شــماره ملی 
1141410307 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 227/65 
مترمربع از پالک 1793 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 18700 مورخ 95/06/01 دفترخانه 322  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شــماره 2252 مورخ 96/02/30 خانــم معصومه معنــوی  فرزند محمد   
بشــماره کالســه 1498 و به شــماره شناســنامه 770 صــادره به شــماره ملی 
1285400372 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله  به مساحت 83/27 
مترمربع از پالک 385 و 388  فرعی از 105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 4949 وسند 28983 مورخ 77/12/24 دفتر 

خانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 2217 مورخ 96/02/29 خانــم فاطمه رضایــی آدریانی  فرزند 
صفرعلی   بشماره کالسه 0241 و به شــماره شناسنامه 1130197689 صادره به 
شماره ملی 1130197689 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 250 مترمربع 
از پالک 776 و 775/1 فرعی از 109  اصلی واقع در آدریان  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 9680 مورخ 92/04/18 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شــماره 2249 مورخ 96/02/30 خانم مرضیه شــیروی خوزانی  فرزند 
نادعلی   بشماره کالسه 0015 و به شماره شناسنامه 3218 صادره به شماره ملی 
1142260356 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 163 
مترمربع از پالک 252 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 178212 مورخ 86/12/11 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 2248 مورخ 96/02/30 آقای ناصر شیروی فرزند اسداهلل   بشماره 
کالسه 0016 و به شماره شناســنامه 2253 صادره به شماره ملی 1141191180 

نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 163 مترمربع از پالک 
252 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 28070 مورخ 95/12/28 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شــماره 0965 مورخ 96/01/30 خانم زهرا افتادگان خوزانی  فرزند قدیر   
بشماره کالسه 1341 و به شماره شناسنامه 1130647617 صادره به شماره ملی 
1130647617 نسبت به 5 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 250/50 مترمربع از پالک 75 فرعی از 120 
اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
7406 مورخ 91/12/28 دفترخانه 322 و سند 7393 مورخ 91/12/27 دفترخانه 322   

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 0966 مورخ 96/01/30 آقای احمد شاهین  فرزند حسن   بشماره 
کالسه 1340 و به شماره شناسنامه 221 صادره به شماره ملی 1141030039 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  
به مساحت 250/50 مترمربع از پالک 75 فرعی از 120 اصلی واقع در ورنوسفادران  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7406 مورخ 91/12/28 دفترخانه 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 2182 مورخ 96/02/29 آقای سید محمد دیباجی فروشانی  فرزند 
نوراهلل   بشماره کالســه 1282 و به شماره شناســنامه 116 صادره به شماره ملی 
1141676664 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه ریســندگی و بافندگی  به مساحت 
576/30 مترمربع از پالک 773 فرعی از 106 اصلی واقع در صحرای پیوندها  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216043  مورخ 91/12/13 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شــماره 2313 مورخ 96/02/30 آقای منصور کریمیــان خوزانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 0035 و به شماره شناسنامه 182 صادره به شماره ملی 
1141636360 نسبت به ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 139/80 
مترمربع از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقــع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 323729  مورخ 92/04/24 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شــماره 2387 مورخ 96/02/31 آقای ســید نوراهلل نوربخش  فرزند سید 
عزیز   بشماره کالسه 0966 و به شــماره شناســنامه 516 صادره به شماره ملی 
1141006707 نسبت به 4 دانگ از ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
142 مترمربع از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقــع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل گواهی حصر مالیاتی 2207 مورخ 95/02/29 از خانم ایران 

اصفهان  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 2386 مورخ 96/02/31 خانم نرگس نوربخش  فرزند سید عزیزاهلل  
بشماره کالســه 0965 و به شــماره شناســنامه 13067 صادره به شــماره ملی 
1140129384 نسبت به 2 دانگ از ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
142 مترمربع از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقــع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل گواهی حصر مالیاتی 2207 مورخ 95/02/29 از خانم ایران 

اصفهان  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 2230 مورخ 96/02/30 آقای حســین وطن خواه ورنوسفادرانی  
فرزند رمضان بشماره کالسه 0468 و به شماره شناسنامه 2644 صادره به شماره 
ملی 0036994431 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به استثنای ثمنیه اعیانی 
به مساحت 197 مترمربع از پالک 4 فرعی از 116 اصلی واقع در صحرای پاگودالی 
ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 120530 مورخ 

85/07/02  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شماره 2353 مورخ 96/02/31 خانم ژیال علی جانی ورنوسفادرانی  فرزند 

عبدالمحمود بشماره کالسه 0104 و به شماره شناسنامه 18073 صادره به شماره 
ملی 1140180274 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 160/60 
مترمربع از پالک 213 فرعی از 120 اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36696 مورخ 58/07/10 دفترخانه 61 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شماره 2276 مورخ 96/02/30 آقای حمید آلبوعلی  فرزند قاسم بشماره 
کالسه 1315 و به شماره شناسنامه 265 صادره به شماره ملی 6629859324 نسبت 
به 1 دانگ و 400/256 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی و مغازه متصله 
به مساحت 156/45 مترمربع از پالک 678 فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی مانده علی مالکی و نادعلی 

مالکی ثبت در صفحه 385 دفتر 58 و صفحه 391 دفتر 58  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 2271 مورخ 96/02/30 خانم دختربس اســکندری سورشجانی  
فرزند اسداهلل بشماره کالسه 1314 و به شماره شناسنامه 2372 صادره به شماره 
ملی 4620350672 نســبت به 4 دانگ و 25/9 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و 
فوقانی و مغازه متصله به مساحت 156/45 مترمربع از پالک 678 فرعی از 99 اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی 
مانده علی مالکی و نادعلی مالکی ثبت در صفحه 385 دفتر 58 و صفحه 391 دفتر 58  

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شماره 2362 مورخ 96/02/31 خانم فیروزه آقا کوچکی فرزند علی بشماره 
کالسه 1441 و به شماره شناســنامه 2687 صادره به شماره ملی 1141195526 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 103/20 مترمربع از 
پالک 149 فرعی از 107 اصلی واقع در صحرا بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 33033 مورخ 80/11/13 دفترخانه 35 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 3363 مورخ 96/02/31 آقای علی حاجی باقری فروشانی فرزند 
فتح اله بشماره کالســه 1440 و به شماره شناســنامه 638 صادره به شماره ملی 
1141699605 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 103/20 
مترمربع از پالک 149 فرعی از 107 اصلی واقع در صحرا بابافضلگاه  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 33033 مورخ 80/11/13 دفترخانه 35 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 2348 مورخ 96/02/31 آقای جعفر علیرضایی ورنوســفادرانی 
فرزند قدمعلی بشماره کالسه 1698 و به شماره شناسنامه 2571 صادره به شماره 
ملی 1141262835 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه ریسندگی 
به مســاحت 1732مترمربع از پالک 8 فرعی از 157 اصلی واقع در علی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند الکترونیکی 8974  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شــماره 2346 مورخ 96/02/31 آقای قدمعلی علیرضایی ورنوسفادرانی 
فرزند حسن بشماره کالسه 1699 و به شماره شناســنامه 275 صادره به شماره 
ملی 1140944908 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه ریسندگی 
به مســاحت 1732مترمربع از پالک 8 فرعی از 157 اصلی واقع در علی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند الکترونیکی 8973  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شــماره 2345 مــورخ 96/02/31 خانم مریــم توکلی فروشــانی فرزند 
حسن بشماره کالســه 1700 و به شــماره شناســنامه 60 صادره به شماره ملی 
1229613188 نســبت به 1 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب کارگاه ریسندگی به 
مســاحت 1732مترمربع از پالک 8 فرعــی از 157 اصلی واقــع در علی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند الکترونیکی 8976  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 2228 مورخ 96/02/30 آقای رضا پریشانی  فرزند مصطفی بشماره 
کالسه 1689 و به شماره شناسنامه 10174 صادره به شماره ملی 1142326551 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 197/11 مترمربع از پالک 29 
فرعی از 114 اصلی واقع در صحرای شــمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 8470 مورخ 95/12/02 و الکترونیکی 139520302006010601  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شــماره 2255 مــورخ 96/02/30 آقای مهدی جعفری هرســتانی  فرزند 
مرتضی بشماره کالســه 1678 و به شماره شناســنامه 22 صادره به شماره ملی 
1142475743 نسبت به ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت  به مساحت 191/35 
مترمربع از پالک 643 و 644 فرعی از 107 اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 16646 مورخ 95/10/12 دفترخانه 35  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شــماره 7852 مــورخ 95/12/21 آقای حمیدرضا حاجــی باقری  فرزند 
رجبعلی بشماره کالسه 0928 و به شماره شناســنامه 116 صادره به شماره ملی 
1141078351 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/70 
مترمربع از پالک 246 فرعــی از 107 اصلی واقع در صحرای بابــا فضلگاه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 136518 مورخ 81/04/16 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شــماره 7853 مورخ 95/12/21 خانــم زیبا نوروزی فروشــانی  فرزند 
سیف اهلل بشماره کالسه 0927 و به شماره شناسنامه 1903 صادره به شماره ملی 
1141221721 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/70 
مترمربع از پالک 246 فرعــی از 107 اصلی واقع در صحرای بابــا فضلگاه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 136518 مورخ 81/04/16 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شــماره 7904 مــورخ 95/12/22 خانــم مهین پیمانی فروشــانی  فرزند 
غالمرضا بشــماره کالسه 0930 و به شــماره شناســنامه 306 صادره به شماره 
ملی 1141581906 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
205 مترمربع از پالک 223 فرعی از 108 اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 399 دفتر 411  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 3092 مورخ 96/03/20 آقای سیف اهلل نورورزی فروشانی  فرزند 
رمضانعلی بشماره کالسه 0929 و به شماره شناسنامه 28 صادره به شماره ملی 
1141567611 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 205 
مترمربع از پالک 223 فرعــی از 108 اصلی واقع در صحرای بابــا فضلگاه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 490 دفتر 135  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شماره 0991 مورخ 96/01/30 آقای ابراهیم عمادی  فرزند براتعلی بشماره 
کالسه 0038 و به شماره شناسنامه 445 صادره به شماره ملی 1284617173 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 102/50 مترمربع از پالک 393 فرعی از 
105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 67388 

مورخ 69/04/07 دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است.
.تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/04/07

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/04/21 
م الف: 4028 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر نبی اله یزدانی 

مفاد آرا )نوبت اول(
آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگرددو در صورتی 
که افراد نسبت به صدور ســند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند:
1-کالسه 90/95برابر راي شــماره 139660302020000034 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای محمود عبدالهیان فرزند رضا بشماره شناسنامه 
38 صادره از نطنز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 427.10 مترمربع 
واقع شده بر روی قســمتی از پالک 7695 فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه 
خیابان شریعتی کوچه بانک ملی جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی 

به عنوان مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است.
2–کالســه 84/95 برابــر راي شــماره 139660302020000022 هیات 
اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر حیدری فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 8 صادره از میمه در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28.15 
مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 8493 فرعي از 1 اصلي واقع در 
میمه خیابان انقالب اسالمی جنب پاسگاه  جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت 

متقاضی به عنوان مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است. 
3– کالســه 83/95 برابــر راي شــماره 139660302020000025 هیات 
اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر حیدری فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 8 صادره از میمه در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 37.43 
مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 8493 فرعي از 1 اصلي واقع در 
میمه خیابان انقالب اسالمی جنب پاسگاه  جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت 

متقاضی به عنوان مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است.
4- کالسه 3/96 برابر راي شــماره 139660302020000179 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضي آقــاي مرتضی صــادق فرزند غالمعلی بشــماره 
شناسنامه 53 صادره از میمه درششدانگ یک باب خانه به مساحت 160.60 
مترمربع واقع شده بر روی قســمتی از پالک 3716 فرعي از 1 اصلي  واقع 
در میمه خیابان طالقانی جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان 

مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است.
5-  کالسه 66/95 برابر راي شماره 139560302020000623 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای محمد علی باتقوا  فرزند حسین بشماره شناسنامه 
10 صادره ازمیمه درششدانگ یک باب خانه به مساحت 70 مترمربع واقع 
شــده بر روی قســمتی از پالک 2278 فرعي از 11 اصلي واقع در وزوان 
پشت مســجد امام کوی خانعلی  جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی 
به موجب تقسیم نامه عادی توســط وراث مالک رسمي آقای حسین باتقوا 

محرز گردیده است.
6-کالسه 59/95 برابر راي شــماره 139660302020000021 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضي خانــم محبوبه یعقوبــی فرزند مرتضی بشــماره 
شناســنامه 6220027272 صادره از میمه در ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 83.40 مترمربع واقع شده بر روی قسمتی ازپالک 7934– فرعي از 
1 اصلي  واقع در میمه خیابان انقالب اسالمی جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت 

متقاضی به عنوان مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است.
7-کالسه 79/95 برابر راي شــماره 139560302020000642 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حمید علی اکبری فرزند میرزا حســین  بشماره 
شناســنامه 1986 صادره از وزوان درششدانک یک باب خانه  به مساحت 
208.20 مترمربع واقع در قسمی از پالک های 449 و 839  فرعي از 35 اصلي  
واقع در روستای ازان کوی سر آسیاب کوچه سبحان جزء بخش ثبتی میمه  
خریداری عادی از مالکین رسمی پالک 35/449 ، آقای محمد علی پورمندیان 
و خانم ها رقیه رمدان و فرخ راستی  و مالکین رسمی پالک 35/839 خانم ها 

جمیله اقدامی و معصومه سالمی محرز گردیده است.
8- کالسه 57/95 برابر راي شــماره 139660302020000023 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم زینب یعقوب فرزند محمد بشــماره شناسنامه 
1379 صادره ازاصفهان در سه دانگ مشــاع از ششدانک یک باب خانه  به 
مساحت 442.27 مترمربع واقع شده بر روی قسمتی از پالک 3551  فرعي 
از 26 اصلي  واقع در ونداده خیابان مخابرات  جزء بخش ثبتی میمه خریداری 

عادی از مالک رسمی آقای عباس میرزائیان محرز گردیده است.
9- کالسه 58/95 برابر راي شــماره 139660302020000024 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای عباس میرزائیان فرزندعلی بشماره شناسنامه 
18 صادره ازمیمه در سه دانگ مشاع از ششدانک یک باب خانه  به مساحت 
442.27 مترمربع واقع شــده بر روی قســمتی از پالک 3551  فرعي از 26 
اصلي  واقع در ونداده خیابان مخابرات  جزء بخــش ثبتی میمه که مالکیت 

متقاضی به عنوان مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است.
10- کالسه 82/95 برابر راي شماره 139660302020000102 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي علی نوروز فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 
6220018443 صادره از وزوان درسه دانگ مشــاع از ششدانک یک باب 
خانه  به مســاحت 240 مترمربع  پالک 4526–  فرعــي از 11 اصلي  واقع 
در وزوان کوی شــهید صمدیان  جزء بخش ثبتی میمه  خریداری عادی مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای محمد رضا نوروز محرز گردیده است.
11 - کالسه 181/94 برابر راي شــماره 139560302020000542 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقای محمد رضا جواد زاده  فرزند محمد علی بشماره 
شناسنامه 19 صادره از میمه دربیست سهم مشاع از 256 سهم ششدانک 
یک باب خانه به مساحت 328.5 مترمربع پالک 8434  فرعي از 1 اصلي  واقع 
در میمه کوی قرض الحسنه  جزء بخش ثبتی میمه  خریداری ازوراث مالک 

رسمی خانم صاحب جان جواد زاده  محرز گردیده است.
12- کالسه 70/95 برابر راي شماره 139560302020000645 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي اکبر قیومیان فرزند علی جان بشماره شناسنامه 
3050 صادره از وزوان دردو دانگ مشــاع از ششدانک یک باب ساختمان  
به مساحت 195 مترمربع واقع بر روی قسمتی از پالک 2654  فرعي از 11 

اصلي  واقع در وزوان خیابان شهید بوستان کوچه چهار جنوبی  جزء بخش 
ثبتی میمه  که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رســمی و مشــاعی  محرز 

گردیده است.
13- کالسه 69/95 برابر راي شماره 139560302020000644 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضي خانم جواهــر قیومیان فرزند رمضانعلی بشــماره 
شناســنامه 3265 صادره از وزوان درچهار دانگ مشاع از ششدانک یک 
باب ساختمان  به مساحت 195 مترمربع واقع بر روی قسمتی از پالک 2654  
فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان خیابان شهید بوستان کوچه چهار جنوبی  
جزء بخش ثبتی میمه  که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی و مشاعی  

محرز گردیده است.
14 - کالسه 19/95 برابر راي شماره 139560302020000559 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي عباس روســتا فرزند احمد بشماره شناسنامه 
2639 صادره از وزوان در ششــدانک یک باب خانه  به مســاحت 225.25 
مترمربع پالک 2640  فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان کوی شهید خالویی 
جزء بخش ثبتی میمــه  خریداری از وراث مالکین رســمی خانم بیگم جان 

روستا وآقای حسین روستا محرز گردیده است.
15 - کالسه 12/94 برابر راي شماره 139560302020000657 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي مهدی فرزانه فرزند رمضان بشماره شناسنامه 
3 صادره از وزوان در ششــدانک یک باب ســاختمان  به مساحت 76.60 
مترمربع  پــالک 1601  فرعي از 26 اصلي  واقع درروســتای ونداده جنب 
مســجد جامع جزء بخش ثبتی میمه  خریداری عادی مع الواسطه از وراث 

مالک رسمی خانم کوکب صنیعی  محرز گردیده است.
16 - کالسه 68/95 برابر راي شماره 139560302020000483 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي منصور خوش اخالق فرزند میرزا محمد بشماره 
شناسنامه 40 صادره از وزوان در ششدانک یک باب مغازه  به مساحت 103 
مترمربع واقع در قسمتی از پالک 8858  فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان 
بلوار کوثر  جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی 

و مشاعی محرز گردیده است.
17 - کالســه 53/95 برابر راي شــماره 139560302020000530 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حسین دادخواه فرزند محمد بشماره شناسنامه 
8 صادره از تیران و کرون در ششدانک یک باب رستوران به مساحت 122 
مترمربع واقع در قسمتی از پالک 8702  فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان 
بلوار کوثر  جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی 

و مشاعی محرز گردیده است.
18 - کالسه 81/94 برابر راي شماره 139560302020000555 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي اکبر شایسته فرزند حسین بشماره شناسنامه 78 
صادره از وزوان در یک دانگ مشاع از ششدانک یک باب خانه  به مساحت 
295.5 مترمربع پالک 7454  فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان خیابان شهید 
صباغان جزء بخش ثبتی میمه خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی 

خانم گل افروز ضعیف محرز گردیده است.
19 - کالسه 41/95 برابر راي شماره 139560302020000649 هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي قاســم قمبری فرزند رضا بشــماره شناسنامه 
36 صادره از میمه در ششدانک  قطعه زمین مزروعی به مساحت 486.17 
مترمربع  پالک 1772  فرعي از 30 اصلي  واقع در روستای زیاد آباد دشت 
میان جزء بخش ثبتی میمه خریداری عادی از مالک رسمی خانم ابذل  محرز 

گردیده است.
20 - کالســه 77/95 برابر راي شــماره 139560302020000650 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محمد مردانی فرزند حســن بشماره شناسنامه 
1064 صادره ازمیمه در ششــدانک یک بــاب خانه به مســاحت 155.27 
مترمربع واقع در قسمتی از پالک 2406  فرعي از 26 اصلي  واقع در روستای 
ونداده جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رســمی و 

مشاعی محرز گردیده است.
21 - کالســه 78/95 برابر راي شــماره 139660302020000043 هیات 
اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 
فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلی سجودی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 9 صادره از میمه در ششدانک یک باب خانه  به مساحت 200.25 
مترمربع واقع در قسمتی از پالک 1705 فرعي از 26 اصلي  واقع در روستای 
ونداده   جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی و 

مشاعی محرز گردیده است
22- کالسه 48/95 برابر راي شــماره 139660302020000018 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم زهرا صمدیان فرزند ماشاهلل بشماره شناسنامه 13 صادره از 
میمه در ششدانک یک باب اتاق و انباری  به مساحت 294.08 مترمربع واقع در 
قسمتی از پالک 5455 فرعي از 11 اصلي  واقع در وزوان خیابان شهید بوستان 
کوچه شهید احمد خوش کیش  جزء بخش ثبتی میمه خریداری عادی از وراث 

مالک رسمی آقای ماشاهلل صمدیان محرز گردیده است . 
23 - کالســه 42/95 برابر راي شــماره 139560302020000481 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي محمد اسمعیلی فرزند علیجان بشماره شناسنامه 
80 صادره از نجف آباد درسه دانگ مشاع از ششدانک قطعه زمین مزروعی  
به مساحت 1045 مترمربع پالک 3368 فرعي از 1 اصلي  واقع در میمه دشت 
سرند اتهم جزء بخش ثبتی میمه خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای رمضانعلی عبدالهیان محرز گردیده است .
24- - کالسه154/94 برابر راي اصالحی شماره 139560302020000341 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي آقاي حسین صادقین فرزند احمد بشماره شناسنامه 
12 صادره از میمه درششــدانگ دانگ یک باب خانه به مســاحت 303.60 
مترمربع واقع در قسمتی از پالک 2431 فرعي از 26 اصلي  واقع در ونداده 
جزء بخش ثبتی میمه خریداری عادی  از مالکین رســمی آقای حســینعلی 

تقوی و خانم فاطمه تقوی محرز گردیده است .
       بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
      تاریخ انتشار نوبت اول 1396/04/07
 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/04/22

 م الف: 10064  مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2171| چهارشنبه 7 تیر 1396 | 3 شوال 1438

No. 2171 | June 28, 2017 |  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2171 |  چهارشنبه 7 تیر 1396 | 3  شوال  1438

يادداشت
آتش سوزی در یک کارخانه حالجی الیاف در کاشان

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: یک کارخانه 
حالجی الیاف در منطقه راوند کاشان طعمه حریق شد که با ورود 9 خودروی اطفای 
حریق و ۲۰ آتش نشان از گسترش و انتقال آتش به کارخانه های مجاور جلوگیری شد.

اخبار

پیگیری

پس از وقوع حادثه آتش ســوزی در پاالیشگاه اصفهان 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالفاصله دستور پیگیری 

و بررسی حادثه را صادر کرد.
به همین منظور مدیر کل تعــاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان و تیم  بازرسان کار در محل وقوع حادثه  
حاضر شدند و بررســی های انجام شده توسط بازرسان 
کار حاکی اســت  بر اثر گرمای هوا، گوگــرد های دپو 
شده)یکی از محصوالت پاالیشــگاه( در محوطه رو باز، 
دچار خودسوزی شده که بالفاصله توسط تیم آتش نشانی 
داخلی پاالیشگاه)بدون اطالع و استمداد از شبکه امداد 

شهری( ظرف مدت ۱۰ دقیقه اطفا می شود.
وزش بــاد، دود و غبار حاصل از این خودســوزی را نزد 
کارگرانی که در فاصله  ۸۰ متری محل، مشــغول کار 
بودند برده و ۱۰ نفر از کارگران مذکور، با استنشاق دود 
حاصله، دچار سوزش چشم و گلو شــدند که با انتقال 
به بهداری پاالیشــگاه و اســتفاده از ماسک اکسیژن، 
بهبود یافتند و به محل کار بازگشــتند. یک نفر هم به 
بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شده که وی نیز 

از بیمارستان ترخیص شد.
گفتنی اســت در گزارش مدیر کل تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی استان  و تیم بازرسان کار آمده که کلیه نکات 
ایمنی در پاالیشگاه اصفهان رعایت شده و حادثه مذکور 

خسارت مالی قابل توجهی نیز به همراه نداشته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز گرمای 
هوا را عامل حریق پاالیشــگاه اصفهان دانست و افزود: 
تعداد 5 نفر از افرادی که در آن بخش مشغول به کار بودند 
به دلیل استنشاق گازهای تولید شده مسموم شدند و 
درمان این افراد به صورت ســرپایی در محل پاالیشگاه 
صورت گرفت.منصور شیشه فروش در همین رابطه به 
شایعه پراکنی گسترده پیرامون این موضوع اشاره کرد و 
تصریح کرد: آتش سوزی در همان دقایق اولیه مهار شد و 
در حال حاضر نیز تدابیر الزم برای پیشگیری از وقوع این 

حادثه اندیشیده شده است.

7۰۰ نفراز گروه های جهادی اســتان اصفهان به مناطق محروم 
اعزام شد. 

 مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: با آغاز اعزام 
گروه های جهادی از ابتدای تیر تا کنون بیش از  3 هزارو5۰۰ نفر به 

مناطق محروم با اولویت حاشیه نشینی اعزام شدند.
 رضا پور افزود :قرار اســت تا ۱5تیر بیش از 7هزار نفر از اســتان 
اصفهان در قالب 3۰۰ گروه جهادی به دیگر مناطق محروم استان 

اعزام شوند.
وی گفت:در این اردوها 3 هزار دانشــجو در 7۰ گروه و بسیجیان 
محالت ، مهندســان وطــالب به مناطــق محروم سیســتان و 
بلوچستان،کهگیلویه وبویر احمد ،ایالم ،کردستان و چهار محال و 

بختیاری اعزام می شوند.
رضا پور با بیان اینکه این طرح ها در قالب فرهنگی ،عمرانی ،مسکن 
سازی،ویزیت رایگان ، سالمت و آموزشی است گفت :امسال کمک 
به محرومان و حاشیه نشــینان از اولویت های خدمات رسانی این 

گروه های جهادی است.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با اشاره به همسو 
بودن اهداف گروه ها با اقتصاد مقاومتی و تولید و اشــتغال افزود : 
اعزام گروه ها در ســه دوره 3 روزه برای متخصصان ،7 روزه برای 

بسیج محالت و طالب و ۱۰ روزه برای دانشجویان است.

اعزام 700 نفراز گروه های جهادی 
به مناطق محروم

دستور وزیر برای بررسی 
حادثه پاالیشگاه اصفهان 

رییس انجمن حمایت از زندانیان نیازمند اســتان اصفهان از آزادی 3۰۰ 
زندانی از ابتدای ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار کرد: خیرین نزدیک به 

77 میلیارد تومان برای آزادی این تعداد از زندانیان اهدا کردند.
محمود مباشری افزود: امسال آزادی زندانیان نیازمند به صورت کامال مردمی 
انجام شد و عالوه بر خیرین، مردم خیر استان فعالیت چشمگیری داشته و 

برای آزادی زندانیان خودشان دست به کار شدند.
وی با بیان اینکه ۸۰۰ نفر زندانی جرایم غیرعمد در زندان هســتند، گفت: 
اغلب زندانیان جرایم غیر عمد با مبالغ بدهی باالی ۱۰ میلیون تومان در زندان 

هستند و ستاد دیه اعالم کرده که بدهی های زیر این مبلغ را آزاد می کند.
وی تاکید کرد: تالش ما بر این است که هیچ بدهکاری با هر مبلغ بدهی در 
زندان نماند و خیرین، مردم و نهادها همه توان خود را برای تحقق این هدف 

به کار گرفته اند.

 ۱۵ درصد زنان بیوه 
در فقر مطلق هستند

آزادی۳00 زندانی جرایم 
غیرعمددر ماه رمضان

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکــه ۲5۶ میلیون زن بیوه در 
سراســر جهان زندگی می کنند، گفت: ۱5 درصد زنان بیوه در فقر مطلق 
هستند. علی ربیعی در یادداشتی به مناسبت روز جهانی زنان بیوه تاکید 
 )Widows( کرد: روز ۲3 ژوئن هر ســال به نــام روز جهانی زنان بیــوه

نام گذاری شده است. 
نام گذاری چنین روزی، گام مهم جهانی در جهت پایان دادن به این تبعیض 
و ترویج حمایت جهانی از حقوق این زنان اســت، اما باید توجه داشت که 
توجه به این مسئله در هر کشوری نیز متناسب با ساختارهای اجتماعی آن 
کشور متفاوت خواهد بود. به نظر می رسد ایران در این زمینه برخی مسائل 

حاشیه ای خاص خود را نیز دارد. 
بر اساس مسئولیت های ما این گروه از جامعه می بایست مورد احترام جدی 

باشند و زمینه زندگی راحت را برایشان فراهم آوریم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان 
خبر داد:

دپوي ۵ میلیارد ریالي 
 پارچه قاچاق 

در اصفهان

فرمانده انتظامي استان اصفهان از کشف دپوي یک هزار و ۸۶7 طاقه انواع پارچه قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال توسط ماموران پلیس آگاهي این فرماندهي 
خبر داد. ســردار عبدالرضا آقاخاني گفت: در پي دریافت خبري مبني بر دپوي تعداد زیادي پارچه خارجي در انباري توسط یکي از بازاریان شهر اصفهان 
بررسي موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهي استان اصفهان قرار گرفت. وي افزود: پس از انجام تحقیقات الزم و هماهنگی های قضائي با همکاري 
بازرسان اداره نظارت بر اصناف انبار مورد نظر بازرسي و تعداد یک هزار و ۸۶7 طاقه انواع پارچه خارجي بدون مدارک گمرکي الزم کشف و ارزش پارچه های 
کشف شده توسط کارشناسان مربوطه پنج میلیارد ریال اعالم شده است. فرمانده انتظامي استان اصفهان با اشاره به اینکه یک متهم در این خصوص دستگیر 
و تحویل مراجع قضائي شد، خاطر نشان کرد: مبارزه با ورود، انبار و توزیع کاالي قاچاق به ویژه در بار اندازها و مراکز تخلیه و انبارها تداوم خواهد یافت و نیروي 

انتظامي با سودجویان و مفسدان اقتصادي جامعه برخورد قاطع و قانوني می کند.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا گفت: در رابطه با 
موضوع لو رفتن امتحانات نهایی، هشت نفر دستگیر شدند.

سرهنگ حسین رمضانی درباره لو رفتن سواالت نهایی افزود: 
براساس شکایت های مســئوالن آموزش و پرورش از افراد 
سودجو و کالهبردار و برحسب دســتورات مقامات قضائی 
همکاران بنده در پلیس فتای استان های سراسر کشور وارد 
عمل شــدند و بالفاصله تحقیقات فنی و پلیسی خود را آغاز 

کردند.
وی گفت: در تحقیقات مشخص شــد، تمام مواردی که در 
فضای مجازی انتشار پیدا کرده بود ، سواالت امتحان نهایی 
نبود بلکه همه این اقدامات با نیت کالهبرداری و سودجویانه 

توسط مجرمین صورت گرفته است.
وی افزود: ما تمام نمونه سواالت کالهبرداران را با مسئوالن 
آموزش و پرورش تطبیق دادیم و فقط در یک مورد سواالت 
لو رفته بــود و آن هم در یک شهرســتان کوچک در یکی از 
اســتان های جنوبی کشــور بود که در واقع از زمان لو رفتن 
ســواالت تا آغاز امتحانات دانش آموزان، زمان بسیار کمی 

باقی مانده بود.
سرهنگ رمضانی ادامه داد: در اصل می توان گفت که سواالت 
به صورت واقعی به دســت دانش آموزان همان شهرستان 
کوچک نیز نرســیده بود و پلیس فتای این اســتان خیلی 
سریع آن فرد را شناســایی و دستگیر کرد و تحویل مقامات 

قضائی داد.
وی گفت: در این خصــوص ۸ نفر از افراد کالهبــردار را در 
کشور شناســایی و دســتگیر کرده ایم که تحویل مقامات 
قضائی شــده اند و ۱۰ نفر دیگر را نیز شناسایی کرده ایم که 
منتظر صدور دستورات مقامات قضائی هستیم تا این افراد 
را نیز  دستگیر کنیم. معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس 
فتای ناجا  افزود: در بحث پیگیری این پرونده ها در کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی نیز حضور 
پیدا کرده و گزارش مســتندی از اقدامات پلیس فتا در این 

خصوص ارائه دادیم.

وزیر آموزش و پرورش از پرداخت بیش از ۱۱هزار میلیارد 
تومان از مطالبات فرهنگیان در هشت ماه اخیر خبر داد.

فخرالدین دانش آشــتیانی در مراســم تکریم  و معارفه 
مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران که با حضور رؤسای 
ادارات مناطق تهران در ساختمان  اصلی آموزش وپرورش 
شهر تهران برگزارشــد؛ با بیان اینکه در راستای سیاست 
تمرکززدایی، برخی از اختیارات ستاد به استان ها تفویض  
شده است، تاکید کرد: این تفویض اختیار از سطح مدیران 
استان ها به مدیران مناطق ادامه یابد و  مدیران مناطق هم 
این مسئولیت ها را به مدارس واگذار کنند؛ زیرا مدارس، 

محور اصلی تعلیم و تربیت هستند.
دانش آشــتیانی با بیــان ایــن نکته که هیــچ اصراری 
برآماده ســازی مدارس برای بازگشایی در سال تحصیلی 
جدید در قالب پروژه مهر نیست، ادامه داد: فعالیت های 
مربوط به بازگشــایی مطلوب مدارس، طی بخشنامه ای 
به استان ها ومناطق تفویض شده است و مدیران مدارس 
موظفند، اقدامات اجرایی در این زمینه را به نحو احســن 
انجام دهند و مدیران کل نیز ناظر این فرآیند می باشند، 
ضمن آنکه الزم است در سطح استان و مناطق، کمیته ای 

به این امر اختصاص داده شود.
وزیر آموزش وپرورش درباره سند تحول بنیادین تصریح 
کرد: یک کارگروه در ســطح وزارتخانــه ماموریت دارد 

با همکاری شــورای عالــی آموزش وپــرورش، اهداف و 
سیاست های هر حوزه در راســتای عملیاتی کردن سند 

را مشخص کند.
وی افزود: اعتبارات تخصیص یافتــه در چارچوب برنامه 

مبتنی بر سند تعریف شده است.
دانش آشتیانی با اشاره به این مطلب که ردیف های بودجه 
متناسب با انتظارات ســند تحول بنیادین تدوین شده، 
یادآورشد: الزم است، ستادی در استان ها در چارچوب این 
برنامه ها ومتناسب با اهداف وسیاست ها، تدوین شود و این 

جریان به منطقه و مدرسه نیز تسری یابد.

وزير آموزش و پرورش عنوان کرد:

پرداخت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان طی ۸ ماه

آموزش و پرورشفتا

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا خبر داد:

دستگیری ۸ نفر در رابطه با لو رفتن سواالت امتحانات نهایی

با اجرای حکم قضائی بیش از 9 هزار متر مربع از اراضی دولتی لنجان 
رفع تصرف شد. رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان لنجان گفت: 
به منظور حراست از اراضی دو لتی و حفظ حقوق بیت المال دو قطعه 
زمین به مساحت 9هزار متر مربع در نوگران این شهرستان رفع تصرف 
شد. عزت ا... یســلیانی ارزش این اراضی را 4میلیارد و 5۰۰میلیون 
 ریال اعالم کرد وافزود: متخلفان در ایــن اراضی به طور غیر قانونی
  اقدام به کرت بندی ،کانال کشــی و ســاخت اتاقک )موتور خانه(

 کرده بودند. 

رفع تصرف اراضی دولتی در لنجان

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان از آماده باش بیــش از ۶۰۰ نیروی راهداری در تعطیالت 

عیدفطردر راه های این منطقه خبرداد.
فرزاد دادخواه افزود: ۶۰ گروه راهدار در جاده های استان مستقر 
 شده اند و به مسافران خدمات رســانی می کنند که خدمات آنها

 تا صبح امروز ادامه داشت.
وی بیان کرد: در طرح تعطیالت عید فطر پلیس راه، اورژانس ۱۱5 
و هالل احمر با راهداری همــکاری دارند و در گروه های راهداری 

مستقر شده اند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان با اشــاره به افزایش تردد در جاده های استان در روزهای 
اخیر گفت: جاده های تیران به داران و چادگان، شهرکرد اصفهان 
و نایین بیشترین ترددها را داشــته اند و ترافیک سنگین و روانی 
در این جاده ها وجود دارد که ترافیک ایــن جاده ها از عصردیروز 

سنگین تر هم شد.
وی با اشاره به تالش برای کاهش میزان تصادفات در دو  روز گذشته  
افزود: کنترل جاده ها توسط نیروهای راهداری و پلیس راه انجام 
می شــود و الزم اســت مردم نیز با ماموران پلیس راه و راهداری 
همکاری کنند و زمان بازگشت خود از ســفر را به ساعات پایانی 

نسپارند.
وی با اشــاره به آغاز دور اول سفرهای تابســتانی گفت: نیروهای 
راهداری و پلیس راه و اورژانس برای خدمات رســانی به مسافران 
طرح تابستانی تا پایان تیرماه و در مرحله دوم تا پایان شهریورماه 

آماده باش هستند.

 آماده باش 600 نیروی راهدار 
در جاده های استان اصفهان 

سعید صادقی تصریح کرد: نگرانی سالمندان جامعه در سه 
حوزه امنیت درآمدی، حوزه سالمت، حمایت های اجتماعی 

و منزلت سالمندان است.
وی دلیل بهره برداری این پروژه در شهرســتان مبارکه  را 
نیازســنجی و فقدان یک مرکز روزانه نگهداری سالمندان، 
بنیاد فرزانگان همچنین مرکزی برای مراقبت از سالمندانی 
که خانواده آنها توانایــی مراقبت مطلوب از ســالمندان را 

ندارند دانست.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان تاکید کــرد: انجام و 
گسترش کارهایی از این دست ضمن اینکه باعث خیرجمعی 
و آموزش های الزم به سالمندان می شوند، پیوند بین نسلی 

کودکان و سالمندان را قوی تر می کند.
صادقی از این اقدام به عنــوان پروژه مانــدگار برای حوزه 

سالمندی شهرستان مبارکه یاد کرد.
وی همچنین از وجود پنج بنیــاد فرزانگان در اصفهان خبر 
 داد و افزود: ســه پروژه درحال فعالیــت و دو مرکز در حال

 راه اندازی است.
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان ابراز امیدواری کرد که 

ششمین مرکز، در شهرستان مبارکه به بهره برداری برسد.

صادقی ادامه داد: تالش ما این اســت که تعامــل الزم را  با 
حوزه های کارمنــدی و کارگری، بازنشســتگان و خیرین 
شهرستان انجام دهیم و در آینده شــاهد اقدامات موثر در 

این مرکز باشیم.
وی با اشاره به فضای مناسب این ساختمان، بر برنامه ریزی 

در جهت ایجاد ساختار فضای اجتماعی آن تاکید کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: ما به عنوان اداره کل بهزیستی 
باید تمام شرایط را پیش بینی و تمام زیرساخت های سخت 
افزاری و نرم افزاری را در قالب بســته هــای خدمتی برای 
سالمندان همچنین افراد دارای آسیب نخاعی، کودکان کم 

توان ذهنی، بیماران اعصاب و روان فراهم کنیم.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان از ســالمندی به عنوان 
پدیده ای یاد کرد که به دلیل بهبود شرایط زندگی و سالمت 

رو به گسترش است.
صادقی افزود: تالش ما این است که تمام مراقبت های ویژه 

سالمندان در منازل انجام شود.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان دلیل تاسیس موسسه های 
خیریه را نداشتن فرزند برای مراقبت از سالمندان همچنین 
آسیب دیدگی این افراد یا عدم تمایل فرزندان به نگهداری 

از سالمندان دانست و گفت: ما متولی نگهداری از این افراد 
هستیم.

این مقام مســئول راه اندازی یک مرکز ســالمندان خوب 
را بســیار مناســب دانســت و تاکید کرد: این اقدام باعث 
 افزایش کیفیــت زندگی، نشــاط و طول عمر ســالمندان 

می شود.
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان در پایان از این اقدام به 

عنوان یک وظیفه انسانی، قانونی و اجتماعی یاد کرد.
به گزارش زاینــده رود؛ برآوردهای آماری نشــان می دهد 
که تا ۲ دهه دیگــر افزایش جمعیت ســالمند به موضوعی 
مهم در کشور تبدیل خواهد شــد. برپایه نتایج سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن ســال ۱39۰، با توجه به رشد ۱/3 
درصدی جمعیت در آن سال، جمعیت ســالمند کشور در 
 کمتر از 3۰ ســال به نزدیک ۲۰ درصد جمعیت کل کشور

 خواهد رسید. 
در حالی چنیــن رقمی بــرای جمعیت ســالمند ایران در 
دو دهه آینــده پیش بینی شــده اســت که مــددکاران 
اجتماعی و کارشناسان امور ســالمندی، از شرایط کنونی و 
برنامه ریزی هایی که برای قشر ســالمند باید در نظر گرفته 

شود اظهار نارضایتی می کنند.
این درحالی است که رسیدگی به وضعیت زندگی سالمندان 
ضروری است و تبدیل کردن یک سالمند پیر و از کار افتاده 
به یک ســالمند پویا، اثرات مطلوبی خواهد داشت که شاید 
راه های بهبود این وضعیت بر اهمیــت طرح ریزی و اجرای 
برنامه های کارشناسی و موثر و لزوم خروج از سیاست های 

شعاری درباره سالمندان تاکید شود.
به نظر  می رسد سونامی میانسالی در جامعه در حال وقوع 
اســت، اما باید دانست که سونامی میانســالی زمانی شکل 
می گیرد که هیچ گونه برنامه ریزی برای این قشــر نداشته 
باشیم. ضروری اســت که برای اجرایی شــدن برنامه های 
مخصوص ســالمندان باید دو وزارتخانه بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری الزم 

را با هم داشته باشند. 
فراهم کردن امکانات برای قشر ســالمند، یکی از مهم ترین 
بایســته های توجه به این قشر اســت، اما این امکانات تنها 
در ایجاد خانه سالمندان خالصه شــده که به مرکزی برای 
نگهداری آنان تبدیل شــده اســت. اگر ما قرار باشد به این 
قشــر خدماتی ویژه ارائه کنیم باید بخش خصوصی را برای 
ســرمایه گذاری ترغیب کنیم، اما تا امروز واگذاری ســرای 
ســالمندان به افراد متخصص به کندی پیش رفته است و 

همچنان چشم به فردای روشن داریم.

مديرکل بهزيستی استان اصفهان:

تاسیس مرکز سالمندان، باعث پیوند بین نسلی می شود

در حاشیه آيین واگذاری ساختمان بهداری سابق شرکت فوالد مبارکه به اداره بهزيستی  اعظم
شهرستان مبارکه، مديرکل بهزيستی اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار روزنامه  حاجی رضازاده

زاينده رود يکی از اهداف اساسی سازمان بهزيستی را ارتقای کیفیت و شرايط زندگی همه 
سالمندان دانست و از وجود بسته های حمايتی برای اين قشر خبر داد.

معاون تربیت و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: در سال تحصیلي آینده 4۰ درصد دانش آموزان توسط طرح 

آسیب های اجتماعی تحت مراقبت قرار می گیرند.
عبدالرضا رییسی با بیان اینکه بدون شک جامعه ای موفق است که 
در آن دانش آموزان برای رســیدن به پله های ترقی از آسیب های 
اجتماعی مصون باشــند، اظهار کرد: وجود آسیب های اجتماعی 

یک تهدید برای سالمت جامعه موفق است.
وی با اشاره به پنجم تیرماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر افزود: 
خوشبختانه در راستای مبارزه با مواد مخدر یک تفام نامه در وزارت 
آموزش و پرورش و ســتاد مبارزه با مواد مخدر منعقد و در استان 

اصفهان نیز این تفاهم نامه به مناطق 4۱ گانه ابالغ شده است.
معاون تربیت و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با بیان اینکه اداره مراقبت از آسیب های اجتماعی در استان جهت 
رصد این آسیب ها، هشــت طرح ملی و چهار طرح استانی برگزار 
کرده است، اضافه کرد: یکی از اقداماتی که در این اداره بر آن تاکید 
بسیاری شــده تامین ســالمت دانش آموزان، والدین و کارکنان 

آموزش و پرورش است.

رییس پلیس راه اســتان اصفهان از ممنوعیت تردد تمام تریلرها 
و کامیون ها به جز حامالن مواد ســوختي و فاسد شدني در محور 
»اصفهان- بروجن« خبر داد.ســرهنگ حسین پورقیصري اظهار 
کرد: با توجه به افزایش حجم تردد و مسافرت ها در تمام محورها از 
بعد از ظهر امروز تردد تمام تریلر و کامیون ها در محور اصفهان به 
بروجن از ساعت ۱4 روز یکشنبه مورخ چهارم تیر تا ساعت ۲4 روز 
جمعه مورخ4 ۲4 همین ماه تردد تمام تریلرها و کامیون ها به جزء 
حامالن مواد سوختي و فاسد شدني از محور »اصفهان- بروجن« 
ممنوع اســت. وي افزود: رانندگان تریلرهــا و کامیون ها که قصد 
مسافرت به استان خوزســتان و عبور از اســتان اصفهان را دارند 
می توانند از محور »اصفهان- الیگودرز« به عنوان مسیر جایگزین 
عبور کنند.پورقیصري از رانندگان خواســت، با توجه به افزایش 
ترددها و مسافرت ها با سرعت مطمئنه و مجاز رانندگي و بعد از دو 
ســاعت رانندگي توقف کنند؛ پس از استراحت و رفع خستگي به 

مسیر ادامه دهند.

مراقبت از 40 درصد دانش آموزان 
اصفهاني در مقابل آسیب های اجتماعی

ممنوعیت تردد خودروهاي سنگین 
در محور اصفهان- بروجن
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متخصصان سالمت معتقدند که چربی های گیاهی می توانند به کاهش التهاب روده در افراد مبتال به بیماری کرون کمک 
کنند. رژیم غذایی پرچرب به ندرت برای سالمتی مفید است؛ هر چند برای بیماران مبتال به بیماری کرون، این رژیم غذایی 
می تواند عالئم بیماری را کاهش دهد که البته انتخاب نوع چربی مناسب 
ضروری است. به گفته متخصصان، رژیم غذایی سرشار از روغن نارگیل، 
کره کاکائو و دیگر چربی های گیاهی تنوع باکتری های روده را در نمونه های 
حیوانی مبتال به بیماری کرون تغییر می دهد که با کاهش التهاب روده ای 
مرتبط است. متخصصان آمریکایی در بررسی های خود روی موش های 
آزمایشگاهی دریافتند که می توان عالئم بیماری کرون را با تغییر نوع چربی 

در رژیم غذایی کاهش داد.
بیماری کرون نوعی بیماری روده ملتهب اســت که مشخصه آن التهاب 
دستگاه گوارشی است. همچنین درد، گرفتگی شکم، اسهال، کاهش وزن، 
خستگی، حالت تهوع و کم خونی از دیگر عالئم این بیماری است. به گزارش مدیکال نیوز تودی، در حال حاضر درمانی برای 
بیماری کرون وجود ندارد اما داروهایی تجویز می شود که می تواند التهاب روده را کاهش داده و عالئم بیماری را تسکین 

دهد. هر چند نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تغییر ساده در رژیم غذایی نیز می تواند موثر باشد.

پیش بینی خطر حمله قلبی با نوع گروه خونی
یافته  های محققان  نشــان می دهد گروه خونی باید به عنــوان یک فاکتور مهم 
پیشــگیری از مشکالت ســالمت قلب، در کنار سن، جنســیت، وزن، فشارخون 

سیستولیک و میزان کلسترول در نظر گرفته شود.

تحقیقات جدید نشان می دهد؛

نقش چربی های گیاهی در کاهش عالئم بیماری »کرون«

نتایج مطالعات نشان می دهد که استشمام بوی بنزین در کاهش رشد 
کودکان موثر است. محققان دریافتند استشــمام بوی بنزین در رشد 
کودکان تاثیر دارد و رشد آنها را کاهش می دهد. این بررسی روی 118 
نفر در استرالیا انجام شــد و طی آن 86 نفر از شرکت کنندگان که بوی 
بنزین را در سن 13سالگی استنشاق کرده بودند، بعد از دو سال قد آنها 
نسبت به همساالنی که بوی بنزین استنشاق نکرده بودند، 6 سانتی متر 
کوتاه تر بود. عالوه بر این، بوی بنزیــن در افزایش وزن طبیعی در این 
شــرکت کنندگان هم تاثیر داشــت. در این آزمایش نوجوانان حدود 
250میلی لیتر بنزین را هر شــب بو کشــیدند. محققان اظهار کردند: 
استنشاق بوی بنزین در میان نوجوانان یک پدیده جدی و گسترده است. 
بدترین حالت استنشاق بنزین، مرگ ناگهانی ناشی از کمبود اکسیژن 
است. این مواد از بعضی مواد مخدر هم مضرتر هستند. این اولین بار است 

که اثرات رشد در این مورد بررسی می شود.

 روغن زیتون فوق خام و تصفیه نشده دارای فواید زیادی برای سالمت 
است. در مطالعه جدید، محققان دانشــگاه تمپل پنسیلوانیا دریافتند 
روغن زیتون به عنوان بخشــی از رژیم غذایی مدیترانه ای، از حافظه و 

توانایی یادگیری حفاظت می کند.
دکتر دومنیکو پراتیکو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: ما 
دریافتیم که روغن زیتون التهاب مغز را کاهش می دهد؛ اما مهم تر این 
است که موجب فعال سازی فرآیندی موسوم به »اتوفاژی« می شود.
اتوفاژی، فرآیند عادی بدن است که با نابودی سلول ها مقابله می کند.

این تحقیــق، روی نوع خاصی از موش ها انجام شــد کــه با اقدامات 
مهندسی، مبتال به نشانه های آلزایمر نظیر اختالل حافظه شده بودند.

یافته ها نشان داد موش هایی که غذای سرشار از روغن زیتون خورده 
بودند، به شکل قابل توجهی در تست های حافظه و یادگیری بهتر عمل 

کردند.

 طبق نتایج یک مطالعه جدید، زنانی که به نوزادشان شیر می دهند با ریسک کمتر ابتال به حمله قلبی یا سکته در دهه 
های بعد زندگی خود مواجه هســتند. محققان دریافتند در بین حدود 2۹0 هزار زن در چین، آنهایی که به نوزادشان 

شیر داده بودند 10 درصد کمتر دچار حمله قلبی یا سکته در سنین باالتر 
زندگی می شدند. میانگین مدت شیردهی در این زنان 12 ماه بود. تمامی 
این زنان در ابتدای مطالعه هیچ مشکل قلبی نداشتند و میانگین سنی شان 

51 سال بود.
سان پیترز، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آکسفورد انگلستان، در این باره 
می گوید: »یک نظریه در مورد دلیل تاثیر شیردهی به نوزاد و کاهش ریسک 
حمله قلبی این است که شیردادن، به تنظیم مجدد متابولیسم زنان بعد از 

بارداری کمک می کند.«
این مطالعه تاکید می کند زنانی که به نوزادشــان برای مدت طوالنی شیر 

می دهند با احتمال کمتر ابتال به فشارخون باال و دیابت مواجه هستند. برخی از محققان نیز عنوان می کنند که در طول 
شیردهی هورمون » اُکسی توسین« آزاد می شود. این هورمون موجب آرام شدن عروق خونی می شود و می تواند یکی 

از علل وجود این ارتباط باشد.

محققان می گویند:

شیردادن به نوزاد موجب کاهش ریسک سکته مادر می شود

بوی بنزین منجر به کاهش 
رشد کودکان می شود

فایده روغن زیتون 
تصفیه نشده در مقابله با آلزایمر

 با این اسموتی طبیعی 
در عرض 2 هفته الغر شوید

رژیم غذایی سالم و ورزش منظم در کاهش وزن بسیار موثر است، اما 
در کنار این موارد برای الغری سریع، نوشیدن آب، کاهش استرس و 
حذف مواد قندی از رژیم غذایی و خواب کافی نیز بسیار حائز اهمیت 
است. همچنین برخی روش ها و دستورالعمل ها وجود دارند که در 

کاهش وزن فوری موثر بوده و بسیاری از مردم از آن اطالعی ندارند.
ما به شــما یک ترکیب قوی معرفی می کنیم که در ســم زدایی و 
پاکسازی بدن و افزایش روند چربی سوزی تاثیر شگفت انگیزی دارد.

عناصر تشکیل دهنده: نصف یک عدد خیار، 2 برش آناناس،یک 
قاشق غذاخوری سبوس جو،3 عدد ساقه کرفس

طرز تهیه سریع معجون الغری
موادغذایی را شسته و پوست آنها را جدا و به قطعات کوچک تقسیم 
کنید؛ سپس آنها را در یک مخلوط کن ریخته و با یک لیوان آب خوب 
هم بزنید تا یک ترکیب یکدست به دست آید. پس از آن یک قاشق 

چای خوری عسل به آن اضافه کنید تا طعم بهتری داشته باشد.
برای استفاده از فواید این اسموتی، به مدت هر روز صبح با معده خالی 
یک لیوان از آن را بنوشید. این نوشیدنی الغری فوری، انرژی مورد 
نیاز شما را تامین می کند و میزان آن را در بدن باال می برد و در عین 

حال به دفع و پاکسازی سموم نیز کمک می کند.
با این حال به منظور افزایش سرعت کاهش وزن، تا سه هفته غذای 

رژیمی مصرف کرده و ورزش کنید.

 با لیمو و نمک،  درد میگرن را 
تسکین دهید

بسیاری از افراد از درد میگرن رنج می برند و این درد طاقت آنها را سلب 
کرده است. این دردهای مکرر و ناگهانی زندگی و فعالیت های روزانه 
افراد بخصوص افراد شاغل را تحت تاثیر قرار می دهد.محققان نشان 
داده اند که زنان سه برابر بیشتر از مردان به میگرن مبتال می شوند. 
بیشتر افرادی که از این بیماری رنج می برند هنگام حمالت میگرنی 
به دارو رجوع می کنند. با وجود اینکه داروها می تواند در تســکین 
دردهایی از این قبیل موثر باشــد اما نباید فراموش کرد که درمان 
آنها موقتی اســت و عالوه بر اینکه اثرات جانبی بی شــماری دارد، 
موجب می شــود بدن به مصرف آنها عادت کند و در بیشتر اوقات 
بسیار پرهزینه است. از طرف دیگر، این داروهای مسکن که به هنگام 
حمالت میگرنی استفاده می شود، مدتی طول می کشد تا اثر کند و تا 

هنگام اثرگذاری، فرد باید درد را تحمل کند.
می توان درد میگرن را در خانه به طور طبیعی و بسیار سریع با راهی 
آسان و تقریبا رایگان درمان کرد. برای این کار به نمک، آب و آب لیمو 
نیاز دارید. یک لیوان آب را ابتدا با چند قاشق آب لیمو ترکیب کنید 
و سپس چند قاشق نمک به آن اضافه و میل کنید. میزان نمک باید 
از لیمو بیشتر باشد. قبل از انجام این کار باید بدانید که هر نوع نمکی 
مناسب این کار نیســت و تاثیرگذارترین نمک برای این کار، نمک 
صورتی هیمالیایی اســت. این نمک با تولید الکترولیت به تسکین 
فوری درد میگرن شــما کمک می کند. عالوه بر این، ترکیب نمک 
و آب لیمو بسیار موثر است. می توانید یک   لیمو  را ببرید و آن را روی 
پیشانی خود گذاشته و   ماســاژ  دهید تا به طور موضعی درد میگرن 

کاهش یابد.  

آیا شامپو، عاملی برای نقص هنگام 
تولد است؟

نتایج مطالعات نشان داده است مواد شیمیایی موجود در مواد شوینده 
مانند شامپو، منجر به نقص هنگام تولد می شود. محققان دریافتند 
مواد شیمیایی با عنوان کاتیون آمونیوم نوع چهارم یا quats، منجر 

به نقص در مغز، ستون فقرات و نخاع در هنگام تولد می شود.
این بررســی نشــان داد در والدینی که در معرض مواد شیمیایی 
موجود در بعضی از مواد شوینده مانند شامپو هستند، احتمال اینکه 
فرزندشان با نقص هنگام تولد مواجه شــود، بیشتر است. محققان 
این آزمایش را روی مــوش انجام داده و دریافتنــد که قرار گرفتن 
در معرض مواد شــیمیایی quats با نقص هنــگام تولد در ارتباط 
است. تری هروبک در ایاالت متحده اظهار کرد: این مواد شیمیایی 
به طور منظم در خانه، بیمارســتان، استخر،  مکان های عمومی و... 
استفاده می شوند.این مواد شیمیایی اغلب در محصوالت پاک کننده 
و ضدعفونی کننده مانند دســتمال مرطوب دست، مواد نگهدارنده 
محصوالت غذایی، شــامپو، محصوالت خوشــبوکننده، پودرهای 
شست وشوی لباس، قطره های چشمی و دیگر محصوالت بهداشتی 
استفاده می شوند. قرار گرفتن در معرض این مواد شیمیایی در اسپینا 
بیفیدا و آنانســفالی دیده شده اســت. نتایج این مطالعه نشان داد 
افزایش نقص هنگام تولد در دو نسل بعد از قطع قرارگرفتن در معرض 

این محصوالت نیز مشاهده شده است.

زیبایی 

این نسخه ها در درمان ریزش مو 
معجزه می کنند!

ریزش مو و کم پشــتی موی ســر را  امروزه تقریبا تمام 
افراد تجربه می کنند. تغییر الگوی رفتاری و رژیم غذایی 
انسان های دنیای مدرن نسبت به گذشتگان، یکی از علل 
اصلی ریزش موی سر است. نسخه های خانگی و طب سنتی 
برای درمان ریزش مو را می توان برای حل این مشکل مورد 
استفاده قرار داد؛ چرا که این دســته از توصیه ها تاثیراتی 

ثابت شده و بدون عوارض بر رشد و تقویت مو داشته اند.
آلوئه ورا

ژل آلوئه ورا حتی برای مبارزه با شوره  سر هم می تواند موثر 
باشد. با یک چاقوی تیز برگی از گیاه آلوئه ورا را قطع کنید، 
لبه های دندانه دار برگ را برش زده و الیه  باالیی آن را جدا 
کنید؛ سپس با کمک چاقو، ژل آلوئه ورا را از الیه  پایینی جدا 
کنید. ژل را در مخلوط کن بریزید و سپس مایع یکدست به 
دست آمده را به پوست سر و موها بمالید و پس از ۴5 دقیقه 
تا یک ساعت، ماسک را با آب بشویید؛ بهتر است این روش 
درمانی را 3تا۴ بار در هفته انجــام دهید تا نتیجه  بهتری 
بگیرید. همچنین می توانید این ژل را در طول روز به صورت 

خوراکی مورد مصرف قرار دهید.
کشک

کشک سبب نرمی، لطافت و درخشندگی موها نیز می شود؛ 
بنابراین هم می توانید آن را مستقیما روی پوست سر و موها 
بمالید و هم می توانید 2 قاشق ســوپ خوری از آن را با 1 
قاشق سوپ خوری عسل ترکیب کنید تا بهترین نتیجه را 
بگیرید. این ماسک ترکیبی را 30 دقیقه روی سر نگه  دارید 
و سپس با آب فراوان بشویید. برای داشتن موهای بلند و 

سالم، این ماسک خانگی را امتحان کنید.
برگ یا گل ختمی

در طب سنتی هند، بهترین درمان خانگی برای جلوگیری 
از ریزش مو، برگ یا گل ختمی اســت. از برگ و گل این 
گیاه برای پیشگیری از ریزش مو، تقویت رشد مو، درمان 
موخوره و درمان شوره   سر استفاده می شود. 12تا 15 عدد 
گل ختمی را همراه 2 قاشق ســوپ خوری روغن نارگیل 
حرارت دهید. مایع را صاف کرده و روغن روی آن را جمع 
کنید، سپس روغن به دست آمده را به همراه مواد غذایی 

خود مورد استفاده قرار دهید.
آب اسفناج و کاهو

مزایای اسفناج و کاهو برای همه شناخته شده است و این 
سبزی ها غنی از ویتامین ها و مواد معدنی هستند. میزان 
آهن و بیوتین )مواد حیاتی برای سالمت موها و رشد آنها( 
نیز در این سبزی ها زیاد اســت که برای دریافت مزایای 
اسفناج و کاهو می توانید این سبزی ها را مستقیما در رژیم 

غذایی تان بگنجانید.

تناسب اندام

توصیه روز

سوال روز

موز:موز سرشار از پتاســیم است و پتاســیم و منیزیم موجود در این 
میوه، تراکم استخوان ها را افزایش و عالئم و درد روماتیسم را کاهش 

می دهد.

ماهی سالمون:  یافته های دانشمندان نشــان می دهد التهاب و درد 
روماتیسم و مفاصل، در افرادی که دســت کم دو روز در هفته ماهی 

سالمون می خوردند، کاهش یافته است.

توت سیاه: عالوه بر خــوش طعم بودن، سرشــار از آنتی اکسیدان 
است که افزایش آنتی اکســیدان های بدن، به کاهش درد روماتیسم 

کمک می کند.

چای سبز: یافته های محققان نشان می دهد چای سبز خواص ضد 
التهابی دارد و عالئم و نشانه های آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت 

را کاهش می دهد.

مواد غذایی مفید  برای  کاهش  درد روماتیسم 

ما به کمــک روده ها از مــواد غذایی مصرفــی، مواد مغذی 
همچون مواد معدنی، ویتامین هــا و آب را جذب می کنیم. 
عالوه براین روده ها نقش مهمی در ســالمت دستگاه ایمنی 
بدن دارند. فلــور میکروبی که در جــداره روده ها قرار دارند 
برای سالمتی ضروری هستند؛ چون به بدن کمک می کنند 
تا در برابر میکروب های زیادی مقابله کند و تعادل درونی آن 

حفظ شود.
احتماال نمی دانید که شکنندگی اســتخوان ها نیز می تواند 
ناشی از مشکالت روده باشد. البته موارد دیگری نیز هستند 
که مربوط به این مشــکالت می شــوند. بنابراین الزم است 
سالمت روده ها را از نظر دور نکنید و اختالالت احتمالی آن 

را جدی بگیرید.
شکنندگی استخوان ها

شکستن سریع و ساده هر اســتخوانی می تواند نشان دهنده 
پوکی شدید استخوان باشد که به ویژه در بین خانم ها بسیار 
شایع است. توجه کنید که شکنندگی استخوان ها می تواند 
ناشی از حالت اسیدی معده باشد که مانع از جذب درست مواد 
معدنی مهم مانند کلسیم و منیزیم از طریق روده ها می شود.

ویتامین K که از طریق روده ها تولید می شــود نیز می تواند 
در این مسئله نقش داشته باشــد. اگر این عضو بدن به محل 
اجتماع سموم تبدیل شود و به درستی انجام وظیفه نکند بدن 

ما نمی تواند به خوبی ویتامین K مورد نیاز برای ســالمت و 
استحکام استخوان ها را جذب کند.

مبتال شدن به استرس و اضطراب
در شرایطی که فلور روده ها دچار اختالل شود، وضعیت روحی 
نیز به سرعت تحت تاثیر قرار گرفته و فرد احساس اضطراب 
می کند. جالب اســت بدانید که یک عصب طوالنی، روده ها 
و مغز را به هم ربط می دهد و سیگنال هایی در این دو جهت 

در جریان است.
اگر چربی های اشــباع شــده زیادی مصرف کنید فلور روده 
تحت تاثیر قرار گرفته و شــروع به ارســال عالئم احساسی 

مبهم می کنند.
برای پیشگیری از بروز این مشکل باید تغییراتی در نوع تغذیه 
خود ایجاد کرده و میوه و ســبزیجات تازه بیشــتری مصرف 
کنید؛ همچنین نوشیدن آب زیاد و مصرف کفیر در مراقبت از 

سالمت روده ها و فلور روده تاثیر زیادی دارد.
خارش پوست

یکی از عجیب ترین عالئم اختالل در عملکرد روده ها خارش 
پوست است. اگر روده ها دچار مشکلی شده باشند ذرات هضم 
نشده مواد غذایی به طور مستقیم وارد جریان خون می شوند؛ 
به این ترتیب بدن آکنده از سموم شــده و دستگاه ایمنی به 
شیوه متفاوتی وارد عمل می شود. این تغییرات نیز باعث ایجاد 

خارش، التهاب و تورم در بدن می شــود. اگر پوستتان بدون 
دلیل موجهی چنین واکنش هایی نشــان می دهد حتما به 

پزشک مراجعه کنید.
ناخن های شکننده

داشتن ناخن های سست و شکننده می تواند یکی از عالئمی 
باشــد که نشــان می دهد بدن ما نمی تواند به درستی مواد 
مغذی موجود در مــواد غذایی را جذب کنــد. در واقع باید 
به جــای اینکــه بگوییم » ما همــان چیزی می شــویم که 
می خوریم«، بایــد بگوییم »ما همان چیزی می شــویم که 

روده هایمان جذب می کند«.
اگر روده های ما سالم نباشــد و فلور میکروبی دچار اختالل 
شود، نمی توانیم به درستی مواد غذایی را تجزیه و ویتامین ها 

و مواد معدنی موجود در آنها را جذب کنیم.
شکم ورم کرده

آیا زمانی که به شــکمتان نــگاه می کنید کمــی بزرگ تر و 
ورم کرده تر به نظر می آید؟ توجه کنید که این مسئله همیشه 
در نتیجه افزایش چربی نیست؛ بلکه مســئله مربوط به گاز 
می شود که نشان می دهد روده های ما به درستی به وظایف 
خود عمل نکرده اند. مشکل الزاما در این نیست که مواد غذایی 

مصرفی مان به طور طبیعی نفاخ بوده اند.
به خطر افتادن فلور باکتریایی روده و التهاب آن نیز می تواند 

باعث بروز مدفوع ســفید 
شود؛ اگرچه این مشکل می 
تواند درنتیجه مشــکالت 
کبدی جــدی نیــز ایجاد 

شود.
در این مواقع باید نســبت 
به وجــود احتمالی آلرژی 
غذایی نیز حساس باشید. 
یادتان باشد که مواد لبنی 
اغلــب خطرنــاک تریــن 
ایجاد کننده هــای آلرژی 
غذایی هســتند. اگر بعد از 
مصرف شیر یا پنیر احساس 
ناخوشایندی در شکم تان 
ایجاد می شــود، حتما به 
پزشــک متخصص گوارش 

مراجعه کنید.
مدفوع سفید

مدفوع سفید مسئله ای است که نباید نادیده گرفته شود. اگر 
مشــاهده می کنید که رنگ مدفوع تان تغییر کرده و سفید 
شده اســت، بدون معطلی به پزشــک مراجعه کنید. مدفوع 
ســفید معموال زمانی بروز می کند که مسئله سندروم روده 
تحریک پذیر در میان باشــد. در این صورت فرد دچار اسهال 
نیز می شود. به خطر افتادن فلور باکتریایی روده و التهاب آن 
نیز می تواند باعث بروز مدفوع سفید شود؛ اگرچه این مشکل 
می تواند در نتیجه مشــکالت جدی کبدی نیز ایجاد شود که 

نیاز به درمان های خاص دارد.

عملکرد بد روده چه عوارضی دارد؟

 توجه کنید که 
شکنندگی استخوان ها 
می تواند ناشی از حالت 
اسیدی معده باشد که 
مانع از جذب درست 

مواد معدنی مهم مانند 
کلسیم و منیزیم از 

طریق روده ها می شود

مشکل روده ها صرفا به اسهال و استفراغ محدود نمی شود؛ بلکه بدون اینکه مطلع باشیم روده های ما تکمیل 
کننده عملکردهای چندگانه ای هستند که در عملکرد خوب بدن تاثیر دارند. در اینجا چند مشکل ناشی از عملکرد 

نادرست روده ها را بیان می کنیم.
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غایب بزرگ جشن ازدواج مسی
در فهرست دعوت شدگان به مراسم ازدواج لیونل مسی ،جای یک اسم بزرگ خالی است. درفهرست 
دعوت شدگان نام دیگو مارادونا، اســطوره فوتبال آرژانتین به چشم نمی آید این درحالی است که 

مارادونا سرمربی مسی در جام جهانی 2010 بوده و بارها به ستایش از این بازیکن پرداخته است.

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران با قراردادی یک ساله 
رســما به ورونا پیوست. محمد جواد 
معنوی نژاد با عقد قرار دادی یک ساله 
رســما به عضویت باشــگاه ورونای 
ایتالیا در آمد.معنــوی نژاد که در 
دو دوره گذشــته لیگ برتر با تیم 
پیکان به دو عنــوان نایب قهرمانی 
دست یافت با امضای قرار داد جدید 
در فصل آینده در سری آ، توپ خواهد 
زد.باشگاه ورونا با سرمربی گری نیکوال 
گربیچ، امیدوار است با به خدمت گرفتن معنوی نژاد بتواند جایگاه 

بهتری را در فصل آینده کسب کند.

لژیونر ووشوی ایران در لیگ حرفه ای چین با پیروزی مقابل حریف 
چینی خود مدال طالی این رقابت ها 
را کسب کرد.الهه منصوریان به عنوان 
لژیونر ووشوی ایران در لیگ حرفه ای 
چین حضور دارد که توانسته بود به 
بازی فینال این رقابت ها راه یابد. او 
باید در این مرحله با حریف چینی 
خــود در فینال مبــارزه می کرد که 
توانست در این مبارزه نیز حریف خود 
را شکست داده و به مدال طالی لیگ 
حرفه ای ووشوی چین دست یابد. الهه منصوریان با شکست حریف 
قدرتمند چینی که عنوان قهرمانی جوانان جهان را در کارنامه خود 
داشــت به مدال طالی لیگ حرفه ای چین دســت یافت و عنوان 

بهترین ووشوکار وزن ۵2 کیلوگرم را از آن خود کرد.
ملی پوش ووشــوی بانوان کشــورمان مدال طالی خود در لیگ 

حرفه ای ووشو چین را به یک بنیاد خیریه تقدیم کرد.

 بازیکن اصفهانی تیم ملی والیبال
 به ورونا پیوست

 قهرمانی الهه منصوریان
 در لیگ حرفه ای ووشوی چین

خبر روز

اتفاق روز

هشدار روز

در حاشیه

از قرار معلوم اردوی خارجی پرســپولیس در اوکراین قطعی شده 
اســت. قرار اســت ایــن اردوی ده 
روزه اواســط هفته آینده آغاز شــود 
پرسپولیس ســال گذشته هم قبل 
از شــروع لیگ بــه اوکراین رفت. 
پرسپولیسی ها در بازگشت از این 
اردو دو بازیکن اوکراینی ســوغات 
آوردند. این دو بازیکن آنقدر ضعیف 
بودند که صدای همــه را درآوردند و 
باشگاه تا مدت ها به خاطر جذب آنها 

با قیمت هایی گزاف تحت فشار بود.
حاال پرسپولیس می خواهد دو بازیکن خارجی دیگر هم جذب کند. 
بوژیدار رادوشــوویچ گلر دوم قرمزها در این تیم می ماند و گادوین 
منشا را هم که جذب کرده اند. برانکو دنبال دو بازیکن خارجی دیگر 
اســت و اعتقاد دارد می تواند با خرید آنها به تیمش کمک زیادی 
کند. فقط همه امیدوار هستند او این دفعه مثل فصل قبل بازیکن 
نپسندد. این مربی کروات قصد دارد در اردوی اوکراین شانس خود 

را برای جذب بازیکن خارجی دوباره امتحان کند.

هشدار به برانکو؛ 

این بار سوغات اوکراین چیست؟

گزارش جدید بیلد از تخلفات فیفا؛

 پرداخت ۲ میلیون دالر
 به دختر ۱۰ ساله

 نشریه آلمانی بیلد که قبال هم علیه فیفا افشاگری هایی 
انجام داده بود دوباره به مواردی از فســاد این سازمان 
اشــاره و تهدید به چاپ گزارش کامل تخلفات کرده 
است.جزئیات دیده نشــده از گزارش ۴0۳ صفحه ای 
مایکل گارســیا درباره فســاد در فیفا منتشر شده که 

روزنامه آلمانی بیلد آن را منتشر کرده است.
در گزارش این روزنامه آمده کــه مبلغ 2 میلیون دالر 
معادل 1/۵7 میلیون پوند به دختر 10 ســاله یکی از 
مقامات فیفا پرداخت شده اســت.همچنین آمده که 
۳ نفر از اعضــای اجرایی فیفا، ۶ ســال پیش و قبل از 
رای گیری برای انتخاب میزبــان جام جهانی 201۸ و 
2022 با جت شــخصی قطری به ریودوژانیرو سفر و 
در مراســمی شرکت کردند. »اســپایر آکادمی«، یک 
سازمان ورزشــی تاثیرگذار در قطر هم متهم شده که 
نقشی چشمگیر در متقاعد کردن سران فیفا برای رای 
دادن به قطر  داشته است.اگرچه در نوامبر 201۴ رییس 
کمیته اخالقی فیفا، هانس یوآخیم اکرت، گفته بود که 
تیمش هیچ فساد و تخلفی در رابطه با قواعد و قوانین 
پیدا نکرده اند و اتهامی به قطر برای چگونگی کســب 

میزبانی جام جهانی وارد نیست.
نشریه بیلد اعالم کرده که قصد دارد جزئیات دقیق تری 
از گزارش ۴0۳ صفحه ای را منتشر کند و با اقدام دوباره 
به افشــاگری انتظار می رود به فاصلــه کمی مانده به 
شروع بازی های جام جهانی 201۸ روسیه، فیفا دوباره 
درگیر مسائل حاشیه ای خواهد شد و افراد زیادی متهم 

می شوند.
هنوز نه فیفا و نه مقامات قطری واکنشــی به اتهامات 
موجود در گزارش روزنامه آلمانی نشان نداده اند و انتظار 

می رود به زودی این کار را انجام دهند.

شرکت آب منطقه ای اصفهان

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات انتظامی، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تاسیسات 
تابعه خود را از طریق مناقصه یک مرحله ای عمومی به واجدین شرایط تایید صالحیت شده توسط نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی ایران و سایر مراجع ذیصالح واگذار نماید.
لذا از کلیه مناقصه گران واجد شرایط تقاضا می شود حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی، ضمن 
اعالم آمادگی نسبت به ارسال سوابق و خالصه اطالعات خود به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت 
اقدام نمایند. لطفا جهت دریافت اطالعات بیشتر به وبسایت شرکت به نشانی  http://www.esrw.ir قسمت 

مناقصه های مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی مراجعه فرمایید.
1(مبلغ برآوردی خدمات پنجاه و پنج میلیارد ریال می باشد.
2(مبلغ تضمین شرکت در مناقصه دو میلیارد ریال می باشد.

۳(نوع تضمین مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی خواهد بود.
نشانی: اصفهان- پل خواجو- بلوار آیینه خانه- شرکت آب منطقه ای اصفهان

مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی تلفن: ۳۶۶۳1۴90

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی 

رابسون جانواریو، مدافع برزیلی استقالل گویا برای فصل بعد پیراهن 
آبی به تن نمی کند. هر چند منصوریان روی تمدید قرارداد این بازیکن 
اصرار داشت ولی حاال تصمیم خود را درباره این بازیکن تغییر داده و او 
را نمی خواهد. این اتفاق پس از جذب منتظری رخ داد؛ البته منصوریان 
دوست داشت رابسون را در اختیار داشته باشد ولی رقم قرارداد باالی او 
مانع شد. گفته می شود باشگاه برزیلی در دسته دو برزیل چیزی حدود 
200 هزار دالر بــرای رضایت نامه این بازیکن مــی خواهد و اگر خود 
رابسون هم ۳00 هزار دالر بخواهد، یعنی ماندن او حدود ۵00 هزار دالر 
آب می خورد. این رقم و پرداخت آن در شرایطی که خارجی ها یکی یکی 
شکایت می کنند، برای استقاللی ها بسیار نگران کننده بوده است. به 

همین دلیل آنها فعال بی خیال مدافع برزیلی شده اند.

تیم فوتبال ســپاهان برای پیگیری تمرینات پیش فصل خود در شهر 
سرعین اردو می زند.با بازگشــت زالتکو کرانچار به ایران، تمرینات تیم 
فوتبال ســپاهان برای حضور در فصل جدید لیــگ برتر و جام حذفی 
فوتبال باشــگاه های کشــور از 2۴ خردادماه در اصفهان کلید خورد.

زردپوشان اصفهانی در ادامه، یک دیدار تدارکاتی با تیم امیدهای خود 
برگزار کردند که حاصل آن تســاوی 2 بر 2 بود و یک بازی تدارکاتی با 
تیم نساجی مازندران نیز در دستور کار آنها قرار دارد.سپاهان برخالف 
تیم همشهری خود  یعنی ذوب آهن که قصد دارد در ترکیه اردو بزند، 
امسال هم اردوی خارجی نخواهد داشت و راهی شهر توریستی سرعین 
اردبیل خواهد شد.سپاهان برای برپایی این اردوی تدارکاتی 17 تیرماه 

راهی سرعین می شود.

 ماجرای استقالل و 
جانواریو به کجا رسید؟

سپاهان به اردوی خارجی 
نمی رود

علی کریمی که فصل گذشته در تیم لوکوموتیو زاگرب به صورت 
قرضی بازی کرد، حاال بازیکن تیم دینامو زاگرب است و این درحالی 
اســت که گمانه زنی های مختلفی درخصوص تیم آینده او مطرح 
می شود؛ البته کریمی در فهرســت موردنظر سپاهان برای فصل 
آینده حضور داشت ولی این بازیکن درنهایت پاسخ قطعی خود را 
با مسئوالن این باشگاه در میان گذاشت و تصمیم گرفت که در این 

تیم اصفهانی بازی نکند.

پاسخ منفی علی کریمی به سپاهانی ها

محمد باقر صادقی، دروازه بان ســابق ذوب آهن پس از دو سال 27
جدایی دوباره به این تیم بازگشت.این دروازه بان پس از جدایی دو 
ساله از تیم ذوب آهن و حضور در تیم صبای قم بار دیگر به ذوب 

آهن ملحق شد و لیگ هفدهم را در این تیم سپری خواهد کرد.
وی درباره پیوستن دوباره خود به ذوب آهن به سایت این باشگاه 
گفت: ذوب آهن خانه من است و بسیار خوشحالم که بار دیگر 

به این تیم برگشتم.

صادقی به ذوب آهن بازگشت
دوســلدورف عالوه بر جذب رامین رضاییان، سلیمان 
کولیبالی را نیز مدنظر دارد. رســانه های آلمانی اعالم 
کرده اند که مدیر ورزشی باشگاه فورتنا دوسلدورف که 
پیش از این هم در کادرفنی تیم ملی ایران و استقالل 
بوده، تماس هایی با رامین رضاییان برای پیوستن به این 
تیم داشته است. این در حالی است که دوسلدورف عالوه 

بر رامین رضاییان، سلیمان کولیبالی را نیز مدنظر دارد.

رقیب جدی رضاییان مشخص شد!

رییس فدراســیون وزنه برداری درصورت قبول اســتعفای 
سجاد انوشــیروانی، مهر تاییدی بر ورزشــکار ساالری در 

فدراسیون تحت مدیریت خود خواهد زد.
فدراســیون وزنه برداری بعد از المپیــک ریو فرصت خوبی 
داشت تا  اختالف موجود در تیم ملی را حل کند، اما 10 ماه 
آن را به تعویق انداخت و هر مرتبه هم  وعده حل شدن ماجرا 
را داد که تصور می شد قرار است راه حل منطقی برای پایان 
دادن به ماجرای سجاد انوشیروانی و کیانوش رستمی انتخاب 
شود، اما در نهایت نیز منجر به استعفای سجاد انوشیروانی از 
سرمربی گری تیم ملی شد و این اتفاق تنها یک سوال ایجاد 
کرده که چرا فدراسیون 10 ماه این ماجرا را طول داد و از ابتدا 
اعالم نکرد هیچ  راه حل جدیــدی در کار نخواهد بود و قرار 
است کیانوش رستمی به همان شیوه قبل از المپیک و حتی 

با امتیازهای بیشتر به کار خود ادامه دهد؟

حق وتوی ســوال برانگیز علی مرادی در جلسه 
شورای فنی

فدراسیون وزنه برداری بعد از گذشت ماه ها و زمانی که دیگر 
خیالش از انتخابات فدراســیون جهانی راحت شــد، پس از 
شکست در این انتخابات باالخره به یاد مشکالت داخلی هم 
افتاد. دو جلســه برای حل مشکالت تیم ملی برگزار کرد که 

در جلسه دوم و برای رای گیری میان انوشیروانی و رستمی، 
علی مرادی در یک اقدام قابل تامل برای خودش حق وتو قائل 
شد. فدراسیون وزنه برداری پیش از این هم تصمیمات مهم 
و سرنوشت ساز دیگری را اتخاذ کرده بود؛ بنابراین چرا علی 
مرادی در زمان رای گیری برای انتخاب بین بهادرموالیی و 
علی هاشمی برای رفتن به المپیک یا زمان برکناری حسین 

توکلی برای خودش حق وتو قائل نشد؟
همچنین اگر مرادی پشت ســرمربی تیم ملی بود، چرا پس 
از پایان رای گیری از حق وتوی خود استفاده نکرد؟ در واقع 
وقتی شورای فنی رای به تنها تمرین کردن کیانوش رستمی 
و با مربی اختصاصی اش داد. مــرادی این حکم را وتو نکرد و 
شاید در صورتی از حق وتوی خود استفاده می کرد که شورای 
فنی رای به این می داد که رستمی باید زیر نظر سرمربی تیم 

ملی تمرین کند.
این اقدام علی مرادی در جلسه اخیر شورای فنی بسیار شبهه 
برانگیز بود و تصور کردن اینکه به عنوان رییس فدراســیون 
پشت ســرمربی قرارداشــته که روزی خودش او را سرکار 

گذاشته است را سخت می کند.

وقتی مربی پشت مربی را خالی می کند!
نکته قابل توجه دیگر در جلسه شورای عالی فنی این بود که، 

کسانی به نفع کیانوش رستمی رای دادند که خودشان مربی 
بوده اند. از این رو این سوال پیش می آید خود آنها با رایی که 
دادند چقدر به جایگاه مربیگری و از همه مهم تر انتخابی که 
خودشان به عنوان جایگزین حسین توکلی داشتند احترام 
گذاشــته اند؟ اگر در توانایی ســرمربی تیم ملی شک دارند 
چرا حســین توکلی را برکنار و انوشیروانی را انتخاب کردند 
و اگر شکی ندارند پس چرا پشت او قرار نگرفتند؟ اکنون هم 
هیچ کدام از آنها پاسخگو نیستند و یک دلیل برای رایی که 

داشتند را عنوان نمی کنند.

در آستانه ثبت بزرگ ترین اشتباه مدیریتی
علی مرادی شاید می توانســت ماه ها قبل تدبیری را به کار 
گیرد که کار به دوراهی نکشــد، اما آنقــدر درگیر انتخابات 
فدراســیون جهانی شــد که یــک اختــالف، درنهایت به 
یک معضــل تبدیل شــد. در اینکه کیانوش رســتمی جزو 
وزنه برداران بزرگ دنیاســت، شــکی نیســت امــا ایران 
وزنه برداران صاحب عنوان دیگری مانند بهداد ســلیمی و 
ســهراب مرادی هم دارد. اگر آنها هم خواسته هایی مشابه 

رستمی داشته باشند مرادی چه اقدامی انجام خواهد داد؟
با شرایطی که رییس فدراسیون وزنه برداری در پیش گرفته 
بهتر است به جای انتخاب سرمربی در جلسه شورای فنی، در 
جلسه با ملی پوشان یک نفر را به عنوان سرمربی انتخاب کند 

تا حداقل مشکالت این چنینی پیش نیاید.
علی مرادی با تصمیمی که در فدراسیون و دوران ریاستش 
گرفت، ترویج بدعت ورزشکار ساالری را در کارنامه کاری اش 
به ثبت رسانده و این موضوعی اســت که نمی تواند کتمان 
کند؛ چرا که پشت مربی که روزی در این فدراسیون انتخاب 

شد، نماند.
علی مرادی یک فرصت دیگر دارد تا بتواند شرایط موجود را 
بهبود ببخشد. در جلسه ای که قراراست در مورد انوشیروانی 
تصمیم گیری شود، بهتر اســت راه حل منطقی را برگزیند 
که نشــان ندهد جایگاه مربیگــری در وزنه برداری به حرف 
ورزشــکار بند اســت. اگر هم او و بقیه اعضای شورای عالی 
فنی با استعفای انوشــیروانی موافقت کنند از این پس بهتر 
است از ورزشکاران بپرســند چه کسی لیاقت مربیگری تیم 
ملی وزنه برداری را دارد و راضی به کار کردن با او هستند. به 
نظر می رسد در صورت قبول استعفای انوشیروانی و پیروزی 
ورزشکارســاالری در فدراســیون وزنه برداری، از این پس 
رییس فدراســیون نباید از به وجود آمدن مسائل عجیب و 
غریب دیگر و خواسته های نامتعارف ورزشکاران شگفت زده 
شود؛ چرا که خود او بنای ورزشکار ساالری را در وزنه برداری 

گذاشته است.

استعفای سرمربی تیم ملی در اعتراض به خودمختاری یک قهرمان؛

پیروزی ورزشکارساالری در فدراسیون علی مرادی

سوال روز

قرارداد کارلوس کی روش با تیم ملی ایــران در پایان جام جهانی 
روســیه تمام می شــود و این مربی 
آزاد اســت  تا تصمیم تــازه ای برای 
آینده اش بگیــرد. در روزهایی که 
فدراسیون فوتبال به دنبال تمدید 
قرارداد کارلوس است، رسانه های 
استرالیایی فاش کردند فدراسیون 
فوتبال این کشــور می خواهد مرد 

پرتغالی را به خدمت بگیرد.
اســترالیایی ها یک هــدف عمده از 
جذب کارلوس دارند و آن دفاع از عنوان قهرمانی خود در آسیاست. 
استرالیا می خواهد برای دومین بار متوالی این قهرمانی را به دست 
بیاورد. آنها تصور می کنند با حضور یکی مثل کی روش احتمال این 
اتفاق بسیار زیاد است. این در حالی است که ایران هم می خواهد با 

کی روش بعد از چند دهه، قهرمان آسیا شود.

چرا  استرالیا کی روش را می خواهد؟

فوتبال جهان

رسانه های اسپانیا از نزدیک شــدن ژاوی هرناندز، کاپیتان سابق 
بارسلونا و کنونی السد قطر به نیمکت 
تیم ملی قطر به عنــوان مربی عنابی 
خبر دادند. روزنامه موندو دیپورتیو 
اسپانیا مدعی شــد که ژاوی اولین 
تجربه مربیگری خــود را در کنار 
فلیکس سانچس، سرمربی موقت 
تیــم ملی قطــر آغاز خواهــد کرد. 
ژاوی از فصل گذشــته به تیم السد 
قطر پیوسته است و در کنار مرتضی 
پورعلی گنجی، مدافع ایرانی این تیم توپ می زند. به نظر می رسد او 
در قطر فعالیت هایی به جز بازی کردن در السد هم داشته باشد که 

در قراردادش با این تیم قید شده است.

ژاوی روی نیمکت قطر؛

 اولین تجربه مربیگری

قاب روز

به مناسبت روز جهانی المپیک؛

رییس جمهور دست به راکت شد
بیست و سوم ژوئن یا همان روز جهانی المپیک، رویداد منحصر به فردی 
است که همه ساله برگزار می شود. امانوئل مکرون رییس جمهور جدید 
فرانسه به مناســبت روز جهانی المپیک با قرار گرفتن روی ویلچر به 
صورت نمادین بازی تنیس روی ویلچر را انجام داد.بیست و سوم ژوئن 
یا همان روز جهانی المپیک رویداد منحصر به فردی است که همه ساله 

برگزار می شود.

م الف:54569
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شهردار اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت جشنواره کودک 
و نوجوان در اصفهان، در گفت و گو با صاحب نیوز اظهار کرد: 
به حمدا... پس از تالش های فراوان، این جشنواره پس از دو 

سال به اصفهان بازگشت.
مهدی جمالی نــژاد با ابراز خرســندی از اینکــه کودک و 
نوجوانان اصفهانی بار دیگر شــاهد برگزاری این جشــنواره 
در شــهر خود از نهم تــا پانزدهم تیرماه هســتند، گفت: از 

شهروندان، کودکان و نوجوانان شهر برای حضور در جشنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان دعوت می کنم؛ چرا که شاهد یکی 
از کیفی و کمی ترین جشنواره ها در مدت عمر برگزاری این 

جشنواره خواهیم بود.
ارائه بلیت های نیم بهای جشــنواره کودک و نوجوان 

اصفهان در مراکز منتخب
وی با بیان اینکه بهتریــن فیلم های تولیــد داخل و خارج 

کشور در حوزه کودک و نوجوان در این جشنواره به نمایش 
گذاشته می شود، اظهار کرد: برای استقبال خوب شهروندان 
از این جشــنواره، شــهرداری اصفهان نیمــی از بلیت ها را 
 خریداری کــرده و به صورت نیــم بها در اختیــار آنها قرار

 می دهد.
شــهردار اصفهان از تماشــای رایگان فیلم های جشنواره 
برای دانش آموزان ممتاز خبر داد و افزود: یکی از وجه های 
تمایز این جشنواره با دوره های قبل، برگزاری نشست های 
تخصصی و آموزشــی در کنار اکران فیلم ها برای کودکان و 

نوجوانان است.
جمالی نژاد با بیان اینکه کارگردانان و فیلم سازان سرشناس 
در ایــن خصــوص در کتابخانــه مرکزی حضــور خواهند 
داشــت، گفت: در جشنواره امسال نکوداشــت کارگردانان، 
فیلم نامه نویسان و کسانی که در عرصه کودک و نوجوان فعال 

بوده اند نیز برگزار خواهد شد.
وی همچنیــن از برگــزاری برنامــه هــای جانبــی از روز 
چهارشنبه)امروز( و قبل از شروع رسمی جشنواره خبر داد و 
اظهار کرد: برنامه های متنوعی در سطح شهر برای کودکان 
و نوجوانان برنامه ریزی شده اســت، تالشمان هم برگزاری 

جشنواره ای تخصصی و حرفه ای بوده است.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه پنج سینما در محور چهارباغ 
عباســی به اکران فیلم های جشــنواره خواهند پرداخت، 
گفت: شــهروندان می توانند از طریق مراجعه به وب سایت 
سینما تیکت بخش جشــنواره کودک و نوجوان یا حضور در 
گیشه های فروش بلیت ســینماهای اکران کننده فیلم های 

جشنواره، بلیت های نیم بها را تهیه کنند.

مسئوالن نیاز شناسی خانه های قرآنی را انجام دهند
ابوالفضل یعقوبی، معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد استان اصفهان گفت: 
مسئوالن شهرستان باید نیاز شناسی خانه های قرآنی را انجام دهند و آن را به ما منتقل کنند 

تا بتوانیم از طریق خیرین استان پیگیر این موضوعات باشیم.

چهرهاخبار

ســردار محمدرضا رجایی مدیرکل اســبق بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان، در دفاع از حریم اهل  بیت)ع( به مقام 

جانبازی نائل آمد.

جانبازی مديركل اسبق بنياد شهيد 
استان اصفهان در سوريه

شهرداری

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان خبر داد:

آسفالت معابر فرعی و اصلی 
منطقه ۱۱ با اعتبار ۱۵ ميليارد ريال

مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان گفت: در ســال 
جاری آسفالت معابر فرعی و اصلی منطقه ۱۱، با اعتبار 
۱۵میلیارد ریال اجرایی می شود. عملیات آسفالت معابر 
اصلی و فرعی شهر با هدف بهبود وضعیت تردد خودروها 
و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری در دستور کار 

شهرداری های مناطق  ۱۵ گانه قرار دارد.
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان در این باره اظهار 
کرد: نهضت آسفالت معابر فرعی و اصلی منطقه در سال 

جاری با جدیت دنبال می شود.
رســالت افزود: درهمین راستا در ســال جاری برای 
آسفالت معابر فرعی و اصلی منطقه ۱۱ نیز ۱۵ میلیارد 

ریال در نظر گرفته شده است.
مدیر منطقه  ۱۱ شهرداری اصفهان ادامه داد: آسفالت 
معابر فرعی و اصلــی خیابان های شــهیدان غربی در 
خیابان خرم، خیابان ســعدی در خیابان درخشــان، 
 خیابان شهدا در خیابان هاشمی نژاد، خیابان شهدای 
لیمجیر در خیابان امام خمینی)ره( و خیابان بهشت در 

خیابان اشرفی اصفهانی، امسال  انجام می شود.
 رسالت ادامه داد: همچنین در ســال جاری، آسفالت 
خیابان بابــوکان در خیابــان امام رضــا)ع( - خیابان 
امام جواد)ع(، خیابــان امام رضــا)ع( در خیابان امام 
خمینی)ع(، خیابان شــریف شــرقی در خیابان امام 
خمینی)ره(،  خیابان چمران در خیابان هاشــمی نژاد، 
خیابان درخشــان درخیابان امام خمینی)ره(، خیابان 
هاشــمی نژاد، خیابان ابوذر در خیابان هاشــمی نژاد، 
خیابان اشــرفی اصفهانی و خیابان ســجاد در خیابان 

مطهری اجرا می شود.

پيشرفت ۶۰ درصدی احداث 
پرديس هنر آبشار

عملیات اجرایی پردیس هنر آبشــار به عنوان یکی از 
زیباترین بوستان های حاشیه زاینده رود در دستور کار 

مدیریت شهری قرار دارد.  
ناصر کریمی مدیر پروژه پردیس هنر آبشار در این باره 
گفت:  عملیات احداث پردیس هنر آبشار در ۲ فاز پیش 
بینی شــده که هم اکنون فاز اول این طرح به مساحت 
۷ هکتار در دست اجراســت.وی افزود: در حال حاضر 
فاز اول پردیس هنر آبشار تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت 

داشته است.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان:

بناهای شاخص، ويترين اصفهان 
هستند

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان پیرامون اختصاص اعتبارات 
میراثی برای مرمت ابنیه تاریخی استان اصفهان اظهار داشت: در 
بحث مرمت ابنیه و آثار تاریخی استان اصفهان بعد از تخصیص 
اعتبار مصوب سفر ریاست جمهوری به اصفهان، اعتبارات خوبی 

اختصاص پیداکرده است.
ناصر طاهری با دعوت از پیمانکاران برای شرکت در بحث 
مرمت آثار تاریخی اصفهان گفت: اکنون پیمانکاران جوان 
زیادی وارد عرصه مرمت شدند که ما از حضور آنها در کنار 
 تجربه پیمانکاران و مرمتگران برجسته آثار تاریخی استقبال 

می کنیم.
وی ادامه داد: بناهای شاخص و پایگاه های جهانی، ویترین اصفهان 
هستندوتوسط تمام دنیا قضاوت می شوند؛ به همین دلیل مورد 

توجه بیشتری قرار می گیرند. 
معاون میراث فرهنگی استان اصفهان از امضای۲۵۰قرارداد برای 
مرمت ابنیه و آثار تاریخی در استان خبر داد و افزود:تعداد زیادی 
از آثار و ابنیه تاریخی استان که نیازمند مرمت و استحکام بخشی 

هستند،در این فهرست قرارگرفته اند.
ــوب  ــی مص ــارد تومان ــاص اعتبار۲۰میلی ــا اختص ــزود: ب وی اف
ــرای  ــارات اســتانی و ســازمانی ب ســفر ریاســت جمهــوری، اعتب
حفاظــت و نگهــداری بناهــا، بــا کمبــود اعتبــار مواجــه نیســتیم.

با مسئوالن

شهردار اصفهان مطرح کرد:

اجرای تخصصی جشنواره فیلم های کودک و نوجوان در اصفهان

مزایده
4/5 شــماره نامه: 9610116880600886 شماره پرونده: 9509983759300159 
شماره بایگانی شــعبه: 960243 شعبه ششــم اجرای احکام حقوقی )ویژه نیابت( 
اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالســه 960243 شــعبه ششم اجرای 
احکام حقوقی )ویژه نیابت( اصفهان و به موجب نیابت واصله از اجرای احکام شعبه 
سوم دادگاه حقوقی شاهین شــهر له خانم الهه بگ وردی فرزند حسین علیه آقای 
روح ا... کاظمی فرزند علی اکبر به خواســته تعداد 25 عدد سکه تمام بهارآزادی به 
ارزش ریالی 299/825/000 ریال مقدار 5 مثقال طالی ساخته شده به ارزش ریالی 
27/967/585 ریال )حسب استعالم قیمت ســکه و طال و از اتحادیه طال و جواهر( و 
مبلغ 488/111/580 ریال بابت وجه نقد مهریه مبلــغ 2/000/000 ریال بابت هزینه 
کارشناسی مبلغ 360/000ریال بابت هزینه نشر آگهی جمعا به مبلغ 818/264/165 
ریال در حق محکوم له جلســه مزایده ای جهت فروش امتیاز یک دستگاه آپارتمان 
به شرح زیر برگزار نماید: مورد مزایده عبارتست از مقدار 40/9 سهم مشاع از 100 
سهم امتیاز یک دستگاه آپارتمان در پروژه گل نرگس تعاونی مسکن مرکز آموزش 
توپخانــه و گروههای 44 و 55 ارتش به شــماره پرونده 1022-71 حســب نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است اعالم 
گردیده آقای روح ا... کاظمی دارای امتیاز یک واحد آپارتمان در پروژه گل نرگس می 
باشد و در حال حاضر مبلغ 284/000/000 ریال بابت این امتیاز به حساب تعاونی 
مســکن واریز نموده اســت و موقعیت کلی اراضی پروژه گل نرگس شماال به راه 
دسترسی کمکی ارتش، شرقا به خیابان صفه، جنوبا به خیابان شهید اقارب پرست و 
غربا به بیمارستان ارتش می باشد. حسب گزارش کارشناسی و بر اساس اظهارات 
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن در حال حاضر مراحل تغییر کاربری و کمیسیون 
ماده 5 آن در حال اتمام و قطعی شدن می باشد لکن عملیات مهندسی شامل تهیه نقشه 
های اجرایی، اخذ پروانه و شروع عملیات اجرایی انجام نشده است. فلذا تعیین شماره 
بلوک، طبقه، متراژ و زمان تحویل مشــخص نمی باشد. بر اساس نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش روز امتیاز آپارتمان مذکور مبلغ 2/000/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است که بر این اساس با توجه به اینکه کل محکوم به در حق محکوم 
لها مبلغ 818/264/165 ریال می باشــد لذا مورد مزایده مقدار 40/9 سهم مشاع از 
100 سهم امتیاز آپارتمان مذکور می باشد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش 
در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 
1396/05/01 ســاعت 9 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، ساختمان 
مرکزی دادگستری اصفهان، طبقه زیرزمین، واحد اجرای احکام حاضر شوند. فروش 
از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشــنهاد کننده باالترین قیمت 
بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید. م الف: 9368 شعبه ششم اجرای احکام مدنی )ویژه نیابت( شهرستان اصفهان 

)مجتمع قضائی شماره 1()460 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/49 شماره صادره : 1396/14/379928-03/28 /1396 نظر به اینکه  تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره  16/274 واقع در بخش 6  ثبت خوانسار که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام مانده علی خســروی و غیره فرزند علی در جریان ثبت اســت و 
عملیات تحدیدحدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج 
شنبه مورخ 1396/05/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این  آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد  م الف:91 

جوانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)138 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/50 شماره: 1396/14/381598-03/31 /1396 چون تحدید حدود ششدانگ های 
تحتانی و فوقانی تحت پالک 2064 واقع در بخش 1 ثبت خوانســار که طبق پرونده 
ثبتی به نام مجید روانبخــش در جریان ثبت بوده و به علــت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/04/27 راس 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
و اعتراضات مجاورین یا صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق مــاده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی 

با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.م الف:92 اداره ثبت اسناد و 

امالک خوانسار)211 کلمه، دو کادر(
مزایده

4/63 شــماره مزایده: 139604302003000011 به موجب پرونده اجرائی کالسه 
9400720 له خانم الهه نکوئی اصفهانی علیه آقای مجید همامی اموالی به شرح زیر: 
تعداد سه دستگاه گردبافت اسکاج قدیمی به اســامی ابزار صنعت و صنعت بافت و 
آتش بار هرکدام به مبلغ 3/000/000 ریال و یک دستگاه پرس اسکاج بدون اسم به 
مبلغ 8/000/000 ریال جمعا به مبلغ 17/000/000 ریال متعلق به آقای مجید همامی 
که در قبال طلب خانم الهه نکوئی و حقوق دولتی بازداشــت و توسط مامور ابالغ و 
اجرای اداره اسناد رسمی ارزیابی گردیده است و از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از ساعت 9 الی 12 روز یک شــنبه مورخ 1396/04/25 در محل اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه شهید صداقتی 
ابتدای خیابان الهور طبقه چهارم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
هفده میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. جهت 
شرکت در مزایده واریز کل مبلغ پایه مزایده به صورت چک رمزدار و تضمینی بانک 
ملی ایران و درخواست کتبی و ارائه کارت شناسائی معتبر الزامی است، در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه ها از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد. این آگهی یک نوبت در تاریخ 1396/4/7 در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان چاپ و منتشــر خواهد شــد. م الف: 9916 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )255 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/66  امید امیری دارای شماره شناسنامه 6818 به شرح دادخواست به کالسه  96/ 
1012 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان احمد امیری به شناسنامه 74 در تاریخ 96/03/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند و یک عیال به نام 
ذیل: 1- ایمان امیری ش.ش 2- 365617-127 )فرزند( 2- امید امیری ش.ش6818 
)فرزند( 3- زهرا امیری ش.ش 8004 )فرزند( 4- فاطمه یزدانی طهموساتی ش.ش 1 
همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9558 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )140 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
4/67  فاطمه برهانی دارای شماره ملی 1392 به شــرح دادخواست به کالسه  96/ 
1055 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین برهانی به شناســنامه 1808 در تاریخ 95/11/17 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 فرزند به 
نام ذیل: 1- محمدرضا برهانی ش.ش 239 )فرزند( 2- عصمت برهانی ش.ش 631 
)فرزند(3- عفت برهانی ش.ش 25 )فرزند( 4- فاطمه برهانی ش.ش 1392 )فرزند( 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

9556 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )133 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/68  بهروز رضایت دارای شــماره ملی 0010956379 به شــرح دادخواست به 
کالســه  1036/96 ح 10 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان زهره بخشی اشنی به شناســنامه 419 در تاریخ 
96/03/2 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به سه فرزند و یک همسر 1- بهروز رضایت به ش ملی 0010956379 
نســبت با متوفی)فرزند( 2- امیربهادر رضایت به ش ملی 0021567786 نسبت با 
متوفی)فرزند( 3- بهزاد رضایت به ش ملی 0312478895 نسبت با متوفی)فرزند( 4- 
رضا رضایت به ش. ش 907 نسبت با متوفی)همسر(والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9564 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )151 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/69 رسول شبانی دارای شناسنامه شــماره 1694 به شرح دادخواست به کالسه  
1089/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حبیبه سلطان خسروی چاله سیاهی به شناسنامه 460 در تاریخ 95/10/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- فاطمه شــیانی ش.ش 519 )فرزند( 2- رسول شــبانی ش.ش 1694 )فرزند( 
3- رجبعلی شیانی ش.ش 49851 )فرزند( 4- اسماعیل شبانی ش.ش 530 )فرزند( 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

9555 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )131 کلمه ، دو کادر(
حصر وراثت

4/70 بهرام اعرابی سودرجانی دارای شناسنامه شماره 752 به شرح دادخواست به 
کالسه  1082/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان اکثیر خانم پوراسعد به شناســنامه 1055 در تاریخ 87/12/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
2 پسر، 2 دختر: 1- بهرام اعرابی سودرجانی ش.ش 752 )فرزند( 2- جمشید اعرابی 
ســودرجانی ش.ش 242 )فرزند( 3- کیمیا اعرابی ش.ش 4914523-127 )فرزند( 
4- پروانه اعرابی سودرجانی ش.ش 1295 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9557 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )137 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/71  فاطمه عابد دارای شناســنامه شــماره 896 به شــرح دادخواست به کالسه  
1060/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسماعیل بیگی هرچگانی به شناسنامه 3035 در تاریخ 93/11/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، 
یک دختر، مادر، همسر به شرح ذیل: 1- حسین بیگی هرچگانی به ش 1275152971 
)فرزند متوفی( 2- مریم بیگی هرچگانی به ش 12733975250 )فرزند متوفی( 3- بی 
بی سلطان کیانی به ش 28 )مادر متوفی( 4- فاطمه عابد به ش 896 )همسر متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9559 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )149 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/83 اکبر شفیعیون دارای شناسنامه شماره 1457 به شرح دادخواست به کالسه  
1022/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان بتول مهتاب گزکن به شناســنامه 28678 در تاریخ 95/10/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به چهار پسر و یک دختر به شرح ذیل: 1- غفار شفیعیون به ش 788 )فرزند متوفی( 
2- اصغر شفیعیون به ش 280 )فرزند متوفی( 3- اسماعیل شفیعیون به ش 1137 
)فرزند متوفی( 4- اکبر شــفیعیون به ش 1457 )فرزند متوفی( 5- اعظم شفیعیون 
به ش 71 )فرزند متوفی( با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 9525 شــعبه 10 شــورای حل اختالف استان اصفهان

 )151 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/84 مهدی علیزاده دارای شناسنامه شماره 15827 به شرح دادخواست به کالسه  
1085/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس علیزاده ارداجی به شناســنامه 1 در تاریخ 96/02/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند 
و یک عیال به نام ذیل: 1- محمود علیــزاده ش.ش 3588 )فرزند( 2- مهدی علیزاده 
ش.ش 15827 )فرزند( 3- مهین علیــزاده ش.ش 12856 )فرزند( 4- زهره علیزاده 
ش.ش 17986 )فرزند( 5- فاطمه عکاف خوراسگانی ش.ش 198 عیال متوفی والغیر 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9527 شعبه 
10 شورای حل اختالف استان اصفهان )144 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
4/85  احسان نادری دارای شناسنامه شماره 2431 به شرح دادخواست به کالسه  
1092/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خسرو نادری به شناســنامه 37 در تاریخ 95/02/01 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- اشرف 
السادات اثناعشری ش.ش 464 )همسرمتوفی( 2- محترم طغرائی سمیرمی ش.ش 39 
)مادرمتوفی( 3- میثم نادری ش.ش 3 )فرزند( 4- یاسر نادری ش.ش 1598 )فرزند( 
5- احسان نادری ش.ش 2431 )فرزند( والغیر با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9529 شــعبه 10 شورای حل اختالف استان 

اصفهان)135 کلمه، دو کادر( 
حصر وراثت

4/86  رضا ظهیری پور دارای شناســنامه شــماره 43715 به شــرح دادخواست 
به کالســه  1079/96 ح 10 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان صدیقه سید قلعه به شناســنامه 1393 در تاریخ 
95/12/21 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 فرزند و یک همســر به نام ذیل: 1- حسین ظهیری پور جوزدانی 
ش.ش 2078 )فرزند( 2- رضا ظهیری پور ش.ش 43715 )فرزند( 3- عزت ظهیری 
پــور جوزدانــی ش.ش 40541 )فرزند( 4- مهــدی ظهیری پــور جوزدانی ش.ش 
22827 )همسر متوفی( والغیر با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 9531 شــعبه 10 شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)147 کلمه، دو کادر(
مزایده

4/88 شــعبه ســوم اجرای احکام شــورای حل اختــالف اصفهــان در خصوص 
پرونده کالســه 2711/91 ش ح ســوم له خانم مژگان عســگری علیرضا هارونی 
به آدرس ملک شــهر بهرام آباد خ امیــن چهارراه نیلوفر بهارغربی ســوپری عدل 
بابت محکوم به و هزینه هــای اجرایی به مبلــغ 882/991/415 ریال اموال توقیفی 
به شــرح ســواری پراید  به شــماره 568 ق 28 ایران 23 مدل 1387 به رنگ سفید 
شماره شاســی 1412286687583 شــماره موتور 2277777 اتاق تعویضی در 
موقع بازدید گلگیر جلو به ســمت  چپ تصادفی بوده الســتیکهای وسیله به دلیل 
توقیف در پارکینگ و عدم اســتفاده به مرور زمان از بین رفته و غیر قابل استفاده 
می باشد بیمه نامه وسیله فاقد اعتبار بوده و ســالمت موتور و  گیربکس وسیله به 
علت نبود باطری و خواب زیاد قابل بررســی نبود قیمت تقریبی وسیله با توجه به 
مدل آن و وضعیت ظاهری و اتاق تعویضــی و فقدان بیمه نامه در بازار روز امروز 
مبلغ 70/000/000 ریال بــرآورد و اعالم می گردد که مــورد اعتراض هیچ یک از 
طرفین قرار نگرفته اســت در نظر دارد جلســه ی مزایده ای در مــورخ 96/5/3 در 
ســاعت 9 تا 10 صبح  در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ 
بنزین ساختمان شماره 2 دادگستری برگزار می گردد طالبین شرکت در جلسه ی 
مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلســه ی مزایده و 
ارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
 برنده مزایده خواهد بود. م الف: 6269 اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان

 )251 کلمه، 3 کلمه(
ابالغ وقت رسیدگی

4/87 در خصوص پرونده کالســه 960094 خواهان علیرضــا صالحی با وکالت 
خانم پروانه دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت ایمان جهانگیــری بلطاتی و 
مهدی جهانگیری بلطاتی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/05/22  
ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقــع در اصفهان 
خ شــیخ صدوق شــمالی چهــار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حــرم مراجعه و 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عــدم حضور وقت 
رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:9357  شعبه 
 39 حقوقی شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان )مجتمع شــماره دو(

)117 کلمه، یک کادر(

استاندار اصفهان گفت: حجاب بانوان در ادارات چادر است 
و مراجعین نیز تا حــد امکان باید از حجــاب برتر و حجاب 
عرفی استفاده کنند. دکتر رسول زرگر پور استاندار اصفهان 
در جلســه ســتاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق 
شهروندان استان گفت: انتظار داریم ســازمان ها در مقوله 
ترویج سبک زندگی اسالمی و جاری ســازی آن در جامعه 
پیش قدم باشند و البته نقش سازمان تبلیغات در این زمینه 
بیشتر اســت. زرگر پور با اشــاره به اینکه وضعیت حجاب و 
عفاف در استان اصفهان زیبنده نیست اظهار داشت: برخی 
ســازمان ها وظیفه درون ســازمانی دارند و برخــی باید به 

هدایت بیرونی جامعه بپردازند و اقداماتی در مســیر ترویج 
فرهنگ حجاب و عفاف در ســطح جامعه انجام دهند. وی 
گفت: در مســئله حجاب و عفاف نیاز به تشکیل اتاق فکر و 
انجام پژوهش های علمی داریم و بــرای توفیق در این مهم 

ایده تشکیل دبیرخانه حجاب و عفاف ثمربخش خواهد بود.
 زرگرپور خطــاب به تهیه کنندگان برنامه های سیاســی و 
اخبار گفت: باید دیدگاه های افراد مختلف جامعه را با رعایت 
خطوط قرمز مورد توجه قرار داد که این بخشــی از حقوق 
شهروندی آنان است و بخشــی از انتقاد نیز به صدا و سیما 

وارد است.

استاندار اصفهان:

توجه به مسئله حجاب و عفاف، بخشی از حقوق شهروندی است
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشــاره به نام گذاری1تا 7تیرماه به 
عنوان هفته صرفه جویی، از این موضوع به عنوان چالش اول دنیا و کشورمان یاد کرد.

تامین۸۵درصد آب به کمک آب زاینده رود
هاشم امینی تصریح کرد: امروز بیش از۹۳شهر تحت پوشش فاضالب شهری قرار دارند که ۸۵ درصد آب مورد 
نیاز ۵۶شهر و۳۰۰روستا را به کمک آب زاینده رود و1۵درصد از طریق چشــمه ها و قنوات تامین می شود که 

جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر را در بر می گیرد.
همچنین وی از اضافه شــدن بیش از ۵۰۰هزار واحد به آمار مصرف کنندگان شــرب استان اصفهان طی سال 
های ۸۹تا۹۵خبر داد و افزود: میزان آب به دلیل کمبود بارش ها و خشکســالی بــه میزان ۵هزار و 4۰۰لیتر بر 
ثانیه کاهش پیدا کرده است که این مقدار شامل: کاهش دبی یا آبدهی چاه های فعلی همچنین کاهش آب دهی 

چاه های متفرقه و محلی می شود.
به گفته این مقام مسئول با از دست دادن 1۲4حلقه چاه  طی 4سال گذشته، هیچ منبع جدید آب شربی اضافه 

نشده و فقط با مدیریت توزیع، مصرف و بهره گیری از فناوری های روز این کمبود را جبران کرده ایم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان راهکارهای مدیریت مصرف را به چهار بخش پراهمیت تقسیم و 

گفت: هدف گذاری خود را روی این 4بخش متمرکز می کند.
امینی از اقدامــات، فنی و مهندســی و ایجاد ســامانه تله متــری، تله کنترل فشــار به عنــوان راهکارهای 
 اول و دوم یــاد کــرد و دلیــل اســتفاده از روش دوم را رصــد سیســتمی و بــدون دخالــت دســت

 دانست.
وی تصریح کرد: سامانه یونیک و خاص، راهکار سوم و سامانه مدیریت فشار، راهکار نهایی است که این روش را 
از شهر توکیو در ژاپن الگوبرداری کردیم و به گفته ژاپنی ها کپی برداری این روش در شهر اصفهان کاری خاص 

و خالقانه است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مزیت این روش را مدیریت آنالین و لحظه ای فشار آب در تمامی 

نقاط شهر عنوان کرد.

اصالح 76کیلومتر شبکه   فرسوده در سال9۵
امینی از اصالح 7۶کیلومتر شبکه  فرسوده از مجموع ۲4۵کیلومتر شبکه فاضالب در سال 1۳۹۵خبر داد و افزود: 
با راه اندازی اکیپ نشت یاب برای نخستین بار در کشور 1۰۰مورد را شناسایی و از هدر رفت 7۰۰ لیتر بر ثانیه 

آب طی ۵ سال گذشته جلوگیری کردیم.
به گفته وی با اجرا و توزیع11کیلومتر خطوط شبکه فاضالب خیابان شــهید فهمیده تا امام خمینی)ره( طی 

۲سال با هزینه ای بالغ بر 1۶میلیارد تومان توانستیم بخشی از مشکالت منطقه رهنان و آتشگاه را حل کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکید کرد:

همکاری در مدیریت مصرف موجب گذراندن تنش آبی می شود

ناهید 
حاجی زاده

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ادامه اظهار داشت: در سال۹۵، سرانه مصرف آب در بخش 
مسکونی برای هر نفر در شبانه روز را از 1۸۹لیتر به 1۵1لیتر کاهش دادیم.

تعرفه آب مصرفی شهروندان افزایش نمی یابد
به گفته این مقام مسئول برای هر مترمکعب آب، حدود 1۰۰۰تومان هزینه می شود ولی تعرفه آب مصرفی که 

شهروندان پرداخت می کنند4۰۰ تومان است.
امینی در ادامه از افزایش نیافتن این تعرفه در سال ۹۶ خبرداد و از اقدامات قانونی به کشف و جمع آوری انشعابات 

غیرمجاز، برخورد با مشترکان پرمصرف و تذکر به مشترکانی که از پمپ استفاده می کنند اشاره کرد.

راه اندازی خانه فرهنگ آب برای نخستین بار در کشور
وی با اشاره به تاثیر اقدامات فرهنگی در راستای مصرف بهینه آب گفت: اقدامات سخت افزاری صرف نمی تواند 

اثرگذار باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از راه اندازی خانه فرهنگ آب برای نخستین بار در کشور خبر داد.

همکاری در مدیریت مصرف، برابر است با گذراندن تنش آبی
امینی ســاعت 1۶تــا ۲1را زمان پیک مصــرف آب دانســت و پیام شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
 بــرای شــهروندان را »همــکاری در مدیریــت مصــرف برابــر اســت بــا گذراندن تنــش آبــی« عنوان

 کرد.
وی از اقدامات شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در ســال ۹۵،به لوله گذاری کرکوند و مبارکه به طول 
17۸کیلومتر همچنین آغاز بازســازی و نوسازی شــبکه های فرسوده فاضالب شــهر اصفهان در ماه رمضان 

سال جاری با استفاده از ظرفیت فاینانس خارجی با بودجه 17۸ میلیارد اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ادامه از مجموعه فوالد مبارکه به دلیل به سرانجام رساندن 

سیستم آب و فاضالب شهرهای مبارکه، کرکوند، زیباشهر و دیزیچه و استفاده از پساب آن تشکر کرد.
همچنین از آغاز عملیات آب رسانی به دهاقان با بودجه ای بالغ بر۲۰میلیارد تومان به طول 41کیلومتر خبرداد 

و افزود: سال 1۳۹۶نیز عملیات شبکه فاضالب دهق و خوانسار آغاز می شود.
به گفته این مقام مسئول شــرکت آبفا از سال ۸۸ تا ۹۲ ،توانســته مبلغ ۲7/4میلیارد تومان فاینانس داخلی و 

خارجی جذب کند، در حالی که از سال ۹۲ تا ۹۵، تنها ۶7۶ میلیارد تومان جذب شده بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به بهره برداری رسیدن دو تصفیه خانه در سده لنجان و 
افتتاح پروژه دیگر تا روزهای آینده در خوانســار از تحت پوشش درآوردن شبکه فاضالب کل شهر اصفهان طی 

۳ سال آینده خبر داد.
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