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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبرداد:

صفحه11
راه اندازی سامانه»اصفهان آنالین«در آینده ای نزدیک

افزایش 50درصدی پرداخت 
زکات در اصفهان 8

ادامه در صفحه11

رییس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان تاکید کرد:

 تشدید رکود بازار مسکن
 با اجرای قانون پیش فروش ساختمان

اصفهانی ها محتاط 
ومحافظه کارند!

دبیرکمیته فرهنگ رسانه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

11

قانون پیش فروش ساختمان باوجود آنکه سال 88به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید، اما 5 سال طول کشید تا آیین نامه های اجرایی مواد قانونی 
آن در هیئت دولت به تصویب رسیده و به دستگاه های ذی ربط خصوصا وزارت راه 

و شهرسازی ابالغ شود...

11

اوضاع  وخیم مجموعه سوارکاری 
ارغوانیه

10

                     مهدی زرگر

 اتاق بازرگاني اصفهان 3
در جمع ٤ اتاق بازرگاني برتر جهان

8

مدیرکل نوسازی و بهسازی مدارس استان اصفهان:

دستور تعطیلی مدارس ناامن در اولویت است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 
شرایط واگذار نماید.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/05/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/05/15

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 337(

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

)ریال(

96 -2 -130
عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های 

پمپاژ اردستان
2.956.877.972148.000.000جاری

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 96/05/04

نوبت دوم

در طرح ضربتی پرداخت تسهیالت ازدواج، درخواست متقاضیان در کمترین زمان ممکن اجابت خواهد شد.
مرتضی افشاری، سرپرست شعب بانک کشاورزی اســتان اصفهان با اعالم مطلب فوق گفت : طرح ضربتی 
اعطای وام ازدواج از ابتدای مرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت. وی اظهار داشت: با اجرای 
این طرح تعداد افراد در انتظار به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. سرپرست شعب بانک کشاورزی استان 
اصفهان تصریح کرد: هر فقره تسهیالت فقط با یک ضامن معتبر قابل پرداخت می باشد و اولویت با کسانی 
است که قبال در سامانه ازدواج ثبت نام کرده و اکنون در انتظار اخذ تسهیالت می باشند. وی اظهار داشت که 
برای اجرای بهینه طرح کلیه شعب این بانک در سراسر استان با تمام توان آماده اجرای طرح ضربتی اعطای 

تسهیالت ازدواج می باشند.
مرتضی افشاری خاطر نشان کرد: مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان از ابتدای سال جاری تا پایان تیر 

ماه تعداد 2672 فقره و به مبلغ 285 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت کرده است.

 اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج 
در بانک کشاورزی استان اصفهان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه 
عمومی یک مرحله ای

شرکت پاالیش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید.

1- مشخصات مناقصه: 
1-1 موضوع: ترمیم و روکش آسفالت در سطح شرکت پاالیش نفت اصفهان

2-1 محل انجام خدمات: شرکت پاالیش نفت اصفهان و شهرک شهید محمد منتظری
3-1 مبلغ برآورد تخمینی کارفرما: 5.000.000.000 )بحروف پنج میلیارد (ریال

4-1 مدت انجام کار: 365 روز
5-1 سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 71.600.000 )بحروف هفتاد و یک میلیون و ششصد هزار(ریال و تضمین انجام 

تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادی
2- شرایط متقاضی

1-2  دارا بودن گواهینامه رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته راه و ترابری با حداقل پایه 5 معتبر 
در سال جاری

2-2 داشتن سوابق کاری معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در 5 سال گذشته
3-2 داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی

  OHSAS-18001 محیط زیست و ISO-14001 داشــتن گواهینامه های( HSE 4-2 داشتن سیستم مدیریت
)HSE ایمنی و بهداشت و یا گواهینامه سیستم مدیریت

5-2 داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
6-2 پیمانکاران دارای طرح طبقه بندی مشاغل در اولویت انتخاب کارفرما خواهند بود.

7-2 کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابی کیفی.
3- نحوه شرکت در مناقصه

1-3 از کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای صالحیت الزم و آمادگی انجام کارهای مذکور می باشند، دعوت به عمل 
می آید حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از نشر آگهی با در دست داشتن تقاضای کتبی برای دریافت پرسشنامه به شرکت 
پاالیش نفت اصفهان واقع در کیلومتر 5 جاده اصفهان- تهران، ســاختمان مرکزی دوم، اتاق 218، کمیته تشخیص 
 tslp@eorc.ir صالحیت پیمانکاران مراجعه و یا از طریق دورنگار 33964871- 031 و یا آدرس پست الکترونیکی

جهت شرکت در مناقصه اعالم آمادگی نموده تا پرسشنامه برای آنان ارسال گردد.
تبصره: متقاضی موظف است هنگام اعالم آمادگی آدرس و کدپستی خود را جهت مکاتبات بعدی درج نماید.

2-3 الزم به ذکر است شرکتهایی که نزد کمیته مذکور دارای پرونده می باشند، می توانند جهت ارسال رزومه جدید یا 
بروز رسانی پرونده با شماره تلفن 33964325 و در صورت عدم پاسخگویی با شماره تلفن 33964327- 031 تماس 
حاصل فرمایند. بدیهی است در صورت عدم بروز رسانی به موقع و یا کامل نبودن پرونده، هیچگونه مسئولیتی متوجه 

این کمیته نبوده و صرفا بر اساس مستندات واصله اقدام خواهد شد.
3-3 اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضی در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت نمی باشد.

روابط عمومی

شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام( شماره 96/09/م

شهردار اصفهان:

سه شنبه های بدون خودرو در اصفهان نهادینه شده است

سطح زیر کشت برنج در اصفهان به 
یک چهارم کاهش یافت 3
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همه کارهایم را با مقامات امنیتی در میان گذاشتم
مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی دیروز در ششمین جلسه رسیدگی به 
پرونده فساد بزرگ نفتی گفت: همه کارهایم را جزء به جزء با مقامات امنیتی در میان گذاشته 

و با تایید آنها اقدام کردم؛ ولی جالب این است که متهم می شوم به اینکه همکاری نکرده ام.

يادداشت

بین الملل

 عجله عربستان 
برای هسته ای شدن!

کابینه عربســتان با یک طرح مربوط به پــروژه ملی 
انرژی هســته ای موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری 
رسمی عربستان، کابینه این کشور در جریان نشست 
دوشــنبه خود به ریاست ملک ســلمان بن عبدالعزیز 
پادشاه عربستان، با پیشــنهاد محمد بن سلمان ولی 
عهد درخصوص اجرای یک پروژه ملی در زمینه انرژی 

هسته ای موافقت کرد. 
بر اســاس گزارش این خبرگزاری پــروژه مذکور در 

برگیرنده چند برنامه و طرح خواهد بود.
عربستان تا چند سال گذشــته عالقه ای به استفاده از 
انرژی هسته ای نشان نمی داد، اما مدتی است که این 

طرح را در زمینه آب و برق دنبال می کند.

تحریم های جدید علیه قطر 
کشــورهای تحریم کننده قطر، از اضافه کردن اسامی 
۹ نهاد و ۹ شــخصیت دیگر به لیست »تروریسم« خبر 
دادند. به نقل از روزنامه مســتقل رای الیوم، عربستان، 
مصر، امارات و  بحرین در بیانیه مشترکی اعالم کردند 
که فعالیت های تروریســتی این نهادها و  شخصیت ها 
دارای ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با مقامات قطری 
است. سه قطری و  یک کویتی که جزو لیست هستند، 
در جمع آوری امــوال برای حمایــت از جبهه النصره 
 و دیگر گروه های تروریســتی در ســوریه مشــارکت 

داشته اند.

 استقرار پلیس نظامی روسیه 
در غوطه شرقی

روســیه پلیس نظامی خود را در غوطه شرقی واقع در 
شرق دمشق مســتقر کرده اســت تا اجرای توافقنامه 
 منطقــه امن بــا مخالفان دولــت ســوریه را تضمین 

کند.
به گزارش رویتــرز، روســیه از روز دوشــنبه پلیس 
نظامی اش را در غوطه شــرقی واقع در شــرق دمشق 
مستقر کرده و این اقدام با هدف تضمین اجرای توافقنامه 

منطقه امن با مخالفان سوری انجام شده است.
ارتش سوریه روز شنبه توقف خصومت ها را در منطقه 
تحت کنترل شورشیان در نزدیکی دمشق اعالم کرده 
است.وزارت دفاع روسیه اعالم کرده که پلیس نظامی 
این کشور 2 ایست بازرسی و 4 مقر دیده بانی در منطقه 

ایجاد کرده است.

هنوز هم رژیم صهیونیســتی باید با کابــوس »انتفاضه ای 
جدید« شــب ها را ســر کند اما این بار این رژیم با جوانانی 
روبه روســت که انتفاضه های اول و دوم را تجربه نکرده اند 
و از شکســت های میدانی و مذاکراتی نیز دلخوشی ندارند و 
این احتمال زیاد است که در صورت وقوع انتفاضه ای جدید، 

اوضاع با گذشته بسیار متفاوت باشد.
اما از همه مهم تر واکنش های همه گیر مســلمانان در نقاط 
مختلف جهان اســالم بوده اســت؛ از واکنش های منفی و 
عجیب برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس گرفته 
تا تظاهرات حمایت آمیز کشــورهای مسلمان جنوب شرق 
آســیا، همه وهمه یک نکته را به ذهن متبادر می سازد و آن 
هم اینکه آرمان فلســطین هنوز زنده است. بر همین اساس 
»اســماعیل هنیه« رییس دفتر سیاســی جنبش مقاومت 
اسالمی فلسطین »حماس«، جمعه گذشته را »روز خشم« 
نامید و همه مســلمانان جهان را به برپایــی یک تظاهرات 

گسترده دعوت کرد. 
درپی عملیات استشــهادی جوانان فلسطینی، پلیس رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که برای برگزاری نماز جمعه، مردان 
مسلمان زیر ۵۰ ســال اجازه ورود به »مســجداالقصی« را 

ندارند. رژیم صهیونیســتی بیش از 2 هــزار پلیس و نیروی 
امنیتی را در شــهر اشــغالی »قــدس«، مســتقر و از ورود 
اتوبوس های حامل نمازگزاران به این شــهر جلوگیری کرد.

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی نیز که به ریاست »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل تشــکیل شده بود، تصمیم 
گرفت ردیاب های فلزی در ورودی های مسجد االقصی باقی 
بماند. این رژیــم همچنین به پلیس اختیار تــام داد هر نوع 
اقدامی که برای حفظ امنیت اســرائیلی ها الزم دید، بدون 

تعلل انجام دهد.
در مــورد واکنش های مســلمانان به این اقــدام  المیادین 
در گزارشــی نوشــت: هزاران نفر از مردم یمــن ظهر روز 
جمعه گذشته حمالت شــدید رژیم صهیونیستی به قدس 
و مســجداالقصی را به شــدت محکوم کردند. »عبدالملک 
الحوثی« رهبر جنبش انصارا... یمن در ســخنرانی خود به 
مناسبت گرامیداشت ســالروز »فریا بر سر استکبار« گفت 
که فلسطین امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر 

قرار دارد.
همچنین در همین جمعه نظامیان رژیم صهیونیســتی 2۰ 
فلسطینی را در قدس اشغالی بازداشت کردند که چند تن از 

اعضای ارشــد فتح هم در بین آنها هستند. بر اساس گزارش 
شــبکه »الجزیره«، رژیم صهیونیســتی این افراد را به اتهام 
تحریک مردم برای اعتراض در وضعیت کنونی مسجداالقصی 

دستگیر کرد.
جمعه شب تنش ها در شهر قدس به درگیری انجامید و در 
این درگیری ها ده ها فلسطینی از جمله خطیب مسجداالقصی 
زخمی شدند. در درگیری هایی که میان نمازگزاران و پلیس 
رژیم صهیونیســتی در »باب االســباط و باب حطه« رخ داد 
۳4 فلسطینی از جمله شــیخ »عکرمه صبری« از خطبای 

مسجداالقصی زخمی شدند.
همچنین شــبکه المیادین در گزارشــی چنین خبر داد که 
»اســماعیل هنیه« رییس دفتر سیاســی جنبش حماس 
فلسطین در نمازجمعه شهر قدس در مسجد العمری واقع در 
نوار غزه طی سخنرانی گفت: امروز با تمام روزها در زندگی ما 

و در نبرد برای مسجداالقصی و قدس تفاوت دارد.
وی همچنین اظهار داشت: درب های الکترونیکی و دوربین ها 
توهین به مســجد االقصی است. نشســت های سران عربی 
و اسالمی برای یاری مســجد االقصی کجاست؟ نبرد قدس 
دستاوردهای بسیاری در پی داشت و به نفع مردم ما و مقاومت 
به پایان خواهد رسید. ما همانند مردم قدس مخالف ورود به 

مسجد االقصی از طریق درب های الکترونیکی هستیم.
آنچه به نظر می رسد این است که حوادث اخیر مسجد االقصی  
آغاز طرح هایی برای یهودی ســازی قدس بوده و از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اســت؛آن هم به گونه ای که کار به 
جلسه شواری امنیت کشیده شده است، هرچند واکنش ها 
به وحشی گری صهیونیســت ها تا حدودی جواب داده است 
و دیروز دولت این رژیم از برداشــتن گیت های الکترونیکی 

خبر داد.
در این میان و در پی واکنش هــای مختلف به اقدامات رژیم 
صهیونیســتی از واکنش های قطر تا ترکیه، اما متاسفانه در 
ایران آن گونه که شایسته است هنوز موضع و فعالیت جدی 
در مورد حمالت وحشیانه صهیونیست ها به مسجد االقصی 
صورت نگرفته است. البته رییس مجلس و سپاه پاسداران و 
ســخنگوی وزارت خارجه، اعتراض ایران به این اتفاقات را 
اعالم کرده اند اما همان طور که گفته، از جمهوری اســالمی 
ایران انتظارات بیشتری در واکنش به رخدادهای فلسطین 

وجود دارد. 
اخیرا رفتار یک گروه فلســطینی در اتخاذ موضع نسبت به 
وقایع منطقه، موجب دلگیری جبهه مقاومت شده است اما 
این کج سلیقگی گروه های فلســطینی، هرگز آرمان آزادی 
فلسطین برای مســلمانان را از بین نخواهد برد و همگی به 
دنبال تحقق این آرزو هستند که روزی در قدس همه در کنار 

هم نماز را به جا آورند.

عکس روز يادداشتيادداشت

 حداد عادل و محمدرضا عارف 
در بیمارستان

با مسئوالن

وزير اطالعات اعالم کرد:

خنثی  سازی بیش از ۱۲۰ عملیات 
تروریستی در ایران

وزیر اطالعات از خنثی  سازی بیش از ۱2۰ عملیات تروریستی در 
چند سال اخیر در کشور خبرداد.

سید محمود علوی در مســجد امام علی )ع( شهرک کارشناسان 
اردبیل گفت: با نقش بر آب شدن تمامی نقشه های شوم دشمنان، 
همه عامالن این ترور های ناموفق دســتگیر شــده یا به هالکت 

رسیده اند.
وی با بیان اینکه به فضل الهی روز گذشــته هیــچ گونه ناامنی در 
هیچ نقطه از کشــور وجود ندارد، اضافه کرد: سربازان گمنام امام 
زمان)عج( امروز چشم بینا و گوش شنوای ملت هستند و به هیچ 

قدرتی اجازه نفوذ در کشور و ایجاد خراب کاری نمی دهند.
علوی حادثه اخیر تروریستی مجلس و حرم امام )ره( را یادآورشد 
و افزود: با اینکه در ســاعات اولیه هر ۵ تن عامل تروریستی کشته 
شدند، در عرض 2 روز تمامی عوامل همکار مستقیم و غیرمستقیم 

دستگیر شدند و ریشه های این اقدام بزدالنه شناسایی شد.
وزیر اطالعات همچنین با اشــاره به بهت و درماندگی کشور های 
دنیا از اقدامات سریع و تاکتیکی سیستم اطالعاتی و امنیتی ایران 
گفت: وزارت اطالعات افتخار این را دارد که در کنار نیرو های نظامی 
و انتظامی عالوه بر تامین آرامش، امنیت ایــن مرزو بوم را به نحو 

احسن حفظ کند.

درخواست والیتی از ناطق نوری 
برای پس گرفتن استعفای خود

علی اکبر والیتی روز گذشته در حاشیه مراسم اهدای حکم ریاست 
دانشگاه آزاد به فرهاد رهبر در جمع خبرنگاران گفت: از ناطق نوری 
خواهش کردیم استعفای خود را پس بگیرد چراکه حضور وی در 
هیئت موسس دانشگاه آزاد مغتنم است. وی ادامه داد: سید حسن 

خمینی از عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد استعفا نکرده است.
روز دوشنبه حجت االسالم والمســلمین ناطق نوری در پاسخ به 
نامه یک عضو هیئت علمی دانشگاه که نظر وی را درباره تغییرات 
پدید آمده در دانشگاه آزاد اسالمی سوال کرده، گفته بود: »بنده از 
عضویت در هیئت موسس استعفا کرده ام و اصال در جریان آنچه در 
دانشگاه آزاد می گذرد، نیستم و به هیچ وجه در امور دانشگاه دخالت 
نداشته و ندارم. بنابراین آنچه در مورد این جانب گفته می شود، به 

شدت تکذیب می شود.«

خواسته روحانی؛

اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل 
برای کابینه لیست دهند

افشین حبیب زاده عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان، 
درباره  دیدار اخیر اعضای کمیته تعامل با دولت با حجت االســالم 
روحانی، گفت: جلســه ای که بیــن کمیته تعامل شــورای عالی 
سیاســت گذاری و رییس جمهور برگزار شــد، مفید و ارزشــمند 
بود. اعضــای کمیته تعامل، موضوعاتی را که در شــورای عالی در 
 ارتباط با بحث دولت دوازدهم مطرح بود، با رییس جمهور در میان 

گذاشتند.
وی با بیان اینکه جلســه بســیار خوبی بود و عمده نکات مدنظر 
شورای عالی با آقای روحانی در میان گذاشته شد، گفت: در ارتباط 
با حضور اصالح طلبان در دولت نیز روحانی در آن جلسه گفت که 
نظر دولت هنوز قطعی نشده و همان طور که از اصولگرایان معتدل 
خواستم، از شما هم می خواهم لیســت مورد نظر خودتان را برای 

دولت ارائه دهید.

حجت االسالم میرتاج الدينی:

نامه قالیباف، فرصتی برای نیروهای 
انقالب است

حجت االســالم ســید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده ســابق 
مجلس، با انتقاد از تخریب های اخیر علیه محمدباقر قالیباف، گفت: 
متاسفانه برخی رسانه ها به بهانه نامه اخیر آقای قالیباف به جوانان 
انقالبی، ایشان را تخریب کرده و مواضع غیرمنصفانه ای علیه ایشان 

داشتند که به هیچ عنوان با موازین اخالقی سازگار نیست.
وی با بیان اینکه نامه قالیباف به جوانــان انقالبی، فرصتی جدید 
برای رویش های بیشتر در جبهه انقالب اسالمی است، تصریح کرد: 
آقای دکتر قالیباف از ویژگی های مدیریتی و تشکیالتی برجسته ای 
برخوردار هستند که این ویژگی ها می تواند در تشکیل یک جریان 
قوی، فراگیــر و مردمی بیش از پیش به کمــک نیروهای انقالبی 
بیاید؛ لذا انتظار این است که دوســتان درون جبهه انقالب از نامه 
ایشان استقبال کنند، نه اینکه برخی غیرمنصفانه آقای قالیباف را 

تخریب کنند. 
میرتاج الدینی، قالیباف را مدیری شایســته برای نظام اســالمی 
توصیف کرد و افــزود: آقای قالیباف یادگار دفــاع مقدس و مدیر 
اجرایی کارآمد اســت کــه با ایثارگــری خــود در انتخابات ۹6، 
 کارنامه خود را در نــزد نیروهای انقالب بیش از پیش درخشــان 

کرده است.

پارلمان

حجت االسالم حســن نوروزی ســخنگوی کمیسیون 
قضائی مجلس با اشاره به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی 
استان فارس در مورد نمایندگان مجلس، گفت: اظهارات 
فرمانده نیروی انتظامی استان فارس نسبت به نمایندگان 
توهین آمیز بود. وی با بیان اینکه نمایندگان در راستای 
وظایف نمایندگــی، طرح کاهش مجــازات اعدام برای 
محکومین موادمخدر را بررسی و تصویب کرده اند، گفت: 
فرمانده نیروی انتظامی اســتان فــارس خارج از حیطه 
وظایفش به حوزه قانون گذاری ورود کرده که نباید چنین 
مطالبی را عنوان می کرد. نوروزی خاطرنشان کرد: مسعود 
پزشــکیان نایب رییس مجلس در  جلسه 28 تیر پس از 
تذکر  رییس کمیسیون قضائی مجلس، کمیسیون های 
قضائی و حقوقی و اصل ۹۰ را مامور پیگیری این موضوع 
کرد. وی تصریح کــرد: پس از سرکشــی نمایندگان به 
حوزه های انتخابیه، این موضوع را در کمیسیون، پیگیری و 
از این فرمانده به دادگاه نظامی شکایت می کند؛ مگر اینکه 
وی ثابت کند این مطالب را نگفته است. اخیرا در فضای 
مجازی فیلمی از فرمانده نیروی انتظامی فارس منتشر 

شده که حاوی توهین  به نمایندگان است.

علی الریجانی اظهار کــرد: در انتخــاب وزرا هیچ بده 
بستانی بین دولت و مجلس نیست و وارد کردن کشور 

به این حواشی باعث غفلت از موضوعات اصلی می شود.
رییس مجلس شورای اسالمی که در همایش سراسری 
هیئت های امنای دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشــور ســخن می گفت،  تصریح کرد: من در یکی از 
روزنامه ها دیدم که وزرا برای رسیدن به وزارت دست به 
دامان مجلس و بهارستان شدند و معامالتی کردند و این 
اساسا خالف واقع است. این موضوع بوده است که وزیر 
موفقی به بنده مراجعه کرده و اعالم کرده که نمی خواهد 
در دولت آینده باشد که آقای هاشمی وزیر بهداشت از 
این جمله افراد بود،  اما اینکه ما توصیه کنیم و معامله ای 
برای انتخاب وزرا باشد وجود ندارد و سطح روابط قوا در 

جمهوری اسالمی به این سطح نازل نیست.
وی افزود: کشــور ما با وجود بســیاری از مشکالت، به 
حواشی سیاسی مشغول است و ذهن مردم و مسئوالن 
درگیر این حواشی است و این باعث می شود از اصل جا 
بمانیم؛ در حالی که باید از این حاشیه ها فاصله گرفت و 

به مسائل اصلی رسید.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس خبر داد:

شکایت مجلس از فرمانده نیروی 
انتظامی فارس به دادگاه نظامی

علی الريجانی: 

در انتخاب وزرا هیچ بده بستانی 
بین دولت و مجلس نیست

کريمی قدوسی:

کلیدواژه های جدید در 
اصولگرایی باعث تفرقه است

سلحشوری: 

دستجردی جزو معدود وزرای 
موفق دولت احمدی نژاد بود

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس معتقد است 
ایجاد دودســتگی میان مردم در هر ســطح و جریانی 
فاجعه بــوده و در جریان انقالب بایــد از ظرفیت پیر تا 

جوان استفاده شود.
جواد کریمی قدوســی بــا تاکید بر اینکــه در موضوع 
اصولگرایی، مبانی آن مورد تاکید جریان بوده اســت، 
گفت: هیچ جبهه یا حزبی برای اثبات انقالبی بودن صرفا 
نباید به گفتار، اظهار نظر و رفتار ظاهری بسنده کند بلکه 
نیاز به عمل دارد؛ چنانچه اصولگرایی در گفتمان، مطرح 
اما در عمل مبانی آن دچار فراموشــی شد و نتوانست 

جریان سالم سیاسی مورد نظر انقالب اسالمی باشد.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه 
کلیدواژه های ساختگی در جریان اصولگرایی برای تفرقه 
است، خاطرنشان کرد: در جریان انقالبی از ظرفیت جوان 
تا پیر باید استفاده شــود و قدرت طلبی مطرح نیست؛ 
ضمن اینکه احزاب به اعتبار چهره و شخصیت و اعتبار 
مالی نیاز دارد که امروز به راحتی در دســترس احزاب 
نیست. همچنین باید دقت کرد که دودسته کردن مردم 

در هر سطح و گروهی فاجعه است.

رییس فراکســیون زنان مجلس دهم معتقد است که 
نباید دست رییس جمهور را در انتخاب وزرای کابینه 
بر اساس شایسته ســاالری و کارآمدی بست؛ اما مهم 
اســت که در کنار گزینه های مرد، گزینه زن نیز وجود 

داشته باشد.
پروانه سلحشوری درخصوص ضرورت استفاده از وزیر 
زن در کابینه دوازدهم برای پاسخ گویی رییس جمهور 
به مطالبات و خواسته های زنان گفت: با حضور زنان در 
کابینه بسیار موافقم چراکه یکی از مطالبات ما زنان در 
زمان انتخابات ریاست جمهوری همین بود و خواستار 

حضور زنان در سطح کابینه بودیم.
سلحشوری در پاسخ به این سوال که آیا تجربه حضور 
خانم دستجردی به عنوان وزیر بهداشت زن در دولت 
قبل را موفق می دانید، تاکید کرد: این تجربه بســیار 
خوب و موفقی بود و فکر نمی کنم اصولگرا و اصالح طلب 
وی را وزیر ناموفقی بدانند؛ هر چند مدت وزارت وی به 
دلیل اختالفاتی که با رییس جمهور وقت پیداکرده بود 
به پایان نرســید، از نظر کارآمدی جزو معدود وزرای 

موفق دوران احمدی نژاد بود.

تارنمای آمریکایی واشنگتن فری بیکن نوشت: وزارت کشاورزی آمریکا با 
وجود مخالفت »دونالد ترامپ« رییس جمهوری این کشور به دنبال ترویج 
تجارت با ایران است. این پایگاه اینترنتی در گزارشی با نوشتن این مطلب که 
»سازمان های دولتی آمریکا در دوران ریاست ترامپ در کاخ سفید، همچنان 
سیاست های دولت »باراک اوباما« را ادامه می دهند«، افزود: در گزارش این 
ماه )ژوییه( وزارت کشاورزی آمریکا، تالش های دولت اوباما برای گشایش 
روابط تجاری با ایران پس از توافق هسته ای که تحریم های اصلی ایران را 
لغو کرد، ستوده شده است. در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا که به دنبال 
تبلیغ برای تجارت با ایران در آینده زیر سایه توافق هسته ای است، چشم انداز 
فرصت های احتمالی برای تولیدکنندگان آمریکایی در بلندمدت ترسیم 
شده است.در این گزارش همچنین درباره توافق با ایران به عنوان فرصتی 
برای کمک به ارتباط این کشور با بازارهای بین المللی مثل بازار آمریکا برای 

فروش محصوالتی همچون پسته و خاویار تبلیغ شده است. 

خالد بن محمد العطیه با بیان اینکه ایران همسایه و شریک قطر در میدان 
گازی شمال این کشور اســت افزود: ایران با گشودن حریم هوایی خود 
روی پروازهای قطر، نخستین راه تنفس به روی دوحه را پس از محاصره 
این کشور ازسوی برخی کشورهای عربی باز کرد. به گزارش شبکه خبری 
روسیا الیوم، وی درمورد آمادگی قطر برای ائتالف با ایران گفت: به لحاظ 
آمار و ارقام، ما بیشتر از کشورهای محاصره کننده قطر با ایران همکاری 
نداریم و ایران همسایه و شریک ما در میدان گازی شمال است که ما را 
ملزم به همکاری می کند و حســن همجواری بین ایران و قطر همیشه 
برقرار بوده است. وی افزود: ایران کشوری بود که حریم هوایی خود را به 
روی پروازهای قطر باز کرد؛ آن هم درحالی که کشورهای عربی برادر، ما 
را محاصره کرده بودند. در واقع تهران اولین راه تنفس برای قطر درمیان 
تحریم ها و محاصره این کشور بود و تهران همچنین برخی از نیازهای قطر 

به موادغذایی را تامین کرد. آیا پاداش احسان جز احسان است؟

تارنمای آمريکايی واشنگتن فری بیکن نوشت:

وزارت کشاورزی 
 آمریکابه دنبال تجارت 

با ایران

وزير دفاع قطر:

 ایران راه تنفس قطر 
 در محاصره برادران 

عرب بود

ادامه تبعات و واکنش های عملیات استشهادی مسجد االقصی؛

کابوس »انتفاضه ای جدید« برای رژیم صهیونیستی

رژيم صهیونیستی تمام تالش خود را در سال های اخیر به کار گرفت تا شرايط را به گونه ای  زاينده رود
جلوه دهد که مسلمانان ساکن اين بخش از فلسطین، اين رژيم را کامال به رسمیت می شمارند 
و با اصل آن مشکلی ندارند؛ رفتارها و مواضع محمود عباس به عنوان ريیس تشکیالت خودگردان فلسطین نیز 
دال بر همین موضوع بود. عملیات استشهادی ۳ جوان فلسطینی در صحن اصلی مسجد االقصی نشان داد هنوز 

هم روحیه مبارزه طلبی و حق گرايی در میان مسلمانان اين طرف مرز نیز نخشکیده است. 

سید حسن قاضی زاده هاشــمی، وزیر بهداشت در اینستاگرامش 
از عمل چشــم حداد عادل و محمدرضا عارف خبــر داد. در ادامه 
عکسی از حداد عادل رییس سابق مجلس و محمدرضا عارف رییس 

فراکسیون امید را روی تخت بیمارستان مشاهده می کنید.
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خبر

اخبار

برگزاری پنجمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن
پنجمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراســیون مدرن از 5 تا 8 مرداد ماه در محل 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار می شود.

 کشف لوازم خانگی قاچاق
 در اصفهان

بیش از 5میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در اصفهان 
کشف و جمع آوری شد .

مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
اصفهان گفت :ماموران یگان انتظامی شهرستان اصفهان 
در بازرسی از یک انبار واقع در پل تمدن، 167دستگاه 
انواع لوازم خانگی قاچاق شامل یخچال و تلویزیون را که 
از مرزهای جنوبی کشور وارداستان شده بود، شناسایی 

و جمع آوری کردند .
محمد جواد ابراهیمیان ارزش ایــن محموله قاچاق را 
بیش از 5میلیارد ریال اعالم کرد و افــزود :پرونده این 
متخلفان برای ســیر مراحل قانونی بــه مراجع قضائی 

تحویل داده شد .

سطح زیر کشت برنج در اصفهان 
به یک چهارم کاهش یافت

قائم مقام ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
گفت: سطح زیر کشت برنج در این استان طی 10 سال 
گذشــته از 20 هزار هکتار به چهار هزار و 900 هکتار 

رسیده است.
مهرداد مرادمند افزود: این در حالی است که با توجه به 
آمار استان های همجوار بر اساس آمارنامه رسمی وزارت 
جهاد کشاورزی، خوزستان 76 هزار هکتار، فارس 36 
هزار هکتار و چهارمحال و بختیاری ســه هزار و 900 
هکتار سطح زیر کشت برنج را به خود اختصاص داده  اند.

وی اضافه کرد: آمارها نشــان می دهد این استان ها در 
10سال گذشته با وجود خشکسالی و کمبود بارندگی، 

تغییراتی در میزان کشت برنج انجام نداده اند.
مرادمند گفت: هم اکنــون اصفهان به برنجکاری متهم 
می شــود در صورتی که کاشــت برنج در این استان به 

صورت چشمگیری کاهش یافته است.
وی اظهار کرد: در صورت جایگزینی برای کشــت برنج 
در اصفهان، آب مــورد مصرف آن بایــد از حقابه  های 
مربوط به کشــاورزان جدا و حق و حقوق کشاورزان به 

آنها داده شود.
مرادمند افزود: به منظور جایگزین کردن این کشــت 
در اســتان، زمین هایی که قابلیت تبدیل شدن به باغ 
داشــته  اند به باغ  های مثمر تبدیل شده  و کشت  های 
جایگزین دیگر مانند ذرت شــیرین و برخی ارقام ارزن 
نیز بر اساس توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی در حال 

گسترش هستند. 

اهمیت طومار شــیخ بهایی در این اســت که مورد تایید و 
پذیرش کلیه  بهره برداران حوضــه  زاینده رود و مورد اجماع 
همه  ذی نفعان اســت. ضرورت و اهمیت بررسی طومار در 
آن اســت که با توجه به پیچیدگی های نظــام بهره برداری 
از زاینده رود و وابســته بودن حیات اقتصــادی، اجتماعی 
بخش عمــده ای از منطقه  مرکزی کشــور بــه زاینده رود، 
طومار به عنوان کامل تریــن و جامع ترین نظام بهره برداری 
مــدون از قرن ها پیــش در برگیرنــده  دقایــق و ظرایفی 
اســت که بدون فهم آنهــا نمی تــوان نظــام بهره برداری 
 متناســب بــا شــرایط روز را پی ریــزی کــرد و بــه اجرا 

در آورد. 
باید در نظر داشت که طومار نشــأت گرفته از ذهن گروهی 
نخبه در برهه ای از زمان نیست. طومار محصول خرد جمعی 
پیشینیان و محصول تکامل تاریخی فرهنگ پربار کشاورزی 
این سرزمین است. آنچه به طومار منســوب به شیخ بهایی 
ارزش و اهمیتی واال می بخشد، تدوین نظام بهره برداری است 
که پیشینه  آن به روایتی به اردشیر بابکان و ردپای متاخرتر 

آن به قرن سوم هجری می رسد. 
در طول قرن ها نظام بهره برداری اولیه با محک زمان آزموده 
شده ودر پاسخ به نیازهای زمانه در مقاطع مختلف تاریخی 
تکمیل و تکمیل تر شده است. مهم ترین تحول و دگرگونی 

در نظام بهره برداری از زاینده رود، مربــوط به دور ه صفویه 
است که منجر به تدوین طوماری شــد که اکنون به دست 

ما رسیده است.
اهمیت طومار در این اســت که مبانی نظــام بهره برداری 
مبتنی بر آن مورد تایید و قبول کلیــه  بهره برداران حوضه 
 آبخور زاینده رود و مورد اجماع کلیه   ذی نفعان و بهره برداران

 است.
به جز پژوهشگرانی انگشت شــمار، عموما طومار منسوب به 
شیخ بهایی در معرض کج فهمی ها بوده است. برداشت های 
این چنین از طومار که: »خشــک شــدن زاینده رود پیامد 
عمل نکردن به طومار است«؛ یا »عمل به طومار کلید همه  
دشواری ها در حوضه  زاینده رود است« و یا »امروز هم طومار 
باید به اجرا درآید«؛ نمونه هایی هستند که به دالیلی که در 
ادامه گفته خواهد شد نشــان می دهند طومار شیخ بهایی 

آن چنان که هست شناخته نشده است.
در طومار زمان برداشت آب بلوک مختلف حقابه دار بر مبنای 

نوع کشت و نیاز آبی تعیین شده است. 
طومار بستری برای فراهم آوردن مشارکت واقعی کشاورزان 
حقابه دار در مدیریت رودخانه  زاینــده رود فراهم آورده که 

بسیار هوشمندانه و واقع بینانه است. 
شهر اصفهان که بر بلوک جی و برزرود منطبق است با داشتن 

6 سهم از 33 ســهم زاینده رود طبیعی از حقابه داران اصلی 
زاینده رود است. بخشی از امتیازات و استثنا هایی که طومار 

قائل شده برای شهر اصفهان در نظر گرفته شده است.
 از جمله تخصیص آب به مادی های فــدن و نیاصرم اضافه 
بر حقابه  طومــاری و با کاســتن از حقابه  بلــوک دیگر که 
نشــان می دهد طومار اولویت ویژه ای برای تامین آب شهر 
اصفهان قائل اســت؛ اما این روزها در کنار خشــک شدن 
 زاینده رود شاهد کج ســلیقگی هایی در اجرای این طومار 

بوده ایم.
 طی ۱۰ سال گذشته، کمتر از دو سال آب در زاینده رود 

جاری بوده است
مدیــر عامل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان در 
جدیدترین اظهار نظر خود در مورد جاری شدن زاینده رود 
می گوید: طی 10 ســال اخیر تنها 22 ماه یعنی کمتر از دو 

سال شاهد جاری شدن آب در بستر زاینده رود بودیم.
هاشــم امینی با اشــاره به اینکه عدم جاری بودن رودخانه 
زاینده رود تاثیر بسزایی در آبدهی چاه های فلمن که از این 
طریق تغذیه می شوند، داشته است ، بیان داشت: آبدهی چاه 
های فلمن و متفرقه حدود سه هزار و 200 لیتر در ثانیه بوده 
که هم اکنون این رقم به 2۴0 لیتــر در ثانیه کاهش یافته و 
این درحالی است که چاه های متفرقه و فلمن یکی از منابعی 
بود که نقش بسیار مهمی در تامین آب شرب مردم در نقاط 

مختلف داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به ظرفیت 
آبرســانی تصفیه خانه آب اصفهان پرداخت و ادامه داد: هم 
اکنون آب شرب بیش از چهار میلیون نفر در قالب 56 شهر 
و 300 روســتا از طریق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تامین 
می شــود؛ به گونه ای که می توان گفت آب شرب اهالی باغ 
بهادران در غرب تا انارک در شرق اصفهان که در فاصله ای 
بیش از ۴00 کیلومتری یکدیگر قرار دارند به وسیله سامانه 

آبرسانی باباشیخعلی تامین می شود.
وی تصریح کرد: افق طرح سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ 
در سال 87 به پایان رسیده اســت؛ چرا که به دلیل ظرفیت 
محدود تونل اشترجان نهایت ظرفیت آبرسانی از تصفیه خانه 
باباشیخعلی 12/5 مترمکعب در ثانیه است. این درحالی است 
که هرســاله بر جمعیت اصفهان که در واقع متقاضیان آب 
شرب هستند افزوده می شود و این افزایش روزافزون جمعیت 
نیاز آبی برای تامین آب شرب را به 5/1۴ مترمکعب در ثانیه 

افزایش داده است.
مدیرعامل و رییــس هیئت مدیره شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان کمبود ســه مترمکعب آب در ثانیه را یکی از 
چالش های اساسی تامین آب شــرب مردم استان اصفهان 
دانســت و اضافه کرد: در حــال حاضر باتوجــه به ظرفیت 
محدود انتقــال آب از تصفیه خانه آب باباشــیخعلی و نیز 
کاهش چشمگیر آبدهی چاه های فلمن و متفرقه، آبرسانی 
 به مشترکان در حال افزایش اصفهان، بســیار دشوار شده

 است.

به بهانه خشک شدن زاینده رود؛

طومار شیخ بهایی ، سندی که باید از نو شناخت

طومار منسوب به شــیخ بهایی در جایگاه جامع ترین و کامل ترین نظام بهره برداری مدون  زاینده رود
برجای مانده از پیشینیان، نظام دقیق و هوشمندانه ای است که بدون فهم آن نمی توان به 

شناختی واقعی از نظام بهره برداری زاینده رود دست یافت.

با انتخاب فدراسیون اتاق هاي بازرگاني جهان انجام شد؛ 

 اتاق بازرگاني اصفهان 
در جمع ٤ اتاق بازرگاني برتر جهان

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: توجه ویژه به جوانان و بانوان از جمله 
اهدافی است که طی سال های اخیر در کشــور و به تبع آن در اتاق های 
بازرگانی مورد توجه قرار گرفته اســت.در اتاق بازرگانــي اصفهان نیز از 
ابتدای دوره هشتم اهتمام به مسائل و برنامه های جوانان و بانوان به عنوان 
یکی از محورهای اصلی فعالیت ها معرفی و با جدیت دنبال شد و بخشي 
ازتوانمندي هاي اتاق با هدف دســتیابی به توسعه پایدار، بر این حوزه ها 
متمرکز شد. سید عبدالوهاب سهل آبادي افزود: پس از اعالم فدراسیون 
اتاق های بازرگانی جهان )WCF( کلیه فعالیت هاي اتاق اصفهان در این 
حوزه ها از جمله همایش شــهر فیروزه ای و دختران توانا، دوره آموزشي 
بازرگانان کوچک، رویداد در مســیر موفقیت، پروژه های مرکز مبادالت 
پیمانکاری فرعی  )SPX( و ســایر پروژه ها به صــورت هدفمند مطرح و 
مورد بررســی قرار گرفت و در نهایت این اتاق در بخش پروژه مسئولیت 
اجتماعی این رقابت ها شرکت کرد و با توجه به کیفیت مستندات ارائه شده 
به فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان )WCF( توانست از بین 27 کشور 
و 53 پروژه به فینال این رقابت ها راه یابد و بــه همراه اتاق های بازرگانی 
انگلستان، برزیل و هندوستان در جمع چهار کشــور راه یافته به مرحله 

نهایی قرار گیرد.
وي افزود:در این رویداد دو ســاالنه که بزرگ ترین همایش بین المللي 
بخش خصوصي به شمار مي رود، نمایندگان اتاق های بازرگاني، تشکل ها و 
بنگاه های تجاری کشورهای جهان درباره مسائل مهم به تبادل نظر خواهند 
پرداخت و این کنگره فرصت بي نظیري برای شــبکه سازی تجاری بین 
المللي و آشنایی با مسئولیت اتاق های بازرگانی سراسر دنیا و چهره های 

شاخص اقتصادی کشورهای مختلف است.
ســهل آبادی اظهار داشــت: 57اتاق  بازرگانی از 23کشور توسعه یافته و 
درحال توسعه در این رقابت ها حضور دارند که در ۴گروه شامل مسئولیت 
اجتماعی، اشــتغال زایی و توســعه کســب وکار، تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط و فعالیت های غیرمتعارف به رقابت خواهند 

پرداخت.

سکه تمام بهار آزادی
۱۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال)طرح جدید(

۶,۱۷۵,۰۰۰ ریالنیم سکه

۳,۵۹۵,۰۰۰  ریالربع سکه

۲,۴۴۰,۰۰۰ ریالسکه یک گرمی

۱,۱۵۰,۷۵۰ ریالیک گرم طالی ۱8 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: از 8 مرداد ماه سال جاری برنامه تلویزیونی 38 قسمتی زندگی به شرط 
... از شبکه دو سیما روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 15 در برنامه کودک و نوجوان و روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17 از شبکه 5 استان اصفهان 

به مدت پنج ماه تا آذرماه سال جاری پخش می شود.
سیداکبر بنی طبا با بیان اینکه تولید و پخش برنامه زندگی به شرط ... در ادامه ساخت مجموعه تلویزیونی »اون یکی ها« و مجموعه تلویزیونی »دانایی« که 
به روش موشن گرافی تولید شده بود در دستور کار قرار گرفت ، اعالم کرد: در سال های اخیر، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در راستای سیاست های 
کالن شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور برای تصحیح باورهای غلط در زمینه مصرف آب و عبور از چالش های کم آبی و غلبه بر پیامدهای اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وقوع پدیده خشکسالی، تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی در قالب برنامه های شاد، جذاب و آموزنده کودکانه را مدنظر قرار 
داده است . همچنین این مهم به دلیل همکاری و تعامل شرکت آبفای استان اصفهان با رسانه ملی که حجم انبوهی از مخاطبان را به خود اختصاص داده 

است به منظور ترویج و فرهنگ سازی مصرف صحیح آب صورت پذیرفت.
وی گفت: در سال گذشته مجموعه 52 قسمتی دانایی و برنامه 61  قسمتی »اون باالها« از شبکه دو سیما با رویکرد مصرف بهینه آب از شبکه دو سیما پخش 
شد و به دنبال استقبال و تاثیرگذاری مطلوب این برنامه ها بر شیوه مصرف صحیح آب تولید و پخش برنامه هایی در قالب مصرف بهینه آب برای کودکان و 
نوجوانان از رسانه ملی در دستور کار روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان قرار گرفت و در سال جاری مجموعه تلویزیونی زندگی به شرط ... 

در 38 قسمت 30 دقیقه ای جمعا 11۴0 دقیقه با محتوای مصرف بهینه آب تولید شد.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به ابعاد مختلف برنامه تلویزیونی زندگی به شرط ... پرداخت و تصریح کرد: این 
مجموعه تلویزیونی در 3 بخش عروسکی، نمایشی و داستانی تولید شده که سعی شد در این مجموعه با شیوه بسیار جذاب و متنوع ابزارهای هنری، نکات 
آموزنده ای برای کودکان و نوجوانان عنوان شود؛ چرا که معتقد هستیم می توان با بهره گیری از ظرفیت هنری نکات و مسائل آموزشی و فرهنگی را به خوبی 

به جامعه هدف گوشزد کرد؛لذا این مجموعه به میزان 11۴0 دقیقه از شبکه 2 و تکرار آن از شبکه استانی اصفهان پخش می شود.
وی گفت: این مجموعه ویژه کودکان است و حسب توافقات به عمل آمده، به صورت مشارکتی تولید آن توسط شرکت سروش انجام و مقرر شد در برنامه های 
پخش کودک و نوجوان روزهای یکشنبه و سه شنبه در برنامه ساعت 15 کودک شبکه دو و روزهای دوشنبه و چهارشنبه در ساعت 17 برنامه کودک شبکه 

استانی سیمای اصفهان پخش شود.
در ادامه بهناز رافاییل زاده، کارگردان مجموعه تلویزیونی زندگی به شرط ... پیرامون این مجموعه تلویزیونی گفت: مجموعه تلویزیونی 38 قسمتی زندگی 
به شرط ... که در 3 بخش عروسکی، نمایشی و داستانی تهیه و تولید شده اســت . در بخش اول این برنامه که شامل خانواده یخی است از شخصیت های 
عروسکی شرکت آبفای استان اصفهان به نام های آبدونه، گلدونه، ماه دونه، دور دونه و نیم دونه استفاده شد بدین گونه که این خانواده عروسکی یخی در 
قله قاف زندگی می کنند و از آنجا نظاره گر چگونگی مصرف آب از سوی ساکنان زمین هستند و نگران درست مصرف نکردن آب از سوی برخی از ساکنان 
می باشند. در این قسمت سعی شده ارزش و حیاتی بودن این ماده غیرقابل جایگزین را به کودکان طی برنامه های متنوعی آموزش داده شود و در بخش دوم 
از شخصیت آقا »آ« و بانو »ب« که ترکیب آن می شود »آب« و با هنرمندی دختربچه ای به نام ملیکا می باشد تالش شده با بهره گیری از هنر ،کاردستی 
به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود که فضای اتاق و منزل خود را به گونه ای تزیین کنند که نمادهایی در دکوراسیون اتاق و منزل خود به کارگرفته 

شود که یادآور درست مصرف کردن آب باشد.
به عنوان مثال درست کردن لیوان یادآور این مسئله است که هنگام مسواک زدن بهتر است از لیوان آب استفاده کرد؛ همچنین درست کردن آب پاش یادآور 
آبیاری گل ها و گیاهان با آب پاش است. درواقع در این بخش سعی شده که به کودکان و نوجوانان این موضوع آموخته شود که آب فقط مختص انسان ها 

نیست و همه موجودات روی زمین به این ماده حیاتی نیاز دارند و متعلق به همه موجودات است پس باید ما انسان ها در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیم.
بخش سوم این مجموعه که به صورت داستانی است با هنرمندی شــخصیتی به نام امین و شخصیت عروسکی به نام تیشتر که ستاره نماد آب است تولید 
شده که در این قسمت روش ها و راهکارهای مصرف صحیح آب آموزش داده می شود به گونه ای که شخصیت امین در این داستان با پرسه زدن به وسیله 
دوچرخه در شهر هنگامی که با مواردی که موجب هدررفت آب می شود مواجه می شود با بیان راهکارها، روش صحیح مصرف آب را به افرادی که آب را به 

هردلیل هدر می دهند، آموزش می دهد. 
در نهایت انتظار می رود این مجموعه تلویزیونی که برای کودکان و نوجوانان رده ســنی 5 تا 12 ســال تولید شــده اســت بتواند نقش موثری در زمینه 

فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در میان گروه هدف ایفا کند.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد:

پخش مجموعه تلویزیونی 38 قسمتی »زندگی به شرط...« از شبکه دو سیما
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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:

1- رای شماره 3472 مورخ 96/03/28 آقای ولی اهلل رفیعی فروشانی  
فرزند احمد  بشماره کالسه 0294 و به شماره شناسنامه 323 صادره به 
شماره ملی 1141478501 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
444/30 مترمربع از پالک 286 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا 
فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 80143 مورخ 

73/03/25 دفترخانه 62 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 0816 مورخ 96/01/27 آقای فتحعلی پرنده خوزانی  
فرزند محمد تقی  بشماره کالسه 0582 و به شماره شناسنامه 10593 
صادره به شــماره ملی 1140358898 نسبت به ســه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه  دو طبقه به مساحت 227/64 مترمربع از پالک 
25/1 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند  151601 مورخ 83/04/22 دفترخانه 73 

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

3- رای شماره 0815 مورخ 96/01/27 خانم صدیقه نوروزی  فرزند علی  
بشماره کالسه 0581 و به شماره شناســنامه 38 صادره به شماره ملی 
1141549212 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  دو 
طبقه به مساحت 227/64 مترمربع از پالک 25/1 فرعی از 115  اصلی 
واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند  90033 مورخ 77/01/20 دفترخانه 72 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 3980 مورخ 96/04/14 آقای محسن شیرازی فرزند 
اصغر  بشماره کالسه 1538 و به شــماره شناسنامه 20182 صادره به 
شماره ملی 1140201360 نسبت به ششدانگ یکباب انبار  به مساحت 
297/08 مترمربع از پالک 156   اصلی واقع درخیرآباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر به صورت مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری 

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

5- رای شــماره 3399 مورخ 96/03/27 خانم سکینه باقریان خوزانی 
فرزند فتح اهلل   بشماره کالسه 1363 و به شــماره شناسنامه 10232 
صادره به شماره ملی 1140355570 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  
به مساحت 184/50 مترمربع از پالک 232 و 233 فرعی از 115   اصلی 
واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 216  دفتر 57 از مالکیت بیگــم صفاری و ارائه قولنامه  

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

6- رای شماره 3422 مورخ 96/03/28 خانم همدم خانی   فرزند محمد  
بشماره کالسه 0021 و به شماره شناسنامه 332 صادره به شماره ملی 
1141557800 نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 394 مترمربع از پالک 126 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 209926 مورخ 
90/12/09 دفترخانه 72 و سند 28616 مورخ 51/08/28  دفترخانه 72 

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

7- رای شــماره 3423 مــورخ 96/03/28 آقای نصرالــه کارخیران 
خوزانی فرزند محمد حسن  بشماره کالسه 0022 و به شماره شناسنامه 
138 صادره به شــماره ملی 1141500965 نسبت به 3 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به استثنای بها یثمنیه اعیانی  به مساحت 394 
مترمربع از پالک 126 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 209926 مورخ 90/12/09 دفترخانه 
72 و ســند 28616 مورخ 51/08/28  دفترخانه 72 مالحظه و محرز 

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

8- رای شــماره 3317 مورخ 96/03/27 خانم پروین سرخیان  فرزند 
مرتضی  بشماره کالسه 0227 و به شماره شناســنامه 450 صادره به 
شماره ملی 1141639041 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 137 مترمربع از پالک 536 فرعی از 84  اصلی واقع در 
فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 349 دفتر 135 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 3316 مــورخ 96/03/27 آقای مصطفی شــیروی 
خوزانی  فرزند محمود  بشــماره کالســه 0226 و به شماره شناسنامه 
10702 صادره به شماره ملی 1140359983 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137 مترمربع از پالک 536 فرعی 
از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحات 84 و 346 دفتر 544 و دفتر 135 مالحظه 

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

10- رای شــماره 3308 مورخ 96/03/27 خانم ســلطنت امیرخانی 

ورنوســفاردانی  فرزند عزیزاهلل  بشــماره کالســه 0117 و به شماره 
شناســنامه 2807 صادره به شــماره ملی 1141298805 نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 172/20 مترمربع از پالک 3727 و 
2991  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 58915 مورخ 72/09/22 دفترخانه 59 و سند 

29289 مورخ 53/1/170 دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 3306 مورخ 96/03/27 آقای ســلطانعلی نجفی 
سرپیری  فرزند اللهی  بشماره کالســه 1185 و به شماره شناسنامه 2 
صادره از اردل به شماره ملی 4689729352 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 112/73 مترمربع از پالک 1116 فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
3987 مورخ 90/08/03 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
12- رای شماره 3475 مورخ 96/03/28 خانم میترا امیری دهج  فرزند 
خانی  بشماره کالسه 0331 و به شــماره شناسنامه 476 صادره یزد به 
شماره ملی 4431473531 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
207  مترمربع از پالک 137 فرعی از 75  اصلی واقع در دستگرد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 44688  مورخ 67/03/11 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 3603 مورخ 96/03/31 خانم مریم نصیری جزی  
فرزند محمد  بشماره کالسه 0937 و به شماره شناسنامه 1673 صادره به 
شماره ملی 1288001061 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 208 مترمربع از پالک 421  فرعی از 112  اصلی واقع 
در صحرای ماســه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 70 دفتر 169 سند 32960 مورخ 89/12/25 دفترخانه 

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

14- رای شماره 3602 مورخ 96/03/31 آقای علیرضا کریمی اندانی  
فرزند حسین  بشماره کالسه 0936 و به شماره شناسنامه 3436 صادره 
به شماره ملی 1140557955 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 208 مترمربع از پــالک 421  فرعی از 112  
اصلی واقع در صحرای ماســه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 70 دفتر 169 سند 32960 مورخ 89/12/25 

دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 3398 مورخ 96/03/27 خانم صدیقه قربانی دستگردی  
فرزند نعمت اهلل  بشماره کالسه 1593 و به شماره شناسنامه 193 صادره 
به شــماره ملی 1141660466 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 246/68 مترمربع از پالک 441 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح 
آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 51582 

مورخ 94/12/27 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 3379 مورخ 96/03/27 خانم مرضیه خوش اخالق  
فرزند علی اکبر  بشماره کالسه 0198 و به شماره شناسنامه 596 صادره 
به شــماره ملی 1141066793 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به 
مســاحت 37/80 مترمربع از پالک 2401 فرعی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 88573 

مورخ 96/02/20  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 3338 مورخ 96/03/27 خانم فاطمه میرلوحی جوآبادی 
فرزند سید علی  بشماره کالسه 0355 و به شماره شناسنامه 936 صادره 
به شــماره ملی 1140846248 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 331/23 مترمربع از پالک 1064 فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 46335 
مورخ 63/01/16 دفترخانه 63 انتقال ملک از مالک رسمی  مالحظه و 

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

18- رای شــماره 3441 مورخ 96/03/28 آقای غالمرضا مسعودیان 
خوزانی  فرزند رضا  بشماره کالســه 2923 و به شماره شناسنامه 376 
صادره به شماره ملی 1141459159 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مســاحت 92/30 مترمربع از پالک 483 و 482 فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 41 دفتر 664 ثبت در صفحه 152 دفتر 669  مالحظه و محرز 

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

19- رای شماره 3326 مورخ 96/03/27 خانم مژگان رشیدی فر فرزند 
عبدالرحمن  بشماره کالســه 1489 و به شماره شناسنامه 665 صادره 
به شماره ملی 1142234835 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه و فوقانی به مساحت 164/16 مترمربع از پالک 875 فرعی 
از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 63 دفتر 498 سند الکترونیکی 654  مالحظه و 

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

20- رای شماره 3327 مورخ 96/03/27 خانم زهرا آقا محمدی فرزند 
غالمرضا  بشماره کالسه 1490 و به شــماره شناسنامه 1088 صادره 
سنندج به شــماره ملی 3732032027 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 164/16 مترمربع از پالک 
875 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 524 دفتر 476 مالحظه و محرز 

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

21- رای شماره 3328 مورخ 96/03/27 آقای محمد صادق آقامحمدی 
فرزند غالمرضا  بشماره کالســه 1495 و به شماره شناسنامه 20673 
صادره به شــماره ملی 1140206281 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 164/16 مترمربع از پالک 

875 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 65 دفتر 498 مالحظه و محرز 

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

22- رای شماره 3329 مورخ 96/03/27 آقای پژمان آقامحمدی فرزند 
غالمرضا  بشماره کالسه 1496 و به شــماره شناسنامه 3446 صادره 
سنندج به شــماره ملی 3732987701 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 164/16 مترمربع از پالک 
875 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند وکالتنامه 65844 مورخ 95/06/07 دفترخانه 
172 از مالکیت مرجان اردی ثبت در صفحه 524 دفتر 476 مالحظه و 

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

23- رای شــماره 3350 مــورخ 96/03/27 آقای حســن رســتمی 
ورنوسفادرانی  فرزند حسین  بشماره کالسه 1584 و به شماره شناسنامه 
10641 صادره به شماره ملی 1140104926 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 205 مترمربع از پالک 156  اصلی واقع در خیرآباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 

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

24- رای شــماره 4295 مورخ 96/04/20 خانم فاطمه بیگم رحمتی 
اندانی  فرزند نصراهلل  بشماره کالســه 0814 و به شماره شناسنامه 81 
صادره به شماره ملی 1141536331 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  
قدیمی به مســاحت 94/50 مترمربع از پالک 26 فرعی از 112  اصلی 
واقع در صحرای ماسه دانی اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 137 دفتر 516  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 3439 مورخ 96/03/28 آقای محسن صفاران خوزانی 
فرزند باقر  بشماره کالسه 0114 و به شماره شناسنامه 17331 صادره به 
شماره ملی 1140172451 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
172/62 مترمربــع از پالک 39 فرعی از 82  اصلــی واقع در صحرای 
سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 7218  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 3601 مورخ 96/03/31 آقای اصغر مسعودیان خوزانی  
فرزند اکبر  بشماره کالسه 1674 و به شماره شناسنامه 19891 صادره به 
شماره ملی 1140198459 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به 
مساحت 233/29 مترمربع از پالک 192 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح 
آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
350 دفتر 466 و سند 32480 مورخ 84/11/24 دفترخانه 139 و ثبت در 

صفحه 353 دفتر 466   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 4312 مورخ 96/04/20 آقای حمید نصیری  فرزند 
مرتضی  بشماره کالسه 1418 و به شماره شناســنامه 259 صادره به 
شماره ملی 1141637138 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه به مساحت 147/50 مترمربع از پالک 348 فرعی از 82  
اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 305 دفتر 524  مالحظه و محرز 

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

28- رای شماره 3470 مورخ 96/03/28 خانم زهره افتادگان خوزانی  
فرزند رحیم  بشماره کالسه 1419 و به شماره شناسنامه 851 صادره به 
شماره ملی 1141722194 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه به مساحت 147/50 مترمربع از پالک 348 فرعی از 82  
اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 449 دفتر 252  مالحظه و محرز 

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

29- رای شــماره 3460 مورخ 96/03/28 خانم احترام حاج حیدری 
ورنوسفادرانی  فرزند فتح اله  بشماره کالسه 1244 و به شماره شناسنامه 
105 صادره به شماره ملی 1140982648 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 227/30 مترمربع از پالک 2825 فرعی از 87  اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
140976 مورخ 95/08/01 و سند 40154 مورخ 60/11/04 دفترخانه 

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

30- رای شماره 3325 مورخ 96/03/27 آقای محمد عموشاهی خوزانی  
فرزند احمدرضا  بشماره کالسه 0081 و به شماره شناسنامه 133 صادره 
به شــماره ملی 1141500914 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 432/21 مترمربع از پالک 10 

فرعی از 84  اصلی واقع در صحرای
 فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
28179 مورخ 96/01/21 دفترخانه 301 و ســهم االرث از احمدرضا 

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

31- رای شــماره 2159 مورخ 96/02/29 آقای علی کریمی آرپناهی  
فرزند مرید  بشماره کالسه 0024 و به شماره شناسنامه 498 صادره به 
شماره ملی 5558821671 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
186/30 مترمربع از پالک 156اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی 

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

32- رای شماره 3432 مورخ 96/03/28 خانم زهره عزیزی  فرزند علی  
بشماره کالسه 0143 و به شماره شناســنامه 16 صادره به شماره ملی 
1142204502 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی 
به مساحت 44 مترمربع از پالک 1069 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح 
آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

167 دفتر 388  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
33- رای شماره 3437 مورخ 96/03/28 خانم فاطمه محرابی خوزانی  
فرزند عباس  بشماره کالسه 0328 و به شماره شناسنامه 1130153436 
صادره به شــماره ملی 1130153436 نســبت به 3 دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/05 مترمربع از پالک 960 فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری  اندان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 45025 مورخ 92/09/12 دفترخانه 139 

و ثبت در صفحه 59 و 62 دفتر 328   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 3436 مورخ 96/03/28 آقای محمد عمادی اندانی  
فرزند علی  بشماره کالسه 0327 و به شماره شناسنامه 14416 صادره به 
شماره ملی 1142358895 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 184/05 مترمربع از پالک 960 فرعی از 111  اصلی 
واقع در صحرای نخود جاری  اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 45025 مورخ 92/09/12 دفترخانه 139 و ثبت در 

صفحه 59 دفتر 328   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شــماره 3594 مورخ 96/03/31 خانم شکوفه شاهین فرزند 
رضا  بشماره کالسه 0381 و به شماره شناســنامه 14884 صادره به 
شماره ملی 1140147609 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه 
به مســاحت 146/66 مترمربع از پالک 237 و 236 و 236/1 فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 55106 مورخ 71/06/31 و سند 38626 مورخ 59/11/31 
دفترخانه 61 و ارائه قولنامه از خلیل شاهین   مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 3340 مورخ 96/03/27 خانم ستوده نجات بخش 
اصفهانی  فرزند مجید  بشماره کالسه 0038 و به شماره شناسنامه 1446 
صادره به شماره ملی 1142402452 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 167/60 مترمربع از پالک 338 فرعی از 114  اصلی واقع در 
صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
53637 مورخ 96/01/15 دفترخانه 139 و ارائه وکالتنامه 33748 مورخ 

90/03/07 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شماره 3438 مورخ 96/03/28 آقای محمدرضا نظری   فرزند 
قدمعلی  بشماره کالسه 1606 و به شماره شناسنامه 21534 صادره به 
شماره ملی 1140214896 نسبت به ششدانگ یکباب خانه تیرچه بلوک 
به مساحت 173/40 مترمربع از پالک 978 فرعی از 112  اصلی واقع در 
صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 41 دفتر 596 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شماره 3481 مورخ 96/03/28 خانم محترم عمادی  فرزند 
محمود  بشماره کالسه 1420 و به شماره شناسنامه 40 صادره به شماره 
ملی 1141376032 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 87 
مترمربع از پالک 349 فرعی از 105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 56126 مورخ 93/02/24 مالحظه 

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

39- رای شــماره 3461 مورخ 96/03/28 آقــای علی رضا کریمیان 
خوزانی   فرزند نصراهلل  بشماره کالسه 2914 و به شماره شناسنامه 563 
صادره به شماره ملی 1141092621 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 104/65 مترمربع از پالک 220 فرعی از 82  اصلی واقع در 
صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 508 دفتر 518 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 3418 مورخ 96/03/28 آقای سلیمان عموسلطانی 
فرزند رمضانعلی  بشماره کالســه 0066 و به شماره شناسنامه 1710 
صادره به شــماره ملی 1141326094 نسبت به ششــدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 82 مترمربع از پالک 5932 فرعی از 87  اصلی واقع 
در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
28170 مورخ 96/01/21 و ســند الکترونیکی 4651 مالحظه و محرز 

گردیده است.
مورخ 86/09/07 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
41- رای شــماره 3380 مورخ 96/03/27 آقــای حمیدرضا عابدی 
فروشانی فرزند اسماعیل  بشماره کالسه 0162 و به شماره شناسنامه 
8861 صادره به شماره ملی 1142313484 نسبت به 3 دانگ مشاع از  
ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 216/60 مترمربع از 
پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 330 دفتر 522  مالحظه و محرز 

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

42- رای شــماره 3381 مورخ 96/03/27 خانم ســمیه عســگری 
فروشانی فرزند براتعلی  بشماره کالســه 0161 و به شماره شناسنامه 
1130237788 صادره به شماره ملی 1130237788 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 216/60 
مترمربع از پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 227 دفتر 680  مالحظه 

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

43- رای شماره 4375 مورخ 96/04/22 خانم زهرا قصری  فرزند مانده 
علی  بشماره کالسه 1261 و به شماره شناسنامه 1141269619 صادره 
به شماره ملی 1141269619 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 121/40 مترمربع از پالک 147 فرعی از 84  
اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
228156 مورخ 94/03/07 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
44- رای شــماره 3600 مورخ 96/03/31 آقای مصطفی سیاهمرد 
خوزانی  فرزند براتعلی  بشماره کالســه 1262 و به شماره شناسنامه 
3249 صادره به شماره ملی 1141269619 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 121/40 مترمربع از پالک 147 
فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 228156 مورخ 94/03/07 دفترخانه 73   مالحظه 

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

45- رای شماره 3346 مورخ 96/03/27 خانم زهرا روح اللهی فرزند 
محمد علی  بشــماره کالسه 0341 و به شــماره شناسنامه 21893 
صادره به شــماره ملی 1140218484 نســبت به 4 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 195/29 مترمربع از پالک 203 
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 17960 مورخ 93/09/02 دفترخانه 301 
و ســند 123412 مورخ 86/09/07 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

46- رای شماره 3347 مورخ 96/03/27 آقای محمدرضا روح اللهی 
فرزند رحیم  بشــماره کالسه 0342 و به شــماره شناسنامه 17529 
صادره به شــماره ملی 1140174436 نســبت به 2 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 195/29 مترمربع از پالک 203 
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 123412 مورخ 86/09/07 مالحظه و محرز 

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

47- رای شــماره 3390 مورخ 96/03/27 آقای جــواد مانده گاری 
اندانی  فرزند حسن  بشــماره کالسه 0266 و به شــماره شناسنامه 
3221 صادره به شماره ملی 1141269333 نسبت به 3 دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 118 مترمربع از پالک 727 فرعی 
از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 155806 مورخ 83/11/27 دفترخانه 73  

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

48- رای شــماره 3389 مــورخ 96/03/27 خانــم ملیحه کورنگ 
بهشتی  فرزند رجبعلی  بشماره کالســه 0265 و به شماره شناسنامه 
1130024881 صادره به شــماره ملی 1130024881 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 118 مترمربع 
از پالک 727 فرعــی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 155806 مورخ 

93/11/27 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شــماره 3397 مــورخ 96/03/27 آقای مجتبی اســدی 
ورنوســفادرانی  فرزند حســین  بشماره کالســه 1635 و به شماره 
شناســنامه 146 صادره به شــماره ملی 1141029286 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 157/50 مترمربع از پالک 2425 
فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی شمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 575 دفتر 246   مالحظه و محرز 

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

50- رای شماره 4392 مورخ 96/04/22 آقای عباس رحیمی  اندانی  
فرزند حسن  بشماره کالسه 1715 و به شماره شناسنامه 54 صادره 
به شماره ملی 1141203197 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به 
مساحت 176/80 مترمربع از پالک 885 فرعی از 75  اصلی واقع در 
دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر مع الواسطه ارائه 
قولنامه از مالک رسمی رضا شاه ســنایی   مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شماره 3433 مورخ 96/03/28 آقای حسین کمالی  فرزند 
کریم  بشماره کالســه 0528 و به شماره شناســنامه 1124 صادره 
به شــماره ملی 1141153327 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه 
موزاییک سازی  به مساحت 568/30 مترمربع از پالک 304 فرعی 
از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 26215 مورخ 88/10/28 دفترخانه 139 

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

52- رای شماره 3373 مورخ 96/03/27 آقای اصغر عندلیب  فرزند 
رضا  بشماره کالسه 1367 و به شماره شناسنامه 14 صادره به شماره 
ملی 1289901236 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه و گاراژ  به 
مساحت 484/40 مترمربع از پالک 473 فرعی از 132  اصلی واقع در 
هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

399 دفتر 469  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 3425 مورخ 96/03/28 خانم حبیبه رحیمی اندانی  
فرزند حسن  بشماره کالسه 1569 و به شــماره شناسنامه 13299 
صادره به شــماره ملی 1140509179 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 315 مترمربع از پالک 386 فرعی 
از 105   اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 200878 مورخ 89/08/12 دفترخانه 72 و سند 32071 

مورخ 79/03/16 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 3426 مورخ 96/03/28 خانم طاهره مختاری  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 1568 و به شماره شناسنامه 1130176045 
صادره به شــماره ملی 1130176045 نســبت به 1 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 315 مترمربع از پالک 386 فرعی 
از 105   اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 200878 مورخ 89/08/12 دفترخانه 72 و سند 32071 

مورخ 79/03/16 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 3424 مورخ 96/03/28 آقــای علیرضا مختاری 

اندانی  فرزند حســین  بشماره کالســه 1129 و به شماره شناسنامه 
1130313190 صادره به شــماره ملی 1130313190 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 315 مترمربع از 
پالک 386 فرعی از 105   اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 200878 مورخ 89/08/12 دفترخانه 

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

56- رای شماره 3598 مورخ 96/03/31 آقای حسن کریمی اندانی  
فرزند فتح اله  بشماره کالسه 1542 و به شماره شناسنامه 73 صادره 
به شماره ملی 1141562529 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه و فوقانی به مساحت 228/51 مترمربع از پالک 14 فرعی 
از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 383 دفتر 659 مالحظه و 

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

57- رای شــماره 3597 مــورخ 96/03/31 خانــم فاطمه کریمی 
اندانی   فرزند عبدالرضا  بشماره کالسه 1541 و به شماره شناسنامه 
1130369218 صادره به شماره ملی 1130369218 نسبت به 1/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 228/51 
مترمربع از پالک 14 فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 

113 دفتر 684 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 3427 مورخ 96/03/28 خانم مرضیه کمالی اندانی  
فرزند تقی بشماره کالسه 0910 و به شماره شناسنامه 1223 صادره 
به شماره ملی 1141249324 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 157/50 مترمربع از پالک 438 فرعی از 112 
اصلی واقع در صحرای ماســه دانی اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 58987 مورخ 93/08/27 دفترخانه 172  

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

59- رای شماره 3428 مورخ 96/03/28 آقای روح اله جاللی خوزانی  
فرزند ابراهیم بشماره کالســه 0912 و به شماره شناسنامه 18949 
صادره به شــماره ملی 1140189034 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 157/50 مترمربع از پالک 438 
فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 51645 مورخ 92/04/29 دفترخانه 

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

60- رای شــماره 3464 مورخ 96/03/28 آقای اســماعیل خادمی 
خوزانی  فرزند یداهلل بشــماره کالسه 0497 و به شــماره شناسنامه 
95 صادره به شماره ملی 1141169606 نســبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 99/44 مترمربع از پالک 706 
فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36127 مورخ 90/09/12 دفترخانه 

139مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شــماره 3465 مورخ 96/03/28 خانم میترا رحیمی  فرزند 
ابراهیم  بشماره کالسه 0498 و به شماره شناسنامه 1130161099 
صادره به شــماره ملی 1130161099 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 99/44 مترمربع از پالک 706 
فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36127 مورخ 90/09/12 دفترخانه 

139مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شماره 4632 مورخ 96/04/26 خانم زهرا رضایی خوزانی  
فرزند عبدالرسول بشماره کالســه 1159 و به شماره شناسنامه 853 
صادره به شــماره ملی 1141722216 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 197/05 مترمربع از پالک 184 
فرعی از 82 اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از محمد فرهادی مالحظه 

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

63- رای شماره 3360 مورخ 96/03/27 آقای محمد فرهادی خوزانی  
فرزند قدمعلی بشماره کالسه 1158 و به شماره شناسنامه 527 صادره 
به شماره ملی 1141652110 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 197/05 مترمربع از پالک 184 فرعی از 82 
اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 223466 موزخ 93/04/08 دفترخانه 73  

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

64- رای شــماره 3573 مــورخ 96/03/30 آقای نــوراهلل صمدی 
فروشــانی  فرزند غالمعباس بشــماره کالســه 0288 و به شماره 
شناســنامه 257 صادره به شــماره ملی 1141542862 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/82 مترمربع از پالک 2574 
فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند الکترونیکی 6002014  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شــماره 3574 مــورخ 96/03/30 خانم طیبــه گلی زاده  
فرزند حسن  بشماره کالسه 0289 و به شــماره شناسنامه 19422 
صادره به شــماره ملی 1140193767 نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 163 مترمربع از پــالک 2574 فرعی از 72 اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 6002013  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 4486 مورخ 96/04/25 آقای مصطفی صالحی  
فرزند حاتم بشماره کالسه 0934 و به شماره شناسنامه 1075 صادره 
به شماره ملی 5759354701 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 207/93 مترمربع از پالک 1245 فرعی از 99 اصلی واقع در 

جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17100 
مورخ 94/12/12 دفترخانه 322   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
67- رای شماره 3575 مورخ 96/03/30 آقای محمدرضا جعفریان 
فرد  فرزند حسینعلی بشماره کالسه 1176 و به شماره شناسنامه 709 
صادره به شــماره ملی 1141106701 نســبت به ششدانگ یکباب 
زمین دارای اعیانی به مســاحت 144 مترمربــع از پالک 9 فرعی از 
156 اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 106104 مورخ 95/07/25 دفترخانه 46   مالحظه و محرز 

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

68- رای شــماره 4641 مورخ 96/04/26 خانم زهره عمادی فرزند 
رجبعلی  بشماره کالسه 1359 و به شماره شناسنامه 132 صادره به 
شماره ملی 1141659840 نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای 
اعیانی به مســاحت 183/15 مترمربع از پــالک 479 فرعی از 111 
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 20076 مورخ 95/10/13 مالحظه و محرز 

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

69- رای شــماره 7833 مورخ 95/12/21 خانم زهرا عموشــاهی 
فروشانی  فرزند اسداهلل بشماره کالسه 0881 و به شماره شناسنامه 
356 صادره به شماره ملی 1141621819 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 99/20 مترمربع از پالک 112 فرعی از 80 اصلی واقع 
در کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 92924 

مورخ 75/10/04 دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 4638 مورخ 96/04/26 آقای رحیم قجاوند بلتیجه  
فرزند زین العابدین بشماره کالســه 0079 و به شماره شناسنامه 6 
صادره به شــماره ملی 6219841123 نســبت به ششدانگ یکباب 
کارگاه  به مســاحت 655/50 مترمربع از پــالک 91 اصلی واقع در 
تیرانچی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند مع 
الواسطه از مالک رسمی سید مصطفی هاشمی سند 104363 مورخ 
55/10/12 دفترخانه 2 و ارائه قولنامه   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
71- رای شماره 4748 مورخ 96/04/27 آقای مرادعلی پرنده خوزانی  
فرزند رمضان  بشماره کالسه 1637 و به شماره شناسنامه 234 صادره 
به شماره ملی 1141436094 نسبت به ششدانگ یکباب نمایشگاه 
اتومبیل  به مساحت 733 مترمربع از پالک 1044 و 1726 فرعی از 99 
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 118 دفتر 111 و ثبت در صفحه 112 دفتر 11 مالحظه 

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

72- رای شــماره 3590 مورخ 96/03/31 آقای سید غالم بهرامی  
فرزند سید مراد  بشماره کالسه 0384 و به شماره شناسنامه 3 صادره 
فریدونشهر به شماره ملی 1129841146 نسبت به 23 حبه و 125/43 
حبه از 72 حبه  یکباب ساختمان سه طبقه و مغازه به مساحت 180/80 
مترمربع از پالک 700 فرعی از 99 اصلــی واقع در جوی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12701 مورخ 93/08/26 

دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شــماره 3592 مورخ 96/03/31 آقای صفرعلی جوانمرد 
جوآبادی  فرزند محمود  بشماره کالسه 1325 و به شماره شناسنامه 
36 صادره به شماره ملی 1142191753 نسبت به 15/75 حبه از 72 
حبه  یکباب ساختمان سه طبقه و مغازه به مساحت 180/80 مترمربع 
از پالک 700 فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 206130 مورخ 90/05/10 دفترخانه 

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

74- رای شماره 3593 مورخ 96/03/31 خانم صدیقه هوازاده  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 1000 و به شماره شناسنامه 21 صادره به شماره 
ملی 1142197591 نسبت به 15/75 حبه از 72 حبه  یکباب ساختمان 
سه طبقه و مغازه به مساحت 180/80 مترمربع از پالک 700 فرعی 
از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 9413 مورخ 92/10/05 دفترخانه 300  مالحظه و محرز 

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

75- رای شماره 3591 مورخ 96/03/31 آقای رضا محمدی  فرزند 
نادعلی  بشماره کالسه 0899 و به شماره شناســنامه 28 صادره به 
شماره ملی 1142174107 نسبت به36 حبه و  125/7 حبه از 72 حبه  
یکباب ساختمان ســه طبقه و مغازه به مساحت 180/80 مترمربع از 
پالک 700 فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 26841 مورخ 51/01/12 دفترخانه 
20 ســند 16027 مورخ 50/05/05 دفترخانه 63   مالحظه و محرز 

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

76- رای شــماره 2251 مورخ 96/02/30 آقای اصغر مهدور  فرزند 
فاضل  بشماره کالسه 0994 و به شــماره شناسنامه 440 صادره به 
شــماره ملی 1285036190 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 88/15 مترمربع از پالک 477 فرعی از 99 اصلی واقع در 
جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

377 دفتر 195 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شــماره 3477 مورخ 96/03/28 آقای محمدرضا رحیمی  
فرزند مرتضی  بشماره کالسه 0197 و به شــماره شناسنامه 2329 
صادره به شــماره ملی 1141260425 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 272/60 مترمربع از پالک 340 
فرعی از 114 اصلی واقع در شــمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 13640 مورخ 94/02/30 دفترخانه 305  

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

78- رای شــماره 3476 مورخ 96/03/28 خانم صدیقه الســادات 
حســینی اندانی  فرزند سید رضا  بشماره کالســه 0196 و به شماره 
شناسنامه 5223 صادره به شــماره ملی 1142280268 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 272/60 مترمربع 
از پالک 340 فرعی از 114 اصلی واقع در شمس آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13640 مورخ 94/02/30 دفترخانه 

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

79- رای شماره 3456 مورخ 96/03/28 آقای عبدالرسول اصغری  
فرزند محمد هاشم  بشماره کالســه 1556 و به شماره شناسنامه 74 
صادره به شــماره ملی 1141453789 نســبت به 2 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 186 مترمربع از پالک 697 فرعی 
از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت الکترونیکی 7996 ثبت در صفحه 107 دفتر 

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

80- رای شــماره 3457 مورخ 96/03/28 آقــای علیرضا اصغری  
فرزند عبدالرســول  بشماره کالســه 1555 و به شــماره شناسنامه 
1130095045 صادره به شــماره ملی 1130095045 نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 186 مترمربع از 
پالک 697 فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 634 دفتر 68  

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

81- رای شــماره 3335 مورخ 96/03/27 خانــم فاطمه پیرهاجی  
فرزند عبداهلل  بشماره کالسه 1588 و به شماره شناسنامه 231 صادره 
به شماره ملی 1141576511 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 76/45 مترمربع از پالک 324 فرعی از 85 
اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند  الکترونیکی 9202  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شماره 3334 مورخ 96/03/27 آقای غالمرضا شایان  فرزند 
رجبعلی  بشماره کالسه 1587 و به شــماره شناسنامه 1105 صادره 
به شماره ملی 1284542742 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 76/45 مترمربع از پالک 324 فرعی از 85 
اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند  الکترونیکی 9203  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شــماره 1343 مــورخ 93/11/23 خانم آصفه شــکرانی 
فروشانی  فرزند لطف اله  بشماره کالسه 3449 و به شماره شناسنامه 
169 صادره به شماره ملی 1141204347 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 122/04 مترمربع از پالک 1897 
فرعی از 72 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند رسمی 85215 مورخ 74/02/22 دفترخانه 63   مالحظه 

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

84- رای شــماره 1342 مورخ 93/11/23 آقای نادعلی جعفری پور  
فرزند عباس  بشماره کالسه 3454 و به شماره شناسنامه 351 صادره 
به شماره ملی 1141486237 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 122/04 مترمربع از پالک 1897 فرعی از 
72 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
رســمی 109245 مورخ 81/02/05 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

85- رای شماره 1341 مورخ 93/11/23 خانم معصومه سلیمی  فرزند 
نصراله  بشماره کالسه 3456 و به شماره شناسنامه 2036 صادره قم 
به شماره ملی 0385029055 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 132/62 مترمربع از پالک 1897 فرعی از 
72 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
رسمی 45365 مورخ 87/08/28 دفترخانه 108 اصفهان مالحظه و 

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

86- رای شــماره 1340 مورخ 93/11/23 آقای نادعلی جعفری پور  
فرزند عباس  بشماره کالسه 3453 و به شماره شناسنامه 351 صادره 
به شماره ملی 1141486237 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 132/62 مترمربع از پالک 1897 فرعی از 
72 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
رســمی 85215 مورخ 74/03/23 دفترخانــه 63 مالحظه و محرز 

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

87- رای شماره 3315 مورخ 96/03/27 آقای سلمان رضایی آدریانی  
فرزند ابراهیم  بشماره کالسه 0047 و به شماره شناسنامه 361 صادره 
به شماره ملی 1142437787 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 160/20 مترمربع از پالک 396 فرعی از 107 اصلی واقع در 
صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی ابراهیم رضایی ثبت در صفحه 187 دفتر 59  

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

88- رای شماره 3314 مورخ 96/03/27 خانم زهرا رضایی آدریانی  
فرزند علی  بشماره کالسه 0046 و به شماره شناسنامه 1840 صادره 
به شماره ملی 0045347141 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 180/80 مترمربع از پالک 396 فرعی از 107 اصلی واقع در 
صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی ابراهیم رضایی ثبت در صفحه 187 دفتر 59  

مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/04

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/05/18 
نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر 

م الف: 4315 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند 
الف( بمدت 2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1. رای شــماره 139460302008008594 - 94/8/30- 
غالمعلی باقری فرزند خدر ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک 1718 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مســاحت 193/25 

مترمربع
2. رای شماره 139560302008002654 - 95/4/12- مجتبی 
رزمی پور فرزند گودرز ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی از 

پالک 13 فرعی از 171 اصلی مهدیه به مساحت 214 مترمربع.
3. رای شــماره 139560302008003405 - 95/5/27-  
غالمحسین کدیور فرزند نصراله ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه مفــروزی از پالک 1385 فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ300 مترمربع.
4. رای شماره 139560302008003406 - 95/5/27-  اکرم 
زارع فرزند عبدالخلیل سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پــالک 1385 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ300 مترمربع.
5. رای شماره 139560302008004019 - 95/6/29- شهین 
رفیعی فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از 
پالک 369 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 193/95 مترمربع.
6. رای شماره 139560302008005546 - 95/9/28-  حسن 
آقاسی فرزند حبیب اله ششدانگ : الف( قسمتی از یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 2.2775   به مســاحت 11/93 مترمربع که به 
انضمام ششدانگ پالک 2.2777 جمعا تشکیل یک باب مغازه را 
داده است به انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ راهرو اشتراکی 
در ازاء تمامت 3.3 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 2.2775 

انتقال عادی از طرف محمد آزادیپور.
ب( قسمتی از یک باب مغازه پالک 2.2777 به مساحت 18/26 
مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.2775 جمعا تشکیل یک 
باب مغازه را داده است است به انضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ 
راهرو اشــتراکی در ازاء تمامت ششدانگ پالک 2.2777 انتقال 

عادی مع الواسطه از طرف محمد آزادیپور.
7. رای شــماره 139560302008006190 - 95/10/19-  
یوسف براهیمی فرزند مســیح اله 203 سهم و یک-سوم سهم 
مشاع از 241 سهم  ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی از 
پالک 2611 فرعی از 23 اصلی سود آباد به مساحت ششدانگ  

231/95 مترمربع.
8. رای شــماره 139560302008006191 - 95/10/19-  
میتراالسادات فاطمی شهرضا فرزند سیدجمال  38 سهم و بیست 
و نه - چهل و هشتم سهم مشاع از 241 سهم  ششدانگ یکباب 
خانه سه طبقه مفروزی از پالک 2611 فرعی از 23 اصلی سود 

آباد به مساحت ششدانگ 231/95 مترمربع.
9. رای شــماره 139560302008006576 - 95/11/1-  زیبا 
قاسمی اسفه ساالری فرزند علی ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 951 فرعــی از 3 اصلی موغان به مســاحت 218/45 

مترمربع.
10. رای شــماره 139560302008007013 - 95/11/20-  
پروانه درویش پوریان فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 46 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت 102 مترمربع.

11. رای شماره 139560302008007095 - 95/11/24-  ماه 
نساء کیانی فرزند حیدر ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی 
از پالک 958 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مســاحت 146/06 

مترمربع.
12. رای شــماره 139560302008007106 - 95/11/25-  
محمد ابراهیم جمالی فرزند محسن سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 9868 و 1074 و 13055 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 205/90 مترمربع.
13. رای شــماره 139560302008007107 - 95/11/25-  
فاطمه کمیلی فرد فرزند محمدتقی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 9868و 1074و 13055 فرعی از 2 

اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 205/90 مترمربع.
14. رای شــماره 139560302008007137 - 95/11/27-  
سهیال قاســمی فرزند ابوالقاسم ششــدانگ یکباب ساختمان 
مفروزی از پالک 515 فرعی از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 
215 مترمربع در ازاء 227- ده هزارم ســهم مشــاع از 6 سهم 
ششــدانگ پالک 100.515 انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

حسن تاکی.
15. رای شماره 139560302008007202 - 95/12/5-  فرج 
اله امیری فرزند یداله ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 1641 و 5289 و 9078  فرعی از 2 اصلی فضل 

آباد به مساحت 113 مترمربع.
16. رای شــماره 139560302008007217 - 95/12/5-  
افسرآغا فاطمی شهرضا فرزند سیدمصطفی یک دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 15 الی 20 و 93 و 94 و 
1065 الی 1075  فرعی به شماره 1623 فرعی تبدیل شده است 
از 100 اصلی فیض آباد به مساحت ششدانگ 154/10 مترمربع.

17. رای شــماره 139560302008007218 - 95/12/5-  
اسماعیل گیوی فرزند حســینعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 15 الی 20 و 93 و 94 و 1065 الی 
1075  فرعی به شــماره 1623 فرعی تبدیل شده است از 100 

اصلی فیض آباد به مساحت ششدانگ 154/10 مترمربع.
18. رای شماره 139560302008007219 - 95/12/5-  نفیسه 
الصاق شهرضا فرزند شکراله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 15 الی 20 و 93 و 94 و 1065 الی 1075  
فرعی به شماره 1623 فرعی تبدیل شده است از 100 اصلی فیض 

آباد به مساحت ششدانگ 154/10 مترمربع.
19. رای شــماره 139560302008007225 - 95/12/5-  
شــیرین مهدی رجبی فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پــالک 383  فرعی از 3 اصلی موغان به مســاحت 

111/64 مترمربع.
20. رای شــماره 139560302008007490 - 95/12/19-  
افسانه کیانی فرزند غالمحسین ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 1334  فرعی از 32 اصلی دســت 

قمشه به مساحت ششدانگ  225/70 مترمربع.
21. رای شــماره 139560302008007491 - 95/12/19-  
شهرام صادقی فرزند ناصر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 1334  فرعی از 32 اصلی دست قمشه به 

مساحت ششدانگ  225/70 مترمربع.
22. رای شــماره 139560302008007533 - 95/12/21-  
عبدالحسین هادی فرزند حبیب اله ششــدانگ یکباب مغازه با 
ساختمان تحتانی به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی  مفروزی از پالک 

3079  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت  39/40 مترمربع.
23. رای شماره 139560302008007534 - 95/12/21-  سید 
رسول کهنگی فرزند سیدهاشم ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه با ساختمان های تحتانی و فوقانی مفروزی از پالک 
1126  فرعی از 3 اصلی موغان به مســاحت ششدانگ 38/45 

مترمربع.
24. رای شــماره 139560302008007536 - 95/12/21-  
بلورجان عطائی فرزند جمشید ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 5273  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 117/46 

مترمربع.
25. رای شــماره 139560302008007571 - 95/12/22-  
فاطمه براهیمی فرزند علی اصغر ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 1121  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

154/08مترمربع.
26. رای شــماره 139560302008007656 - 95/12/25-  
محمد ستایش فر فرزند فضل اله ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 187  فرعی از 50 

اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ  151/40 مترمربع.
27. رای شماره 139560302008007657 - 95/12/25-  اکرم 
فرشاد فرزند مسیح سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 187  فرعی از 50 اصلی اله 

آباد به مساحت ششدانگ  151/40 مترمربع.
28. رای شماره 139660302008000184 - 96/1/19-  محمد 
کافی فرزند علیرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 989  

فرعی از 50 اصلی اله آباد به مساحت 234/24 مترمربع.
29. رای شــماره 139660302008000404 - 96/1/28-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا  ششدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی آن 
متعلق به غیر می باشد از 49  اصلی منوچهرآباد به مساحت 68/60 

مترمربع.
30. رای شــماره 139660302008000405 - 96/1/28-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا  ششدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی آن 
متعلق به غیر می باشد از 49  اصلی منوچهرآباد به مساحت 362 

مترمربع.
31. رای شــماره 139660302008000406 - 96/1/28-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا  ششدانگ عرصه یک واحد کارگاه بلوک زنی 
که اعیانی آن متعلق به غیر می باشد از 49  اصلی منوچهرآباد به 

مساحت 1715 مترمربع.
32. رای شــماره 139660302008000408 - 96/1/29-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شهرضا  ششدانگ عرصه یک واحد دامداری که اعیانی 
آن متعلق به غیر می باشــد از 49  اصلی منوچهرآباد به مساحت  

137/50 مترمربع.
33. رای شــماره 139660302008000410 - 96/1/29-  
ابراهیم حیاتی فرزند علی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

1433 فرعی از 50  اصلی اله آباد  به مساحت 102/12 مترمربع.
34. رای شماره 139660302008000414 - 96/1/29-  محمد 
آقابائی فرزند عبدالعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

562 فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 128/85 مترمربع.
35. رای شــماره 139660302008000415 - 96/1/29-  
مرتضی کفاش فرزند ولی اله شصت حبه و شصت، یکصدوشصت 
و هفتم حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 1035 فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 118/95 مترمربع.
36. رای شــماره 139660302008000416 - 96/1/29-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شــهرضا ششــدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی 
آن متعلق به غیر می باشــد از 49 اصلی منوچهرآباد به مساحت 

188/50 متر مربع.
37. رای شماره 139660302008000417 - 96/1/29-  اعظم 
کفاش فرزند محمدرضا یازده حبه و یکصدوهفت، یکصدوشصت 
و هفتم حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام 
مفروزی از پالک 1035 فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 118/95 مترمربع.
38. رای شــماره 139660302008000421 - 96/1/29-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شــهرضا ششــدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی 
آن متعلق به غیر می باشــد از 49 اصلی منوچهرآباد به مساحت 

166/50 متر مربع.
39. رای شــماره 139660302008000438 - 96/1/29-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شــهرضا ششــدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی 
آن متعلق به غیر می باشــد از 49 اصلی منوچهرآباد به مساحت 

150/30 متر مربع.
40. رای شــماره 139660302008000439 - 96/1/29-  
موقوفه سید اسماعیل میربد به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شــهرضا ششــدانگ عرصه یکباب خانه که اعیانی 
آن متعلق به غیر می باشــد از 49 اصلی منوچهرآباد به مساحت 

383/65 متر مربع.
41. رای شــماره 139660302008000442 - 96/1/29-  
سیدمحمد موسوی فرزند عبدالمطلب ششدانگ یکباب خانه به 
استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن مفروزی از پالک 380  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد  به مساحت 141/75 مترمربع در ازاء نیم سهم 
مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن انتقال عادی از طرف سید 

سلمان موسوی.
42. رای شــماره 139660302008000496 - 96/1/31-  
مصطفی صالحی فرزند فتحعلی ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
نیمه تمام مفروزی از پالک 383  فرعی از 100  اصلی فیض آباد  

به مساحت 174/80 مترمربع.
43. رای شــماره 139660302008000518 - 96/1/31-  
مرتضی طاوسی فرزند عبدالحسین ششدانگ یک واحد تجاری 
مفروزی از پالک 2058  فرعی که به شماره 7848 تبدیل شده 

است از 1  اصلی ابنیه  به مساحت 161/46 مترمربع.
44. رای شــماره 139660302008000519 - 96/1/31-  
احمدرضا رضایی مقدم فرزند نعمت اله ششــدانگ یکباب خانه 
دوطبقه مفروزی از پالک 386  فرعی از 23  اصلی ســود آباد  به 

مساحت 263/65 مترمربع.
45. رای شــماره 139660302008000520 - 96/1/31-  
عباسعلی گالبی فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 480  فرعی از 21  اصلی رشکنه به مساحت 

ششدانگ 120/66 مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008000521 - 96/1/31-  
نســرین اکبری فرزند غالمرضا سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 480  فرعی از 21  اصلی رشکنه به 

مساحت ششدانگ 120/66 مترمربع.
47. رای شماره 139660302008000714 - 96/2/10-  جعفر 
بهرامی فرزند عیسی ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی 
از پالک 519  فرعی که به شماره 14416 تبدیل شده و 14414 

فرعی از 2  اصلی فضل آباد به مساحت 145 مترمربع.
48. رای شــماره 139660302008000780 - 96/2/12-  
حسین فروغی فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 101  فرعی از 176  اصلی اسالم آباد به مساحت 26/42 

مترمربع.
49. رای شماره 139660302008000803 - 96/2/13-  رفعت 
ذوالفقاری فرزند محمدعلی ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه 
تمام مفــروزی از پالک 3754  فرعــی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت 180 مترمربع.
50. رای شــماره 139660302008000804 - 96/2/13-  
محمود گرامی فرزند فتح اله شش سهم و دو سوم سهم مشاع از 
140 سهم ششدانگ پالک 1946  فرعی از 2  اصلی فضل آباد 
در ازاء شش سهم و دو سوم سهم مشاع از 140 سهم ششدانگ 
پالک شــماره 1946 فرعی از 2 اصلی انتقال عادی از غالمرضا 

پارسایی.
51. رای شــماره 139660302008000805 - 96/2/13-  
فرحناز گالبی فرزند محمدعلی شش سهم و دو سوم سهم مشاع 
از 140 سهم ششدانگ پالک 1946  فرعی از 2  اصلی فضل آباد 
در ازاء شش سهم و دو سوم سهم مشاع از 140 سهم ششدانگ 

پالک شــماره 1946 فرعی از 2 اصلی انتقال عادی از غالمرضا 
پارسایی.

52. رای شــماره 139660302008000806 - 96/2/14-  
محمدرضا رفعت فرزند محمدجعفر یک دانگ و نیم مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 849  فرعی از 2  اصلی 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 439  مترمربع.
53. رای شماره 139660302008000807 - 96/2/14-  پروین 
میرمســیب فرزند یحیی چهار دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 849  فرعی از 2  اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 439  مترمربع.
54. رای شماره 139660302008000820 - 96/2/16-  جواد 
سپهریان فرزند محمدحسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مفروزی از پالک 321  فرعــی از 106  اصلی ارش آباد به 

مساحت ششدانگ 162/50  مترمربع.
55. رای شــماره 139660302008000821 - 96/2/16-  
زهراســادات محمدزاده فرزند غالمعلی ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پــالک 321  فرعی از 106  

اصلی ارش آباد به مساحت ششدانگ 162/50  مترمربع.
56. رای شــماره 139660302008000822 - 96/2/16-  
امیرکاظمی فرزند محمدحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پــالک 476  فرعی از 3  اصلی موغان به مســاحت 166/70  

مترمربع.
57. رای شماره 139660302008000823 - 96/2/16-  محمد 
گالبی فرزند حسن سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پــالک 531  فرعی از 3  اصلی موغان به مســاحت 

ششدانگ 13/90  مترمربع.
58. رای شــماره 139660302008000824 - 96/2/16-  
رضوان اسمعیلی فرزند عبدالحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی از پالک 531  فرعی از 3  اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 13/90  مترمربع.
59. رای شماره 139660302008000825 - 96/2/16-  علی 
اصغر گالبی فرزند حسن سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
مغازه مفروزی از پالک 531  فرعی از 3  اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 23/30  مترمربع.
60. رای شــماره 139660302008000826 - 96/2/16-  
فاطمه جهانمردی شــهرضا  فرزند نعمت اله سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 531  فرعی از 3  اصلی 

موغان به مساحت ششدانگ 23/30  مترمربع.
61. رای شــماره 139660302008000836 - 96/2/17-  
هدایت اله شیرین زاد فرزند حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه مفروزی از پالک 1724  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  

به مساحت ششدانگ 99/80  مترمربع.
62. رای شماره 139660302008000837 - 96/2/17-  مریم 
دهقان فرزند محمدعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 1724  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 

ششدانگ 99/80  مترمربع.
63. رای شــماره 139660302008000882 - 96/2/18-  
حسین فروغی فرزند غالمرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

از پالک 157  اصلی محمودیه  به مساحت 538/75  مترمربع.
64. رای شماره 139660302008000890 - 96/2/18-  درسا 
صالح پور شهرضا به والیت پدرش محسن فرزند محسن 16 حبه 
و یکصدو شصت و یک- ســیصد و شصت و ششم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ یکباب انباری مفروزی از پالک 1  فرعی از 32  

اصلی دست قمشه  به مساحت ششدانگ 216  مترمربع.
65. رای شماره 139660302008000891 - 96/2/18-  مریم 
صالح پور شهرضا فرزند محمد 16 حبه و یکصدو شصت و یک- 
سیصد و شصت و ششم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب 
انباری مفروزی از پالک 1  فرعی از 32  اصلی دســت قمشه  به 

مساحت ششدانگ 216  مترمربع.
66. رای شماره 139660302008000892 - 96/2/18-  پدرام 
صالح پور به والیت پدر سعید فرزند ســعید 19 حبه و دویست و 
پنج- سیصد وشصت و ششم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب انباری مفروزی از پالک 1  فرعی از 32  اصلی دست قمشه  

به مساحت ششدانگ 216  مترمربع.
67. رای شماره 139660302008000893 - 96/2/18-  سعید 
صالح پور فرزند محمد 19 حبه و دویست و پنج- سیصد وشصت 
و ششم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب انباری مفروزی از 
پالک 1  فرعی از 32  اصلی دست قمشه  به مساحت ششدانگ 

216  مترمربع.
68. رای شــماره 139660302008000900 - 96/2/19-  
صغری رهنمائی فرزند سیدعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
از پالک 1614.1 و 1614   فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مســاحت 

326  مترمربع.
69. رای شماره 139660302008000915 - 96/2/19-  مجید 
کسائی شــهرضائی فرزند محمدعلی ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 13507 و 13508  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  

به مساحت 131/55  مترمربع.
70. رای شــماره 139660302008000917 - 96/2/19-  
احمدرضا دشــتبان فرزند ناصر ششدانگ یکباب مغازه مفروزی 
از پالک 1858.1  فرعــی از 1  اصلی ابنیه  به مســاحت 22/8  

مترمربع.
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71. رای شــماره 139660302008000920 - 96/2/19-  
فرزاد مشهدی فرزند فضل اله ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی از پالک 1858.1  فرعی از 1  اصلی ابنیه  

به مساحت ششدانگ 17/70  مترمربع.
72. رای شــماره 139660302008000921 - 96/2/19-  
رضوان حیدری شــهرضا فرزند ولی اله ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 1858.1  فرعی از 1  

اصلی ابنیه  به مساحت ششدانگ 17/70  مترمربع.
73. رای شــماره 139660302008000973 - 96/2/23-  
الهام نصیری فرزند مهدی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از 
پالک3002   فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مساحت 158 مترمربع 
در ازاء 158 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ پالک 1.3002 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف نوراله مهدوی.
74. رای شــماره 139660302008000976 - 96/2/23-  
حسن امیری فرزند علی ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه 
تمام مفروزی از پالک 671  فرعی از 21  اصلی رشــکنه  به 

مساحت 130/40 مترمربع.
75. رای شــماره 139660302008000977 - 96/2/23-  
حسن امیری فرزند علی ششدانگ یکباب خانه دو طبقه نیمه 
تمام مفروزی از پالک671  فرعی از 21  اصلی رشــکنه  به 

مساحت 183/30 مترمربع.
76. رای شــماره 139660302008000986 - 96/2/23-  
سید حسین صالح فرزند سید اســداله ششدانگ یکباب مغازه  
مفروزی از پــالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضــل آباد  به 

مساحت 36/75 مترمربع.
77. رای شــماره 139660302008000987 - 96/2/23-  
سید حسین صالح فرزند سید اســداله ششدانگ یکباب مغازه  
مفروزی از پــالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضــل آباد  به 

مساحت 32 مترمربع.
78. رای شــماره 139660302008000988 - 96/2/23-  
ســید حبیب اله صالح فرزند سید اسداله ششــدانگ یکباب 
مغازه مفروزی از پالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به 

مساحت 49/50 مترمربع.
79. رای شــماره 139660302008000991 - 96/2/23-  
سرور صالح فرزند سید اسداله ششدانگ یکباب مغازه  مفروزی 
از پالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 22/20 

مترمربع.
80. رای شــماره 139660302008001014 - 96/2/24-  
عفت آغا صالح فرزند ســید اسداله ششــدانگ یکباب مغازه  
مفروزی از پــالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضــل آباد  به 

مساحت 21/20 مترمربع.
81. رای شــماره 139660302008001076 - 96/2/26-  
خدیجه رضوانی فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه  مفروزی 
از پالک 562 فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 181/65 

مترمربع.
82. رای شــماره 139660302008001087 - 96/2/26-  
فتح اله داورپناه فرزند فضل اله چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانــه  دو طبقه مفروزی از پــالک 1484 فرعی از 2  

اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 280/50 مترمربع.
83. رای شــماره 139660302008001088 - 96/2/26-  
فاطمه داورپناه فرزند عبدالغفار دو دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب خانــه  دو طبقه مفروزی از پــالک 1484 فرعی از 2  

اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 280/50 مترمربع.
84. رای شــماره 139660302008001145 - 96/2/27-  
مرتضی طاهری شهرضا  فرزند اصغر ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی  از پــالک 468 فرعی که به شــماره 2778 تبدیل 
شده است و 2130 از 21  اصلی رشکنه  به مساحت 153/25 

مترمربع.
85. رای شــماره 139660302008001159 - 96/2/28-  
خلیل اله خیر  فرزند ابراهیم ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یکباب مغازه با طبقه تحتانی مفروزی از پالک 1421.1 فرعی 
که به شــماره 8546 تبدیل شده اســت  از 1  اصلی ابنیه  به 

مساحت ششدانگ 24/60 مترمربع.
86. رای شــماره 139660302008001160 - 96/2/28-  
محمد اســماعیل خیر  فرزنــد خلیل اله دودانگ مشــاع از 
ششــدانگ یکباب مغازه با طبقه تحتانی مفروزی از پالک 
1421.1 فرعی که به شــماره 8546 تبدیل شده است  از 1  

اصلی ابنیه  به مساحت ششدانگ 24/60 مترمربع.
87. رای شــماره 139660302008001163 - 96/2/28-  
بتول خیر  فرزند علی یک دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
مغازه با طبقه تحتانی مفروزی از پالک 1421.1 فرعی که به 
شماره 8546 تبدیل شده اســت  از 1  اصلی ابنیه  به مساحت 

ششدانگ 24/60 مترمربع.
88. رای شــماره 139660302008001175 - 96/2/30-  
هادی صفی خانی اسفرجانی  فرزند مصطفی سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 2385 و 2384 
فرعی که به شماره 8059 تبدیل شده است از 1  اصلی ابنیه  به 

مساحت  ششدانگ 89/96 مترمربع.
89. رای شــماره 139660302008001176 - 96/2/30-  
سمیه محسن پور فرزند قدرت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  مفروزی از پــالک 2385 و 2384 فرعی که به 
شماره 8059 تبدیل شده اســت از 1  اصلی ابنیه  به مساحت  

ششدانگ 89/96 مترمربع.
90. رای شــماره 139660302008001177 - 96/2/30-  
احمدرضا متقی  فرزند اکبر ششدانگ یکباب مغازه مفروزی  از 
پالک 8034  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به مساحت 64/44 

مترمربع.
91. رای شــماره 139660302008001178 - 96/2/30-  
احمدرضا متقی  فرزند اکبر ششدانگ یکباب مغازه مفروزی  
از پالک 2802  فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مســاحت 57/27 

مترمربع.
92. رای شــماره 139660302008001202 - 96/2/31-  
آمنه بیگم طبائیان  فرزند سید ولی اله ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 2592  فرعی از 1  اصلی ابنیه  به مساحت 

20/59 مترمربع.
93. رای شــماره 139660302008001204 - 96/2/31-  
محمدمهدی ســامع  فرزند حبیب اله ششدانگ یکباب خانه 
نیمه تمام مفروزی  از پــالک 1073  فرعی از 2  اصلی فضل 

آباد  به مساحت 321/21 مترمربع.
94. رای شــماره 139660302008001396 - 96/3/13-  
عباسعلی گالبی فرزند محمد ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی  از پالک 368  فرعی از 3  اصلی موغان  

به مساحت ششدانگ 30/70  مترمربع.
95. رای شــماره 139660302008001397 - 96/3/13-  
نسرین اکبری فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه مفروزی  از پالک 368  فرعی از 3  اصلی موغان  

به مساحت ششدانگ 30/70  مترمربع.
بند ب(

96. رای شــماره 139660302008000294 - 96/1/24-  
محمدابراهیم یونســی فرزند محمدحسن سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزی  از پالک 641  فرعی از 2  
اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 111/21  مترمربع که 

در آگهی اولیه نام پدر اشتباه قید گردیده است.
97. رای شــماره 139560302008005550 - 95/9/28-  
ابراهیم ذهبی فرزند یداله 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه دوطبقه مفروزی از پالک 172  فرعی از 32  اصلی دست 

قمشه به مساحت 202/45 مترمربع .
98. رای شماره 139560302008006269 - 95/10/22-  
شهین مرتضوی فرزند ســراج الدین ششدانگ یکباب خانه 
مفروزی از پالک 794 و 793  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به 
مساحت 147/05  مترمربع ) باقید به اینکه منافع و حق فسخ 
این رای از پالک فوق در زمان حیات با مصالح آقای سیدعلی 
اکبر تقوی فرزند ســید نعمت اله می باشد( که در آگهی اولیه 

پالک فرعی اشتباه قید گردیده است.
99. رای شماره 139460302008010060  رای اصالحی 
1395114402008007321 - 95/12/14-  سیده رضوان 
موسوی فرزند سیدعلی نجات ششدانگ یکباب خانه مفروزی  
از پــالک 140  فرعی از 23  اصلی ســود آباد  به مســاحت 
176/22  مترمربع که در آگهی اولیه مســاحت اشــتباه قید 

گردیده است.
100. رای شــماره 139560302008006268 و رای 
اصالحی139660302008002057 - 96/4/19-  حسین 
ذوالفقاری فرزند رحمت اله ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه 
نیمه تمام مفروزی  از پــالک 1028  فرعی از 2  اصلی فضل 
آباد  به مســاحت 244/49 مترمربع در ازاء 233 سهم مشاع 
از 1081 سهم ششــدانگ پالک 1028 فرعی انتقال عادی 
مع الواسطه از طرف فاطمه بیگم طبیبیان که در آگهی اولیه 

مساحت اشتباه قید گردیده است.
سید اسداله موسوی  رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/04
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/05/19

م الف: 366

مفاد آراء)نوبت اول(
اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تیران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شماره 139660302016000033 مورخ 1396/02/26 مالکیت آقای سید 
ابو القاسم بکائی فرزند سید جالل در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 123/84 مترمربع 
پالک شــماره 1 فرعی از 1 اصلی واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان که نامبرده 

مالک 1/5 دانگ مشاع پالک می باشد.
2- برابر رای شــماره 139660302016000034 مورخ 1396/02/27 مالکیت خانم 
آزاد خدایی تهرانی فرزند تقی در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 172/06 متر مربع 
که مقدار 141/20 مترمربع تصرفات متقاضی در پالک ثبتی 4430 فرعی از یک اصلی 
خریداری از تقی خدایی فرزند ابوالقاســم و مقدار 6/73 متر مربع از اراضی ثبت نشده و 
مقدار 19/56 مترمربع از گل انداز جوی صحرایی و مقدار 4/57 مترمربع از حریم جوی 

شاه واقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/04/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/05/04

م الف: 136 شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تیران و کرون
احضار متهم

5/71 با توجه به جنبه عمومی جرم و مجهول المکان بودن متهم بدینوســیله به آقای 
محمدحسن براهویی وفق ماده 115 قانون دادرســی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد 
در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه شــما مبنی بر حمل 428 کیلوگرم هروئین در 
پرونده کالسه 951029 شعبه اول بازپرسی شهرضا الزم است جهت رسیدگی و دفاع از 
خود ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در این شعبه حاضر در غیر اینصورت وفق 
مقررات قانونی اقدام خواهد. م الف: 360 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب 

شهرضا)86 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/86 شماره ابالغنامه: 9610103623501337 شماره پرونده: 9609983623500029 
شماره بایگانی شعبه: 960171 اصغر سلمانی زاده شکوائیه ای علیه حسین رحیمی دائر بر 
مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 101 دادگاه کیفری 2 اردستان ارجاع و به کالسه 9609983623500029 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/6/19 ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه زاینده رود آگهی و می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 157 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان 

)101 جزایی سابق()130 کلمه، دو کادر(

فقدان سند مالکیت
5/88 چون آقای حسین اسکندری فرزند ابولحسن نسبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضا شهود طی شماره 39509 مورخه 1396/04/19 رسما 
گواهی شــده و به تایید دفتر 97 اصفهان رسیده مدعی اســت که سند مالکیت تمامت 

ششدانگ یکباب خانه و مغازه شماره 15201/1922  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
در اجرای ماده 147 قانون ثبت به موجب رای شــماره 34 مورخه 1371/10/02 هیات 
شماره دو ثبت مرکزی اصفهان مفروزا ششدانگ گردیده و در صفحه 104 دفتر 734 ذیل 
شماره 135518 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت چاپی شماره 58700 صادر و تسلیم وی 
گردیده و به موجب سند رهنی شماره 145167 مورخه 79/07/13 دفترخانه 7 اصفهان 
در رهن بانک صادرات قرارگرفته سپس به موجب نامه شماره 537 مورخه 1396/04/17 
دفترخانه 378 از رهن فوق فک رهن بعمل آمده اســت و طبــق گواهی امالک معامله 
دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد. به علت نقل مکان سند مالکیت مفقود 
گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 13522 هادیزاده 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )282 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/98 شماره ابالغنامه: 9610100353002273 شماره پرونده: 9609980358700173 
شماره بایگانی شعبه: 960274 شــاکی: بلخشان شــریفی و تازه گل نوروزی و میرزا 
مالشریفی شکایتی بر علیه سیف اله و نعمت اله و نوراله و عبدالحق و فیض اله همگی 
نور زهی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع و به کالسه 960274 ک 
104 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/6/8 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن متشــاکین و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ک و دستور دادگاه و 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متشاکین پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
گردد. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و وفق مقررات دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 13361 شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)104 جزایی سابق( )162 کلمه، دئ کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/108 در خصوص پرونده کالســه 960343 خواهان بانک قرض الحســنه رسالت 
سهامی عام به مدیریت عاملی محمدحسین حســین زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت رحمت اله کنارنگ دستنایی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
96/6/4 ساعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
 13406 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)125 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/111 نظر به اینکه خواهان مهدی دادخواه دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
بهزاد خسروی بالدی - هادی محمودیان بیدگلی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران 
و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 997/95 
ثبت و برای تاریخ 96/7/11 ساعت 17/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلســه 
دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ 

محسوب شده در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . م الف: 
13/2/96/316 شعبه 2 شورای حل اختالف آران و بیدگل )145 کلمه، دو کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/110 نظر به اینکه خواهان مهدی دادخواه دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
نعمت اله رحیمی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع 
به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 994/95 ثبت و برای تاریخ 96/7/11 
ساعت 19/25 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده 
می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . م الف: 13/2/96/315 شعبه 2 شورای 

حل اختالف آران و بیدگل )145 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان مهدی دادخواه دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت 
بهزاد خســروی بالدی - هادی محمودیان بیدگلی به مجتمع شــوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
997/95 ثبت و برای تاریخ 96/7/11 ساعت 17/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا 
که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
در جلسه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود . م الف: 13/2/96/316 مسئول دفتر شعبه 2 شــورای حل اختالف آران و بیدگل 

)146 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای 

در خصوص دعوی آقای مصطفی اسالمی راد فرزند حسین به طرفیت آقای کمال الدین 
کریمی فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی و پنج میلیون ریال 
با شماره و تاریخ 2362/536661 ، 91/12/10 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه 
عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از ســوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف 
تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
مذکور و با استظهار از اصل استصحاب ) در مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی مبنی 
بر برائت ذمه خوانده ارائه ، اقامه و یا تحصیل نشده است . بنابراین دعوی خواهان را وارد 
تشخیص داده و به استناد مواد 198 - 502 - 519 و522 قانون آئین دادرسی مدنی ، ماده 
310 – 311 - 313 قانون تجارت و تبصــره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک ، حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پیش گفته به عنوان اصل خواسته و نیز خسارات 
دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این 
شهرستان می باشد . م الف: 13/2/96/14 رزاقی قاضی شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف آران و بیدگل 
مزایده

پرونــده:  شــماره   139603902004000053 آگهــی:  شــماره   5 /109
139304014024000082 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9301790 
شش دانگ اعیانی یک باب آپارتمان به مساحت 106/87 مترمربع پالک شماره چهار 
هزار و ششصد و نود و یک فرعی مجزی شده از دو هزار و چهارصد و بیست و شش فرعی 
از پانزده هزار و یکصد و هشتاد و دو واقع در طبقه اول شمال شرقی بانضمام ششدانگ 
انباری پالک 4669 فرعی و قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشاعات مربوطه با قدرالسهم 

از راه پله و آسانسور و پارکینگ مشاعی پالک 4658 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان خیابان برازنده خیابان صفاییه کوی شــماره 10 مجتمع مســکونی 
پردیس طبقه اول واحد شمال شرقی شماره 102 که سند مالکیت آن در صفحه 51 دفتر 
205 امالک ذیل ثبت شماره 40865 با شماره چاپی 362760 ثبت و صادر شده است و 
با حدود: شماال به طول 9/35 متر پنجره و دیواریست به فضای خیابان شرقا در 5 قسمت 
که قسمت دوم شمالی و چهارم جنوبی است بطول های 1/25 و 0/30 و 3/10 و 0/30 
و 7/40 متر دیوار کوتاه و پنجره و دیواریســت به فضای خیابان جنوبا بطول 9/35 متر 
دیوار اشتراکیست با آپارتمان 4694 فرعی غربا در 3 قسمت که قسمت دوم جنوبی است 
بطول های 1/40 و 0/30 و 0/40 متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکیســت با راه پله و 
آسانسور مشاعی 4657 فرعی دوم در سه قسمت که قسمت دوم شمالی است بطول های 
1/20 و 0/30 متر و 8/75 متر دیوار اشتراکیست به آپارتمان  4690 فرعی حدود انباری: 
شماال به طول 1/30 متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکیست به پارکینگ مشاعی 4658 
فرعی شرقا بطول 1/70 متر دیوار اشتراکیست با انباری 4668 فرعی جنوبا بطول 1/30 
متر دیواریست به عرصه مشــاعی غربا بطول 1/70 متر دیوار اشتراکی است به انباری 
4670 فرعی حقوق ارتفاقی و صاحبان آن طبق قانون تملک آپارتمانهاســت که طبق 
نظر کارشناسان رسمی دادگســتری آپارتمان فوق الذکر واقع در طبقه اول یک مجتمع 
مسکونی 6 طبقه 30 واحدی )5 طبقه روی پیلوت( با قدمت حدود 15 سال سابقه دارد، 
طبقه همکف این مجتمع متعلق به پارکینگها و انباریها می باشد و در 5 طبقات فوقانی 
سایر واحدهای مســکونی )در هر طبقه 6 واحد( قراردارد. سازه این مجتمع مسکونی از 
نوع بتن آرمه با سقف تیرچه بلوک و نمای آن توســط آجر پالک با پنجره هایی از نوع 
آلومینیوم با شیشه تک جداره می باشد. این مجتمع مجهز به دو دستگاه آسانسور )یک 
دستگاه برای نیمه بلوک شرقی و یک دستگاه برای نیمه بلوک غربی( نیز می باشد کف 
پارکینگ این مجتمع توســط موزائیک و بدنه آن توسط پالستر ماسه و سیمان پوشیده 
شده است. و کف و پیشانی پله های دستگاه پله توسط سنگ و بدنه آن توسط سرامیک 
پوشیده شده است. این مجموعه مسکونی از 4 جبهه نورگیری می کند و دارای امتیاز گاز 
شهری و آب آشامیدنی مشترک و برق اختصاصی برای هر واحد مسکونی می باشد، زیر 
بنای آپارتمان مورد نظر به مقدار 106/87 متر مربع اســت و دارای پارکینگ مشاعی و 
انباری به مساحت 2/21 مترمربع می باشد کف طبقه مربوطه توسط موزائیک و سرامیک 
و سایر بدنه ها توسط گچ دو گچه نقاشی شده پوشیده شــده است. نوع دربهای داخلی 
چوبی می باشد و شامل سالن پذیرایی و اطاق های خواب و آشپزخانه مجهز به کابینت 
ام. دی.اف و سرویس های بهداشتی کامل می باشــد و سیستم گرمایش این آپارتمان 
توسط بخاری گازی و سرمایش توسط کولر آبی تامین می شود ملکی خانم لیال جمالی 
نقنه که طبق اسناد رهنی شماره 11919 و 11921 - 89/02/18 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 3 شهرکرد در رهن بانک ملی شهرکرد واقع می باشــد و از ساعت 9 الی 12روز 
دوشنبه مورخ 96/05/23 در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
1/450/000/000 ریال )یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( شروع و به هرکس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 96/5/4 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده 
طی چک تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسائی معتبر الزامی است. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد 
و امالک سپرده نماید. م الف: 13718 اســدی اورگانی رییس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان )833 کلمه، 9 کادر(
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اخباريادداشت

محیط زيست

سه متخلف شکار و صید متخلف در زیستگاه های استان 
اصفهان قبل از اقدام به شکار شناسایی توسط ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست دستگیر شدند.به گزارش  
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
بوئین میاندشــت، طی گشــت و کنترل زیستگاه های 
طبیعی این شهرســتان ســه متخلف را قبل از اقدام به 
شکار حیوانات شناسایی و دستگیر کردند.ماموران یگان 
حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین میاندشت بعد از 
تعقیب و گریز  این متخلفان شکار را دستگیر و نسبت به 
تشکیل پرونده مربوطه جهت رسیدگی به مراجع قضائی 
اقدامات الزم انجام شــد. از این متخلفان  ادوات شــکار 
شامل یک قبضه سالح شکاری ساچمه زنی کالیبر ۱۲ 
و ۱۰ عدد فشنگ همراه قطار فشنگ کشف و ضبط شد. 
عدم تحصیل پروانه و اقدام شروع به شکار در زیستگاه های 
حیات وحش توسط متخلفین جرم بوده و طبق ماده ۱۰ 

و ۱۵ قانون شکار و صید، قابل تعقیب و مجازات است.

معاون امور پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه اعتیاد به هروئین 
در صدر مواد مخدر است، گفت: در ۳ ماه نخست امسال بیش از ۳۰۰ نفر از 

بانوان معتاد با مراجعه به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد درمان شدند.
مجتبی ناجی پیرامــون مراجعه بانوان معتاد به مراکــز بازپروری در ۳ ماه 
نخست امسال اظهار داشــت: در این مدت زمانی ۱8۵ نفر از بانوان معتاد 
به مراکز MTN یا متادون درمانی و ۱9۳ نفر هم به کمپ های ترک اعتیاد 
مراجعه کردند. وی با بیان اینکه در متــادون درمانی تعداد مراجعه هر فرد 
بسته به مرحله درمان او متفاوت اســت، افزود: در این مراکز بیماران برای 
دریافت خدماتی همچون درمان سرپایی و دریافت متادون و خدمات درمانی 
دیگر مراجعه می کنند. ناجی در ارتباط با کمپ های ترک اعتیاد بیان کرد: 
در کمپ های وابسته به بهزیستی افراد معتاد به صورت شبانه روزی اقامت 

داشته و تحت درمان هستند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

  امنیت کشور در گرو
 وجود نیروهای مسلح است

درمان بیش از ۳۰۰ نفر از 
 بانوان معتاد 

در مراکز بازپروری

فرمانده نیروی زمینی ارتش سالمتی و امنیت در کشور را محصول کارآمدی 
نیروهای مسلح دانست و تصریح کرد: یکی از مؤلفه های امنیت هر کشوری 

وجود نیروهای مسلح کارآمد است.
امیر کیومرث حیدری گفت: هرگونه تحرکات ضــد امنیتی در مرزها را از 
سوی هر دشمنی که بخواهد کار احمقانه ای انجام دهد رصد و در نطفه خفه 
خواهیم کرد. وی با بیان مقابله با هرگونه اقدامات ضد امنیتی در مرزها اظهار 
داشــت: نیروی زمینی ارتش از ظرفیت بالگردی و پهپادی خود در جهت 
خنثی سازی توطئه های احتمالی دشمنان در نقاط مرزی استفاده خواهد 
کرد. امیر حیدری با تاکید بر اینکه امنیت، توسعه زیر ساخت ها را در منطقه 
ایجاد می کند، تصریح کرد: ۲۳ طرح ابالغ شده به فرماندهان تحت عنوان 
طرح میثاق با والیت باید با شتاب انجام شــود و فرماندهان این طرح ها را 

سرمشق خود قرار داده و به آن عمل کنند.

 دستگیری جاعل 
 حرفه ای اسناد و 

اوراق ارگان های 
دولتی در اصفهان

مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: با تالش نیروهای حفاظت و اطالعات دادگستری کل استان اصفهان یک جاعل حرفه ای شناسایی و دستگیر شد.
احمد خسروی وفا اظهار کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر جعل برخی اوراق، مراتب در دستور کار حفاظت و اطالعات دادگستری استان قرار گرفت و پس از انجام 

تحقیقات اولیه شخصی بنام احمد-ف شناسایی و با حضور دستور قضائی طی یک عملیات تعقیب و مراقبت دو ساعته در محل سکونتش بازداشت شد.  
وی افزود: در بازرسی از منزل متهم بیش از هزار برگ اوراق جعلی از نهادهای قضائی و انتظامی و ارگان های مختلف از جمله سازمان ثبت احوال، دانشگاه علوم پزشکی، 
شهرداری، آموزش و پرورش و وزارت صنعت و معدن به همراه یک دســتگاه لپ تاپ حاوی اطالعات وی و تصویر انواع کارت ها و مهرهای مورد استفاده در امر جعل 

کشف و ضبط شد.
خسروی وفا ارزش تقریبی ده ها فقره شناسنامه و وسائط نقلیه و کارت و بیمه نامه های جعلی مکشوف را بیش از ده میلیارد ریال برآورد کرد.

رییس شوراهای حل اختالف استان اصفهان از راه اندازی 
سیستم نوبت دهی اینترنتی در شوراهای حل اختالف استان 
اصفهان خبر داد و گفت: این سیســتم بــرای نوبت گیری 
مراجعه به احکام و مالقات با رییس شوراهای حل اختالف 

استان ایجاد شده است.
سیدمهدی رســتگاری هدف از راه اندازی این سیستم را 
تکریم ارباب رجوع و خدمات رســانی بهینــه به مراجعان، 
کاهش بار ترافیکــی، جلوگیــری از ازدحــام جمعیت و 
 اتالف وقت ارباب رجوع به شــوراهای حل اختالف عنوان 

کرد.
وی اظهار کرد: مراجعه کنندگان می توانند از طریق پرتال 
جامع نوبت دهی دادگستری کل استان اصفهان و یا از طریق 
ســایت http://nobatdades.ir محل مورد نظر خود را 
انتخاب و پس از دریافت کد رهگیری در روز تعیین  شده به 
محل مورد نظر خود در شوراهای حل اختالف مراجعه کنند.

رستگاری افزود: از این پس روزانه به حدود یکهزار و 7۵۰ نفر 
از طریق سیستم نوبت دهی اینترنتی برای مراجعه به اجرای 

احکام شوراهای حل اختالف اصفهان نوبت داده می شود.
وی یادآور شــد: پیش از این باتوجه به بــار ترافیکی باال، 
بسیاری از مردم  مجبور بودند برای دریافت نوبت از صبح زود 
به شوراهای حل اختالف مراجعه کنند و در این روند افراد 

مراجعه کننده زمان زیادی را از دست می دادند. 

وی ادامه داد: با راه اندازی این سامانه از ازدحام جمعیت در 
شوراهای حل اختالف کاسته و از اتالف وقت ارباب رجوع 

جلوگیری می شود.
معاون قضائی رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: 
این روش نوبت دهی برای اولین بار در شوراهای حل اختالف 
اصفهان با همت و تالش مدیر آمار و انفورماتیک شوراهای 
حل اختالف اســتان اصفهان و به صورت آزمایشــی اجرا 
 شده و امید است که شــاهد بهبود روند کار و رضایتمندی

 ارباب رجوع در شوراهای حل اختالف باشیم.
هدف از تاسیس و راه اندازی شوراهای حل اختالف کاهش 
حجم پرونده ها به محاکم قضائی و رفع اختالف ها بر مبنای 

صلح و سازش است.

مدیرکل نوسازی و بهسازی مدارس استان اصفهان گفت: 
هر جا احساس کنیم مدرسه ای خطرآفرین است، بدون 
اغماض دســتور تعطیلی آن را صادر می کنیم و اجازه 
 نمی دهیم دانش آمــوزان در مــدارس ناامن تحصیل 

کنند.
محمدحسین سجاد با اشــاره به اتفاقاتی که در استان 
اصفهان افتــاده و باعث شــده مــدارس تخریبی رو به 
فرسودگی بروند و فرسودگی آنها تشــدید شود  افزود: 
اینها همان مدارس فرسوده قبلی هســتند که به دلیل 
خشک شــدن زاینده رود و پایین رفتن سطح آب های 
زیرزمینی، فرســودگی آنها تشــدید یافته و دچار ترک 
خوردگی و نشست شدید شده اند و این فرسودگی خود 
را به صورت عوامل ظاهــری از جمله ترک خوردگی در 

دیوارها و سقف ها نشان داده است.
مدیر کل نوسازی و بهسازی مدارس استان اصفهان ادامه 
داد: این پدیده در شهرهای حاشیه زاینده رود شدید تر 
بوده؛ البته در شــهر اصفهان در نواحــی ۴، ۵ و منطقه 

برخوار هم اتفاق افتاده است.
وی گفت: اخیرادر شــورای آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان گزارشی از »کمیته بررسی مدارس خطرآفرین« 
و آماری ازمدارس تخریبی اعالم کردم مبنی بر اینکه ۶۰ 
مدرسه تخریبی در این استان وجود دارد که فرسودگی 

آنها تشــدید یافته و در حال حاضر ایــن مدارس نا امن 
هســتند، از این رو مقرر شــد تا به کمک فرمانداران و 
شهرداران از امکانات سایر ادارات و دستگاه های اجرایی 
 اســتفاده و مدارس در معــرض تخریب رفع مشــکل 

شوند.
ســجاد تصریح کرد: تاکنون از ۶۰ مدرســه فرســوده، 
مشکالت ۴۰ مدرسه رفع شده و تعداد ۲۰ مدرسه برای 
تابستان باقی ماند تا اقدامات مقاوم سازی آنها انجام شود.
مدیر کل نوســازی و بهســازی مدارس استان اصفهان 
عنوان کرد: در حــال حاضرتمامی مدارس اســتان به 
 لحاظ کیفیــت ســاختمان در وضعیت خوبی به ســر 

می برند.

مديرکل نوسازی و بهسازی مدارس استان اصفهان:

دستور تعطیلی مدارس ناامن در اولویت است

نوسازی مدارسخبر

ريیس شوراهای حل اختالف استان اصفهان خبر داد:

راه اندازی سیستم نوبت دهی اینترنتی در شوراهای حل اختالف اصفهان

          

اعتیاد به مواد مخدر یکی از قدیمی ترین بحث های هر جامعه 
است و درباره آن نظریه ها  و حکم های گوناگونی بیان شده است.
تجــارت مواد مخــدر یکی از پر ســود ترین تجــارت ها برای 
قاچاقچیان مواد مخدر اســت  و هیچ کشــوری نمی تواند ادعا 
کند که از هجمه مــواد مخدر در امان می مانــد. میل بی رویه 
قشــر های مختلف به خصوص جوانان به مصــرف مواد مخدر 
نگرانی های فراوانی را به همراه داشته است.این نگرانی در کشور 
ما نیز همواره وجود داشــته و ایران یکی از کشورهای درگیر با 
مواد مخدر به حساب آمده است.کشور ما به سبب همجواری با 
دو کشور پاکستان و افغانستان یکی از کشورهای مهم درگیر با 
مواد مخدر است.به سبب کشت خشخاش در دو کشور همسایه 
ایران هر  ساله مقادیر زیادی از مواد مخدر وارد ایران می شود و به 
شکل های صنعتی و سنتی به دست جوانان می رسد.در این بین 
کشورهای غربی نیز بیکار ننشسته و با تولید مواد مخدر جدید و 
به اصطالح صنعتی برای خود نامی دست و پا کردند.آمار و ارقام 
متفاوتی درباره تعداد معتادان ایران ارائه می شود.بررسی آمار 
نشان می دهد که سن اعتیاد در کشور روزبه روز درحال پایین 
آمدن است. این معضل را می توان به وفور در سطح شهر و بین 
نوجوانان و بعضا دانش آموزانی که در گوشه و کناری جمع شده 
اند و مشغول کشیدن سیگار هستند مشاهده کرد؛ البته جامعه 
ما قلیان را به عنوان مواد مخدر به حساب نمی آورد وگرنه تعداد 

معتادان ایران بیش از پیش می شــد.در کنار همه مشــکالت 
ناشی از مواد مخدر، راهکارهایی هم همه ساله اجرا می شود تا 
معضل اعتیاد به کمترین حد خود برسد.دستگیری قاچاقچیان 
و پاک ســازی معتادان،تشــکیل کمپ ها و کالس های ترک 
اعتیاد،آگاهی بخشیدن به خانواده ها و هوشیار کردن جوانان از 
 مشکالت ناشی از اعتیاد از جمله راهکارهای مبارزه با مواد مخدر

 است.
هر ساله احکام و مجازات های جدیدی برای سازندگان و توزیع 
کنندگان مواد مخدر وضع می شود.به عنوان مثال در سال جاری 
مجازات اعدام برای تولید، توزیع، حمل، نگهداری و وارد کردن 
۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی و ۲ کیلوگرم موادمخدر صنعتی 

در نظر گرفته و تصویب شد.
روشن اســت که حذف قاچاقچیان از عرصه زندگی، به معنای 
حذف مواد مخدر نیســت.به عبارت ســاده تر مجازات اعدام 
تنها صورت مســئله مواد مخدر و قاچاق آن را پاک می کند و 
قدمی برای حل این مشکل بر نمی دارد.به همین جهت اخیرا 
طرح دیگری به عنوان توزیع مواد مخدر دولتی در دســتور کار 
قرار گرفته است.این طرح که به گفته مسئوالن شبیه به طرح 
توزیع مواد مخدر قبل از انقالب است با هدف قطع ارتباط معتاد 
و قاچاقچی انجام می شــود. در این طرح معتادان خاصی برای 
مصرف معین خود می توانند به انواع خاصی از مواد مخدر سنتی 

دسترسی داشته باشند.مقایســه این طرح در جامعه امروزی و 
دوران پیش از انقالب چندان صحیح نیست؛چرا که در زمان پیش 
از انقالب گستردگی مواد مخدر به مقدار امروز نبود و در نهایت 
چند مورد از مواد مخدر در کشور رواج داشت که البته در خود 
ایران کشت می شد.جمعیت ایران پیش از انقالب نیز شباهتی 
به جمعیت امروزه ایران نداشــت.مصرف کنندگان مواد مخدر 
ایران قبل از انقالب اغلب  افراد کهنســال بودند و هنوز مصرف 
مواد مخدر در میان جوانان چندان باب نشــده بود.توزیع مواد 
مخدر قاچاق در دوران پیش از انقالب نیز به سهولت امروز نبود.
راه های ارتباطی کم بود،حمل مواد مخدر از شهری به شهر دیگر 
با کمترین امکانات انجام می گرفت ووسایل مصرف آن مشابه 

امروز نبوده است.
با وجود توزیع مواد مخدر دولتی پیش از انقالب ،باز هم شــاهد 
توزیع قاچاق آن بوده ایم؛ به عنوان مثال یکی از نزدیکان دربار 
پهلوی از مشــهور ترین افراد وارد کننده مواد مخدر بوده است.
توزیع مواد مخدر دولتی می تواند راهکارهای مناســبی برای 
کنترل جمعیت مواد مخدر داشته باشد؛ اما باید در نظر گرفت 
که چگونه می توان رشد معتادان را به صفر رساند؟آیا یک معتاد 
با مصرف مواد مخدر دولتی و غیر دولتــی می تواند روزی مواد 
مورد نظر را ترک کند؟قطعا جواب منفی است.توزیع مواد دولتی 
فقط به مصرف کنندگان وجهه خوب می دهد و قباحت مصرف 
مواد مخدر را از بین می برد.دیگر برای تهیه مواد مخدر نیازی به 
زحمت فراوان نیســت و معتادان بدون ترس از ماموران مبارزه 

با مواد مخدر می توانند به 
جنس مورد نظر خود دست 
یابند.مواد مخدر دولتی می 
تواند کودکان حاضر در یک 
خانواده معتاد را هم درگیر 

خود کند.
نمونه بارز این درگیری را 
می توان در تهیه ،مصرف 
یا مشاهده سیگار و تنباکو 
در بین کودکان و نوجوانان 
مشــاهده کرد.طرفداران 
توزیع مــواد مخدر دولتی 
باید به این پرســش پاسخ 
دهنــد کــه بــا جمعیت 
معتاد مــواد صنعتی چه 
می کنند؟آیا پرسش نامه 
بــرای معتــادان تهیه می 
شود که چه ماده مخدری 

را دوســت دارید و یا طرح معتاد دولتی و یــا مجاز و معتاد غیر 
دولتی و غیر مجاز اجرا می شــود و طبق این طــرح معتادان 
دولتی با ســربلندی در شــهر تردد می کننــد و معتادان غیر 
دولتی ســر به طغیان می گذارند.طرح مواد مخــدر دولتی با 
همه حسن هایش در واقع توزیع محترمانه مواد مخدر است که 
 زحمت قاچاق را از دوش قاچاقچیان بر می دارد و بر دوش دولت

می گذارد. 

احیای موفقیت آمیزمرد 80 ساله در اصفهان
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان گفت: مرد 8۰ ساله ای که 
دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تالش تکنسین های اورژانس ۱۱۵ اصفهان 

به زندگی دوباره بازگشت.

در قرن اخیر کشور های دنیا درگیر مصیبت ها و چالش های گوناگونی شدند.از جنگ های  سعید نریمانی
جهانی گرفته تا آلودگی و شیوع بیماری هايی چون سرطان.در اين بین يکی از مشکالت 

روزافزون جوامع مختلف، مسئله اعتیاد بوده است.

افزایش 5۰درصدی پرداخت زکات 
در اصفهان

۳ شکارچی متخلف قبل از 
اقدام به شکار دستگیر شدند

بیش از ۵۰میلیارد ریال زکات در استان اصفهان پرداخت شده است .
رییس ستاد زکات کمیته امداد استان اصفهان گفت :از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از ۵۰میلیارد ریال زکات در استان پرداخت شده که این 
میزان زکات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۰درصد 

افزایش داشته است .
حجت االســالم غالمحســین رنجبر با بیان اینکه شهرستان های 
اصفهان،کاشــان و فالورجان در این مدت بیشــترین میزان زکات 
پرداختی در استان را داشتند افزود: ۵۰درصد اززکات جمع آوری شده 

در استان، کاالهایی شامل گندم ،جو و گوسفند بوده است .
وی گفت :بیش از 7۰درصدزکات جمع آوری شده ، سهم فقیران برای 
خرید جهیزیه، کمک هزینه دانش آموزی، درمان ، مسکن و طرح های 

عام المنفعه و بقیه برای ساخت طرح های عمرانی هزینه شده است .

از سوی بنیاد نخبگان اصفهان برگزار می شود؛

دوره آموزشی آشنایی با قراردادهای 
تامین مالی شرکت های نوپا

دوره آموزشی آشنایی با قراردادهای تامین مالی شرکت های نوپا به 
همت بنیاد نخبگان استان اصفهان برگزار می شود.

گسترش فعالیت های کارآفرینانه در کشور و افزایش شرکت های نوپا، 
در سال های اخیر ضرورت توجه به بحث تامین مالی این فعالیت های 

نوآورانه را دوچندان کرده است.
شرکت های نوپا به دلیل تفاوت ماهیتی با سایر شرکت ها، نیازمند یک 
ساختار تامین مالی ویژه به  منظور حداکثرکردن منافع همه ذی نفعان 
هستند. این ساختار تامین مالی که در قالب قراردادها ارائه می شود، 
دارای ظرافت ها و پیچیدگی های متعددی اســت که آشنایی با آنها 
برای تامین مالی موفق، هم راستا کردن منافع ذی نفعان و در نهایت 

موفقیت شرکت ضروری است.
بنابرهمین ضرورت، بنیاد نخبگان اســتان اصفهان با سرفصل های 
»چالش های تامین مالی شرکت های نوپا در مقایسه با شرکت های 
بالغ«، »مبانی اقتصادی قراردادهــای تامین مالی«، »انتخاب روش 
تامین مالی بهینه در هریک از مراحل رشــد شرکت«، »تفاوت های 
ساختاری شرکت های نوپا و مالحظات ناشــی از آن از منظر تامین 
مالی«، »مرور اصلی ترین اجزای قراردادهای تامین مالی شرکت های 
نوپــا و میزان اهمیــت هریــک«، »مطالعه مــوردی« و همچنین 
»چالش های تامین مالی شــرکت های نوپا و دانش بنیان در ایران«، 
دوره آموزشی آشنایی با قراردادهای تامین مالی شرکت های نوپا را 

برگزار می کند.
بر اســاس اعالم پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملی نخبگان، این دوره 
آموزشی با حضور صاحبان اســتعدادهای برتر، مخترعان برگزیده، 
مدیران شرکت های نوپا، ۱۲ مردادماه در محل بنیاد نخبگان استان 

اصفهان برگزار می شود. 

 مهار آتش سوزی گسترده 
در شرکت زغال قالب کاشان

معاون عملیات و آموزش پیشگیری سازمان آتش نشانی کاشان گفت: 
آتش سوزی گسترده در شرکت زغال قالب واقع در شهرک صنعتي 
امیرکبیر  این شهر با حضور به موقع تیم های عملیاتی در کمتر از دو 

ساعت مهار شد.
محمد توکلی اظهار کرد: آتش ســوزی شــرکت زغال قالب کاشان 
ساعت ۲:۱۵ بامداد به سامانه ۱۲۵ این سازمان اطالع رسانی شدکه 
ستاد فرماندهي، از ایستگاه های شماره یک، دو و چهار آتش نشانی 

کاشان وارد عمل شدند.
وی افزود: با توجه به گستردگی حریق، ایســتگاه های آتش نشانی 
شهرک صنعتی امیرکبیر، شهر آران و بیدگل و شرکت سایپا هرکدام 
با یک خودرو به همراه هفت دســتگاه خودروي سنگین عملیاتي از 
آتش نشانی کاشان و دو تانکر آب ســازمان آب و فاضالب کاشان به 

محل حادثه اعزام شدند.
معاون عملیات و آموزش پیشگیری سازمان آتش نشانی کاشان افزود: 
آتش سوزی در سه سوله مسقف شرکت شامل دستگاه های تولیدی، 
مواد اولیه و زغال های تولیدی اتفاق افتاد که با حضور به موقع و اجراي 
عملیات ایمن سازی محل، قبل از ســرایت به سوله ها و شرکت های 

مجاور، آتش سوزی مهار و خاموش شد.
توکلی تصریح کرد: این حادثه هیچ مصدومی نداشته و تنها خسارت 
مالی بر جای گذاشــته اســت و با وجود مهار آتش سوزی، تیم های 

عملیاتی تا ایمن سازی  محل در حال ماموریت حضور دارند.
وي گفت: متصدیان واحدهای صنعتی باید با رعایت اســتانداردها و 
ضوابط ایمنی الزم االجرا از وقوع اینگونه حوادث، پیشگیری کنند و در 
صورت وقوع هر حادثه، در اولین فرصت با شماره ۱۲۵ سازمان آتش 

نشانی و خدمات ایمنی تماس بگیرند.

برگزاری اردوی دانش آموزان 
»زیارت اولی« در مشهد

رییس اداره فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشــی آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: در دهه کرامــت و از هفتم مرداد ماه 
دانش آموزان ایتام و بی بضاعت از مناطق محــروم به اردوی زیارتی 
مشهد مقدس اعزام می شوند و برگزاری این اردو برای دانش آموزان 
زیارت اولی است. محمد اسماعیل زاده اظهار کرد: یکی از برنامه هایی 
که آموزش و پرورش استان در حال اجرای آن است و از هفتم مرداد ماه 
این برنامه شروع و دانش آموزان به این برنامه اعزام می شوند، برگزاری 

اردوی دانش آموزان زیارت اولی است.
وی توضیح داد: این اردو در دهه کرامــت همزمان با میالد حضرت 
فاطمه معصومه)س( و میالد حضرت امام رضا )ع( در اردوگاه تربیتی 
ثامن الحجج مشهد برگزار می شــود و طبق سهمیه ای که از سوی 
وزارت آموزش و پرورش با همکاری آستان قدس رضوی و اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان به استان اصفهان تخصیص داده شده است 
امسال ۱۱۳ نفر از دانش آموزان ایتام و بی بضاعت از مناطق محروم به 

این اردوی زیارتی اعزام می شوند.

حذف قاچاقچیان از 
عرصه زندگی، به معنای 
حذف مواد مخدر نیست.

به عبارت ساده تر مجازات 
اعدام تنها صورت مسئله 

مواد مخدر و قاچاق آن 
را پاک می کند و قدمی 
برای حل اين مشکل بر 

نمی دارد

مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست سازمان حفاظت 
محیط زیست اعالم کرد: درس شناخت محیط زیست 
به عنوان دو واحد درســي اختیاري از ســال تحصیلي 
پیش رو در تمامي دانشگاه هاي کشور تدریس خواهد 
شد.کیومرث کالنتري با بیان این مطلب گفت: بر اساس 
بخشــنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ، به تمامي 
موسســه هاي آموزش عالي اجازه داده مي شود که از 
سال تحصیلي پیش رو درس شناخت محیط زیست را به 
عنوان یکي از دروس اولویت دار پیشنهادي دستگاه هاي 
اجرایي با دو واحد درســي اختیاري تدریس کنند.وی 
افزود: درس شــناخت محیط زیســت با وجود اینکه 
اختیاري است ولي تاثیر در معدل کارنامه دانشجویان 
خواهد داشت. کالنتري، هدف از تدوین و ارائه این درس 
را آشنا کردن دانشجویان با بســیاري از مسائل محیط 
زیســتي همچون آلودگي ها و تخریب هاي انساني که 
اثرات و پیامدهاي نامطلوبي را بر انسان و محیط زیست 
مي گذارند دانســت و افزود: برخي از سرفصل هاي این 
درس شامل انســان و محیط زیســت ، برنامه ریزي و 
مدیریت محیط زیست، تنوع زیستي، انواع آلودگي ها و 
اثرات مستقیم آن بر جامعه، بوم سازگان و حفظ محیط 

زیست است.

تدریس شناخت محیط زیست 
در دانشگاه ها ی کشور

نقدی بر يک خبر؛

معتاد دولتی و غیر دولتی!
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 به گفته محققان، در زنانی که دوره یائسگی زودهنگام آغاز می شود ریسک ابتال به دیابت بیشتر است.
محققان هلندی با پیگیری وضعیت حدود ۴۰۰۰ زن در هلند دریافتند زنانی که قبل از ۴۰ سالگی یائسه شدند در مقایسه با زنانی 
که بعد از ۵۵ سالگی یائسه شده بودند چهار برابر بیشتر در معرض ابتال به دیابت 

نوع۲ قرار داشتند.
طبق این مطالعه، به ازای هر یک سال قبل از یائســگی، ریسک ابتال به دیابت 
۴ درصد کاهش می یابد. دکتر طواالن موکا، سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه 
اراسموس هلند، در این باره می گوید: »شروع زودهنگام یائسگی طبیعی نشانه 
مستقل دیابت نوع۲ در زنان پس از سن یائسگی است.« به گفته محققان، رابطه 
علت و معلولی مســتقیمی بین یائســگی زودهنگام و دیابت مشخص نشده و 

مطالعات بیشتری برای بررسی مکانیسم های پشت این رابطه نیاز است.
در این مطالعه ۳۹۶۹ زن ۴۵ سال و باالتر به مدت حدود ۹ سال تحت نظر بودند. 
محققان گزارشات پزشکی و پاسخ آنها به پرسشنامه ها را بررسی کردند. در طول این مدت ۳۴۸ نفر به دیابت نوع۲ مبتال شده بودند.
طبق یافته ها، زنانی که عادت ماهیانه شان بین ۴۰ تا ۴۴ سالگی متوقف شده بود ۲/۴برابر بیشتر در معرض ابتال به دیابت بودند. یائسگی 

در سنین ۴۵ تا ۵۵ سالگی با ۶۰ درصد احتمال باالی ابتال به دیابت در مقایسه با یائسگی در سنین باالتر مرتبط بود.

مراقب بیماری های کمبود خواب باشید
به گفته محققان اگر همیشه کمبود خواب داشته باشــید سالمت تان در معرض خطر خواهد 
بود. بیماری قلبی، دیابت و چاقی و همچنین خطر تصادف با اتومبیل از جمله مشکالت ناشی از 
بیخوابی و کم خوابی هستند. همچنین کمبود خواب می تواند موجب بروز اختالل شناختی شود.

محققان هلندی پی بردند؛

یائسگی زودهنگام با دیابت نوع۲ مرتبط است

در زنان بارداری که تغذیه سالمی دارند و ورزش با شدت متوسط انجام 
می دهند، احتمال ســزارین و ابتال به دیابت بارداری کمتر است.نیمی 
از زنان باردار در جهان مبتال به چاقی مفرط هســتند که ممکن است 
برای آنها و جنین خطر ایجاد کند.بررسی ها نشان داده است که تغذیه 
 سالم و ورزش با شــدت متوســط می تواند از چاقی در دوران بارداری

 بکاهد.
مدیر این تحقیقات می گوید: این باید یکی از توصیه های همیشــگی 
پزشکان به زنان باردار باشــد که ورزش کنند و سالمت خود را جدی 
بگیرند. امیدواریم زنان باردار بتوانند بیشــتر خود را با ســبک زندگی 
جدیدشــان تطبیق دهند.انجام دادن ورزش و داشــتن تغذیه سالم تا 
۱۰درصد احتمال سزارین را کاهش می دهد و زایمان راحت تری را برای 
مادر ایجاد می کند.تغییر در سبک زندگی می تواند تا ۲۴ درصد احتمال 

ابتال به دیابت بارداری را کاهش دهد.

 گزارش تیمی از محققان نشان می دهد مقادیر کم گردوغبار خانگی 
حاوی بســیاری از ترکیبات و آالینده های محیطی است که می تواند 
سلول های چربی را در انباشــت تری گلیسیریدهای بیشتر در شرایط 
آزمایشگاهی تحریک کند. مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز 
یا EDC ها به صورت طبیعی یا مصنوعی در ترکیبات وجود دارند که 
می توانند در هورمون های بدن اختالل ایجاد نمایند.  EDC ها نظیر مواد 
ضداشتعال، فتاالت و بیسفنول-A، دارای تاثیرات بالقوه ای بر عملکرد 

تولیدمثل، عصب و سیستم ایمنی هستند.
اما مطالعات حیوانی نشــان می دهد قرارگیری در معرض EDCها در 

اوایل زندگی می تواند منجر به اضافه وزن در سنین باالتر شود.
طبق اعالم ســازمان حفاظــت از محیط زیســت، کــودکان روزانه 
۵۰میلی گرم غبار خانگی از طریق استنشاق یا پوست دریافت می کنند 
که نگرانی در مورد تاثیرات احتمالی آنها بر سالمت کودکان وجود دارد.

 مطالعه جدید نشان می دهد افراد مبتال به آلزایمر در مقایسه با افراد سالم دارای میزان باالتر باکتری در مغزشان هستند.
به گفته محققان کلینیک مایوی آمریکا، اگرچه تحقیقات بیشتری برای تایید این یافته ها وجود دارد اما این مطالعه می تواند از 

این فرضیه دفاع کند که التهاب، از جمله التهاب ناشی از عفونت های باکتریایی، 
در بیماری آلزایمر نقش دارند. آلزایمر یک بیماری مغزی پیش رونده است که 
طی آن، سلول های مغزی آسیب دیده یا می میرند یا منجر به چروک خوردگی 
در مغز می شوند. علت دقیق مرگ سلول های مغزی مشخص نیست، اما تصور 
می شود تشکیل غیرعادی پروتئینی موسوم به »بتاآمیلوئید« در این بیماری 
نقش دارد.برخی از محققان معتقدند التهاب در مغز نیز ممکن است در بروز 

بیماری آلزایمر نقش داشته باشد.
به گفته محققان، التهاب می تواند ناشی از واکنش به باکتری های مغز باشد. 
اگرچه معموال مانع خون-مغز بــدن، از ورود میکروارگانیزم ها و برخی مواد 

شیمیایی به مغز جلوگیری می کند اما ممکن است این مانع در افراد در معرض ابتال به آلزایمر به خوبی عمل نکند و در حقیقت 
باکتری ها وارد مغز شوند. محققان دریافتند مغز بیماران آلزایمری هفت برابر مغز افراد سالم دارای توالی ژنتیکی باکتریایی بود. 

همچنین مشخص شد این افراد عمدتا دارای میزان باالتر باکتری های متعلق به خانواده ای موسوم به اکتینوباکتریوم بودند.

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد؛

مغز افراد مبتال به آلزایمر باکتری های بیشتری دارد

ورزش احتمال سزارین در 
زنان باردار را کاهش می دهد

گرد و غبار خانگی موجب 
چاقی می شود

 صبحانه را مفصل بخورید 
تا الغر بمانید

محققان می گویند به منظور کمک به حفظ شاخص توده بدنی، وعده 
صبحانه تان مفصل ترین وعده غذایی در روز باشد. مطالعه محققان 
دانشگاه لیندای کالیفرنیا نشان می دهد افرادی که بیش از سه وعده 
در روز غذا می خورند و مفصل ترین وعده غذایی شان وعده شام است 
در معرض ریسک داشتن شاخص توده بدنی قرار دارند که با افزایش 
ریسک بیماری های گوناگون مرتبط است. هانا کاهلئوا، سرپرست 
تیم تحقیق، در این باره می گوید: »خوردن صبحانه و ناهار، حذف 
وعده شام، پرهیز از خوردن میان وعده های سنگین، تبدیل صبحانه 
به مفصل ترین وعده غذایی روز  و پرهیز از خوردن در طول شــب 

می تواند راهکاری عملی برای کنترل وزن باشد.«
در این مطالعه، تیم تحقیق بیش از ۵۰ هزار شرکت کننده را مورد 
بررسی قرار دادند. بدون توجه به الگوی غذایی این افراد، اضافه وزن 
شرکت کنندگان هرساله و تا سن ۶۰ سالگی تحت نظر بود. بعد از 
سن ۶۰ سالگی، اکثر شرکت کنندگان دچار کاهش وزن شده بودند.

محققان دریافتند قبل از سن ۶۰ ســالگی، افرادی که در اوایل روز 
کالری بیشتری مصرف کرده بودند اضافه وزن کمتری داشتند.

 درد استخوان در کودکان 
نگران کننده است؟!

بیشــتر والدینی که کودک در حال رشــد دارند اغلب با شکایت 
فرزندشان از درد در استخوان های پا مواجه هستند.

اگرچه این شکایت از درد پا می تواند هشدار دهنده باشد، اغلب جای 
نگرانی وجود ندارد و تنها بخشــی از فرآیند رشد کودک به حساب 
می آید. اما چگونه می توان از درد رشــد کودک مطمئن شــد و به 

تسکین این درد در او کمک کرد؟
 دکتــر »مارنــی باکــر« متخصــص اطفــال در مرکز پزشــکی

 Saddleback Memorial کالیفرنیــا، در توضیح درد رشــد 
می گوید: هرچند از نظر علمی اثبات نشده که درد رشد در کودک 
از رشد سریع اســتخوان و ماهیچه ها ناشی می شود، اما از هر پدر و 
مادری سوال کنید به شــما می گوید که این دردها واقعی هستند. 
کارشناسان سالمت، علت دقیق آن را نمی دانند اما احتمال می دهند 

که این درد با سطح فعالیت کودک در طول روز مرتبط باشد.
به گفته باکر، عالئم اولیه درد رشد، احســاس ناراحتی در قسمت 
پایین پاهاست که اغلب هنگام شب شروع می شود و شدید و عمیق 
است. این درد به طورمعمول دو پا را درگیر می کند و باعث می شود 
کودک نتواند به خواب برود و از خواب بلند شود. درد رشد در سن 
نوزادی و مجددا در فاصله ســنی ۸ تا ۱۲ ســال در کودک ظاهر 

می شود.
درد رشــد ویژگی های مشــخصی دارد که می توان آن را از دیگر 
مشکالت متمایز کرد. این درد به طور عمومی در زانو و قسمت پایین 
پاها اتفاق می افتد اما در تمامی کودکان نقطه درد ثابتی وجود ندارد. 
همچنین نشانه جسمی با درد رشد همراه نیست. به بیان دیگر، در 
محل درد هیچ عالمتی از ورم، قرمزی یا حرارت مشاهده نمی شود. 

 با مصرف کلم بروکلی 
به جنگ سرطان بروید 

محقق طب اســالمی در چهارمحال و بختیاری گفت: کلم بروکلی 
دارای ماده ای به نام »سولفورافان« بوده که در پیشگیری از سرطان 
بسیار موثر است. محمدامین افرا، با اشــاره به خواص درمانی کلم 
بروکلی، اظهار کرد: مصرف کلم بروکلی به دلیل وجود این ماده، از 
ابتال به سرطان بخصوص سرطان سینه، معده، پروستات و ریه ها در 

انسان پیشگیری می کند.
وی افزود: این گیاه به دلیل دارا بــودن مقادیر باالی انواع ویتامین، 

از بروز بیماری هایی نظیر آلزایمر و درد مفاصل جلوگیری می کند.
این محقق طب اسالمی با اشاره به مقدار باالی فیبر غذایی موجود در 
بروکلی، تصریح کرد: مصرف این گیاه برای افراد دیابتی بسیار مفید 
اســت. وی یکی دیگر از خواص کلم بروکلی رامحافظت پوست در 
مقابل اشعه ماوراء بنفش عنوان کرد و گفت: تاثیرگذاری کلم بروکلی 
در محافظت از پوست در مقابل اشعه ماوراء بنفش بیشتر از کرم های 
ضد آفتاب است. افرا اظهار کرد: کلسیم موجود در این نوع کلم برای 

افراد مبتال به پوکی استخوان بسیار مفید است.
این محقق طب اسالمی خاطرنشان کرد: کلم بروکلی باعث کاهش 
کلســترول خون می شــود و همچنین خاصیت ضد التهابی آن از 

تخریب و صدمه به رگ های خونی پیشگیری می کند. 

زیبایی 

پوستتان را برس بکشید
برس های مخصوص بدن وجود دارند که به صورت خشک 
روی پوست کشیده می شوند؛ زیرا این کار فواید فراوانی 
دارد. برس کشیدن پوست می تواند برای مقابله کردن با 
ســلولیت، کاهش ناصافی ها و ترک های پوست، مقابله 
با گردش خون نامناســب، ورم و احتباس آب در بدن و 
همچنین سســتی و بی حالی موثر باشد. برس کشیدن 
پوست تکنیکی ساده است؛ به این ترتیب که با یک برس 
که به برس یا مسواک پوست معروف است و از موی الیاف 
طبیعی ساخته شده، روی پوست برس می کشید. این کار 
باعث تحریک پوست و ارگان های بدن شده و جریان خون 

را تسریع می بخشد.
برای ماساژ دادن پوست با این برس الزم است از پاها شروع 
کنید و مسیر حرکت به سمت قلب باشد. نیازی نیست در 
شروع کار برس را روی پوست فشــار دهید. شدت برس 
زدن پوست باید به شیوه ای باشــد که باعث ناراحتی یا 

ایجاد درد در بدن شما نگردد.
برای دریافت فواید این کار الزم است روزانه و در ابتدا به 
صورت مالیم انجام شود. زمانی که به این کار عادت کنید 
می توانید به مرور و در صورت لزوم شــدت آن را افزایش 
دهید. می توانید این کار را به مدت ۵ تا ۳۰ دقیقه انجام 
دهید. اگر تازه کار هســتید، حتما در شروع مدت زمان 
کمی به این کار اختصاص دهید و به مرور زمان آن را بیشتر 
کنید. از اولین جلسه برس کشیدن پوست تاثیر آن را روی 
ظاهر پوست و سالمت عمومی تان احساس خواهید کرد. 
اگر پوست حســاس و نازکی دارید این کار را با احتیاط 
و مالیمت بیشــتری انجام دهید. حتما مدت زمان برس 
کشیدن را کوتاه کرده و از فشار آوردن به برس و ساییدن 
پوست خودداری کنید. البته برس کشیدن پوست باید 
زمانی انجام شود که پوست و برس خشک است. این کار 
عالوه بر زیبایی پوست برای سالمتی بدن نیز مفید است.
برس کشیدن پوست خشک باعث سم زدایی و پاکسازی 
دستگاه لنفاوی بدن می شود؛ همچنین باعث دفع سموم 
تجمع یافته در بدن شده و به بهبود عملکرد دستگاه ایمنی 
بدن کمک می کند. با برس کشیدن پوست می توانید در 
بهتر کردن ظاهر پوست خود اقدام کنید. این کار همچنین 

باعث تمیز شدن سطح پوست می شود.

تناسب اندام

سوال روز

توصیه روز

گوشت قرمز
جذب آهن از منابع غذایی حیوانی بسیار موثرتر از موادغذایی گیاهی است، 
بنابراین استفاده کودکان نوپا از گوشت قرمز می تواند انتخاب خوبی باشد. 

سبزیجات برگ سبز
سبزیجات برگ سبز از جمله اسفناج، برگ چغندر و کلم کیل حاوی 

سطوح باالیی از آهن هستند.

لوبیاها و عدس ها
یک فنجان لوبیا یا عدس، ۳/۶میلی گرم آهن برای بدن تامین می کند. 

لوبیای سویا
این نوع لوبیا منبعی غنی از آهن به حساب می آید.

موادغذایی غنی از آهن برای کودکان ۳ ساله

افرادی که از بیماری فشارخون رنج می برند باید از رژیم غذایی 
سالم و مناسبی استفاده کنند تا از خطر ابتال به بیماری های 
قلبی، سکته ها و مرگ پیشگیری کنند. مواد غذایی حاوی فیبر 
باال مانند ســبزیجات، میوه ها و دانه ها پایه و اساس هر رژیم 

غذایی سالم هستند.
موادغذایی که فشارتان را مثل دارو تنظیم می کند

غذاهای حاوی پتاسیم باال یکی از الزمه های رژیم غذایی در 
افراد مبتال به فشارخون باالســت و اگر در زمره آن دسته از 
افرادی هستید که بیماری فشــار خون دارند حتما در برنامه 
غذایی خود غذاهای حاوی پتاسیم مانند موز، خربزه و آووکادو 
را بگنجانید؛ زیرا پتاسیم اثر سدیم یا به عبارتی نمک را کم کرده 

و فشار خون را کاهش می دهد.
معجزه امگا ٣ در کاهش فشار خون

امگا ۳ ماده غذایی بسیار مفید و موثری در کاهش فشار خون 
است که در مواد غذایی ازجمله دانه های کتان، گوشت گاو، 

ماهی قزل آال وجود دارد؛ پس در صورتی که مبتال به فشارخون 
باال هستید مصرف این نوع موادغذایی را فراموش نکنید.

شکالت خوراکی محبوبی که فشارخون را کم می کند
شکالت تلخ که حاوی حداقل ۲۰۰ میلی گرم فنول کاکائو باشد 
به عنوان یک ماده غذایی مفید و موثر در کاهش فشــار خون 
شناخته می شود و به عنوان یک خوراکی محبوب، برخالف 
باور بسیاری که شکالت را برای خود مضر می دانند، شکالت 

تلخ در بسیاری از بیماری ها مانند فشارخون مفید است.
نمک را از سر سفره تان بردارید

غذاهای کم ســدیم یا به عبارتی کم نمک یکی از الزمه های 
رژیم غذایی در افراد مبتال به فشارخون باالست و کسانی که 
از این بیماری رنج می برند نباید در روز بیش از ۱۵۰۰تا۲۰۰۰ 
میلی گرم نمک مصرف کنند؛ زیرا استفاده بیش از این مقدار 

نمک، خطر افزایش فشار خون را به دنبال دارد.
غذاهای کنسروی فشارخونتان را باال می برد

کسانی که از فشارخون باال رنج می برند باید برخی موادغذایی 
را از رژیم خود حذف کنند. برخی مواد غذایی به دلیل افزودنی 
و نمک باال برای مبتالیان به فشارخون مانند سم بوده و برای 
آنها خطرناک است . برخی موادغذایی مانند زیتون، غذاهای 
کنسرو شده، غذاهای فرآوری شــده با نمک باال، ترشی ها و 
غذاهای نمک سود، عامل افزایش فشارخون محسوب شده و 

باید از مصرف آنها در رژیم غذایی اجتناب کنید.
چای و قهوه با فشارتان بازی می کند

کافئین ماده ای اســت که مصرف بیش از حــد آن می تواند 
باعث افزایش فشار خون شــود. برخی افراد به مصرف قهوه 
و چای اعتیاد دارند و این عادت برای ســالمتی بسیار مضر و 

خطرناک است.
سمی که مرگ را خبر می کند

الکل یکی از مواد بسیار مضر است که حرکت خون در شریان ها 
را مختل می کند و می تواند فشــار خــون را افزایش دهد و 
تهدیدکننده بزرگی برای سالمت بدن و جان افراد محسوب 

شود.
فشارخونتان  اگر 
ایــن  باالســت 
را  گوشــت ها 

نخورید
چربی های ترانس و 
چربی های امگا۶ در 
افزایش فشــار خون 
موثر هستند؛ به همین 
دلیل بایــد از مصرف 
غذاهای بسته بندی 
شــده و گوشت های 
آماده در سوپرمارکت 
ماننــد همبرگرها و 
ساندویج ها اجتناب 
کنیــد؛ زیــرا باعث 
افزایش التهــاب در 
بــدن و فشــار خون 

می شود.
غذاهای شــیرین 

ممنوع
شکر و قند عامل ابتال به بسیاری از بیماری ها مانند دیابت و 
چاقی محسوب می شــوند. مصرف قند باال در رژیم غذایی با 
فشار خون باال ارتباط مستقیم دارد به همین دلیل از مصرف 
موادغذایی حاوی شــکر و قند باال مانند شیرینی های چرب 

خودداری کنید.

فشارخون باال یکی از بیماری های شایع قرن اخیر به دنبال زندگی مدرن و ماشینی است که خطر بیماری های قلبی، 
عروقی و سکته مغزی و قلبی و همچنین خطر مرگ را به دنبال دارد.

موادغذایی دوست و دشمن فشارخون را بشناسید

اگر در زمره آن دسته 
از افرادی هستید که 

 بیماری فشار 
 خون دارند حتما 
 در برنامه غذایی 

 خود غذاهای 
 حاوی پتاسیم 

 مانند موز، خربزه 
 و آووکادو را 

بگنجانید
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 مصدومیت جباری تایید شد
 در حالی که در روزهای گذشــته خبر تایید مصدومیت زانوی جباری توســط ایفمارک اعالم
  نمی شد، اما ظاهرا آنها به صورت رسمی به باشگاه استقالل اعالم کرده اند که مجتبی جباری

 به طور قطعی از ناحیه زانو مصدوم است.

روزهای بد پیام صادقیان در فوتبال تمام شدنی است. او بعد از جنجال 
هایی که در پرسپولیس ایجاد کرد و منجر به 
اخراجش شــد در هیچ کدام از سه تیم 
نفت تهران، صبای قم و ماشین سازی 
نتوانســت عملکرد درخشانش در 
پرسپولیس را تکرار کند. پیام امیدوار 
بود با حضور علــی کریمی در نفت 
تهران، بتواند زیر نظر جادوگر دوباره 
به روزهای خوبش برگردد، اما کریمی 

درخشان آمد تا صادقیان دو دلیل برای جدایی از رفــت و 
نفت داشته باشد. حاال و در فاصله چند روز مانده تا شروع لیگ برتر، 
تکلیف ستاره سابق فوتبال ایران مشخص نیست و باید دید آیا تیمی 

از لیگ برتر این بازیکن را جذب می کند یا نه.

مقصد صادقیان کجاست؟

استوری فتوشاپ، کار دست هافبک تیم ملی داد. چندی پیش  متنی 
عجیب در صفحه اینســتاگرام سعید 
عزت اللهی منتشر شد که در آن به 
سردار آزمون بابت انتشار عکسی از 
مکالمه اش با بهاره افشاری بازیگر 
سینما کنایه زده شده بود. اگر چه 
همبازی آزمون در روســتوف این 
پست را جعلی و فتوشاپ دانست، اما 
جنجالی که بر سر این ماجرا به وجود 
آمد باعث شد که سعید، فعال قید حضور در دنیای مجازی را بزند. به 
نوشته 11 نیوز، عزت اللهی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: خواستم اعالم کنم که از امروز به خاطر برخی مسائل برای 

مدتی از حضورتون در اینستاگرام مرخص میشم ...

سردار آزمون با پیوستن به تیم التزیو به عنوان گران ترین بازیکن 
ایرانی رسید.رسانه های ایتالیایی مانند 
اسکای مدعی هستند که دو باشگاه 
روبین کازان و التزیو برای انتقال 
مهاجــم ایرانی مذاکــرات خود 
را نهایــی کردند. آزمــون با 18 
میلیون یورو راهی سری آ ایتالیا 
شد. مهاجم تیم ملی ایران به عنوان 
گران ترین بازیکن ایرانی انتخاب شد 

و با مبلغ 18میلیون یورو به التزیو پیوست.

 خداحافظی هافبک تیم ملی 
با اینستاگرام

آزمون، گران ترین بازیکن ایران شد

منهای فوتبال

دبیر هیئت ورزش های جانبازان و معلولین 
استان اصفهان خبر داد:

برگزاری کاپ پارآسیایی 
تیروکمان 

دبیر هیئت ورزش هــای جانبازان و معلولین اســتان 
اصفهان در مــورد میزبانی اصفهان از مســابقات کاپ 
آسیایی و پارآســیایی تیراندازی با کمان گفت: رییس 
هیئت تیراندازی با کمان استان اصفهان، دبیر فدراسیون 
تیراندازی با کمان و ناظر فدراسیون آسیایی با مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان ، جلســه ای را در این 
خصوص برگزار کردند.محمدصادق پسندیده ادامه داد: 
میزبانی این دوره از مسابقات از طرف فدراسیون جهانی 
به ایران سپرده شده و فدراســیون تیراندازی با کمان 
ایران هم با توجه به برگزاری یک دوره از مسابقات جایزه 
بزرگ در اصفهان و ظرفیت های خوبی که این شهر دارد، 
تصمیم گرفته که این مسابقات را در اصفهان برگزار کند. 
در صورت قطعی شدن این میزبانی، بخش پارآسیایی با 
همکاری هیئت ورزش های جانبازان و معلولین و هیئت 

تیراندازی با کمان استان اصفهان برگزار می شود.

قائم مقام هیئت سوارکاری استان اصفهان خبر داد:

اوضاع  وخیم مجموعه 
سوارکاری ارغوانیه

قائم مقام هیئت سوارکاری اســتان اصفهان در مورد 
برنامه های این هیئت اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون 
شش مسابقه پرش استانی در رده های سنی نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن و دو مسابقه استقامت 
برگزار کردیم؛ همچنین یک دوره مسابقه زیبایی اسب 
هم در شهر اصفهان برگزار شد.مسعود محکم کار ادامه 
داد: اوایل مهرماه میزبان مسابقات بین المللی سوارکاری 
استقامت هستیم که با حضور سوارکاران ایران و هشت 
سوارکار خارجی از کشــورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا 
برگزار می شود.محکم کار در پاسخ به این سوال که آیا 
مشکالت مجموعه ارغوانیه خوراسگان برای برگزاری 
مسابقات برطرف شده است یا خیر بیان کرد: متاسفانه 
شرکت توســعه و تجهیز اماکن ورزشی به هیچ عنوان 
حاضر به پرداخــت هزینه تعمیرات نیســت و با اینکه 
هیچ بدحســابی نکرده بودیم، اما مجموعه ارغوان را به 
یک شخص اجاره دادند که با این کار کیفیت نگهداری 
 آن بسیار پایین آمد و روز به روز هم درحال بدتر شدن

 است.
وی افزود: به هیچ عنوان نمی توانیم مسابقات کشوری را 

در مجموعه سوارکاری خوراسگان برگزار کنیم .

سوال روز

اتفاق روز

خبر روز

 برخی مصاحبه ها ، نوشته های مربیان ، بازیکنان و مسئوالن 
در راستای ساماندهی حمله هوادارانشان در فضای مجازی 

است که الزم است کمیته اخالق به آن رسیدگی کند.
در دو تیم مختلف، دو اتفاق مشابه داریم و دلخوری بازیکنان 
از نگرفتن حقوقشان از تیم های خود. آندرانیک تیموریان و 
کاوه رضایی در حالی گالیه به کنفدراسیون آسیا برده اند که 
هر دو جزو بهترین بازیکنان استقالل بودند. آنها برخالف گفته 

مسئوالن باشگاه که مدعی بودند بدهی برجا نگذاشته اند، از 
باشگاه طلب دارند.

طارمی هم شرایط مشابهی دارد. او هم طلب دارد؛ حتی سعی 
کرد از پرســپولیس برود تا آینده بهتری برای خود رقم بزند 
و هم رشد فنی کند و هم رشد مالی. طارمی هم دیگر جوان 
بیست ســاله نیســت و باید زندگی اش را جمع و جور کند. 
تیموریان بابت پولی که نگرفته مالیات داده تا ممنوع الخروج 

نباشد، کاوه هم مطابق قراردادش پول نگرفته است.
نمونه این بازیکنان را بسیار زیاد داریم، در استقالل صادقی 
ها، مظلومی ها، بیک زاده ها، فخرالدینی ها، پورحیدری ها 
و ... هستند. در پرسپولیس 11 پرونده بین المللی وجود دارد 
و کلی پرونده داخلی. نکته بد ماجرا اینجاست که مسئوالن 
پرسپولیس و استقالل به جای حل این مشکالت راه استفاده 
از ارتش سایبری را در پیش گرفته اند! در استقالل یک جور 

و در پرسپولیس جور دیگر.
استفاده از احساسات هواداران

اینکه آیا بازیکنان کار درســتی می کنند محل بحث است، 
به هر حال آنها از استقالل و پرســپولیس اعتبار می گیرند، 
اما حقوقشــان را هم الزم دارند و روی آن حساب کرده اند. 
با این وجود اتفاق بد این اســت که استقالل و پرسپولیس با 
حرف های مسئوالنشان یا بوقچی هایشان نباید از احساسات 

هواداران برای حل موضوعات قانونی استفاده کنند.
این باشگاه ها فرهنگی هستند؟ 

رو در رو کردن مردم با بازیکنان خــودی و توهین برخی از 
هواداران به بازیکنانشان اصال با واژه فرهنگی باشگاه ها جور 
در نمی آید. گفتن حرف هایی مثــل این: »آندو تیموریان و 
کاوه رضایی می خواهند استقالل را منحل کنند« بسیار زشت 
است و استفاده از افکار عمومی که بعضا سیلی زشت به راه می 
اندازد یا گفتن چنین حرف هایی: »هنوز صابون هواداران ما 

به تن فالنی نخورده است. «
این حرف ها موج هایی به راه می انــدازد که جامعه را تحت 
تاثیر قرار می دهد. فوتبال بازتاب زیادی در رسانه ها چه در 
داخل و چه در خارج از کشور دارد که متاسفانه این کار جامعه 
را فحاش و زشت و بی ســواد نشان می دهد و علت آن حرف 

های اشتباه برخی از مسئوالن این باشگاه هاست.
خیلی ها دوست دارند جلوی این مســائل را بگیرند، همان 
ها باید بدانند این آب از سرچشــمه گل آلود است. نشست و 
برخاست برخی مربیان با قلدرها، مصاحبه های تنش برانگیز 
و ... همه باید در کمیته اخالق بررسی شوند. این کمیته حتما 
موج های زشت در فضای مجازی را می بیند و می تواند با مولد 

های آنها برخورد جدی کند.  

بعد از اینکه زهرا اینچه درگاهی کار خود را در فدراسیون ژیمناستیک آغاز کرد، در یک اقدام عجیب 
تمامی اعضای فدراسیون ژیمناستیک را کنار گذاشت.

شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، کیفرخواست 
پرونده مدافع اسبق تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی را که 
با شکایت امیر قلعه نویی ســرمربی وقت استقالل تشکیل 

شده، صادر کرد.
سال 93 بود که حســین کعبی، بازیکن اسبق پرسپولیس 
تهران  و تیم ملی، اظهاراتی را علیه امیر قلعه نویی سرمربی 

وقت آبی پوشان پایتخت مطرح کرد.
به دنبال انتشار اظهارات کعبی، قلعه نویی از او به دادسرای 
فرهنگ و رسانه شــکایت کرد و پرونده در دست رسیدگی و 
بررسی شعبه دوم بازپرسی دادســرای فرهنگ و رسانه قرار 

گرفت.
در نهایت کعبی، اسفند سال 93 به دنبال احضار به دادسرا، در 
شعبه بازپرسی حضور یافت و توضیحات خود را در خصوص 
شکایت قلعه نویی که تحت عناوین اتهامی افترا، توهین و نشر 

اکاذیب مطرح شده بود، ارائه کرد.
شعبه بازپرسی پس از استماع توضیحات کعبی، برای او قرار 
تامین مناســب صادر کرد و کعبی هم با تودیع قرار صادره، 
آزاد شد.بر اساس این گزارش، طی چند روز گذشته، شعبه 
دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، در ارتباط با بخشی 
از شکایت قلعه نویی علیه کعبی، برای او کیفرخواست صادر 

کرده و در ارتباط با بخش دیگر این شکایت، طی روزهای آتی 
اتخاذ تصمیم می شود.

کعبی که هم اکنون در سپیدرود رشت توپ می زند، سال 93 
پس از اظهارات جنجالی جواد نکونام، کاپیتان اسبق استقالل 
تهران و تیم ملی علیه قلعه نویی، گفته بود:»حرف های جواد 
عین واقعیت اســت و به غیر از قلعه نویی، هشت نفر دیگر از 
مربی گرفته تا مدیرعامل باشگاه، دارند به فوتبال ایران ظلم 

می کنند.«
قلعه نویی و نکونام همــان موقع از یکدیگر شــکایت های 
متقابل کرده بودند که در نهایت شکایت قلعه نویی از نکونام 
در مرحله دادگاه به صلح و سازش طرفین ختم شد و شکایت 
نکونام از قلعه نویی نیز با درخواســت ترک تعقیب نکونام در 

مرحله دادسرا، خاتمه یافت.

شکایت قلعه نویی از مدافع سابق پرسپولیس به کجا رسید؟

به بهانه برخی اتفاقات فوتبالی؛

ارتش سایبری برای توهین!
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بر اساس این قانون که مهم ترین بندهای آن دو موضوع »لزوم 
اخذ مجوز برای تبلیغات پیش فروش از وزارت راه و شهرسازی« 
و »صدور پیش سند از سوی پیش فروشنده برای پیش خریدار« 
است، تمام انبوه سازان یا سرمایه گذاران حوزه ساختمان اعم از 
مسکونی یا غیرمسکونی مکلف هســتند برای اجرای فعالیت 
موردنظر خود در بخش ســاختمان، پــس از خرید زمین، از 
شهرداری جواز ساخت و شناسنامه فنی ملک گرفته و بر اساس 
این دو مدرک، برای پیش خریداران در دفاتر اسناد رسمی پیش 
سند صادر کنند که در این مورد، پیش سند عینا کارکرد سند 
رادار است. علت تصویب چنین قانونی وجود تعداد زیادی پرونده 
شکایت در محاکم قضائی از »به اصطالح انبوه سازان« است که 
پس از درج تبلیغات در رسانه ها و جمع آوری مبالغ باالیی پول 
از مردم، بدون آنکه کوچک تریــن فعالیتی در آن زمین کرده 
باشند، متواری می شــدند. قرار بود با اجرای این قانون جلوی 
چنین رخدادهایی گرفته شود؛ چون پیش خریدار با داشتن 
پیش سند، در عرصه )زمین( با پیش سازنده به صورت مشاعی 
شریک می شود؛ ضمن اینکه پیش خریدار تنها باوجود پیشرفت 
فیزیکی در کار عمرانی، ملزم به پرداخت تدریجی قدرالسهم 

خود از ساخت وساز می شود.

بنابراین همه کارها روال قانونی داشــته و دیگــر از برگزاری 
تجمعات اعتراضی مالباختگان در مقابل نهادهای حاکمیتی و 
شکایات متعدد در دستگاه قضائی از کالهبردارانی که به اسم 
پیش فروش از مردم پول گرفته و متواری می شــوند، خبری 
نخواهد بود. اما ازنظر برخی منتقدان و کارشناسان، هم در اصل 

آن و هم در اجرای آن اشکاالتی وجود دارد:
بر این اســاس با احمد توال، رییس انجمن انبوه سازان مسکن 
اســتان اصفهان گفت وگویی صــورت گرفته کــه در ادامه 

می خوانید:
به اعتقاد شما اجرای قانون پیش فروش ساختمان از چه 

مزایایی برخوردار است؟
با اجرای این قانون، هم پیش فروشنده و هم پیش خریدار بسیار 
متضرر می شوند؛ زیرا یکی از منابعی که پیش فروشنده برای 

ساختمان خود تعریف می کند پیش فروش است.
به طور حتــم با اجــرای این قانــون امکان پیش فــروش از 
پیش فروشنده، ســلب و همین شــرایط برای پیش  خریدار 
ایجاد می شود؛ زیرا افرادی که طالب خرید ساختمان مسکونی 
هســتند طی یک مرحله توان پرداخت کامل مبلغ را ندارند و 
عالقه مندند به مرورزمان و طی دوره ای یک  یا دوساله هزینه ها 

را پرداخت کنند؛ اما با اجرای این قانون آنها از این امکان محروم 
می شوند.

نتیجه این اتفاق چیست؟
عمال به نقطه ای می رســیم که ســازنده مجبور است واحد 
مســکونی خود را تمام کند که هزینه آن کمتر از سرمایه ای 
است که می تواند از مردم جمع آوری کند و خریدار هم مجبور 
می شود مبلغ مدنظر را طی یک یا دو چک پرداخت کند و هر 
دو طرف ضررهای زیادی را متضرر خواهند شد. در قانون فعلی 
پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده مکلف است به ازای هر 
پرداخت و هر یک از اقساط، سهمی از شش دانگ ملک را رسما و 
با ثبت در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار کند؛ حال اگر خریدار 
بعد از یکی دو قسط، بقیه اقســاط را پرداخت نکند، فروشنده 
بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم های واگذارشده ازملک، ناگزیر 
باید به مراجع قضائی مراجعه کند که این وضعیت، چند سال 
فروشنده و سایر خریداران ملک را بالتکلیف گذاشته و سرمایه 

آنها بازگشتی ندارد.
اجرای این قانون چقدر می تواند در رونق بازار مسکن 
تاثیرگذار باشد و کدام ارگان ها باید در اجرای آن ورود 

کنند؟
با اجرای این قانون رکود بازار مسکن تشدید می شود؛زیرا برخی 
نهادها و ارگان ها ازجمله شهرداری ها و اداره ثبت اسناد باید در 
اجرای آن دخالت می کردند؛ اما به دلیل اینکه راهکار ورود به 
این مقوله را برای خودشــان تعریف نکرده اند، اجرایی شدن 

قانون دچار مشکل شده است.
به اعتقاد شــما اجرای این قانــون در جلوگیری از 
کالهبرداری های میلیاردی و پیش فروش ساختمان به 

چند نفر جلوگیری می کند؟
 اجرای این قانــون راهکار این موضوع نیســت؛ زیــرا آن را 
سختگیرانه طراحی کردند. فقط چند مورد پیش فروش واحد 
مسکونی به چندین نفر در کشور اتفاق افتاده که البته بیشتر 
در پایتخت بوده است.در اصفهان هم یکی دو مورد رخ داد که 
در روزهای نخست تخلفات این شرکت ســازنده را به مراجع 
ذی صالح ازجمله مرجع قضائی و راه  و شهرسازی استان اعالم 

کردیم تا شرایط را کنترل کنند.
اگر به خاطر تخلف یک نفر بخواهیم همــه را محکوم کنند، 
صحیح نیست. آن فرد با تخلفات و کالهبرداری های خود تمام 
سرمایه های مردم را جمع  کرده و متواری شده و اکنون نباید 
آحاد جامعه به پای این افراد بســوزند و اجرای چنین قانونی 

صحیح نبوده و دور از انصاف است.

راه اندازی۳۰۰عنوان بازی فکری در خانه خالقیت 
صفیه الســادات موســویان،رییس مرکزتخصصی خانه خالقیت اصفهان گفت:رستوران 
بازی هــای فکری مرکز تخصصــی خانه خالقیت برای گروه های ســنی یک تا۹۹ســال 

با۳۰۰عنوان بازی فکری و هیجانی راه اندازی شد.

خبراخبار

با مسئوالن

در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار 
و شهادت مطرح شد:

از مساجد برای نشر فرهنگ 
شهادت استفاده کنید

در نشست شــورای ترویج و 
توسعه فرهنگ ایثار و شهادت 
به مناسبت گرامیداشت سالروز 
بازگشت آزادگان به میهن اسالمی با حضور نمایندگان 
سازمان ها و به ریاســت فرماندار شهرستان اصفهان در 
محل فرمانداری، تصمیم گیری در باره چگونگی برگزاری 
این آیین با رویکرد تقویت فرهنگ ایثار و شهادت به عمل 
آمد. ابتدا حجه االســالم یاوری پور، رییس بنیاد شهید 
منطقه 2، با اشاره به همکاری شــهرداری منطقه ۳ در 
برگزاری مراسم به یادماندنی تجلیل از آزادگان در سال 
گذشــته، بیان کرد: برنامه های امسال در روز 27 مرداد 
ماه با حضور بیش از 4۰۰۰ آزاده و جانباز و خانواده های 
آنان در محلی مناسب که پیش بینی شده است، برگزار 
می شود. وی از برگزاری اردوی یک روزه فرهنگی تفریحی، 
برنامه دوچرخه سواری به پیروی از سه شنبه های بدون 
خودرو، مسابقه ای باعنوان آزادگان و تندیس استقامت، با 
هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و جانبازان خبر 
داد. در ادامه، علی اکبر نصری، مدیر مجموعه فرهنگی 
آزادگان استان اصفهان، با ابراز اینکه در بیست و هشتمین 
ســالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی هستیم، افزود: 
اگر امروز فرزندان شــهدا و جانبازان به چالش کشیده 
می شوند، به دلیل جا نیفتادن زیرساخت های فرهنگ 
ایثار و شهادت در کشور است. وی پیش بینی هزینه های 
امسال را 75 میلیون تومان، اعالم و بر استفاده از ظرفیت 
و توانمندی های آزادگان در برگزاری مراسم تاکید کرد. 
نصری از وجود 165۰ آزاده در اصفهان خبر داد و با توجه 
به شدت آسیب های تحمیل شده به آزادگان، درجه بندی 
آنها را ناخوشایند خواند. در جلسه شورای ترویج و توسعه 
فرهنگ ایثار و شهادت، حجه االسالم حسن اسالمی بر 
خروجی برنامه های سال گذشته تاکید کرد و گفت: ما 
می توانیم از مساجد برای معرفی و برگزاری  سخنرانی 
آزادگان با هدف نشــر فرهنگ ایثار و شهادت استفاده 

کنیم.
احمد رضوانی، فرماندار شهرستان اصفهان، با گرامیداشت 
ایام ورود آزادگان به میهن اســالمی، اجرای مراسم را با 
مشارکت و استفاده از ظرفیت جانبازان و آزادگان رضایت 
بخش خواند. وی از لزوم همکاری سایر دستگاه ها سخن 
راند و گفت: مشکالت جامعه و تهاجم فرهنگی مستلزم 
حضور پر رنگ نهادها به منظور انتقال فرهنگ و ارزش ها 

به نسل های آینده و با زبان مناسب است.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در همایــش تخصصی تولید 
محتوای الکترونیکی گفت: اهداف امروز سند تحول و برنامه درسی ایجاب 
می کند که ما تولید محتواهای چندرسانه ای داشــته باشیم و معلم باید 
بتواند این محتوا را ایجاد کند؛ چراکه کسی از بیرون این محتواها را تولید 
نمی کند و در غیر این صورت معلمان و آمــوزش  و پرورش از علوم جدید 
بازخواهند ماند. قائدی ها اظهار کرد: توسعه و تعمیق فرهنگ تولید محتوای 

الکترونیکی از نیازهای اساسی آموزش و پرورش و مدارس است.
وی  با اشاره به تولید محتوای الکترونیکی در استان اصفهان ادامه داد: کسب 
رتبه دوم تعداد آمار شرکت کنندگان و کسب رتبه اول کشوری در بخش 
دانش آموزان جشنواره تولید محتوای الکترونیکی، کسب سه رتبه اول تا 
سوم در دانش آموزان و 27 رتبه فرهنگیان در استان اصفهان در مسابقات 
مختلف از جمله افتخارات آموزش  و پرورش استان اصفهان در این حوزه 

است.

مدیر خانه کاریکاتور و طنز حوزه هنری اصفهان اظهار داشت: جایزه ویژه 
جشنواره بین المللی انیمیشن و طنز کودکان لیبو چین، توسط مجتبی 
حیدرپناه، کاریکاتوریست اصفهانی کسب شــد. پیام پور فالح  افزود: 
موضوع این جشــنواره بر محور کودکان بود و مجتبی حیدرپناه تصویر 

کودکی را کشید که روی ویلچر نشسته و در حال بازی لِی لِی است. 
مدیر خانه کاریکاتور و طنز حوزه هنری اصفهــان گفت: کاریکاتور در 
اصفهان در وضعیت خوبی قرار دارد، چندی پیش نیز یک کاریکاتوریست 
دیگر اصفهانی در جشنواره بین المللی آدین دوغان جایزه ویژه را از آن 
خود کرد؛ این در حالی است که یکی دیگر از بانوان لوح افتخار جشنواره 
معتبر ورلدپرس کارتون پرتغال را باموضوع سانسور در بخش کاریکاتور 
موضوعی مطبوعاتی کسب کرد. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته با جمع 
جشنواره های جهانی، اصفهانی ها بین2۰تا25 عنوان را در جشنواره های 

خارجی و ملی کسب کردند.

اصفهان؛ رتبه اول کشوری 
جشنواره تولید محتوای 

الکترونیکی

جایزه ویژه جشنواره 
 بین المللی لیبو چین به 

یک اصفهانی  رسید

شهردار اصفهان:

 سه شنبه های بدون خودرو 
در اصفهان نهادینه شده است

شــهردار اصفهان گفت: خوشــبختانه طرح سه شــنبه های بدون 
خودرو در سطح شهر اصفهان نهادینه شده و همشهریان ما نه تنها 
از دوچرخه بلکه از وســایل حمل ونقل عمومی به خوبی اســتفاده 
می کنند، امیدواریم با همراهی دستگاه های اجرایی شهر و استان و 

هم افزایی بین  آنها این طرح به خوبی اجرا و پیگیری شود.
مهدی جمالی  نژاد اظهار کرد: امیدواریم با همراهی و کمک نهادها و 
با ورود تمام بانک ها در سطح شهر، طرح سه شنبه های بدون خودرو 

به رشد و تعالی خود ادامه دهد. 
وی درباره حمایت از برنامه های فرهنگی در حوزه ترافیک و استفاده از 
دوچرخه، گفت: خوشبختانه اقدامات زیربنایی و زیرساختی مناسبی 
در حوزه عمرانی و ترافیکی در شهر اصفهان انجام شده که در کنار 
این کارها اقدامات شهروندی و آموزش نیز در این حوزه قابل توجه 

بوده است. 
جمالی نژاد ادامه داد: اگر تمام توجه خود را به فناوری های ســخت 
معطوف کنیم و از فناوری های نرم غافل شــویم، کارهای زیربنایی 

نتیجه ای نخواهد داشت.
 شــهردار اصفهان گفت: اقدامــات زیربنایی و کارهــای فرهنگی 
 را به صــورت موازی بــا یکدیگر انجــام می دهیم تــا کارهایمان 

اثربخش شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبرداد:

راه اندازی سامانه»اصفهان 
آنالین«در آینده ای نزدیک

براســاس تفاهم نامه ای که بین اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی اصفهان 
منعقد شد، رانندگان تاکسی این کالنشهر، آداب معاشرت و نحوه 

مواجهه با گردشگران به ویژه گردشگران خارجی را فرا می گیرند.
علیرضا صلواتی معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، 
از راه اندازی سامانه »اصفهان آنالین« به عنوان سامانه تامین نیاز 
گردشــگران داخلی و خارجی به زبان های فارسی و انگلیسی در 
آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در این ســامانه، نیازهای اقامتی، 

پذیرایی و سایر نیازهای گردشگران اطالع رسانی می شود.
وی با اشاره به اینکه ناوگان حمل  و نقل عمومی به ویژه در مناطق 
گردشگر پذیر نوسازی شده است، افزود: روند نوسازی ناوگان حمل 

و نقل عمومی در این مناطق همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان هم از نوسازی 
ناوگان تاکسیرانی فرودگاه اصفهان طی سال های اخیر خبر داد و 
اظهارکرد: نوسازی این ناوگان با هدف توسعه زیرساخت های حمل  و 
نقل گردشگری انجام شد. حسین جعفری با اشاره به اینکه میانگین 
عمر تاکسی  های فرودگاه اصفهان 2 سال قبل، 11 سال بود، افزود: 
اکنون میانگین عمر این تاکسی ها به یکســال و نیم رسیده است.  
وی آشنایی رانندگان تاکســی با زبان های خارجی برای برقراری 
ارتباط کالمی با گردشگران و ارائه خدمات مطلوب به آنها را بسیار 
تاثیرگذار دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی با 
هدف فراگیری زبان های خارجی برای رانندگان تاکســی فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان، از برنامه های سازمان تاکسیرانی 

اصفهان است.

مدیر پروژه پردیس هنر آبشار:

 جاده VIP پردیس هنرآبشار 
درحال اجراست

مدیرپروژه پردیس هنرآبشــار اظهارکرد: پروژه پردیس هنر آبشار 
که از اواخرسال گذشته آغاز شده، در فضایی بالغ بر75 هزارمترمربع 
دردست اجراست. رضاکریمی ادامه داد: مجموع فضاهای فاز یک 
شامل محوطه و درب ورودی، ســالن آمفی تئاتر با ظرفیت ۳ هزار 
نفر، آب نمای مرکزی و مجموعه فرش گل است. مدیرپروژه پردیس 
هنرآبشارخاطرنشان کرد: فضای بعدی در این مجموعه، پیاده روها 
و برکه های مجاور خیابان آبشار اســت که نمای زیبایی به خیابان 

مجاور آبشار می دهد.
وی با اشاره به اینکه یک جاده VIP نیز در پروژه پردیس هنر آبشار 
در حال اجراست، گفت: برای رفاه شهروندان پارکینگی در مقابل 
مجموعه با ظرفیت پارک2۰۰دستگاه خودرو در حال احداث است 
که در باند مقابل خیابان جانمایی شده و عملیات تکمیلی آن در حال 
انجام است.کریمی تاکیدکرد: این پروژه یک مجموعه پارک تفریحی 

است که در محل شهربازی سابق آبشار احداث می شود.

شهرداری

دبیر کمیته فرهنگ رسانه ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،فضای 
اجتماعی اصفهان را دچار رودربایستی می داند ومی گوید: متاسفانه زایش و تحول 
خبری که نیاز دنیای امروز اســت بین خبرنگاران اصفهان دیده نمی شود و صرفا 

شاهد اطالع رسانی های روزمره و مصاحبه های عادی مسئوالن هستیم.
غالمرضارحیمی با انتقاد از رویکرد اجتماعی و فرهنگی حاکم در این استان اظهار 
می کند: فرهنگ مردم اصفهان، محتاطانه و محافظه کارانه است و خبرنگارانی هم که 
می توانند با جریان روز پیش بروند و آن را نقد یا تحلیل کنند، در رسانه های وابسته 
به ارگان ها فعالیت می کنند؛ این در حالی اســت که خبرنگاران تهران خبرهایی 
باارزش خبری کم منتشر می کنند؛ تنها به این خاطر که رسانه با خبرنگار همراه 

است و از او حمایت می کند.
دست به عصا رفتن خبرنگاران اجتماعی به دلیل نداشتن استقالل مالی

منصورگلناری، عضو هیئت  مدیره خانه مطبوعات اســتان اصفهان از نبود امنیت 
شغلی برای خبرنگاران انتقاد می کند و می گوید: آستانه تحمل برخی از مسئوالن در 
استان اصفهان پایین است و وقتی مطلبی منتشر می شود خیلی سریع موضع گیری 
و برخورد می کنند؛ درصورتی که آگاه سازی مردم نتیجه مثبتی دارد و باید نقاط 

کور جامعه گفته شود.
او تصریح می کند: نبود یا ضعف تخصص، ضعف تجربه، ندانستن راه و روش اصولی 
و استفاده نکردن از ظرفیت علمی و دروازه بانی خبر، دلیل دیگر سانسور مشکالت 

اجتماعی اصفهان است.
این روزنامه نگار با اشاره به وابســته بودن رسانه ها به آگهی ادارات و ارگان ها ادامه 
می دهد: متاسفانه بعضی از روزنامه ها یا خبرگزاری ها ابزار الزم را برای استقالل مالی 
ندارند لذا خبرنگاران این رسانه ها مجبورند دست به عصا راه بروند تا به هیچ ارگانی 
برنخورد. گلناری با انتقاد از تقسیم بندی ارشاد برای اختصاص آگهی  به مطبوعات 
اظهار می کند: این تقسیم بندی باعث شد برخی از مطبوعات درآمد مطمئنی داشته 
باشند پس نیازی به اطالع رسانی و زحمت کشیدن برای مردم نمی بینند و برخی 

دیگر نیز چون درآمدشان حذف شده، حاضرند از هر راهی درآمد کسب کنند.
استعداد ملی و بین المللی شدن اتفاقات اجتماعی در اصفهان

او معتقد است: برخی از خبرنگاران دغدغه اطالع رسانی ندارند و صرفا مطلب منتشر 
می کنند چون درآمدشان تامین می شود و میلی به ارتقا ندارند؛ پس حس رقابتی 
بین سرویس ها رخ نمی دهد و همین امر باعث ایجاد روزمرگی برای سرویس های 

اجتماعی شده اســت. این عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات با ارائه پیشنهاداتی 
جهت رفع این مشکالت می گوید: اداره کل ارشاد اصفهان باید بخش تحلیل محتوا 
ایجاد کند و بر اساس رشد، به روز و تاثیرگذار بودن و پرداختن به مشکالت اجتماعی 

تامین شوند تا در این صورت رسانه ها به مشکالت مردم بپردازند.
گلناری محافظــه کاری را آفت یک جامعه می داند و اظهــار می کند: اصفهان جو 
خاصی دارد و انتشار هر اتفاقی می تواند در آن استعداد ملی و بین المللی شدن پیدا 
کند، ممکن است تهدیدها برای خبرنگاران اجتماعی بیشتر شود اما این موضوع 
یک امتیاز و فرصت برای آنهاســت  و این گونه می توانند مخاطب باالیی جذب و 

کسب درآمد کنند. 
وی در پایان گفت: خبرنگاران کالن شــهر اصفهان باید بتوانند حقایق اجتماعی، 
فرهنگی و رسانه ای را بنویسند و با دیدن کاستی ها فریادشان را روی کاغذ بیاورند، 
درواقع این خبرنگاران باید عالوه بر شناســایی نیازها و آســیب های اجتماعی و 
فرهنگی این استان، پیشنهاد و راهکارهای علمی و عملی الزم را به مسئوالن ارائه 
دهند تا مشکالت کاهش یابد و مســئوالن درصدد تقویت نقاط قوت فرهنگی و 

اجتماعی اصفهان برآیند.

دبیرکمیته فرهنگ رسانه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

اصفهانی ها محتاط ومحافظه کارند!

اصفهان در قاب تصویر

آیین تجلیل از خبرنگاران نوجوان سی امین جشنواره بین المللی نشست خبری اجرا خوانی بر پهنه دریا
فیلم کودک و نوجوان

جشن میالد بانوی مهربانی ها در اصفهان برگزار شد
مانور طرح اضطراری فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

رییس انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان تاکید کرد:

تشدید رکود بازار مسکن با اجرای قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان باوجود آنکه سال 88به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، اما 5 سال 
طول کشید تا آیین نامه های اجرایی مواد قانونی آن در هیئت دولت به تصویب رسیده و به دستگاه های 

ذی ربط خصوصا وزارت راه و شهرسازی ابالغ شود.

فرزانه
افسر طاها

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2194 |July 26, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



38
18

35
13

امام جواد عليه  السالم :
كسى كه عمه  ام را در قم زيارت كند او اهـل بهشت است.

چهارشنبه 4 مرداد 1396|2 ذی القعده 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2194| 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2194,  July 26 
 2017 .  12 Pages

صاحب امتياز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسئول: بهمن زين الدين
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانى: اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

خیلی از عادت هــای روزانه ما، می تواننــد به بهره 
هوشی مان آسیب بزنند حتی اگر مقید به حل جدول 
و فعالیت های فکری دیگری باشــیم باز هم ذهن ما 
را تحت تاثیر قــرار می دهند و بهتر اســت با آگاهی 
از آنها این عادات بد را از زندگی مــان کنار بگذاریم. 
 در ادامــه به این عادات نادرســت اشــاره می کنیم، 

با ما همراه باشید.
 استرس زیاد

نگرانی ها در ارتباط با مسائل مالی، پروژه های کاری و 
تالش برای زندگی اجتماعی می  تواند موجب ترشح 
مقدار زیادی هورمون استرس یا همان کورتیزول شود.

پزشکان معتقدند سطح باالی استرس باعث عملکرد 
مغزی ضعیف تر شــده و گاهی اوقــات حتی موجب 

آلزایمر می شود.
 اضافه وزن

اضافه وزن به خصوص در میانسالی موجب عملکرد 
شناختی ضعیف تر شده و خطر ابتال به زوال عقل در 
سال های بعدی را بیشــتر می کند. طی یک مطالعه  
انجام شده یافته ها نشــان می دهد که رابطه  ای بین 
چاقی و کاهش توانایی ذهنی در جوانی و بزرگسالی 

وجود دارد.
 اعتیاد به قند و شکر

پزشکان معتقدند که شــکر و قند باعث افزایش وزن 
شده و مصرف زیاد آن به دلیل التهاباتی که به وجود 
می آورد بر سلول  های مغز شــما تاثیر می گذارد. به 
همین دلیل هم احتمال ابتال به دیابت و زوال عقل در 

افراد دیابتی، بیشتر است.
 انجام همزمان چند کار

انجام دادن کارها به صورت همزمان، مانع از پردازش 
مناسب مغز شما می  شــود و با توجه به محدودیت 
تمرکز نمی توانیم هیچ کدام از آنها را به خوبی انجام 
دهیم؛ به همین دلیل هم انجــام چند کار، ذهن ما را 

متوقف می کند .
دوستان سیگاری

دود ســیگار از ســوی افراد دیگر، مغز را در معرض 
ترکیباتی از مواد سمی 

قرار می  دهد که در 
بلنــد مــدت 
موجب می شود 
تا مونوکســید 
کربن در بدن 

یــش  ا فز ا
یابد و جای 

اکسیژن مورد 
نیاز مغز و بدن 

ما را بگیرد.

گوناگون

 عاداتی که موجب
 افت بهره هوشی می شوند

لبخندک

دامـاد بـا وجـود سـن و سـال کمـش وضـع 
مالـی خوبـی داشـت و مـی گفتنـد در اغلـب 
معامله هایـی کـه انجـام داده، سـود خوبـی بـه 
 دست آورده اسـت. به نظر می رسـید که جوان خودسـاخته ای باشد و

 نشـان داده بـود که خـوب از پـس چم و خـم زندگـی بر می آیـد. من 
که فکر می کـردم در جلسـه اول احتمـاال بعـد از حـرف زدن راجع به 
وضع هـوا و انتخـاب چیزی بـرای خـوردن، وارد بحث هـای اقتصادی 
می شـویم. یکـی دو روزی بود که با دقت بیشـتری به اخبـار اقتصادی 
گوش می کـردم و به حافظه ام فشـار مـی آوردم تا هرچیـزی که راجع 
به اقتصـاد خوانده بودم را سـرهم کنـم، اما اولین سـوال دامـاد در این 
باره بـود که من متولـد چه روز و ماه و سـالی هسـتم. بعد از این پاسـخ 
کوتاه من، نوبت بـه کنفرانـس طوالنی او درباره بررسـی تاریـخ تولدم 
در طالـع بینی هـای هنـدی و چینـی و مصری رسـید. آقـا معتقد بود 
کـه عـروس و دامـاد باید طالـع هماهنگـی داشـته و عروس بایـد قدم 
خیری داشـته باشـد؛ وگر نه هرچیـزی که او رشـته بـود احتماال یک 
شـبه پنبه می شـد. از بخت بد انـگار من درسـاعتی که بـه نحس اکبر 

ر  بود بـه دنیـا آمده بـودم و مشـهو
هیـچ صـورت فلکـی 
درسـت و درمانـی 
هـم آن شـب 
در آسـمان 
 . د نبـو
همیـن 

شـد 
کـه مـن 
از  قبـل 
اینکـه بـه 
آتـش زدن 
ثـروت دامـاد 
نحسـم  قـدم  بـا 
متهم شـوم، عرصه 
را به رقبـای خوش 
 طالـع دیگـر واگذار

کردم.

باغ 
کاغذی

چاپ ششم کتاب »نقش های هندسی در هنر اسالمی« نوشته               
عصام السعید و عایشه پارمان با ترجمه مسعود رجب نیا از سوی 

انتشارات سروش منتشر و وارد بازار نشر شد.
هنر اســالمی از نظر تاریخ آن مورد بررســی های گسترده ای 
قرار گرفته است ولی بررسی شیوه های هنری آن که متضمن 
پژوهش های علمی است ، جز از سوی گروهی اندک مورد توجه 

نبوده است.
نویسندگان این کتاب در تحلیل کار خود تا آنجا که این الگوهای 
هندســی را در روزگار کهن در معماری بــرای اندازه گیری به 

کار می گرفتنــد، دنبال کرده اند. در واقــع در غیاب واحدهای 
اندازه گیری دقیق به بهره گیری از انتقال و انطباق یک نقشــه 
به اندازه های مختلف از طریق جا دادن آن در یک »دایره مبنا« 
در اندازه های گوناگون می پرداختند.این اثر که در هفت فصل 
به نگارش در آمده است مباحثی چون آدمی و اندازه، الگوهای 
هندسی در طرح های اسالمی، معماری، خوشنویسی اسالمی، 
عروض در شــعر عرب، موســیقی در جهان اســالم و تحلیل 
الگوها در هنرهای عملی را مورد ارزیابــی قرار داده و هریک را 

با مثال های قابل لمس در ذهن مخاطبان به تصویر می کشد.

 »نقش های هندسی
قدم خیر در هنر اسالمی« 

اگر در تالش برای تبدیل شدن به یک محقق یا دانشمند 
هستید، باید به شما تبریک گفت؛ چرا که نه تنها حرفه ای 
را انتخاب کرده اید که می تواند باعث افتخار شــما شود، 
بلکه در ایــن حوزه فرصت هــای فراوانی برای رشــد و 
پیشرفت شغلی وجود دارد. در اغلب کشورها، علم و دانش 
از احترام واالیی برخوردار است و تمام شاخه های آن در 

پیشرفت و توسعه نژاد بشر تاثیرگذار بوده  است.
اما در این بین، چند کشور وجود دارد که نه تنها به علم و 
دانش و به طبع به دانشمندان به شدت احترام می گذارند، 
بلکه درآمد باالیی برای دانشمندان خود در نظر گرفته اند.  
اگر عالقه مند به تحصیل در خارج و مهاجرت هستید، در 
ادامه می توانید با پنج کشور برتر دنیا برای دانشمندان و 

محققان آشنا شوید:
1- سوئیس

در سوئیس دانشمندان و محققان ساالنه به طور متوسط 
حدود 95/000 دالر دســتمزد می گیرند و همین مبلغ 
سوئیس را به بهترین کشــور برای محققان تبدیل کرده 
است. حتی بهترین و مطرح ترین محققان می توانند بیش 

از 100/000دالر در سال کسب درآمد کنند؛ گرچه این 
میزان دستمزد عمدتا مربوط به بخش خصوصی است.

۲- آمریکا
با توجه به اینکه در هر سال در آمریکا تحقیقات بسیاری 
 انجام می شــود، جای تعجب ندارد که آمریــکا در رتبه 
 دوم این لیســت قرار گرفته اســت. محققــان به طور 
متوسط دستمزدی حدود 75/000 دالر در سال دریافت 
می کننــد. این دستمـــزد می تواند تــا 110/000دالر 

در سال هم باشد، اما 
درصد بسیار کمی از 
چنین  دانشمندان 
باالیــی  حقــوق 
دریافت می کنند. 

در هــر صورت، 
آمریــکا جای 
برای  خوبــی 
دانشـــــمند 

شدن است.

محققان در چه کشورهایی درآمد باالیی دارند؟)1(
دانستنی ها

حرف حساب

بعضی آدم ها را نمی شود داشت
بعضی آدم ها را نمی شود داشت. فقط می شود 
یک جور خاصی دوستشان داشت. بعضی آدم ها 
اصال برای این نیســتند که برای تو باشند یا تو 
برای آنها. اصال به آخرش فکــر نمی کنی.آنها 
برای این هستند که دوستشان بداری! آن هم نه 
دوست داشتن معمولی نه حتی عشق؛ یک جور 
خاصی دوست داشتن که اصال هم کم نیست.

این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در 
کنج دلت تا ابد یه جور خاص دوســت داشته 

خواهند شد.

»بابا لنگ دراز«
جین وبستر

 ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2194

افقی
1- مقروض بودن به کســی - پیش نویس - فلز 

تمدن
2- بخش و قســمت - از انواع دارایــی اصلی در 

اقتصاد
3- نوعی ریحان - پدید آوردن - ستاره و کوکب
4- پیاله - پسوند شباهت - ناامید - مادر وطن

5-  نفس خســته - دفتری که اثــرات معامالت 
مالی یک موسسه را نشان می دهد - حرف صریح 

- عالمت منفی
6- هر چیز شــبیه مار - درخت زبان گنجشک - 

مرکب دان
7- حرف فقدان انگلیســی - بلیغ و شیوا - درآمد 

خالص حاصله از کار
8- اشک چشم - از شهرهای استان گیالن - فالنی
9- آنچه از کسی باقی می ماند - مجلس ترحیم - 

عمارت بلند و با شکوه
10- خرگوش - ضمیر مخاطب - آزاد و رها

11- دهان - زیستن - اقتصاددان انگلیسی  متولد 
1776 میــالدی که معتقد بود یــک عدم تعادل 
اساسی میان میزان افزایش جمعیت و ازدیاد ثروت 
وجود دارد. وی کتاب معروف »رساله درباره اصل 
جمعیت« را بدون نام نویســنده در سال 1798 

منتشر کرد - چای انگلیسی
12- تیم فوتبال یونانی - واحــد پول زیمبابوه - 

»یک« عامیانه - خرید و فروش
13- سرها - آرزوها - میوه گرمسیری

14- ایــن عنوان مربــوط به کاالها یــا خدماتی 
است که در حال حاضر جزو اقالم دارایی موسسه 
می باشد و در آینده ضمن جریان عملیات موسسه 

به حساب هزینه منظور خواهد شد - گرز آهنین
15- هزار کیلو گرم - گرو گذار - از انواع موسسات مالی

عمودی
1- تنظیم و پیشنهاد اجرای طرح های مالی برای 

عملیات آینده موسسه بازرگانی - فرش انگلیسی
2- محافظ در - پرستاران - زیر و تحت
3- جوانمرد - به تعداد زیاد - پای افزار

4- منحنی - تصدیق روسی - هیچگاه - محافظ 
فلزی جلوی خودروها

5- مادر تازی - فرستاده ازکشوری به کشور دیگر 
- انگیزه زندگی - خدای باستان

6- فارسی زبان - زن گندمگون - ابله و بی عقل
7- بیهــوده - دارای روحــی نامتعــادل - زیبا و 

خوشایند
8- از ادات استثنا - درس عبرت آموز

9- زنجیره - خار پشت بزرگ تیرانداز - پدر ترکی
10- سرزمین - از عوامل اقتصادی کشور - نقطه

11- رنگ ســپید - ترانه - محصول درخت - باال 
پوش مردانه

12- نازک اندیشی - به اندازه - بی حرکت - نیک
13- اهلی - بســته کوچک مدار در کامپیوتر که 
شامل تعداد زیادی عناصر منطقی است - ایستاده

14- از ابــزار نواختن تار - آن طــرف - خدمت و 
غمخواری و محافظت

15- از انواع شــرکت های تجاری طبق ماده 20 
قانون تجــارت - از ارکان بانک ها کــه از 8 عضو 

تشکیل شده است
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مادری که آتش نشانان را متعجب کرد!
در حالی که جان یک کودک یک ســاله به علت گرفتار شدن در داخل یک 
خودرو و گرمای طاقت فرســا در خطر بود، مادر وی بیشتر از اینکه به فکر 
فرزندش باشد به مال و منالش فکر می کرد. هنگامی که ماموران آتش نشانی 
چین در محل حادثه حاضر شدند و قصد داشتند تا جان این کودک را نجات 
دهند، با سوال عجیب این زن مواجه شدند.وی از ماموران پرسید: تعمیر کدام 
یک از شیشه های ماشین برای او هزینه کمتری خواهد داشت؟ بعد از اینکه 
آتش نشانان به این زن گفتند که تعمیر شیشه های سمت مسافر، ارزان تر 
خواهد بود این زن اجازه داد تا همان شیشه را شکسته و جان کودک را نجات 
دهند.گفتنی است؛ در سال 2015 نیز هنگامی که یک پسر 3 ساله در داخل 
یک خودروی گرفتار شده بود، مادر وی به آتش نشانان اجازه شکستن شیشه 
های ماشینش را نمی داد. وی ادعا می کرد توانایی تعمیر شیشه های ماشین 

را ندارد و اصرار داشت درب خودرو توسط یک قفل ساز باز شود.

کارخانه  سیمانی که خانه ای مدرن شد!
زمانی که »ریکاردو بوفیل« به طور تصادفی با این کارخانه سیمان مخروبه 
در سال 1973 مواجه شد، دنیایی از قابلیت ها را در آن مکان دید و آن را به 

خانه ای بی نظیر و منحصر به فرد تبدیل کرد.
این کارخانه که به دلیل ایجاد آلودگی بسته و تعطیل شده است بیرون از 
بارسلونا قرار دارد و پس از خریداری آن توسط بوفیل و تیمش به خانه ای 

زیبا تبدیل شد.
 این معمار برجســته؛ محوطه و نمای بیرونی آن را با گل و گیاه پوشانده 
و نمای داخلی را مناســب با یک زندگی مدرن و فضای کاری مناســب 
طراحی کرده اســت. دودکش هــای صنعتی که زمانی هــوا را پر از دود 
می کردند اکنون تبدیل به گلخانه ای ســر ســبز شده اســت. هر کدام 
 از اتاق هــا با هدفی خــاص طراحی شــده و هیچ کدام شــبیه یکدیگر

 نیستند.

رضا اخوان- شهردار دولت آباد

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری )اجاره( از یک قطعه زمین 

فنس کشی شده به مســاحت 1100 مترمربع جهت راه اندازی پارک بادی واقع در پارک معلم شهر 

دولت آباد به صورت اجاره بها ماهیانه و بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
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