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ابراز تمایل دولتمردان اصفهانی برای سفر به زادگاه خود در هفته دولت؛

 
مدیر امور اداری شهرداری اصفهان خبرداد:

صفحه11
اخذ مجوز استخدام 50 هزار نفر در سازمان امور اداری

اصفهان، میزبان وزرای 
اصفهانی می شود

 رگ های عمرانی
 فضاهای درمانی استان اصفهان ترمیم شده است
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امور مالیاتی استان اصفهان در 
صدرجشنواره شهید رجایی
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سکوگیری دختران نوجوان 
اصفهانی در مسابقات دارت کشور

10

دوچرخه ها رایگان تعمیر می شود 11
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 معاون اول رییس جمهور 
در مراسم رونمایی از تمبر یادبود شهید »محسن حججی«:

نجف آباد، شهر ایثار و ایثارگری است
روز گذشته جلسه معارفه وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطالعات 
با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزارشد.

این مراسم اما میهمانان ویژه ای داشــت: خانواده شهید محسن حججی که قرار 
بود با حضور آنها از تمبر یادبود این شهید رونمایی شود. جهانگیری در بخش اول 

صحبت های خود با اشاره به...

درصــد قابل توجهــی از اخباری 
که ایــن روزها از نقــاط مختلف 
جهان توسط شبکه های خبری، 
خبرگزاری ها و سایت ها مخابره می شود، به تنش های خرد 
و کالن در اقصی نقاط جهان مربوط اســت؛ تنش هایی که 

اغلب با خونریزی و کشته شدن انسان ها همراه می شود.
در این میان، منطقه خاورمیانــه و بحران حضور گروه های 
تکفیری صهیونیستی در سوریه و عراق، بیشترین حجم این 

نوع اخبار را به خود اختصاص داده است.
عالوه بر مناطق خبرساز ، مدتی است که خبرهایی پیرامون 
یکی از چهره های سیاسی جهان به نام »دونالد ترامپ« نیز 
همه روزه بخش قابل توجهی از اخبار را به خود اختصاص 

می دهد.
رییس جمهور تازه کار آمریکایی ها، از وقتی به کاخ سفید پا 
گذاشته، با اظهارنظرهای جنجالی  توجه بسیاری را به خود 

جلب کرده است. 
وی اخیرا با حمایت از اتفاقات نژادپرســتانه ای که در چند 
شــهر آمریکا رخ داد، نه تنها اوضاع را در شــهر آشوب زده 
»شارلوت« آرام نکرد، بلکه درگیری های نژادپرستی را به 

دیگر شهرهای آمریکا کشاند.
رییس جمهور آمریکا عالوه بر آشــوب های نژادپرستانه، 
با کاهش محبوبیــت در میان عموم مردم و ســناتورهای 

جمهوری خواه و دموکرات مواجه شده است.
ترامپ، در صحنه بین الملل با »کیم جونگ اون« دست و 
پنجه نرم می کند و در همین راستا، همزمان نیز باید با ایران 
و روسیه در جنگ های خاورمیانه مقابله کند؛ این در حالی 
است که به گواه کارشناســان و اتفاقات میدانی در سوریه 
و عراق، هیچ امیدی برای پیروزی ائتالف آمریکایی وجود 

ندارد و حتی کار به جایی رسیده است که...

راهبرد جدید ترامپ در پاکستان و افغانستان چیست؟

تنش برای فراموشی تنش؟!

محمد رضا 
شواخی زواره 
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 مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان اصفهان بازهم لغو شد؛

»هاکی« در انتظار دستپخت اداره کل و فدراسیون

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع مناقصه: نصب برج و سیم کشی خطوط 132 کیلو ولت لردگان- فالرد- پتروشیمی )در سه قطعه(

شرط ورود به مناقصه: دارا بودن حداقل رتبه 3 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه نقد بحســاب سیبا 2175090204008 به مبالغ 
750.000.000 ریال) برای قطعه اول( و 655.000.000  ریال )برای قطعه دوم( و 585.000.000 ریال )برای قطعه سوم(؛ در وجه 

شرکت برق منطقه ای اصفهان 
نحوه دریافت اسناد مناقصه: دریافت فایل الکترونیکی اسناد با مراجعه به »سیستم معامالت و تامین کنندگان« وب سایت شرکت برق 
منطقه ای اصفهان به نشانی www.erec.co.ir امکان پذیر خواهد بود. )تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای 

کاری با شماره 031-36277687(
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 96/05/31 تا پایان روز دوشنبه مورخ 96/06/13 

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه:  حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/6/27 به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 
دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/06/27- سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 
مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه: 
- به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء مشــروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.
www.erec.co.ir                http://iets.mporg.ir                        www.tavanir.org.ir

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 960/1005 )نوبت دوم(

م الف: 76863 روابط عمومی شرکت برق  منطقه ای اصفهان 

ادامه در صفحه 2
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 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 در آیین افتتاحیه جشنواره عمران و سالمت دانشگاه علوم پزشکی:

فرا رسیدن سالروز شهادت امام محمد باقر)ع( تسلیت باد
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رونمایی از سه سامانه نظامی در پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(
امیر فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند خاتم االنبیا)ص( گفت: در آستانه دهمین سال 
 تاسیس پدافند هوایی، از سه ســامانه دفاعی و پدافند هوایی »نگاه«، »سمیع« و »بصیر« 

 رو نمایی شد که سامانه  بومی سما برای اهداف با بورد بلند  ساخته شده است.

بین الملل

عربستان و قطر آزادی تلعفر را 
به عراق تبریک گفتند

وزارت خارجه عربستان و قطر در پیام هایی آزادی شهر 
تلعفر از اشغال گروه تروریستی داعش را به دولت عراق 

تبریک گفتند.
به گزارش خبرگزاری رسمی قطر)قنا(، وزارت خارجه 
قطر ضمن تبریک آزادی سازی شــهر تلعفر از اشغال 
گروه تروریستی - تکفیری داعش تاکید کرد که دوحه 
در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در کنار دولت عراق 

ایستاده است.
به نوشته سایت وزارت خارجه عربستان، ریاض نیز در 
پیامی به مناسبت آزادی شهر تلعفر، پیروزی نیروهای 

عراقی بر تروریست های داعشی را تبریک گفت.
این وزارتخانه نیز اعالم کرد که عربستان با هم امکانات 
خود در کنار دولت عراق در مبارزه با تروریسم و افراط 

گرایی ایستاده است.
»عبداالمیر رشــید یارا...« از فرماندهان عملیات آزاد 
ســازی تلعفر روز یکشــنبه از آزادی همه محله های 

تلعفر خبر داد.

وزیر خارجه پاکستان: 

پاکستان از هم پیمانی با آمریکا 
خسارات فراوان دیده است

ایرنا : وزیر امور خارجه پاکستان در تازه ترین اظهاراتش 
درباره روابط اسالم آباد-واشنگتن تصریح کرده پاکستان 
از هم پیمان بودن با آمریکا، جز خسارات فراوان، سودی 

نبرده است.
خواجه آصف گفته که آمریکا نباید پاکســتان را مقصر 
و مســئول ناکامی های 16 ســال اخیر خود در جنگ 
 افغانستان بداند و باید دست از نســبت دادن اتهامات 

بی اساس علیه اسالم آباد بردارد.
وی همچنین در پاسخ به ادعای آمریکایی مبنی بر اینکه 
پاکستان از طالبان افغانستان حمایت کرده و به آنها پناه 
می دهد، گفته است: طالبان افغانستان، مشکل آمریکا 

و افغانستان است و نه مشکل پاکستان.
از هفته گذشته که دونالد ترامپ در اعالم راهبرد جدید 
دولت واشــنگتن در قبال افغانســتان و جنوب آســیا، 
پاکســتان را به صراحت متهم به حمایت از تروریســم 
کرد، تنــش در روابط اســالم آباد-واشــنگتن افزایش 
یافته و احساســات ضدآمریکا در میــان افکار عمومي 
 پاکستان و همچنین در میان مقامات این کشور تشدید 

شده است.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز 
و در آستانه آغاز سال تحصیلی مدارس علمیه در دیداری ۳ ساعته 
با جمعی از فضال و طالب حوزه  علمیه اســتان تهران، با اشاره به 
امتیازات و ویژگی های دوران حاکمیت نظام اسالمی برای انجام 
رسالت و وظایف اصلی روحانیت، تاکید کردند: امروز بشریت بویژه 
نسل های جوان به شدت نیازمند حرف های نو هستند و اسالم 
حرف های نو و جذابی در زمینه انسان، جامعه و سیاست دارد که 
اگر به گوش جهانیان رسانده شود، قطعا پذیرنده بسیاری خواهد 
داشت. حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار با ابراز خرسندی از 
دیدار با طالب جوان و شنیدن سخنان خوب و امیدوارکننده آنان، 
افزودند: شما طلبه های جوان همچون نهال های قدکشیده بوستان 
امامت و والیت هستید و پیشرفت های فکری و افزایش توانایی های 
عملی شما موجب شگفتی پرورش دهندگان تان خواهد شد و خشم 
دشمنان را برخواهد انگیخت. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به آیه ای 
از قرآن کریم مبنی بر خشم کفار از رویش های برجسته اسالمی، 
گفتند: اگر دشمنان اسالم و حاکمیت قرآن از وجود، قاطعیت و 

حرکت ما خشمگین نباشند، باید در مفید بودن خود شک کنیم.
رهبر انقالب اسالمی، روحانیت را ادامه دهنده وظیفه و رسالت انبیا 
برشمردند و خاطرنشان کردند: همانگونه که انبیا به دنبال ایجاد 
زمینه ای برای حاکمیت جهان بینی توحیدی و ایجاد حیات طیبه 

بودند، مهم ترین وظیفه روحانیت نیز ایفای همین رسالت است.

حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: ایجاد حیات طیبه قطعا معارضانی 
خواهد داشــت همانگونه که در مقابل انبیا نیز معارضان وجود 
داشتند، بنابراین روحانیت باید خود را برای کار و تالش پر زحمت 
و بلندمدت و در عین حال تاثیرگذار، مانــدگار و نتیجه بخش، 
آماده کند. ایشان به تشکیل نظام اسالمی در ایران و امتیازات این 
دوران برای انجام وظیفه روحانیت اشاره کردند و افزودند: »حاکم 
بودن فضای اسالمی بر جامعه« یکی از این ویژگی هاست، عالوه 
بر آن، در سطح جهانی نیز یک خأل فکری ناشی از سرخوردگی از 
بی نتیجه بودن تفکرات مارکسیستی و لیبرالیستی وجود دارد 
که زمینه را برای ارائه حرف های نوی تفکر اسالمی فراهم کرده 
است. رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: اگر بتوانیم حرف های 
نو و جذاب اسالم را درخصوص انسان، جامعه و سیاست به گوش 
جهانیان و بویژه نسل های جوان برسانیم، قطعا مورد قبول قرار 

خواهند گرفت.
حضرت آیت ا... خامنه ای وجود وســایل و ابزارهای ارتباطاتی و 
رسانه ای فراگیر به واسطه شــکل گیری فضای مجازی را یکی 
دیگر از ویژگی های دوران کنونی برای رساندن پیام حیات بخش 
اسالم، برشمردند و گفتند: یکی دیگر از امتیازات این دوران، کثرت 
سوال ها و شبهه ها در ذهن هاست که همین زیاد بودن سوال ها، 
ذهن ها را برای یافتن پاسخ ها فعال و زمینه را برای عبور از مرزهای 

علم فراهم خواهد کرد.

ایشــان تاکید کردند: همانگونه که در سوال ها و شبهه ها نباید 
متوقف بمانیم، در یافتن پاسخ نیز باید بدنبال پاسخ های منطقی 

و صحیح برویم.
حضرت آیت ... خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود به برخی 
مطالب مطرح شده از جانب طالب، در این دیدار اشاره و نکاتی را 

در خصوص آنها بیان کردند.
رهبر انقالب اســالمی طالب را به »جدی گرفتن درس و بحث 
علمی« توصیه کردند و در این خصوص گفتند: شرط تاثیرگذاری 
در جامعه، افزایش سواد و ارتقای نصاب علمی است، همچنان که 
امام بزرگوار که در نصاب کامل علمی قرار داشت، توانست مبارزه 

و حرکت عظیم انقالب را به ثمر برساند.
ایشان، الزمه پیشــنهادات اصالحی برای حوزه های علمیه را 
»عملی بودن« آنها برشمردند و افزودند: برنامه در واقع کشیدِن 
راه و جاده به سمت مقصد است، بنابراین باید بر اساس واقعیت ها 
تنظیم، و موانع احتمالی و راه حل ها در آن گنجانده و پیش بینی 
شــود. حضرت آیت ا... خامنه ای، راه رفع نقاط ضعف و رسیدن 
به وضع مطلوب را در گروی عزم راســخ، حرکت پــر انگیزه و 
مبارزه دانســتند و خاطرنشــان کردند: مبارزه یعنی تالش و 
مجاهدت، همفکری و متشکل شدن. ایشان، برداشت برخی افراد و 
نویسندگان مبنی بر تمام شدن مبارزه و انقالب اسالمی را نادرست 
و »خیانت به انقالب« خواندند و خاطرنشــان کردند: انقالب، 
هنجارهای گذشته را به هم می ریزد و هنجارهای جدیدی را بوجود 

می آورد و تداوم انقالب به معنای حفظ هنجارهای جدید است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، حفظ و تــداوم هنجارهای انقالبی را 
دشوار و نیازمند مبارزه دانستند و افزودند: دست هایی که با اصل 
انقالب مخالفت و کارشکنی می کردند، در مقابل تداوم هنجارهای 
انقالبی نیز همین گونه عمل می کننــد، اما همچنان که پیروزی 
انقالب نیازمند مبارزه بود، تثبیت هنجارهــای انقالب و ایجاد 
جامعه اسالمی همچنان نیازمند مبارزه است. رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به مراحل تمدن سازی، افزودند: بر اساس حرکت انقالبی، 
نظام اسالمی بوجود آمد و این توفیقات بسیار مهم حاصل شد اما تا 
رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل دولت اسالمی و جامعه اسالمی 
فاصله زیادی وجود دارد و ما بدون شک در این راه در حال حرکت و 
پیشرفت هستیم. رهبر انقالب اسالمی همه طالب جوان را به تقوا 
و ورع و عبادت و انس با قرآن و دعا توصیه موکد کردند و گفتند: 
بدانید این مسیر بیشتر از تبلیغ زبانی نیازمند تبلیغ عملی است و 

ابتدا باید از خودمان آغاز کنیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای در پایان تاکید کردند: اگر درس و مباحثه 
علمی و ذهن های فعال با تقوا، همراه شوند، قطعا جامعه علمی و 
مذهبی ما که روحانیت نامیده می شود، آینده ای به مراتب بهتر 

از امروز خواهد داشت.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار  با طالب حوزه  علمیه استان تهران:

تثبیت هنجارهای انقالب و ایجاد جامعه اسالمی نیازمند مبارزه است

یادداشت

حکم اعدام سرکرده فرقه عرفان 
حلقه اعالم شده است

رییس کل دادگستری اســتان تهران به بیان توضیحاتی در رابطه 
با حکم محمدعلی طاهری پرداخت. غالمحسین اسماعیلی اظهار 
داشت: رای محمد علی طاهری، سرکرده ای از گروه موسوم به حلقه 
عرفان توسط دادگاه انقالب صادر و به »احدی« از وکالی محکوم 
علیه ابالغ شده است. وی افزود: ضمنا رای صادره قطعی نبوده و قابل 

تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.

توضیحات معاون رییس جمهور 
درباره وزیر پیشنهادی علوم

خانه ملت: حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری با 
بیان اینکه طبق قانون اساســی به رییس جمهور اجازه داده شده 
برای وزارتخانه ای که وزیری ندارد حداکثر به مدت ۳ ماه سرپرست 
منصوب کند، تصریح کرد: هم اکنون رییس جمهور در حال بررسی 

گزینه های تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
معاون پارلمانی رییس جمهور در خصوص گزینه های مطرح شده در 
فضای مجازی برای تصدی پست وزارتخانه مذکور، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر نمی توان از گزینه ای اسم برد و هر آنچه در مطبوعات 
و فضای مجازی مطرح می شود گمانه زنی است؛ بر این اساس باید 
اذعان کرد تا زمانی که نامه کتبی معرفــی نامه به رییس مجلس 

شورای اسالمی ارائه نشود همه مطالب صرفا گمانه زنی است.

پزشکیان در پاسخ به اخطار قاضی پور:

دولت، دیر پرداخت شدن حقوق 
نیروهای مسلح را پیگیری کند

نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اسالمی 
در جلسه علنی روز گذشــته خانه ملت در اخطاری اظهار داشت: 
ارتشی ها و سپاهیان از مرزهای کشــور جمهوری اسالمی ایران به 
طور شبانه روزی پاسداری و حراست می کنند از شما آقای پزشکیان 
می خواهم که به آقای نوبخت دســتور دهید که حقوق ارتشیان و 
ســپاهیان را به موقع پرداخت کنند.قاضی پور با بیان اینکه حقوق 
برخی افراد و نیروهای ارتش و ســپاه نســبت به دیگر کارمندان 
700 هزار تومان نیز کمتر اســت اظهار داشت: اما با این حال هنوز 
حقوقشان پرداخت نشده و تنها حقوق 2۳ روز مرداد آنها پرداخت 
شده است.مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس که ریاست جلسه 
را برعهده داشت در پاســخ به اخطار قاضی پور گفت: اگر دولت در 
خصوص پرداخت حقوق نیروهای مسلح کم کاری انجام داده قابل 
قبول نیســت و باید آن را جبران کند.وی خاطر نشان کرد: از امیر 
حاتمی، وزیر دفاع نیز که در مجلس حضــور دارد می خواهیم که 

معوقات حقوق ارتش و سپاهیان را پیگیری کند.

نگاه

انرژی هسته ایمبارزه با فسادپارلمان برجام

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از جمع بندی 
پرونده تحصیلی برادر رییس جمهور در هفته جاری خبر 
داد.محمدمهدی زاهدی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به 
آخرین وضعیت بررسی پرونده تحصیلی حسین فریدون 
برادر و دســتیار ویژه رییس جمهور در این کمیســیون، 
اظهار داشت: کمیته سه نفره بررســی پرونده تحصیلی 
آقای فریدون گــزارش اولیه ای را ارائــه کرده اند که مقرر 
شد با حضور اعضای کمیته ایراداتی که در گزارشات ارائه 
شده، مرتفع شــود.وی با بیان اینکه پس ار رفع ایرادات و 
جمع بندی، گزارش در کمیسیون بررسی، تعیین تکلیف و 
قرائت می شود، ادامه داد: در هفته جاری پس از رفع ایرادات 
گزارشات ارائه شده از سوی کمیته سه نفره، گزارش نهایی 
جمع بندی می شود.به گزارش تسنیم، از بهمن ماه سال 
گذشته کمیته  سه  نفره ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس متشکل از محمد قمی، سید محمدجواد ابطحی و 
کارن خانلری برای بررســی نحوه قبولی و ادامه تحصیل 
حسین فریدون در دوره دکتری روابط بین الملل پردیس 
بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تشــکیل شد؛ قرار بود 
اخیرا گزارش این کمیته در کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس ارائه شود.

رییس کمیته تحقیــق و تفحص از صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان با اشــاره به ارائه گزارش نهایــی مهر ماه در 
مجلس گفت:در پرونده بانک ســرمایه شاهد بودیم که 
شــرکت های صوری را به نام برخی افراد کارتن خواب 

ایجاد و اقدام به دریافت وام کردند.
جبار کوچکی نژاد درباره قرائت گزارش تحقیق و تفحص 
از صندوق ذخیره و بانک ســرمایه اظهار کرد: گزارش 
مقدماتی از تخلفات بانک سرمایه در جلسه کمیسیون 
آموزش ارائه و گزارش نهایی مهــر ماه در صحن علنی 

قرائت خواهد شد.
همچنین اسدا... عباسی، عضو کمیته تحقیق و تفحص 
از صندوق ذخیره به تســنیم گفت: گزارش نهایی تیم 
تحقیق و تفحص در حال جمع بندی است و پس از آن در 
کمیسیون آموزش بررسی و پس از آن به هیئت رییسه 

ارائه و در صحن علنی قرائت خواهد شد.
وی افزود: جمع بندی هنوز نهایی نشده است و بخشی از 
مستندات باقی مانده و امیدواریم تا نیمه شهریور روند آن 
به اتمام برسد، در بحث بانک سرمایه به تخلفات جدید 
رسیدیم که در حال تنظیم آن هستیم و در صوت تایید 

گزارش می دهیم.

زاهدی تشریح کرد: 

جدیدترین خبرها از پرونده 
تحصیلی »حسین فریدون«

جبار کوچکی نژاد مطرح کرد: 

ماجرای دریافت وام 
کارتن خواب ها از بانک سرمایه

مشاور عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا :

برجام اجازه بازدید از مراکز 
نظامی ایران را نمی دهد

عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی:

بازطراحی راکتور اراک وارد 
فاز عملیاتی شده است

مشاور عالی نظامی فرماندهی معظم کل قوا گفت: هیچ 
مقامی نه خارجی، نه داخلی جــز با اجازه رهبری حق 

بازدید از مراکز نظامی ایران را ندارد.
سردار سرلشــکر ســید حســن فیروزآبادی، مشاور 
عالی نظامــی فرماندهی معظــم کل قوا با اشــاره به 
جوســازی های اخیر غربی ها به خصــوص آمریکا در 
خصوص اینکه ایران باید اجازه بازدید از مراکز نظامی 
خود را بدهــد اظهار کرد: خانم نیکــی  هیلی،نماینده 
آمریکا در ســازمان ملــل، مامور فتنه جدید اســت و 
 دروغ می گوید. برجام اجــازه بازدید از مراکز نظامی را 

نمی دهد.
وی تاکید کرد: در جمهوری اسالمی ایران جز با اجازه 
فرماندهی کل قوا هیچ مقامی نه خارجی، نه داخلی و نه 
حتی مقامات نیروهای مسلح غیرمرتبط حق بازدید از 

مراکز نظامی ایران را ندارد.
وی با بیان اینکه آمریکا بهتر است فتنه انگیزی جدید 
را کنار بگذارد، گفت: ترامپ با این خیمه شــب بازی ها 
می خواهد توجــه دنیا را از درگیری های نژادپرســتی 
 در آمریــکا منحــرف کنــد، امــا بــاز هم شکســت 

خواهد خورد.

محمدجواد جمالــی نوبندگانی، عضو هیئت رییســه 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری 
خانه ملت، در خصوص آخرین وضعیت بازطراحی راکتور 
اراک که یکی از مفاد برجام بود اظهارداشت: باز طراحی 
راکتور اراک از جمله اقداماتی بــود که در برجام به آن 
تاکید شده اســت به همین جهت گروهی به مدیریت 
ایران تشکیل و کشــور چین هم یکی از طرفین پروژه 

بازطراحی معرفی شد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برای بازطراحی راکتور 
اراک نیاز به همکاری آمریکایی هــا نداریم و با توان و 
دانش دانشــمندان جوان کشــور از عهده طراحی این 
راکتور برخواهیم آمد.جمالی نوبندگانی با بیان اینکه فاز 
اول باز طراحی راکتور اراک انجام شده است، توضیح داد: 
این پروژه مرحله بندی دارد و در مرحله اول مطالعات و 
موافقت نامه های الزم انجام شد که البته در این بخش 
تاخیر بسیاری وجود داشــت، اما در نهایت از آن عبور 
کردیم.عضو هیئت رییســه کمیســیون امنیت ملی 
وسیاســت خارجی در مجلس شــورای اسالمی اظهار 
داشت: اکنون وارد فاز دوم بازطراحی راکتور اراک یعنی 

شروع عملیات اجرایی آن شده ایم.

پی بی اس، شبکه تلویزیونی ملی آمریکا، ضمن پخش گزارشی از عرشه 
ناو هواپیمابر نیمیتس می گوید کارشناسان در جست وجوی راه های 
 جدیدی برای بازداری، از بین بردن یا از کار انداختن پهپادها هستند.

پی بی اس گــزارش داد: مقابله با تهدیدهای ایران علیه کشــتی های 
جنگی آمریکا در خلیج فارس در دســتور کار کارشناسان وزارت دفاع 

ایاالت متحده قرار گرفته است.
پی بی اس اظهارات»ِدیو کورتز« فرمانده عملیات اجرایی ناو نیمیتس 
را نقل می کند که گفته اســت پهپادهای ایران تقریبــا همه روزه بر 
 فراز کشــتی های جنگی زیرمجموعه ضربتی ناو هواپیمابر نیمیتس 

پرواز می کنند.
این شــبکه به نقل از مقامات نظامی آمریکا می گوید حتی اگر منظور 
ایران »دردســر آفرینی« باشــد، پرواز پهپادها بر فــراز این مجموعه 

می تواند خطر یک برخورد جدی تصادفی را پیش بیاورد.

شبکه تلویزیونی ملی آمریکا گزارش داد:

پنتاگون درپی راهی برای 
مقابله با پهپادهای ایران

میزان:پایگاه خبری»دبکا« در گزارشی نوشت که نتانیاهو از سفر مسکو که 
درباره حضور ایران در سوریه بود دست خالی برگشت.پایگاه خبری »دبکا« در 
گزارشی ضمن اشاره به حمالت اخیر داعش در اروپا نوشت که داعش عالوه بر 
عراق و سوریه در جبهه سوم نیز حمالت تروریستی خود را ادامه می دهد که 
این جبهه کشورهای اروپایی هستند.دبکا نوشت: در حال حاضر چهار گروه 
که در سوریه علیه گروه تروریستی داعش در حال مبارزه هستند عبارتند 
از ارتش سوریه، نیروهای مقاومت حزب ا...، حشدالشعبی و گروه های کرد.

این پایگاه خبری در ادامه نوشت: از آنجایی که ترامپ و پوتین برای کاهش 
حضور نظامی خود در سوریه به توافق رسیده اند؛ بنابراین بنیامین نتانیاهو 
در درخواست خود مبنی بر کاستن از نفوذ ایران در سوریه به هیچ پیشرفتی 
دست پیدا نکرد.در ادامه این گزارش آمده است: اخیرا این نظریه گسترش 
یافته که داعش به خاطر جبران تلفات و شکست های خود در سوریه حمالت 

تروریستی در اروپا را افزایش داده است.

پایگاه خبری »دبکا« :

 سفر نتانیاهو به روسیه 
بی نتیجه بود

راهبرد جدید ترامپ در پاکستان و افغانستان چیست؟

تنش برای فراموشی تنش!؟
...ادامه از صفحه اول

 زمزمه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری از مسئوالن اروپایی نیز 
از پیش شرط نبودن بشار اسد در آینده سوریه عقب نشینی کرده اند.

با این حال نکته قابل توجه اینجاست که با وجود تنش های زیاد، عقل 
سلیم هر انســانی حکم می کند که در پی کاهش تنش ها باشد، اما 

ترامپ در پی ایجاد تنش های جدید است و این جای تعجب دارد.
در همین چارچوب دونالد ترامپ،چند روز پیش راهبرد خود در مورد 
افغانستان را اعالم کرد؛ راهبردی که بوی تنش از آن به مشام می رسد.

در این راهبرد، هشدارهایی جدی به تروریســت ها داده شده است، 
چنان که دونالد ترامپ بســیار واضح به تروریست ها اولتیماتوم داده  
که هیچ مکان امنی برای آنان وجود نخواهد داشــت. او به پاکستان 
هم هشــدارهای جدی داد و گفت، حمایت پاکستان از تروریست ها 
دیگر قابل قبول نیست و مردم پاکستان باید تصمیم بگیرند که کدام 

طرف هستند.
ترامپ از حکومت افغانستان هم خواست که سهمی از هزینه های جنگ 
با تروریسم در این کشور را برعهده بگیرد و تاکید کرد که از سوی آمریکا 

چک سفید امضا برای این کشور وجود ندارد. 
در این راستا وزارت خارجه پاکســتان در واکنش به اعالم استراتژی 
جدید واشنگتن در مورد افغانستان و اظهارات دونالد ترامپ در مورد 
این کشور، گفته است که آمریکا به جای »نشر اکاذیب« ما را در مبارزه 

با تروریسم یاری کند.
در چارچوب واکنش مقامات پاکســتانی به مواضــع ترامپ، یکی از 
مقامات عالی وزارت امور خارجه آمریکا که بار سفر به پاکستان بسته 
بود تا در اسالم آباد درباره راهبرد جدید واشنگتن درقبال جنوب آسیا 
با پاکستانی ها گفت و گو کند، برنامه ســفرش در دقیقه 90 و طبق 

خواسته دولت پاکستان لغو شد.
با این اوصاف ، طی چند روز گذشته در مورد اهداف ترامپ از اعالم آنچه 
راهبرد جدید آمریکا خوانده شده تحلیل های فراوانی در رسانه های 
مختلف منتشر شده است، با این حال و با توجه به اینکه ترامپ در زمان 
مبارزات انتخاباتی اش همیشه به این نکته اشاره می کرد که آمریکا 
شــش تریلیون دالر در خاورمیانه خرج کرده که با این مبلغ امکان 
چندین بار بازسازی آمریکا وجود داشته است، شاید بتوان گفت که 
احتماال او در پی یک درگیری مســتقیم نظامی دیگر در غرب آسیا 
نباشد و حرف های جدید او در مورد پاکستان صرفا در حد یک تنش 

لفظی برای امتیاز گیری و انحراف افکار عمومی داخل آمریکا باشد.
هر چند که انســان بی ثباتی مثل ترامپ هر تصمیم شتاب زده ای را 
ممکن است اتخاذ کند ، با این وجود به نظر می رسد که او برای فرار 
از تنش های داخلی و فرار از شکســت هایی که آمریکا در غرب آسیا 
متحمل شده و شاید حتی برای فرار از اینکه برخالف همه ادعاهای 
جنگ طلبانه در مقابل کره شمالی، عمال کاری از پیش نبرده است ، به 
دنبال ایجاد یک تنش در یک کشور ضعیف است تا شاید مردم آمریکا 
ضعف های او در مدیریت تنش هایی که این کشور با آن روبه رو است 

را فراموش کنند.
 شــاید رییس جمهور ایاالت متحده می خواهد عدم حمله نظامی 
به پاکستان را اهرمی برای فشــار بر ایران و روسیه قرار دهد تا بتواند 
شکست های این کشور در جبهه هایی مثل عراق و سوریه و حتی کره 
شمالی را تا حدودی جبران کند و امتیازاتی از ایران و روسیه بگیرد تا 
در این صورت وجهه یک آمریکایی مقتدر که به مردم آمریکا قول داده 

بود را عملی کند.
گذر زمان همه چیز را مشــخص می کند. باید صبر کرد و دید که در 
آینده حرف های تنش زای ترامپ صرفا در حد حرف است و یا جنبه 

عملی نیز به خود خواهد گرفت.

کافه سیاست
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 اصفهان، صادرات میوه تابستانی 
به سایر استان ها نداشته است

رییس میدان میــوه و تره بار اصفهان گفــت: در حال حاضر تمام 
میوه های ســردرختی اصفهان در بازار به پایان رســیده اســت 
و باتوجه به برداشــت پیاز از اطــراف اصفهــان و وارد کردن آن 
به بــازار، قیمت این محصــول کاهش یافت؛ پیاز، هــم از اطراف 
 اصفهان و هــم از اســتان های نزدیک مثل شــیراز وارد اصفهان 

می شود.
ناصر اطرج اظهار داشــت: در حــال حاضر هنوز ســیب زمینی 
 فریدن برداشــت نشده اســت و اواســط شــهریور ماه وارد بازار

می شود.
وی گفت: اکنون عرضه و تقاضای میوه به مرز تعادل رسیده است 
و با هیچ کمبــودی در حوزه میوه و تره بــار و صیفی جات مواجه 

نیستیم.
اطرج با اشــاره بــه اینکه قیمــت میوه نســبت بــه هفته های 
گذشــته در اصفهــان کاهــش یافتــه اســت، ادامــه داد: در 
 زمــان حاضر تمام ســردرختی هــای اصفهان به اتمام رســیده 

است.
وی گفت: هم اکنــون زردآلو، گیالس و آلبالــو از جمله میوه های 
 ســردرختی  اصفهان به شــمار مــی رود کــه به اتمام رســیده 

است.
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان با اشاره به اینکه هم اکنون هلو 
و شلیل به وفور در بازار است و مشکلی در تامین میوه های تابستانی 
نداریم، گفت: استان اصفهان صادرات چندانی در زمینه میوه های 

تابستانی به دیگر استان ها نداشته است.

در شهر

اخبار

پیش بینی برداشت هفت هزار تن گالبی از باغات استان اصفهان
مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی استان اصفهان، با اشــاره به اینکه خشکسالی 
مهم ترین عامل محدودکننده تولید باغات گالبی اســتان است، گفت: پیش بینی 

می شود هفت هزار تن گالبی از باغات استان اصفهان برداشت شود.

خرید و فروش دام، فقط با 
مجوز اداره کل دامپزشکی

مدیرکل دامپزشکی استان گفت: در استان قم مواردی از  
ابتالی دام به تب برفکی مشاهده شده که کنترل بیماری 
نیازمند مراقبت بیشتر دامداران است. دکتر شهرام موحدی 
افزود: هرگونه خرید، فروش، کشتار و حمل و نقل دام باید 
با نظارت اداره کل دامپزشــکی استان و گواهی بهداشتی 
صورت گیرد. وی از دامداران خواست برای واکسینه کردن 
دام های سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی، اقدام و 

دامداری های خود را ضد عفونی کنند.
 مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: 33کشتارگاه، 
37مکان موقتی ذبح و 80گروه ثابت و ســیار در روز عید 
قربان، بر دام های قربانی مردم از نظر سالمتی و ذبح شرعی 

نظارت می کنند.
موحدی با بیان اینکه هرگونه ذبح دام خارج از کشتارگاه 
و دید ناظران بهداشــتی خطرآفرین است، افزود: پارسال 
در این ایام حدود 800کیلوگرم دام ذبح شــده ناسالم و 

غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شد.
وی افزود: مردم می توانند با مراجعه بــه پایگاه اداره کل 
دامپزشکی اســتان اصفهان یا تماس با شماره 1512، از 

محل استقرار تیم های ثابت و سیار اطالع کسب کنند.

درآمد ۱۵۰میلیاردی بهره برداران 
از گیاهان دارویی در اصفهان

رییس اداره بهــره بــرداری اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان گفت: برداشت گیاهان دارویی 
در بیش از ۴50 هزار هکتار از رویشگاه های منابع طبیعی 

استان اصفهان آغاز شده است.
آبتین میرطالبی افزود: برداشــت گیاهان دارویی کتیرا، 
باریجه، آنغوزه، اسپند، علف چای، پونه، خارشتر، موسیر و 
شکر تیغال در اراضی منابع طبیعی استان آغاز شده است.

وی با بیــان اینکه پیش بینی می شــود بیش از 320 تن 
داروی گیاهی از این رویشــگاه ها برداشــت شود، اظهار 
داشت: با برداشت این محصوالت حدود 150 میلیارد ریال 

نصیب بهره برداران منابع طبیعی می شود.
رییــس اداره بهــره بــرداری اداره کل منابــع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه حدود 
80درصد کتیرای کشور در این اســتان تولید می شود، 
گفت: پیش بینی می شــود برداشــت ایــن محصول در 
مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل حدود 30 درصد 
افزایش داشته باشــد. وی بیان داشت: گونه های گیاهی 
 اســتان اصفهان به کشــورهای اروپایی و هندوســتان

 صادر می شود.

قیمت انواع هدست واقعیت 
VR مجازی، عینک

بازار

SONY Launch Bundle سونی

 22,500,000
ریال

 22,750,000
ریال

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: استان اصفهان بیش 
از یکهزار و ۴00 ســایت اینترنتی فروشگاه مجازی دارد که از این تعداد 

بالغ بر 600 فروشگاه مربوط به شهر اصفهان است.
جواد محمدی فشارکی تصریح کرد: از بین این 600 فروشگاه، تنها 30 
فروشگاه اقدام به اخذ مجوز کرده و مابقی هنوز اقدامی در این زمینه انجام 
نداده اند که ما اخطارهای الزم را به آنها داده ایم و امیدواریم درخصوص 

اخذ مجوزهای الزم اقدام کنند.
وی با بیان اینکه فروشگاه های مجازی نسبت به اخذ مجوزهای قانونی 
باید اقدام کنند، عنوان کرد: اگر این فروشگاه ها فاقد پروانه باشند، طبق 
ماده 27 قانون نظام صنفی مجبوریم از طریق پلیس فتا و با مجوز مقام 
قضائی، آن سایت یا کانال را مسدود کرده و جلوی فعالیت متصدیان را 

بگیریم.

کمتر از ۵ درصد 
فروشگاه های اینترنتی 

استان مجوز دارند

سکه تمام بهار آزادی
11،930،000 ریال)طرح جدید(

6،480،000 ریالنیم سکه

3،770،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،209،660  ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

SONY VR سونی

 14,500,000
ریال

 14,600,000
ریال

SAMSUNG Gear VR سامسونگ

 1,480,000
ریال

 2,250,000
ریال

رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: دریافت آب برای کشت 
پاییزه در بهمن ماه یک تجربه تلخ بود؛ بنابراین امسال آب را برای آبان 
ماه درخواست کرده ایم. حسین محمد رضایی اظهار داشت: سال گذشته 
ما یک تجربه تلخ داشتیم و با دریافت آب در بهمن ماه تنها 35 درصد از 
زمین های کشاورزی شــرق اصفهان زیر کشت رفت. وی بیان داشت: با 
دریافت آب در آبان ماه و باز بودن به مــدت یک ماه می توان 50 درصد 
زمین های کشاورزی را زیر کشت برد. محمد رضایی گفت: در حال حاضر 
برای دریافت آب کشت پاییزه، نامه ای به آب منطقه ای، ارسال و آب را در 

آبان ماه طلب کردیم که هنوز پاسخی نداده اند.
 رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان اعالم کرد: وقتی سد پرآب 
شــود، با کامل شــدن آبگیری، یک میلیارد و ۴50 میلیون متر مکعب 

قابلیت آبگیری وجود دارد.

تجربه تلخ دریافت آب 
زاینده رود برای کشت 

پاییزه در بهمن ماه

نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه احتکار مســکن در 
سال های گذشته به افزایش قیمت اجاره بها دامن زده است، گفت: برای خانه دار 
شدن اقشار متوســط و ضعیف جامعه، باید زمینه رشد ساخت و ساز و همچنین 
عرضه مسکن های ساخته شده به بازار فراهم شود. سید ناصر موسوی الرگانی با 
بیان اینکه انتظار ما از بازار مسکن، ایجادثبات در نرخ اجاره بهاست، اظهار داشت: 
رابطه میان نرخ تورم و قیمت مسکن در حال حاضر معکوس است.وی با اشاره به 
قرار گرفتن در فصل نقل و انتقاالت مسکن، افزود:هر ساله در نتیجه نبود یا ضعف 
نظارت ها، افزایش نرخ اجاره بها رخ می دهد و باید ساز و کار دقیقی در این زمینه 
تعیین شود. نماینده مردم فالورجان در مجلس بیان داشت: تعیین سازو کار برای 
اجاره در شرایطی است که به اعتقاد کارشناســان برای انجام یک اقدام عملی در 
زمینه کاهش نرخ اجاره بها، باید تعادلی میان عرضه و تقاضا در بحث مسکن ایجاد 
شود. وی با تاکید بر اینکه ساخت و ساز می تواند تعادل عرضه و تقاضا را بیشتر کرده 
و به کاهش نرخ اجاره  بها بینجامد، تصریح کرد: به اعتقاد کارشناسان چنانچه ساخت 
و ساز در کشور افزایش یابد، کاهش عرضه جبران شده و اجاره نشینی هم تا حد 
امکان کمتر خواهد شد. موسوی الرگانی با بیان اینکه طرح مسکن مهر پروژه خوبی 
برای کاهش نرخ ها در بازار اجاره بها بود، گفت: در حال حاضر کاهش قدرت خرید 
مردم، اجاره نشینی بیشتر آنها را رقم زده است و برای خانه دار شدن اقشار متوسط 
و ضعیف جامعه، باید زمینه رشد ساخت و ساز و همچنین عرضه مسکن های ساخته 
شده به بازار فراهم شود.موسوی الرگانی تصریح کرد: احتمال افزایش نرخ اجاره بها 
در شرایطی است که اگر بپذیریم نرخ تورم کاهش یافته، این موضوع در بازار مشهود 

باشد؛ در غیر این صورت بحث تورم اسمی بوده و در عمل وجود ندارد. 

احتکار مسکن، عامل مهم افزایش نرخ 
اجاره بهاست

دیدگاه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان، از 
افتتاح و بهره برداری 25 طرح آبی روستایی با اعتباری بالغ 
بر 11میلیارد تومان در روزهای باقــی مانده از هفته دولت 

امسال خبر داد.
محمدحسین قرائتی اظهارکرد: این طرح ها شامل افتتاح و 
بهره برداری از 8 طرح آبرسانی، 12 طرح اصالح و بهسازی 

شبکه، 3 مجموعه آب شیرین کن و 2 تصفیه خانه است.
وی ادامه داد: در این طرح ها، عملیاتــی همچون اصالح و 
بهسازی 86 کیلومتر شــبکه آبی، احداث 10 کیلومتر خط 
انتقال، ســاخت مخزن آب در مجموع به حجــم 2 هزار و 

300متر مکعب و راه اندازی ایستگاه پمپاژ انجام می شود.
به گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان 

اصفهــان، 35 هزار نفر جمعیت روســتایی در اردســتان، 
خوروبیابانک، تیران و کرون، شــهرضا، فالورجان، دهاقان، 
فریدن، لنجان، کاشــان و اصفهان از این طرح ها بهره مند 

می شوند.
قرائتی خاطرنشــان کرد: در ســال های 9۴ و 95 نیز 168 
مجتمع آبرسانی با هدف تامین آب شرب سالم و پایدار برای 
مجموعه روستاهایی در استان اصفهان با جمعیت 218 هزار 
نفر و با هزینــه ای بالغ بر 32 میلیارد و ۴8 پروژه آبرســانی 
به تک روســتاها با جمعیتی افزون بر 60 هزار نفر با اعتبار 

1۴میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
وی اضافــه کرد: هم اینک 90 درصد روســتاهای اســتان 
اصفهان از آب شرب سالم و پایدار استفاده می کنند و مابقی 
نیز به طور سیار با حجمی بالغ بر یکهزار و 300 متر مکعب در 

روز آبرسانی می شوند.
از مجموع هزار و 339 روستا در استان اصفهان، 951 روستا 
تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
قرار دارند. این شرکت آبرسانی، برای 650 هزار نفر در استان 

و 2 میلیون رأس دام آب تامین می کند.

2۵ طرح آبی روستایی در استان اصفهان به بهره برداری می رسد

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

آگهی فراخوان عمومی مشارکت
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اجرای ماده 27 قانون الحاق 2 به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستور العمل 
مصوب شورای اقتصاد در نظر دارد تعدادی از پروژه های ورزشی خود را به شرح ذیل جهت مشارکت با بخش غیردولتی به منظور تکمیل 

یا احداث )در قالب BOT( از طریق فراخوان عمومی به مجری و بهره بردار واجد شرایط مطابق قرارداد فی مابین واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع بیشتر از شرایط به سایت )www.isfahan.msy.gov.ir( و برای دریافت اسناد شرکت 
و مدارک مربوطه تا تاریخ 96/06/11 به امور قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان اســتان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، 
درخواست خود را به همراه مدارک اعالم شده تا ساعت 12 ظهر روز سه شــنبه 96/06/21 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده و رسید دریافت دارند. ضمنا زمان بازگشایی پاکتهای متقاضیان روز 
چهارشنبه مورخ 96/06/22 راس ساعت 10 صبح در محل اداره کل می باشد. متقاضیان می توانند قبل از تکمیل اسناد مزایده از مکان 

مورد اجاره بازدید به عمل آورند.
1- تکمیل و احداث مجموعه ورزشگاه بهارستان 

2- احداث استخر سرپوشیده شهید فکری کاشان
3- سالن چند منظوره شهر سین برخوار

4- زمین چمن مصنوعی سالن چندمنظوره و سالن پرورش اندام آران وبیدگل
5- سالن ورزشی چند منظوره آقایان شاهین شهر

6- زمین چمن مصنوعی شاهین شهر
7- زمین چمن ورزشگاه خیبر اصفهان واقع در هفتون

نوبت دوم

م الف: 78456 

استانداراصفهان  از 15 دســتگاه اجرایی استان اصفهان، به 
عنوان دستگاه های برتر، تجلیل و از اداره کل امور مالیاتی نیز 

به عنوان دستگاه برتر تقدیر کرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در آیین تجلیل 
از دستگاه های برتر استان که در محل دانشگاه اصفهان برگزار 
شد، بااشــاره به خدمات ارزنده دســتگاه در ارائه خدمت به 
ارباب رجوع بیان داشــت: تقدیراز دســتگاه های خدمتگزار 

شایسته مردم به شکرانه یکسال تالش وخدمت مردمی است.
نعمــت ا... اکبــری، لیاقت وشایســتگی خدمت بــه مردم 
شهید پرور استان را دارای اهمیت دانســته وافزود: ارزیابی 
عملکرد دستگاه های اجرایی اســتان با ظرافت خاصی انجام 
پذیرفته کــه دراین ارزیابی گروه بندی ها و دســته بندی ها 

متناسب بافعالیت دستگاه ها درنظر گرفته شده است.
استاندار اصفهان در این مراسم با گرامیداشت هفته دولت و 

یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: هفته دولت، هفته 
همدلی مردم و مسئوالن است. 

رسول زرگرپور افزود: در این هفته با تبیین اقدام ها و خدمات 
دولت، مردم بیش از پیش به دولت نزدیک می شوند.

وی با اشــاره به برگزاری جشنواره شــهید رجایی و ارزیابی 
دســتگاه ها در این جشــنواره گفت: هدف از برگزاری این 
جشنواره، آگاهی سازمان ها و دســتگاه های اجرایی از نقاط 
ضعف و قوت خود اســت تا با بررســی این نقاط، نسبت به 
برطرف شــدن نقاط ضعف و تقویت شــاخص های مثبت 

اهتمام ورزند. 
اســتاندار اصفهان ارزیابی عملکرد را بهترین راهبردها برای 
دستگاه های اجرایی دانست و افزود: ارزیابی عملکرد، اهداف 
و برنامه هر سازمان را مشــخص کرده و یکی از فعالیت های 

کلیدی و عناصر اصلی مدیریت به شمار می آید. 
وی عملکرد سازمان ها و دســتگاه های اجرایی را در زندگی 
مردم تاثیرگذار دانســت و گفــت: عملکرد ســازمان ها و 
دســتگاه های اجرایی با کیفیت زندگی مــردم گره خورده 
است و هرگونه تالش برای ارتقای سازمان ها و دستگاه های 

اجرایی، بهبود کیفیت زندگی مردم را به همراه دارد. 
زرگرپور از کارمندان به عنوان با ارزش ترین ســرمایه های 
سازمان ها و دستگاه های اجرایی نام برد و تصریح کرد: راضی 
نگه داشتن کارمندان ارتباط مســتقیمی با بهبود کیفیت و 
عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی دارد و برای ارتقای 
کیفیت سازمان ها و دســتگاه های اجرایی، باید کارمندان را 
راضی نگه داشت. شایان ذکر است که درجریان این جشنواره 
از دونفر از کارمندان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز 

تقدیر به عمل آمد.

همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛

امور مالیاتی استان اصفهان در صدرجشنواره شهید رجایی

همزمان باهفته دولت ودرراستای ارزیابی دستگاه های دولتی استان، اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان به 
رتبه برتر بیستمین جشنواره شهیدرجایی استان اصفهان در شاخص های عمومی واختصاصی در بین کلیه 

دستگاه های اجرایی استان اصفهان  دست یافت.

در بیســتمین جشنواره شــهید رجایی و 
روزکارمندکــه با حضور اســتاندار ودیگر 
مقامــات عالــی اســتان درتــاالر پیامبر 
اعظم)ص( دانشــگاه اصفهان برگزار شد، 
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با 
کســب امتیاز 1938 دربین 68 سازمان، 
عنوان رتبه برتر در مجموع شــاخص های 
عمومــی و اختصاصی  گروه شــرکت ها، 
بانک ها و بیمه ها را بــه خود اختصاص داد 
و مورد تجلیل و تقدیر اســتاندار اصفهان 

قرار گرفــت و لوح و تندیس جشــنواره را 
دریافت کرد.

 در حاشیه این جشنواره، مدیرعامل از تمام 
کارگروه جشنواره شــهید رجایی شرکت 
تجلیل کرد و این موفقیت ارزشــمند را به 
تمام همکاران تبریک گفت. وی به خدمات 
غیر حضوری، هوشمندسازی شبکه،کاهش 
تلفات و کاهش خاموشی ها در شاخص های 
اختصاصی، پیاده سازی نظام ارزیابی داخلی 
و مدیریت منابع به عنوان کلیدهای طالیی 

در شاخص های عمومی اشاره کرد و گفت: 
این روند توزیع برق، اصفهان را در ســطح 
اســتان و کشــور در جایگاه شایسته خود 

قرار داده است.  
در این جشــنواره مهنــدس محمد علی 
اکبری مدیر دفتر روابط عمومی و مهندس 
داریــوش باروتی مدیر اموربرق شــرق، به 
عنــوان برگزیــدگان خدمت شــناخته 
 شــده و مورد تجلیل  اســتاندار اصفهان 

قرار گرفتند.

شرکت توزیع برق استان اصفهان رتبه برترجشنواره شهید رجایی
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مفاد آرا 
 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 شــماره 3378 مورخ 96/03/27 آقای محسن آقا امینی ها  فرزند 
نوروزعلی  بشماره کالســه 0717 و به شماره شناســنامه 71689 صادره 
به شماره ملی 1281816086 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و راه پله 
اشتراکی  به مساحت 37/05 مترمربع از پالک 1132 فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

308 دفتر 584  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 4669 مورخ 96/04/27 آقای احمدرضا خدایی علی آبادی  
فرزند غالمرضا  بشماره کالسه 0363 و به شماره شناسنامه 10 صادره به 
شماره ملی 5499790639 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
78/85 مترمربع از پالک 520 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه با ارائه قولنامه از مالک 

رسمی فتح اهلل کاظمی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره 0387 مورخ 93/10/27 آقای قلی جلیلی  فرزند محمدهاشم  
بشماره کالسه 4889 و به شماره شناســنامه 10 صادره الیگودرز به شماره 
ملی 4172486487 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/16 
مترمربع از پالک 681 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل سند رســمی  24056 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

4- رای شــماره 3440 مورخ 96/03/28 خانم اکرم رحیمی اندانی  فرزند 
ابوتراب  بشماره کالسه 0020 و به شماره شناسنامه 6683 صادره به شماره 

ملی 1142294854 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 150 مترمربع از پالک 1034 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه 
دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  الکترونیکی 9800 

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

5- رای شــماره 4747 مورخ 96/04/27 آقای باقر شیروی خوزانی  فرزند 
اسداهلل   بشماره کالسه 0597 و به شماره شناسنامه 10631 صادره به شماره 
ملی 1140359274 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 48/80 
مترمربع از پالک 556 فرعی از 85 اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 6529 دفترخانه 301 و سند 5515 دفترخانه 

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

6- رای شماره 4821 مورخ 96/04/29 خانم عزت عباسی دره بیدی   فرزند 
سیف اهلل  بشماره کالسه 0996 و به شماره شناسنامه 3118 صادره به شماره 
ملی 1286884330 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/50 
مترمربع از پالک 9 فرعی از 156  اصلی واقــع در خیرآباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 28043 مورخ 89/09/05 دفترخانه 73 

مع الواسطه از مالک رسمی مجید اصالنی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 4749 مورخ 96/04/27 آقای سام هارون رشیدی فرزند 
میرزاآقا  بشماره کالسه 0135 و به شماره شناسنامه 933 صادره به شماره 
ملی 1129211811 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238/95 
مترمربع از پالک 548 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی اباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل وکالتنامه 19218 مورخ 95/120/13 ثبت 

درصفحه 318 دفتر 72  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شماره 4768 مورخ 96/04/28 خانم فرزانه جاللی خوزانی فرزند 
شکراله  بشماره کالسه 0182 و به شماره شناسنامه 10996 صادره به شماره 
ملی 1142334831 نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 
150/48 مترمربع از پالک 1202 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه 
الزهرا خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند وکالتنامه  

99726 مورخ 94/02/06 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 4814 مورخ 96/04/28 آقای امراله بدیحی جوآبادی  فرزند 
غالمعلی  بشماره کالسه 0147 و به شماره شناسنامه 10 صادره خمینی شهر 
به شماره ملی 1142203931 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
226/20 مترمربع از پالک 335 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 22867 مورخ 55/04/24 و سند 
وکالتنامه 119154 مورخ 89/07/10  دفترخانه 65 و سند وکالتنامه 137588 
مورخ 94/10/22 دفترخانه 65 و سند وکالتنامه 19319 مورخ 95/10/23 

و سند وکالتنامه 20415 مورخ 96/02/24 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 0850 مورخ 96/01/28 آقای سید مهدی موسوی  فرزند 
سید محمد  بشماره کالسه 1485 و به شــماره شناسنامه 2918 صادره به 
شماره ملی 1282796402 نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
22/72 مترمربع از پالک 12031  فرعی از 170  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 139520302006008672  

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

11- رای شماره 4546 مورخ 96/04/26 آقای اکبر رفیعی فروشانی  فرزند 

محمدعلی  بشماره کالسه 0026 و به شــماره شناسنامه 231 صادره از به 
شماره ملی 1141504219 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
159/80 مترمربع از پالک 312 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 63959 مورخ 67/11/18 
دفترخانه 63 ثبت در صفحه 145 و 22 دفتر 179 دفتر 123مالحظه و محرز 

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

12- رای شماره 4545 مورخ 96/04/26 خانم ملوک رفیعی  فرزند عباسعلی 
بشماره کالسه 0027 و به شماره شناسنامه 11214 صادره از به شماره ملی 
1140488287 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 82/40 مترمربع 
از پالک 312 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 142  دفتر 123 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شماره 2355 مورخ 96/02/31 آقای سلطانعلی درخشان  فرزند 
صفقلی  بشماره کالسه 1379 و به شماره شناسنامه 269 صادره فارسان به 
شماره ملی 5558723521 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 234 
مترمربع از پالک 494/1  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی اباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه از مالک رسمی ایرج امینی   مالحظه 

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

14- رای شــماره 4623 مورخ 96/04/26 خانم صدیقــه زورمند فرزند 
غالمحسین  بشماره کالسه 0180 و به شــماره شناسنامه 33487 صادره 
رشت به شماره ملی 2591176752 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و 
فوقانی به مســاحت 134 مترمربع از پالک   1576 و 1576/1 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی اباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه  100 دفتر 5  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شــماره 4541 مورخ 96/04/26 آقای حسین مجیری فروشانی  
فرزند مصطفی  بشماره کالسه 0019 و به شماره شناسنامه 1130036170 
صادره به شــماره ملی 1130036170 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 145/50 مترمربع از پالک 786 فرعــی از 109  اصلی واقع در 
آدریان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه و وکالتنامه 
از مالک رســمی مصطفی مجیری وکالتنامه 231941 مورخ 95/03/29 

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

16- رای شماره 2352 مورخ 96/02/31 آقای مصطفی مجیری فروشانی  
فرزند کرمعلی  بشماره کالسه 1585 و به شماره شناسنامه 370 صادره به 
شماره ملی 1141602482 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
221/13 مترمربع از پالک 786 فرعی از 109 اصلی واقع در آدریان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 48574 مورخ 58/05/04 

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

17- رای شماره 2170 مورخ 96/02/29 آقای رضا کاظمی اندانی  فرزند 
حسن  بشماره کالسه 1672 و به شماره شناسنامه 3643 صادره به شماره 
ملی 1140560034 نســبت به 59 و 5/2 حبــه از 72 حبه  یکباب خانه به 
مســاحت 391/20 مترمربع از پالک  751/1 فرعی از 112  اصلی واقع در 
صحرای ماســه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 353 دفتر 20 ســند 74428 مورخ 66/08/14 و 12069 مورخ 

79/02/21 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 2171 مورخ 96/02/29 خانم طاهــره عمادی اندانی  
فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 1673 و به شماره شناسنامه 113 صادره به 
شماره ملی 1141623250 نسبت به 12 و 5/3 حبه از 72 حبه  یکباب خانه 
به مســاحت 391/20 مترمربع از پالک  751/1 فرعی از 112  اصلی واقع 
در صحرای ماسه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 253 دفتر 20 ســند 74428 مورخ 66/08/14 و 12069 مورخ 

79/02/21 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 8126 مورخ 95/12/25 خانم منصوره امیری ورنوسفادرانی  
فرزند سید حسین  بشماره کالسه 1662 و به شماره شناسنامه 24927 صادره 
به شماره ملی 1140240900 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 114 مترمربع از پالک   237 فرعی از 116  اصلی واقع در 
صحرای پا گودالی ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ارائه قولنامه از غالمعلی حاج هاشمی سند 96123 مورخ 93/04/11 

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

20- رای شماره 8125 مورخ 95/12/25 آقای غالمعلی حاج هاشمی   فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0412 و به شماره شناسنامه 338 صادره به شماره 
ملی 1141125692 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 114 مترمربع از پالک   237 فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای 
پا گودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

96123 مورخ 93/04/11 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 8127 مورخ 95/12/25  خانم طاهره شــجاعی  فرزند 
مصطفی  بشماره کالسه 0887 و به شماره شناسنامه 2678 صادره به شماره 
ملی 1141195437 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 211 مترمربع از پالک  193 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از حسین حاج 
هاشمی ســند 196179 مورخ 88/11/16 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

22- رای شــماره 8128 مورخ 95/12/25  آقای حســین حاج هاشــمی 
ورنوسفادرانی  فرزند حیدرعلی  بشماره کالسه 1350 و به شماره شناسنامه 
1287 صادره به شــماره ملی 1141112469 نســبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211 مترمربع از پالک  193 فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

196179 مورخ 88/11/16 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
23- رای شــماره 4671 مورخ 96/04/27  خانم عطیه السادات میربابایی  
فرزند سید باقر  بشماره کالسه 0032 و به شماره شناسنامه 0011904313 
صادره به شماره ملی 0011904313 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 212/80 مترمربع از پالک  1444 فرعی از 85  اصلی 
واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 6451 

مورخ 92/08/17 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 4670 مورخ 96/04/27  آقای محمد مهدی کیانی خوزانی  
فرزند عبدالعلی  بشماره کالسه 0321 و به شماره شناسنامه 14642 صادره 
به شماره ملی 1142361152 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 212/80 مترمربع از پالک  1444 فرعی از 85  اصلی واقع 
در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6451 مورخ 

92/08/17 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 5817 مورخ 96/05/21  خانم مریم لطفی  فرزند کرمعلی  
بشماره کالسه 0481 و به شماره شناســنامه 2489 صادره به شماره ملی 
1141193541 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی 
به مســاحت 167/85 مترمربع از پالک  4008 فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 266987 و سند 

5827 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 5818 مورخ 96/05/21  آقای مجید صمدی فروشانی  
فرزند محمدعلی  بشماره کالسه 0482 و به شماره شناسنامه 571 صادره به 
شماره ملی 1141092700 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
و فوقانی به مساحت 167/85 مترمربع از پالک  4008 فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 266986 

و سند 5827 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 5819 مورخ 96/05/21  خانم زیبا صمدی فروشانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالسه 0483 و به شماره شناسنامه 318 صادره به شماره 
ملی 1141607093 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه و 
فوقانی به مساحت 222/28 مترمربع از پالک  16/1 فرعی از 114  اصلی 
واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 352 دفتر 9 و دفتر 182 صفحه 229 و دفتر 182 صفحه 229 

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

28- رای شماره 5821 مورخ 96/05/21  آقای محمد  حسن آقایی فروشانی  
فرزند حیدر  بشماره کالسه 0484 و به شــماره شناسنامه 2694 صادره به 
شماره ملی 1752842677 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه و فوقانی به مساحت 222/28 مترمربع از پالک  16/1 فرعی از 114  
اصلی واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 352 دفتر 97 و دفتر 182 صفحه 229 مالحظه و محرز 

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

29- رای شــماره 5723 مــورخ 96/05/19  آقــای فــرزاد علی جانی 
ورنوسفادرانی  فرزند مجتبی  بشــماره کالسه 0599 و به شماره شناسنامه 
1130879267 صادره به شــماره ملی 1130879267 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به اســتثنای بهای 1/8 عرصه و 
اعیان به مســاحت 241/90 مترمربع از پالک  213 فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
21936 مورخ 96/04/07 دفترخانه 322 و ارائــه حصر وراثت  مالحظه و 

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

30- رای شــماره 5720 مــورخ 96/05/19  آقــای بهــزاد علی جانی 
ورنوسفادرانی  فرزند مجتبی  بشــماره کالسه 0597 و به شماره شناسنامه 
1130352641 صادره به شــماره ملی 1130352641 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به اســتثنای بهای 1/8 عرصه و 
اعیان به مســاحت 241/90 مترمربع از پالک  213 فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
21936 مورخ 96/04/07 دفترخانه 322 و ارائــه حصر وراثت  مالحظه و 

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

31- رای شــماره 5722 مــورخ 96/05/19  آقــای بهــروز علی جانی 
ورنوسفادرانی  فرزند مجتبی  بشــماره کالسه 0598 و به شماره شناسنامه 
1130470121 صادره به شــماره ملی 1130470121 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به اســتثنای بهای 1/8 عرصه و 
اعیان به مســاحت 241/90 مترمربع از پالک  213 فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
21936 مورخ 96/04/07 دفترخانه 322 و ارائــه حصر وراثت  مالحظه و 

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

32- رای شــماره 3369 مورخ 96/03/27  خانم فریبــا نیک خواه   فرزند 
محمد  بشماره کالسه 1412 و به شماره شناسنامه 3114 صادره به شماره 
ملی 1283102684 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 280 مترمربع از پالک  1206/1 فرعی از 85  اصلی واقع در 
خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 119314 مورخ 

72/12/07 دفترخانه 20 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 3370 مورخ 96/03/27  آقای امراله غفاری خوزانی فرزند 
رمضان  بشماره کالسه 1028 و به شماره شناسنامه 364 صادره به شماره 
ملی 1141638185 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 280 مترمربع از پالک  1206/1 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 49154 مورخ 69/03/08 
و سند 54029 مورخ 71/02/03 و سند 17780مورخ 86/11/02 دفترخانه 

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

34- رای شــماره 3363 مــورخ 96/03/27  آقای علیرضــا جوان بخت   
فرزند مهدیقلی  بشماره کالسه 1132 و به شــماره شناسنامه 780 صادره 

فریدونشهر به شماره ملی 1129390861 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 116 مترمربع از پالک  683 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12895 مورخ 93/09/13 

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

35- رای شماره 5871 مورخ 96/05/23  آقای قاسم توکلی خوزانی   فرزند 
حسن  بشماره کالسه 1289 و به شماره شناسنامه 104 صادره به شماره ملی 
1141413426 نسبت به 54 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 308 
مترمربع از پالک  1415 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19599 مورخ 95/08/24 دفترخانه 322  

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

36- رای شماره 5872 مورخ 96/05/23  آقای قربانعلی توکلی خوزانی فرزند 
قاسم  بشماره کالسه 1290 و به شماره شناسنامه 236 صادره به شماره ملی 
1141726904 نســبت به 2 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 308 
مترمربع از پالک  1415 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 121296 مورخ 79/04/26 دفترخانه 73  

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

37- رای شــماره 5861 مورخ 96/05/22  خانم عفت شــفیعی خوزانی 
فرزند احمد  بشماره کالسه 1288 و به شــماره شناسنامه 1130500977 
صادره به شماره ملی 1130500977 نسبت به 16 حبه از 72 حبه  یکباب 
خانه به مساحت 308 مترمربع از پالک  1415 فرعی از 85  اصلی واقع در 
خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 142839 مورخ 

82/01/26 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شماره 4691 مورخ 96/04/27  آقای غالمعباس هارونی فرزند 
محمود  بشماره کالسه 0451 و به شماره شناسنامه 635 صادره به شماره 
ملی 1284140296 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/76 
مترمربع از پالک503 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند وکالتنامه  9461 مورخ 91/02/19 
دفترخانه 160 ثبت در صفحه 106 دفتر 163  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
39- رای شــماره 5775 مورخ 96/05/21  خانم نســرین کیانی   فرزند 
جعفر  بشماره کالسه 0067 و به شماره شناســنامه 133 صادره به شماره 
ملی 1141616033 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/61 
مترمربع از پالک  476 فرعی از 84  اصلی واقع در صحرای فتح آباد خوزان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6908 مورخ 37/08/01 

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

40- رای شــماره 6213 مورخ 96/05/28  آقای سید علی حسینی   فرزند 
فرج اهلل  بشماره کالسه 1670 و به شماره شناسنامه 13308 صادره به شماره 
ملی 1970894563 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264/80 
مترمربع از پالک  156  اصلی واقــع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ارائه وکالتنامه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر  

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

41- رای شماره 6228 مورخ 96/05/28  آقای محمد کاظم اصالنی   فرزند 
عبدالکریم  بشماره کالسه 0447 و به شماره شناسنامه 3 صادره الیگودرز به 
شماره ملی 4172560660 نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 249/75 مترمربع از پالک  846 فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 

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

42- رای شــماره 4696 مورخ 96/04/27  خانم عشــرت کاظمی فرزند 
محمدکریم  بشماره کالسه 1640 و به شماره شناسنامه 401 صادره الیگودرز 
به شماره ملی 4171405521 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 249/75 مترمربع از پالک  846 فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 

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

43- رای شــماره 4695 مورخ 96/04/27  خانم لیال ابطحی فروشــانی 
فرزند سید مهدی  بشماره کالســه 1639 و به شــماره شناسنامه 2395 
صادره الیگودرز به شــماره ملی 1141226642 نســبت بــه 1/5 دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 249/75 مترمربع از پالک  
846 فرعــی از 99  اصلی واقــع در جوی آباد بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل مع الواســطه از مالک رسمی حســنعلی کشاورز 

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

44- رای شــماره 6458 مورخ 96/05/30  آقای حمیدرضا طاهری اندانی 
فرزند رضا  بشماره کالســه 0603 و به شماره شناســنامه 525 صادره به 
شماره ملی 1141718936 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 42 
مترمربع از پالک  1401/2 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 66393 مورخ 63/05/06 دفترخانه 73   

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

45- رای شماره 4570 مورخ 96/04/26  آقای مهدی خلیلی خوزانی فرزند 
اسداله  بشماره کالسه 0343 و به شماره شناسنامه 2337 صادره به شماره 
ملی 1141260506 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 47 مترمربع از پالک  286 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای 
کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 51202 

مورخ 94/11/13 دفترخانه 139   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شماره 4569 مورخ 96/04/26  آقای سعید خلیلی خوزانی فرزند 
اسداله  بشماره کالسه 0344 و به شماره شناسنامه 14802 صادره به شماره 
ملی 1142362752 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 47 مترمربع از پالک  286 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای 
کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 51202 

مورخ 94/11/13 دفترخانه 139   مالحظه و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
47- رای شــماره 4639 مورخ 96/04/26  خانم کشور حجازی  فرزند سید 
مسلم  بشماره کالسه 0192 و به شماره شناسنامه 173 صادره به شماره ملی 
5129555120 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
119/60 مترمربع از پالک  1106 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7143 مورخ 91/11/24 دفترخانه 

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

48- رای شــماره 4640 مورخ 96/04/26  آقای سید جواد حجازی دهقانی  
فرزند سید محمد  بشماره کالسه 0193 و به شماره شناسنامه 15607 صادره 
به شماره ملی 1815597615 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 119/60 مترمربع از پالک  1106 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7143 مورخ 91/11/24 

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

49- رای شــماره 4549 مورخ 96/04/26  آقای رحیم کمالی اندانی  فرزند 
هاشم  بشماره کالسه 0431 و به شماره شناسنامه 907 صادره به شماره ملی 
1140531719 نسبت به ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 
280/45 مترمربع از پالک  500 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود 
جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 
307 دفتر 47 سند 61713 مورخ 61/05/25 دفترخانه 73   مالحظه و محرز 

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

50- رای شــماره 6460 مورخ 96/05/30  آقای محمــد ابراهیم علیجانی 
ورنوسفادرانی  فرزند عبدالمحمود  بشماره کالسه 0590 و به شماره شناسنامه 
452 صادره به شماره ملی 1141054681 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 165/60 مترمربع از پالک  213 فرعــی از 120  اصلی واقع در 
ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36696 مورخ 

57/07/10 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شماره 4611 مورخ 96/04/26  خانم مریم ماندگاری اندانی  فرزند 
منصور  بشماره کالسه 0208 و به شماره شناسنامه 1130271447 صادره به 
شماره ملی 1130271447 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 68/70 
مترمربع از پالک  24 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 53471 مورخ 95/11/28 

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

52- رای شماره 6199 مورخ 96/05/28  خانم عزت مختاری اندانی  فرزند 
علی اکبر  بشماره کالسه 0379 و به شماره شناسنامه 3203 صادره به شماره 
ملی 1140555618 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 127  مترمربع از پالک  231 فرعی از 105  اصلی واقع در اندان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی محمد 
صادقی طی ارائه قولنامه عادی ثبت در صفحــه 464 دفتر 350   مالحظه و 

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

53- رای شــماره 6198 مــورخ 96/05/28  آقای محمــد صادقی فرزند 
رمضان  بشماره کالسه 0378 و به شماره شناســنامه 453 صادره به شماره 
ملی 4849118623 نســبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 127  مترمربع از پالک  231 فرعی از 105  اصلی واقع در اندان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 464 دفتر 350   مالحظه 

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

54- رای شــماره 3469 مورخ 96/03/28  خانم هاجر عرب فروشانی فرزند 
اصغر  بشماره کالسه 0077 و به شماره شناسنامه 927 صادره به شماره ملی 
1286075769 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
179  مترمربع از پالک  846 فرعی از 109  اصلی واقع در درب آدریان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 856690   مالحظه و محرز 

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

55- رای شماره 3468 مورخ 96/03/28  آقای محسن لطفی فروشانی فرزند 
غالمحسین  بشماره کالسه 0076 و به شماره شناســنامه 1650 صادره به 
شماره ملی 1141286947 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 179  مترمربع از پالک  846 فرعی از 109  اصلی واقع در درب 
آدریان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 856691   مالحظه 

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

56- رای شماره 6165 مورخ 96/05/28  آقای امیر حسین حاجی ابراهیمی 
فروشانی فرزند براتعلی  بشماره کالسه 0366 و به شماره شناسنامه 10290 
صادره به شــماره ملی 1142327736 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به 
مساحت 204/40  مترمربع از پالک  62 فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی  2467   مالحظه 

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

57- رای شــماره 6437 مورخ 96/05/30  آقای احمد آقاکوچکی فروشانی 
فرزند حیدر  بشماره کالسه 0585 و به شماره شناسنامه 2532 صادره به شماره 
ملی 1141193973 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 188/10  مترمربع از پالک  794 فرعی از 106  اصلی واقع در صحرای 
پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 292241 مورخ 

96/04/15 دفترخانه 301   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 6439 مورخ 96/05/30  خانم فردوس آقاکوچکی فروشانی 
فرزند نادعلی  بشماره کالسه 0762 و به شــماره شناسنامه 2999 صادره به 
شماره ملی 1141165775 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 188/10  مترمربع از پالک  794 فرعی از 106  اصلی واقع در 
صحرای پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 
مالک رسمی احمد آقا کوچکی سند 292241 مورخ 96/04/15 دفترخانه 301   

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

59- رای شــماره 6334 مــورخ 96/05/29  آقای علیرضــا کریمی فرزند 
حسن  بشماره کالســه 0111 و به شماره شناســنامه 223 صادره به شماره 
ملی 1141685485 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 

252مترمربع از پالک  6126 فرعی از 158  اصلــی واقع در صدرآباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری 

خمینی شهر ثبت در صفحه 80 دفتر 418 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 6462 مورخ 96/05/30  آقای فتح اله صفار فرزند قدیرعلی  
بشماره کالســه 1506 و به شــماره شناســنامه 169 صادره به شماره ملی 
1141636239 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/18  مترمربع 
از پالک  168 فرعی از 113  اصلی واقع در بوستان سهم  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 66562 مورخ 95/09/15 مالحظه و محرز 

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

61- رای شماره 6564 مورخ 96/05/31  خانم طیبه اعالیی فروشانی فرزند 
عبداهلل بشماره کالسه 0637 و به شماره شناسنامه 222 صادره به شماره ملی 
1285468872 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/70مترمربع 
از پالک  807 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 42386 مورخ 87/04/30 دفترخانه 35  مالحظه و 

محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
62- رای شماره 4554 مورخ 96/04/26  آقای محمد ابراهیم رینانی فرزند 
فتح اله بشماره کالسه 1530 و به شماره شناســنامه 9984 صادره اهواز به 
شماره ملی 1750583143 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 158/80 مترمربع از پالک  305 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 594 و 415 دفتر 359 و 

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

63- رای شماره 6553 مورخ 96/05/31  خانم بتول صمدی فروشانی فرزند 
براتعلی بشماره کالسه 0810 و به شماره شناسنامه 360 صادره به شماره ملی 
1141059584 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
158/80 مترمربع از پالک  305 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از مالک رسمی محمد 
ابراهیم رینانی ثبت در صفحه 594 و 415 دفتر 359 و 575  مالحظه و محرز 

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

64- رای شــماره 6266 مورخ 96/05/29  خانم فاطمه زهرا مجیری فرزند 
علی بشماره کالسه 0551 و به شماره شناســنامه 14231 صادره به شماره 
ملی 1140515691 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
252 مترمربع از پالک  6126 فرعــی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه ارائه وکالتنامه از مالک 
رسمی شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 80 دفتر    418 مالحظه و محرز 

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

65- رای شــماره 5822 مــورخ 96/05/21  آقای غالمحســین امیرخانی 
ورنوسفادرانی فرزند احمد بشماره کالسه 0278 و به شماره شناسنامه 13767 
صادره به شــماره ملی 1140136402 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 84/84 مترمربع از پالک  673 فرعی از 173  اصلی واقع در فتح آباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 1084 مالحظه و محرز 

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

66- رای شــماره 6340 مورخ 96/05/29  خانم ایران نقدی خوزانی  فرزند 
حسین  بشماره کالسه 0164 و به شماره شناسنامه 102 صادره به شماره ملی 
1141546434 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
301/59 مترمربع از پالک  33 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از علیرضا نقدی سند 

65133 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 6341 مورخ 96/05/29  آقای علیرضا  نقدی خوزانی  فرزند 
حسن  بشماره کالسه 1233 و به شماره شناسنامه 123 صادره به شماره ملی 
1141487691 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
301/59 مترمربع از پالک  33 فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 65133  مورخ 62/11/17 

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

68- رای شــماره 4609 مورخ 96/04/26  خانم لیال محبی  فرزند مجتبی  
بشماره کالسه 1055 و به شماره شناســنامه 21412 صادره به شماره ملی 
1140213679 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
204/30 مترمربع از پالک  1829 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32605 مورخ 84/05/04  مالحظه 

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

69- رای شماره 4608 مورخ 96/04/26  آقای مرتضی جبل عاملی فروشانی  
فرزند غالمحسین  بشماره کالسه 1056 و به شماره شناسنامه 20820 صادره 
به شماره ملی 1140207751 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 204/30 مترمربع از پالک  1829 فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 113736 مورخ 

82/09/12 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 6237 مورخ 96/05/28  خانم سمانه رحیمی فرزند محمد 
تقی  بشماره کالسه 0007 و به شــماره شناسنامه 1270737503 صادره به 
شماره ملی 1270737503 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 195/50 مترمربع از پالک  696 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای 
ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی وراث حسین و حسن میر سعیدی به نامهای علی و محمد فخر السادات 
اکرم اشرف السادات میر ســعیدی ثبت در صفحه 451 دفتر 19 و دفتر 119 

صفحه 451 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شــماره 6238 مورخ 96/05/28  آقای علیرضا رحمتی  فرزند تقی  
بشماره کالســه 0008 و به شماره شناســنامه 2747 صادره به شماره ملی 
1142255662 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
195/50 مترمربع از پالک  696 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه 
دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 

وراث حسین و حسن میر سعیدی به نامهای علی و محمد فخر السادات اکرم 
اشرف السادات میر سعیدی ثبت در صفحه 451 دفتر 19 و دفتر 119 صفحه 

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

72- رای شــماره 0467 مورخ 93/10/28  خانم لیلی بس محمدی  فرزند 
جمشید  بشماره کالسه 4815 و به شماره شناسنامه 9 صادره چادگان به شماره 
ملی 5759859625 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 148/90 
مترمربع از پالک  828 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 132327 مورخ 90/04/06 دفترخانه 63  مالحظه و 

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

73- رای شماره 6582 مورخ 96/05/31  آقای اکبر صالحی  فرزند منوچهر  
بشماره کالســه 0602 و به شــماره شناســنامه 307 صادره به شماره ملی 
5759568035 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/80 مترمربع 
از پالک  804 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 4825 مورخ 90/12/11 دفترخانه 300 و ثبت در 

صفحه 70 دفتر 137  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 6275 مورخ 96/05/29  آقای حبیب اله صالحی مبارکه فرزند 
علی نقی  بشماره کالسه 9350 و به شماره شناسنامه 1083 صادره به شماره 
ملی 1286279739 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 140/18 
مترمربع از پالک  1209 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 46078 مورخ 76/03/10 دفترخانه ثبت در 

صفحه 595 دفتر 2691   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 6654 مورخ 96/06/01  آقای حسین فرهادی ورنوسفادرانی  
فرزند نوروز  بشماره کالسه 1372 و به شماره شناسنامه 78 صادره به شماره 
ملی 00524220450 نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 271/10 مترمربع از پالک  144 فرعــی از 118  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

382 دفتر 106  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شماره 6656 مورخ 96/06/01  خانم خدیجه کازرانی  فرزند جعفر  
بشماره کالسه 1373 و به شماره شناســنامه 15283 صادره به شماره ملی 
1140151614 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 271/10 مترمربع از پالک  144 فرعی از 118  
اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 382 دفتر 106  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شماره 6194 مورخ 96/05/28  آقای محمود شکرانی   فرزند محمد 
کریم   بشماره کالسه 0732 و به شماره شناسنامه 42 صادره به شماره ملی 
1141599309 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
169/08 مترمربع از پالک  359 و 3350  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحات 153 و 159 

و 162 و 461 و 217 دفاتر 94 و 453 و 103  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شماره 6193 مورخ 96/05/28  خانم ناهید جعفری خوزانی   فرزند 
حسین   بشماره کالسه 0734 و به شماره شناسنامه 597 صادره به شماره ملی 
1141681447 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
169/08 مترمربع از پالک  359 و 3350  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 153 و 159 و 
162 دفتر 94 و ثبت در صفحه  461 و 217 دفاتر 453 و 103  مالحظه و محرز 

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

79- رای شماره 6211 مورخ 96/05/28  آقای محسن حداد خوزانی   فرزند 
قدیرعلی   بشماره کالسه 0610 و به شماره شناسنامه 1142 صادره به شماره 
ملی 1141320401 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 148/64 مترمربع از پالک  347  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21911 مورخ 96/04/03 

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

80- رای شــماره 6212 مورخ 96/05/28  خانم فیروزه مشهدیان خوزانی   
فرزند امراله   بشماره کالسه 0609 و به شماره شناسنامه 806 صادره به شماره 
ملی 1141245140 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 148/64 مترمربع از پالک  347  فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21911 مورخ 96/04/03 

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

81- رای شماره 6257 مورخ 96/05/28  آقای علیرضا جعفری پور فروشانی   
فرزند مصطفی   بشماره کالسه 0501 و به شماره شناسنامه 1130522342 
صادره به شماره ملی 1130522342 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه سه طبقه به مســاحت 351/30 مترمربع از پالک  1906  فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه قولنامه از مالک رســمی مصطفی جعفری پور طی سند 211120 مورخ 
91/02/26 و سند 211118 مورخ 91/02/26 دفترخانه 73    مالحظه و محرز 

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

82- رای شماره 6255 مورخ 96/05/28  آقای مصطفی جعفری پور فروشانی   
فرزند حسن   بشماره کالســه 0362 و به شماره شناســنامه 190 صادره به 
شماره ملی 1141695138 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه به مســاحت 351/30 مترمربع از پالک  1906  فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 211118 
مورخ 91/02/26 دفترخانه 73 و سند 211120 مورخ 91/02/26 دفترخانه 73 

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

83- رای شــماره 6256 مورخ 96/05/28  خانم مریــم پیمانی   فرزند علی   
بشماره کالســه 0500 و به شــماره شناســنامه 165 صادره به شماره ملی 
1141101262 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه به 
مساحت 351/30 مترمربع از پالک  1906  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از مالک رسمی 
مصطفی جعفری پور طی ســند 211120 مورخ 91/02/26 و سند 211118 

مورخ 91/02/26 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 6990 مورخ 95/11/30  آقای حسینعلی کریمیان خوزانی   
فرزند عبداله   بشماره کالسه 0731 و به شــماره شناسنامه 1552 صادره به 
شــماره ملی 1141218161 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
170/77 مترمربع از پالک  286  فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3804 مورخ 90/06/19 

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

85- رای شــماره 6250 مورخ 96/05/28  آقای محمدرضا سلیمانی درچه   
فرزند کریم   بشماره کالسه 0713 و به شماره شناسنامه 17 صادره به شماره 
ملی 1141791821 نسبت به ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 236/70 
مترمربع از پالک 102 اصلی واقع در هرســتان  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 18697  مورخ 84/10/12 دفترخانه 61 مالحظه و 

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

86- رای شماره 6682 مورخ 96/06/02  قرض الحسنه جواد االئمه به شماره 
ملی 10260000302 نسبت به ششدانگ یکباب قرض الحسنه جواد االئمه  
به مساحت 62/60 مترمربع از پالک 549 فرعی از 107 اصلی واقع در صحرای 
بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی زهرا عموتقی عشرت عمو تقی فردوس عموتقی ثبت در صفحه 93 دفتر 

551 و صفحه 212 دفتر 77 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شــماره 6267 مــورخ 96/05/29  آقای علی محمــدی   فرزند 
مختار   بشماره کالســه 0398 و به شماره شناســنامه 32 صادره به شماره 
ملی 1142179631 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 105/50 
مترمربع از پالک  1327  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 85279 مورخ 69/10/20 دفترخانه 73   

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

88- رای شــماره 6254 مــورخ 96/05/28  آقای علی محمــدی   فرزند 
مختار   بشماره کالســه 1217 و به شماره شناســنامه 32 صادره به شماره 
ملی 1142179631 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 108/30 
مترمربع از پالک  1327  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 85279 مورخ 69/10/20 دفترخانه 73   

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

89- رای شــماره 6271 مورخ 96/05/29  آقای اسماعیل محمدی   فرزند 
علی   بشماره کالسه 0974 و به شماره شناســنامه 1360 صادره به شماره 
ملی 1142493407 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 218/78 
مترمربع از پالک  1327  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه از علی 
محمدی طی سند 85279 مورخ 69/10/20 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

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

90- رای شــماره 3352 مورخ 96/03/27  آقای سید رسول حسینی اندانی   
فرزند سید حسن   بشماره کالسه 1508 و به شماره شناسنامه 2874 صادره 
به شماره ملی 1141197391 نســبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
152/05 مترمربع از پالک  973  فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود 
جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه وکالتنامه 

213015 مورخ 91/06/16 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شماره 6748 مورخ 96/06/04  آقای ســعید مالکی   فرزند عزت 
اهلل   بشماره کالسه 0295 و به شماره شناسنامه 19764 صادره به شماره ملی 
1140197185 نسبت به ششدانگ یکباب سنگبری به مساحت 3555/50 
مترمربع از پالک  102  اصلی واقع در هرســتان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ارائه مع الواسطه از مالک رسمی رمضان رضایی علی آقا 
فرهادی و نصراهلل رضایی سند 25370 مورخ 50/08/13 و سند 26015 مورخ 

50/10/26 و سند 25429  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شــماره 6731 مورخ 96/06/04  آقای اصغر رحمتی اندانی   فرزند 
کاظم   بشماره کالسه 0793 و به شماره شناسنامه 60 صادره به شماره ملی 
1141573261 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 498 مترمربع 
از پالک  102  اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی حیدری سند 24838 مورخ 70/05/28  

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

93- رای شــماره 6734 مورخ 96/06/04  آقای اصغر رحمتی اندانی   فرزند 
کاظم   بشماره کالسه 0789 و به شماره شناسنامه 60 صادره به شماره ملی 
1141573261 نسبت به ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 284 مترمربع 
از پالک  102  اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی محمدی سند 26788 مالحظه و محرز 

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

94- رای شــماره 6732 مورخ 96/06/04  آقای اصغر رحمتی اندانی   فرزند 
کاظم   بشماره کالسه 0791 و به شماره شناسنامه 60 صادره به شماره ملی 
1141573261 نســبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 253/15 
مترمربع از پالک  102  اصلی واقع در هرســتان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی محمدی مالحظه و محرز 

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

95- رای شــماره 6733 مورخ 96/06/04  آقای اصغر رحمتی اندانی  فرزند 
کاظم   بشماره کالسه 0787 و به شماره شناسنامه 60 صادره به شماره ملی 
1141573261 نســبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 139/10 
مترمربع از پالک  102 اصلی واقع در هرســتان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی محمدی  سند 26788 

مالحظه و محرز گردیده است.
نوبت اول96/06/07
نوبت دوم96/06/21

م الف:4741
نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
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يادداشت
بهره برداری از ۱۰ طرح کشاورزی در دهاقان

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرســتان دهاقان گفت:در هفته دولت۱۰طرح 
کشــاورزی به بهره برداری رسیده و زمینه اشــتغال۶۵نفر درزمینه طرح های 

کشاورزی دردهاقان ایجاد می شود.

اخبار

سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز:

آتشکده 1800 ساله نطنز بازسازی شد
سرپرســت اداره میــراث فرهنگی، صنایع   دستی و گردشــگری نطنز گفت: بازسازی نطنز

2 قوس از 4 قوس آتشکده ۱8۰۰ ساله نطنز به پایان رسید.
حســین یزدانمهر اظهار کرد: با تخصیص اعتبارات ملی، بازسازی 
بناهای تاریخی آغاز شــده که یکی از این بناها آتشکده ساسانی 
نطنز اســت. وی افزود: این بنای زیبای 4 طاقی که ۱8۰۰ ســال 
عمر دارد، به مرور زمان 3 طاق خود را از دست داده بود و اکنون با 
بازسازی های انجام شده، 2طاق از این 4طاقی زیبا بازسازی شده 
است.یزدانمهر افزود: با توجه به آســیب های جدی که به این اثر 
منحصر به فرد در طول سالیان متمادی وارد شده  و احتمال ریزش 
قسمت های بیشتری از این بنا متصور است در اردیبهشت ماه سال 
جاری با عقد قرارداد پیمانکاری و با تخصیص اعتبار 9۰۰میلیون 
ریالی از محــل اعتبارات ملی، تصمیم به بازســازی این بنا گرفته 
شد.سرپرســت اداره میراث فرهنگی نطنز گفت: اجرای عملیات 
مرمت دیواره های فرســوده ســنگی با مالت همگن و بازســازی 
طاق های فروریخته شــده، کار زیادی می برد که در این راستا به 
لحاظ حساسیت فوق العاده و دشواری عملیات مرمتی  با بهره مندی 
از تجارب معماران و اســتادکاران خبره و با تشکیل کارگروهی از 
مهندسان و معماران صاحب نظر بالغ بر ۱۵۰ساعت کار روی طرح 
مرمتی آن با پیشرفت ۶۰درصدی، مراحل پایانی فاز اول مرمتی را 
طی می کند.وی تصریح کرد: در سال آینده با پیگیری های مجدانه 
و با جذب اعتبار ویژه، فاز دوم مرمت آتشکده که شامل اجرای گنبد 
و سقف سنگی است ادامه خواهد یافت.یزدانمهر خاطرنشان کرد: 
بازسازی روی برخی دیگر از بناهای شهرستان نطنز ادامه دارد که 

به محض اتمام، رسانه ای خواهد شد.

بخشدار جرقويه سفلی عنوان کرد:

 احداث مدرسه در نصرآباد
 ارمغان بنیاد برکت به شرق اصفهان

باب مدرسه شش کالسه توسط بنیاد برکت در نیک آباد با پیگیری  های صورت گرفته قرار است یک 
شهر نصرآباد احداث شود. بخشدار جرقویه سفلی ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره دولتمردان شهید، بزرگ ترین کار دولت تدبیر و امید را  
اجرای نظام جامع سالمت برشمرد و گفت: با اجرای این طرح در حوزه 
بهداشت و درمان ،9۰ درصد هزینه  های بیمارستانی توسط دولت و 
فقط ۱۰ درصد آن از طرف بیمار پرداخت می شود.  حسن جعفری 
هرندی اجرای بیمه همگانی و همچنین ســه برابر کردن دریافتی 
مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از ابتدای سال 
جاری در اجرای قانون را از دیگر اقدامات دولت یازدهم عنوان کرد و 
افزود: یکی دیگــر از اقدامات مهم دولت اختصــاص قیر رایگان به 
شهرداری و دهیاری ها بود که شهرداران و دهیاران با بهره گیری از 
این فرصت توانستند بخش زیادی از معابر را آسفالت کنند به گونه ای 
که در سطح روستاهای بخش، بیش از  ۱۶هزار تن آسفالت اجرا شد.

وی درباره بند خاکی نصرآباد خاطر نشان کرد: این طرح  بزرگ ترین 
پروژه آبخیزداری اســت که با حضور استاندار اصفهان کلنگ آن به 
زمین زده شد و در کمتر از دو سال با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد ریال 
به اتمام رسید و به زودی افتتاح می شود. امیدواریم با نزول بارش های 
الهی، آب گیری و نقش موثر در تغذیه منابع زیر زمینی و باال رفتن 

سطح آب یکصد و ۵۰ حلقه چاه زیر دست داشته باشیم.

وی تکمیل و بهره برداری از باند دوم محور نصرآباد-محمدآباد که 
در دولت دهم شروع شده بود را از دیگر خدمات انجام شده در دولت 
یازدهم دانست و تصریح کرد: سال گذشته کلنگ احداث ساختمان 
اداره گاز نصرآباد با اعتبار چهار میلیارد ریال زده شد که تاکنون 4۰ 
درصد پیشرفت داشته است و با پیگیری های صورت گرفته توسط 
شهردار و شورای دوره چهارم و مســاعدت مدیر عامل شرکت آبفا 
کلنگ احداث اداره آب نصرآباد نیز در روزهای آینده زده خواهد شد. 
جعفری هرندی همچنین با بیان اینکه سال جاری در کمیته برنامه 
 ریزی شهرستان چهار میلیارد ریال برای جاده نصرآباد به امامزاده 
علی اکبر در نظر گرفته شــد اضافه کرد: پیگیری می کنیم که این 
اعتبار جهت تعریض و احداث باند دوم این محور صرف شود و با جذب 
اعتبارات استانی و ملی این پروژه مهم و ضروری اجرا و انتظار بحق 

مردم نصرآباد و منطقه برآورده شود.
وی با توجه به کمبود فضای آموزشی در نصرآباد هم گفت: با پیگیری  
های صورت گرفته قرار است یک مدرسه شش کالسه توسط بنیاد 

برکت در شهر نصرآباد احداث شود.
این مســئول محلی با اشــاره به جمعیت و موقعیت شهر نصرآباد 
و نیاز مبرم به جایــگاه CNG تصریــح کرد: با پیگیری شــورای 
اسالمی دوره چهارم و شــهردار، قرارداد احداث جایگاه به صورت 
مشارکتی بین شــهرداری و بخش خصوصی تنظیم شد و مقدمات 
 انجام کار فراهم و تا پایان هفته دولت کلنــگ احداث آن به زمین
 زده می شود.حسن جعفری هرندی احداث بزرگ ترین پارک خانواده 
منطقه در شــهر نصرآباد را از دیگر کارهای صورت گرفته در دوره 
چهارم شورای اسالمی برشمرد و افزود: این پروژه نیز افتتاح می شود 

و مردم می توانند از آن استفاده کنند.

با مسئوالن

ريیس شورای هئیات مذهبی شهرستان کاشان:

هیئت باید تبدیل به 
فرهنگسرای هر محله شود

رییس شــورای هئیات مذهبی  کاشان
شهرستان کاشــان با اشــاره به 
ظرفیت باالی هیئات مذهبی در دارالمومنین عنوان کرد: 
در شهری با بیش از ۶۰۰ هیئت فعال که در کشور به دیار 
هیئت ها مشهور اســت وجود آســیب های اجتماعی و 
خانوادگی پذیرفتنی نیست. مجتبی رضازاده، با یادآوری 
جلسه های شورای فرهنگ عمومی و رهنمودهای نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه در مورد نگــران کننده بودن آمار 
طالق ها در کاشان متذکر شد: باید از ظرفیت هیئت ها به 
عنوان مردمی ترین نهاد در جامعه استفاده شایسته صورت 
گیــرد و از آن در اصالح ناهنجاری هــای اجتماعی بهره 
بیشتری گرفته شود. وی تصریح کرد: هیئات در دهه محرم 
باید به خانه فرهنگ و فرهنگسرای هر منطقه تبدیل شود 
که هر نوجوان و جوان با حضــور در آن در برابر معضالت 

فرهنگی و اجتماعی واکسینه می شود.

فرمانده سپاه ناحیه گلپايگان؛

 شورای امنیت 
شورای ناامنی است

فرمانده ســپاه ناحیه گلپایگان  گلپايگان
اظهار داشــت: گرامیداشت یاد و 
خاطره شهیدان رجایی و باهنر به هفته دولت مزین شده 
است.  محمود فروزاد با اشاره به اینکه شهیدان رجایی و 
باهنر و برخی شهدای دوران دفاع مقدس و مدافع حرم 
همچون شهید محسن حججی به عنوان شهدای شاخص 
هســتند، افزود: این مهم به دلیل ویژگی و خصوصیت 
بارزی در این شهیدان بوده که به عنوان شهید شاخص 
تعیین می شود و نباید شکی وجود داشته باشد.وی ادامه 
داد: بســیج از ابتدای انقالب با هدف دفاع از ارزش های 
انقالب تشکیل شده و همواره با کارکرد خوبی در عرصه 
سازندگی بروز و ظهور کرده اســت. فروزاد تصریح کرد: 
سازمان بسیج یک شاکله نظام مند بود، اما به مرور زمان در 
رده های تخصصی با هدف فرهنگ سازی و روحیه بسیجی 
به ویژه در ادارات بهترین کارکرد را داشته است.فروزاد در 
ادامه بیان داشت: شــورای امنیت شورای ناامنی است و 
همواره برای رسیدن به مقاصد شوم و منافع خود قطعنامه 
صادر می کند؛ قرارداد FATF و  ســند 2۰3۰ از همین 
 سری قطعنامه ها از ســوی اســتعمار بود، اما با درایت 

مقام معظم رهبری اجرا نشد.

محسن کوهکن افزود: در زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدهای 
انتخاباتی پنجمین دوره شورای اســالمی شهر و روستا برای 
اینکه یک تفاهم و دوستی بین همه کاندیداهای انتخاباتی با 
گرایش های مختلف سیاسی ایجاد شود به اکثریت ستادهای 

تبلیغاتی مراجعه کردیم و به آنها خسته نباشید گفتیم.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
پس از برگزاری انتخابات و مشــخص شدن نتیجه، جلسه ای 
برگزار شد و از همه اعضای شورای دور پنجم دعوت به عمل آمد 

و در این نشست بحث های اقتصادی کشور و شرایط موجود 
جهت آشنایی اعضای شورای دور پنجم مطرح شد و آخرین 
اطالعات و واقعیت های اقتصادی کشــور در اختیار آنها قرار 
گرفت تا بر اساس واقعیت ها اقدامات و برنامه ریزی های الزم  

را در حوزه کاری خود انجام دهند.
وی ادامه داد: در این نشســت صمیمی بــه برخی احکام که 
در قانون برنامه آمده بود و مرتبط به درآمد شــهرداری ها و 
دهیاری ها می شد نیز توضیح داده شد و بحث هایی همچون 

حق آالیندگی و ارزش افزوده برای این افراد بازگو و شــفاف 
سازی گردید.نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی 
اضافه کرد: در این نشست تذکراتی به منتخبین پنجمین دوره 
شورای اسالمی شهر و روستا داده شد که بنده در امور شوراها 
نه دخالت می کنم و نه شما زیر بار دخالت برخی افراد بروید 
چراکه اگر کسی در امور شوراهای شهر و روستا دخالت کند 

حق اعضای شورا ضایع خواهد شد.
 وی عنوان کرد: باید توجه داشــت که این مسئله معنا ندارد؛ 
وقتی بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
اعالم می کنم در امور شــورا دخالت نخواهم کرد، کسانی که 
حقی را برای خود از نظر سیاسی، اجتماعی و...قائل هستند در 
امور شورا دخالت کنند و چنانچه این اتفاق رخ دهد در حد خود 

با این موضوع برخورد خواهم کرد.
کوهکن بیان کرد: زیبنده نیست درشهرستان لنجان فردی 
که زمانی مسئولیتی را به عهده داشته است امروز در امور شورا 
دخالت کند و این توهین به تک تک اعضای شورای شهر است 
و این آقا و یا آقایان باید متوجه شوند که این قبیل دخالت ها 
توهین است و بنده به جد معتقدم سیاسیون باید با یک دید 
سیاسی به مسائل شورا نگاه کنند. وی خاطرنشان کرد: دخالت 
خط و خطوط  سیاسی در امور شــوراها مطلقا ممنوع است و 
اگر خدایی ناکرده عضوی از شــوراهای اسالمی شهر و روستا 
ارتباطی با هر یک از جناح های سیاســی پیدا کرد و مسائل 
سیاسی را در امور شوراها دخالت دهند، اولین قدم برای سقوط 
مهیا شــده چراکه انجام وظایف شــوراهای اسالمی با مشی 

سیاسی به هیچ عنوان سازگاری ندارد.
 نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی اذعان کرد: 
مردم افرادی را برای حضور در شورای شهر انتخاب می کنند 
که به فکر رفع مسائل و مشکالت شهر آنها باشد نه اینکه از حزب 
و یا باند خاصی حمایت کنند آنها افرادی را انتخاب می کنند 
که هرگونه گرایشی دارند بیرون از شورا آن را دنبال می کنند 
و نهایتا در شورا به عنوان ید واحد به دنبال آبادی شهر و انجام 

وظایفی که بر عهده دارند باشند.

نماينده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی:

مردم تشنه خدمت بی منت مسئوالن هستند

نماينده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: چندماه قبل از برگزاری انتخابات شورای  اسالمی شهر و روستا طبق رويه گذشته که خط و مشی بنده اعالم شده بود که بنده به هیچ عنوان لنجان
له يا علیه هیچ يک از افراد در انتخابات ورود پیدا نخواهم کرد اين دوره نیز ما به هیچ عنوان لیستی تحت عنوان 
افراد مورد حمايت خود نداشته ايم و اين مشی بنده به عنوان نماينده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای 

اسالمی بوده است.

روز گذشته جلسه معارفه وزیر جدید  زينب ذاکر
ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور 
اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برگزارشد.این 
مراسم اما میهمانان ویژه ای داشــت: خانواده شهید محسن 
حججی که قرار بــود با حضور آنها از تمبر یادبود این شــهید 

رونمایی شــود. جهانگیری در بخش اول صحبت های خود با 
اشاره به پخش کلیپی از شهید حججی و رونمایی از تمبر این 
شهید در مراسم گفت: نحوه شهادت و صالبت این شهید همه 
ما را یاد  واقعه عاشورا  انداخت که چگونه یک انسان در مسیری 
که اعتقاد دارد مســتحکم گام بر می دارد. شــهید حججی 

می دانست با او چه می خواهند بکنند ولی آثاری از ترس ونگرانی 
در چهره  اش دیده نمی شد و در واقع صالبتی از ایران و ایرانی را 
به نمایش گذاشــت.نجف آبادی ها عموما این گونه هســتند. 
نجف آباد شهری است که به اندازه  یک استان شهید داده است 

و ما ایثار و ایثارگری فراوانی از مردم این شهر دیده ایم.
جهانگیری سابقه استانداری اصفهان در دهه 7۰ را در کارنامه 
کاری خود دارد و شــناخت خوبی نســبت به اصفهان و سایر 

شهرستان هایش دارد. 

معاون اول ريیس جمهور در مراسم رونمايی از تمبر يادبود شهید »محسن حججی«:

نجف آباد، شهر ایثار و ایثارگری است

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف یک محموله پمپ آب خارجی به ارزش ۵ میلیارد ریال   شهرضا
و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد. به گزارش تسنیم؛ سردار مهدی معصوم بیگی  با اشاره به 
توقیف پمپ های میلیاردی در شــهرضا گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایســت و بازرسی شهید امامی 
شهرستان شهرضا در حین نظارت و کنترل خودروهای عبوری از ایستگاه به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و 
آن را متوقف کردند. وی با اشــاره به اینکه در بازرســی از این خودرو 
یک هزار و 3۶7 کارتن پمپ آب خارجی کشف شد، افزود: راننده خودرو 
مدارک مثبته گمرکی را ارائه نداد که خودرو و محموله آن توقیف شدند.

معصوم بیگی با اشــاره به اینکه در این رابطه راننده خودرو دســتگیر 
و تحویل مراجع قضائی شــد، بیان کرد: محموله کشــف شده توسط 

کارشناسان مربوطه ۵ میلیارد ریال ارزش گذاری شده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشــاره به اینکه هر گونه فعالیت در 
زمینه قاچاق کاال زمینه رکود اقتصادی و بیکاری جوانان کشور را فراهم 
می کند از عموم مردم خواست اخبار مربوطه در زمینه را در اسرع وقت 

از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

پمپ های ۵ میلیاردی در شهرضا توقیف شد

فرماندار شهرضا با اشــاره به ادامه مراحل  شهرضا
اجرایــی عملیات فــاز دوم بیمارســتان 
امیرالمومنین این شهرســتان، تصریح کرد: بنا به دســتور وزیر 
بهداشت و درمان، در صورت تخصیص اعتبار تا پایان امسال فاز دوم 
بیمارستان امیرالمومنین شهرضا تکمیل و به بهره برداری می رسد.

محسن گالبی همچنین از کلنگ زنی چند پروژه فرهنگی، ورزشی 
در محالت مختلف شهرضا در آینده نزدیک خبر داد و افزود: پروژه 
مرمت بازار بــا اعتبار 2۰۰ میلیــون تومان از اعتبارات ریاســت 
جمهوری و تملک دارایی، مرمت مسجدخان و مسجد و بازارچه نو 

از جمله دیگر پروژه هایی است که به زودی آغاز می شود.
فرماندار شــهرضا در بخش دیگری از ســخنان خود، با اشاره به 
تالش های انجام شده برای تکمیل پروژه فاضالب شهرضا و رفع بوی 
تعفن منتشر شده در منطقه جرم افشار، بیان کرد: اقدامات اولیه 

برای نصب دستگاه هوازی از جمله خرید انشعاب برق برای تصفیه 
خانه فاضالب انجام و اتاقک استقرار پســت برق و مقدمات وصل 
دستگاه های هوازی در حال انجام است.گالبی در ادامه این مطلب 
افزود: قرارداد ساخت دستگاه هوازی منقعد شده و در آینده نزدیک 
نصب می شود تا با این اقدام تا حدودی بوی بد ناشی از فاضالب در 
منطقه جرم افشار کاسته و رضایت اهالی کسب  شود.وی همچنین 
با اشاره به اقدامات انجام شده برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی 
نفت و گاز این شهرســتان، گفت: این منطقه دارای چند سهام دار 
بوده و در این مدت پیگیری هایی انجام شــد و قرار است دفتر امور 
اقتصادی استانداری از سهامداران و سرمایه گذاران دعوت کند و در 
آن جلسه تعیین تکلیف شود. گالبی تاکید کرد: امتیاز این منطقه 
برای شهرستان بسیار مهم است و باید از آن استفاده کرد، متاسفانه 
در شهرضا هنوز این منطقه شروع به کار نکرده؛ در حالی که کاشان 

نیز این امتیاز را داشت و در آنجا کار آغاز شده است. وی با اشاره به 
انتخاب شهرضا به عنوان شهر ملی سفال و سرامیک، اظهار کرد: در 
صورتی که بخواهیم به شهر جهانی سفال و سرامیک تبدیل شویم 
باید تعداد کارگاه های سفال و سرامیک در شهرستان بیشتر شود.

فرماندار شهرضا از واگذاری پالک های زمین ناحیه صنایع دستی 
این شهرستان خبر داد و گفت: مشکالت شهرک صنایع دستی در 
حال حل شدن است و به مرحله صدور پروانه ساختمانی رسیده و 

زودی کار ساخت و ساز آغاز می شود.
گالبی همچنین با اشاره به برگزاری جشن ملی سفال و سرامیک در 
این شهرستان در آینده نزدیک اظهار کرد: ارائه آموزش در زمینه 
هنر سفال و ســرامیک یکی از مهم ترین اقدامات است، به همین 
جهت در مرکز فنی وحرفه ای شهرضا کارگاه های سفال و سرامیک 

راه اندازی شده است.

فرماندار شهرضا خبرداد:

بهره برداری از فاز دوم 
بیمارستان شهرضا 

رییس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد گفت: با حکم قضائی از فعالیت پنج واحد صنعتی    نجف آباد
آلوده کننده محیط زیست در این شهرستان جلوگیری شد.

محمد محمدی افزود: این واحدهای فعــال در زمینه ریخته گری به دلیل رعایت نکردن الزامات زیســت محیطی و 
 آلوده کردن هوا با پیگیری اداره حفاظت محیط زیســت، همکاری نیروی انتظامی و به دســتور دادستان شهرستان

 پلمب شدند.
 رییــس اداره حفاظت محیط زیســت نجف آباد ادامــه داد: واحدهای
  مزبور با وجود شــکایات متعدد مردمــی و صــدور اخطارهای مکرر
  زیســت محیطــی هیــچ اقدامــی بــرای رفــع آلودگــی خــود

 نکرده بودند.بر اساس استانداردهای محیط زیست، صاحبان واحدهای 
صنعتی و خدماتی موظف بــه رعایت و کاهــش آالیندگی واحدهای 
 خود هســتند در غیراین صورت، واحــد آنها تا رفع کامــل آالیندگی

 پلمب می شود.
طبق ماده ۶88 قانون مجازات اســالمی، هر اقدامی کــه تهدید علیه 

بهداشت عمومی و موجب آلودگی محیط زیست شناخته شود، ممنوع است. 

ريیس اداره حفاظت محیط زيست نجف آباد خبر داد :

جلوگیری از فعالیت ۵ واحد صنعتی آالینده محیط زیست 

قاب روز

پیکر مجری و دوبلور رسانه ملی در آران و بیدگل به خاک سپرده شد

ديدار مسئوالن فريدن با دو کارمند جانباز و خانواده دو شهید کارمند

مزار شهدای دستگرد برخوار غبار روبی شد

گردهمايی مديران مدارس حوزوی استان اصفهان
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مسئول امور راهیان نور سپاه قمر بنی هاشــم )ع(  از بازدید دو هزار زائر استان چهارومحال 
بختیاری از مناطق عملیاتی غرب کشــور خبر داد. این  زائران از یادمان های شهرستان بانه 
شامل یادمان های شهدای بوالحسن، سیرانوند، باشــگاه افسران سنندج و تپه های ا... اکبر 

سنندج بازدید کردند.

اخباربازدید دو هزار زائر از مناطق عملیاتی غرب کشور 

با مسئوالن

از ابتدای مهرماه اعمال می شود؛

افزایش ۱۰ درصدی مستمری 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان
جعفر شاه بندری مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشــایر چهارمحال و بختیاری، از افزایش 
۱۰درصدی مستمری بیمه شــدگان این صندوق خبر 
داد. وی گفت: این رقم از ماه آینده )مهرماه ۹۶( به حساب 
مستمری بگیران واریز خواهد شد. وی افزود: معوقه مربوط 
به افزایش این مستمری نیز از ابتدای سال جاری محاسبه 
و به صورت یکجا در ماه آینده به حساب مستمری بگیران 
واریز می شود. شاه بندری با گرامیداشت هفته دولت، از 
اعطای کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشــایر به شــهر های فاقد این صندوق در 
استان خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر ۵۱ کارگزاری، 
عمدتا در روستا های استان خدمات رسانی می کنند. وی 
ادامه داد: از ابتدای خردادماه امســال، بیش از ۵۰۰ نفر 
از بیمه شدگان تحت پوشــش صندوق بیمه اجتماعی، 
کشاورزان، روستاییان و عشــایر استان با ۷۰ سال سن و 
۱۰ سال سابقه بیمه پردازی، بازنشسته شدند و دو مرحله 
از حقوق مستمری خود را دریافت کرده اند. شاه بندری 
یادآور شد: در طول فعالیت صندوق از ابتدای سال ۱۳۸۴، 
هیچ محدودیت سنی برای بیمه شدگان وجود نداشت و 
افراد باالی ۱۸ سال تا هر سنی می توانستند عضو صندوق 
شوند؛ اما طبق تبصره ۲ بند ۷ قانون احکام دائمی، حداکثر 
سن ۵۰ سال تمام، شرط عضویت متقاضیان جدید است.

صادرات بیش از ۱6 هزار تن کاال 
از گمرک چهارمحال و بختیاری

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفــت: در پنج ماه 
ابتدای ســال جاری ۴۰ میلیون و ۲۳۵ هزار دالر کاال به 
وزن ۱۶ هزار و ۳۹۱ تن از گمرک استان به خارج از کشور 
صادر شده است. اسماعیل ا... دادی با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: عمده کاالهای صادراتــی لوازم خانگی، مصنوعات 
پالستیکی و فلزی و مغز بادام بوده که به کشورهای امارات، 
هند، عراق و افغانستان صادر شده است. وی افزود: طی این 
مدت صادرات کاال از لحاظ ارزشی پنج درصد کاهش داشته 
است. ا... دادی گفت: در این مدت ۵۸ میلیون و ۶۸۲هزار 
دالر کاال به وزن چهار هزار و ۹۹۴ تن به گمرک اســتان 
وارد شده است. وی با اشــاره به اینکه میزان واردات کاال 
از لحاظ ارزشی ۷۰درصد رشد داشته است، خاطرنشان 
کرد: کاالهای مربوط به خط تولید کارخانجات، از جمله 
واردات به گمرک استان بوده که از کشورهای ایتالیا، چین، 

ازبکستان و پاکستان وارد شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری 
خبرداد:

حد نگاری 4۰ هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی استان

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری، از اجرای طرح 
حدنگاری )کاداستر( در راستای تثبیت مالکیت های شرعی و قانونی 
افراد در دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: در حال حاضر این طرح 
در سطح ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان های شهرکرد 
و فارسان در حال انجام است. ذبیح ا... غریب اظهار کرد: اجرای طرح 
کاداستر در راستای رفع تداخالت اراضی کشاورزی و خرده مالکان، 
نخستین بار در این استان در دولت یازدهم انجام می شود. وی اظهار 
کرد: این طرح در حجم وسیعی از اراضی کشاورزی شهرستان های 
شهرکرد و فارســان در حال اجراست که تاکنون نقشــه ۲۰ هزار و 
۶۰۵ هکتار از اراضی کشــاورزی شهرهای کیان، طاقانک، هفشجان 
و شهرکرد، همچنین روســتاهای بهرام آباد، شمس آباد و سیرک و 
نوآباد با همکاری و مشارکت مردمی تهیه شده است. رییس سازمان 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در مسیر اجرای این طرح، 
جمع آوری مدارک و مستندات و اطالعات توصیفی و تکمیل فرم های 
خوداظهاری مالکین و بهره برداران مناطق یاد شده درحال انجام است.

وی افزود: با تمهیدات اندیشیده شــده تا پایان برنامه ششم توسعه 
مابقی شهرستان های استان نیز از خدمات و مزایای این طرح بهره مند 
خواهند شد. غریب، تثبیت مالکیت های شرعی و قانونی افراد و حفظ 
حقوق دولت در انواع اراضی، ایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات 
به مالکین و بهره برداران بخش کشاورزی و تسهیل و روان سازی انجام 
کار و اصالح فرآیندهای موجود، استفاده حداکثری از فناوری اطالعات 
به منظور افزایش ســرعت و دقت را ازجمله اهداف اجرای این طرح 

ملی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری:

 ۷۱6 روستای چهارمحال و بختیاری 
از نعمت برق بهره مند هستند

 مدیرعامل شــرکت توزیع برق چهارمحال و بختیــاری گفت: ۷۱۶ 
روستای استان چهارمحال و بختیاری از نعمت برق بهره مند هستند. 
مجید فرح زاده با اشاره به وجود ۷۱۶ روستای برقدار در چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشت: تعداد ۹۴۷ هزار و ۷۶۳ نفر در مساحت ۱۶ 
هزار و ۴۱۱ کیلومتر مربع در سطح استان تحت پوشش خدمات برق 

قرار دارند.
وی در ادامه افزود: تعداد مشترکین برق در چهارمحال و بختیاری ۳۴۴ 

هزار و ۵۸۳ نفر است.
مدیرعامل توزیع شرکت برق چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از 
زیرساخت های سازمانی مورد نیاز می توان به زیرساخت های تامین 
منابع مالی، فناوری اطالعات و فناوری و هوشمندسازی شبکه اشاره 
کرد. فرح زاد با بیان اینکه در حال حاضر متوســط زمان خاموشــی 
۶۲۴ساعت، تلفات ۱۲/۵درصد و ارائه خدمات غیرحضوری ۶۵ درصد 
است، گفت: تا پایان سال جاری متوســط زمان خاموشی و تلفات به 
ترتیب ۴۹۷ ساعت و ۱۱درصد کاهش و ارائه خدمات غیرحضوری تا 
۷۰ درصد رشد خواهد داشت. وی تاکید کرد:  در حال حاضر ضریب 

بهره برداری از پست های انتقال در سطح استان ۴۹/۷درصد است.

قاسم قاســمی اظهار کرد: بهره برداری از ۱۷ طرح دیگر شامل 
راهسازی، بهسازی و آســفالت محورها، زمین چمن ورزشگاه 
شهر بن، سالن چندمنظوره منچ و مرکز بهداشتی شهرک الهیه 
بروجن، از دیگر طرح هاست که برای اجرای آنها ۲۴۶میلیارد و 

۴۵ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

بنابراین گزارش، همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، به صورت 
نمادین زمین چمن ورزشگاه شهر بن با ۵میلیارد و ۴۶۳میلیون 
ریال و ۱۰ کیلومتر بهسازی و آسفالت محور شهرکرد - بن با ۲۰ 
میلیارد ریال اعتبار بهره برداری و افتتاح شد.۲۲ هزار و ۱۵۷ واحد 
مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری احداث شده که بیش از ۱۲ 

هزار واحد از این تعداد در دولت یازدهم، تکمیل و به متقاضیان 
واگذار شده است.

مدیر شیالت و آبزیان چهارمحال و بختیاری نیز از بهره برداری 
۴ مزرعه پرورش ماهی سردابی )قزل آال( با ظرفیت ۶۰ تن در 
مناطق »رستم آباد« و»قلعه درویش« با اشتغال زایی ۳۲ نفر در 
چهارمین روز از هفته دولت در شهرستان اردل خبر داد. پرویز 
منصوری اظهار کرد: برای احــداث و تکمیل این تعداد مزرعه 
پرورش ماهی، ۱۴هزار میلیارد ریال تســهیالت بانکی و آورده 
بخش خصوصی هزینه شده که سهم هر متقاضی ۳ هزار و ۵۰۰ 
میلیون ریال است. منصوری تصریح کرد: ساالنه بیش از ۲۳ هزار 
تن ماهی در این استان، تولید و به استان های همجوار و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس به ویژه عراق و امارات صادر می شود. استان 
چهارمحال و بختیاری به عنوان سرچشمه رودخانه های کارون، 
زاینده رود و بخشی از دز، با تولید ســاالنه بیش از ۲۳ هزار تن 
ماهی ســردابی مقام نخست کشــور را در تولید ماهی قزل آال 
دارد. شهرســتان اردل از توابع چهارمحال و بختیاری، در ۱۱۰ 
کیلومتری شهرکرد قرار دارد.همچنین در آیین جداگانه دیگری 
بهره برداری از ۱۳ طرح عمرانی شهرستان بن با ۶۴ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون ریال اعتبار ملی و استانی آغاز شد. از این تعداد ۱۱ طرح 
با ۴۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار به بهره برداری رسیده 
اســت. همچنین عملیات اجرایی ۲ طرح احداث سالن سقف 
کوتاه ورزش های رزمی بن و ســاخت طرح ۳۰ واحدی رفیع 
شهر وردنجان، با ۱۹میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار آغاز شد. 
با بهره برداری از طرح های شهرستان بن، زمینه اشتغال مستقیم 

۱۳ نفر فراهم شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در آیین بهره برداری از 18 طرح راه و شهرسازی این استان در 
چهارمین روز از هفته دولت گفت: تکمیل و واگذاری یکهزار و 100 واحد مسکن مهر در شهرهای شهرکرد، 

فرخ شهر و فارسان، از جمله طرح های بهره برداری شده راه و شهرسازی در این استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خبرداد:

بهره برداری از 35 طرح عمرانی و خدماتی در استان

مفاد آراء
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
5/542 برابر رای شماره 139660302016000050 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی شاهپوری 
ارانی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 50 صادره از حوزه یک تیران در ششدانگ یک 
باب خانه مسکونی به مساحت 392.95 مترمربع مجزی شده از پالک 1392 فرعی 
از 2 اصلی واقع در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی 
مع الواسطه آقای کربالیی محمدشاه پوری فرزند حاجی محمدجعفر محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/06/07

شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران 
م الف: 193

تحدید حدود اختصاصی
6/67 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پــالک 8471 فرعی از 15194 
اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام رســول حجه 
فروش فرزند رضا و وجیهه دمســاز فرزند علی در جریان ثبت اســت و رای شماره 
139560302027016109 و 139560302027016112 مورخــه 1395/12/3 
از طرف هیات حل اختــالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/7/16 
روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این 
منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:17139 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)273 کلمه، 3 کادر(
مزایده

پرونــده:  شــماره   96010113349400844 نامــه:  شــماره   6 /179
9209983749100398 شــماره بایگانی شــعبه: 920144 دایــره اجرای احکام 

حقوقی دادگستری دهاقان در پرونده کالسه 920144 اجرا محکوم له سمیه داتلی 
 بیگی قمیشلوئی به طرفیت ورثه سید اسکندر هاشــمی 1- زینب ورپشتی 2- سید 
قر بانعلی دتلی بیگی 3- سید قاسم هاشم پور 4- ســید تیمور هاشمی پور 5- سید 
مجتبی هاشمی پور 6- ســید مهدی هاشمی پور 7- سید اســماعیل هاشمی پور 
8-  فاطمه السادات هاشمی پور 9- کبری سادات هاشــمی پور به خواسته مطالبه 
مهریه در نظر دارد جهت استیفای حقوق محکوم له یک باب منزل مسکونی واقع در 
روستای قمیشلو بلوار امام خمینی خ بسیج کوچه شهید جمشید یوسفی به کدپستی 
9633114966 دارای 272 مترمربع عرصه و 131 مترمربع اعیانی با دیوارهای باربر 
و سقف تیرچه بلوک و سطوح خارجی آجر و مشترکات آب و برق و گاز معادل پانصد و 
شصت و دو میلیون و نهصد هزار ریال تقویم گردیده و فاقد سند در اجاره هیچ فردی 
نمی باشد و متعلق به مرحوم سید محسن هاشمی پور و قیمتی که مزایده از آن شروع 
می گردد مبلغ پانصد و شــصت و دو میلیون و نهصد هزار ریال می باشد را از طریق 
مزایده به فروش برساند. لذا جلسه مزایده روز پنجشنبه 1396/6/23 ساعت 9 صبح 
در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان برگزار می گردد و طالبین می توانند 
5 روز قبل از مزایده به آدرس دهاقان روستای قمیشلو مراجعه و از ملک مورد مزایده 
بازدید نمایند. خریدار کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می 
بایست 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از 
کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و شخص قبل از وی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نموده برنده محسوب می گردد.م الف: 96/162 اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان دهاقان )311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/183 در خصوص پرونده کالسه 960282 خواهان فتح اله خسرویان  دادخواستی  
مبنی بر مطالبه به طرفیت شهربانو هاشــمی فرد تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/7/15 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابــر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شــیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:17342 
 شــعبه 29 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)111 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/184 در خصوص پرونده کالســه 960023 خواهان احســان شــاه ســنایی با 
وکالت خانم ندا براتی و الهام نســاج دادخواســتی مبنی بر الزام بــه پرداخت مبلغ 
197/844/000 به طرفیت محســن خسرویان  و جمال خســرویان تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 96/7/15 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 
 17341 شعبه 13 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)128 کلمه، یک کادر(
احضار متهم

6/185 حسب محتویات پرونده کالسه 118/96 در اجرای ماده 344 ق آ د ک وقت 
رسیدگی مورخ 96/7/15 ساعت 9 صبح به آقای براتیان مجهول المکان  ابالغ شود 

که در خصوص شکایت پلیس امنیت عمومی فا . ا.ا.  اصفهان علیه شما دایر بر نصب 
تجهیزات دریافت ماهواره جهت دفاع در مورد اتهام وارده به شما در شعبه 106 کیفری 
شورای حل اختالف اصفهان حاضر شوید بدیهی است در صورت عدم حضور در دادگاه 
تصمیم قانونی مقتضی اتخاذ خواهد شد. ضمنا هزینه نشر آگهی از طریق حسابداری 
پرداخت می گردد. م الف: 17335 شعبه 106 شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره چهار()101 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610106805200288 شــماره پرونــده:  /186
9609986805200611 شــماره بایگانــی شــعبه: 960611 در خصوص پرونده 
کالسه 960611 خواهان بهنام حسین هاشمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه 
چک به طرفیت شهرام پرنعمت سالومحله تقدیم نموده است وقت رسیدگی مورخه 
1396/7/15 ساعت 8 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان کنارگذر اتوبان شــهید خرازی حد فاصل خ آتشــگاه و میرزا طاهر 
مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف شــعبه 52 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید و در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم اتخاذ می شود خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 
73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از رزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نتیجه 
را به این شعبه اعالم نمایید. م الف: 17302 شــعبه  52 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره سه()151 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغنامــه: 9610100350205986 شــماره پرونــده:  /188
9509980350200739 شماره بایگانی شعبه: 950881 خواهان غالمحسین عرب 
خزائلی دادخواســتی به طرفیت خوانده رضا اکبریان فرزند محمد به خواسته مطالبه 
وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به 
کالسه 950881 ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نظریه کارشناسی را دریافت و پاسخ خود را نفی یا اثبات ظرف یک 
هفته به دادگاه اعالم نماید. م الف: 17362 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)159 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/189 در خصــوص پرونده کالســه 960367 خواهان ســید رســول دهقانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید ابراهیم حســینی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/7/18 ســاعت 12 ظهر تعیین گردیــده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 
 17303 شعبه ششم شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)114 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/190 در خصوص پرونده کالسه 960531 خواهان مرتضی آکوچیان دادخواستی 

مبنی بر مطالبه ســفته به طرفیت علی اصغــر امیرزاده  تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 ســاعت 10:30 تعیین گردیده است 
با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:17312 
 شــعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)108 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/181 در خصوص پرونده کالسه 960217 خواهان ایمان جهانگیری دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیت 1- کمال شــرافت 2- ســجاد خدادادی گله تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/07/11  ســاعت 17/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:17317 
 شــعبه 16 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)112 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/182 در خصوص پرونده کالســه 960631 خواهان  عباس کریمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محســن محمدی فرزند هرمز تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 96/07/15  ســاعت 11 تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان چهارراه شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:17361 
 شــعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106794800539 ابالغنامــه: شــماره   6 /187
پرونده:9609986794800433 شــماره بایگانی شــعبه:960433 ابالغ شــونده 
حقیقی: فرهاد دیانی پزوه به نشــانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/07/16 
یکشنبه ساعت: 18 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه 
روی مدرســه نیلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی مهدی 
ملک محمد به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شــوید.توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک 
انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود، 
بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی 
از طریق سامانه اقدام ننماید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه 
و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی 
و در صورت عدم دسترســی به دفتر خدمات قضایی به این واحــد مراجعه نمایید. 
 م الف:17326 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(

)157 کلمه، دو کادر(

مسئول بسیج اســاتید چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
مهم ترین چالــش اجتماعی فعلی کشــور گسســت بنیان 
خانواده هاســت، اظهار کرد: دشمن برنامه های بسیاری برای 
فروپاشی خانواده ها در نظر گرفته و متاسفانه تا حدود زیادی 
به موفقیت رسیده و توانسته است کانون خانواده های ما را با 

چالش و ناهنجاری روبه رو کند.
احمدرضا بســیج با اشــاره به عوامل ایجاد بحران در کانون 
خانواده، خاطرنشــان کرد: بیکاری، اعتیــاد، تجمل گرایی، 
اشتغال نامناســب، عدم رعایت حجاب و عفاف در جامعه و 
تبلیغات گسترده سایت های اینترنتی و ماهواره ای، از مهم ترین 

عوامل ایجاد گسست بنیان خانواده است که این عوامل باعث 
تحت تاثیر قرارگرفتن ســبک زندگی اسالمی و کاهش رشد 
جمعیت در کشور شده و نهایتا برای خانواده های ما یک چالش 

ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه برای حل مشکالت موجود بین خانواده ها 
نیازمند تالش جمعی مسئوالن هستیم، افزود: مسئوالن باید 
یک برنامه ریزی منسجم کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
برای حل مشــکالت و حفظ بنیان خانواده ها داشــته باشند 
که متاســفانه چنین برنامه ای را در دســتور کار دولتمردان 
نمی بینیم. بســیج اضافه کرد: بنابر احادیث، مردم بر اساس 

سیاســت ها و رویکردهای دولتمردان زندگی می کنند، پس 
مســئولیت اصلی و مهم در حفــظ بنیان خانــواده بر عهده 
دولتمردان است؛ اما مردم نیز بدانند که دشمن درصدد ویران 
کردن دنیا و آخرت آنهاست و برایشان دلسوزی نمی کند؛ لذا 
اگر دولتمردان نیز با آنها همراه نبودند، خودشان با بازگشتن 
به ســبک زندگی و آموزه هــای دینی باید بــه زندگی خود 
ادامه دهند. وی با اشــاره به اینکه دنیا آسایشــگاه نیســت، 
بلکه آزمایشگاه اســت، تصریح کرد: ممکن است زندگی در 
جامعه ای که دولتمردان آن برای حفــظ ارزش های دینی و 
حفظ بنیان خانواده تالش نمی کنند دشــوار باشد؛ اما مردم 
 بدانند که این دنیا محل آزمایش است و باید سختی ها را تحمل

 کنند.

مسئول بسیج اساتید چهارمحال و بختیاری:

برنامه ای برای حفظ بنیان خانواده در دستورکار دولتمردان نیست
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مفادآراء
تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  آگهی 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اصفهان  شرق  ثبت  در  مستقر  رسمی   سند   فاقد 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بر حسب  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
هیات  این  طرف  از  که  ذیل  آرا  مذکور  قانون   3 ماده 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  گردیده  صادر 
مذکور  آرا  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  شود  می 
دو  مدت  ظرف  انتشار  اولین  تاریخ  از  دارند  اعتراض 
در  و  نموده  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
اقدامات  و  نمایند  اقدام  دعوی  طرح  بر  مبنی  گواهی 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مهلت  انقضا  در صورت 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 
 مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 - راي شماره 139560302027008564 مورخ 1395/07/08 
صادره   894 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  قلياني  حسن  عفت 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1287698239 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   5033 پالک 

اصفهان به مساحت 217 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
2 - راي شماره 139560302027008567 مورخ 1395/07/08 
صفورا حسن قلياني فرزند مهدي بشماره شناسنامه 4435 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1288392303 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   5033 پالک 

اصفهان به مساحت 217 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
3 - راي شماره 139560302027015257 مورخ 1395/11/18 
علی يوسفی  فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه 1559 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1283991160 در ششدانگ يکباب خانه 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 3 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
44 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180/34 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
4 - راي شماره 139560302027016530 مورخ 1395/12/09 
پروانه جوهري دهاقاني فرزند حسن بشماره شناسنامه 130  صادره 
از سميرم سفلی بشماره ملي 5129615743 در چهار دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

187/60 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
5 - راي شماره 139560302027016533 مورخ 1395/12/09 
سيدعلي حجازي دهاقاني فرزند محسن بشماره شناسنامه 3184 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1289754901 در دو دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

187/60 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
6 - راي شماره 139660302027000249 مورخ 1396/01/14 
نائين  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  هيدي  زهرا 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1249657105 ملي  بشماره 
از قطعه زمين پالک 237  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب خانه 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

93/5 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
7 - راي شماره 139660302027000252 مورخ 1396/01/14 
علي گلچي فرزند رضا بشماره شناسنامه 2 صادره از نائين بشماره 
ملي 1249578108 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 93/5 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
8 - راي شماره 139660302027000688 مورخ 1396/01/23  
محمود رنجبر مارچوبه فرزند حسين بشماره شناسنامه 6 صادره 
از اردستان بشماره ملي 1189813440 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   12556 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 177/5 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
9 - راي شماره 139660302027001298 مورخ 1396/02/07 
محمد اميني پزوه فرزند عبدالعلي بشماره شناسنامه 3104 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 5649348162 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 229/77 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
10 - راي شماره 139660302027001646 مورخ 1396/02/16 
 71 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  قهجاورستاني  افشاري  عليرضا 
ششدانگ  در   1291696717 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 55/47 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
11 - راي شماره 139660302027002526 مورخ 1396/03/06  

عزت عبداللهي سروي  فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 16 صادره 
از اردکان بشماره ملي 4449371283 در ششدانگ يکباب دفترکار 
از قطعه زمين پالک 15234  و تجاری احداثي بر روي قسمتي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
12 - راي شماره 139660302027002581 مورخ 1396/03/07 
از  شناسنامه 13 صادره  بشماره  مسلم   فرزند  عبدالهي   محمود 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291698507 ملي  بشماره  اصفهان 
در بخش  واقع  زمين پالک 1  قطعه  از  بر روي قسمتي  احداثي 
طي  خريداري  مترمربع.   105/78 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18

سند رسمي.
13 - راي شماره 139660302027002646 مورخ 1396/03/08 
 1663 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  زيارتگاهي  ترابي  محسن 
ششدانگ  در   1287938582 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9963 
مترمربع.   139/54 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
14 - راي شماره 139660302027002730 مورخ 1396/03/10 
از  صادره   44698 شناسنامه  بشماره  قربانعلي  فرزند  زارعي  علي 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1282369164 ملي  بشماره  اصفهان 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 4 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
 159/60 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11548

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
15 - راي شماره 139660302027003144 مورخ 1396/03/22 
رجبعلي اصغري خوراسگاني  فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 85 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291246878 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5076 واقع در 
خريداري  مترمربع.   180/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي ميرزا حسين افالکی .

16 - راي شماره 139660302027003148 مورخ 1396/03/22  
 544 شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  گورتي  بشيري  احمد 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1287694731 در سه دانگ مشاع 
از قطعه زمين  بر روي قسمتي  احداثي  انبار  از ششدانگ يکباب 
پالک 1 فرعي از اصلي 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 1101/69 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
17 - راي شماره 139660302027003150 مورخ 1396/03/22 
عليرضا سبزبخت فرزند عباس بشماره شناسنامه 4464 صادره از 
نطنز بشماره ملي 1239209207 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي 
از اصلي 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1101/69 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
18 - راي شماره 139660302027003651 مورخ 1396/04/03  
 10 شناسنامه  بشماره  مسيب  فرزند  آبادي  شاپور  احمدي  اصغر 
صادره از برخوار بشماره ملي 6609823804 در ششدانگ يکباب 
در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 152 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
19 - راي شماره 139660302027003775 مورخ 1396/04/07 
شناسنامه  بشماره  براتعلي  فرزند  خوراسگاني  دهقاني  محمدعلي 
7989 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283781689 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 5979 
مترمربع.   106/73 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
سکينه  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

دهقانی خوراسگانی.
20 - راي شماره 139660302027003847 مورخ 1396/04/10 
از  ابوالقاسم بشماره شناسنامه 66 صادره  فرزند  احمدي  عصمت 
فريدونشهر بشماره ملي 1129554112 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 100/50 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
فرزند  هفدانی  کشاورز  معصومه  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت 

غالمحسين.
21 - راي شماره 139660302027003926 مورخ 1396/04/11 
صادق فارسی فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 38264 صادره 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   4720534090 ملي  بشماره  بغداد  از 
در  واقع   12378 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   215/18 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
احمدی  محمدعلی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

بابوکانی فرزند سيف اله.
22 - راي شماره 139660302027004462 مورخ 1396/04/21  
سکينه عسگري فرزند خسرو بشماره شناسنامه 9 صادره از جرقويه 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   5649676518 ملي  بشماره  سفلي 
از  فرعي  زمين پالک 43079  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 234/34 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
23 - راي شماره 139660302027004480 مورخ 1396/04/21 
شناسنامه  بشماره  حسنعلي  فرزند  خوراسگاني  مشهديان  رسول 
150 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291333614 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7576 
مترمربع.   154/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.

24 - راي شماره 139660302027004604 مورخ 1396/04/25 
از  ابراهيم دردشتي  فرزند محمد بشماره شناسنامه 208 صادره 
قصر شيرين بشماره ملي 3379768065 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 200/61  اصفهان  ثبت 

رسمي.
25 - راي شماره 139660302027004620 مورخ 1396/04/25 
از  صادره   546 شناسنامه  بشماره  قربانعلي   فرزند  افضلي  حميد 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291510133 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 141/10 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
26 - راي شماره 139660302027004633 مورخ 1396/04/25 
از  اميني فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 12808 صادره  عفت 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1283829886 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 8841 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 159/56 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
27 - راي شماره 139660302027004676 مورخ 1396/04/26 
رسول  فرزند  خيادانی  دهقانی  مريم  قيوميت  با  اميني  احمدرضا 
بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1273303741 
بها  باستثناء  يکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  در چهار 
ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 266 
فرعي از اصلي 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

155/49 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
28 - راي شماره 139660302027004678 مورخ 1396/04/26 
يگانه اميني با قيوميت مريم دهقانی خيادانی فرزند رسول بشماره 
در   1275919332 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه 
دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان باستثناء بها ثمنيه 
اعياني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 266 فرعي از 
اصلي 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/49 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
29 - راي شماره 139660302027004986 مورخ 1396/05/03 
علي شمسي فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 8 صادره از شهرضا 
بشماره ملي 1199754714 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از اصلي 15201 
مترمربع.   130/22 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
صديقه  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

مسائلی .
30 - راي شماره 139660302027005009 مورخ 1396/05/03  
محمد بيناء  فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 14 صادره از 
شهر کرد بشماره ملي 4621939701 در ششدانگ يکباب کارگاه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 208 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
31 - راي شماره 139660302027005014 مورخ 1396/05/03 
عزت محمدي اشني  فرزند علي اکبر بشماره شناسنامه 60376 
ششدانگ  در   1281700754 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 208/8 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
32 - راي شماره 139660302027005082 مورخ 1396/05/05 
قدرت اله گل کارامينه فرزند حسن بشماره شناسنامه 290 صادره 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1753958156 ملي  بشماره  اهواز  از 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 2 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
 130/30 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11599

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
33 - راي شماره 139660302027005149 مورخ 1396/05/08  
از  صادره   2699 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  فوالديان  مريم 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1292920610 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 32/52 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عطا مير اسماعيلی فرزند حسن.
34 - راي شماره 139660302027005175 مورخ 1396/05/08 
فاطمه يوسفي گورتي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 8 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1291697012 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9554 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 180/03 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
35 - راي شماره 139660302027005204 مورخ 1396/05/08 
از  صادره   382 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  اعتباريان  مهدي 
اصفهان بشماره ملي 1291486321 در ششدانگ يکباب باشگاه 
زمين پالک 32  از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي  پرورش اسب 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 5482/03 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي آقای يداله 

استادی قهجاورستانی.
36 - راي شماره 139660302027005205 مورخ 1396/05/08 
عصمت عباسي فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 195 صادره از 
مشاع  دانگ  نيم  و  دو  در   1284002179 ملي  بشماره  اصفهان 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 524/54 

رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 
غالم علی ربانی .

37 - راي شماره 139660302027005208 مورخ 1396/05/08 
رسول عظيمي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 1925 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1288049773 در سه و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 524/54 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

غالم علی ربانی .
38 - راي شماره 139660302027005213 مورخ 1396/05/08 
سعيده سادات اميرشاه کرمي فرزند رحمن بشماره شناسنامه 135 
صادره از خوانسار بشماره ملي 1229694250 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2653 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/89 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
39 - راي شماره 139660302027005234 مورخ 1396/05/09 
حسن رنجبر مارچوبه فرزند خليل  بشماره شناسنامه 16 صادره 
از اردستان بشماره ملي 1189749645 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک _ فرعي از اصلي 
12427 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 136 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
40 - راي شماره 139660302027005245 مورخ 1396/05/09 
شناسنامه 40  بشماره  اله  ولي  فرزند  اعرابي جشوقاني  حسينعلي 
صادره از اصفهان بشماره ملي 5659605443 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   9170 پالک 
اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 
زهره  و  بهجت  و  طيبه  و  پری  و  مهين  رسمي  مالک  از  عادي 

همگی فالحتی از وراث مهدی فالحتی .
41 - راي شماره 139660302027005247 مورخ 1396/05/09 
رضا باقري فرزند نصراله بشماره شناسنامه 724 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 5659067530 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 9170 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 
مهين و پری و طيبه و بهجت و زهره همگی فالحتی از وراث 

مهدی فالحتی .
42 - راي شماره 139660302027005250 مورخ 1396/05/09 
فاطمه کريمي کيچي فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 2 صادره 
از  مشاع  دانگ  دو  در   5659574440 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   9170 پالک 
اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 
زهره  و  بهجت  و  طيبه  و  پری  و  مهين  رسمي  مالک  از  عادي 

همگی فالحتی از وراث مهدی فالحتی .
43 - راي شماره 139660302027005517 مورخ 1396/05/16 
شناسنامه  بشماره  قلي  جعفر  فرزند  هاروني  اميني  قائد  ابوالقاسم 
12 صادره از شهرکرد بشماره ملي 4622020823 در ششدانگ 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 108/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12091
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

رضا قلی فاضل شهرستانی .
44 - راي شماره 139660302027005527 مورخ 1396/05/16 
علي مرادي فرزند رحيم بشماره شناسنامه 1553 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1286902304 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 2216 فرعي از اصلي 15190 
مترمربع.   171/08 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محی الدين 

کاشفی.
45 - راي شماره 139660302027005531 مورخ 1396/05/16 
 47 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  خوراسگان  حبيبي  حسين 
ششدانگ  در   1291429001 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 21/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15308
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

حسن گلرنگ .
46 - راي شماره 139660302027005533 مورخ 1396/05/16 
از  صادره   9 شناسنامه  بشماره  اسداله  فرزند  سلماني  حسنعلي 
اصفهان بشماره ملي 1291289488 در ششدانگ يکباب کارگاه 
در  واقع   10151 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   178/95 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
قربانيان  معصومه  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

کردآبادی .
47 - راي شماره 139660302027005535 مورخ 1396/05/16 
محسن شيران فرزند محمد طاهر بشماره شناسنامه 1025 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1285714016 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   10393 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 279/7 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
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47 - راي شماره 139660302027005535 مورخ 1396/05/16 
محسن شيران فرزند محمد طاهر بشماره شناسنامه 1025 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1285714016 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   10393 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 279/7 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
48 - راي شماره 139660302027005536 مورخ 1396/05/16 
زهرا گودرزي فرزند فرج بشماره شناسنامه 3775 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1282785680 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10120 واقع در بخش 5 ثبت 
الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   130/45 مساحت  به  اصفهان 

بصورت عادي از مالک رسمي حاجی اسماعيل کردآبادی .
49 - راي شماره 139660302027005550 مورخ 1396/05/16 
اصغر پنجه پور فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 250 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1286550841 ملي  بشماره  اصفهان  از 
مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 600 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 28/33 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
50 - راي شماره 139660302027005553 مورخ 1396/05/16 
سيد محمد حسين شاهميري سرو فرزند سيد عبدالحميد بشماره 
در   4449801369 ملي  بشماره  لردگان  از  صادره   3 شناسنامه 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 9692 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 215/20 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي قمر 

آغا صالحيان خوراسگانی .
51 - راي شماره 139660302027005560 مورخ 1396/05/16 
صادره   25 شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  نهاد   خاکی  اکبر 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5659958631 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 152 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

فضل اله حاجيان.
52 - راي شماره 139660302027005566 مورخ 1396/05/16 
صادره   0 شناسنامه  بشماره  مصطفي  فرزند  نهاد  خاکي  عليرضا 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1270759485 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
 152 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

فضل اله حاجيان.
53 - راي شماره 139660302027005567 مورخ 1396/05/16 
زهرا رضائيان زاد فرزند محمود بشماره شناسنامه 15313 صادره 
از  مشاع  دانگ  دو  در   1283855763 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 6629 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/73 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
54 - راي شماره 139660302027005568 مورخ 1396/05/16 
مرتضي رضائيان خوراسگاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 9979 
دانگ  چهار  در   1283801663 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از  مشاع 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6629 پالک  زمين  قطعه  از 

مساحت 166/73 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
55 - راي شماره 139660302027005570 مورخ 1396/05/16 
 14828 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  آبادي  نجف  غيور  مينا 
صادره از نجف آباد بشماره ملي 1092232664 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 258 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 171/24 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
56 - راي شماره 139660302027005572 مورخ 1396/05/16 
محمد کهنگي فرزند ماشاءاله بشماره شناسنامه 3275 صادره از 
تهران بشماره ملي 0053888588 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
از قطعه زمين پالک 258  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب خانه 
فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

171/24 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
57 - راي شماره 139660302027005573 مورخ 1396/05/16 
رضوان غيور فرزند حسن بشماره شناسنامه 446 صادره از نجف 
آباد بشماره ملي 1091490864 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
از قطعه زمين پالک 258  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب خانه 
فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

171/24 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
58 - راي شماره 139660302027005574 مورخ 1396/05/16 
مجتبي قربانيان کردآبادي فرزند حسين بشماره شناسنامه 1404 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1283988755 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 443 فرعي از 
اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230/95 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
59 - راي شماره 139660302027005575 مورخ 1396/05/16 
سيد رسول طباطبايي پيکاني فرزند سيد ميرزا بشماره شناسنامه 
107 صادره از اصفهان بشماره ملي 5649654050 در ششدانگ 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
3124 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
60 - راي شماره 139660302027005576 مورخ 1396/05/16 

از  صادره   2363 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  برهاني  محمد 
انبار  يکباب  ششدانگ  در   1291599096 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   9335 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 682/26 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اصغر قضاوی خوراسگانی.
61 - راي شماره 139660302027005578 مورخ 1396/05/16  
مجيد طالبي کياني فرزند اصغر بشماره شناسنامه 3499 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1290878552 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   11515 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   179/71 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين طالبی کيانی .

62 - راي شماره 139660302027005584 مورخ 1396/05/16 
حسن کياني پيکاني فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 10 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   5649617597 ملي  بشماره  جرقويه  از 
از قطعه زمين پالک 43079  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

243/46 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
63 - راي شماره 139660302027005586 مورخ 1396/05/16 
بشماره  سيدحسن  فرزند  خوراسگاني  طباطبائي  آغا  عصمت 
شناسنامه 7359 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283775395 در 
ششدانگ يکباب مغازه دو طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 55 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 
حاج سيد حسن طباطبائی خوراسگانی و حاج صادق طغيانی پزوه .

64 - راي شماره 139660302027005601 مورخ 1396/05/17 
صادره   6432 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  محبوب  محمد 
يکباب  ششدانگ  در   1282847351 ملي  بشماره  اصفهان  از 
 135 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
122/61 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رحيم فروغی ابری فرزند رضا.
65 - راي شماره 139660302027005705 مورخ 1396/05/18 
 89 شناسنامه  بشماره  قدمعلي  فرزند  خوراسگانی  نجاريان  احمد 
ششدانگ  در   1291353690 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 15243 
مترمربع.   179/24 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي شرکت قند.

66 - راي شماره 139660302027005722 مورخ 1396/05/19 
عليرضا نوروزي فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 1139 صادره از 
واحد  يکباب  در ششدانگ   1291620990 ملي  بشماره  اصفهان 
تجاری  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 72 فرعي از 
اصلي 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/13 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

زهره نجفی.
67 - راي شماره 139660302027005773 مورخ 1396/05/21 
شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند  ئی  زفره  پيرعلي  حسينعلي 
5580 صادره از مبارکه بشماره ملي 5418675818 در ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 3126 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   44/60

رسمي قدرت صادقی باج کابادی.
68 - راي شماره 139660302027005774 مورخ 1396/05/21  
صادره   6 شناسنامه  بشماره  شعبانعلي  فرزند  فرد  شهبازي  مريم 
يکباب  ششدانگ  در   1291852220 ملي  بشماره  اصفهان  از 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12178 واقع 
خريداري  مترمربع.   191 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
کشاورز  بيگم  بانو  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

شهرستانی.
69 - راي شماره 139660302027005777 مورخ 1396/05/21 
اکرم قادري زفره ئی فرزند سليمان بشماره شناسنامه 787 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1290359288 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 103/37 مترمربع. خريداري 
زارعی  اله  نعمت  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

هفدانی.
70 - راي شماره 139660302027005781 مورخ 1396/05/21 
 91 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  خوراسگاني  صادقي  رحيم 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291287310 در ششدانگ يکباب 
ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 7897 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/40 مترمربع. خريداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي صديقه امينی .
71 - راي شماره 139660302027005800 مورخ 1396/05/21 
ابوالفضل اسماعيلي خوراسگاني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 
ششدانگ  در   1270178695 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   0
قسمتي  روي  بر  احداثي  اعياني  ثمنيه  بها  باستثناء  مغازه  يکباب 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8930 پالک  زمين  قطعه  از 
مساحت 24/54 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي مرتضی يخچالی خوراسگانی.
72 - راي شماره 139660302027005805 مورخ 1396/05/21  
علي اسماعيلي خوراسگاني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 162 
ششدانگ  در   1291611231 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
قسمتي  روي  بر  احداثي  اعياني  ثمنيه  بها  باستثناء  مغازه  يکباب 

به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8930 پالک  زمين  قطعه  از 
مساحت 25/33 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي مرتضی يخچالی خوراسگانی.
73 - راي شماره 139660302027005807 مورخ 1396/05/21 
محسن اسماعيلي خوراسگاني  فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 
751 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291476652 در ششدانگ 
قسمتي  روي  بر  احداثي  اعياني  ثمنيه  بها  باستثناء  مغازه  يکباب 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8930 پالک  زمين  قطعه  از 
مساحت 25/64 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي مرتضی يخچالی خوراسگانی .
74 - راي شماره 139660302027005810 مورخ 1396/05/21 
شناسنامه  بشماره  براتعلي  فرزند  خوراسگاني  اسماعيلي  قربانعلي 
108 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291348905 در ششدانگ 
روي  بر  احداثي  اعياني  ثمنيه  بها  باستثناء  گاراژ  و  مغازه  يکباب 
قسمتي از قطعه زمين پالک 8930 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   513/28 مساحت  به 

عادي از مالک رسمي مرتضی يخچالی خوراسگانی.
75 - راي شماره 139660302027005836 مورخ 1396/05/22 
زينب رجبي فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1270829386 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
از قطعه زمين پالک 10408  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
مترمربع.   128/58 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
عباس  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري 

عباسی .
76 - راي شماره 139660302027005838 مورخ 1396/05/22 
 364 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  بادراني  باغ  شمس  عصمت 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1284559254 در دو دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
128/58 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس عباسی .
77 - راي شماره 139660302027005840 مورخ 1396/05/22  
اشرف نجار پور  فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 10899 صادره 
از خمينی شهر  بشماره ملي 1140485229 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 128/58 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

عباس عباسی .
-78 راي شماره 139660302027005843 مورخ 1396/05/22  
بتول مرديها فرزند علي بشماره شناسنامه 974 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1284541436 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 50 فرعي از اصلي 15191 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 320/83 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
79 - راي شماره 139660302027005844 مورخ 1396/05/22 
رضا فالحتي فرزند قاسم بشماره شناسنامه 7434 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1287338399 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 50 فرعي از اصلي 15190 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 89/30 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
80 - راي شماره 139660302027005845 مورخ 1396/05/22 
 465 شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  بوزاني  اخالقي  حسنعلي 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291614273 در ششدانگ يکباب 
از قطعه زمين پالک 10393  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 73 مترمربع. خريداري 
مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين اخالقی بوزانی 

فرزند رمضان .
81 - راي شماره 139660302027005848 مورخ 1396/05/22 
اصغر کريمي فرزند عباس بشماره شناسنامه 13 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1291283617 در ششدانگ يکباب کارگاه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 118 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي بمانعلی جعفری سنجوانمره.
82 - راي شماره 139660302027005856 مورخ 1396/05/22 
از  صادره   9 شناسنامه  بشماره  نامدار  فرزند  يسلياني  اله  قدرت 
فريدونشهر بشماره ملي 1129717321 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 198/60 مترمربع. خريداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي شاپور ايروانی .
83 - راي شماره 139660302027005865 مورخ 1396/05/22 
ايرج محمدي هاروني فرزند عوضعلي بشماره شناسنامه 57 صادره 
از شهرکرد بشماره ملي 4621874942 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   11784 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   108/42 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
از مالک رسمي اصغر احمدی فرزند  الواسطه بصورت عادي  مع 

هاشم .
84 - راي شماره 139660302027005882 مورخ 1396/05/22 
ميمنت فتوت فرزند ميرزا عطاء بشماره شناسنامه 1408 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1286349842 در يک و نيم دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 11324 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 208/04 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

85 - راي شماره 139660302027005885 مورخ 1396/05/22 
شهناز رزاززاده فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 2143 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1286730996 در چهار و نيم دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 11324 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 208/04 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
86 - راي شماره 139660302027005888 مورخ 1396/05/22  
محمد حسين قيصري فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 256 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291579176 در سه دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 114 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 188/35 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
87 - راي شماره 139660302027005891 مورخ 1396/05/22  
فخر الدين مصور خوراسگانی فرزند علي بشماره شناسنامه 112 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291732195 در سه دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 114 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 188/35 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
88 - راي شماره 139660302027005913 مورخ 1396/05/23  
 65 شناسنامه  بشماره  عطاءاله  فرزند  قمبواني   نادري  اکبر  علي 
صادره از شهرضا بشماره ملي 5129817389 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 237 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/78 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

عباس بهارزاده .
89 - راي شماره 139660302027005914 مورخ 1396/05/23 
از  صادره   301 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  فالحتي   حسين 
اصفهان بشماره ملي 1287624901 در چهار و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 217 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 49/5 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي خانم آغا فالحتی.
90 - راي شماره 139660302027005917 مورخ 1396/05/23 
از  صادره   1525 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  فالحتي  مهدي 
اصفهان بشماره ملي 1287704549 در يک و نيم دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 217 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 49/5 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي خانم آغا فالحتی.
91 - راي شماره 139660302027005935 مورخ 1396/05/24 
از  18792 صادره  شناسنامه  بشماره  فرزند حسين  مهتري  عزت 
از  مشاع  دانگ  چهار  در   1198467827 ملي  بشماره  شهرضا 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 12581 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71/81 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بانو 

تاج الملوک بنکدار.
92 - راي شماره 139660302027005936 مورخ 1396/05/24 
شناسنامه 308 صادره  بشماره  فرزند سيروس  حميدرضا طلوعي 
از  مشاع  دانگ  دو  در   1199144878 ملي  بشماره  شهرضا  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 12581 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 71/81 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بانو 

تاج الملوک بنکدار.
93 - راي شماره 139660302027006359 مورخ 1396/05/31 
فاطمه صغري قيصري فرزند احمد بشماره شناسنامه 6 صادره از 
جرقويه بشماره ملي 5649889589 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 302 فرعي از اصلي 
 194/66 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7725
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

حيدر علی زاده .
مورخ   139660302027006187 شماره  اصالحی  راي   -  94
شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  اساسي  بتول    1396/05/29
362 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286461502 در ششدانگ 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 171/13 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   13054
مترمربع. خريداري طي سند رسمي.صحيح می باشد که در رای 
اشتباه  به   1395/07/19 139560302027009002مورخ  شماره 

ثبت شده بود.
مورخ   139660302027005995 شماره  اصالحی  راي   -  95
بشماره  حسنعلي  فرزند  منش  بهرامي  وهاب   1396/05/24
 1291713141 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   10 شناسنامه 
روي  بر  احداثي  متصله   گاراژ  و  مغازه  يکباب  ششدانگ  در 
واقع   7725 اصلي  از  فرعي   461 پالک  زمين  قطعه  از   قسمتي 
مترمربع.   581/53 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 
شماره  رای  در  که  باشد  می  رسمي.صحيح  سند  طي  خريداري 
ثبت  اشتباه  مورخ1395/11/16به   139560302027015125

شده بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/06/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/06/22

اصفهان                                            شرق  وامالک  اسناد  ثبت  منطقه  رييس 
حسين هاديزاده
م الف: 17423 
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ذوب آهن به دیدار پیکان می رود 
تیم های ذوب آهن و پیــکان در تعطیالت لیگ برتر و پیــش از رقابت های جام حذفی 
 یک دیدار دوســتانه را برگزار می کنند. این دیدار روز جمعه در اصفهان برگزار خواهد 

شد.

نایب رییس کمیته دارت استان اصفهان اظهار کرد: مسابقات دارت 
قهرمانی نوجوانان کشور به مدت دو روز 
دوم و سوم شــهریور ماه جاری در 
مشهد برگزار شــد.بهناز قربانی 
با بیان اینکــه رقابت ها در دو 
بخش آقایــان و بانوان صورت 
گرفت، افزود: در بخش بانوان 
32 بازیکن شــرکت داشــتند 
که در نهایت تیم تهــران به مقام 
نخست دســت یافت، تیم تهران 
توابع دوم شد و تیم اصفهان بر سکوی سوم 
ایســتاد.نایب  رییس کمیته دارت اســتان اصفهان تصریح کرد: 
دارتیست های نوجوان ما در بخش بانوان نخستین حضورشان را 
در مسابقات کشوری تجربه می کردند و در رقابت با دیگر حریفان 

که تجربه 4 ساله داشتند بسیار خوب ظاهر شدند.
وی اضافه کرد: در واقع با تجربه کم، عالی کار کردند و توانستند در 
این رقابت ها با کسب عنوان سوم یکی از سکوهای برتر را تصاحب 
کنند.قربانی خاطرنشــان کرد: مــا از این بازیکنــان انتظار مقام 
نداشتیم و تنها برای تجربه کسب کردن، خواستیم که در مسابقات 
شرکت کنند اما آنها ثابت کردند که برای یک نتیجه خوب از اراده 
و انگیزه کافی برخوردار هستند.وی در پایان اذعان داشت: امسال 
با برنامه  هایی که برای این رده سنی )نوجوانان( در نظر داریم، قرار 
است تمرینات و اردوهایی را برایشــان برگزار کنیم تا سال آینده 
با آمادگی بیشتر در رقابت ها حاضر شــوند و شک نکنید که این 

بازیکنان صددرصد سکوی قهرمانی را می گیرند.  

سکوگیری دختران نوجوان 
اصفهانی در مسابقات دارت کشور

منهای فوتبال

سرمربی تیم بسکتبال بانوان ذوب آهن:

خبری از تمرینات تیم نیست
سرمربی فصل گذشته تیم بسکتبال بانوان ذوب آهن 
گفت: تنها با باشــگاه ذوب آهن در مورد بهتر شــدن 
شــرایط تیم تبادل نظرهایی انجام داده ایم، اما هنوز 

چیزی مشخص نیست.
کتایون ظفریان در مورد حضورش در تیم ذوب آهن و 
برعهده گرفتن هدایت تیم در فصل جدید، اظهار کرد: 
برخی صحبت ها با باشــگاه ذوب آهن انجام گرفته اما 

هنوز خبری نیست. 
وی ادامه داد: نه من برای ماندنم در این تیم به باشگاه 
جواب نهایی داده ام و نه باشگاه به من صد درصد برای 
برعهده گذاشتن مسئولیت تیم در فصل جدید صحبت  

قطعی کرده است.
ظفریان خاطرنشان کرد: برای بهتر بسته شدن شرایط 
تیم در فصل جدید با باشگاه ذوب آهن تبادل نظرهایی 
انجام گرفته اســت اما در نهایت یک نفر نمی تواند به 
تنهایی برای تیــم تصمیم گیرنده باشــد و نظر جمع 
تعیین کننده شرایط برای حضور بهتر و قوی تر تیم در 

لیگ امسال است.
وی در مورد نظر خود برای مانــدن در تیم ذوب آهن، 
بیان کرد: خودم عالقه دارم در این تیم بمانم، اما باید 
برخی شرایط هم فراهم شــود. در حال حاضر تقریبا 
همه تیم ها بسته شــده، بازیکنان خوب جذب شده و 
تمرینات خود را آغاز کرده اند. با وجود اینکه چند روز از 
شهریورماه گذشته و مسابقات از دهه سوم مهرماه آغاز 
می شــود، اما هنوز خبری از تمرینات تیم ذوب آهن 
نیســت و کمتر از 2 ماه فرصت آمادسازی و بستن تیم 

باقی مانده است.
 ســرمربی فصــل گذشــته تیــم بســکتبال بانوان
 ذوب آهن تصریح کرد: همیشــه خــودم را یک ذوب 
 آهنی می دانستم و باعث افتخارم است در کنار باشگاه
  فعالیت کنم، اما با ایــن وجود تابع تصمیم باشــگاه 
 هســتم. در هر صــورت تیــم بســکتبال ذوب آهن 
 تنها نماینده اســتان در لیگ برتر اســت و دوســت
 داریم به بهترین نحو در مســابقات حاضر شود و قبل 
 از هرچیز حضور تیم در لیگ مهم تر از هر مســئله ای

 است.
ظفریان در مورد اینکــه آیا در فصل جدید قصد جذب 
بازیکن دارد یا خیر، افزود: ترکیــب اصلی تیم همان 
ترکیب فصل گذشته است. یکی، دو تیم امسال انصراف 
دادنــد و بازیکن آزاد زیــادی وجــود دارد، اما جذب 
 بازیکن بستگی به بودجه باشــگاه دارد؛ البته بازیکنان
 ذوب آهن هم جوان و خوب هســتند و به آنها امیدوار 

هستم.

اخبار روز

پنجمین مرحله اردوی تدارکاتی تیــم ملی کانوپولوی بانوان رده 
سنی بزرگســاالن از امروز در دریاچه آزادی 

آغاز می شود.
پنجمیــن اردوی آمادگــی تیــم 
ملی کانوپولوی بانوان رده ســنی 
بزرگساالن به منظور حضور موفق 
در مسابقات قهرمانی آسیا ازامروز 
در دریاچــه آزادی آغــاز و تا 20 

شهریورماه ادامه پیدا خواهد کرد.
تکتــم آخونــدزاده از مازنــدران، 
لهــه  فاطمــه جلیلیــان از اصفهــان، ا
پورعبدیان از البــرز، ترانه کامیــاب از تهران، مهــال عاطفه دار 
و نفیســه خرمی نیک از خراســان رضوی، ســونیا گمــاری از 
کرمانشــاه، صبا رحمتی از لرستان، آمنه شــیرزادی از مرکزی و 
ســمیرا منوچهری از فارس نفرات دعوت شــده به اردو هستند 
 که تحت نظــر دالرام راثی مرزآبــادی تمرینات خــود را انجام 

خواهند داد.

در اردوی تیم ملی کاناپولوی بانوان؛

 آخوند زاده و جلیلیان 
امروز وارد آب می شوند

   شــاید برای خیلی ها  قرار گیری تیم  پارس جنوبی در باالی جدول 
باورنکردنی باشد، اما این تیم مدت هاســت به باالنشینی در جدول ها 
عادت دارد. پارس جنوبی جم دو ســال پیش در لیگ دسته دو بازی 
می کرد و مدت ها صدرنشین گروهش بود و در نهایت توانست به دسته 
اول صعود کند. سال گذشته مسابقات دســته اول افت و خیز زیادی 
داشت و تیم های مثل گل گهر سیرجان، ملوان بندر انزلی، سپیدرود 
رشت و پارس جنوبی جم به تناوب در صدر جدول قرار می گرفتند،اما 
این پارسی ها بودند که لیگ دسته اول را با قهرمانی تمام کردند. حاال هم 
که در صدر جدول لیگ برتر ایستاده اند. انگار برای این تیم و بازیکنانش 
خیلی فرق ندارد در کدام سطح مسابقه می دهند. آنها صدرنشینی را 

دوست دارند! 

 رســانه های ســوئد به تصمیمی که ســامان قدوس گرفتــه، احترام 
گذاشته اند.

 این بازیکن بــا وجود بازی در تیم ملی ســوئد و گلزنی بــرای آنها، در 
نهایت تصمیم گرفت برای ایران بازی کند. او گفت که با احترام به تمام 
سوئدی ها، خون ایرانی در رگ هایش جریان دارد و دوست دارد برای تیم 
ملی کشورش بازی کند. قدوس در سوئد بزرگ شد و این کشور هزینه 
پیشرفتش را داد و حاال دقیقا در شرایطی که فرصت استفاده از این بازیکن 

رسید، سامان تیم ملی ایران را انتخاب کرد.
پاتریک اکوال، کارشناس معروف نشریه اکسپرسن سوئد هم در مقاله ای 
به حمایت از سامان قدوس می پردازد و می نویسد بسیار خوشحال است؛ 

او در کشوری بازی می کند که پدر و مادرش متعلق به آن هستند.

 پارس جم جنوبی
 با باال نشینی غریبه نیست

تمجید رسانه های سوئد از قدوس؛

 به تصمیمت احترام 
می گذاریم

شایان مصلح  درباره نیمکت نشینی اش در پرسپولیس گفت: 
هیچ بازیکنی نیست که از این موضوع رضایت داشته باشد. اما می 
خواهم بگویم به تیمی آمده ام که ذخیره نامبروان های فوتبال 
ایران شده ام. مثال حسین ماهینی را می توان منکر شد؟ می توان 
به آمادگی بازیکنان اینچنینی ایرادی وارد کرد؟ من در شرایط 
خوبی هســتم، اما بازی کردن در ترکیب اصلی به دستور آقای 

برانکو برمی گردد. یاد گرفته ام صبور باشم.
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علیرضا منصوریان نمی تواند از ماندنش در اســتقالل مطمئن 
باشد. درست است که او دو بازی برای ابقا مهلت دارد، اما در صورت 
پیروزی در این دو بازی هم اوضاع به طور کامل باب میل او نخواهد 
شد. تسنیم از قول یکی از اعضای هیئت مدیره استقالل نوشته 
که اگر بعد از این دو بازی، باز هم استقالل در کسب نتیجه ناکام 
باشد آن وقت منصوریان چاره ای جز خداحافظی با نیمکت این 

تیم نخواهد داشت.

جدیدترین راهکار کــره ای ها برای پیروزی تیم کشورشــان 
مقابل تیم ملی ایران، شــارژ مالی بازیکنان تیم ملی کره است. 
آنطور که فارس نوشته، مسئوالن فدراسیون فوتبال کره جنوبی 
اعالم کردند از حاال برای صعود به جام جهانی میزان پاداش ها 
و دستمزدهای درنظر گرفته شــده برای تیم ملی این کشور را 
افزایش خواهند داد. طبق آخرین مصوبات دستمزد بازیکنان به 

150 هزار وون افزایش پیدا خواهد کرد .

وقتی منصوریان گارانتی نداردشارژ کره پیش از بازی با ایران واکنش مصلح به نیمکت نشینی اش

 رییس ســابق فدراسیون تیراندازی ســفر به روسیه در حاشیه 
رقابت های قهرمانی جهان اهداف پروازی 
را در دستور کار خود قرار داده است.

رقابت هــای تیرانــدازی اهداف 
پروازی قهرمانی جهــان از ۸ تا 
20 شــهریور به میزبانی مسکو 
روسیه برگزار می شود. این در 
حالی اســت که شنیده می شود 
سید مهدی هاشمی، رییس سابق 
فدراسیون تیراندازی نیز قصد دارد 
به مســکو ســفر کرده و در آنجا با مسئوالن 
فدراســیون جهانی تیراندازی دیدار کند. این دیدار می تواند به 
طرح مجدد موضوع اخیر انتخابات فدراسیون تیراندازی ایران در 

مجامع بین المللی منجر شود.
در حالی که چندی پیش علی دادگر در مجمع انتخاباتی و قانونی 
فدراسیون تیراندازی به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد 
حاال حضور هاشمی در روسیه می تواند یادآور تمثیل جالب دو 

پادشاه در یک اقلیم نمی گنجند باشد!
سید مهدی هاشمی در گفت وگو با مهر، سفر به روسیه را تایید 
کرد اما زمان دقیق آن را اعالم نکرده و گفت: این سفر  براساس 
دعوت قبلی فدراســیون جهانی تیراندازی و در محدوده زمانی 

مسابقات جهانی اهداف پروازی خواهد بود.

رییس سابق فدراسیون تیراندازی 
به روسیه می رود 

اتفاق روز

ســرمربی موفق تیم فوتبال باشــگاه اتلتیکومادرید اســپانیا با 
مردانش به 200 پیروزی دست پیدا کرده 
است.دیگو ســیمئونه، سرمربی تیم 
فوتبال اتلتیکومادرید اســپانیا با 
تیم خود به نتایــج قابل قبولی 
دست پیدا کرده و البته در این 
میــان اثــری از قهرمانی دیده 

نمی شود.
هــواداران اتلتیکومادریــد بابت 
 این اتفاقات باشــکوه قــدردان او

هســتند. ســیمئونه در این مدت  
پیشنهادات بســیار خوبی را رد کرده و تصمیم گرفته در تیمی 
مربیگری کند که به عنوان بازیکن نیز روزگاری لباس آن را بر تن 
داشته و تلخ و شــیرین فوتبال را چشیده است.سیمئونه از سال 
 2011 تا کنــون 321 بار تیم اتلتیکومادریــد را هدایت کرده و 

200 پیروزی در این میان به ثبت رسیده است.

»سیمئونه« با اتلتیکومادرید رکورد زد

فوتبال جهان

اینستاگردی

اتفاقی که هاشمیان را خوشحال کرد
پست اینستاگرامی وحید هاشمیان و اتفاق جالبی که وی را خوشحال کرد:

امروز بعد از بازی تیم 17 سال هامبورگ مقابل ســن پائولی که به تساوی 
 انجامید، یک اتفاق جالب برایم رخ داد. دیدن مربی قدیمی خودم در هانوفر
) اوالدلینــن ( که یکی از بهترین مربی های من ازنظر انســانی بود بســیار 
خوشحالم کرد و همچنین وه مایر، منیجر ســابق تیم هامبورگ که یکی از 

افرادی بود که در انتقالم از پاس به هامبورگ بسیار تاثیرگذار بود.

           سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان

سازمان میادين میوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد عملیات تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی 
تاالر 26 میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان به مساحت حدود 4500 مترمربع واقع در کیلومتر پنج اصفهان- نائین، میدان مرکزی میوه و 
تره بار اصفهان به مبلغ تقریبي 3.۸37.۸52.۸3۸ ریال را بر اساس فهارس بهای سال 1396 از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صالحیت 
واگذار نماید. متقاضیان مي توانند از تاریخ 1396/06/07 تا پایان وقت اداري )ساعت 13:30(  مورخه 1396/06/16 با ارائه معرفي نامه معتبر 
و مدارك مربوطه و سوابق کاري به دفتر فني سازمان واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حد فاصل خیابان های هشت بهشت 
و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالك 5 مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه دفتر فني اقدام به واریز مبلغ 700.000 ریال بابت هزینه تهیه 
اسناد مناقصه در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 700214094۸ نزد بانک شهر شعبه حکیم نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 

تلفن تماس : 4- 326۸3601
1-شرکت کنندگان بایستی دارای تخصص، تجربه و حسن سابقه در این زمینه باشند.

2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1۸.100.000 ریال طي ضمانت نامه بانکي یا فیش پرداختي الزامي است. 
3- مدت اجراء : 3 ماه شمسی مي باشد.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخه 1396/06/19 مي باشد. 
5- پیشنهادات در تاریخ 1396/06/19 بازگشایي مي شوند. 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار مي باشد.
7- هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه است. 

» آگهي مناقصه «   نوبت اول

 نتایج ضعیف و دور از انتظار تیم ملی کشتی آزاد در رقابت های 
جهانی فرانسه به زودی در نشست ویژه ای توسط شورای فنی 
بررسی خواهد شد که احتمال تغییر در کادر فنی وجود دارد.

تیم ملی کشــتی آزاد ایران با تک مدال طالی حسن یزدانی 
و البته حذف 7 ملی پوش کشــورمان در رقابت های جهانی 
2017 فرانسه به جایگاه نهم دنیا سقوط کرد تا یکی از بدترین 
نتایج تاریخ این رشته در چهار دهه گذشته مسابقات جهانی 
را رقم بزند.در این خصوص شورای فنی تیم های ملی کشتی 

آزاد نیز در انتظار گزارش و مستندات کادر فنی تیم اعزامی به 
رقابت های جهانی است تا هر چه سریع تر دالیل این ناکامی را 
بررسی و تصمیمات الزم را برای رفع نواقص موجود اتخاذ کند. 
آنچه مسلم است عملکرد فنی و تاکتیکی اعضای کادر فنی نیز 
به هیچ عنوان راضی کننده نبوده و گفته می شود یکی از پس 
لرزه های ناکامی در فرانسه، تغییر اساسی در جمع اعضای کادر 
فنی است.به گفته یکی از اعضای شورای فنی، عملکرد دو نفر 
از مربیان تیم ملی کشتی آزاد در جهانی فرانسه به هیچ عنوان 

قابل قبول نبوده و حتی پیش از اعزام تیم به این مسابقات نیز 
حرف وحدیث هایی برای تغییر این دو مربی وجود داشته است.

البته برخی تصمیمات شورای فنی در اعالم ترکیب تیم اعزامی 
به فرانسه نیز باعث انتقاد اهالی کشتی شده که همین موضوع 
پای شورای فنی را هم به ناکامی ملی پوشان باز کرده است. به 
همین دلیل اعضای شورای فنی برای مبری شدن از هرگونه 
اتهام اشتباه و قصور در باخت ســنگین تیم ایران، بدون هیچ 
تعارف و چشم پوشــی به وضعیت کادر فنی و بررسی دالیل 
شکست، خواهند پرداخت.به هر حال طی روزهای آتی نشست 
ویژه شورای فنی کشتی آزاد برگزار و به گفته یکی از اعضای 
همین شورا، تغییرات محسوسی در جمع کادر فنی تیم ملی 

مطرح و اعمال خواهد شد.

کادر فنی کشتی آزاد در آستانه تغییر؛

پای شورای فنی هم گیر است!

مجمع انتخاباتی هیئت هاکی اســتان  سمیه مصور
اصفهان که قرار بود صبح دیروز برگزار 
شود به دلیل سفر مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان و 
عدم حضور رییس فدراسیون هاکی لغو شد تا سرنوشت این 
هیئت که مدت هاست در بال تکلیفی به سر می برد هم چنان 

در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
اواخر سال گذشــته بود که خبر رســید مهدی زاد هوش، 
سرپرست هیئت هاکی استان اصفهان که ازمدت ها قبل با 
بیماری دست و پنجه نرم می کرد دار فانی را وداع گفته است. 
زادهوش که از کارمندان اداره ورزش وجوانان بود، اواخرسال 
94 پس از پایان دوره ریاست مجید معین در هیئت هاکی 

استان به عنوان سرپرست این هیئت انتخاب شد.
در طول دوران سرپرستی زادهوش چندین بار از متقاضیان 
ریاســت هیئت ثبت نام به عمل آمده، اما بــا وجود اعالم 

زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این هیئت از ســوی اداره 
کل ورزش وجوانان استان اصفهان این مجمع برگزار نشد. 
پس از درگذشــت زادهوش نیز به گفته معــاون اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان تاریخ برگــزاری مجمع انتخاباتی 
هیئت هاکی به فدراســیون هاکی اعالم شــد و اداره کل 
ورزش وجوانان استان با وجود درخواست فدراسیون برای 
تعیین سرپرست مصرانه خواستار برگزاری این مجمع بود 
و از تعیین سرپرســت خودداری می کرد ولی به دلیل عدم 
همکاری فدراسیون این مجمع برگزار نشد تا حمید جمالی 

به عنوان سرپرست جدید معرفی شود.
در حالی که شرایط بالتکلیفی هیئت هاکی استان اصفهان 
وارد سال دوم می شــد هفته گذشــته خبر رسید باالخره 
فدراسیون هاکی با برگزاری مجمع انتخاباتی موافقت کرده 
و قرار شده  این انتخابات روز دوشنبه با حضور عبدالحمید 

جمالی و پژمان سلطانی دو کاندیدای تایید صالحیت شده 
برای شرکت در انتخابات برگزار   شود ولی درست یک روز 
قبل از برگزاری، معاون اداره کل ورزش و جوانان خبر از لغو 

برگزاری این مجمع داد.
علیرضا امینازاده، حضور محمد سلطان حسینی، مدیر کل 
ورزش وجوانان در وزارت خانه بــرای پیگیری پروژه های 
عمرانی و کسالت بهرام شفیع و عدم ســفر او به اصفهان را 
دلیل لغو شدن مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان دانست.

معاون اداره کل ورزش و جونان  در گفت و گو با ایمنا با اشاره 
به ضرورت حضور رییس فدراســیون یا مدیر کل ورزش و 
جوانان بــرای برگزاری مجمع انتخاباتی اظهارداشــت: در 
صورت عدم حضور هر دوی آنها مجمع برگزار نمی شــود، 
اما اگر یکی از آنها حضور داشت برگزاری مجمع بدون ایراد 
بود. هرچند بیماری بهرام شفیع امری غیر قابل اجتناب بود 
ولی تعیین روز دوشنبه برای برگزاری این مجمع درحالی 
که سلطان حسینی باید برای پیگیری طرح های عمرانی در 
تهران حضور می یافت این سوال را در ذهن ایجاد می کند که 
چرا اداره کل ورزش و جوانان استان که قبال اعالم کرده بود 
آمادگی برگزاری این مجمع را دارد ولی فدراسیون هاکی در 
این زمینه همکاری نمی کند، این روز را مشخص کرده که 
اگر به هردلیل رییس فدراسیون در مجمع حضور نمی یافت 
با حضور مدیرکل ورزش و جوانان اســتان، دبیر فدراسیون 
به عنوان جانشــین رییس حاضر می شد و مجمع رسمیت 

می یافت.
 هاکی فعال همچنان بی رییس اداره می شود تا  ببینیم اداره 
ورزش و جوانان و فدراسیون هاکی چه آش مشترکی برای 

این هیئت می پزند.

 مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان اصفهان بازهم لغو شد؛

»هاکی« در انتظار دستپخت اداره کل و فدراسیون
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راه اندازی اپلیکیشن تخصصی مدیریت پسماند
امیر حسین کمیلی، مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند، با اعالم اینکه اپلیکیشن 
تخصصی مدیریت پسماند راه اندازی شــد گفت: با این اپلیکیشن شهروندان می توانند 

اطالعات کاملی از نحوه جمع آوری پسماند، ایستگاه های بازیافت و غیره کسب کنند.

ویژه

 ابراز تمایل دولتمردان اصفهانی 
برای سفر به زادگاه خود در هفته دولت؛

اصفهان،میزبانوزرایاصفهانیمیشود

رســول زرگرپور در گفت وگو با صاحب نیوز گفت: در هفته دولت 
میزبان مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی هستیم.

مدیر ارشد اجرایی استان اصفهان با بیان اینکه طبق برنامه وزیر، 
سفر وی اواخر هفته دولت خواهد بود، گفت: در تالشیم که هر چه 

زودتر این عضو کابینه دولت دوازدهم به اصفهان سفر کند.
وی با بیان اینکه یکــی دیگر از وزرای اصفهانــی نیز درخصوص 
آمدن به استان ابراز تمایل کرده اند، اظهار کرد: اگر بتوانیم برنامه 
 ای برای ســفر وی نیز برنامه ریزی کنیم، این وزیر نیز به اصفهان 

خواهد آمد.
زرگرپور خاطرنشان کرد: اصفهان در پیشواز هفته دولت، میزبان 

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.
مدیر ارشد اجرایی استان اصفهان همچنین اظهار کرد: به مناسبت 
هفته دولت، تعدادی از معاونان وزرا نیز بــرای افتتاح تعدادی از 

پروژه های در سطح استان به اصفهان سفر خواهند کرد.

شهرداری

بامسئوالن

مدیر امور اداری شهرداری اصفهان خبرداد:

اخذمجوزاستخدام50هزارنفر
درسازماناموراداری

مدیر امــور اداری شــهرداری اصفهان گفت: مهم ترین چالشــی 
 که حــوزه اداری مــا بــا آن مواجه اســت، بحث منابع انســانی

 است.
مهدی آذربایجانی یکی از این مشکالت را عدم تناسب بین نیروها و 
تخصص دانست و گفت: در مجموعه کاری، برخی نقاط تمرکز نیروی 
انسانی داشته و در برخی نقاط با کمبود نیرو مواجه بودیم که سعی 

کردیم برنامه جامعی در این رابطه پیاده کنیم.
وی پیرامون چینش این ســاختارها عنوان کــرد: تبدیل وضعیت 
نیروهای قراردادی باید انجام می شد که ما در این زمینه جلسه های 
متعددی را با مدیرکل نوســازی و تحول ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری ها برگزار کردیم و در اولین شورای اداری که ایشان حضور 
داشتند، موضوع تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروی انسانی، مطرح 

و مقرر شد تا تالش های الزم صورت گیرد.
وی ادامه داد: پیرو این جلسه، مجوز استخدام 50 هزار نفر در سازمان 
امور اداری اخذ شد که نیاز به مقدمه طوالنی برای تبدیل وضعیت 
داشت؛ در شهرداری اصفهان این تبدیل وضعیت قدم به قدم انجام 
شــد و همه کارها صورت گرفته اســت و ما آماده برگزاری آزمون 

تبدیل وضعیت هستیم.
آذربایجانــی ادامه داد: این آزمــون بنا به قول آقــای خندان دل، 
معاون وزیر کشور، به صورت سراسری در مهرماه انجام شده و این 
ساماندهی به صورت خوبی در شهرداری اصفهان انجام شده است 
و شهرداران جدید اصفهان می توانند با موضوع نیروی انسانی کنار 

بیایند و این بحث را حل شده بدانند.

مدیر بازارچه مشاغل خانگی همت:

میزبانتولیداتخانگیبانوانهستیم
مدیر بازارچه مشــاغل خانگی همت، درخصوص فعالیت های این 
بازارچه  اظهار کرد: بیش از پنج سال اســت که در زمینه مشاغل 
خانگی درحال فعالیت بوده و در حال حاضر با کمک همسرم، آقای 
جعفرزاده، مدیریت بازارچه مشــاغل خانگی همت واقع در ضلع 

شرقی باغ غدیر را برعهده دارم.
محدثــه قوامی با بیــان اینکه درحــال حاضر حــدود 36 نفر در 
غرفه های ما فعال هستند، تاکید کرد: به دلیل محدودیت فضایی 
 که داریم، تنها تــا 45 غرفه را مــی توانیم در اختیــار متقاضیان 
قرار دهیم. وی در رابطه با محصوالت عرضه شــده در این غرفه ها 
گفت: مشاغل خانگی شامل کارهایی مانند بافت، خیاطی، گل سازی 
و زیورآالت، صنایع دستی شامل خاتم کاری، میناکاری، نقاشی روی 
ظروف سرامیک و عرضه محصوالت خوراکی مانند سرکه، آبغوره و 

شیرینی جات به صورت محدود است.
مدیر بازارچه مشــاغل خانگی همت ادامه داد: شــاید افراد حاضر 
در نمایشــگاه حدود 40 نفر باشــند، اما در پشــت صحنه فروش 
محصوالت، بالغ بر 10 تا 15 نفر مشغول به فعالیت هستند که زمینه 

اشتغال حدود 400 نفر را در جامعه فراهم می کند.
قوامی با بیان اینکه گروه های دیگری هم به ســمت ایجاد بازارچه 
رفته اند، گفت: برخی از این گروه ها این بازارچه ها را به دلیل کسب 
درآمد شــخصی ایجاد کرده اند و در آن کاالهای ســاخت چین و 

بازاری را به اسم مشاغل خانگی به فروش می رسانند.
وی تاکید کرد: به دنبال ایجاد یک ســازمان مردم نهاد برای ثبت 

فعالیت خود هستیم.
 قوامــی تاکیــد کــرد: درحــال حاضــر بــه دلیــل مناســب 
بــودن آب و هــوا و حضــور مــردم بــرای اســتراحت و تفریح 
 در فضــای پــارک، از ســاعت 18 تــا 24 غرفــه های خــود را 

تعطیل می کنیم.

قاب شهر  ) کنسرت بابک جهانبخش در سالن نگین سپاهان شهر  (

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهارکرد: شهروندان می توانند با ارائه مشخصات خود و با استفاده از کارت 
شهروندی »اصفهان کارت«، دوچرخه را از ایستگاه مبدأ دریافت کرده و به هر ایستگاه دوچرخه ای که در نزدیکی مقصد 

خود رسیدند، تحویل دهند زیرا ارتباط مکانیزه و الکترونیکی میان دوچرخه سراهای شهر اصفهان برقرار شده است.
علیرضا صلواتی افزایش تعداد دوچرخه سواران در شهر را نشانگر تاثیر فرهنگسازی های انجام شده در استفاده از دوچرخه 
خواند و تصریح کرد: دوچرخه وسیله ای کم حجم، تقریبا بدون هزینه و 
راحت است که در کشورهایی مثل چین، هند، هلند، مالزی، فرانسه و ده ها 
کشور دیگر، یکی از وســایل نقلیه کاربردی در جابه جایی و حمل و نقل 
شهری است. وی یادآور شد: ما در صدد هستیم با اولویت محدوده مرکزی 
شهر و مناطق 1، 3، 4، 5 و 6 معابر را برای دوچرخه سواران کامال ایمن کرده 
و مسیرهای ویژه دوچرخه سواران را به هم متصل کنیم.معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷0 کیلومتر 
مسیر دوچرخه سواری در شــهر اصفهان ایجاد شده اما در صدد هستیم 
که این مسیرها را به 100 کیلومتر افزایش داده تا مشوقی برای دوچرخه 
سواری شهروندان باشیم. وی اظهارکرد: تعمیرات دوچرخه در دوچرخه سراها به صورت رایگان انجام می شود و دیگر 

الزم نیست شهروندان نگران تعمیر دوچرخه های خود باشند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

دوچرخههارایگانتعمیرمیشود

رییس اداره شهرســازی الکترونیک شــهرداری اصفهان اظهارکرد: پیرو تکمیل نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه 
شهرسازی و درآمد در  15 منطقه شهرداری اصفهان، ســامانه »تصدیق آنالین گواهی« با قابلیت پاسخگویی ۷-24 

یعنی  در 24 ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته به شهروندان اجرایی شده است.
مســعود اشــرفی مجد تصریح کرد: تاکنون یکــی از دغدغه های متقاضیــان، اخذ خدمات شهرســازی همچون 

پروانه ســاختمان، گواهی پایــان کار، گواهی عدم خالف، اســتعالمات 
و  اطالع از صحت مجوزهای صادره از شــهرداری بوده اســت که برخی 
 مجوزهای جعلی، ضررهای جبــران ناپذیری به شــهروندان وارد کرده

 است؛ بخصوص کسانی که قصد معامله امالک را داشته اند.
وی ادامه داد: با توجه بــه اینکه یکی از اهداف اصلی پروژه شهرســازی 
الکترونیک، پاسخگویی امن و دقیق به مراجعان در هر زمان از شبانه روز 
و هر روز هفته بوده است، بر آن شدیم تا ســامانه تصدیق آنالین گواهی  
24-۷ را راه اندازی کرده و در اختیار شهروندان قرار دهیم تا  از این پس 
شهروندان بتوانند با مراجعه به سایت esup.isfahan.ir  و با ورود کد 

یکتای 16رقمی ذیل هر گواهی صادره و یا اسکن بارکد مندرج روی آنها، از صحت گواهی صادره از طریق گوشی های 
همراه خود مطمئن شوند.

رییس اداره شهرسازی الکترونیک شهرداری اصفهان خبرداد:

راهاندازیسامانهتصدیقآنالینگواهی
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کافه خبر

برگزاری»شبنوحهمهر
آب«گرامیداشتمدافعانحرم

نخستین »شــب نوحه مهر آب« گرامیداشت شهدای 
مدافع حرم در سراسر کشور برگزار می شود. این مسابقه 
در دو بخش اصلی با عنوان های لیالــی دهه  اول محرم 
در بخش های مســلم بــن عقیــل)ع(، ورود کاروان به 
کربال، حضرت رقیه)س(، فرزندان حضرت زینب)س(، 
اصحاب الحســین)ع(، عبدا... بن حســن)ع(، حضرت 
قاسم)ع(، حضرت علی اصغر)ع(، حضرت علی اکبر)ع(، 
حضرت عباس)ع( و امام حســین)ع( برگزار می شــود.

همچنین در بخش ویژه، با عنوان هــای مدافعان حرم و 
والیت مداری و در قالب های تصنیف)زمزمه(، زمینه، نوحه 
ایستاده، واحد، شور و بخش ویژه، برگزار و به برگزیده هر 
بخش پنجاه میلیون ریال اهدا می شود.مهلت ارسال آثار تا 
هفدهم شهریورماه تعیین شده است و اختتامیه کنگره روز 
جمعه 24 شهریور ماه برگزار می شود. ارسال فایل و اجرای 
صوتی و متن شعر فقط از طریق نرم افزار تلگرام به شماره 
دبیرخانه جشنواره بین المللی آیینه مهر 09039811۷44 

امکان پذیر است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

اساسجشنوارهجابربنحیان
برمبنایهمکاریاست

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پرورش 
اظهارکرد: اســاس جشــنواره جابربن حیان بر مبنای 
همــکاری اســت و نباید به شــیوه رقابت اســتان ها با 
 یکدیگر باشــد؛ جشــنواره بایــد از این آفــت مصون

 بماند. رضوان حکیم زاده  با اشاره به اینکه »تجملی شدن، 
یکی دیگر از چالش های  جشنواره جابربن حیان است«، 
گفت: به جای اینکه به کارهــای اصیل دانش آموزان بها 
دهیم، صرفا به ســمت تولید کارهای تجملی می رویم؛ 
به جد باید از این موضوع برحذر باشــیم. ساخته  دست 
کودکان هرچه ساده تر و اصیل تر باشد، ارزشمندتر است و 
باید قدر آنها را بدانیم. وی با بیان اینکه در مرحله کشوری 
ششمین دوره جشنواره جابربن حیان، 194پروژه از 32 
اســتان حضور دارد، عنوان کرد: 4۷درصد دانش آموزان 
شــرکت کننده، دختران و 53درصد پســران هستند.
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پرورش 
خاطرنشــان کرد: جشــنواره جابربن حیان در راستای 
آن چیزی اســت که قــرآن مــا را به آن دعــوت کرده 
 و این جشــنواره، بنیان اقتصاد مقاومتــی دانش بنیان

 است.

وی افزود: مجموعه اقدامات صورت گرفته در 4 ســال گذشــته 
جای تحسین دارد. اگر اقدامات را همانند یک عمل عروق بدانیم، 
درمی یابیم که رگ های عمرانی ترمیم شــده ولی این مجموعه 
اکسیژن و قلب می خواهد، بخشــی از این گردش کار به دولت و 

بودجه ها و بخشی از آن نیز به ما بستگی دارد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: افراد از 
این مجموعه انتظار خدماتی با کیفیت و احترام باالتر دارند. قلبی که 
می تواند این خدمات را به جریان درآورد، مدیریت دانشگاه است که 

باید این کار را به بهترین نحو صورت دهد.
 توســعه 400هزار متری فضاهای بهداشــتی و درمانی

در 4سال گذشته
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در 
این مراسم تصریح کرد: همکاران ما با عشق و عالقه کارها را پیش 
بردند و ما مفتخریم که توانستیم برنامه های وزارت را در حد بضاعت 
و توانمندی هایمان در همه نقاط استان پیش ببریم و با بهترین 

کیفیت این اقدامات صورت گیرد.
علیرضا یوسفی  بیان کرد: در 4 سال گذشته حدود 400 هزار متر 
توسعه و مرمت فضاهای بهداشتی و درمانی صورت گرفت و این 
مسئله به تعبیر بنده نامعادله ای به اندازه 3 بزرگ تر از 20 است. 

اعتراف می کنم که کاری جهادی به معنای واقعی در این راه صورت 
گرفته؛ زیرا بسیاری از دوستان در 8 سال دفاع مقدس نیز حضور 

داشتند و همچون آن زمان به صورت جهادی کار کرده اند.
بیش از ۲۳ هزار تخت بیمارستانی در 4 سال گذشته آماده 

شده است
سید علی صدرالسادات  معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشت، در آیین افتتاحیه جشنواره عمران و سالمت دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان گفت: هدف گیری طرح 21 هزار تخت 
بیمارستانی، هدف گیری باالیی نبود؛ اما اقدام بسیار بزرگی صورت 
گرفته که  امروز بیش از 23 هزار تخت بیمارستانی آماده شده است.

صدرالسادات اظهارداشــت: در برنامه های عمرانی که در وزارت 
بهداشت داشتیم تالش می کردیم شرایط بهتر شود؛ البته اقدامات 
بسیاری هنوز مانده اما با تالش دوســتان اقدامات بسیار خوبی 
صورت گرفته است که یکی از آنها توسعه تخت های بیمارستانی 

بود.
وی افزود: شاخصی که برای ایران در زمینه تخت بیمارستان است 
رضایت بخش نیست. هدف گیری طرح 21 هزار تخت بیمارستانی، 
هدف گیری باالیی نبود؛ اما اقدام بسیار بزرگی صورت گرفته که 
امروز بیش از 23 هزار تخت بیمارستانی آماده شده است. هدفمان 

از طرح 21 هزار تخت، توسعه و تکمیل بیمارستان های نیمه تمام 
بود که بیش از 10 سال روی زمین مانده بودند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی خاطرنشان کرد: در طرح 21 هزار تخت بیمارستانی شاهد 
ســاخت بزرگ ترین پروژه درمانی در 35 سال گذشته بوده ایم و 
تخت های بیمارستانی ما 25 درصد افزایش یافته اند. اعتباری که 
برای این کار داشته ایم این بود که بخشی از ارزش افزوده در اختیار 

ما قرار گرفت و از اعتبارات ماده 3۷ استفاده کردیم.
وی تصریح کرد:  22 بیمارستان با بیش از 200 تخت و بهره برداری 
از 45 بیمارســتان با ظرفیت بین 100 تــا 200 تخت و تکمیل 
بیمارستان های نیمه تمام، از دستاوردهای این طرح بوده است. 
با پروژه هایی که در حوزه طرح تحول بوده، 20 هزار و 59۷ تخت 
بیمارستانی در قالب توسعه و تکمیل تخت های بیمارستانی تحویل 

داده شده است.
صدرالســادات بیان کرد: اگر قرار بود روند گذشته را دنبال کنیم 
اکنون باید 104 هزار تخت در بیمارســتان ها داشته باشیم؛ اما 
امروز 121هزار تخت آماده داریم. یکی از افتخارات ما این است که 
از جنوبی ترین نقطه کشور تا شمال کشور این اتفاقات رخ داده و 

توازن در استان ها برقرار است.
وی گفت: تعداد تخت های فعال استان اصفهان 6 هزار و 609 تخت 
فعال است که از این بین، 3 هزار و 662 تخت فرسوده در استان 
داریم. ازجمله اقدامات خوب در طرح 21 هزار تخت، این است که 
یک هزار و 85 تخت به تخت های بیمارستانی استان اصفهان اضافه 
شده اســت. پس از طرح 21 هزار تخت، اقدام مهمی که در طرح 
تحول سالمت صورت گرفت، احداث و بهسازی اورژانس، احداث 
کلینیک های ویژه و کلینیک توسعه بلوک های زایمانی بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اظهار داشت: احداث مراکز غربالگری و تشخیص سرطان، 
ایجاد و توسعه بخش های ویژه و ارتقای هتلینگ بیمارستان های 
فعال، از دیگر اقدامات صورت گرفته در طرح تحول سالمت است. 
در این طرح حدود 198هزار متر مربع بلوک زایمانی احداث شده 

است.
وی افزود: تاکنون حدود 400 هزار متــر مربع کلینیک ویژه در 
سراسر کشــور، اجرا و 108 کلینیک ویژه راه اندازی شده است، 
حدود 200 هزار متر مربع از اورژانس های منتخب نیز بهسازی 
و احداث شده اند که 30 پروژه، افتتاح و در طرح مراکز غربالگری 
و تشخیص سرطان، حدود ۷6 هزار متر مربع از این مراکز احداث 

شده است.
صدرالسادات خاطرنشــان کرد: در حوزه بهداشت اقدامات قابل 
توجهی صورت گرفته و در طرح تکمیل و توسعه شبکه بهداشت 
کشور، شاهد ارتقای سرانه فضای بهداشتی از 45 به ۷5 متر مربع 
بوده ایم. در 4 سال گذشته 3 هزار و 400 خانه بهداشت جدید و 

365 مرکز سالمت روستایی را احداث کرده ایم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آیین افتتاحیه جشنواره عمران و سالمت دانشگاه علوم پزشکی:

رگ های عمرانی فضاهای درمانی استان اصفهان ترمیم شده است

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در چهارمین 
طرح جمع آوری متکدیان، 58 متکدی از شهر اصفهان جمع آوری و به مرکز 
فضیلت انتقال داده شدند. مجتبی کاظمی با اشاره به اینکه این طرح در نیمه 
دوم مرداد ماه به مدت 10 روز آغاز شد، افزود: در این طرح نیز 11 زن و 4۷ 
مرد از سطح شهر جمع آوری شدند. وی اظهار کرد: اگر شهروندان به جای 
کمک به این گونه اشخاص، کمک های خود را به نهادهای خیریه و حمایتی 
معتبر در سطح شهر ارائه دهند به طور حتم به دست نیازمندان واقعی خواهد 
رسید؛ ولی با کمک به متکدیان، زمینه سوء استفاده و فعالیت بیشتر آنها را 
فراهم کرده و گداپروری در شهر رواج خواهد یافت. کاظمی در ادامه گفت: 
احداث مرکزی برای رسیدگی به آســیب های اجتماعی و رفع مشکالت 

متکدیان در دستور کار شهرداری قرار دارد.

مدیر رفع تخلفات شهری خبرداد:

انتقال5۸متکدیبهمرکز
فضیلت

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان اظهار کرد: به منظور تسهیل در عبور 
و مرور شهروندان، ساماندهی خیابان میرزا نصیر در خیابان پروین در 

دستور کار قرار گرفت.
عبدالرسول امامی افزود: ساماندهی خیابان میرزا نصیر تاکنون 80درصد 
پیشرفت داشــته و با اعتبار 6 میلیارد ریال تا پایان سال جاری تکمیل 

می شود.
وی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: زیباسازی و پیرایش 
خیابان جی، با هدف آرام سازی شهر در دستور کار شهرداری قرار دارد. 
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان ادامه داد: این پروژه که برای اجرای 
آن ۷ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است، تا پایان سال جاری تکمیل 

می شود.   

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت۸0درصدی
ساماندهیخیابانمیرزانصیر

طاهره چنگیز روز گذشته در آیین افتتاحیه جشنواره عمران و سالمت دانشگاه علوم پزشکی   فرزانه
اصفهان اظهار داشت: اقدامات عمرانی دانشگاه علوم پزشکی همانند جراحی عروق است؛  افسر طه

مجموعه کاری که مدیران بخش سالمت و شبکه ها انجام دادند این بود که در حین ارائه 
خدمت و بدون تعطیل کردن خدمت، ترمیم ها و مرمت ها صورت گرفت که کار بسیار سختی بود.
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به طور کلی یک محیط کار ســالم می تواند ارتباط 
نزدیکی با بهداشت روانی کارکنان خود داشته باشد. 
وقتی از سالمت کارکنان در محیط کار سخن گفته 
می شود، بیشتر عوامل جسمی و فیزیکی که در محیط 
کار بر سالمت کارکنان موثر است به ذهن مان متبادر 
می شود. عواملی همچون آلودگی داخلی محل کار، 
شــرایط محیطی مانند نور محیط کار، گرمایش و 
سرمایش محیط کار و ... ، اما دسته دیگری از عوامل نیز 
وجود دارد که بر بهداشت روانی شاغالن تاثیر بسزایی 
دارد. در ادامه به عوامل موثر بر بهداشــت روانی در 

محیط کار و راه های ارتقای آن اشاره می کنیم.
بهداشت روانی در محیط کار چیست؟ 

بهداشت روانی در محیط کار یعنی مقاومت در مقابل 
پیدایش مشــکالت روانی و اختــالالت رفتاری در 
کارکنان یک مجموعه و سالم سازی فضای روانی کار 
به نحوی که هیچ یک از کارکنان مجموعه به دلیل 

عوامل موجود در آن دچار اختالل روانی نشوند.
همه کارکنان از اینکه در آن مجموعه مشغول به کار 
هستند، احساس رضایت کنند و عالقه مند باشند کار 

خود را در آنجا ادامه دهند.
هر یک از کارکنان ســازمان درباره خــود، مافوق، 
همکاران خود و به طور کلی نسبت به جهان اطراف و به 
خصوص به جایگاه خود در مجموعه کاریشان احساس 

مثبتی داشته باشند.
کاهش فشار و استرس محیط کار

طوالنی شدن استرس و فشارهای کاری در نهایت به 
فرسودگی روانی فرد منجر خواهد شد

عوامل موثر بر بهداشت روانی شاغالن
تعادل بین کار و زندگی 

زمانی که افراد احساس کنند نقش های مختلف آنها 
در محیط کار و خانواده با یکدیگر تداخل دارند و حتی 
مزاحم یکدیگر هستند، بین کار و زندگی خود احساس 
تعارض می کنند. احساس تعارض بین کار و خانواده، 
عالوه بر آسیب به کارکرد شخص در محیط کار و خانه، 
بر سالمت روانی وی تاثیر می گذارد. نبود تعادل بین 
نقش های فرد در خانواده و محیط کار در صورت تداوم، 
بهداشت روانی فرد را به خطر انداخته و موجب کاهش 
کارآیی، احساس درماندگی، کاهش رضایت شغلی و 

کاهش تعهد شغلی می شود.
نبود تبعیض و نقض حقوق دیگران 

تبعیض، نقض حقوق دیگران و برچسب زنی در هر 
محیطی مانعی جدی برای داشــتن سالمت روانی 
مناسب اســت. محیط کار نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. تبعیض، سم مهلکی برای یک مجموعه کاری 
به شمار می آید و زمینه ساز بروز بسیاری از مشکالت 
روانی است. ترس ازدست دادن شغل، نداشتن ارتقای 
شغلی، مشارکت نداشتن همکاران در کارهای تیمی 
و تمسخر از سوی همکاران، می تواند آسیب جدی به 

بهداشت روانی فرد وارد کند.

مهارت زندگی

 از بهداشت روانی
 در محیط کار چه می دانید!

یادداشت

چشــم و هم چشــمی نوعی رقابت و در بیشــتر مواقع رقابتی بر 
ســر یک هیــچ بــزرگ اســت. از فرســتادن آدم به کــره ماه 
تــا خریــد بازیکن بــرای یک تیــم فوتبال می شــود چشــم و 
 هم چشــمی کــرد، هزینــه هــای گــزاف داد و نتیجــه عکس

 گرفت.
نام گذاری

من همیشه فکر می کردم چشم و هم چشمی فقط در این باره است 
که تیر و تخته ها و خنزر پنزرهای خونه کی، خوشگل تر است، اما 
حاال که دقت می کنم می بینم مــا از همان روز اول زندگی درگیر 
پدیده چشم و هم چشمی هستیم تا دور از جان شما چند سال بعد 
از مرگمان! شما اصال به این پدیده چشم و هم چشمی در انتخاب 
اسم نوزاد دقت کردید؟ حتما باید اسمی باشد که قبال کسی توی 
فامیل روی بچه اش نگذاشته باشد و تا جای ممکن عجیب و غریب 
باشد. خودمانیم بعضی از این اســامی جدید، رسما  من درآوردی 
هســتند. یعنی توی فرهنگ لغت که هیچ حتی توی گوگل طفل 
معصوم هم پیدا نمی شــوند. انگار که پدر و مادر نشسته اند جلوی 
کی بورد کامپیوترشان و به صورت تصادفی نفری یک حرف تایپ 
کرده  اند بعد هم که رســید به 7 تا گفته اند که »خب بسه! همین 
خوبه! خیلی هم قشــنگ شد!« این موضوع چشــم و هم چشمی 
در نام گذاری بچه ها به قدری توی فامیل ما وخیم شــده که یکی 
از بزرگ ترها که دیگر از پس تلفظ اســم نوه هایش بر نمی آید به 
همه دخترها می گوید گلی خانم و پســرها را هم گل پســر صدا 
می کند، اما باالخره آدم به این اســم هــای عجیب و غریب عادت 
می کند و بعــد از مدتی بدون اینکه دیگر به بــا معنی یا بی معنی 
بودنشــان فکر کند، فقط آنهــا را به کار می بــرد. گرفتاری اصلی 
وقتی است که یک آدم بزرگ، دوســت یا فامیل یک شبه تصمیم 
می گیرد اســمش را عوض کند. صبح بیدار می شوید و می بینید 
که یک خط پیامک روی گوشــی آمده به این مضمون »عزیزم از 
این به بعد من رو با این اســم صدا کن! یادت نره توی گوشیت هم 
عوضش کنی!«  حاال اســم جدید چیه؟ یک اسم تبتی سه بخشی 
که یک ماه هم روی مقوا بنویسید و به در کمد بچسبانید، عمرا که 
یادتان بماند. آخرش هم وســط یک میهمانی همان اسم قدیمی 
 ناگهان از دهنتــان بیرون می پرد و خلــق صاحب مجلس را تنگ

می کند.

باغ 
کاغذی

سفرنامه حج سید مجید حسینی در »اعترافات شهر خدا« تنها               
یک روزنوشت حج ساده نیست، بلکه وی با نگاهی موشکافانه 
به بررســی شــهرهای مقدس مکه و مدینه و دیگر شهرهای 

عربستان پرداخته است.
»اعترافات شهر خدا« که چاپ اول آن در سال 92منتشر شده  

را باید بیانی جدید در سفرنامه نویسی حج دانست. 
سید مجید حســینی در این کتاب از ســه منظر، سفر به حج 
و عربســتان را به نگارش درآورده اســت. در واقع نویســنده 
ســنت سفرنامه نویســی ابن بطوطه ای که نگاهی بیرون گرا 

به این سفر داشــته را به خوبی تغییر داده اســت. اثری که از 
کلیشه نویسی های مرســوم در این دست از آثار فاصله گرفته، 
اطالعاتی بکر و تازه را از ســفرحج و سرزمین حجاز در اختیار 

خواننده قرار می دهد.
 این کتاب دارای ســه زاویه دید از زبان دو راوی اســت. راوی 
نخست خود مجید حسینی است که با دو نگاه متفاوت در این 
اثر روایتگری کرده اســت و راوی دوم پسر یک ساله اوست که 
بخشی از این ســفرنامه را روایت می کند و همین موضوع بر 

جذابیت این کتاب می افزاید.

اعترافات شهرخدا چشم و هم چشمی

 پر صاعقه ترین مناطق دنیا توسط دانشگاه »سائو پائولو«ی 
برزیل معرفی شــده است. پروفســور »ریچل آلبرشت«  از 
پیشگامان هواشناسی از دانشگاه سائو پائولو  به همراه گروهی 
از محققان از طریق ماهواره های هواشناســی صاعقه های 
مختلف در کره زمین را برای دستیابی به این اطالعات رصد 
کرده و  با تحلیل شدت و فرکانس تکرار این رویدادهای طبیعی 
توانستند پر صاعقه ترین مناطق دنیا را ردیابی کنند. در ادامه 

سه مورد از پر صاعقه ترین مناطق دنیا آورده شده است.

پر صاعقه ترین مناطق دنیا
دانستنی ها

عذر و بهانه برای توجیــه عادات  روزانه 
بشر موجودی منطقی نیســت بلکه موجودی 
اســت منطق تراش . به هرکار دســت زد و به 
هرچه عادت کرد، سعی می کند برای آن دلیلی 
بتراشــد و عذر و بهانه ای بیاورد. وقتی حرف 
می زنیم،بیشــتر می خواهیم خودمان را قانع 
کنیم تا دیگران را ، کســی که قانع شده باشد، 
کســی که به اندیشــه های خود ایمان داشته 

باشد، اصال حرف نمی زند. 

»یادداشت های شهر شلوغ«  
فریدون تنکابنی

  کاکرس )Cacerse(در کلمبیا
 آمریکای جنوبی، ساالنه ۱۷۲ صاعقه 

 داگار )Daggar(در پاکستان آسیا
 ساالنه ۱۴۳.۱ صاعقه 

دریاچه ماراکایبو )Maracaibo( در ونزوئال 
آمریکای جنوبی، ساالنه ۲۳۲ صاعقه 

حرف حساب
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