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کالف سردرگم کسب و کار در صنعتی ترین استان کشور؛

خوب، بد، وخیم!

رایزنی ها برای توقف خریدجریمه غیبت سربازی ادامه دارد؛

خدمت زورکی یا پولکی؟!
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استقرار واحدهای تحقیق در اصفهان
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رتبه چهارم استان ازنظر وجود 4
امامزادگان در کشور

چهار شکارچی متخلف در استان 
اصفهان دستگیر شدند
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 حضور بانوی نوجوان اصفهانی
 در رقابت های بسکتبال آسیا
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ادامه در صفحه9

سپاهان- سیاه جامگان، پدیده - ذوب آهن؛

طلب 6   امتیازی تیم های اصفـهانی 
از مشهدی ها

 هفته نهم رقابت های لیگ برتر پــس از دو هفته تعطیلی 
در حالی عصر امروز و فردا پیگیری می شــود که تیم های 
اصفهانی سپاهان و ذوب آهن در این هفته رو در روی حریفان مشهدی خود 

قرار می گیرند و فوتبالدوستان اصفهانی امیدوارند باالخره در این هفته، شش 
امتیاز کامل به اندوخته تیم های همشهری نصف جهان....

درحالی که در روزهای گذشــته بحث تغییر اســتاندار 
اصفهان دوباره در رسانه ها مطرح شده بود و از ابوالفضل 
رضوی ، معاونت توسعه مناطق محروم و روستایی ریاست 
جمهوری به عنوان اســتاندار جدید اصفهــان نام برده 
می شــد، در جلســه دیروز هیئت دولت خبری از تغییر 
زرگرپور مطرح نشد تا ماندن و رفتن او در سایه ابهام باقی 
بماند. شایعات درباره تغییر رسول زرگر پور از سال گذشته  
در رسانه ها آغاز شــد، همان وقتی که محمد نهاوندیان 
به دیدار آیت ا... مظاهری رفت ولی وزیر کشــور در سال 
آخردولت یازدهم تصمیمی برای تغییر استاندار نگرفت 
تا این مسئله گمانه زنی ها برای تغییر استاندار در دولت 
دوازدهم را افزایش دهــد و زمزمه های رفتن زرگرپور به 
گوش برسد ولی دوباره صحبتی از این تغییر به میان نیامد 

تا همچنان  این موضوع نامعلوم باقی بماند.
 گفتنی است؛ سید سلمان ســامانی، سخنگوی وزارت 
کشور از انتخاب استانداران استان های آذربایجان غربی، 
کردستان ، گلســتان و مرکزی  در جلسه دیروز  هیئت 

دولت خبرداد.

استاندار اصفهان ماندنی است؟

 خبری از تغییر زرگرپور
 به گوش نمی رسد
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معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان:

صفحه 8
دستگاه کددار کردن متکدیان در اصفهان رونمایی شد

10

نهمین اجالسیه شهدای روحانی، امروز در اصفهان برگزار می شود؛

شهدایی که فخر شیعه و روحانیت شدند

روابط عمومی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان

ویژه )شهدای روحانی(
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 امام زمان)عج( سرباز می خواست؛ »جالل« 
را معرفی کردم

نباید راه شهدا را گم کنیم
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ارتش عراق، آزادی کامل الحویجه را اعالم کرد
فرمانده عملیات آزادســازی الحویجه گفت: یگان های ارتش و تیپ های الحشدالشعبی، به 
ماموریت خود در مرحله دوم عملیات آزادســازی الحویجه پایان دادند و در 45 کیلومتری 

غرب شهر کرکوک قرار دارد، آزاد کردند.

يادداشت

واکنش

نایب رییس مجلس ضمن انتقاد از اظهارات اخیر روحانی 
و آملی الریجانی در پاسخ به یکدیگر گفت که بهتر است 
رؤسای قوا حرف های خود را با صراحت و ادبیات فاخر و 

حتی المقدور در جلسات خصوصی بیان کنند.
علی مطهری در گفت وگو با ایســنا گفــت: من معتقدم 
ادبیات هر دو بزرگوار ادبیات خوبی نبود و در شأن رؤسای 
قوا نیست. آقای رییس جمهور با گوشه و کنایه انتقاد خود 
را بیان می کند در حالی که ایشان رییس قوه مجریه است. 
شــخص اول اجرایی و شخص دوم کشــور باید از موضع 
قدرت صحبت کند. اگر انتقادی به قوه قضائیه دارد باید به 
صراحت آن را بگوید که این کار شما خالف قانون اساسی 
اســت و من که مطابق اصل ۱۱۳ ، مسئول اجرای قانون 

اساسی هستم به شما تذکر می دهم.
وی ادامــه داد: از طرف دیگر ادبیــات رییس قوه قضائیه 
هم مناســب نبــود. این طــرز صحبت که چهار ســال 
همه کارها را رهــا کرده  و دور برجام ســینه زده اید، اوال 
واقعیت نــدارد و ثانیا لحن خوبی نــدارد. به هر حال این 
گفت وگوی رســانه ای که ادبیات آن در شأن رؤسای دو 
 قوه نیست، ممکن است باعث ناامیدی و دلسردی مردم

 شود.

بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت خارجه در گفت وگو با 
ایســنا؛ با محکوم کردن اقدام گارد ساحلی سومالی در 
شلیک کردن به کشتی ماهیگیری ایرانی که بنابر اخبار 
منجر به کشته شــدن کاپیتان این کشتی شده  است، 
گفت: از کانال هــای موجود ایران، اعتــراض خود را به 
سومالی در این ارتباط اعالم کرده و پیگیر وضعیت دیگر 

ماهیگیران این کشتی هستیم.
روز دوشــنبه مقامات منطقه پونت لند سومالی مدعی 
شــدند که یک کاپیتان کشــتی ایرانی به فرمان گارد 
ســاحلی این کشــور بی توجهی کرده و به ضرب گلوله 
کشته شده اســت.به گزارش ایســنا؛ به نقل از سومالی 
تایمز،  فرمانــده نیروهای حفاظت از بنــدر »بوصاصو« 
مدعی شد که نیروهای گارد ساحلی آن کشور بعد از رصد 
کردن یک کشتی ایرانی که در حال ماهیگیری به طور 
غیرقانونی در ساحل رأس حافون بوده است، یک عملیات 
امنیتی انجام داده اند.این مسئول امنیتی همچنین مدعی 
شد که نیروهای گارد ساحلی که مسئولیت حفاظت از 
ســواحل پونت لند را بر عهده دارند، توانستند  کشتی 
ایرانی به همراه خدمه اش را دستگیر کنند و هویت آنها به 

زودی کشف خواهد شد.

نايب ريیس مجلس: 

رؤسای قوا، حرفشان را در 
جلسات خصوصی بیان کنند

سخنگوی وزارت خارجه اعالم کرد:

 اعتراض ایران به سومالی 
در پی شلیک به کشتی ایرانی

نماينده شیراز:

وزارت ارشاد مراسم بزرگداشت 
روز کوروش را برگزار کند

شهردار تهران:

مدیران دوران قالیباف خوب 
بودند

نماینده مردم شــیراز در مجلس در نامه ای خطاب به 
وزیر ارشاد، خواستار برگزاری مراسم روز کوروش برای 
معرفی فرهنگ و تمدن ایران شد. به گزارش ایسنا؛ در 
بخش هایی از نامه بهرام پارسایی ، آمده است:برگزاری 
مناسبت های مختلف از جمله یادبود بزرگان مذهبی، 
فرهنگی، تاریخــی و ملی یکی از راه های شناســاندن 
فرهنگ و تمدن کشورهاســت که مــی تواند عالوه بر 
معرفی هویت تاریخی و ریشــه های فرهنگی یک ملت 
و سرزمین به توسعه صنعت گردشگری و درآمدزایی و 

ایجاد اشتغال کمک شایانی کند.
یکی از این مناسبت ها یادروز کوروش بنیان گذار حقوق 
بشر و یکی از افتخارات بزرگ  تاریخ و تمدن ما و حتی 
جهانیان است. هفتم آبان ماه به دلیلی به عنوان یادروز 
کوروش معرفی شــده که می تواند بــه فرصتی برای 
ایجاد انسجام ملی، جذب گردشــگر و معرفی فرهنگ 
غنی این سرزمین تبدیل شود، اما تاکنون به علت عدم 
برنامه ریزی و نبود مدیریت از طرف مسئولین ذی ربط نه 
تنها از آن بهره برداری نشده بلکه باعث سودجویی افراد 
انگشت شمار و برخورد با تعدادی از مردم و جوانانی شده 

که ارتباطی با افراد فرصت طلب نداشته اند.

به گزارش مهر؛ محمدعلی نجفی، شهردار تهران پیش 
از ظهر دیروز در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران درباره تغییرات مدیران و اینکه این روند تا چه 
زمان ادامه خواهد داشت، گفت: پرونده تغییر مدیران در 
هیچ دستگاهی نمی تواند بسته شود. نمی توان گفت که 
کسی را تغییر نمی دهیم چون اگر عمر مدیریت چهار 

سال باشد باید هر سال ۲5 درصد مدیران عوض شوند.
وی درباره اینکه گفته می شود بسیاری از مدیران شما 
باقی مانده از دوران قبل هستند، گفت: برخی مدیران 
آقای قالیباف خوب بوده اند؛ از نظر خط سیاســی هم 
طرفدار وی نبودند، ضمن اینکه یکی از اولویت های من 
انتخاب مدیران از بدنه شهرداری است، چه اصالح طلب 

و چه اصولگرا باشند، فرقی ندارد.
شــهردار تهران گفت: بزرگ ترین گله از مدیریت قبلی 
شــهری این بود که اکثر مدیــران از بیــرون انتخاب 

می شدند.
وی گفت: در حــال حاضر مهم ترین هــدف مدیریت 
منابع و هزینه ها در شهرداری اســت، حجم بدهی ها 
 به اندازه ای نیســت که به ســرعت بتوان آن را تعیین

 تکلیف کرد.

يادداشت

بین الملل

 ترامپ و تیلرسون 
تست هوش بدهند!

باشــگاه خبرنگاران : به گزارش ایندیپندنت؛ به دنبال 
باالگرفتن درگیری لفظی میان »دونالد ترامپ«، رییس 
جمهور آمریکا و »رکس تیلرسون«، وزیر امور خارجه این 
کشور، یک انجمن بین المللی تیزهوشان به نام »منسا« 
پیشنهاد کرده است که برای مشخص شدن اینکه کدام 
یک از این دو باهوش تر هســتند، از آنها تســت هوش 
بگیرند.پیش تر گزارش شــده بود که رکس تیلرسون، 
رییس جمهور آمریکا را »ابله« خطاب کرده اســت؛ به 
همین دلیل ترامپ به این خبر واکنش نشان داد و گفت 

هوش وی از رکس تیلرسون باالتر است.

توجیه خنده دار انگلیس برای 
فروش تسلیحات به آل سعود

ایسنا : متیو رایکرافت، نماینده انگلیس در شورای امنیت 
در سخنانی در پی انتشــار گزارش اخیر سازمان ملل 
درباره کشتار کودکان یمنی در حمالت جنگنده های 
ائتالف سعودی و در پی موج شدید انتقادها از انگلیس به 
خاطر فروش سالح به عربستان، مدعی شد لندن به دقت 
نحوه استفاده از سالح های فروخته شده به عربستان را 

پیگیری می کند.

پسر »بن الدن« خطرناک شد
ایسنا : چند روز پس از آنکه روزنامه انگلیسی دیلی میل از 
تحت تعقیب بودن حمزه بن الدن، پســر اسامه بن الدن، 
رهبر کشته شده القاعده توسط سازمان اطالعات این کشور 
در ســوریه خبر داد، برخی فعاالن اعالم کردند که وی با 
حمایت جمعی از چهره های جدا شده از هیئت تحریرالشام 
)النصره سابق( شــاخه جدیدی از القاعده را در سوریه با 
عنوان »انصار الفرقان فی البالد الشام« تشکیل داده است.

 رییس منطقه کاتولونیا 
سند استقالل را امضا کرد

»کارلس پوجدمونت« رییس منطقه کاتالونیای اسپانیا 
سند استقالل و جدایی این منطقه از اسپانیا را امضا کرد.
پوجدمونت، سند مربوط به استقالل منطقه کاتولونیا را 
پس از امضای نمایندگان پارلمان کاتالونیا که با هدف 
گفت وگو با مادرید تعلیق کردند، امضا کرده و در عین 

حال اجرای آن را به تعویق انداخت.

مسعود گودرزي، عضو کمیسیون امنیت ملي مجلس در گفت و گو با سایت 
خبرفوري درباره آینده توافق برجام باتوجه به مواضع اخیر ترامپ پیرامون 
خروج آمریکا از این توافق اظهارکرد: برجام یک معاهده و توافق بین المللي 
میان ایران و پنج کشور قدرتمند جهان است. از این رو هرگونه تغییرات 
در آن به ضرر کلیات این توافق است.وی با انتقاد از رویکردهاي برخي از 
جریانات و چهره هاي سیاسي نسبت به برجام تاکیدکرد: متاسفانه در شرایط 
امروز کشور، برخي به جاي همراهي دولتمردان براي اتخاذ یک راهکار و 
تدبیر براي   نحوه ادامه توافق برجام به بیان مسائل و موضوعاتي مي پردازند 
که باور آنها سخت است.گودرزي با اشاره به اینکه در شرایط فعلي، آبي براي 
گرفتن ماهي براي دوستان منتقد وجود ندارد، تصریح کرد: دولت یازدهم در 
اجراي برجام رویکرد موفقي داشته و در مقابل نیز از این توافق منافع خوبي 
نصیب کشورمان در ابعاد مختلف شــده است؛ بنابراین باید منتظر تدبیر 

مسئولین سیاست خارجي درباره ادامه این توافق باشیم.

آبي براي ماهي گرفتن 
منتقدان برجام وجود 

ندارد

تسنیم: نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در جلسه علنی دیروز در تذکری 
نسبت به مطرح نشدن سوال تعدادی از نمایندگان از رییس جمهور درباره 
تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات اعتباری، گفت: سپرده گذاران در 
موسسات اعتباری نظیر کاسپین، آرمان، وحدت و... بالتکلیف هستند و هنوز 
پولشان را نگرفته اند. چرا نمی گذارید سوال از رییس جمهور مطرح شود؟علی 
مطهری، نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت ضمن وارد 
دانستن تذکر نماینده ارومیه در پاسخ به تذکر وی، گفت: اقدامات خوبی در 
زمینه موسسات اعتباری انجام شده و به تدریج مشکالت شان حل می شود.

نایب رییس مجلس خطاب به قاضی پور، گفت: سوال از رییس جمهور باید 
مطرح شود و تذکر شــما در این زمینه وارد است؛ طبق آیین نامه داخلی 
مجلس سوال از رییس جمهور را رییس مجلس باید به صحن پارلمان ارجاع 
دهد. مطهری در پایان گفت: فکر می کنم رییس مجلس صالح نمی داند که 

سوال از رییس جمهور در مجلس مطرح شود.

الریجانی صالح نمی داند 
سوال از رییس جمهور 

مطرح شود

کافه سیاست

4 استاندار جدید انتخاب شدند
ایسنا: سخنگوی وزارت کشــور اعالم کرد که با تعیین 4 استاندار 
جدید در هیئت وزیران، تا کنون استانداران ۱7 استان تغییر کرده 
اند.سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور گفت: در جلسه 
روز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاســت رییس جمهور برگزار 
شد، گزینه های پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی مسئولیت 
اســتانداری های؛ آذربایجان غربی، کردستان، گلستان و مرکزی 
معرفی و با تصویــب هیئت وزیران، برای این مســئولیت انتخاب 

شدند.
 وی افزود: بر ایــن اســاس، محمدمهدی شــهریاری؛ به عنوان 
اســتاندار آذربایجان غربی، بهمــن مرادنیا؛ به عنوان اســتاندار 
کردستان، ســید مناف هاشــمی؛ به عنوان اســتاندار گلستان 
و ســیدعلی آقازاده؛ به عنوان اســتاندار مرکزی تعیین شــدند. 
قائم مقام وزیر کشــور در امور مجلس و اســتان ها خاطر نشــان 
کرد: با تعیین 4 اســتاندار جدید در جلســه هیئــت وزیران، از 
 ابتدای دولــت دوازدهم تا کنون اســتانداران ۱7 اســتان تغییر 

کرده اند.

واکنش رییس سازمان بازرسی به 
نامه نگاری شهردار رشت به خودش

 به گزارش مهر؛ ناصر ســراج، رییس ســازمان بازرسی کل کشور 
 در همایش ســالروز تاسیس سازمان بازرســی کل کشور با اشاره

  به موضوع نامه نگاری شــهردار رشــت به خودش گفت: بازرس، 
 ورود کرده و جلوی ایــن موضوع را گرفته اســت و چون این فرد 
 دارای خانــه بوده دیگــر نمــی تواند منــزل دولتــی دریافت

 کند.
وی افزود: ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شــرکت های دولتی و 
۸۰هزار میلیارد تومان بودجه دانشــگاه هاست وکارپرداز یکی از 
دانشگاهای کوچک در یکی از شهرها، اختالس میلیونی انجام داده 
است. سراج با انتقاد از رانت خواری در کشور گفت: متاسفانه قانون 

مناسبی در این خصوص وجود ندارد.
وی به انحصار گرایی اشــاره و تصریح کرد: اگر چه شورای رقابت  
ورود کرد، اما چون ضمانت اجرای نداشــت، موفقیت چشمگیری 

حاصل نشد.

اعضای کمیسیون امنیت مجلس 
ازتاسیسات هسته ای بازدید می کنند

نایب رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
UCF گفت: اعضای این کمیسیون به زودی از تاسیسات هسته ای

اصفهان، یزد و بندرعباس بازدید می کنند.
کمال دهقانی فیروز آبادی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: در 
جلسه کمیســیون امنیت ملی مجلس بنا شد که ما به زودی برای 
بررسی گزارش شش ماهه سوم این کمیســیون در مورد برجام، 

بازدیدی از این تاسیسات هسته ای داشته باشیم.
نماینده مردم فســا در مجلس با تاکید بر اینکــه این بازدیدها در 
راســتای تهیه گزارش دوره ای کمیســیون امنیت ملی مجلس 
است گفت: روند بررسی گزارش های وزارت امور خارجه و تدوین 
گزارش های 6 ماهه کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی در کمیســیون امنیت ملی مجلس ادامه 

دارد.
وی تاکید کرد: یکی از مقدمات تهیه گزارش کمیســیون امنیت 
ملی از روند اجرای برجام، بازدید از مراکز و تاسیســات هسته ای 
 است که بر این اساس، ما اخیرا از تاسیسات هسته ای کرج بازدید 

کردیم.

 حضور رییس سازمان بسیج
 و فرمانده ارتش در اردوی جهادی

به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ اســماعیل احمدی،معاون روابط 
عمومی بسیج از حضور ســردار غالمحســین غیب پرور،رییس 
سازمان بسیج مســتضعفین و امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل 
ارتش در اردوی خدمت رســانی »جهادگران حســینی؛ فرزندان 
خمینی« روستای اسماعیل آباد کوچکلو شهرستان زرندیه استان 

مرکزی خبر داد.
احمدی گفت: جمعــی از جهادگران، اردوی جهــادی و خدمت 
رسانی خود را به مقصد ۱4 روستای محروم شهرستان زرندیه واقع 
در 7۰ کیلومتری تهران برگزار می کنند که در این اردو؛ عرصه های 
گوناگون عمرانی، بهداشــت و درمان، فرهنگی، ورزشی، هنری، 

اقتصادی و ... فعال هستند.
معاون روابط عمومی بسیج افزود: این روســتا ها در مرز 5 استان 
مرکزی، تهران، البرز، قم و قزوین واقع شــده که متاســفانه فاقد 
آب،گاز، تلفن،راه مناســب، مدرســه ابتدایی مناسب )کانسکی( 
و مدرسه راهنمایی و دبیرستان، مســجد و اساسا خانه های قابل 
زندگی است و این همه محرومیت در جوار پایتخت حقیقتا بهت آور 

و شگفت انگیزاست.
وی در پایان خاطر نشــان کرد: به همین منظور کاروان رسانه ای 
نیز متشکل از عکاسان، خبرنگاران و تصویربرداران برای انعکاس 
مجاهدت جهادگران و نیز بازتاب محرومیت روســتاییان به این 

اردوی سازندگی اعزام خواهند شد.

ترامپ بارها ایــن توافق را برای  سید رسول رضايی
آمریکا ناکارآمد خوانده است و 

بیان داشته که تصمیم دارد آمریکا را از آن خارج کند. 
در این رابطه دو روز پیش سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید 
در نشستی خبری در پاسخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر 
اینکه آیا ترامپ در مورد اعالم پایبندی یا عدم پایبندی ایران 
به برجام تصمیم خود را اتخاذ کرده، گفته اســت که رییس 
جمهور در مورد استراتژی جامع ایران به یک تصمیم رسیده؛ 
او می خواهد اطمینان حاصل کند که ما یک سیاست جامع تر 
برای مقابله بــا ایران داریم. نه تنها مربوط به یک مشــکل، 
بلکه  با همه مشــکالت خود با ایران به عنوان یک »بازیگر 

بد« مقابله کنیم.
در این راســتا برخی خبرها حاکی از آن اســت که مقامات 
کاخ سفید گزارش داده اند که ترامپ احتماال روز پنج شنبه 

پایبندی ایران به برجام را تایید نخواهد کرد.
در مورد اینکه تصمیم ترامپ در مورد برجام چه خواهد بود 

تحلیل های فراوانی بیان شده است.
برخی می گویند این اقدامات او صرفا یک جنگ روانی است 
تا پوسته برجام را برای حفظ محدودیت های هسته ای ایران 
حفظ کند و همچنین بتواند با وضــع تحریم های جدید به 
بهانه های مختلف مانع از استفاده ایران از مزایای اقتصادی 

برجام شود.

برخی هم می گویند ترامپ همانطور که گفته اســت سعی 
دارد با ایجاد یک جنگ روانی و فشــار آوردن به ایران همه 
طرف ها را مجاب کند که دوباره به میز مذاکره برگردند تا به 
قول خودش برجام را اصالح کند؛ در این راستا اگر این هدف 

او محقق نشود، ممکن است از برجام خارج شود.
نکته حائــز اهمیت در این رابطه این اســت کــه در مقابل 

رفتارهای ترامپ، واکنش ایران چگونه خواهد بود.
محمد جواد ظریف، وزیــر امور خارجه کشــورمان دیروز 
برای ارائه توضیحاتی پیرامون همین موضوع در جلسه ای 
غیر علنی به نمایندگان ملت گفته اســت که ایران برای هر 

سناریوی احتمالی از سوی آمریکا برنامه ای دارد.
نمایندگانی که بعد از جلسه غیر علنی در مورد گزارش دیروز 
ظریف صحبت کرده اند به دالیل امنیتی به این موضوع اشاره 
نکرده اند که آیا او مشخصا گفته است که این برنامه چگونه 

عملی خواهند شد یا خیر.
با این حال کارشناســان حدس هــای فراوانــی راجع به 
برنامه های ایران بــرای تقابل با اقدامــات آمریکا پیرامون 

برجام زده اند.
اما آنچه از همــان ابتدای حصول توافق به نظر می رســد و 
ایران برای آن برنامه ریزی داشته این است که هزینه نقض 
یا لغو توافق از ســوی طرف مقابل باید ما بین همه طرف ها 

توزیع شود.

در حقیقت اینگونه نباشد که آنها از برجام خارج شوند بدون 
اینکه هیچ هزینه ای پرداخت کنند.

یکی از اشــکاالتی که منتقدان برجام  از همان ابتدا به آن 
وارد می دانستند، این بود که اقدامات ایران روی زمین اجرا 
می شود در حالی که طرف مقابل تعهداتش روی کاغذ است.

در پاسخ به این اشکال دو نوع توجیه وجود دارد:
اول اینکه نظام تحریم ها طی چندین ســال شکل گرفته و 
کامل شده است. پس اگر ایران بتواند در این نظام خللی ایجاد 
کند، بازگرداندن نظام تحریمی به حالت انسجام برای طرف 

مقابل آسان نخواهد بود.
 دوم اینکه ایران می بایست به سرعت و با استفاده از امکانات 
حاصل از برجام بازگشت انسجام به ساختار تحریم ها را بسیار 
سخت کند، آن هم به این وســیله که لغو برجام برای همه، 

هزینه داشته باشد.
ایران، تحقق این مهم را با ســرعت زیــاد و بالفاصله پس از 

توافق، با عقد قراردادهای اقتصادی گسترده پیگیری کرد.
به طوری که رقابتی در بین اروپاییان به وجود آمده بود تا از 
بازار ایران عقب نمانند و همین موضوع سبب شد تا بسیاری 
از کشــورهای اروپایی با ایران قراردادهای مهم و بزرگ در 

تمامی حوزه ها به امضا برسانند.
عالوه بر اینکه ایران به تعهداتــش پایبند بوده یکی دیگر از 
دالیل مهم مخالفت اروپا با راهبرد ترامــپ در قبال برجام 
همین است که اگر برجام آسیب ببیند، اروپاییان نه تنها از 
سود قراردادهایی که با ایران بسته اند محروم می شوند بلکه 

در اثر سرمایه گذاری ها دچار ضرر و زیان نیز خواهند شد.
در این رابطه اخیرا »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان رســما 
مخالفت این کشــور با خروج آمریکا از برجــام را به رییس 
جمهور این کشور اعالم کرده است و دو روز پیش هم خانم 
»ترزا می« نخست وزیر انگلستان در تماسی تلفنی به ترامپ 

گفته است که انگلستان به برجام پایبند است.
»موگرینی« نیز به نمایندگی از کل اروپــا بارها بیان کرده 
که اروپا برای حفظ برجام تالش می کند و آمریکا نمی تواند 
این توافق را برهم بزند؛ چرا که ایــن توافق یک توافق بین 
المللی است.آنچه به نظر می رســد این است که استراتژی 
توزیع زیان های ناشی از برهم خوردن برجام از سوی ایران 
به وسیله عقد قراردادهای اقتصادی کارآمد بوده است؛ چرا 
که در ادامه این روند و با توجه به مشکالت اقتصادی که اروپا 
با آن دست و پنجه نرم می کند،خواهان توقف توسعه روابط 
اقتصادی با ایران نیســتند و در همین راســتا »امیر اسالم 
نژاد« مدیر یک شرکت ایرانی - آلمانی از آغاز پروژه احداث 
فاز نخست نیروگاه خورشــیدی ۱۰۰ مگاواتی در میبد یزد 
خبر داده و گفته اســت که ۱۲۰ میلیون دالر سرمایه مورد 
 نیاز برای این پروژه به طور کامل توسط طرف آلمانی تامین 

می شود.
در نهایت به نظر می رسد هر تصمیمی که ترامپ اتخاذ کند 
باز هم ایران می تواند پیروز میدان باشد؛ چراکه برجام موجب 
ایجاد اختالفاتی جدی ما بین آمریکا و اروپا و حتی میان خود 

آمریکایی ها شده است.

اين روزها مهم ترين موضوع پیرامون برجام اظهارات ترامپ، ريیس جمهور آمريکا در مورد اين توافق 
بین المللی است.

دیدگاهوزارت خارجهپارلمان

یک آواره میانماری با فرزندش در 
حال عبور از رودخانه در مرز بنگالدش

عکس روز

يکی از استراتژی های ايران در برابر نقض عهد؛

توزیع پیامدهای نقض برجام
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کافه اقتصاد

آغاز طرح افزایش زنجیره تولید گوشت قرمز در جامعه عشایری اصفهان
مدیرکل امور عشــایر اســتان اصفهان از آغاز طرح افزایش زنجیره تولید گوشت 
 قرمز در جامعه عشــایری اســتان اصفهان با اعتبــاری بالغ بر 6 میلیــارد تومان

 خبر داد.

بهره برداری از نخستین جایگاه 
سوخت شهر های کم جمعیت

نخســتین جایگاه کوچک توزیع سوخت شهر های کم 
جمعیت کشور، در شهرگلشــن دهاقان به بهره برداری 
رسید.مسئول اجرای این طرح گفت: این جایگاه توزیع 
سوخت با هزینه  6میلیارد ریال راه اندازی شده و مجهز 
به مخزن 48هزار لیتری  با چهار نازل، سامانه بازیافت و 
جمع آوری بخار بنزین مطابق با استانداردهای جهانی  
است.سعید مهرعلیان هدف از راه اندازی این جایگاه های 
ســوخت کوچک محلــی را کاهــش تــردد و کنترل 
آلودگی هوا، صرفه جویی در مصرف ســوخت، کاهش 
 حوادث جاده ای و تسهیل درســوخت رسانی به مردم

 برشمرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 27شهر کوچک استان 
اصفهان جایگاه بنزین ندارند افزود: قرار است تا پایان سال 
با همکاری شهرداری های استان، در هر شهر حداقل یک 

جایگاه توزیع سوخت راه اندازی شود.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان نیز، 
صرفه جویی ماهانه یک میلیون و 500هزار لیتر بنزین، 
کاهش 20درصدی آالیندگی هوا، کاهش تردد وسایل 
نقلیه از 4به2 کیلومتر برای سوخت گیری و صرفه جویی 
اقتصادی را از جمله دستاوردهای راه اندازی 17جایگاه 

کوچک بنزین در کالنشهر اصفهان برشمرد.
حسین صادقیان توسعه جایگاه های تک سکو در قالب 
طرح برندینگ را از سیاست های مهم دولت اعالم کرد و 
گفت: در حال حاضر 30جایگاه کوچک بنزین در سراسر 
کشور نصب و راه اندازی شــده و قرار است تا پایان سال 

150جایگاه دیگر در سراسر استان نصب شود.
وی افزود: روزانه 100هزار خودرو در اســتان اصفهان 
به جایگاه های ســوخت مراجعه می کنند که ســهم 

جایگاه های تک سکو حدود 16هزار خودرو است.
وی افزود: پس از تجربه موفــق در راه اندازی 17جایگاه 
سوخت کوچک در کالنشــهر اصفهان در سال93، این 
نخستین جایگاه در شهرهای کوچک است که در مدت 

زمان یک ماه نصب و راه اندازی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه 4 هزار و 650 
واحد مسکن مهر شهرهای بهارستان، مجلسی، شهرضا، الویج و فوالد 
شــهر با حضور وزیر راه و شهرســازی افتتاح خواهد شد، گفت: جشن 
 پایان کار مســکن مهر تا پایــان مهرماه 96 در اســتان اصفهان برگزار

 خواهد شد.
حجت ا... غالمی با بیان اینکه در بیش از 50 شهر استان اصفهان مسکن 
مهر ساخته شده و در اکثر شهرها ساخت و ساز مسکن مهر به اتمام رسیده 
و تحویل شهرداری ها شده است، افزود: برای محوطه  سازی، آماده سازی 

و فضای سبز تمام هزینه ها به شهرداری شهرها پرداخت شده است.
وی در ادامــه گفت: در اســتان اصفهان 210 هزار واحد مســکن مهر 
 ساخته شده که شامل 160 هزار واحد شهری و 50 هزار واحد روستایی

 است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
خبر داد:

برگزاری مراسم اختتامیه 
مسکن مهر تا پایان ماه جاری

سکه تمام بهار آزادی
12،660،000 ریال)طرح جدید(

6،700،000 ریالنیم سکه

۳,920,000 ریالربع سکه

2,5۳0,000 ریالسکه یک گرمی

1،24۳،1۳0 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: مشاغل خانگی 
و کارگاه های زودبازده می توانند وضع فعلی اقتصاد کشور را تغییر دهند.

زهرا سعیدی اظهار کرد: همه افراد جامعه، به ویژه زنان روستایی که زمینه 
حضور پررنگشان در جامعه فراهم شده، می توانند در اقتصاد اثربگذارند.

وی، با بیان اینکه تاثیرگذاری فقط به این معنا نیست که حتما شاغل بوده 
و درآمدزایی کرد، ادامه داد: همین که در بحث اقتصاد مقاومتی بتوانیم 
فرهنگ سازی کنیم و با توجه به اینکه مدیریت خانواده به ویژه در مواردی 
مثل خریدها به نوعی با زنان اســت، می توان با رویکرد تولید داخلی و 

خانگی به آن نگریست و آن را ترویج داد.
وی ادامه داد: باید مصوبه هایی داشته باشــیم که محصوالت تولیدی 
شناسنامه دار شوند و خود حیطه شهری، شهرستانی و استانی ملزم باشند 

که از آنها خرید کنند، مسلما به اقتصاد کمک خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی:

مشاغل خانگی، اقتصاد 
کشور را توسعه  می دهد

معاون وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک گفت: یکی از وظایف 
من برقراری ارتباط با دانشــگاه های اصفهان به ویژه دانشــگاه 

اصفهان است.
رسول زرگرپور در دیدار با ادوارد موریچکی، معاون وزیر صنعت و 
تجارت جمهوری چک با اظهار خرسندی از رشد مبادالت ایران 
و چک طی دو سال گذشــته و پس از برجام اظهار داشت : هنوز 

ظرفیت های زیادی برای ادامه و توســعه روابط بین دو کشــور 
وجود دارد.

وی در ادامه به بیان ویژگی های اصفهان پرداخت و گفت: استان 
اصفهان با بیــش از 5 میلیون نفر جمعیت، در مرکــز ایران قرار 

گرفته است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه بیشترین صنعت کشور در اصفهان 

واقع شده اســت، افزود: 10 درصد صنایع بزرگ کشور از جمله 
صنایع هواپیماســازی، هسته ای، شــیمیایی، نظامی و فوالد و 
15 درصد تولید ناخالص ملی بخش صنعت در این استان تولید 
می شود. وی افزود: صنایع اســتان اصفهان در گذشته مبادالت 
خوبی را با کشور چک داشتند و این مبادالت می تواند در آینده 
تقویت شود. زرگرپور با بیان اینکه 700 معدن در استان اصفهان 
فعال است، گفت: نیمی از سنگ های ساختمانی و تزئینی کشور 

در این استان تولید می شود.
وی افزود: اصفهان به دنبال سازگاری صنایع خود با محیط زیست 

است و شرکت های دانش بنیان می توانند در این حوزه فعال شوند.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه صنایع چک در اصفهان شناخته 
شده است، افزود: کارخانه فوالد مبارکه اصفهان تولیدات خود را 
به اروپا صادر می کند و می توانیم در ارتباط با ســازگاری صنایع 
با محیط زیست و بازسازی آن مشارکت خوبی با جمهوری چک 

داشته باشیم.
وی با اشــاره به ظرفیــت های اســتان در حوزه حمــل و نقل، 
اظهارداشت: 200 کیلومتر راه و قطار سریع السیر اصفهان -تهران 
در دست اقدام است که می تواند برای کشور چک قابل توجه باشد.

معاون وزیر صنعت و تجارت جمهوری چک خبر داد:

برقراری رابطه جمهوری چک با دانشگاه های اصفهان 

این روزها در اســتان اصفهان شاهد 
تعطیلــی کارخانــه های بســیاری فاطمه کاویانی

هستیم. این در حالی است که اصفهان به عنوان صنعتی ترین 
استان و در برخی مواقع استان برخوردار به حساب می آید. 
نکته ای که شاید خود مردم اصفهان آن را نه تنها نقطه قوت 
نمی دانند بلکه در برخی مواقع باعث از دست دادن بسیاری 
امکانات از جانب دولت تحت عنوان استان برخوردار بودن، 

شده اند.
کارشناسان اعتقاد دارند تعامل میان تمام دست اندرکاران 
بخش تولید و اشتغال در اســتان، تنها راه حل بهبود فضای 
کسب و کار در اصفهان است. اگر رفع چالش های اقتصادی 
در اولویت برنامه های دولت، بخش خصوصی ودستگاه های 
مختلف اجرایی قرار گیرد حل مشکالت موجود بخش تولید 

و اشتغال، حتمی است.
فراهم کردن فضای مناسب کســب و کار به منظور کاهش 
 جرایم و مشــکالت اجتماعی برای جوانان ضروری اســت.

 تک تک افراد جامعه در قبال فراهم کردن فضای مناســب 
برای کسب و کار کشور مسئول هستند.

مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان در گفت وگو 
با زاینده رود با اشــاره به اینکه فضای کسب و کار را باید به 
صورت دوره ای بررسی کرد؛ یعنی اینکه نسبت به چند سال 
گذشته روند صعودی و نزولی بودن آن را سنجید عنوان کرد: 
سرعت در بستن قراردادها، میزان ایجاد شغل و فرآیند تحقق 
یک فعالیت شاخص های است که کیفیت کسب و کار را در 
جامعه محقق می کند که اگر این شــاخص ها را در رابطه با 

استان اصفهان در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که استان 
اصفهان دارای شرایط مطلوبی از لحاظ کسب و کار نیست.

کمیل طیبی با بیــان اینکه رکود در اقتصاد کالن اســتان 
اصفهان را هــم درگیر خود کرده اســت عنــوان می کند: 
اســتان اصفهان به دلیل صنعتی بودن رکود، تاثیر بیشتری 
 نسبت به ســایر اســتان ها که کمتر دارای صنایع هستند 
خواهد داشت. چهارمین جلسه کمیســیون بهبود مستمر 
محیط کسب و کار  در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. در 
این جلسه رییس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از حاکم بودن بروکراسی شدید 
در سیستم ادارات دولتی اســتان اصفهان گفت: متاسفانه 
فضای کسب و کار در اصفهان نســبت به استان های دیگر 

کشور نامناسب تر است.
 مرتضی بیشه، تفکرات ضد سرمایه داری و سرمایه گریزی 
شــدید، تفکر عقیم نســبت به کارآفرینان، سختگیری در 
اجرای قوانیــن و نبود اصل بــر برائــت را از جمله مواردی 
دانست که فضای کســب و کار در اســتان اصفهان را برای 
فعاالن اقتصادی نامطلوب کرده است و ادامه می دهد: تفکر 
و شــخص کارآفرین سرمایه ای برای اســتان محسوب می 
شود، عدم همکاری بســیاری از ارگان ها و تحکم در اجرای 
 قوانین از جمله مواردی اســت که کارآفرینان را با مشــکل

 مواجه کرده است.
وی هدف از تشــکیل این جلســه را تعامل با دستگاه های 
اجرایی مرتبط با قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار 
عنوان می کند و می افزاید: اتاق بازرگانی اصفهان طبق ماده 4 

قانون بهبود محیط کسب وکار موظف به تدوین شاخص های 
ملی محیط کسب و کار به صورت ساالنه است و سنجش این 
مهم تنها از طریق همکاری و همراهی دستگاه های اجرایی 
و شــرکت های خدماتی مستقر در شــهرک های صنعتی 

امکان پذیر خواهد بود.
در ادامه سید عبدالوهاب ســهل آبادی حمایت های رییس 
کل دادگســتری اســتان اصفهان از بخش خصوصی را از 
پشتوانه فعاالن اقتصادی استان عنوان می کند و می گوید: 
توان علمی، توانمندی اجرایی و مدیریتی موجود در استان 
اصفهان در کشور بی نظیر است و بدون شک دستاوردهای 
بهبود فضای کسب و کار استان به پشتوانه این توانمندی ها 
می تواند الگو و چراغ راهی برای همه استان های کشور باشد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه کاستی های موجود در 
فضای کسب و کار را ناشی از مشکالت ملی و استانی دانست 
و افزود: امروز با پشتوانه همکاری و همدلی مدیران استانی 
باید گام های بلندی در جهت بهبود فضای کسب و کار استان 

و گسترش جذب سرمایه برداشت.
وی رفع چالش هــای مالیاتــی، بانکی و بحــران آب را از 
اولویت های تحقق بهبود فضای کسب و کار اصفهان دانست 
و بیان داشت: دستاوردهای بهبود فضای کسب و کار استان 
اصفهان می تواند الگو و چراغ راهی برای همه اســتان های 
کشور باشد.مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری اصفهان با اعالم اینکه وضعیت کسب و کار استان 
اصفهان در حالت میانه قرار دارد یعنی نه زیاد خوب و نه زیاد 
وخیم اســت، گفت: بهبود فضای کسب و کار که شرط الزم 
برای تحول اقتصادی اســت نیازمند انجام اقداماتی کوتاه و 

بلندمدت است.
محسن ایروانی  شرط اساسی برای بهبود محیط کسب و کار 
را انجام اصالحات ساختاری در بدنه دولت و بخش خصوصی 
ذکر کرد و افزود: اهتمام استاندار و اتاق بازرگانی اصفهان به 
شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تا حد زیادی 
در رفع مشکالت فعاالن اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار 
استان موثر بوده و همدلی این دو به الگویی برای کل کشور 

تبدیل شده است.
وی تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را نیز در حفظ 

اشتغال موجود و رفع موانع تولید، اثر بخش خواند.
مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه گذاری 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکه در اســتان اصفهان برای 
بهبود فضای کســب و کار از تمام ســاختارهای موجود در 
اســتان بهره گرفته شــده اســت، گفت: با توجه به شرایط 
امروز با تعامل بخــش خصوصی و دولتــی در کوتاه مدت 
 می توان بسیاری از مشکالت فضای کســب و کار استان را

 مرتفع کرد.
وی احصای مشکالت و ارائه راه حل های کارشناسی را در حل 
معضالت موثر خواند و گفت: بزرگنمایی مشکالت فایده ای 
جز وخیم تر شدن فضای کسب و کار استان نخواهد داشت و 

باید فعاالن اقتصادی کشور را امیدوار کرد.

کابینه

وزیر نفت:

دولت برای افزایش قیمت بنزین 
برنامه ای ندارد

وزیر نفت گفت: برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین مشخص نیست 
و هنوز این مسئله در دولت مطرح نشده است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت  در حاشــیه مراســم افتتاحیه سومین کنگره 
راهبردی نفت و نیرو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسته پنج میلیارد 
دالری برای نگهداشت و افزایش تولید در حال بهره برداری و تهیه است 
که پیش بینی می کنیم این بسته از ابتدای سال 97 عملیاتی شود. وزیر 
نفت در ادامه افزود: پروژه  پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس همچنان با 

مشکل کمبود منابع مالی روبه رو است.
به گفته وی؛ برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین مشخص نیست 
و هنوز این مسئله در دولت مطرح نشده است.وزیر نفت در خصوص 
خرید تجهیزات صنعت نفت از سازندگان داخلی در قالب طرح بومی 
سازی 10 گروه خانواده کاالهای صنعت نفت تصریح کرد: وزارت نفت 
خود نسبت به خرید کاال اقدام نمی کند، اما بر اساس قانون بهره مندی 
از ساخت داخل، پیمانکاران تجهیزات مورد نیاز خود را از سازندگان 
داخلی تامین می کننــد. وی افزود: قراردادهــای 10 گروه کاالهای 
اولویت دار صنعت نفت امضا شده که از جمله آنها می توان به قرارداد 
ساخت لوله های CRA و یا قرارداد ساخت مته های حفاری اشاره کرد، 
اما امضای این قراردادها به این معنا نیست که الزاما از هر شرکت داخلی 
خریدی صورت گیرد، بلکه این اقدام در فضایی رقابتی شکل می گیرد.

کالف سردرگم کسب و کار در صنعتی ترین استان کشور؛

خوب، بد، وخیم!

بازار

قیمت انواع  چمدان

 3.290.000
ریال

چمدان ال سی 
مدل -11-20

4-A173

 3.430.00
ریال

چمدان دلسي 
Belfort Plus مدل

 6.500.000
ریال

معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از 
رایزنی و مذاکره این شهرک با چند شرکت بزرگ بین المللی 
برای استقرار واحدهای تحقیق و توســعه آنها در اصفهان 

خبر داد.
 محمد جواد امیدی افزود: شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان ارتباط زیادی با شرکت های دانش بنیان خارجی 
برقرار کرده و امیدواریم با نهایی شدن این مذاکره ها، شاهد 
حضور واحدهای تحقیق و توســعه آنها در کشورمان و در 

اصفهان باشیم.
واحد تحقیق و توســعه)R&D( با هــدف افزایش دانش 
انســانی و فرهنگ اجتماعی و بهره گیری از این دانش در 
کاربردها و تولید محصوالت جدید در شرکت های مختلف 

ایجاد می شود.
وی با اشاره به حمایت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
از شرکت های نوپا، افزود: این شهرک دارای یک مرکز رشد 
تخصصی در حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات با حدود 
80 واحد و شرکت فناور اســت که در کشور، از بزرگ ترین 
مجموعه شرکت های ارتباطات و فناوری اطالعات به شمار 
می آید. معاون توســعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهــان همچنین از امضــای تفاهم نامه این شــهرک با 
پژوهشگاه ارتباطات و شرکت مخابرات ایران برای ایجاد یک 
پژوهشگاه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در اصفهان 

خبر داد و گفت: این پژوهشگاه شاخه ای از پژوهشگاه تهران 
است که درباره مخابرات بی ســیم و نسل پنجم مخابرات 

دیجیتال فعالیت خواهد کرد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشــگاه کامپیوتر و اتوماسیون 
اداری در آذر امســال در اصفهــان اظهــار کــرد: حضور 
شرکت های خصوصی در این نمایشــگاه اهمیت بسیاری 
دارد و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از شرکت های نوپا 

برای حضور در این نمایشگاه حمایت می کند.
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان اولین سازمان 
موسس مراکز رشــد و پارک های علم و فناوری در کشور، 

فعالیت اجرایی خود را از سال 1380 آغاز کرد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ساخت راه آهن 
برقی اصفهان - اهواز به صورت دوخطه از طریق فاینانس 
کره جنوبی، گفت: برای برقــی کردن خط راه آهن تهران 
- اصفهان، خرید هفت دســتگاه لکوموتیو برقی و انتقال 

این تکنولوژی ها از فاینانس آلمانی استفاده خواهیم کرد.
اصغر فخریه کاشان با بیان اینکه برای توزیع 55 میلیارد 
دالری فاینانس های مصوب شده در بودجه، هیچ سقفی 
برای هیچ یک از وزارتخانه ها و دستگاه ها مشخص نشده 
است، اظهار داشــت: تاکنون تکلیف بیش از 30 میلیارد 
دالر از این فاینانس ها، مشــخص شــده که وزارت راه و 
 شهرسازی برای 10 الی 12 میلیارد دالر آن پروژه معرفی 

کرده است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرســازی پروژه هایی تعریف 
کرده که برای اجرای آن می تواند از وام خارجی 5 میلیارد 
دالری استفاده کنند. از این رو قرارداد تامین فاینانس 1.2 
میلیارد یورویی برای برقی سازی راه آهن گرمسار - اینچه 
برون با روس هــا را در حال انعقاد داریم؛ البته بخشــی از 
این منابع 5 میلیارد دالری هــم به پروژه های وزارت نیرو 

اختصاص پیدا می کند.
فخریه کاشــان از نهایی شــدن فاینانــس آلمانی برای 
پروژه هــای ریلی خبر داد و گفت: بــا یک کمپانی خاص 
کشــور آلمان هم برای یک پروژه خــاص در حال نهایی 

کردن، قرارداد فاینانس ســه میلیارد یورویی هستیم که 
1.7 میلیارد یورو از این فاینانس به پروژه های وزارت راه و 

شهرسازی مربوط است.
وی ادامه داد: بــرای برقی کردن خــط راه آهن تهران- 
اصفهان، خرید هفت دســتگاه لکوموتیــو برقی و انتقال 
این تکنولوژی هــا از فاینانس آلمانی اســتفاده خواهیم 
کرد. بخشــی از قرارداد می تواند به سیگنالینگ راه آهن 
تهران - مشهد اختصاص یابد که هنوز تصمیم خود را در 
این باره نگرفته ایم. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 
پروژه ای که وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از فاینانس 
هشت میلیارد یورویی کره جنوبی معرفی کرده، ساخت راه 

آهن برقی اصفهان - اهواز به صورت دوخطه است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

اختصاص فاینانس کره جنوبی و آلمان به راه آهن برقی اصفهان

با مسئوالن

معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی استان خبر داد:

مذاکره  با شرکت های بین المللی برای استقرار واحدهای تحقیق در اصفهان

چمدان ال سی 
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ابالغ رای
7   شــماره دادنامــه: 9509973623101494 شــماره پرونــده:  /372
9509983623100753 شماره بایگانی شعبه: 950879 خواهان: آقای محمدرضا 
رحمتی فرزند اسداله به نشانی اصفهان اردستان شهرک کاوه اول، خوانده: آقای وحید 
حیدری فرزند محمد امیر به نشــانی گرگان گلشهر نبش گلشهر 4 واحد 2 به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارات دادرسی 
3- مطالبه وجه چک، دادگاه با رعایت تشــریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواســت تقدیمی خواهان آقای محمدرضا رحمتی فرزند اسداله به 
طرفیت خوانده آقای وحید حیدری فرزند محمد امیر به خواسته مطالبه وجه چک با 
مشخصات 984594 مورخ 95/11/4 میزان 360/000/000 ریال و هزینه دادرسی  
و خســارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله 
تصاویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و اینکه اصل آن در 
ید دارنده )خواهان( داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده دارد و عدم حضور خوانده جهت 
دفاع یا ایراد موثر با وصف ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی، لذا دعوی وارد و ثابت 
تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 310 
و 313 از قانون تجارت و نیز ماده واحده استفساریه الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون 
اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را 
به پرداخت مبلغ 360/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 11/605/000 ریال 
هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان 
محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ظرف بیست روز پس ازآن قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

است. م الف:265 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردستان )295 کلمه،3 کادر(  
حصر وراثت

7/369 آقای سعید باقری عمله دارای شناسنامه شماره 126 به شرح دادخواست به 
کالسه 499/96 ح ش 2 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اکبر باقری عمله به شناســنامه 516 در تاریخ 95/10/26 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- تاج 
اندام رنجبر فرزند نوروز به ش.ش 60 متولد 1343 صادره از کازرون )همسر متوفی( 
2- سعید باقری عمله فرزند اکبر به ش.ش 126 متولد 1366 صادره ازدهاقان )پسر 
متوفی( 3- علیرضا باقری فرزند اکبر بــه ش.ش 27 متولد 1359 صادره از دهاقان 
)پسر متوفی( 4- محمدرضا باقری عمله فرزند اکبر به ش.ش 3 متولد 1361 صادره 
از کازرون )پســر متوفی( 5 – عبدالرضا باقری عمله فرزند اکبر به ش.ش 10 متولد 
1362 صادره از کازرون )پســر متوفی( 6- محمد باقری عمله فرزند اکبر به ش.ش 
43 متولد 1363صادره از دهاقان )پسر متوفی( 7- مسعود باقری عمله فرزند اکبر به 
ش.ش 1190033909 متولد 1368 صادره از دهاقان )پسرمتوفی( 8- داود باقری 
عمله فرزند اکبر به ش.ش 4640087101 متولد 1370 صادره از بروجن )پسر متوفی( 
9- زهرا باقری عمله فرزند اکبر به ش.ش 182 متولد 1366 صادره از دهاقان )دختر 
متوفی( 10- فاطمه باقری عمله فرزند اکبر به ش.ش 6290016271 متولد 1371 
صادره از بروجن )دختر متوفی( متوفی وراث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/215 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف دهاقان )270 کلمه،3 کادر(  
حصر وراثت

7/368  مهین داتلی بگی دارای شناسنامه شماره 535 به شرح دادخواست به کالسه 
497/96 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مدینه داتلی بگی به شناسنامه 5120044451 در تاریخ 96/7/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- مهین داتلی بگی 

قمشلوئی فرزند نعمت ا... به ش.ش 535 متولد 1347 صادره ازبروجن )دختر متوفی( 
متوفی وراث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 96/213 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان)مجتمع 

شماره یک( )132 کلمه،2 کادر(  
ابالغ

7/367  شماره نامه: 9610113634800717 شماره پرونده: 9609983634800366 
شــماره بایگانی شــعبه: 960383 در پرونده کالســه 960383 این شــعبه آقای 
محمدرضا عابدی فرزند مهدی بــه اتهام ایراد جرح عمدی بــا چاقو تحت تعقیب 
بوده و به لحاظ مجهــول المکان بودن نامبــرده به تجویز مــاده 174 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور کیفــری مراتــب را در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر آگهی در این شــعبه حاضــر و از اتهام 
وارده دفاع نمایــد و در صورت عدم حضــور در وقت معین رســیدگی و اظهار نظر 
 می گردد. م الف: 5194 شــعبه سوم دادســرای عمومی و انقالب خمینی شهر

 )103 کلمه،1 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

7/353 شماره صادره : 1396/42/423634 چون آقای یداله ملک محمد دستگردی 
فرزند نادعلی و خانم اقدس وحید دســتجردی فرزند حسن در اجرای مقررات قانون 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی تقاضای صدور سند 
مالکیت نســبت به ششــدانگ یکباب خانه واقع در محدوده پالک 376 فرعی از 
4348 اصلــی واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان را نموده اند و آرای شــماره 2218 و 
2219 مورخ 96/3/16 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر 
شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون 
فوق الذکر تحدید حدود پالک شــماره 2707 فرعی از 4348 اصلی مفروز ومجزی 
از 376 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نام آقای یداله ملک محمددستگردی 
فرزند نادعلی نســبت به یکصد سهم مشــاع و خانم اقدس وحید دستجردی فرزند 
حسن نســبت به پنجاه و پنج سهم مشــاع از یکصد وپنجاه و پنج سهم شدانگ در 
روز چهارشــنبه 96/8/17 از ساعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ســاعت و 
روز مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت 
 پذیرد. م الف: 22386 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

)248 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/366 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی پالک شماره 1255 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای علی نقی زاده فرزند رضا و غیره در جریان ثبت است به علت 
اینکه قباًل تحدید حدود عمومی آن از نوبت خارج شــده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخه 1396/08/22 از ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطارمی گردد که در ساعت و 
روز مقرر در این آگهی در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا30 روز پذیرفته خواهدشد.معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
مراجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار:1396/7/20 م الف: 259 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

زواره)169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/354 شماره نامه: 9610113633101191 شماره پرونده: 9609983633100360 
شماره بایگانی شعبه: 960365 از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
شــهر در پرونده مطروحه کالســه 960365 ح 1 به آقایان رافد- ریاض- حسین- 
شروق- سعدیه- همگی جنابی فرزندان مرحوم حسن جنابی خواندگان پرونده فوق 
الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای رائد جنابی فرزند حسن 
به خواسته اثبات نسب و در جریان رســیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز 
یکشنبه مورخ 96/10/05 ساعت 11/30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی 
خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد 
مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای 
صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
دادگاه مربوط  ) خمینی شهر بلوار پاسداران غربی مجتمع قضایی دادگستری خمینی 
شهر( مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از رونامه های کثیراالنتشار درج می شود. 
م الف: 5206 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)187 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/377  آقای حسین شهریاری دارای شناسنامه شــماره 19 به شرح دادخواست به 
کالسه  58/96 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد علی شهریاری نیسیانی به شناسنامه 1142 در تاریخ 94/8/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1- تقی شهریاری نیسیانی  به شماره شناسنامه 26، 2- حسین شهریاری نیسیانی 
به شماره شناسنامه 19 ، 3- معصومه شهریاری نیســیانی به شماره شناسنامه 20 ، 
4- صدیقه شهریاری نیسیانی به شماره شناسنامه 58 و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 275 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اردستان )145 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/375 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 1971 فرعی از 15192 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به سعید فروغی ابری فرزند محمد 
در جریان ثبت است و رای  شــماره 13960302027001639 مورخ 1396/2/16 
از طرف هیات حل اختــالف موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت 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 1396/8/16 روز 
سه 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 
اعتراضیات 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 تســلیم 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 دادخواست 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:22479 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9609973633901544 شــماره پرونــده:  7 شــماره دادنامــه:  /356
9509983635700014 شــماره بایگانی شعبه: 960365  شــاکی: آقای نصراله 
مهدی اسفریزی فرزند غالمعلی به نشانی اصفهان خمینی شهر خ 17 شهریور محله 
اسفریز ک ش کدخدائی، متهم: خانم فرشته غالم سیم به نشانی متواری ،اتهام ها: 1- 
تحصیل مال از طریق نامشروع 2- کالهبرداری، دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام خانم فرشته غالم ســیم فرزند رضا دائر بر تحصیل مال از طریق 
نامشروع به مبلغ سی و نه میلیون ریال موضوع کیفرخواست 297 صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب خمینی شهر و شکایت شاکی نصراله مهدی، بدین نحو که شاکی 
با تقدیم شکوائیه ای به دادسرا اعالم نموده است جهت خرید دارو برای فرزند بیمارم 
وجه نقد به حساب متهم واریز نمودم که دارویی برایم تهیه ننموده و  وجه نقدی که 
برداشت کرده را نیز تحویل نمی دهد. نظر به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره 
و شکایت شاکی و استعالم در خصوص صورتحساب بانکی متهم و واریز شدن وجوه 
به حساب بانکی متهم و عدم حضور متهم در جلسات دادگاه و سایر قرائن من حیث 
المجموع بزه انتسابی محرز است لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشــا و اختالس و کالهبرداری متهم را عالوه بر رد اصل مال) سی و نه 
میلیون ریال( به شــاکی، وی را به دو برابر مال تحصیل شده به عنوان جزای نقدی 
در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و در مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همیــن دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان است.  
 م الف:5205 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر) 102 جزایی سابق(

 )291 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

7/357 شماره: 785/95 به موجب رای شــماره 1233 تاریخ 95/10/15 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- سید عباس موسوی ریزی 2- احمدرضا حاجی حیدری هر دو به نشانی مجهول 
المکان محکومند به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان مریم قاسمی با وکالت 
حسن جعفری به نشانی خمینی شهر خ امام شمالی جوی گارور ک نکویی و پرداخت 
نیم عشر دولتی به صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:5210 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7  شــماره ابالغنامــه: 9610103634103130 شــماره پرونــده:  /358
9509983634900760 شماره بایگانی شــعبه: 961046 نظر به اینکه در پرونده 
کالســه 961046 آقای محســن جزینی فرزند مرتضی متهم می باشــد به ایراد 
ضرب و جرح موضوع شکایت آقای سید سعید موســوی لذا وقت رسیدگی پرونده 
برای مورخ 1396/08/30 ســاعت 8 تعییــن گردیده با توجه بــه مجهول المکان 
بودن متهم فوق الذکر با انتشــار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور 
متهم در وقت مقرر فوق وقت رسیدگی ابالغ شــده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت 
 به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 5204 شــعبه 104 دادگاه کیفری 2 شــهر

 خمینی شهر )112 کلمه، 1 کادر(

سفید کمرنگ، نماینده اصفهان در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ازمیر شد
فیلم کوتاه »سفید کم رنگ« چهارمین فیلم کوتاه غالمرضا جعفری، در جشنواره بین المللی 

فیلم کوتاه ازمیر به عنوان نماینده ایران حضور دارد.

واکنش مرد دائم الواکنش به نتیجه 
پرونده کیارستمی

واکنش مهراب قاسمخانی، مرد دائم الواکنش سینما و تلویزیون، به 
اعالم نتیجه پرونده مرگ استاد کیارستمی. از گزارش سازمان نظام 
پزشکی چیزی نگوییم بهتر است. گویا خلبان پروازی که استاد با 
آن به فرانســه رفته مقصر اصلی مرگ عالیجناب اعالم شده؛ چون 
هواپیما زیاد تکان خورده و باعث شــده معده استاد کیارستمی به 

آن روز بیفتد.

اینستاگردی

پرده نقره ای

»سال دوم دانشکده من« عازم اصفهان شد
فیلم سینمایی »سال دوم دانشکده من« روزهای پایانی فیلم برداری 
بخش های مربوط به تهران خود را پشــت سر 
می گذارد و ســپس در اصفهان ادامه پیدا 

می کند.
فیلم برداری فیلم سینمایی »سال دوم 
دانشــکده من« به کارگردانی رسول 
صدرعاملی و تهیه کنندگی مســعود 
ردایی، از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و 
گروه در روزهای آینده و با پایان تولید 
بخش های مربوط به تهران، برای ادامه کار 

عازم اصفهان خواهند شد.
در حال حاضر همزمــان با فیلم برداری، تدوین توســط مصطفی 
خرقه پوش در حال انجام است تا این فیلم هر چه زودتر برای حضور 

در جشنواره سی و ششم فیلم فجر آماده نمایش شود.
براســاس برنامه ریزی های انجام گرفته، فیلم برداری »ســال دوم 

دانشکده من« تا ماه آینده به پایان می رسد.

بامسئوالن

مدیرکل میراث فرهنگی خبرداد:

دفع موریانه ها در بنای 
تاریخی دو امامزاده 

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان بااشــاره به 
موریانه زدگی امامزاده احمد و مقبره دختر امیرکبیر در 
اصفهان اظهار داشت: با اداره اوقاف نشست و برنامه ریزی 
داشته ایم و قرار شده یک طرح مشــارکتی در راستای 
مرمت و بازسازی این بنا انجام شــود.فریدون الهیاری 
افزود: به منظور دفــع موریانه، بایــد ازنظر تخصصی و 
حرفه ای وارد شویم. آزمایشگاه میراث فرهنگی به زودی 
قرار شــده با طعمه گذاری ها در این بقعه بررســی ها و 
آزمایش های الزم را انجام دهد و پس از آن اقدامات الزم 
برای دفع موریانه صورت گیرد. وی بیان کرد: آزمایشگاه 
میراث فرهنگــی درخصوص موریانــه باتوجه به برنامه 
مشــترک با هیئت های ژاپنی و از نظر فنی و تخصصی 
امکان های تــازه ای دارد و می توان گفت اقدام خوبی در 
این مورد برای این بنا انجام می دهیم. هجوم موریانه به 
بنای امامزده احمد و مقبره دختر امیرکبیر به قدری بوده 
که جدای از خوردگی بیشتر بنا که سبب سست شدن آن 
شده، هر روز گوشه های دیگر آن مورد هجوم قرار گرفته 
و در واقع کل بنا در حال حاضر دچار موریانه زدگی شدید 
است.      این در حالی بوده که سال هاست این بنای تاریخی 
مورد هجوم موریانه ها قرار دارد و مسئوالن مربوطه نیز 

هیچ راه حل جدی برای این بنا در نظر نگرفته اند.

در دومین جشنواره غیر رقابتی نمایش های بیرونی؛

بیننده چهار نمایش باشید
دومین جشــنواره غیر رقابتی نمایش های بیرونی که 
به همت تاالر هنر از ۱۳ مهر ماه آغاز شــده، تا ۲۸ مهر 
ماه، روزهای پنجشــنبه و جمعه هر هفتــه به اجرای 
نمایش های خیابانی در سطح شهر می پردازد.»بازیگر 
شــو« رأس ســاعت۱۷:۰۰میدان امام خمینی و رأس 
ســاعت ۱۸:۴۵در صفه؛»هوای پاک« رأس ســاعت 
۱۸:۴۵روی پل خواجو؛»وضعیت آخر« رأس ســاعت 
۱۸:۴۵ سی و ســه پل؛»ســاعت زمین« رأس ساعت 

۱۸:۴۵ در پارک ناژوان.
گفتنی اســت فاز ســوم و پایانــی دومین جشــنواره 
غیررقابتی نمایش های بیرونی تاالر هنر، با اجرای سه 

نمایش، در روزهای ۲۷ و ۲۸ مهر ماه برگزار می شود.

نوعی دیدار خاص)توأم با اکرام( از قبور زاینده رود زیارت در فرهنگ مذهبی، به معنای 
بزرگان و بزرگ زادگان دینی آمده و 
یکی از مهم ترین مصادیق زیارت در فضــای جامعه امروز، 
زیارت امام زادگانی است که در شهرها و محله های گوناگون 

قرار دارند.
 اصطالح امام زاده، از قرن ششم هجری قمری و حتی قبل از 
آن وجود داشته؛ ولی از قرن نهم به بعد رایج شده است. ساخت 
مقبره بر مزار این امام زاگان نیز از قرن اول ثبت شــده و در 
روایات برای سازنده آن اجرهای معنوی در نظر گرفته شده 
است. بقاع امام زادگان در ایران و دیگر کشورهای اسالمی به 

چشم می خورد.
دین فرهنگ ساز است

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی در آیین اختتامیه طرح 
غنی سازی اوقات فراغت مساجد و بقاع متبرکه،که با حضور 
مسئولین استانی برگزار شــد، اظهارکرد: یک نگاه فرهنگ 
را دین ســاز می داند، یک نگاه دین را جدا و فرهنگ را جدا 
می داند؛ نگاه سومی نیز هست که نگاه اسالمی بوده و معتقد 

است دین فرهنگ ساز است.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانی افزود: معتقدیم 

دین می تواند امروز به جامعه بشریت یک الگوی حیات بخش 
ارائه دهد که هم دنیا و هم آخرت فرد را تضمین می کند، در 
غرب شــاید مردم آسایش داشته باشــند اما در آرامش آنها 

تردید است.
ارزانی بیان کرد: در نظام اسالمی نهادهای مختلف دور هم 
جمع شده اند تا بگویند دین در باال قرار دارد، فرهنگ می تواند 
از دل دین بیرون بیاید و فرهنگ دینی و اسالمی را می توان 

در جامعه جاری کرد.
اصفهان؛ پیشتاز در حفظ مجازی قرآن کریم در 

کشور 
در ادامه این برنامه مدیــرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان اظهار داشت: تعامل و همکاری دستگاه های مختلف 
در برگزاری طرح غنی ســازی اوقات فراغت مساجد و بقاع 
متبرکه، موجب خرسندی ماست؛ در طرح غنی سازی اوقات 
فراغت در مساجد و بقاع متبرکه استان اصفهان سال96 بیش 

از ۱۵هزار نفر حضور داشته و از این طرح استقبال کرده اند.
حجت االسالم والمسلمین رضا صادقی تصریح کرد: در محرم 
و صفر بقاع متبرکه و فضای معنوی آنها توانسته است جامعه 
را از گزند این همه هجمه فرهنگی و فکری مصون نگه دارد؛ 
به همین منظور باید همگی تمام تالش خود را به کار بندیم تا 

به فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به 
پایگاه ها و مراکز فرهنگی جامه عمل بپوشانیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه افزود: امامزادگان بســیاری در 
استان اصفهان وجود دارد و می توان گفت این استان از رتبه 

چهارم کشوری در زمینه وجود امامزادگان برخوردار است.
صادقی ادامه داد: اداره بقاع متبرکه و امامزادگان باید بر عهده 
حوزه های علمیه باشد چرا که ظرفیت های بسیاری در میان 
علما و فضال و روحانیون حوزه علمیه برای طرح های مختلف 
فرهنگی در امامزادگان و بقاع متبرکه وجود دارد و باید از آن 

استفاده الزم را برد.
وی درخصوص اقدامات انجام گرفته در بقاع متبرکه گفت: 
ارائه طرح های مختلف در زمینه سبک زندگی و پاسخگویی 
به شبهات، از مهم ترین اقداماتی اســت که با محوریت بقاع 
متبرکه صورت می گیرد و حوزه علمیــه می تواند در اجرای 

این طرح اقدامات موثری انجام دهد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان در زمینه حفظ مجازی قرآن کریم در کشور پیشتاز 
اســت، گفت: بیش از ۳ هزار نفر در این طرح در کنار مقبره 
عالمه مجلسی شرکت کرده اند؛اصفهان اولین استانی است 
که پس از قم اقدام به برگزاری این طرح کرد که اســتقبال 
خوبی نیز از آن صورت گرفته اســت. گفتنی است در کشور 
۸ هزار و ۵۱ مقبره به فرزندان اهل بیت)ع( تعلق دارد که به 
سه دلیل به کشــور ما مهاجرت کرده اند. چنین روایت شده 
که عده ای به دلیل وجود پر برکــت ثامن الحجج آقا علی بن 
موسی الرضا)ع(، تعدادی به خاطر ظلم امویان وگروهی هم 
به خاطروجود شــیعیان در ایران وترویج دین اسالم، به این 
کشور مهاجرت کرده اند. اســتقبال مردم از این امام زادگان 
خصوصا در شهر قم و اطرافش بیشتر بوده و بیشتر این بقاع 
در اطراف فین کاشان و قم واقع است. استان اصفهان از نظر 
تعداد بقاع متبرکه در جایگاه سوم کشور قرار دارد زیرا استان 
های فارس با هزار و ۴۵۰ بقعه متبرکــه و مازندران بیش از 
اســتان اصفهان، میزبان فرزندان اهل بیت)ع( بوده اند. ۲۳ 
هزار شــهید در جنگ تحمیلی نیز تربیت شده امام زادگان 
هســتند که همچون ســتارگان درخشــانی روی زمین به 
هدایتگری و روشــنگری می پردازند. مــردم از معنویات و 
فیوضات این فرزندان اهل بیت)ع( بهره می گیرند. این بقاع 
متبرکه نسل به نســل به ما رســیده اند بنابراین درس ایثار 
و شــهادت را از آنها آموخته ایم. همچنین اصفهان در بقعه 
سازی مقام اول را در کشور دارد و این موضوع، نشانگر فعالیت 

موثر خیران در بقعه سازی بوده است.

جشنواره

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان بیان کرد:

رتبه چهارم استان ازنظر وجود امامزادگان در کشور
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حصر وراثت
7/359 نصراله عرشی ورنوســفادرانی دارای شناسنامه شــماره 135 به شرح دادخواست به 
کالسه  594/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن عرشی ورنوسفادرانی به شناســنامه 1668 در تاریخ 1395/9/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نصراله عرشی 
ورنوسفادرانی فرزند حســین، ش.ش 135 )پدر( 2- زهره اســفریزی ورنوسفادرانی فرزند 
علی، ش.ش 42 )مادر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
5208 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)130 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

7/360 شماره اجراییه: 9610423633200367  شــماره پرونده :9409983633200976 
شماره بایگانی شــعبه:940990 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به دادنامه شماره 
9509973633200369 محكوم علیهم 1- علیرضا علی پور به نشانی اندیمشک خ انقالب 
جنب هالل احمر سنگ فروشی علی پور 2- حجت علی پور به نشانی اندیمشک خ رزاقی جنب 
هنرستان منزل علی پور محكومند به تضامنا به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 2/160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2/520/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک ) 94/3/12( تا 
زمان پرداخت وجه آن در حق خواهان فتح ا... حاجی حیدری فرزند صادق به نشانی اصفهان 
شهرک صنعتی محمود آباد فرعی 12 سنگبری آپادانا با وکالت محمد روح الهی فرزند فتح اله  
و حسین سعادت فرزند حسن هر دو به نشانی اصفهان چهار باغ باال مجتمع کاویان ط 3 واحد 
303  و پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت نیم  عشر دولتی در حق صندوق دولت. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكــم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم 
علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 5221 شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )465 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

7/361 شماره اجراییه:9610423633200366  شــماره پرونده 9409983633200973 
شماره بایگانی شــعبه:940987 بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به دادنامه شماره 
9509973633200367 محكوم علیه محمد تقی رضائی فرزند صادق به نشانی کرج جاده 
مالرد جنب پمپ بنزین حافظیه انتهای خ صاحب الزمان خ ســعدی ک 223 محكوم است 
به پرداخت مبلغ 112/500/000 ریال بابت اصل خواســته و 3/435/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 3/900/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم 
از تاریخ سررسید چک ها ) به شــمار ه های 1352/617267/29، 1352/617268/1502، 
1354/010375/52 مورخ به ترتیب 1- 93/12/25، 2- 94/2/25، 3- 94/3/25 به ترتیب 

به مبالغ 1- 35/000/000 ریال ، 2- 35/000/000 ریال، 3- 42/500/000 ریال( تا زمان 
پرداخت وجه آن در حق خواهان امراله حاجی حیدری فرزند صادق به نشانی شهرک صنعتی 
محمودآباد خ 12 سنگبری آپادانا با وکالت محمد روح الهی فرزند فتح اله به نشانی اصفهان 
چهارباغ باال مجتمع کاویان واحد 303 و پرداخت مبلغ 5/625/000 ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 5222 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )471 کلمه، 5 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
7/362  خواهان: آقای عزت اله مقدسی دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند 
رسمی یک دستگاه خودروی پژو  و خسارت تاخیر در تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجرای 
حكم و مطلق خسارات ناشی از دادرســی و حق الوکاله وکیل به طرفیت آقایان 1- اسماعیل 
فدایی 2- مریم قاری به شورای حل اختالف شعبه دوم شهرســتان تیران تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به شماره 332/96 ثبت گردیده و وقت دادرســی به تاریخ 96/9/29 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده است. لذا چون خوانده مجهول المكان و دارای آدرس و نشانی معینی نمی 
باشد به تقاضای خواهان و دستور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
بار در یكی از روزنامه های کثیراالنتشــار محل آگهی می شود  و به خواننده اخطار می گردد 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و در جلسه تعیین شده حضور یابد. بدیهی است در صورت عدم 
حضور، شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.  م الف: 275 شعبه  دوم شورای حل 

اختالف تیران و کرون )مجتمع شماره یک( )199 کلمه، 2 کادر(
احضار

7/364  در خصوص دعوی عبدالكریم قاسم یاسری به طرفیت سید مهران رضی و غیره به 
خواسته الزام به انتقال و تنظیم سند در پرونده کالســه358/96 ش 2 با توجه به تعیین وقت 
رسیدگی به تاریخ 96/8/30 ساعت 3/30 بعد از ظهر و مجهول المكان بودن خوانده ردیف سوم 
آقای سید مهران رضی مراتب جهت نشر در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار به حضورتان 
اعالم و ارسال می گردد. ضمناً یک نسخه از روزنامه جهت بهره برداری قضایی به این شعبه از 
شورا ارسال فرمایید. نسخه ثانی دادخواست و ضمایم در پرونده جهت ابالغ به خوانده موجود 
می باشد.  م الف: 342 شعبه  دوم شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( 

)111 کلمه، 1 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

7/365 شــماره صادره:1396/04/423522 چون تمامی ششــدانگ قطعه زمین معروف 
خرمنگاه  پالک شماره 753 فرعی از 52- اصلی واقع در وشوشاد بخش ثبت نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای رضا حاجی باقری فرزند ابراهیم در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1396/08/15  
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالكین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:345 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)140 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

7/380 شــماره:1396/04/423687 چون تمامی ششدانگ یكباب خانه پالک ثبتی 1405 
فرعی از 120- اصلی واقع در خفر جزء بخش 9 ثبت نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی و 
به موجب رای شــماره 139560302033000659 مورخ 1395/07/29 هیات قانون تعیین 
تكلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز در 
سهم آقای عباسعلی رشیدی خفری برقرار گردیده است و بنامش در جریان است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1396/08/17  
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالكین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد.  م الف:347 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/32 شماره ابالغنامه: 9610100352204855 شــماره پرونده: 9609980352200597 
شماره بایگانی شعبه: 960625  خواهان/ شاکی ناهید نكوئیان  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ 
متهم ایمان سبک روح به خواسته تامین خواسته ومطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال - خ شهید نیكبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354  
ارجاع و به کالسه 9609980352200597 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/08/25 
و ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف:19441 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/386 در خصوص پرونده کالسه 960609 ش 6 خواهان مرضیه زاهدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت شرکت آسان سازان نقش جهان به نمایندگی آقای قضاوی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/8/24 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شــود. م الف: 21640 شعبه ششــم مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/389 شماره ابالغیه: 9610100350506359 شــماره پرونده: 9609980350500613 
شــماره بایگانی شــعبه: 960743  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواســت و ضمائم به 
خانم شهناز شــیرانی فرزند محمد، خواهان خانم صغرا رعیت کرســكانی با وکالت ریحانه 
نورالهی دادخواســتی به طرفیت  خوانده خانم شهناز شــیرانی فرزند محمد به خواسته تایید 
انفساخ قرارداد مطرح که به این ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609980350500613 
شــعبه 5 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهان ثبــت و  وقت رســیدگی  مورخ  

1396/08/24 و ســاعت 11/30 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه ) اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهید نیكبخت 
ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 222( مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گــردد. م الف:20669 شــعبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/388 شــماره ابالغنامه:9610106805300687 شماره پرونده 9509986805300621 
شماره بایگانی شــعبه:950621 ابالغ شــونده حقیقی: ســید ذبیح اله دانابخش به نشانی 
مجهول المكان، تاریخ حضور:1396/08/24 چهارشنبه ساعت: 9 ،محل حضور: اصفهان- 
کنارگذر اتوبان شــهید خرازی- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شــماره 
ســه شــورای حل اختالف. در خصوص دعوی امیرریاحی خوراســگانی به طرفیت شــما 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در همزمان جلســه استماع شهادت شــهود برگزار می 
گردد. چنانچه ادله ای دارد به شــعبه ارائه نمایید. در این شــعبه حاضر شــوید. توجه: پس 
از دریافت ایــن ابالغیه، ابــالغ اوراق قضایی به صــورت الكترونیک انجام خواهد شــد و 
ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و اســتثناء انجام می شــود بنابراین ضروری است 
نســبت به ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. 
چنانچه جهت ورود به ســامانه، حســاب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت 
ثبت نام، به یكــی از دفاتر خدمــات الكترونیک قضائــی و در صورت عدم دسترســی، به 
 نزدیكترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:20615 شــعبه 53 حقوقی شــورای حل

 اختالف اصفهان) مجتمع شماره سه( ) 172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/387 شــماره ابالغنامه:9610106805300686 شماره پرونده 9609986805300966 
شماره بایگانی شعبه:960966 ابالغ شــونده حقیقی: مصطفی محمدی به نشانی مجهول 
المكان، تاریخ حضور:1396/08/24 چهارشــنبه ســاعت: 8/30 ،محل حضور: اصفهان- 
کنارگذر اتوبان شهید خرازی- حدفاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه 
شورای حل اختالف. در خصوص دعوی شیرزاد ریاحی چلوانی به طرفیت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در ضمن  جلسه استماع شهادت شــهود برگزار می گردد. چنانچه ادله 
ای دارد به شعبه ارائه نمایید. در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الكترونیک انجام خواهد شــد و ابــالغ 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 ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یكی از دفاتر خدمات 
الكترونیک قضائی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیكترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
 م الف:20579 شــعبه 53 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شــماره سه( 

) 171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/363  نظرعلی جهانبخش دارای شناســنامه شماره 110 به شــرح دادخواست به کالسه 
445/96 ش.ش از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عبداله جهان بخش به شناسنامه 5 در تاریخ 1396/06/07 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- نظرعلی جهانبخش، ش.ش 
110 )فرزند ذکور( 2- مریم جهان بخش، ش.ش 115، 3- صغرا جهان بخش، ش.ش 22، 
4- زهرا جهان بخش، ش.ش 1، 5- سمیه جهان بخش، ش.ش 46، 6- منیژه جهانبخش، 
ش.ش 2، 7- لیال جهانبخش، ش.ش12) فرزندان اناث( 8- شهربانو جهانبخش، ش.ش 2 
)همسر متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 274 شعبه اول حقوقی و حسبی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تیران 

و کرون )170 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ اجرائيه
7/383 شــماره پرونده: 139604002121000142/1 شــماره بایگانی پرونده: 9600193 
شــماره آ گهی  ابالغیــه: 139603802121000039 آگهی ابالغ اجراییــه پرونده اجرایی 
9600193 بدین وســیله به آقای علیرضا فتحیان دســتگردی، نام پدر: یدالــه،  تاریخ تولد: 
1366/12/04 شماره ملی: 1142500357 شماره شناســنامه: 395 به نشانی: خمینی شهر 
خ بســیج خ گلزار ابالغ می شود که شــهرداری مرکزی خمینی شــهر جهت وصول  مبلغ: 
120/000/000 ریال  به استناد چک شــماره 11351/494471/61-1395/12/11 بانک 
ملت علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9600193 در این اداره تشكیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1396/6/21 مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضای بستانكار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
 می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

 م الف: 5230 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
ابالغ وقت رسيدگی

7/385 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 870/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/10 بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 1396/9/20، 
مشخصات خواهان احمدرضا رحیمی فرزند حیدر به نشانی خمینی شهر خ کهندژ جاده کانال 
موزائیک سازی اخوان رحیمی، مشخصات خوانده: ناصر صالح لیالن فرزند حكم علی ،  خواسته 
و بهای آن: مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه 1 فقره چک بانک توســعه تعاون به شماره 
5510519 به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و بدواً صدور تامین خواسته، دالیل خواهان: 
فتوکپی چک- فتوکپی گواهی نامه عدم پرداخت. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المكان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یكی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5224 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )201 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/381  آقای غالمرضا رحیمی کشــه دارای شناسنامه شــماره 143 به شرح دادخواست به 
کالسه  300/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن رحیمی کشه به شناسنامه 23 در تاریخ 1396/5/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- غالمرضا رحیمی کشه فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 143 پسر متوفی 2- رسول رحیمی کشه فرزند حسن به شماره شناسنامه 
41989 پسر متوفی 3- محمد رحیمی کشه فرزند حسن به شماره شناسنامه 6279 پسر متوفی 
4- مریم رحیمی کشه فرزند حسن به شماره شناسنامه 1008 دختر متوفی 5- گلستان سلمانی 
کشه فرزند میرزا به شماره شناسنامه 10 همســر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 348 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( 
ابالغ

7/303 شماره ابالغنامه:9610103734103621 شــماره پرونده 9609983734100251 
شماره بایگانی شعبه:960259 ابالغ شــونده حقیقی: احمد میرزاپور فرزند ذکرعلی، کدملی 
0493570454 به نشانی مجهول المكان، تاریخ حضور:1396/09/11 شنبه ساعت: 10 ،محل 
حضور: اصفهان شهرستان نطنز خیابان دولت ساختمان دادگستری، در خصوص دعوی مهیار 
عابد نظری به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: 
پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الكترونیک انجام خواهد شد و ابالغ 
به صورت کاغذی در موارد محدود و اســتثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به 
ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یكی از 

دفاتر خدمات الكترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیكترین واحد قضائی مراجعه 
نمایید. م الف:349 شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز

فقدان سند مالکيت
7/422 شماره صادره: 960705841496093 – 96/7/18  ابراهیم حیدری فرزند اسدا...  به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که 
سند مالكیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شــماره 2898 فرعی از )99( اصلی  واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 539 دفتر 388 امالک ذیل شماره 85635 به 
نام آقای محمد علی تبریزی ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 171047 
مورخ 1386/02/18 دفترخانه )73( خمینی شهر به ابراهیم حیدری فرزند اسدا...  انتقال قطعی 
شده و اظهار گردیده که سند مالكیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده است و معامله دیگری 
نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنی ســند مالكیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالكیت مربوز 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالكیت 
به ارائه کننده سند مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالكیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 

5236 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)235 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

7/423 شــماره اجراییه:9610423633600205  شــماره پرونده 9309983633600890 
شــماره بایگانی شــعبه:930926 بموجب درخواســت اجــراي حكم مربوطه به شــماره 
9610093633601272 و شــماره دادنامه مربوطه 9409973633600114 محكوم علیه 
1- منصور میرخانی فرزند خلیل به نشانی مجهول المكان 2- آزاده باقری کرم فرزند عزیزاله به 
نشانی خمینی شهر میدان قدس بلوار جمهوری بلوار دانشجو کوی بامداد پ 32 محكوم است 
به پرداخت مبلغ 124/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 
3/750/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران از تاریخ سررســید چک تا تاریخ وصول آن بر اساس محاسبه صورت گرفته در 
مرحله اجرای حكم توسط اجرای احكام و پرداخت مبلغ 4/176/000 ریال در حق الوکاله طبق 
تعرفه در حق محكوم له بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری به نشــانی اصفهان پل آذر 
خ توحید پ 3 با وکالت محبوبه صفاریان خوزانی فرزند اســماعیل به نشانی اصفهان خمینی 
شهر خ مدرس بعد ازشــهرداری نبش کوچه طبقه فوقانی مرغ و ماهی شمال و پرداخت مبلغ 
6/200/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت. تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م اعمال شود. 
محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 5166 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر )487 کلمه، 5 کادر(

ابالغ
7/425 شماره ابالغنامه: 9610103624100550  شماره پرونده: 9509983624100010 
شماره بایگانی شعبه: 950014 در خصوص شكایت احمد رفیعی علیه متهم مرتضی قاسمی 
فرزند عوضعلی به اتهام ســرقت با توجه به مجهول المكان بودن متهم، بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مرا تب به ایشــان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود در این شعبه حاضر گردد. در غیر این صورت اقدام قانونی 
 معمول خواهد شد. م الف: 277 شــعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان

 اردستان
ابالغ

7/424 شماره ابالغنامه: 9610103623502586  شماره پرونده: 9609983624700005 
شماره بایگانی شعبه: 960528 رضوان امام دادی شكوائیه ای علیه قاسم گلستانه فرزند احمد 
و نعیم زروار فرزند محمد رضا دائر بر مشــارکت در کالهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان گردیده که جهت رسیدگی به شعبه 101 کیفری 2 ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609983624700005 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان ) 101 جزایی سابق( ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1396/08/27 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاکی 
مراتب یک نوبت در یكی ازروزنامه های مربوط آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 278 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان 

)101 جزایی سابق()148 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/430 خانم زهرا بیاتی دارای شناسنامه شماره 2157 به شرح دادخواست به کالسه  566/96 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صفر 
بیاتی به شناسنامه 6 در تاریخ 1395/8/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سكینه بیاتی کمیتكی فرزند غالمحسین، ش.ش 852 
)همســر( 2- علی بیاتی فرزند صفر، ش.ش 1288 )فرزنــد( 3- غالمرضا بیاتی فرزند صفر، 
ش.ش 2099 )فرزنــد( 4- مجید بیاتی فرزنــد صفر ،ش.ش 163 )فرزنــد( 5- زینب بیاتی 
فرزند صفر، ش.ش 3381 )فرزند( 6- مهین بیاتی فرزند صفر ،ش.ش 281 )فرزند( 7- شیدا 
بیاتی فرزند صفر ،ش.ش 1497 )فرزند( 8- نرگس بیاتــی فرزند صفر، ش.ش 694 )فرزند( 
9- زهرا بیاتی فرزند صفر، ش.ش 2157 ) فرزند( 10- ســمانه بیاتــی فرزند صفر ،ش.ش 
1270044168 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
 5246 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/426 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1057/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/40  بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 1396/9/6، 
مشخصات خواهان حسن حاجی هاشمی فرزند محمدرضا به نشانی خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی کوچه 100 پالک 18،  مشخصات خوانده: صفیه ساغری زاده فرزند علی،  خواسته و بهای 
آن:  الزام به انتقال سند، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5241 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/427 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 

پرونده 1057/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/40  بعداز ظهر روز دوشنبه مورخه 1396/9/6، 
مشخصات خواهان حسن حاجی هاشمی فرزند محمدرضا به نشانی خمینی شهر خ شریعتی 
شمالی کوچه 100 پالک 18،  مشخصات خوانده: وحیده صابری سیاهكلی فرزند علی اکبر ، 
خواسته و بهای آن:  الزام به انتقال سند، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یكی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده 
است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5242 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )171 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

7/428 شماره: 96 /450  حل 4 به موجب رای شماره 860 تاریخ 96/5/16 حوزه 4 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محكوم علیه میالد منصوریان فرزند 
حسین به نشانی مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 92/8/25 لغایت اجرای 
حكم و پرداخت مبلغ 2/320/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محكوم له سید مرتضی 
فاطمی فرزند محمود به نشانی خمینی شهر خ امام شمالی خ هادی و پرداخت نیم عشر دولتی 
. رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ 
شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:5243 شعبه 4 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )187 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

7/429 شماره: 96 /451  حل 4 به موجب رای شماره 856 تاریخ 96/5/16 حوزه 4 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محكوم علیه زرتشت فتحی فرزند محمد 
تقی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 23/350/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها 91/12/29 )13/000/000 
ریال( و 93/1/30 ) 9/350/000 ریال( لغایت زمان اجرای حكم و پرداخت مبلغ 1/389/375 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق محكوم له سید مرتضی فاطمی فرزند محمود به نشانی خمینی 
شهر خ امام شمالی خ هادی و پرداخت نیم عشر دولتی . رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:5244 شعبه 4 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

7/431 مرجع رسیدگی: شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شــهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1095/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/30  بعداز ظهر روز شنبه مورخه 
1396/9/4، مشــخصات خواهان ســید روح اله مرتضوی فرزند ســید فخرالدین به نشانی 
فالورجان شــیرودان کوچه پاس پالک 20/2،  مشــخصات خوانده: علیرضا قلی زاده جمال 
آباد فرزند یداله، خواســته و بهای آن:  الزام به انتقال ســند، گــردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یكی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 
 5248 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

 )170 کلمه، 2 کادر(
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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 شــهر 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 نســبت 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 تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

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

1- رای شماره 7129 مورخ 96/06/09 آقای سعید قربانیان خوزانی  فرزند محسن  بشماره 
کالسه 0391 و به شماره شناســنامه 1130072568 صادره به شماره ملی 1130072568 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 67/31 مترمربع از پالک 302 
و 669 فرعی از 105  اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
53871 مورخ 1396/03/09 و سند الکترونیکی 2304 و 2305  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
2- رای شماره 7130 مورخ 96/06/09 آقای قاسم قربانیان خوزانی  فرزند محسن  بشماره 
کالسه 0392 و به شماره شناســنامه 1130198375 صادره به شماره ملی 1130198375 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 67/31 مترمربع از پالک 302 
و 669 فرعی از 105  اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
53871 مورخ 1396/03/09 و سند الکترونیکی 2304 و 2305  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
3- رای شماره 7132 مورخ 96/06/09 خانم سیده اکرم حسینی   فرزند احمد  بشماره کالسه 
0199 و به شماره شناسنامه 6 صادره به شماره ملی 5759782347 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه  به مســاحت 161/17 مترمربع از پالک 313 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا 
فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی سید کریم 

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

4- رای شــماره 6185 مــورخ 96/05/28 آقــای محمد علی عموســلطانی فروشــانی  
فرزند رمضانعلی  بشــماره کالســه 0036 و به شماره شناســنامه 29 صادره به شماره ملی 
1142142711 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124/80 مترمربع از پالک 656 و 
563  فرعی از 104  اصلی واقع در اصغرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 473 دفتر 414 و ارائه قولنامه از مالک رسمی رمضانعلی سلطانی ثبت در صفحه 41 

دفتر 423  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شــماره 6276 مورخ 96/05/29 آقای محسن مســعودیان خوزانی  فرزند کرمعلی  
بشماره کالسه 0606 و به شماره شناسنامه 366 صادره به شماره ملی 1141577860 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 170 مترمربع از پالک 427 و 426  
فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 55594 مورخ 76/08/12 دفترخانه 59 و سند 55534 مورخ 71/08/05 دفترخانه 
59 از مالکین رسمی و ارائه قولنامه و طی ســند 94225 مورخ 72/02/04   مالحظه و محرز 

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

6- رای شماره 6277 مورخ 96/05/29 زهرا صباغیان خوزانی   فرزند احمد  بشماره کالسه 
0605 و به شماره شناسنامه 4 صادره به شماره ملی 1141623536 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 170 مترمربع از پالک 427 و 426  فرعی از 114  اصلی 
واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 55594 مورخ 
76/08/12 دفترخانه 59 و 5سند 55534 مورخ 71/08/05 دفترخانه 59 از مالکین رسمی و 

ارائه قولنامه و طی سند 94225 مورخ 72/02/04   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 6337 مورخ 96/05/29 آقای حبیب عمومی خوزانی   فرزند محمد  بشماره 
کالسه 1540 و به شماره شناســنامه 261 صادره به شماره ملی 1141626101 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/40 مترمربع از پالک 631 فرعی از 107  
اصلی واقع در بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحات 

385 و 129 و 402 و 212 دفاتر 104 و 164 و 109 و 262  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 6338 مورخ 96/05/29 خانم مرضیه نــوروزی اصفهانی فرزند نوروزعلی  
بشماره کالسه 1539 و به شماره شناسنامه 859 صادره به شماره ملی 1141711931 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/40 مترمربع از پالک 631 فرعی از 
107  اصلی واقع در بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 

385 و 129 و 402 و 212 دفاتر 104 و 164 و 109 و 262  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 6998 مورخ 96/06/08 آقای رمضانعلی رحیمی  فرزند رضا  بشماره کالسه 
0811 و به شماره شناسنامه 12705 صادره به شماره ملی 1140503261 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 232/30 
مترمربع از پالک 560 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 530 دفتر 273 و صفحه 575 دفتر 281 مالحظه 

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

10- رای شــماره 6999 مورخ 96/06/08 خانم عصمت اصفهان زاده   فرزند علی  بشماره 
کالسه 0812 و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره ملی 1111183740 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 232/30 
مترمربع از پالک 560 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی رمضانعلی رحیمی  ثبت در صفحه 

530 دفتر 273 و صفحه 575 دفتر 281 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 6743 مــورخ 95/11/29 آقای محمد جــواد پیمانی فروشــانی فرزند 
محمدرضا  بشماره کالسه 6452 و به شماره شناسنامه 1130415627 صادره به شماره ملی 
1130415627 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/60 مترمربع 
از پالک 170  فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 2849 مورخ 90/12/28 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
12- رای شماره 6744 مورخ 95/11/29 خانم طاهره عسگری فرزند نعمت اله  بشماره کالسه 
6453 و به شماره شناسنامه 60 صادره به شماره ملی 1141122911 نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23/60 مترمربع از پالک 170  فرعی از 122  اصلی واقع 
در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2849 مورخ 

90/12/28 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شــماره 7248 مورخ 96/06/11 خانم زهرا قدیری  فرزند براتعلی بشماره کالسه 
6464 و به شماره شناسنامه 450 صادره از به شماره ملی 1141583348 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 284/30 مترمربع از پالک 1803  فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 57708 مورخ 

72/05/14 دفترخانه 59 ملک از مالک رسمی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 7237 مورخ 96/06/11 خانم رضوان حاج باقری فروشانی  فرزند محمد  
بشماره کالسه 6465 و به شماره شناســنامه 8591 صادره از به شماره ملی 1142310787 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284/30 مترمربع از پالک 1803  
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 201 

مورخ 81/05/26 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 7242 مورخ 96/06/11 آقای عبداله کردسدهی  فرزند محمدصادق بشماره 
کالسه 6463 و به شماره شناسنامه 440 صادره از به شماره ملی 1753981344 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284/30 مترمربع از پالک 1803  فرعی از 
72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 57708 مورخ 

72/05/14 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 7246 مورخ 96/06/11 خانــم زیبا کاظمی ورنوســفادرانی  فرزند علی 

محمد  بشماره کالسه 6466 و به شــماره شناسنامه 1130062465 صادره از به شماره ملی 
1130062465 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284/30 مترمربع 
از پالک 1803  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 178742 مورخ 86/12/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 7260 مورخ 96/06/11 خانم افسانه ایران نژاد ورنوسفادرانی  فرزند سیف 
اهلل  بشماره کالسه 0646 و به شماره شناسنامه 25033 صادره به شماره ملی 1140241982 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203 مترمربع از پالک  2302  فرعی از 87  اصلی 
واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 26110 مورخ 
49/09/11 دفترخانه 61 و ارائه قولنامه از پروانه ابراهیم بابایی   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
18- رای شــماره 7343 مورخ 96/06/12 آقای محمد ابراهیم محمدیان فروشانی  فرزند 
عبدالحســین  بشماره کالســه 0558 و به شــماره شناســنامه 145 صادره به شماره ملی 
1141521660 نسبت به ششدانگ   یکباب خانه به مساحت 206 مترمربع از پالک  1812  
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 97791  

مورخ 76/02/30 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شــماره 7299 مورخ 96/06/12 آقای علیرضا رضایی   فرزند نعمت اهلل  بشماره 
کالسه 0626 و به شماره شناسنامه 17847 صادره به شماره ملی 1140178016 نسبت به 
5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/40 مترمربع از پالک   1443 فرعی 
از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 65146 مورخ 

87/03/26 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 7298 مورخ 96/06/12 خانم مهناز حاتمی فر   فرزند نعمت اهلل  بشماره 
کالسه 0870 و به شماره شناسنامه 2952 صادره به شماره ملی 1141198177 نسبت به 1 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/40 مترمربع از پالک   1443 فرعی از 
85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از علیرضا 

رضایی سند 65146 مورخ 87/03/26 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 7341 مورخ 96/06/12  آقای سبزعلی زینعلی ورنوسفادرانی   فرزند محمدآقا  
بشماره کالسه 0410 و به شماره شناسنامه 1392 صادره به شماره ملی 4171823625 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 106/68 مترمربع از پالک  1682 و 1681 و 1680  
فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 65 دفتر 437  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 7367 مورخ 96/06/12  آقای مصطفی رحمتی اندانی  فرزند کریم  بشماره 
کالسه 0445 و به شماره شناسنامه 2037 صادره به شــماره ملی 1141119935 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 399/90 مترمربع از پالک  453 فرعی از 111  اصلی واقع 
در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شاملسند الکترونیکی 

9167 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شماره 6241 مورخ 96/05/28  آقای مهدی پریشانی فروشانی  فرزند عبدالمحمد  
بشماره کالسه 0628 و به شماره شناسنامه 4766 صادره به شماره ملی 1142275698 نسبت 
به 3 دانگ مشا ع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 146/50 مترمربع از پالک  1803 فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 55258 مورخ 

92/12/22 دفترخانه 172   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شــماره 6240 مورخ 96/05/28  خانم مرضیه رحیمی فروشانی  فرزند محمدعلی  
بشــماره کالســه 0627 و به شــماره شناســنامه 1130238989 صادره به شــماره ملی 
1130238989 نسبت به 3 دانگ مشــا ع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 146/50 
مترمربع از پالک  1803 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 55258 مورخ 92/12/22 دفترخانه 172   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 7288 مورخ 96/06/12  خانم مرضیه لطفی   فرزند حسن  بشماره کالسه 
0607 و به شماره شناسنامه 2671 صادره به شماره ملی 1141297450 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 143  مترمربع از پالک  305 فرعــی از 107  اصلی واقع 
در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 4390 مورخ 

90/07/13 دفترخانه 301  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 4667 مورخ 96/04/27  آقای نوراله اله وردی  فرزند اروجعلی  بشماره کالسه 
0333 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شماره ملی 1159824398 نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 98/40 مترمربع از پالک  566 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی سید محمد جزایری و ارائه 

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

27- رای شماره 7271 مورخ 96/06/11  خانم مهری جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند نبی اله  
بشماره کالسه 0272 و به شماره شناسنامه 112 صادره به شماره ملی 1142131661 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178/58 مترمربع از پالک  932 فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40217 مورخ 

86/04/03 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 7272 مورخ 96/06/11  آقای عبدالعلی حاجیان فروشانی  فرزند قدمعلی  
بشماره کالسه 0273 و به شماره شناســنامه 17598 صادره به شماره ملی 1140175513 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178/58 مترمربع از پالک  932 
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40217 

مورخ 86/04/03 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 7375 مورخ 96/06/12  خانم لیال حمیدی منش   فرزند حمید  بشــماره 
کالسه 0879 و به شماره شناسنامه 49002 صادره به شــماره ملی 1280288507 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 1531/88 مترمربع از پالک  102  
اصلی واقع در هرستان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ارائه قولنامه از مالک 
رسمی مهین حسین زاده ســند 30853 مورخ 52/07/22 دفترخانه 102  مالحظه و محرز 

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

30- رای شماره 7374 مورخ 96/06/12  خانم مهناز عابدزاده    فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 
0881 و به شماره شناسنامه 39773 صادره به شماره ملی 1280288507 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه  به مساحت 1531/88 مترمربع از پالک  102  اصلی 
واقع در هرستان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 30853 مورخ 52/07/22 

دفترخانه 102  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 5208 مورخ 95/10/25  آقای بهروز عمادی اندانی  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 1181 و به شماره شناسنامه 3393 صادره به شــماره ملی 1141304661 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مســاحت 193/80 مترمربع از پالک  780 فرعی از 
112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
39342 مورخ 91/09/25 دفترخانه 139 ثبت در صفحه 323 دفتر 193 و صفحه 535 دفتر 

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

32- رای شماره 5209 مورخ 95/10/25  خانم الهه عمادی   فرزند اکبر  بشماره کالسه 1182 
و به شماره شناسنامه 16143 صادره به شماره ملی 1142376168 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه مساحت 193/80 مترمربع از پالک  780 فرعی از 112  اصلی واقع 
در صحرای ماســه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 39342 مورخ 
91/09/25 دفترخانه 139 ثبت در صفحه 323 دفتر 193 و صفحه 535 دفتر 207   مالحظه 

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

33- رای شماره 7342 مورخ 96/06/12  خانم مهری خانیان سدهی فرزند نادعلی  بشماره 
کالسه 0792 و به شماره شناسنامه 13550 صادره به شماره ملی 1140511882 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 128/20 مترمربع از پالک  1059 فرعی از 72  اصلی واقع 
در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 130652 مورخ 80/07/06 

دفترخانه 73 ثبت در صفحه 379 دفتر 135  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
34- رای شماره 7414 مورخ 96/06/13  آقای علی شاه رشــیدی  فرزند مرتضی  بشماره 
کالسه 0673 و به شماره شناســنامه 19 صادره به شــماره ملی 1129750949 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 167/80 مترمربع از پالک  552 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 20118 مورخ 

96/01/24 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 7413 مورخ 96/06/13  خانم صدیقه ماندگاری اندانی فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 0749 و به شــماره شناسنامه 210 صادره به شــماره ملی 1141646803 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 204/88 مترمربع از پالک  825 فرعی از 112  اصلی واقع 
در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 13781  مورخ 
86/08/01 دفترخانه 139 ثبت در صفحه 474 دفتر 500 صفحه 290 دفتر 420 و صفحه 284 

دفتر 420   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 7379 مورخ 96/06/12  خانم زهرا حاجی کرمی خوزانی   فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 0661 و به شماره شناسنامه 452 صادره به شماره ملی 1141651361 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 75/90 مترمربع از پالک  277 فرعی از 115  اصلی واقع 
در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 80 دفتر 383 

سند 208144 مورخ 90/08/30 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 6685 مــورخ 95/11/28  خانم شــهناز خوش اخالق ورنوســفادرانی   
فرزند محمد   بشماره کالســه 0394 و به شماره شناســنامه 12259 صادره به شماره ملی 
1140121162 نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 77/39 مترمربع از پالک  89 
فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 32137   مورخ 35/05/18 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 7421 مورخ 96/06/13  آقای کرمعلی حدادیان خوزانی   فرزند یوســف  
بشماره کالسه 0660 و به شماره شناسنامه 104 صادره به شماره ملی 1141530120 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 183/40 مترمربع از پالک  292 فرعی از 110  اصلی 
واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در 

صفحه 482 دفتر 226   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شــماره 4666 مــورخ 96/04/27  آقای رضــا جورکش ورنوســفادرانی   فرزند 
غالمحسین  بشــماره کالسه 0415 و به شــماره شناســنامه 8818 صادره به شماره ملی 
1142313050 نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 532/67 مترمربع از پالک  
2526/1 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 15298 مورخ 91/06/06 دفترخانه 192    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شــماره 6245 مورخ 96/05/28  آقای حسینعلی لطفی فروشــانی   فرزند اسداله  
بشماره کالسه 0376 و به شماره شناسنامه 148 صادره به شماره ملی 1141515059 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 242/72 مترمربع از پالک  1159 فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 69699 مورخ 70/02/14 
دفترخانه 63 و سند 133005 مورخ 90/08/09 دفترخانه 63 و سند 91461 مورخ 75/06/18 

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

41- رای شــماره 7300 مورخ 96/06/12  آقای عزیزاله صیفوری آرپناهی   فرزند سیف اله  
بشماره کالسه 0728 و به شماره شناسنامه 728 صادره فارسان به شماره ملی 5558752564 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 180 مترمربع از پالک  156   اصلی واقع 
در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری 

خمینی شهر سند 137824 مورخ 81/06/12 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 7455 مورخ 96/06/14  خانم فاطمه عمادی اندانی   فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0703 و به شماره شناســنامه 24 صادره به شــماره ملی 1141658763 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 133/33 مترمربع از پالک 531 فرعی از 11  اصلی واقع در 
صحرای نخودجاری اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 367 

دفتر 299 و ثبت در صفحه 364 دفتر 299 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 4659 مورخ 96/04/27  خانم زهرا پیمانی فروشانی   فرزند یداله  بشماره 
کالسه 0068 و به شــماره شناسنامه 708 صادره به شــماره ملی 1141209731 نسبت به 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 106/90 مترمربع از پالک  195  فرعی از 114  اصلی 
واقع درصحرای شمس آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

6004444 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شماره 7495 مورخ 96/06/14  آقای حســن عابدی پور   فرزند ابوطالب  بشماره 
کالسه 0941 و به شــماره شناسنامه 891 صادره به شــماره ملی 1141722585 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 35 مترمربع از پالک  608  فرعی از 114   اصلی واقع در 
صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 593 دفتر 

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

45- رای شماره 6978 مورخ 96/06/07  خانم اعظم پریشــانی فروشانی   فرزند ابوالقاسم  
بشماره کالســه 0229 و به شماره شناسنامه 9966 صادره به شــماره ملی 1142324443 
نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت 176/5 مترمربع از پالک  775  
فرعی از 106صلی واقع در صحرای پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند الکترونیکی 000799   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 6977 مورخ 96/06/07  آقای مهدی حاجیان  فروشانی   فرزند حسنعلی  
بشماره کالســه 0228 و به شماره شناسنامه 1320 صادره به شــماره ملی 1142241386 
نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت 176/5 مترمربع از پالک  775  
فرعی از 106صلی واقع در صحرای پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند الکترونیکی 000799   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 7449 مورخ 96/06/14  آقای عباس محمدی    فرزند قاسمعلی  بشماره 
کالسه 0234 و به شماره شناسنامه 1 صادره به شماره ملی 1142224821 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه   به مســاحت 206/22 مترمربع از پالک  128  فرعی از 99 
اصلی  واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 15386 مورخ 
94/07/15 دفترخانه 300 و سند 155961 از قاسمعلی محمدی و ارائه وکالتنامه 3801 مورخ 

90/06/29 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 7448 مورخ 96/06/14  آقای مجید  محمدی    فرزند قاسمعلی  بشماره 
کالسه 0233 و به شماره شناسنامه 1301 صادره به شماره ملی 1141215659 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت 206/22 مترمربع از پالک  128  فرعی از 
99 اصلی  واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15386 مورخ 
94/07/15 دفترخانه 300 و سند 155961 از قاسمعلی محمدی و ارائه وکالتنامه 3801 مورخ 

90/06/29 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شماره 7609 مورخ 96/06/15  آقای مجید صالحی  فرزند عبدالرضا  بشماره کالسه 
0169 و به شماره شناسنامه 269 صادره به شماره ملی 1141669013 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه سه طبقه و فوقانی  به مساحت 229/20 مترمربع از پالک  320  فرعی از 82 اصلی  
واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6664  
مورخ 94/03/17 دفترخانه 388 سند 51648 مورخ 95/01/22 دفترخانه 139 و ارائه گواهی 

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

50- رای شماره 7642 مورخ 96/06/15  آقای علی لطفی فرزند غالمرضا   بشماره کالسه 
0236 و به شماره شناســنامه 332 صادره نجف آباد به شماره ملی 1091067104 نسبت به 
ششدانگ  یکباب ساختمان ویالیی به مساحت 629/06 مترمربع از پالک  21  فرعی از 141  
اصلی  واقع در مزرعه توران آباد    بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی سید علی هاشمی ثبت در صفحه 76 دفتر 240    مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
51- رای شماره 7420 مورخ 96/06/13  آقای مسلم رشیدی  فرزند عباسقلی   بشماره کالسه 

1249 و به شماره شناســنامه 8 صادره به شــماره ملی 5759856898 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه و فوقانی به مساحت 144/87 مترمربع از پالک  671  فرعی از 99  اصلی  واقع 
در جوی آباد    بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی عطاء 

اهلل اشرفی  سند 22462 مورخ 51/08/19 دفترخانه 38    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شــماره 7618 مورخ 96/06/15  خانم زهرا کریمی اندانی  فرزند عزیزاله   بشماره 
کالسه 0193 و به شماره شناسنامه 1751 صادره به شــماره ملی 1141186160 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 131/80 مترمربع از پالک  159  فرعی از 107  اصلی  
واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی سید محمد تقی احمدی سند 84139 مورخ 69/07/18 دفترخانه 73 مالحظه 

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

53- رای شماره 7590 مورخ 96/06/15  آقای حسین باجول  فرزند عبداهلل   بشماره کالسه 
1594 و به شماره شناسنامه 7674 صادره به شماره ملی 0054296234 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه و فوقانی به مســاحت 170/35 مترمربع از پالک  156   اصلی  واقع در خیرآباد  

بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی شهرداری خمینی شهر  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
54- رای شماره 7346 مورخ 96/06/12  خانم زهرا هاشــم نجفی  فرزند رمضان   بشماره 
کالسه 0672 و به شماره شناســنامه 22 صادره به شــماره ملی 1141061570 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 258/65 مترمربع از پالک  191 و 386   فرعی از 116  
اصلی  واقع در صحرای پا گودالی ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 464 دفتر 204 و ارائه قولنامه از محمد حســین کبیری ســند 25552 مورخ 

49/01/25  دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شــماره 7591 مورخ 96/06/15  خانم معصومه عمومی خوزانی  فرزند ابوالقاسم   
بشماره کالسه 0240 و به شماره شناسنامه 1519 صادره به شماره ملی 1141137496 نسبت 
به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 82/79 مترمربع از پالک  321  فرعی از 85  اصلی  
واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 51640 مورخ 95/01/19 

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

56- رای شماره 7684 مورخ 96/06/16  آقای حمید سلیمانی   فرزند حسین   بشماره کالسه 
0624 و به شماره شناسنامه 2567 صادره به شماره ملی 1285901673 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 225/27 مترمربع از پالک  917  فرعی از 126  اصلی  واقع در درچه 
خانه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی حسین 

سلیمانی ثبت در صفحه 332 دفتر 382  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 7685 مورخ 96/06/16  آقای حسین سلیمانی  فرزند حسن   بشماره کالسه 
0623 و به شماره شناسنامه 155 صادره به شماره ملی 1141782936 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 417  مترمربع از پالک  917  فرعی از 126  اصلی  واقع 
در درچه خانه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 332 دفتر 382 

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

58- رای شــماره 7686 مورخ 96/06/16  خانم زهرا زمانی خوزانی  فرزند براتعلی   بشماره 
کالسه 0647 و به شماره شناسنامه 2749 صادره به شــماره ملی 1141336499 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 184/60  مترمربع از پالک  177  فرعی از 110  اصلی  واقع 
در صحرای کک و موش اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

125 دفتر 659 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شــماره 6218 مورخ 96/05/28  خانم فاطمه باقری خوزانی  فرزند رضا   بشماره 
کالسه 1212 و به شــماره شناسنامه 243 صادره به شــماره ملی 1171617137 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 122/40  مترمربع از پالک  92  فرعی از 114   اصلی  واقع 
در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 57833 مورخ 

72/05/28 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 6246 مورخ 96/05/28  آقای بهنام افشــاری فرزند سلطان مراد   بشماره 
کالسه 0748 و به شــماره شناسنامه 262 صادره به شــماره ملی 1142232905 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 103/22  مترمربع از پالک  1270  فرعی از 99  اصلی  
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
حسین محمدی سند 19858 مورخ 53/02/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
61- رای شماره 7584 مورخ 96/06/14  خانم زهرا محمدی دره بندی   فرزند احمد    بشماره 
کالسه 0928 و به شماره شناسنامه 27737 صادره به شماره ملی 1090275382 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 148/77  مترمربع از پالک  10259  فرعی از 75  
اصلی  واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 8413  

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

62- رای شــماره 3479 مورخ 96/03/28  خانم اعظم حیدری ورنوسفادرانی   فرزند علی   
بشماره کالسه 0288 و به شماره شناسنامه 733 صادره به شماره ملی 1141094320 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 157  مترمربع از پالک  9  فرعی از 
156  اصلی  واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15013 مورخ 

93/01/20 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شماره 3480 مورخ 96/03/28  خانم ملوک اســدی ورنوسفادرانی   فرزند صادق   
بشماره کالسه 0290 و به شماره شناسنامه 359 صادره به شماره ملی 1140989421 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 157  مترمربع از پالک  9  فرعی از 
156  اصلی  واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15013 مورخ 

93/01/20 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شماره 7622 مورخ 96/06/15  آقای ابوالفضل کیانی خوزانی   فرزند حسین   بشماره 
کالسه 0332 و به شماره شناسنامه 13703 صادره به شماره ملی 1142351866 نسبت به 5 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 208/32  مترمربع از پالک  320  فرعی از 
82  اصلی  واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 51815 مورخ 95/02/26 دفترخانه 82 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 7623 مورخ 96/06/15  خانم منیره شــفیعی فرزند جواد   بشماره کالسه 
0333 و به شماره شناسنامه 1130215059 صادره به شماره ملی 1130215059 نسبت به 1 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 208/32  مترمربع از پالک  320  فرعی از 
82  اصلی  واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 51815 مورخ 95/02/26 دفترخانه 82 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 6262 مورخ 96/05/28  آقــای رمضانعلی روح اللهی ورنوســفادرانی   
فرزند حسنعلی   بشماره کالســه 0436 و به شماره شناســنامه 366 صادره به شماره ملی 
1140905457 نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 441/70 
مترمربع از پالک  50  فرعی از 121  اصلی  واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 203299 مورخ 89/02/09 دفترخانه 73 سند 70158 مورخ 70/04/08 و 

سند 203400 مورخ 89/12/09  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 6259 مورخ 96/05/28  خانم فاطمه سلطان روح الهی   فرزند محمد ابراهیم   
بشماره کالسه 0433 و به شماره شناسنامه 98 صادره به شماره ملی 1140972200 نسبت به 
1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 441/70 مترمربع از پالک  50  فرعی از 
121  اصلی  واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 70158 مورخ 

70/04/08 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 6260 مورخ 96/05/28  آقای محمد حسام روح اللهی ورنوسفادرانی   فرزند 
حسنعلی   بشماره کالسه 0434 و به شماره شناسنامه 1131107403 صادره به شماره ملی 
1131107403 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 441/70 
مترمربع از پالک  50  فرعی از 121  اصلی  واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 107678 مورخ 95/12/01 دفترخانه 46   مالحظه و محرزگردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
69- رای شــماره 6258 مورخ 96/05/28  خانم مهناز احمدی اقوسی   فرزند ناصر   بشماره 
کالسه 0437 و به شماره شناســنامه 1130027775 صادره به شماره ملی 1130027775 
نسبت به 0/5 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 441/70 مترمربع از پالک  
50  فرعی از 121  اصلی  واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

107678 مورخ 95/12/01 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 6261 مورخ 96/05/28  آقای حســنعلی روح الهی ورنوسفادرانی   فرزند 
رمضانعلی   بشــماره کالســه 0435 و به شــماره شناســنامه 1053 صادره به شماره ملی 
1141280957 نسبت به 1 دانگ مشــاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 441/70 
مترمربع از پالک  50  فرعی از 121  اصلی  واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 107678 مورخ 95/12/01 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 7432 مورخ 96/06/13  آقای مهدی کاظمی اندانی   فرزند حسن   بشماره 
کالسه 1402 و به شماره شناســنامه 461 صادره به شماره ملی 1141687860 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 77 مترمربع از پالک  236  فرعی از 105  
اصلی  واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه وکالتنامه و وقولنامه از 
مالک رسمی فتحعلی عمادی ثبت در صفحه 361 دفتر 155  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
72- رای شماره 7431 مورخ 96/06/13  خانم زهره اعمازاده اندانی   فرزند غالمرضا   بشماره 
کالسه 1403 و به شماره شناسنامه 1423 صادره به شماره ملی 1141136538 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 77 مترمربع از پالک  236  فرعی از 105  
اصلی  واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه وکالتنامه و وقولنامه از 
مالک رسمی فتحعلی عمادی ثبت در صفحه 361 دفتر 155  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
73- رای شــماره 7598 مورخ 96/06/15  آقای محمد تقی صادقی   فرزند محمد حســن   
بشماره کالسه 0934 و به شماره شناســنامه 11971 صادره به شماره ملی 1140118250 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 398/80 مترمربع از پالک  
3819  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 78743 مورخ 94/09/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شــماره 7597 مورخ 96/06/15  خانم محترم ابوالقاســمی ورنوسفادرانی   فرزند 
حسین   بشماره کالسه 1251 و به شماره شناسنامه 7 صادره به شماره ملی 1140954288 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 398/80 مترمربع از پالک  
3819  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 78743 مورخ 94/09/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 7595 مورخ 96/06/15  آقای کوروش صادقی   فرزند محمد تقی   بشماره 
کالسه 1250 و به شماره شناســنامه 260 صادره به شماره ملی 1141052751 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 398/80 مترمربع از پالک  3819  فرعی 
از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 78743 

مورخ 94/09/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 7560 مورخ 96/06/14  آقای محمد جواد قنبری   فرزند یداهلل   بشماره 
کالسه 0497 و به شماره شناســنامه 52 صادره به شــماره ملی 1142129926 نسبت به 
ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 300  مترمربع از پالک  27  فرعی از 82  
اصلی  واقع در مزرعه گود رباط بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 75457 
مورخ 92/10/25 دفترخانه 59  ثبت در صفحه 281 دفتر 643  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
77- رای شماره 7564 مورخ 96/06/14  آقای یداهلل قنبری والشانی   فرزند محمد   بشماره 
کالسه 0493 و به شماره شناســنامه 54 صادره به شــماره ملی 1142023044 نسبت به 
ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 200 مترمربع از پالک  27  فرعی از 52  
اصلی  واقع در مزرعه گود رباط بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 75457  
مورخ 92/10/25 دفترخانه 59  ثبت در صفحه 104 دفتر 639 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
78- رای شــماره 7557 مورخ 96/06/14  خانم فاطمه زهرا قنبری    فرزند یداهلل   بشماره 
کالسه 0495 و به شــماره شناسنامه 188 صادره به شــماره ملی 1142473937 نسبت به 
ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 260 مترمربع از پالک  27  فرعی از 52  
اصلی  واقع در مزرعه گود رباط بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 75457  
مورخ 92/10/25 دفترخانه 59  ثبت در صفحه 308 دفتر 643 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
79- رای شماره 7563 مورخ 96/06/14  خانم صنم قنبری  فرزند نوروزعلی   بشماره کالسه 
0496  و به شماره شناسنامه 51 صادره به شــماره ملی 1142030709 نسبت به ششدانگ  
یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 300 مترمربع از پالک  27  فرعی از 52  اصلی  واقع در 
مزرعه گود رباط بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 75457  مورخ 92/10/25 

دفترخانه 59  ثبت در صفحه 278 دفتر 643 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 8262 مورخ 95/12/28  خانم لیال حاجی هاشــمی ورنوسفادرانی فرزند 
براتعلی   بشــماره کالســه 5291 و به شــماره شناســنامه 19997 صادره به شماره ملی 
1140199511 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
150/23 مترمربع از پالک  23  فرعی از 121  اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل  ثبت در صفحه 515 دفتر 515  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شماره 7702 مورخ 96/06/23  آقای محسن عابدی فرزند محمد   بشماره کالسه 
0536  و به شماره شناسنامه 130 صادره به شماره ملی 1140962418 نسبت به ششدانگ  
یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 179/75 مترمربع از پالک  210  فرعی از 121  اصلی  
واقع در صحرای گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 3911  مورخ 
26/10/09 و سند 8301 مورخ 26/10/09 و ســند 7407 مورخ 25/07/03  دفترخانه 38 و 
ســند 13315 مورخ 34/04/31 دفترخانه 38 و گواهی حصر وراثت 419 مورخ 64/06/26 

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

82- رای شماره 7699 مورخ 96/06/23  آقای محسن عابدی فرزند محمد   بشماره کالسه 
0537  و به شماره شناسنامه 130 صادره به شماره ملی 1140962418 نسبت به ششدانگ  
یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 176/50 مترمربع از پالک  211 و 211/1  فرعی از 
121  اصلی  واقع در صحرای گارســله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
13988  مورخ 35/02/01 دفترخانه 61  و به موجب گواهی حصر وراثت 419 مورخ 60/06/26  

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

83- رای شماره 7689 مورخ 96/06/22  آقای محمود حســینی ورنوسفادرانی فرزند باقر   
بشماره کالسه 0351  و به شماره شناســنامه 3759 صادره به شماره ملی 1141308339 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 191/30 مترمربع از پالک  2087 فرعی که به 
قطعات 3555 و 3556 و 3557  تبدیل شده است  از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 107596   مورخ 95/11/23 دفترخانه 46 و ارائه 
قولنامه از مالکین رسمی  سند 35324  مورخ 57/05/30 دفترخانه 61  و سند 27452 مورخ 

51/02/10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شــماره 7708 مورخ 96/06/23  آقای عباســعلی حاجیان فروشانی فرزند محمد 
حسین   بشــماره کالســه 0403  و به شــماره شناســنامه 19257 صادره به شماره ملی 
1140192124 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 282/46 مترمربع از پالک  56 
و 57   فرعی از 106  اصلی  واقع در صحرای پیوندها  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ثبت در صفحات 163 و 166 و 74 دفتر 258 و 78 و 131   مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شــماره 7673 مورخ 96/06/16  آقــای عبداهلل بیاتی کمیتکــی فرزند نجفقلی   
بشماره کالسه 1719  و به شماره شناســنامه 1489 صادره به شماره ملی 5759378120 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 145 مترمربــع از پالک  623    
فرعــی از 111  اصلی  واقــع در صحرای نخود جــاری اندان  بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ســند 158939 مورخ 84/05/19 دفترخانــه 73    مالحظه و محرز

 گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
86- رای شماره 7292 مورخ 96/06/12  آقای نادر رجبی فرزند علی   بشماره کالسه 0255  
و به شماره شناسنامه 23 صادره به شــماره ملی 4172951376 نسبت به ششدانگ  یکباب 
خانه نیمه ساز   به مســاحت 171 مترمربع از پالک  9   فرعی از 156  اصلی  واقع در خیرآباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11683 مورخ 93/05/18 دفترخانه 322   

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

87- رای شماره 7725 مورخ 96/06/23  آقای سعید هاشم زاده  فرزند محمد   بشماره کالسه 
0701  و به شماره شناسنامه 1130145042 صادره به شــماره ملی 1130145042 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 148/5 مترمربع از پالک 701 فرعی 
از 112  اصلی  واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

6307   مالحظه و محرز گردیده است.
 الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 7724 مورخ 96/06/23  خانم محدثه طاهری اندانی  فرزند محمد   بشماره 
کالسه 0702  و به شماره شناســنامه 1130315691 صادره به شماره ملی 1130315691 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 148/5 مترمربع از پالک 
701 فرعی از 112  اصلی  واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

الکترونیکی 6306 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شــماره 3322 مورخ 96/03/27  خانم هاجر محمدی فر  فرزند عبداهلل   بشــماره 
کالسه 1250  و به شماره شناســنامه 1763 صادره به شماره ملی 1142245802 نسبت به 
ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 110 مترمربع از پالک 95  فرعی از 114  اصلی  واقع 
در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 66363 مورخ 

95/08/11 دفترخانه 172  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شماره 7765 مورخ 96/06/25  آقای اکبر شیرانی فرزند محمد علی   بشماره کالسه 
1169  و به شماره شناسنامه 15 صادره به شماره ملی 1141532298 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب خانه   و فوقانی به مســاحت 154/25 مترمربع از پالک 1373  فرعی از 
72  اصلی  واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21436 مورخ 

50/10/11 و سند 36021 دفترخانه 59/12/04   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شماره 7766 مورخ 96/06/25  خانم زهره نظری  فرزند عبدالعلی   بشماره کالسه 
1168  و به شماره شناسنامه 11443 صادره به شماره ملی 1140490591 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه   و فوقانی به مساحت 154/25 مترمربع از پالک 1373  فرعی 
از 72  اصلی  واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 36021 مورخ 

59/12/04 دفترخانه 63    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شماره 4771 مورخ 96/04/28  خانم فائزه شــیخ خوزانی فرزند سیف اله   بشماره 
کالسه 0693  و به شماره شناســنامه 1130105083 صادره به شماره ملی 1130105083 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 205/30 مترمربع از پالک 113  
فرعی از 115  اصلی  واقع در  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 220128 
مورخ 92/08/18 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 189 دفتر 504  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
93- رای شــماره 7827 مورخ 96/06/26  آقای ناصر مســعودیان  فرزند کرمعلی   بشماره 
کالسه 1337  و به شماره شناسنامه 6 صادره به شماره ملی 1141595613 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 143/60 مترمربع از پالک 427 و 426   فرعی از 
114  اصلی  واقع در شــمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 89199 
مورخ 74/12/09 دفترخانه 63 از حسین مسعودیان و بتول مسعودیان و سند 55534 مورخ 

71/08/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94- رای شــماره 7826 مورخ 96/06/26  خانم زهرا مسعودیان   فرزند محمدعلی   بشماره 
کالسه 1336  و به شماره شناسنامه 35 صادره به شماره ملی 1141069059 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 143/60 مترمربع از پالک 427 و 426   فرعی از 
114  اصلی  واقع در شــمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 89199 
مورخ 74/12/09 دفترخانه 63 از حسین مسعودیان و بتول مسعودیان و سند 55534 مورخ 

71/08/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شــماره 6769 مورخ 96/06/05  آقای اکبر لطفی  فرزند حسین   بشماره کالسه 
1565  و به شماره شناسنامه 14103 صادره به شماره ملی 1140514415 نسبت به ششدانگ  
یکباب مغازه  به مســاحت 15 مترمربع از پالک 1242   فرعی از 72  اصلی  واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه  455 دفتر 272   مالحظه و 

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

96- رای شــماره 7275 مورخ 96/06/11  خانم ربابه موسوی  فرزند سید اسمعیل   بشماره 
کالسه 0657  و به شماره شناسنامه 467 صادره به شــماره ملی 1289323704 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 201/50 مترمربع از پالک 433   فرعی از 112  
اصلی  واقع در صحرای ماسه دانی   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 25740 
مورخ 74/10/03 دفترخانه 35 و ثبت در صفحه 221 دفتر 145  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
97- رای شــماره 7920 مورخ 96/06/27  آقای سید امیرهوشنگ موســوی صدر   فرزند 
سید جان محمد    بشــماره کالسه 0243  و به شماره شناســنامه 178 صادره به شماره ملی 
5559575941 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 313/88 مترمربع از پالک 829   
فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ارائه 
وکالتنامه 234915 از مالک رسمی مدینه عادلوند مورخ 96/04/18 و وکالتنامه 21458 مورخ 
96/06/13 از مالک رسمی آقای مهدی محمدی جوآبادی دفترخانه 300 و وکالتنامه 21435 
مورخ 96/06/11 از مالکین رسمی آقایان و خانمها شکراله و سیف اله و علی اکبر و مصطفی و 
مرتضی و اقدس و نرگس  همگی محمدی جوآبادی و عزت سبزیان ورنوسفادرانی دفترخانه 

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

98- رای شــماره 7728 مورخ 96/06/23  آقای پرویز ایرانی ورنوســفادرانی  فرزند حیدر   
بشماره کالسه 1347  و به شماره شناســنامه 14736 صادره به شماره ملی 1140146122 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 101/50 مترمربع از پالک 
1714   فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 366  مورخ 88/07/16 دفترخانه 388 و سند 118363 مورخ 84/07/14 دفترخانه 63  

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

99- رای شــماره 7729 مورخ 96/06/23  خانم طیبه حشــمتی   فرزند حسینعلی   بشماره 
کالسه 1346  و به شماره شناســنامه 1147 صادره به شماره ملی 114198466 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 101/50 مترمربع از پالک 1714   فرعی 
از 87  اصلی  واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 366  
مورخ 88/07/16 دفترخانه 388 و ســند 118363 مورخ 84/07/14 دفترخانه 63  مالحظه 

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

100- رای شــماره 7860 مــورخ 96/06/27  آقای ســیف الــه بلدی فروشــانی  فرزند 
ابراهیم   بشــماره کالســه 1175  و به شــماره شناســنامه 22 صــادره به شــماره ملی 
1141579073 نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 177/12 مترمربع از پالک 
206/1   فرعی از 122  اصلــی  واقع در صحــرای بزمکه وراه کوه   بخــش 14حوزه ثبت 
 ملک خمینی شــهر شــامل ســند 227752 مورخ 94/02/05 دفترخانــه 73   مالحظه و 

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

101- رای شــماره 7790 مورخ 96/06/26  خانــم فاطمه محمدی فرزند حســین خان   
بشماره کالسه 1408  و به شــماره شناسنامه 736 صادره به شــماره ملی 1289376956 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 100 مترمربع از پالک 644 فرعی از 99  
اصلی  واقــع در جوی آبــاد   بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل وکالتنامه 
 18809 مــورخ 95/06/14 ســند 12535 مــورخ 47/02/19 دفترخانــه  63   مالحظه و 

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

102- رای شــماره 7721 مورخ 96/06/23  خانم منور کوچکی ورنوسفادرانی  فرزند غفار   
بشماره کالسه 0684  و به شــماره شناسنامه 171 صادره به شــماره ملی 1140972431 

نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 251/83 مترمربع از پالک 1/ 2 و 2 فرعی 
از 116  اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 101115 مورخ 
94/06/08 دفترخانه 46 و ارائه قولنامه از مالک رسمی حسن ترابی ثبت در صفحه 575 دفتر 

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

103- رای شماره 7887 مورخ 96/06/27  آقای امراله محمودی زاده فرزند محمود  بشماره 
کالسه 0655  و به شماره شناسنامه 157 صادره به شــماره ملی 6219390873 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مســاحت 75/5 مترمربع از پالک 1611   فرعی از 159  
اصلی  واقع در اراضی شمالی   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

4322    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

104- رای شــماره 7996 مورخ 96/06/28  خانم بتول مســعودیان فرزند محمود   بشماره 
کالسه 0683  و به شماره شناســنامه 6907 صادره به شماره ملی 0037036912 نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 153/19 مترمربع از پالک 426 
و 427   فرعی از 114  اصلی  واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 89199 مورخ 74/12/19 دفترخانه 63 و ارائه قولنامه از مالک رسمی ناصر 
مسعودیان و زهرا مسعودیان سند 55534 مورخ 71/08/05 دفترخانه 59 و سند 55594 مورخ 

71/08/12 دفترخانه 59    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

105- رای شماره 7997 مورخ 96/06/28  آقای حسین مسعودیان فرزند کرمعلی   بشماره 
کالسه 0685  و به شماره شناســنامه 352 صادره به شماره ملی 1141566699 نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 153/19 مترمربع از پالک 426 
و 427   فرعی از 114  اصلی  واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 89199 مورخ 74/12/19 دفترخانه 63 و سند 55534 و سند 55594 مورخ 
71/08/12 دفترخانه 59  ارائه قولنامه از مالکین رسمی ناصر و زهرا مسعودیان    مالحظه و 

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

106- رای شماره 8042 مورخ 96/06/28  آقای امید کریمیان خوزانی  فرزند محمد حسین  
بشماره کالسه 1226  و به شماره شناسنامه 942 صادره به شماره ملی 1141280833 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 174 مترمربع از پالک 157 فرعی از 84  اصلی  واقع در 
صحرای فتح آباد خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 264 

دفتر 557 و سند 40965 مورخ 91/10/09 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

107- رای شــماره 7787 مورخ 96/06/26  آقای مصطفی خالقی خوزانی  فرزند نوروزعلی 
بشماره کالسه 0676  و به شماره شناسنامه 352 صادره به شماره ملی 1141206171 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 238/4 مترمربع از پالک 229 فرعی از 114  اصلی  واقع 
در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 554 دفتر 

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

108- رای شماره 7832 مورخ 96/06/26  آقای حسن جوادی منش  فرزند ابراهیم   بشماره 
کالسه 1331  و به شماره شناســنامه 75 صادره به شــماره ملی 1141615452 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/50 مترمربع از پالک 252 فرعی از 110  اصلی  واقع 
در صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 
551 دفتر 664 و سند 15292 مورخ 94/04/23 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
109- رای شماره 7676 مورخ 96/06/16  آقای پوریا محمدی جوآبادی  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0650  و به شماره شناســنامه 1271499096 صادره به شماره ملی 1271499096 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه قدیمی به مساحت 121/15 مترمربع از پالک 1307 فرعی از 
99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1657 مورخ 
89/07/08 دفترخانه 300 صلح شرطی مادم الحیوه با اختیار فسخ طی ثبت در صفحه 486 

دفتر 574  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

110- رای شماره 7868 مورخ 96/06/27  خانم عنایت اله نعلبندیان  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1291  و به شماره شناسنامه 24115 صادره به شماره ملی 1140232754 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 140/45 مترمربع از پالک 140 فرعی از 114  
اصلی  واقع در صحرای شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 159 دفتر 570 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

111- رای شماره 7899 مورخ 96/06/27  آقای مرتضی شــفیعی خوزانی  فرزند لطف اهلل  
بشماره کالسه 0648  و به شماره شناســنامه 2006 صادره به شماره ملی 1141119625 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه و فوقانی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 206/80 
مترمربع از پالک 550 فرعی از 107  اصلی  واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 48548 مورخ 91/09/23 دفترخانه 172  مالحظه و محرز 

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

112- رای شماره 7922 مورخ 96/06/27  آقای حسین کیان نژاد  فرزند سیف اهلل  بشماره 
کالسه 0645  و به شــماره شناســنامه 5 صادره به شــماره ملی 1129829820 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 198/85 مترمربع از پالک 482 فرعی از 99  اصلی  واقع 
در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 483 دفتر 66 سند 

108139 مورخ 77/09/22 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

113- رای شماره 7914 مورخ 96/06/27  آقای محمد اسمعیل عسگری فروشانی  فرزند علی 
اکبر   بشماره کالسه 0658  و به شماره شناسنامه 170 صادره به شماره ملی 1141470063 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه مخروبه به مساحت 88/82  مترمربع از پالک 980 فرعی از 
72  اصلی  واقع در فروشان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 410 

و 581 دفتر 325 و 363  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

114- رای شماره 7994 مورخ 96/06/28  آقای ماشاهلل حاجیان فروشانی  فرزند عبدالکریم  
بشماره کالسه 0225  و به شماره شناســنامه 12369 صادره به شماره ملی 1140499866 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 87/80 مترمربع از پالک 1676 فرعی از 159  
اصلی  واقع در اراضی شمالی   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

3185 و  سند 28821 مورخ 96/02/11 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

115- رای شماره 1056 مورخ 96/01/31  خانم رقیه بیگم جعفری پور  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 1245  و به شماره شناســنامه 8671 صادره به شماره ملی 1140462652 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه مخروبه به مســاحت 147/30 مترمربع از پالک 572/2 فرعی از 72  
اصلی  واقع در فروشــان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 8641 مورخ 

39/07/16 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

116- رای شماره 8001 مورخ 96/06/28  خانم نسرین عمو تقی ورنوسفادرانی  فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 0819  و به شماره شناسنامه 1101 صادره به شماره ملی 1141213656 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 225 مترمربع از پالک 54  
فرعی از 121  اصلی  واقع در گارســله   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

110159 مورخ 77/12/13 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

117- رای شماره 8000 مورخ 96/06/28  آقای مهدی سلطانی ورنوسفادرانی  فرزند نعمت 
اهلل  بشماره کالسه 0818  و به شماره شناسنامه 104 صادره به شماره ملی 1159514021 
نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 225 مترمربع از پالک 
54  فرعی از 121  اصلی  واقع در گارسله   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

94641 مورخ 76/03/24 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

118- رای شماره 7754 مورخ 96/06/25  خانم سمیه زمانی فروشانی  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 1676  و به شماره شناسنامه 15908 صادره به شماره ملی 1142373819 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 133 مترمربع از پالک 320  فرعی از 157  
اصلی  واقع در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 9073  

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

119- رای شماره 7755 مورخ 96/06/25  آقای علی مجیری   فرزند غالمعلی  بشماره کالسه 
1675  و به شماره شناسنامه 72 صادره به شماره ملی 1141271125 نسبت به 3 دانگ مشاع 

از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 133 مترمربع از پالک 320  فرعی از 157  اصلی  واقع 
در علی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 9072  مالحظه 

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

120- رای شماره 7778 مورخ 96/06/26  آقای عبدالعظیم طاهری  فرزند عبدالرحیم  بشماره 
کالسه 0980  و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره ملی 1129834549 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 147/10 مترمربع از پالک 697  فرعی 
از 99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 160901 

مورخ 84/08/29   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

121- رای شماره 7777 مورخ 96/06/26  آقای خداداد طاهری  فرزند عبدالرحیم  بشماره 
کالسه 0866  و به شماره شناسنامه 610  صادره به شماره ملی 1129389219 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 147/10 مترمربع از پالک 697  
فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

160901 مورخ 84/08/29   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

122- رای شماره 7768 مورخ 96/06/25  خانم زهره عمادی اندانی  فرزند ابراهیم  بشماره 
کالسه 0695  و به شماره شناسنامه 2008 صادره به شماره ملی 1141222779 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 210/68 مترمربع از پالک 246  فرعی از 
107  اصلی  واقع در صحرای بابافضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

167681 مورخ 85/08/21 دفترخانه 73    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

123- رای شــماره 7767 مورخ 96/06/25  آقای مهدی ملکی  فرزند تقی  بشماره کالسه 
0694  و به شماره شناسنامه 996 صادره به شــماره ملی 1141693208 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 210/68 مترمربع از پالک 246  فرعی از 107  
اصلی  واقع در صحرای بابافضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

167681 مورخ 85/08/21 دفترخانه 73    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

124- رای شــماره 2349 مورخ 96/02/31  خانم اقدس سراییان ورنوسفادرانی  فرزند رضا  
بشماره کالسه 0891  و به شماره شناسنامه 26 صادره به شماره ملی 1140975201 نسبت 
به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه قدیمی  به مســاحت 147/60 مترمربع از پالک 
71  فرعی از 116  اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 59349 
مورخ 86/03/10 و 33478 مورخ 36/03/11  دفترخانه 46    مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
125- رای شــماره 2350 مورخ 96/02/31  خانم راضیه حاج هاشمی ورنوسفادرانی  فرزند 
احمد  بشماره کالســه 0892  و به شماره شناســنامه 1130335951 صادره به شماره ملی 
1130335951 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه قدیمی  به مساحت 147/60 
مترمربع از پالک 71  فرعی از 116  اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 59349 مورخ 86/03/10 و 33478 مورخ 36/03/11  دفترخانه 46    مالحظه و 

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

126- رای شــماره 8128 مورخ 96/06/29  خانــم فاطمه کندری ورنوســفادرانی  فرزند 
رمضانعلی  بشــماره کالســه 0748  و به شــماره شناســنامه 9086 صادره به شماره ملی 
1142315746 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 81/70 مترمربع 
از پالک 474  فرعی از 85  اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

50449 مورخ 94/07/21 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

127- رای شــماره 8127 مورخ 96/06/29  آقای محمد صادق خســروی خوزانی  فرزند 
صفرعلی  بشــماره کالســه 0747  و به شــماره شناســنامه 1071 صادره به شماره ملی 
1141281147 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 81/70 مترمربع 
از پالک 474  فرعی از 85  اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

50449 مورخ 94/07/21 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

128- رای شماره 3431 مورخ 96/03/28  خانم فرشته شاهین ورنوسفادرانی  فرزند عبدالعلی  
بشماره کالسه 6772  و به شماره شناسنامه 2390 صادره به شماره ملی 1141192551 نسبت 
به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 138/90 مترمربع از پالک 313  فرعی 
از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6565 

مورخ 91/08/16 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

129- رای شماره 3430 مورخ 96/03/28  آقای حسین رستمی ورنوسفادرانی  فرزند رستم  
بشماره کالسه 6771  و به شماره شناسنامه 107 صادره به شماره ملی 1141062429 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 138/90 مترمربع از پالک 313  فرعی 
از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6565 

مورخ 91/08/16 دفترخانه 322 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

130- رای شماره 8053 مورخ 96/06/29  خانم لیال مجیری اندانی  فرزند ولی اله  بشماره 
کالسه 0718  و به شماره شناسنامه 5093 صادره به شماره ملی 1142278964 نسبت به 1 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 194 مترمربع از پالک 1385  فرعی از 84  
اصلی  واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 00464  

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

131- رای شــماره 8052 مورخ 96/06/29  آقــای حبیب اله عموشــاهی خوزانی  فرزند 
مرتضی  بشــماره کالســه 0717  و به شــماره شناســنامه 290 صادره به شــماره ملی 
1141531984 نســبت به 5 دانگ مشــاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 194 
مترمربع از پالک 1385  فرعــی از 84  اصلی  واقع در فتح آباد  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 2 دفتــر 354 و دفتر 472 صفحــه 137   مالحظه و

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

132- رای شــماره 8151 مورخ 96/06/30  خانم مریم عرب فروشانی  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 0614  و به شماره شناســنامه 53 صادره به شــماره ملی 1141725071 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 221 مترمربع از پالک 75  فرعی از 120  اصلی  واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 229859 مورخ 96/07/29 
دفترخانه 73 و سند 112519 مورخ 78/04/19 و سند 112347 مورخ 78/04/12 دفترخانه 
73 و وکالتنامه 234414 مورخ 96/02/06 نسبت به ســهم االرث از محمد مهدی زورمند   

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

133- رای شــماره 8030 مــورخ 96/06/28  آقای بهمــن ابراهیمی فروشــانی  فرزند 
محمدرضا  بشــماره کالســه 0993  و به شــماره شناســنامه 1028 صادره به شماره ملی 
1817105590 نســبت به ششــدانگ  یکبــاب خانه بــه مســاحت 259/60 مترمربع از 
پالک 316  فرعــی از 107  اصلــی  واقع در صحــرای بابا فضلگاه  بخــش 14حوزه ثبت 
 ملک خمینی شــهر شــامل ســند 164 مورخ 81/05/16 دفترخانه 126   مالحظه و محرز 

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

134- رای شماره 7893 مورخ 96/06/27  آقای فرهاد شفیع  فرزند رضاخان  بشماره کالسه 
0043  و به شماره شناسنامه 16 صادره میمه به شماره ملی 6229827921 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مســاحت 190 مترمربع از پالک 392  فرعــی از 141  اصلی  واقع در مزرعه 
توران آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شرکت 
تعاونی بنیاد تعاون سپاه اصفهان ثبت در صفحه 572 دفتر 18   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
135- رای شــماره 7403 مــورخ 96/06/13  آقــای احمــد بلــدی فروشــانی  فرزند 
عبداله  بشــماره کالســه 1180  و به شــماره شناســنامه 17898 صادره به شــماره ملی 
1140178520 نســبت به ششــدانگ  یکباب خانــه دو طبقه  به مســاحت 110 مترمربع 
از پالک 272  فرعــی از 122  اصلی  واقع در صحــرای بزمکه وراه کــوه بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 119692 مــورخ 85/02/19 مالحظــه و محرز

 گردیده است.
نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر

م الف: 5064
نوبت اول:96/07/06
نوبت دوم:96/07/20
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واژگون شــدن یک دســتگاه خودروی »ون« نیــروی انتظامی در جاده 
اردســتان به نایین موجب جان باختن یــک مامور نیــروی انتظامی و 
مصدومیت 9 نفر دیگر از سرنشینان خودرو شد. مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این حادثه در 
ساعت 12:18دقیقه امروز به اورژانس 115 اعالم شد و دو واحد امدادی 
اورژانس و یک واحد امدادی هالل احمر بالفاصلــه به محل حادثه اعزام 
شدند. دکتر غفور راســتین افزود: در این حادثه 10 نفر مصدوم شدند که 
پس از اقدامات درمانی اولیه توسط تکنسین های اورژانس، هشت نفر از 
آنها به وسیله آمبوالنس به بیمارستان شهید بهشتی اردستان و دو نفر دیگر 
به وسیله بالگرد اورژانس، به بیمارستان الزهرا)س( اصفهان انتقال یافتند. 
وی گفت: یکی از مصدومان منتقل شــده به بیمارســتان شهید بهشتی 

اردستان، بر اثر شدت جراحات وارد شده، جان خود را از دست داد. 

بهره برداری از سه سامانه 
الکترونیک در بهداری 

نیروی انتظامی

 واژگونی خودروی
  ناجا در جاده 

اردستان - نایین

ســه ســامانه الکترونیک در بهداری نیروی انتظامی اســتان اصفهان به 
بهره برداری رسید. معاون بهداری نیروی انتظامی استان اصفهان در حاشیه 
بهره برداری از طرح های الکترونیک گفت: این ســامانه ها شامل سامانه 
معاینات پزشکی متقاضیان گواهینامه رانندگی، سامانه عدم اعتیاد و سامانه 
شورای پزشکی معافیت خدمت سربازی است. دکتر عمو علی افزود: برای 
توسعه اهداف دولت الکترونیک در زمینه معاینات مختلف پس از تهران، 
اینترنت ملی با سرعت باال در نیروی انتظامی استان اصفهان راه اندازی شد. 
وی افزود: خرید دستگاه های سونو گرافی، CR رادیولوژی، آب مقطع گیری 
وتجهیز مراکز دندان پزشکی شهرســتان های لنجان، کاشان و نجف آباد، 
برای تسهیل خدمت به مردم، از دیگر خدمات نیروی انتظامی بوده است. 
وی تسریع امور، دوری از کاغذ بازی و کاهش سفرهای دور شهری را از جمله 

اهداف معاونت بهداری ناجا بیان کرد.

معاون امور اجتماعی 
بهزیستی اصفهان:

دستگاه کددار کردن 
متکدیان در اصفهان 

رونمایی شد

معاون امور اجتماعی بهزیستی اصفهان با اشاره به اینکه در سال جاری با افزایش کودکان کار روبه رو بودیم، گفت:کودکان ساماندهی شده اصفهان امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشت.مرضیه فرشاد با اشاره به رونمایی از دستگاه کددار کردن متکدیان استان اصفهان اظهار داشت: این دستگاه توسط وزارت کشور 
رونمایی شده است.وی با بیان اینکه اداره کل بهزیستی استان اصفهان در ساماندهی متکدیان، دستگاه اصلی نیست، اضافه کرد: تنها وظیفه بهزیستی در این زمینه، داشتن 
دو کارشناس متخصص بوده و متولی اصلی در این زمینه وزارت کشور است. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد 

با آنچه در ساختار پیش بینی شده است، همخوانی ندارد، تصریح کرد: البته اخیرا در شهرداری اصفهان و فرمانداری شهرستان اقدامات خوبی صورت پذیرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بهزیستی، متولی اصلی در بخش ساماندهی کودکان خیابانی  است، اضافه کرد: البته باید توجه داشته باشیم که برای این امر، از سمن هایی کمک 

می گیریم که از سازمان بهزیستی مجوز فعالیت دریافت کرده باشند.

معدوم سازی 3 تن عسل تقلبی در گلپایگان
مدیر شبکه بهداشت و درمان گلپایگان، در حاشیه معدوم سازی اقالم تاریخ مصرف 
گذشته در گلپایگان، اظهار داشت: با دستور دادستان گلپایگان یک محموله 3 تنی 

عسل تقلبی در این شهرستان کشف و معدوم شد.

محیط زیست

چهار شکارچی متخلف در 
استان اصفهان دستگیر شدند

چهار شــکارچی غیرمجاز در یک هفته گذشــته در 
مناطق مختلف اســتان اصفهان، دستگیر و به مراجع 

قضائی معرفی شدند.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی محیط زیســت 
اصفهان،این متخلفان توســط محیــط بانان حفاظت 

محیط زیست در زیستگاه های استان دستگیر شدند.
شکارچیان یاد شده در زیســتگاه های حیات وحش 
شهرستان های فریدونشهر، دهاقان ، بوئین و میاندشت 
و منطقه حفاظت شــده داالنکوه، دســتگیر و تحویل 

مراجع قضائی شدند.
از دستگیرشدگان مقداری ادوات شکار و سالح شکاری 
و در بوئین میاندشــت نیز چهار پرنده ســهره طالیی 

کشف و توقیف شد.
شــکار و اقدام شــروع به شــکار در زیســتگاه های 
حیات وحش توســط متخلفان جرم و طبق ماده 10 
 و 15 قانون شــکار و صیــد، قابل تعقیــب و مجازات 

است.
عدم تحصیــل پروانــه و اقدام به شــروع شــکار در 
زیســتگاه های حیات وحش، جرم محسوب می شود 
و طبق ماده 10 و 15 قانون شکار و صید، قابل تعقیب 

و مجازات است.
بر اساس قانون، هر کس به طور غیرمجاز سالح شکاری 
یا مهمات آن را خریداری، نگهــداری یا حمل کند، به 
حبس از 91 روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی تا 
سقف 20 میلیون ریال، محکوم و اقالم کشف شده نیز 
به نفع دولت )وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( 

ضبط می شود.

به صورت کلی سربازی ســه ویژگی دارد: نارضایتی، خدمت 
رایگان و ممکن نبــودن پیگیری مطلوبیت فــردی و منافع 
شخصی. این ســه ویژگی باعث می شود ســربازی اجباری 
دارای عوارضی باشــد که اولین عارضــه آن متوجه دولت و 
سیستم نظامی است. سیستم، نیروی کار مجانی دارد که این 
مجانی بودن خودش مشــکالتی را ایجاد می کند: اول اینکه 
مجانی بودن این نیرو سبب می شود استفاده بیش از حد از این 
افراد صورت گیرد؛ یعنی اگر به اندازه یک واحد نیرو نیاز است، 
چهار واحد به خدمت گرفته شــوند. مطالعه ای که در ســال 
1998 در آمریکا انجام شد، نشان داد که هزینه های سربازی 
اجباری بسیار بیشتر از هزینه سربازی حرفه ای است؛ چون 
هزینه های باالیی برای آموزش کوتاه مدت صرف می شــود و 
تعداد باالتر از حد بهینه جذب می شوند که هزینه هایی را به 
ارتش تحمیل می کنند. عارضه دیگر این موضوع برای دولت 
این اســت که دیگر امکان تمایل بهبود بوروکراسی فشل با 
وجود این نیروهای ارزان قیمت از بین می رود. نیروی کار ارزان 
و تعداد باالی افراد، عالقه ای بــه بهتر کردن کارایی ندارند تا 
هزینه های اداری-پرسنلی کمتر شود؛ چون باید برای همه این 
سربازها کار پیدا کنند. سربازی اجباری عوارض اقتصادی هم 
به دنبال دارد که اولین عارضه آن فقر است. سربازی، به نوعی 

تقویت کننده فقر در جوامعی است که خدمت اجباری دارند. 
افراد فقیر و دهک های پایین جمعیت، عمال بخشی از زندگی 
و عمر خود را برای یک سیستم به صورت مجانی کار می کنند. 
عمر مولد کم، مهارت آموزی کم است که درنتیجه باعث ایجاد 
یک تله فقر می شــود. مطالعات ما نشــان می دهد که دهک 
اول، یعنی فقیرترین دهک، جمعیتش جوان شــده که یک 
بخش از این قضیه به خاطر همین مسئله سربازی است. سرباز 
فراری ها نمی توانند در سیستم رسمی کار کنند و خودشان را 
باال بکشند و درنتیجه این فقر گسترش پیدا می کند.سربازی 
دوره ای از زندگی پسرهاست؛ دوره ای که شاید کمتر کسی 
با اشــتیاق دفترچه خدمت تهیه کند و داوطلب آن باشد؛ اما 
پس از اتمام این دوره به طور حتم خاطراتی خواهند داشت 
که اگر زمان تمام خاطرات تعریف شده را جمع کنیم از 4 یا 
5 سال بیشــتر خواهد بود. به هر حال خواسته یا ناخواسته و 
به جبر نظام وظیفه، این دو ســال را آقایــان باید در خدمت 

سربازی بگذرانند.
موضوعی که در حال بررســی آن هستیم این است که طول 
مدت خدمت سربازی هر از چند گاهی دچار تغییر می شود و 
در برخی مواقع افراد برای میانبر زدن و فرار از خدمت، خرید 

سربازی را در اولویت قرار می دهند.

بحثی که اکنون عنوان می شود این است که خرید سربازی و 
اینکه برخی به سبب داشتن شرایط اقتصادی بهتر می توانند 
پل زده و از این دوره سرنوشــت ساز گذر کنند، درست است 
یا غلط و اصال پرداخت هزینه ســربازی مــی تواند به نوعی 

کمک کننده اقتصادی برای نیروهای مسلح باشد؟
خرید خدمت سربازي پیشنهادي بود که دولت پس از سال ها 
ممنوعیت فروش سربازي در کشــور، در الیحه بودجه سال 
94 به مجلس ارائه کرد و در بند »ط« تبصره 1۶ این الیحه، 
پیشنهادي مبني بر فروش دوره سربازي مشموالني که بیش 
از 10ســال غیبت دارند را مطرح کرد و در نهایت نمایندگان 
مجلس موافقت کردند آن دسته از افرادي که بیش از 8 سال 
غیبت کرده اند، با پرداخت جریمــه بتوانند کارت معافیت از 
خدمت ســربازي را دریافت کنند. این بند در قانون بودجه 
سال هاي 95و 9۶نیز گنجانده شــد؛ هر چند بسیاري آن را 
نوعي تبعیض مي دانند و ستاد کل نیروهای مسلح با اجرای 
طرح خرید خدمت سربازی مخالف است و به گفته رییس اداره 
سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح، این طرح از 

سال آینده اجرا نمی شود؛ زیرا به مصلحت کشور نیست.
رییس اداره سرمایه انساني سرباز ستاد کل نیروهاي مسلح، 
درخصوص احتمال ادامه اجراي طــرح خرید جریمه غیبت 
سربازي در سال 97 می گوید: ســتاد کل نیروهاي مسلح با 
استمرار اجراي طرح جریمه مشموالن غایب در سال آینده 
مخالف بوده و رایزني هایي نیز براي توقف این طرح در ســال 
97انجام شده است. همواره با فروش یا جریمه سربازي مخالف 
بوده و هست و این طرح را تبعیض آمیز مي داند، چون سربازي 
یک خدمت مقدس براي دفاع از حریم کشور است و همه افراد 

اعم از فقیر و غني باید دراین موضوع سهیم باشند.
طرح جریمه مشموالن غایب یا همان خرید خدمت سربازي 
براي مشموالن غایب باالي 8سال، ازجمله طرح هایي بود که 
تصور مي شد با استقبال خوبي روبه رو شود؛ اما ظواهر نشان 
مي دهد که این گونه نیست؛ چراکه در سال 94حدود 320هزار 
نفر براي بهره مندي از این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد 
200هزار نفر با پرداخت مبلغ جریمــه، کارت پایان خدمت 
خود را دریافت کردند. در سال 95حدود 178هزار نفر دراین 
طرح ثبت نام کردند که براي حدود100هزار نفر از آنها پس از 

پرداخت جریمه، کارت پایان خدمت صادر شد.
جانشین سازمان وظیفه، طی اظهارنظری می گوید: بسیاري 
از منتقدان طرح خرید سربازي، اخذ معافیت با پرداخت پول 
را خدمت به افراد مرفه مي دانند، ولي آمارها نشــان مي دهد 
بسیاري از جوانان طبقه متوســط و حتي ضعیف هم در این 
مدت از این طرح استفاده کرده اند. اغلب افرادي که با استفاده 
از این طرح کارت پایان خدمت دریافت کردند،  داراي مدارك 
تحصیلي زیر دیپلم و دیپلم بودند. تصور مي شــد دست کم 
نیمي از 2میلیون و 500هزار نفر مشــمول این طرح، براي 
بهره مندي از این امتیاز اســتفاده کنند که براســاس آماري 
که جانشین سازمان وظیفه عمومي ناجا ارائه داد، 720هزار 
نفر مبلغ جریمه را پرداخــت و کارت پایان خدمت دریافت 

کرده اند.

رایزنی ها برای توقف خریدجریمه غیبت سربازی ادامه دارد؛

خدمت زورکی یا پولکی؟!
همزمان با سراسر کشور؛

 آزمون ورود به حرفه مهندسان 
در استان اصفهان برگزار می شود

همزمان با سراسر کشــور، آزمون ورود به حرفه مهندسان، امروز 
و فردا در حوزه دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراســگان( و 
شهرستان کاشان در دو نوبت 

برگزار خواهد شد.
رییــس اداره مقررات ملی 
ونظام مهندســی اداره کل 
راه وشهرســازی در این باره 
گفت: این آزمون در رشته های 
معمــاری، شهرســازی، عمران، 
تاسیســات برق، تاسیســات مکانیکی، 
نقشــه برداری و ترافیک در کلیه صالحیت ها و با حضور تقریبی 
9هزار نفر، همزمان با سراسر کشور در حوزه دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراسگان( و شهرستان کاشان در دو نوبت صبح 

و عصر برگزار می شود.
امیر زاغیان اظهار داشــت: در این دوره از آزمون و در راســتای رفاه 
حال داوطلبین و کاهش ســفرهای درون اســتانی، برای نخستین 
بار به طور همزمان این آزمون در شهرســتان کاشــان نیز برگزار ی 
شــود.وی تاکید کرد: ارائه کارت ورود به جلســه به همراه یک عدد 
کارت شناســایی معتبر الزامی بوده و مطابق دستورالعمل اجرایی 
آزمون های ورود به حرفه مهندســان و همان گونه که در ذیل کارت 
ورود به جلســه به کلیه داوطلبان اطالع رسانی شــده است، آزمون 
به صورت کتاب باز بوده و داوطلبان عالوه بر اســتفاده از کتاب های 
همراه خود، صرفا اجازه اســتفاده از ماشــین حســاب و جزوه های 
همراه خود را دارند و اســتفاده از رایانه شخصی، تبلت و سایر وسایل 
 الکترونیکی، میز نور، شیشــه، کاربن و سایر وســایل مشابه ممنوع

 است.

معاون پیشگیری دادگستری استان اصفهان:

تمایل به شکستن هنجارهای اجتماعی 
ناشی از بی تفاوتی جامعه است

معاون پیشگیری دادگســتری اصفهان گفت: تمایل به شکستن 
هنجارهای اجتماعی و قوانین، ناشی از 

بی تفاوتی جامعه است.
در  قنبــری  محمدرضــا 
روش هــای  همایــش 
پیشــگیری از وقوع جرم 
در اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: نظریــه پنجره های 
شکسته، محصول فکری دو 
جرم شــناس آمریکایی جیمز 
ویلســون و جورج کلینگ است که 
استدالل می کنند جرم نتیجه یک نابسامانی است که اگر برطرف 

نشود، جامعه با بی تفاوتی به آن دامن می زند.
وی افزود: در پیشگیری اولیه از وقوع جرم، تالش بر این است که 
افراد جامعه به ســوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند که در این 

زمینه، مدرسه و خانواده بیشترین نقش را دارند.
معاون پیشــگیری دادگستری اصفهان، پیشــگیری ثانویه را در 
به کارگیری شــیوه هایی برای حمایت از افراد در آســتانه خطر 
مانند معتــادان، ولگردان و کــودکان خیابانی دانســت و گفت: 
در این نوع پیشــگیری هدف آن اســت که با به کارگیری تدابیر 
مناســب و زودهنگام، از وقوع جرم توســط افرادی که در شرایط 
 بحرانی به ســر می برند و احتمال بزهکاری از ســوی آنها وجود 

دارد، پیشگیری شود.
قنبری گفت: پیشگیری سوم، تالش هایی برای جلوگیری از رفتار  
مجرمانه است تا مجرمان، اصالح و با محیط اجتماعی خود سازگار 

شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند.
وی افزود: ســومین پیشــگیری، درنتیجه عملیات شناســایی و 
تشخیص یا عملیات پلیسی برای دستگیری و زندانی شدن مجرم 

یا محکومیت و اصالح رفتار زندانی به کار می رود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 نقش موثر نگهبانان محله
 در کاهش سرقت

فرمانده انتظامی استان اصفهان، در گردهمایی موسسات خدمات 
حفاظتی مراقبتی تحت نظارت پلیس 
پیشگیری اظهار کرد: خط مقدم 
نیــروی انتظامی یا خط مقدم 
تامین نظــم عمومی و خط 
مقدم پیشــگیری از جرم، 
نگهبانان محله هســتند؛ 
بیــش از این بایــد از نقش 
نگهبانــان محلــه بــه مردم 
گفته شــود؟ ظرفیت ارزشمند، 
تاثیرگذار، آماده، مهیا، آموزش دیده و 

منسجم نگهبانان در خدمت مردم هستند.
ســردار مهدی معصوم بیگی بیان کرد: مجموعــه نگهبانان محله 
قانونمند و در حمایت نیروی انتظامی هستند و تجهیزات مربوط 
به انجام وظیفه را در اختیار دارند؛ جا دارد یکی از آسیب های این 
حوزه را بگوییم که هنوز نگهبانان محله به مردم معرفی نشده اند، 
برای این معرفی دقیق و تاثیرگذار بایــد برنامه هایی را طراحی و 

تدوین کرد و به مرحله اجرا گذاشت.
وی تصریح کرد: کارگروه هایی باید با محوریت پلیس پیشگیری و 
نمایندگانی از موسسات حفاظتی تشکیل شود و جلسات مستمری 
را برای پیگیری موضوعات برگزار کنند. حدود 100هزار نگهبان 
محله در کشور وجود دارد که متناسب با شرایط جمعیتی استان 
باید 7 هزار نگهبان محله در اصفهان فعال باشــند و اگر شــرایط 
اقتصادی را در نظر بگیریم، حداقل 10 هزار نگهبان محله باید در 

استان فعال باشند.

اخبار

تا سربازی نروی، مرد نمی شــوی! این جمله ای اســت که گاه و بیگاه، بزرگ ترهای خانواده، 
خویشاوندان یا حتی جمع دوستان به پسرهایی می گویند که هنوز خدمت سربازی نرفته اند؛ اما 

در نقطه مقابل، بسیاری از پسرها عامل اصلی این موفقیت شان را دو سال خدمت سربازی می دانند.

زاینده رود

آییــن تجلیــل از برگزیــدگان  فرزانه افسرطه
کشوری و استانی هفدهمین دوره 
مسابقات پرسش مهر ریاســت جمهور، همزمان با افتتاح 
هجدهمین دوره از این مســابقات، با حضور مســئوالن 
آموزش و پرورش استان اصفهان و نفرات برگزیده و برخی 

از مقامات استانی برگزار شد. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، در آیین تجلیل 
از برگزیدگان کشوری و استانی هفدهمین دوره مسابقات 

پرســش مهر رییس جمهور و آغاز هجدهمین دوره، در 
جواب این پرســش که»در محیط مدرســه، تحمل افکار 
دیگران، احترام به افکار دیگران و اخالق و ادب را چگونه 
تمرین کنیم؟« بیان داشت: مسابقه پرسش مهر، به از پیش 
فعال شدن ذهن پرسشگر دانش آموزان درمقابل سواالت 

مختلف کمک می کند. 
محمدحســن قائدیهــا، بــا اشــاره بــه اینکــه رییس 
جمهور پرســش هایی را مطرح می کنند که بخشــی از 
چالش هــای اصلــی جامعه و مــدارس اســت و هدف 
ایشــان، ســوق دادن ذهن و قلم و افکار دانــش آموزان 
به این ســمت اســت تــا بلکــه راهکارهــای مقابله با 
این گونــه معضــالت در رفتارهــا و تعامــالت بیــن 
 دانــش آمــوزان، از طریق پاســخ بــه این پرســش ها 
ارائه شــود. وی گفت: پرسش مهر ســال گذشته مربوط 
به خشونت و ریشــه های بروز آن، همچنین راهکارهای 
مقابله با این معضل اجتماعی بود که امروزه در جامعه رو 

به افزایش است. 
 مدیرکل آموزش و پرورش استان، با تاکید بر نقش و جایگاه 
محیط های آموزشی، مدارس و مربیان در فرهنگ سازی 
و پرورش دانش آموزان، افزود: باید بسترها و فضای الزم را 
در مدارس ایجاد کنیم تا دانش آمــوزان بتوانند به تقویت 

پرسشگری و ارائه راهکارهای الزم بپردازند. 

قائدیها در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: 
خوشــبختانه آموزش و پرورش استان اصفهان از بین ۶8 
دســتگاه اجرایی، رتبه اول را در ارزیابی عملکرد کســب 

کرده است.
درادامه، مدیر کل پیشــین آموزش و پرورش اســتان و 
معاون فعلی سما در دانشگاه آزاد استان اصفهان، با اشاره 
به بهترین جایگاه استان اصفهان در پاسخگویی به پرسش 
مهر سال گذشته، از لزوم انجام کارهای عمیق تری در این 

راستا سخن راند. 
سید رحیم مدنیان افزود: فلسفه پرســش مهر، توجه به 
جایگاه ویژه پرسشــگری در مدارس و کالس درس است. 
مدنیان با بیان اینکه انســان در ارتباط با دیگران ســخن 
می گوید و ســخن به صورت گپ، گفت وگــو، مجادله و 
مشــاجره پدیدار می گــردد، بر اهمیت پرسشــگری در 
پیشبرد دموکراسی و توسعه تاکید کرد و افزود: برای تحقق 
مردم ساالری و توسعه کشور، جامعه ما به شدت نیازمند 
پرسشــگر بودن است و یکی از شــروط الزم برای توسعه 
دموکراسی، پرسشگری است؛ لذا، کالس درس باید محلی 
برای آموزش و تقویت مذاکره، گفت وگو و پرسشگری باشد.

وی با اشــاره به تاثیر فرهنگ استبدادی در تاریخ گذشته 
ایران، از وجود حالــت تک گویــی در کالس های درس 

انتقاد کرد.

قائدیها، در آیین تجلیل از برگزیدگان کشوری و استانی هفدهمین دوره مسابقات پرسش مهر رییس جمهور:

توسعه و پیشبرد  دموکراسی، با تقویت پرسشگری دانش آموزان تحقق می یابد

مدیرکل آموزش و پرورش، در گردهمایی مدیران نواحی 
و مناطق آموزش و پرورش استان اصفهان:

 سال تحصیلی جدید
با کمترین مشکل شروع شد

مدیرکل آموزش و پرورش در گردهمایی رؤسای حوزه ستادی، 
مدیران نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان اصفهان، شروع 
سال تحصیلی جدید را با کمترین مشکل ارزیابی کرد و از تالیف 
و چاپ 300 جلد کتاب  با عناوین جدید در شــاخه های مختلف 

خبر داد.
محمدحسن قائدیها، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان، 
در جمع مدیران نواحی و رؤسای حوزه ستادی این نهاد، با اشاره 
به شروع مطلوب سال تحصیلی جدید، از کسب رتبه برتر آموزش 
و پرورش در بیستمین جشنواره شهید رجایی از بین ۶8 دستگاه 

اجرایی استان در گروه آموزشی و فرهنگی خبر داد.
وی در ادامه، به بیان دالیل اســتقرار نظــام مدیریت عملکرد در 
آموزش و پرورش پرداخت و با اشاره به کارگروه توسعه مدیریت 
گفت: از جمله کمیته های مربوط به این کارگروه، کمیته ساختار 
و فناوری مدیریت، توســعه دولت الکترونیک، سرمایه انسانی و 

سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی است. 
وی با اشاره به ســطوح اســتقرار، فرآیند ارزیابی و نحوه ارزیابی 
عملکرد در نظام مدیریت عملکرد آمــوزش و پرورش، بیان کرد: 
در سال 95، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی شش برنامه را جزو 
شاخص های عمومی و 34 برنامه را جزو شاخص های کلی تعریف 
کرده و شــاخص های عمومی را برنامه مهندسی و نقش ساختار 

دولت و برنامه دولت الکترونیک عنوان نمود.
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محرومیت حسن جعفری احتماال این توفیق اجباری را نصیب سرمربی سپاهان 
خواهد کرد تا مثل مقطع پایانی فصل پیش، از عارف غالمی در سمت راست خط 

دفاعی سپاهان استفاده کند. 

عارفبهترکیبسپاهانبرمیگردد؟

در حاشیه

 فضای مجازی و سلبریتی  ها 
به کمک آینده سازان آمدند

حرکت هماهنگ 
برای مصاحبه های   سریالی

در شرایطی که تالش های صورت گرفته برای پیدا کردن 
اسپانسر و حامی مالی برای تیم آینده سازان میهن جواب 
نداد، باید دید موج رسانه ای ایجادشده و ورود سلبریتی ها 
به ماجرا، می تواند بــه کمک این تیم بیایــد یا خیر؟از 
چند ماه قبل بود که زمزمه هــا در خصوص انحالل تیم 
فوتبال آینده ســازان میهن نجف آباد به گوش می رسید 
و بازیکنان و مدیریت باشگاه از لزوم پیدا کردن اسپانسر 
صحبت می کردند. در ادامه نیز خبر مذاکره با باشــگاه 
سپاهان مطرح شد و جامعه ورزش امیدوار بودند با تحت 
حمایت رفتن این تیم توسط باشگاه اصفهانی، قهرمان 
لیگ، نگرانی از بابت فعالیت نداشــته و بتواند به  دور از 
استرس های همیشــگی، از قدرت فوتبال بانوان استان 
دفاع کند.با این  حال مذاکره با باشگاه سپاهان به دالیل 
نامعلوم به نتیجه نرسید و بی نتیجه ماندن سایر تالش ها 
نیز موجب شد تا شــامگاه دوشــنبه، خبر انحالل تیم 
قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال بانوان مطرح شود.
انتشار این خبر، واکنش های زیادی را در فضای مجازی 
به همراه داشت و حتی ماجرا به پخش زنده تلویزیونی و 
پخش خبری یکی از شبکه های سیما نیز رسید.در این 
میان، برخی مدعی مذاکره با اسپانســرهای خصوصی 
شدند و ســلبریتی ها نیز به روال مرســوم، برای دفاع از 
حقوق تضییع شده بانوان فوتبالیســت، در صفحه های 
شــخصی خود عکس هایی از تیم آینده سازان میهن و 
فیلم مربوط به گالیه بازیکنان این تیم را گذاشتند.در این 
میان، مدیرعامل باشگاه آینده سازان نیز در گفت وگوهای 
ســریالی با رســانه های مختلف، با آب وتاب به تشریح 
وضعیت بی پول این تیم پرداخته و تاریخ انحالل این تیم 
را تا رسیدن احتمالی اسپانسر به تاخیر انداخت.از سوی 
دیگر نیز خبرنگار فارس تالش کرد با سرمربی و بازیکنان 
این تیم صحبت کند که هیچ کدام پاسخگو نبودند و به 
نظر می رسد طی یک حرکت هماهنگ، مدیرعامل وظیفه 
جواب دادن به رسانه ها را بر عهده گرفته است تا سیاست 
یکسانی در پیش گرفته شــود. قرار بود لیگ برتر فوتبال 
بانوان پس از یک  بار تاخیر از جمعه هفته جاری شــروع 
شود که بازهم به تاخیر افتاده و در فرصت باقی مانده تیم 
آینده سازان شــانس دوباره ای برای پیدا کردن اسپانسر 
پیدا می کند اما آنچه مسلم اســت پیدا شدن احتمالی 
اسپانســر نیز نباید بر وضعیت عجیب این تیم و شرایط 
پیرامونی آن سایه بیندازد و حق جامعه ورزش و رسانه 

است که از حقایق مهمی با اطالع شوند.       

خبر روز

ملی پوش اصفهانی تیم ملی بسکتبال بانوان اظهار کرد: مسابقات 
بسکتبال دختران زیر 16 سال آسیا به 

میزبانی هندوستان برگزار می شود 
و ما خودمان را برای حضور در 

این رقابت ها آماده می کنیم.
رکسانا کریمی افزود: آخرین 
اردوی تدارکاتــی تیم ملی از 
بیست وسوم تا بیست وهشتم 

مهرمــاه امســال در ســالن 
مجموعه ورزشــی آزادی تهران 

برگزار می شــود؛ طی 5 مرحله اردوی 
انتخابی نهایتا نفرات فیکس مشخص شدند که من از استان اصفهان 
جزو این نفرات در رقابت ها حضور پیدا می کنم. ملی پوش اصفهانی 
تیم ملی بسکتبال دختران نوجوان تصریح کرد: امسال برای اولین 
بار است که ایران در رده ســنی نوجوانان، تیم اعزام می کند و در 
رقابت ها حاضر می شود به همین خاطر شناخت زیادی روی رقبا و 

سایر تیم های شرکت کننده نداریم.
وی خاطرنشان کرد: 5 سال است که به طور حرفه ای در این رشته 
فعالیت می کنم و هم اکنون عضو تیم فوالد مبارکه سپاهان هستم 
و با این تیم در مسابقات لیگ نوجوانان کشور حضور دارم؛ در دور 
رفت رقابت ها با شکست همه تیم ها توانســتیم در گروه خودمان 

اول شویم. 

 حضور بانوی نوجوان اصفهانی
 در رقابت های بسکتبال آسیا

استعفای محمد تقوی از مدیریت فنی باشگاه پدیده اتفاق عجیبی بود. او هفته 
گذشته و زمانی که نامش به عنوان یکی از گزینه های دستیاری استقالل 
مطرح شد، گفت که به قراردادی که با پدیده دارد احترام می گذارد اما معلوم 
نشد بعد از بازگشت تقوی به ایران چه اتفاقی افتاده که او ترجیح داد در صفحه 
اینستاگرامش، خبر استعفایش را رسانه ای کند. مدیر فنی سابق پدیده درباره 
دلیل تصمیمش می گوید:» دوست نداشتم از پدیده جدا شوم اما به خاطر 
یک مشکل حرفه ای فوتبالی چاره ای جز این کار نداشتم. من روز اولی که به 
پدیده آمدم چارچوب وظایف و حوزه اختیاراتم را مشخص کردم و قرار نبود 
محدودیتی در کار من ایجاد شود، اما گذر زمان این داستان را عوض کرد. سعی 
کردم خودم را با شرایط  جدید تطبیق دهم، اما نهایتا به این نتیجه رسیدم که 

نمی توانم در تیم تاثیرگذار باشم و به همین دلیل استعفا دادم.«

گویا قرار نیست رابطه ســرمربی تیم ملی و سرمربی پرسپولیس رنگ 
آرامش ببیند و هــر اتفاقی که درباره این دو نفــر رخ دهد، به لجبازی 
 کی روش با برانکو یــا بالعکس ربط داده می شــود. نمونه اش تحلیل
 نامه نیوز درباره حضور بیرانوند، سیدجالل و وحید امیری در بازی تیم 

ملی مقابل روسیه است. 
به نوشته این سایت، در شرایطی که پرسپولیس با استقالل خوزستان 
بازی دارد، برانکو امیدوار بود که کی روش از ملی پوشــان پرسپولیس 
در این دیدار استفاده نکند تا پروفسور آنها را برای بازی لیگ در اختیار 
داشته باشد، اما سرمربی تیم ملی از تمام این نفرات به عالوه طارمی که 
نمی تواند برای پرسپولیس بازی کند، استفاده کرد تا برانکو چاره ای 

جز عدم بازی دادن به این نفرات نداشته باشد.

تقوی:

قرار نبود محدود شوم
لجبازی کی روش با برانکو؟

خبری از آرامش نیست

 جام جهانی، بزرگ ترین رویداد فوتبالی است که هر ۴ سال یک بار 
بهترین تیم ها و بهترین بازیکنان دنیا را گرد هم جمع می کند، اما بارها 
هم پیش آمده که بازیکنان بزرگ از حضور در این تورنمنت فوتبالی 
بازمانده اند. در بازی های انتخابی جام جهانی روســیه که قرار است 
تابستان آینده برگزار شود هم برخی از بازیکنان بزرگ از رسیدن به 

این تورنمنت بازماندند که در زیر اشاره ای به آنها می کنیم:
پیره امریک اوبامیانگ:ستاره گابنی بوروســیا دورتموند فاصله 
زیادی با کمک به کشــورش برای رســیدن به جام جهانی آن هم 
برای اولین بار نداشت، اما بعد از رسیدن به دور سوم گابن افت کرد. 
اوبامیانگ در بازی های پایانی در گلزنی ناکام بود؛ البته که او ۲۸ سال 

سن دارد و هنوز فرصت برایش باقی است.
گرت بیل:قهرمان ولزی در مســیر رســیدن به نیمــه نهایی یورو 
۲۰16 موثر بود، اما از آن به بعد کمکی از دســتش بر نیامد؛ البته او 
در بازی های انتخابی جام جهانی بــه خاطر مصدومیت، بازی مقابل 
ایرلند را از دست داد و نتوانست تیم ملی کشورش را به سمت روسیه 

هدایت کند.
ادین ژکو:بلژیک توقف ناپذیر، باعث شد در گروهشان یونان و بوسنی 
و هرزگووین برای رتبه دومی رقابت کنند.در نهایت هم یونان موفق 
شد راهی پلی آف شود. ادین ژکو، ستاره رم، در این بازی ها 5 گل زد، 

اما موفق نشد تیمش را راهی جام جهانی کند.
مارک همسیک:اسلواکی، تیم ملی همسیک، در بازی های انتخابی 

کار را با دو شکست و یک مساوی شروع کرد، اما با برد ۳ بر صفر مقابل 
مالت این تیم در رتبه دوم قرار گرفت. در نهایت از رســیدن به جام 
جهانی بازماندند تا ستاره ناپولی هم بازی های روسیه را از دست بدهد.

ریاض محرز:ستاره الجزایری لســتر، شانسی برای بازی در روسیه 
ندارد. کشوری که در آفریقای شــمالی قرار دارد در  گروهش دوران 
سختی داشــت و در نهایت هم بعد از نیجریه، زامبیا و کامرون قرار 

گرفت و نتوانست راهی جام جهانی ۲۰1۸ شود.
آرین روبن:بازیکنی که در فینال جام جهانی ۲۰1۰ بازی کرده بود 
و در سال ۲۰1۴ هم به نیمه نهایی رسیده بود، اعالم کرد از بازی های 
ملی بازنشسته شده است. وینگر بایرن مونیخ در دیدار تیمش مقابل 
ســوئد که با برد ۲ بر صفر هلند همراه بود هر دو گل را زد، اما برای 

راهیابی به جام جهانی کافی نبود.
الکسیس سانچس:بعد از رساندن شیلی به قهرمانی کوپای آمریکا 
در سال های ۲۰15 و ۲۰16 و البته زدن ۷ گل در بازی های انتخابی 
این دوره، الکسیس نمی تواند با شــیلی در بازی های روسیه حاضر 

باشد. او حاال باید بازی ها را از خانه تماشا کند.
آرتورو ویدال:الکسیس تنها سوپراستار شیلی نبود که جام جهانی 
را از دست داد. ویدال، ســتاره بایرن مونیخ که در بازی های انتخابی 
جام جهانی برای تیم ملی کشورش 6 گل زده بود هم دیگر ستاره ای 
است که در این بازی ها حضور نخواهد داشت. این اولین بار بعد از سال 

۲۰۰6 است که شیلی نتوانسته به جام جهانی راه پیدا کند. 

در گزارشی منتشر شد؛

غایبان بزرگ جام جهانی

قاب روز

آخرین لحظات »روبن« با هلند
هلند با وجود پیروزی دو بر صفر بر سوئد در آخرین بازی مرحله گروهی انتخابی جام جهانی از صعود 
به این مسابقات باز ماند. هر دو گل هلند را در این مســابقه »آرین روبن« زد. خبر نرسیدن هلند به 
جام جهانی روسیه شوک بزرگی محسوب می شد، اما بعد از بازی خبر شوکه کننده دیگری رسید. 
روبن از تیم هلند خداحافظی کرد!  بعد از مسابقه عکسی منتشر شد که می شود گفت آخرین لحظات 
حضور روبن در تیم ملی هلند را نشان می داد. این عکس در اغلب رسانه های دنیا منتشر شد و بازتاب 

زیادی هم پیدا کرد.

گزارش

بازیکن تیم گیتی پسند پس از تساوی تیمش مقابل ملی حفاری 
اظهار کرد: بازی خوبــی بود. در طول 

بــازی صاحــب بــازی بودیم و 
می توانســتیم پیروز باشــیم 
امــا در کل نتوانســتیم از 
موقعیت هایمــان اســتفاده 
کامل را ببریم و در آخر به زور 

بازی را به تساوی کشاندیم.
عباس آقایــی افــزود: همه از 

گیتی پســند انتظــار قهرمانــی 
دارند.بیشــتر تیم ها هم بــرای نباختن 

مقابل ما دفاعی بازی می کنند. این مســئله موجب می شود اسیر 
ضد حملــه شــویم و گل بخوریم.این موضوع فشــار زیادی روی 
 بازیکنان ما دارد و امیدوارم بد شانسی دســت از سر گیتی پسند 

بردارد.
وی تاکید کرد: نگاه ها باید نسبت به فوتسال عوض شود. فوتسال 
تیمی اســت که مدال جهانی و ســکو دارد. پاداش سیصد دالر و 
 پاور بانک درشــأن فوتسالیســت ها نبود و امیــدوارم این نگاه ها

 عوض شود. 

 بازیکن ملی پوش تیم گیتی پسند:

 پاداش سیصد دالری 
در شأن فوتسالیست ها نبود

گفته می شد استقاللی ها قرار اســت با همکاری محمد محمدی 
دروازه بان سابق این تیم، شــرایط برپایی اردو را در کشور آمریکا 

فراهم کنند. 
محمدی در خصوص جلســه ای 

که با استقاللی ها در این زمینه 
داشــته اینطور می گوید: »با 
توجه به اینکه خیلی وقت بود 
ایران نبودم و نمی شود هم به 
مصاحبه ها اســتناد کرد، بعد 

از صحبت هایی که مســئوالن 
استقالل انجام دادند متوجه شدم 

مجتبی جباری و علیرضا منصوریان چه 
رنج هایی در این تیم کشیده اند.

فکر می کنــم جبــاری و منصوریــان در طول همــکاری خود 
با این افــراد خیلی بیراه صحبــت نکرده اند. متاســفم برای تیم 
 بزرگ اســتقالل که مدیریتش به اینگونه افراد ســپرده شــده 

است.«
دروازه بان سابق استقالل در مورد صحبت های افتخاری می گوید: 
»من بازیکن ایشان نیستم که با این ادبیات با من صحبت می کند! 
شــما از من خواســتید که این کار را انجام بدهم و خدا را شــکر 
چون هیچ کاری را بدون مشــاوره انجام نمی دهــم، قبول کردم 
اما متاسفانه در فوتبال ایران هیچ چیز سر جای خودش نیست و 
آدم ها به راحتی دروغ می گویند. نمی خواســتم پرونده دیگری به 
پرونده های استقالل اضافه شــود و خدا را شکر با طناب دوستان 

داخل چاه نرفتم!«

گالیه دروازه بان سابق استقالل از افتخاری؛

درست با من صحبت کنید

گالیه روز

سپاهان- سیاه جامگان، پدیده - ذوب آهن؛

طلب6امتیازیتیمهایاصفهانیازمشهدیها

نقل قول روز

ســیدایوب سفارت آمریکا در امارات که با صدور روادید برای 
موسوی مخالفت کرده بود، با واکنش 

فدراسیون وزنه برداری کشورمان 
مواجه شد. همین موضوع باعث 
شــد تا با اعطای وقت مجدد، 
جواز صــدور روادیــد وی را 
صادر کند.در همین راســتا، 
محمدرضا کاظمی نژاد نیز که 

در فهرســت کاروان اعزامی به 
عنوان مدیر فنی تیم بزرگســاالن 

اضافه شده بود، روادید این کشور را دریافت 
کرد.تیم ملــی وزنه برداری کشــورمان آذر ماه جهــت حضور در 

مسابقات قهرمانی جهان عازم آمریکا می شود.

روادید وزنه بردار ملی پوش ایران 
توسط آمریکا صادر شد

اتفاق روز

امید عالیشاه، مهاجم پرسپولیس، تصور می کرد جدایی از 
این تیم می تواند شانس حضور در ترکیب اصلی سایر تیم ها 
و رسیدن به تیم ملی را برایش به دنبال داشته باشد. او خود 
را سرباز باشگاه تراکتورسازی کرد تا شاید در ترکیب اصلی 
این تیم شانسی برای بازی داشته باشــد، اما با محرومیت 
تراکتورسازی، محروم شــد.حاال نه راهی برای بازگشت به 
پرسپولیس می بیند و نه زمانی برایش به وجود می آید تا برای 

تراکتورسازی بازی کند. 
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مدیر برنامه های پیشین سید مجید حسینی و محمد ابراهیمی 
به خاطر عدم انجام تعهداتشان از این دو بازیکن به فیفا شکایت 
کرده است. در نامه ای که این مدیر برنامه به فیفا ارسال کرده، 
درخواست شده که جلوی بازی این دو بازیکن برای استقالل و 
تراکتورسازی گرفته شود!رونوشت این نامه به محمد ابراهیمی 
و سید مجید حسینی و باشگاه تراکتورسازی و استقالل ارسال 
شده و حاال باید دید که این موضوع چه بازخوردی خواهد داشت.

 ارگان خبری باشگاه پرسپولیس بار دیگر به اعتراض از برنامه ریزی 
ســازمان لیگ و تیم ملی پرداخت و در حالــی این اعتراض ها را 
می شنویم که پرسپولیسی ها از حدود ۲۰ روز قبل، همه چیز در 
مورد این اردو و برنامه های خود را می دانستند و موضوع عجیب 
و غیرعادی در این میان وجود نداشــت. حاال و به فاصله یک روز 
 تا شــروع دوباره لیگ، صــدای اعتراض سرخپوشــان به گوش

 می رسد.

شکایت یک مدیر برنامه از 2 بازیکن سرخابیاعتراض عجیب پرسپولیسی ها به تیم ملی تیر عالیشاه به سنگ خورد

سمیه مصور هفته نهم رقابت های لیگ برتر پس از 
دو هفته تعطیلی در حالی عصر امروز و 
فردا پیگیری می شود که تیم های اصفهانی سپاهان و ذوب 
آهن در ایــن هفتــه رودروی حریفان مشــهدی خود قرار 
می گیرند و فوتبالدوستان اصفهانی امیدوارند باالخره در این 
 هفته، شــش امتیاز کامل به اندوخته تیم های همشــهری

 نصف جهان واریز شود.
طالیی پوشان دراندیشه شکست طلسم

زرد پوشان اصفهانی در حالی عصر فردا از ساعت 16 به مصاف 
شــاگردان میثاقیان می روند که این دیــدار به یمن حضور 
ســعید آقایی در ترکیب تیم ملی با تعویق یک روزه همراه 
شد و کمیته مسابقات ســازمان لیگ،  ابتدای هفته جاری 
با درخواست باشگاه ســپاهان برای انتقال دیدار این تیم  از 
پنجشنبه به  جمعه موافقت کرد تا این تعویق یک روزه کمک 

مهمی به تیم بحران زده سپاهان باشد.
شــاگردان زالتکو کرانچار  کــه پس از باخت بــه تیم نفت 
تهران در همســایگی تیم های فانوس به دست، قرار گرفته 
برای رهایی از این وضعیت چاره ای جز شکســت شاگردان 
میثاقیان و کسب حداکثر امتیاز این بازی را ندارند تا بتوانند 
با  گرفتن ۳ امتیاز این بازی دستی به سر و رویشان در جدول 
رده بندی بکشند.ســپاهانی ها با وجود سپری شدن هشت 
هفته همچنان در حســرت اولین پیروزی خانگی هستند و  
می خواهند با برتری مقابل سیاه جامگان به طلسم نبردن در 

دیدارهای خانگی پایان دهند. طالیی پوشان در چهارمسابقه 
قبلی خود در ورزشــگاه نقش جهان به چهار تساوی پیاپی 

برابر میهمانان خود قناعت کرده اند.
پیروزی برابر ســیاه جامگان که  از قضا  ایــن روزها حال و 
روز خوشــی  ندارد و  با یک پله باالتر از سپاهانی ها در رده 
سیزدهم جدول جای خوش کرده، برای کرانچار  که زمزمه 
اخراجش از اردوی زرد پوشــان به گوش می رسد، اهمیت 
چندانی دارد. کرانچار برای اینکه بتواند ســکو نشینان را با 
خود همراه کند و اندکی از حواشی شکل گرفته حول و حوش 
نیمکت سپاهان بکاهد چاره ای جز برتری در این دیدار ندارد؛ 
چرا که قرار گیری این تیم در رده های نزدیک به قعرجدول 
برای ســپاهانی ها که عنوان پر افتخارترین تیم لیگ برتر را 
یدک می کشند چندان به مذاق هواداران خوش نیامده و  اگر 
شکستی دیگر در ورزشــگاه نقش جهان روی دهد، کرانچار 
باید چمدانش را ببندد و آماده رفتن شود. سپاهان در آخرین 
میزبانی خود از سیاه جامگان با گل های احسان حاج صفی و 
جالل الدین علی محمدی در مقابل تک گل مهران عسگری 

در ورزشگاه فوالدشــهر حریف مشهدی را 
شکست داد.

نیاز مبرم سبز پوشان به پیروزی 
شــاگردان قلعه نویی که هفته گذشــته در 

ورزشگاه فوالدشهر مقابل شاگردان دایی متوقف شده اند این 
هفته از ساعت 16:۳۰ در مشهد 

به مصاف تیمی می روند که  این روزها باالتر از پرسپولیس 
در رده دوم جدول قرار گرفته و روی کاغذ شانس رسیدن به 
صدرجدول در پایان این بازی را دارد.سبزپوشــان اصفهانی 
در حالی رو در روی  تیم پدیده قرار مــی گیرند که مهدی 
رجب زاده، کاپیتان اول تیمشــان را بــه دلیل مصدومیت 
در کنارخــود ندارند و بــرای قرارگیــری در جمع مدعیان 
نیاز ویژه ای به کســب حداکثر امتیازات این دیدار دارند تا 
بتوانند همچنان سودای سهمیه آسیایی و قهرمانی را در سر 
بپرورانند؛ چرا که ذوبی ها امســال برخالف دوره های قبلی 
وداعی زود هنگام با جام حذفی داشته اند و امیدی جز لیگ 
برتر ندارند.ذوبی ها که این روزها بــا 11 امتیاز  از ۸ دیدار 
خود در رده هفتم جدول رده بندی لیگ برتر جای دارند از 
آخرین دیدارشان با تیم پدیده خاطره خوشی ندارند که در 
فصل گذشته با تساوی مقابل این تیم، نوار پیروزی های پی 
در پی این تیم در 5 هفته متوالی پاره شد و تکرار این نتیجه  
در این دیدار نمی تواند چندان برای ســبز پوشان خوشایند 
باشد؛ چرا که شــاگردان قلعه نویی در هشت هفته گذشته 
لیگ برتر امتیازات زیادی را به خاطر تساوی های پر تکرار از 
دست داده اند و برای قرارگیری در دایره مدعیان نیاز مبرم به 
سه امتیاز این دیدار دارند و امیر قلعه نویی برای پیروزی در 
این دیدار حساب ویژه ای روی تبریزی که این روزها با 5 گل 
در صدرگلزنان برتر لیگ برتر قرار دارد باز می کند تا با گلزنی 
تبریزی مانع از امتیاز گرفتن این تیم مشهدی در مشهد شود.
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ویژه

نهمین اجالسیه شهدای روحانی، امروز در اصفهان برگزار می شود؛

شهدایی که فخر شیعه و روحانیت شدند

اولین کنگره، سال 88 و در استان اصفهان برگزار شد. خب، خیلی هم عجیب نیست اگر در حوزه ایثار و مقاومت، خیلی از »اولین«ها به اصفهان تعلق داشته باشد؛ استانی که سرافرازانه، بیشترین  سمیه 
شهید و فرمانده شهید را در اختیار دارد. در حوزه شهدای روحانیت نیز اصفهان این افتخار را دارد که با تقدیم بیشترین شهید روحانی، از پیشتازان عرصه پیوند حوزه و مقاومت باشد. آمار باالی پارسادوست

شهدای روحانیت در استان اصفهان، باعث شد برای اولین بار این امتیاز به اصفهان تعلق گیرد که در آن کنگره شهدا برگزار شود. کل شهدای روحانیت در سطح کشور 4هزار و 558 نفر هستند  
که از این تعداد، 5۹0 شهید به استان اصفهان تعلق دارند. ازسوی دیگر، شهرستان نجف آباد  با 103 شهید روحانی، به تنهایی میانگین باالتری درمقایسه با بسیاری از استان های کشورمان دارد. این آمار و ارقام مایه 
افتخار ما اصفهانی هاست؛ شهری که زنگ هرخانه اش را بزنی، مادر یا پدر شهیدی در را به رویت باز می کند.  امسال قرار است نهمین اجالسیه شهدای روحانی در اصفهان برگزار شود. مسئوالن هدف از برگزاری 
این اجالسیه را »تجلیل از شهدا و زنده کردن یاد و خاطره آنها، استفاده از ایثارگران حاضر در دوران دفاع مقدس ، اطالع رسانی به همگان و نسل جدید طالبی که بدانند نقش حوزه علمیه و روحانیت در پیروزی 
انقالب بسیار برجسته بوده« عنوان کرده اند.  هرسال یک شهید به عنوان »شهید شاخص سال« انتخاب می شود تا در اجالسیه از وی یاد کنند. امسال نوبت به شهید »حسن بهشتی نژاد« رسید؛ شهید مظلومی که 

در سوم مرداد ماه سال 1360 برابر با روز شهادت امام علي)ع(، توسط تروریست های گروهک منافقین در خانه اش ترور شد و به شهادت رسید.

خانواده:  پدرش مرحوم حجت االسالم سید مصطفی، از اساتید حوزه 
علمیه اصفهان بود.

اســاتید: در قم از محضر اســاتیدی همچون حضرات آیات حسین 
نوری همدانی، محمدفاضل لنکرانی، آیت ا... حائری یزدی و صانعی 

استفاده کرد.
ویژگی شاخص اخالقی: سخت کوشی و جدیت در تحصیل و تحقیق 

و داشتن اخالق نیکو
فعالیت های پیش از انقالب: در مبارزات بسیار فعال بود؛ نمونه اش بعضی از سخنرانی های پر حرارت در اصفهان 
طی سال های 56-57 اســت و بعد از پیروزی در ستاد تبلیغ و منبر شــدیدا در مقابل خط های انحرافی فکری و 
سیاسی نفاق و لیبرالیسم می ایستاد و روشنگری می کرد و باالخره با اصرار بعضی از علما و دوستانش وارد حرفه 

قضاوت در شیراز شد.
فعالیت های پس از انقالب:  پس از پیروزی انقالب اسالمی به تبلیغ و تدریس در نهادهای انقالبی همچون جهاد 

سازندگی و سپاه، مشغول و در نهایت از طرف مردم اصفهان به نمایندگی مجلس شورای اسالمی انتخاب شد. 
شهادت: در سوم مرداد ماه سال ۱۳6۰ شمســی برابر با روز شهادت امام علی)ع(، توسط تروریست های گروهک 

منافقین در خانه  اش ترور شد و به شهادت رسید.

شهید شاخص
شهید حجت االسالم سید حسن بهشتی نژاد؛

 اسوه پایداری مردم اصفهان
سال تولد: سال 1324 در اصفهان

خاطرات و زندگی نامه شــهدا، پــس از جمــع آوری، در کتابی به 
نام »شــاهدان روحانی« در 2 جلد در همان ســال های نخستین 
کنگره چاپ شــد و در اختیار عالقه مندان قــرار گرفت. بعد از آن 
در ستاد کنگره شــهدای روحانی به ریاســت امام جمعه اصفهان 
آیت ا... طباطبایی نژاد، مقرر شد هرســال در برخی مدارس علمیه 
و شهرستان ها در طول ســال به صورت یادواره  و ساالنه، اجالسیه 
شهدا و ایثارگران روحانی در مرکز اســتان برگزار شود که تاکنون 

ادامه دارد.
ما موظفیم از شهدا و ایثارگران تجلیل کنیم تا برکات آنها در جامعه 

مشاهده شود؛ لیکن زمانی که یاد شهدا زنده باشد و اهداف شهدا را دنبال کنیم، راه شهدا را گم نکرده و این مسیر 
را با قدرت ادامه می دهیم. اگر امروز عزت وافتخار و امنیت داریم و پرچم جمهوری اســالمی با افتخار در دنیا 

برافراشته شده، به برکت خون شهداست که شهدای روحانی بخشی از آنها هستند.
از جمله اقدامات ستاد کنگره، می توان بازدید از ۱5 خانواده شهید روحانی و جمع آوری اطالعات و مصاحبه و 
تدوین آنها، تجلیل از خانواده شهدا به ویژه خانواده شهید بهشتی نژاد در اجالسیه و تهیه دایره المعارف روحانیون 
حاضر در دوران دفاع مقدس را نام برد. نقش امروز طالب در پاسداری از خون شهدا تبیین شده و ما امروز هم 
دفاع مقدس داریم اما نوع آن فرق کرده و امروز میدان جنگ نرم برپاست و روحانیون باید به ایفای نقش در این 

زمینه بپردازند و پیام شهدا را به دیگر نسل ها منتقل کنند. 
امروز در میان شهدای مدافع حرم نیز شهدای روحانی وجود دارند که این موضوع نمایانگرحضور فعال این قشر 
در جبهه جنگ نرم و جنگ سرد است. معیار انتخاب شهدای شاخص سال، تالیفات این شهدا، مسئولیت های 

اجرایی و نقششان در اجتماع و مدت زمان زندانی شدنشان قبل از انقالب و مسئولیت آنان در جبهه است.

حجت االسالم رضا غفاری پور 
دبیر نهمین اجالسیه شهدا و ایثارگران روحانی:

نباید راه شهدا را گم کنیم

هروقت از شهدای روحانی اصفهان در 8 سال دفاع مقدس 
یاد  شــود، نام »جالل« به میان می آید. در کنار نام شهید زاینده رود

میثمی و شهید ردانی پور ، نام این شهید در ابتدای فهرست 
دالوری هاست. بچه های هیئت خردساالن بنی فاطمه در محله دردشت که »جالل« 
هم یکی از آنها بود، حاال البد هرکدام برای خود مردی شده اند. اگر مثل جالل شهید 
نشده باشند، یادشان هست که از همان بچگی عاشق قرآن بود و با تالوت و حفظ 
قرآن، همساالن و بزرگ ترها را به وجد می آورد و بیشتر اوقات فراغت خود را با حفظ 
قرآن سپری می کرد. دانشــگاه برادرش که تمام شــد، فرصت پیدا کرد تا در قم 
تحصیالت و مبارزاتش را ادامه دهد؛ عشقش به فراگیری علوم دینی، وی را راهی 
حوزه علمیه کرد. او هم در مدرسه حقانی قم درس خواند و همان جا بود که با آیت 
ا...بهاء الدینی آشنا شد. از آن زمان به بعد جالل مدام در حال تبلیغ دین بود و در 
اجتماع مردم قم در تاریخ ۱7دی ماه ۱۳56 شجاعانه ایستاد و درخشید.  با پیروزی و شکوفایی انقالب، جزو عناصر اولیه  
کمیته  دفاع شهری، حرکت های مردمی اصفهان را سازماندهی کرد؛ قبل از آن هم در جریان تحصن تاریخی مردم در منزل 

آیت ا... خادمی در مورد اعتصاب غذای زندانیان سیاسی نقش بسزایی ایفا کرده بود.
در ساماندهی راهپیمایی های سال 57 شهید افشار در اصفهان نقشی کلیدی داشت و در بسیاری از این گردهمایی ها به 
سخنرانی می پرداخت. با پیروزی انقالب، از عناصر اولیه کمیته دفاع شهری اصفهان شد و سپس به عنوان مربی عقیدتی در 
پادگان های آموزشی خدمت کرد. با تشکیل سپاه، با عالقه بسیار به پایه ریزی دروس عقیدتی برای آموزش به رزمندگان 

پرداخت و همواره به عنوان یک معلم مهذب اخالق در بین رزمندگان شهره بود.
می گویند عاشق امام زمان)عج( بود و نام ایشان را که می شنید، بی اختیار به گریه می افتاد. 

روایت می کنند آیت ا... بهاءالدینی )ره(، استاد این شهید بزرگوار که خود تندیس عرفان و آیینه بصیرت و  سالک واصل است، 
او را »ذاکر قریب البکا« نامید. زمانی که آیت ا... بهاءالدینی)ره( بعد از شهادت جالل از اصفهان می گذشتند، به همراهان 
گفتند: »من ستون نوری می بینم که از یک گوشه اصفهان تا عرش اعلی امتداد یافته است«. زمانی که همراهان اتومبیل را تا 
محل مدنظر هدایت کردند، به گلستان شهدای اصفهان رسیدند و آن زمان آیت ا... بهاءالدینی)ره( گوشه ای از گلستان شهدا 
را با دست نشان دادند و گفتند: این ستون نور از اینجا برمی خیزد. زمانی که همراهان به محل مدنظر رفتند، سنگ مزار شهید 
روحانی جالل افشار را مشاهده کردند. وقتی هم پس از شهادت او، عکسش را به محضر آیت ا... بهاءالدینی)ره( عرضه کردند، 
بی اختیار اشک از چشمان ایشان جاری شد؛ به طوری که قطرات اشک روی عکس جالل افتاد. در همین حین ایشان گفتند: 

»امام زمان )عج( از من یک سرباز خواست؛ من هم صاحب این عکس را معرفی کردم. اشک من، اشک شوق است.«

روحانی شهیدی که عاشق امام زمان)عج( بود؛

 امام زمان)عج( سرباز می خواست؛ »جالل« 
را معرفی کردم

شهدا و ایثارگران روحانی در مظلومیت قرار گرفته اند و نقش و جایگاه آنها 
در هشت سال دفاع مقدس مورد غفلت واقع شده است. عظمت و وجه تمایز 
روحانیت شیعه باید برای نسل جدید حوزه های علمیه تبیین شود. بزرگ ترین 
وجه تمایز روحانیت شیعه این است که خود پیشتاز عمل به ویژه در عرصه 
جهاد و شهادت هســتند.  در زمان جنگ تحمیلی حدود سه هزار روحانی 
در اصفهان حضور داشتند که یک ششم آنها در عرصه جهاد به درجه رفیع 
شهادت نائل شدند. ۱۰ ســال قبل تصمیم گرفته شد تا برای برطرف شدن 

مظلومیت از چهره شهدای روحانی، ساالنه کنگره ای برگزار شود.

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد:

شهدای روحانی در مظلومیت قرارگرفته اند
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 منصور نجفی، مدیر منطقه ۶ شــهرداری اصفهــان، از کلنگ زنی احیای بافت 
فرسوده محله همت آباد با حضور وزیر راه و شهرسازی و شهردار اصفهان خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به رتبه نخست حمل بار و رتبه سوم 
حمل مسافر استان اصفهان در کشور، اظهار داشت: در این شرایط به دنبال توسعه شبکه 
آزاد راهی در استان اصفهان هستیم تا بتوانیم مسیرهای شمال- جنوب و شرق-غرب 
را در این استان توســعه داده و فعال کنیم.حجت ا... غالمی با بیان اینکه طی سه سال 
گذشته کریدور شمال و جنوب استان را فعال کردیم، افزود: امسال نیز در بحث آزادراه ها 
قراردادهای جدیدی منعقد کردیم و قراردادهای سال  های گذشته را نیز یکی یکی به 
بهره برداری رساندیم. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با یادآوری اینکه قرارداد 
آزاد راه شرق اصفهان را در سه قطعه منعقد کردیم، بیان داشت: قطعه اول و دوم توسط 
صندوق بازنشستگی کشــوری به ارزش ۳۴۰ میلیارد تومان و قطعه سوم با سازمان 
همیاری های شهرداری به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان، احداث و عملیات اجرایی آن با 
حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین حدود ۱۵کیلومتر 
آزاد راه غرب استان با هزینه ای بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان طی این هفته افتتاح خواهد 
شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه ادامه عملیات آزاد راه غرب 
با هزینه ای معادل ۲۵۰ میلیارد تومان شامل ۲۵ کیلومتر اجرایی خواهد شد، افزود: با 
افتتاح این پروژه، عبور و مرور از جاده های شمال و جنوب، به شرق و غرب استان منتقل 
خواهد شد که با احداث این مسیر، به نوعی ترافیک عبوری از استان و ترافیک شهری 
اصفهان و اکثر بزرگراه ها که به نوعی شریان شهری اشباع شده و عامل اصلی در افزایش 

زمان سفرهای درون شهری هستند، کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه آزادراه 
شرق اســتان اصفهان در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: 
پیش بینی می شود که حدود ۳۵ کیلومتر از این آزادراه در ماه های آینده به بهره برداری 
برسد و قطعه دوم نیز با طول ۳۲ کیلومتر تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.
غالمی در ادامه با اشاره به اینکه عملیات اجرایی قطعه سوم آزاد راه غرب استان با حضور 
وزیر راه و شهرسازی آغاز خواهد شد، تصریح کرد: مدت زمان تکمیل این آزاد راه ۲ سال 
است که با احداث آن، شــبکه آزادراهی غرب و شرق در جنوب به هم متصل شده و به 

ابتدای آزاد راه اصفهان- شیراز وصل خواهد شد.

وی افزود: عملیات احداث آزاد راه شــیراز- اصفهان شروع شــده و هم اکنون حدود 
۴۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. حدود ۱۲۰ کیلومتر دیگر آن را با فراخوانی 
که انجام شده، گروه انصار و شرکت نفت به عنوان سرمایه گذار انتخاب کرده و به  طور 
مشترک احداث خواهند کرد. غالمی افزود: این پروژه بالغ بر ۶۲۰ میلیارد تومان طی دو 
ماه آینده اجرایی خواهد شد که در حال حاضر قرارداد سرمایه گذار تنظیم شده و مجوز 
هیئت دولت را درخواست کرده ایم و طی هفته آینده این مجوز صادر و بالفاصله عملیات 
اجرایی آن آغاز خواهد شد که در نهایت  این پروژه نیز از اصفهان به »ایزدخواست« و 

نهایتا به آزاد راه اصفهان- شیراز وصل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با تالشی که در راه و شهرسازی استان اصفهان طی دو سال گذشته 
صورت گرفته اســت یک هزار و ۶۹۰ میلیاردتومان قرار داد مشــارکت برای احداث 
آزاد راه های استان منعقد شده، تصریح کرد: با انعقاد این قراردادها، ضمن کاهش بار مالی 
برای دولت، در راستای اقتصاد مقاومتی قدم برداشته شده که با استفاده از سرمایه گذار 
بخش خصوصی برای احداث آزاد راه ها و همچنین نگهداری آزاد راه ها، بار مالی دولت 
کاهش یافته است.غالمی همچنین به توقف عملیات احداث مسیر قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران اشاره کرد و گفت: با تغییر مدیریت احداث این مسیر از شرکت ساخت 
به شرکت راه آهن، شاهد توقف موقتی عملیات ساخت بودیم؛ ولی با اطالعی که دارم 
شرکت راه آهن در حال برنامه ریزی برای شروع مجدد عملیات احداث این مسیر است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد:

انعقاد قرارداد 1۶۹۰ میلیارد تومانی برای احداث آزادراه های استان اصفهان

کلنگ احیای بافت فرسوده محله همت آباد به زمین می خورد
چهره

با مسئوالن

استاندار اصفهان خبر داد:

فرودگاه بین المللی اصفهان 
توسعه می یابد

استاندار اصفهان در سی و دومین جلســه ستاد راهبری 
اقتصاد مقاومتی استان با اشــاره به مصوبه هیئت وزیران 
در خصوص تکالیف دســتگاه های اجرایی در حوزه بهبود 
شاخص کسب و کار اظهار داشــت: متاسفانه هنوز مفهوم 
کســب و کار و بهبود این فضا برای همه روشن نشده و این 
موضوع یکی از اصلی ترین معضالت در بخش کسب و کار 
است.رسول زرگرپور با بیان اینکه همه مسئوالن در قبال 
بهبود فضای کسب و کار مسئول هستند، افزود: اگر به این 
موضوع باور داشته باشیم شرایط کسب و کار بهبود می یابد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه شرایط ایران در شاخص کسب 
و کار مطلوب نیست اظهار داشت: باید باور کنیم که نتیجه 
تمام فعالیت های دستگاه ها در کل سیستم و آن شاخص 
تاثیرگذار است و زمانی می توانیم به نتیجه مطلوب دست 
یابیم که همه دســتگاه ها برنامه زمان بندی شــده داشته 
باشــند.وی با بیان اینکه اجرای کامل دولت الکترونیک و 
پنجره واحد اقتصادی از جمله ابزارهای اساسی بهبود کسب 
و کار به شمار می روند، افزود: یکی از گزینه هایی که در دولت 
الکترونیک پیش بینی شده، این است که ارائه همه خدمات 
در یک محل و در یک مکان امکان پذیر شود که باید آن را 
با جدیت پیگیری کرد. زرگرپور با اعــالم فرصت ۱۰ روزه 
برای دســتگاه های اجرایی، اظهار داشت: همه دستگاه ها 
باید در این مدت پیشــنهادات خود را در خصوص مصوبه 
هیئت وزیران پیرامون بهبود فضای کسب و کار ارائه کنند 
و این روند باید از درون استان و دستگاه ها آغاز شود. وی در 
ادامه به پروژه توسعه فرودگاه اصفهان اشاره کرد و افزود: در 
طرح توسعه فرودگاه باید پارکینگ هواپیماها از ۱۰ به ۲۰ 
پارکینگ ارتقا یابد و با توجه به اینکه اصفهان معین تهران 
است، همچنین در شبانه روز حدود هزار پرواز از فراز شهر 
اصفهان عبور می کند و این استان معین این گونه پروازهاست، 
طرح توسعه فرودگاه و افزایش پارکینگ ضرورت دارد. وی به 
محوریت گردشگری در توسعه ۲۰ ساله استان اشاره کرد و 
افزود: با توجه به ارتقای گردشگری و عدم مناسب بودن سالن 
پروازهای خارجی، توسعه این بخش مورد توجه قرار گرفت 
و بر این اساس مصوب شد که ۶ هزار متر مربع برای توسعه 
سالن پروازهای خارجی استان در نظر گرفته شود. استاندار 
اصفهان با اشاره به امضای قرارداد توسعه فرودگاه در سفر 
رییس جمهور با شرکت وینسی فرانسه اظهار داشت: برای 
توسعه فرودگاه اصفهان ۳۰۰ هکتار از اراضی ارتش مورد نیاز 
بود که خوشبختانه با پیگیری های وزیر اقتصاد و وزیر دفاع 
در دولت های یازدهم و دوازدهم، تحویل موقت این زمین ها 

برای توسعه فرودگاه انجام شده است.

مسئول فرهنگی بسیج رسانه استان اصفهان:

نام گذاری سالروز شهادت حججی 
به نام پاسداشت شهدای مدافع حرم

حجت االسالم علی صغیرا، مسئول سازمان فرهنگی بسیج رسانه 
استان اصفهان، در آیین تجدید میثاق اصحاب بسیج رسانه استان 

محســن اصفهان، خواســتار نام گذاری ســالروز شهادت 
حججی به نام گرامیداشــت شــهدای 

مدافع حرم شد و گفت: حرکت این 
شــهید باعث یک جریان سازی 
برای انقالب و یک انقالبی گری 
در تراز با انقالب شــد که شهید 
با شهادت خود نشان داد که از 

عنایات خاص الهی است.

معاون عمران شهری شهرداری:

 پروژه های نیمه تمام عمرانی شهر
به پایان رسید

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی 
های انجام شده شهرداری اصفهان توانست پروژه های نیمه تمام را در 
نیمه اول ســال جاری تکمیل کرده و در اختیار شهروندان قرار دهد. 
ایرج مظفر افزود: در این راســتا تقاطع غیرهمسطح استقالل، تقاطع 
غیرهسطح شــهید باالیی، تعریض پل فلزی و صدها پروژه کوچک در 
مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان در نیمه اول سال جاری به پایان و 

بهره برداری رسمی رسید.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه شهرداری 
اصفهان به زیباسازی این پروژه ها نیز توجه ویژه ای کرده است، عنوان 
کرد: در تقاطع غیرهمسطح استقالل، زیباسازی منحصر به فردی اجرا 

شده است.
مظفر با اشاره به اینکه هرساله انجمن بتن ایران طرح های بتنی که در 
سطح کشور انجام می شود را بررســی و طرح برتر را انتخاب می کند، 
اضافه کرد: بر این اساس ابرپروژه استقالل به دلیل شکل ظاهری و سازه 
بتنی، به عنوان بهترین طرح بتنی انجمن بتن ایران انتخاب شد. معاون 
عمران شهری شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه تاکنون ۸ میلیارد 
تومان برای پیاده روسازی سطح شهر هزینه شده است، گفت: درسال 
جاری ۱۳ پیاده رو مناسب سازی و پیاده روسازی شده است، همچنین 

ساماندهی ۱۲ پیاده رو درسطح شهر در دست اجراست.

مدیر کمیته فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان:

حساس سازی موضوعات مرتبط با 
سالمت شهروندان در دستور کار است

مدیر کمیته فرهنگ سالمت شــهرداری اصفهان گفت: این کمیته با 
هدف حساس سازی و گفتمان ســازی موضوعات حوزه سالمت و با 
رویکرد پیشگیری و فرهنگ ســازی، اقدامات فراگیری را از سال ۹۵ 
شروع و در سال جاری ادامه داده است. مجتبی روانان اظهارکرد: از جمله 
این اقدامات تولیدات فاخر در حوزه رسانه ای شامل تولیدات سمعی و 
بصری، مکتوب و فضای مجازی برای فرهنگ سازی و آگاه سازی برای 
آموزش نکات مهم در بخش ســالمت با موضوعات دیابت و دخانیات 
است که در شبکه های مجازی، صدا و ســیما و شبکه های شهرداری 
برای شهروندان پخش شد. وی  برگزاری ایستگاه های آموزشی و انجام 
اقدامات پیشگیرانه در حوزه های سالمت، همچنین برگزاری مانورهای 
شهری با موضوع دیابت را از دیگر فعالیت های کمیته فرهنگ سالمت 
شهرداری اصفهان برشــمرد. مدیر کمیته فرهنگ سالمت شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه اقدامات این کمیته برای فرهنگسازی مردم 
شهر در سال ۹۶ ادامه یافته اســت، گفت: یکی از اقدامات مهم ما هم 

افزایی بین دستگاه ها و گروه های مردمی فعال در حوزه سالمت است.
وی ادامه داد: ما با بهره گیری از پتانسیل های بهداشت و درمان استان 
اصفهان، در کمیته فرهنگ ســالمت از ظرفیت های خالی آنها برای 
آگاه سازی مردم استفاده کرده ایم. روانان تصریح کرد: کمیته فرهنگ 
سالمت شهرداری اصفهان با هدف حساس ســازی و گفتمان سازی 
موضوعات حوزه ســالمت و با رویکرد پیشــگیری و فرهنگ سازی، 
اقدامات فراگیری را از ســال ۹۵ شروع کرده و در ســال جاری ادامه 

داده است. 

در ۶ ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛

 بازدید یک میلیون و ۴۲۰ هزار نفر 
از مراکز گردشگری ناژوان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار کرد: یک میلیون و ۴۲۰ هزار نفر در 
۶ ماه نخست سال جاری از مجموعه های گردشگری و تفریحی ناژوان 
بازدید داشته اند و میزان بازدید گردشگران خارجی از این مجموعه ها 
نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با ۱۰ درصد افزایش روبه رو بوده 
است.حسن شفیعی در ادامه، آمار بازدید از مراکز گردشگری و تفریحی 
ناژوان را اعالم کرد و گفت: ۴۸۱ هزار نفر از تونل آکواریوم، ۳۲۲ هزار نفر 
از باغ پرندگان و ۲۶۰هزار نفر از شهربازی ناژوان بازدید کرده اند. مدیر 
طرح ساماندهی ناژوان با اشــاره به آمار بازدید دیگر مراکز گردشگری 
ناژوان در ۶ ماهه نخست ســال جاری، عنوان کرد: ۱۸۶ هزار نفر از باغ 
خزندگان، ۱۳۵ هزار نفر از تله سیژ، ۲۵ هزار نفر از باغ موزه پروانه ها و 

۱۱ هزار نفر نیز از موزه صدف ها دیدن کرده اند.

قدرت ا... نوروزی ادامه داد: در آن جلسه قصد نداشتم به گذشته 
برگردم و هرچه صحبت شد با نگاهی به آینده بود.

نوروزی با بیان اینکه در چند ماه اخیر عده ای فکر می کردند که 
شرایط خاص حاکم شده بر شهرداری اصفهان، تنها محدود به این 
شهر است، گفت: با گذشت زمان ثابت شد که این شرایط تنها مربوط 
به اصفهان نبوده و در حال حاضر هنوز هم شهرهایی با بالتکلیفی 
روبه رو هستند. وی با اشــاره به اینکه در شرایط مالی سختی قرار 
داریم، افزود: با توجه به این شرایط باید تالش بیشتری به خرج دهیم 
تا دیون شهرداری کاهش یافته و به مرور به ثبات برسیم. شهردار 
اصفهان تاکید کرد: همه بحران ها با مدیریت صحیح حل و فصل می 

شود.  وی با اشاره به اینکه اصفهان سرمایه گریز است ادامه داد: این 
به گونه ای است که بسیاری از سرمایه ها از این شهر رفته و در جای 
دیگری صرف شده اند. نوروزی با تاکید بر اینکه بار اصلی اداره شهر 
بر دوش مدیران مناطق ۱۵گانه شهرداری است، عنوان کرد: اصل 
مشتری مداری با ایجاد جاذبه های مناسب برای افرادی که کارشان 
با شهرداری گره خورده است، باید مورد توجه قرار گیرد؛ در همین 
راستا مدیران مناطق ۱۵گانه شــهرداری اصفهان باید از سرمایه 

گذاران استقبال کنند تا امور مالی رونق گیرد.
باید زمینه ایجاد شهر هوشمند را فراهم کرد

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه شفاف سازی تنها 

یک شعار نیست، گفت: اوج شــفاف سازی این است که دست 
افراد را از فعل و انفعاالت شهرداری کوتاه کنیم؛ به همین منظور 
باید زمینه سازی شهر هوشــمند فراهم شود. شهردار اصفهان 
اضافه کرد: این شهر در بسیاری از نقاط اسیر دست عده ای شده 
که مدیران شهری را بدنام می کنند. نوروزی با بیان اینکه نباید 
نقش معتمدان محلی را در حل مسائل نادیده گرفت، یادآور شد: 
کسانی نزدیک به مدیران شهری هســتند که از رانت استفاده 
می کنند و هیچکس نمی تواند منکر آن شود؛ اما باید کاری کنیم 

که عرصه برای فعالیت این افراد تنگ شود.
وی افزود: هزینه ها در شــهرداری باید مدیریت شود؛ چرا که 
ما مامور انجام همه کارهای خوب نیستیم بلکه تنها اموری که 

برعهده ما گذاشته شده را باید به نحو احسن انجام دهیم.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه عده ای می گفتند نوروزی 
برای اداره شهرداری داس به دست آمده تا همه را قلع و قمع 
کند، گفت: من همه امور را بر اســاس سیاســت هایی پیش 
خواهم برد که منجر به تحقق حقوق شهروندی شود و هرکجا 
الزم به تغییر و تحول باشــد به گونه ای عمــل می کنم که 
کرامت انسانی زیرسوال نرود. وی افزود: بینش سیاسی من 
کامال مشخص است اما این مســئله تاثیری در خدمتگزاری 
به مردم نخواهد داشــت؛ به همین دلیل نباید از سختی راه 
ترسید چراکه اگر روزی گرهی در کار باشد که قابل باز شدن 
نباشد همه را در جریان آن قرار خواهیم داد. نوروزی با تاکید 
بر اینکه باید فاصله ایجاد شده بین اداره مسکن و شهرسازی 
و شهرداری کم شــود، تصریح کرد: متاسفانه طرح تفصیلی 
شــهر با نگاه تنگ نظرانه نوشته شــده در حالی که باید این 
طرح هر ۱۰ســال مورد بازنگری قرار گیرد اما نگارش آن تا 
اجرایی شدنش ۱۷ســال زمان برده و در عمل کارایی آن از 
بین رفته است.وی با بیان اینکه قانون شهرداری ها نیز باید 
مورد بازنگری قرار گیرد امــا در حال حاضر ناگزیر به اجرای 
قانون فعلی هستیم، خاطرنشان کرد: باید کنترل های الزم بر 

تخلفات ساختمانی صورت گیرد.

مدیـر کمیسـیون هـای مـاده ۱۰۰ شـهرداری اصفهـان اظهـار کـرد: در 
کمیسـیون مـاده ۱۰۰ بـه تخلفاتـی سـاختمانی کـه بـر خـالف ضوابـط 

شهرسـازی، آتـش نشـانی و ایمنـی باشـد، رسـیدگی مـی شـود.
غالمعلی فیض الهـی افـزود: افرادی که بـدون پروانـه یا خالف مقـررات به 

سـاخت و سـاز می پردازند، طبـق قانون با آنهـا برخورد می شـود.
مدیر کمیسـیون هـای مـاده صـد شـهرداری اصفهـان با اشـاره بـه اینکه 
اگر مالکان طبـق قوانین سـاخت و سـاز کننـد، جریمه نمی شـوند، گفت: 
جریمه هـای مالـکان متخلـف مراکز مسـکونی و تجـاری متفاوت اسـت و 

جریمه هـا بـا توجه بـه موقعیـت مکانـی ملک صـادر می شـود.
فیض الهی خاطرنشـان کرد: جرایم ماده ۱۰۰ شـهرداری اصفهان تخفیف 
ندارد اما شـهرداری اصفهان بـرای رفاه حـال شـهروندان، آن را بـه صورت 

اقسـاطی دریافت کـرده و بابت آن سـودی دریافـت نمی کند. 

مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری:

جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ 
شهرداری تقسیط می شود

معـاون هماهنگی و برنامه ریزی شـرکت واحد اتوبوسـرانی شـهرداری 
اصفهـان اظهارکرد: یکـی از مهم ترین وسـایل حمل و نقـل عمومی که 
سـابقه دیرینه در شـهر و دیار مـا دارد، سـازمان اتوبوسـرانی اسـت که 
نظارت بـر عملکـرد این نـاوگان را شـرکت واحد اتوبوسـرانی بـه عهده 
دارد. سـید محمـد کاظمـی طبا با اشـاره بـه اینکـه نظارت بـر خطوط 
اتوبوسـرانی توسـط سیسـتم کنترل ناوگان، از طریق مرکـز فرماندهی 
کنتـرل اتوبـوس ها انجـام می شـود، گفـت: همچنین ناظران شـرکت 
واحد اتوبوسـرانی، در سـطح شـهر حضور دارند و ابتدا و انتهای خطوط 
بـا برنامه هـای زمـان بندی شـده نـاوگان را به سـمت خطـوط هدایت 
می کنند. وی  ادامه داد: کار اتوبوسـرانی از ساعت ۶ در خطوط معمولی 
و از سـاعت ۵:۴۵ دقیقه در سـامانه های تندرو آغاز می شـود و تا ساعت 

۲۱ در خطوط عـادی و سـاعت ۲۳ در خطوط تنـدرو ادامه دارد.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی اتوبوسرانی شهرداری:

سرویس دهی اتوبوس های 
تندرو تا ساعت ۲۳ ادامه دارد

 شهردار اصفهان در دیدار با مدیران مناطق 1۵گانه شهرداری اصفهان اظهار کرد: قبل از اینکه به طور مستقیم 
با شما برخورد داشته باشم با شخصیت های شما آشنا بودم و شما نیز دیدگاه های من را می دانید؛ چون در 

جلسه معارفه به برنامه هایم اشاره کردم.

شهردار اصفهان در دیدار با مدیران مناطق 1۵گانه شهرداری:

بار اصلی اداره شهر، بر دوش مدیران مناطق است

شهرداری 

خبر کوتاه بود، اما توانســت همه را تحت تاثیر قرار دهد: »اثری که طی دو روز 
تخریب شد تا سنگ فرش چهارباغ سریع تر انجام شود؛ روبه روی مدرسه چهارباغ 

اصفهان.«
به دنبال انجام پروژه  ســنگفرش کردن خیابان »چهارباغ« توســط سازمان 
زیباســازی و بهســازی شــهر اصفهان و با نظارت میراث فرهنگی اســتان، 
احیای دولتخانه صفوی از حدود دو ماه گذشــته در دســتور کار قرار گرفت 
 تا خیابان چهارباغ عباسی به خیابان سپه و ســپس به میدان امام )ره( متصل 

شود.
از این پروژه، در کمتر از یک هفته گذشته، دو عکس منتشر شد که اولی نشان 
از کشف یک سازه  زیرزمینی داشت و در عکس دوم نشان می داد بخشی از این 

سازه تخریب شده است.

این در حالی است که فریدون الهیاری، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان، ضمن رد تخریب ســازه  به دست آمده، به ایسنا 

توضیحاتی می دهد.
وی می گوید: پروژه  سنگ فرش کردن چهارباغ عباسی توسط سازمان نوسازی 
و بهسازی شهرداری استان اصفهان و زیر نظر میراث فرهنگی استان در دست 
انجام است تا کف چهارباغ که آسفالت بوده، سنگفرش شود و در آینده بتوانیم 

چهارباغ را به خیابانی پیاده رو تبدیل کنیم.
الهیاري با بیان اینکه این طرح در چهارباغ مســتلزم برداشتن رویه  آسفالت، 
انجام زیرسازی و سنگفرش خیابان است، ادامه می دهد: در نقطه ای از برداشت 
آسفالت، به یک سازه برخورد می کنند؛ ســازه ای آجری با مصالح ساروج که 

ممکن است با هدف آبراهه های چهارباغ ایجاد شده باشد.
وی با تاکید بر اینکه از ابتدای این پروژه ســه باستان شناس به عنوان کشیک 
ناظر در پروژه حضور دارند و یک کانکس در منطقه برای مرمت و بهسازی آثار به 

دست آمده مستقر شده است، می گوید: قرار است هر چه پیدا می شود، با هدف 
نجات بخشی و مرمت در کانکس مستقر شود که برای این سازه نیز کارشناسان 

باستان شناس استان در منطقه حضور داشتند.
الهیاری توضیح می دهد: با به دست آمدن این سازه، بالفاصله همکاران ما دستور 
مرمت ســازه را می دهند، بعد از آن با ریختن خاک روی ســازه، دستور ادامه  
کف فرش کردن چهارباغ را صادر کرده و ســپس در طرحی که ارائه می دهند، 
کف فرش چهارباغ با رنگی متفاوت می تواند اجرایی و عملیاتی شود. در طرحی 
که ارائه می دهند، کف فرش متفاوت در این نقطه، نشان می دهد در این نقطه  

یک سازه  تاریخی وجود دارد.
او تاکید می کند: تنها اقدام حفاظتی که می توان در این زمینه انجام داد متفاوت 
کردن رنگ سنگفرش است، نمی توانیم بگوییم چون این سازه به دست آمده، 
 باید خیابان چهارباغ را کنار گذاشــته و یک خیابان دیگر به جای آن درســت 

کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه از این نوع سازه در 
اصفهان بسیار زیاد است و عمدتا کارکردشان ســازه های آبی و آبراهه هایی با 
هدف زه کشــی اســت، ادامه می دهد: ما وظیفه  حفاظت از این سازه را داریم، 
بنابراین همان طور که این سازه قبال در زیرکف چهارباغ حفظ شده، امروز نیز 
باید حفاظت شود. حتما درگذشته وقتی خیابان چهارباغ را آسفالت می کرده اند، 
با این سازه برخورد کرده اند و احتماال بخشــی از تخریب های امروز این سازه 
متعلق به آن دوره اســت؛ فقط می توان کف فرش این منطقه را با رنگ دیگری 
نشان داد و احیانا در آینده تابلویی با تصاویر این سازه در کنار آن نصب کرد اما 

این بخش ویترین سازی نمی شود.
وی با بیان اینکه شاید در گذشته به سازه ها و آثار در زیر خیابان، توجه زیادی 
نمی شد، می افزاید: معموال این سازه ها از دوره  صفویه در اصفهان ایجاد شده اند؛ 
 اما ممکن اســت این ســازه در این منطقه از اصفهان متعلق بــه دوره قاجار 

باشد.

پنهان شدن سازه کشف شده چهارباغ عباسی

به گزارش روابط عمومی فرمانــداری اصفهان، احمد رضوانی 
معاون استاندار و فرماندار اصفهان در نخستین جلسه شورای 
پدافند غیرعامل شهرستان، با اشــاره به اهمیت برگزاری این 
جلسات خاطرنشان کرد: باتوجه به تهدیداتی همچون آلودگی 
هوا، خشکسالی و کمبود آب و ریزگردها در شهرستان اصفهان، 
برگزاری جلسات شــورای پدافند غیرعامل از جایگاه و اهمیت 

خاصی برخوردار است. 

فرماندار اصفهان با تاکید بر لزوم توجه جدی به موضوع پدافند 
غیرعامل در پیشگیری از خسارت و آسیب به تاسیسات حیاتی، 
اظهار داشت: بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
مبنی بر اهمیت پدافند غیرعامل، توجه به این مهم و برنامه ریزی 
و سیاستگذاری های الزم در این خصوص بسیار حائز اهمیت 
بوده و نقش موثری در توســعه پایدار و اقتدار ملی، اســتانی و 
شهرستانی برعهده دارد. وی همچنین تاکید کرد: برنامه ریزی 

ویژه ای برای کالن شهر اصفهان باید انجام شود تا در صورت بروز 
هرگونه حادثه، شاهد خسارت یا آسیبی نباشیم. رضوانی عنوان 
کرد: باتوجه به خاموشی برخی ورودی های کالن شهر اصفهان، 
شرکت توزیع برق شهرستان با مشارکت دستگاه های ذی ربط 
باید نسبت به تهیه طرحی جهت رفع این مسئله و کاهش حوادث 
موجود اقدام نماید. گفتنی اســت صفدریان مدیرکل پدافند 
غیرعامل استان، در این جلسه به نکاتی پیرامون اهمیت پدافند 
غیرعامل و ضرورت هماهنگی، همکاری و آمادگی دستگاه های 

مختلف شهرستان اصفهان در این خصوص اشاره کرد.

فرماندار اصفهان مطرح کرد:

نقش موثر پدافند غیر عامل در اقتدار ملی
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پیامبر اکرم  صلی ا...علیه و آله :
پروردگارم همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده، به مدارا 

کردن با مردم نیز فرمان داده است.
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چرا عده ای در شرایط مشابه 
موفق نمی شوند؟)2(

رشد و پیشرفت چیست ؟
طبق گفته دکتر براون»رشــد به معنای یک کلمه 
اســت که بیشــتر مردم گمان می کنند خودشان 
می تواننــد آن را توصیف کنند، اما تــا کنون هیچ 
کس نتوانســته طبقه بندی جامع و کاملی از آن را 
توصیف کند.« تعاریف بسیاری از این کلمه وجود 
دارد که جنبه های مشــترکی باهم دارند. موفقیت 
و پیشرفت در بیشــتر این تعاریف دیده می شود. 
همانند پیشرفت های روانی، فیزیکی، اجتماعی و...به 
عنوان مثال، یادگیری شنا یا افزودن دوستان جدید 
به روابط اجتماعی و... در زندگی هر فرد یک رشد یا 

موفقیت محسوب می شود.
مطالعاتی طبق ایده روان شناســان صورت گرفته 
است که پیشرفت کودک را این گونه تعریف می کند: 
»مسئله ای که در سراسر مقوله موفقیت به صورت 
متناوب به عنوان یک مســئله حیاتی تعریف شده 
است و می توانیم از این مســئله به عنوان  سختی 
ذهنی« یــاد کنیم. که می توان گفــت در اثر مرور 
زمان اگر به صورت کامل و صحیح انجام شود مسئله 

»موفقیت « را شکل می دهد.
پیشــرفت و تعالی را می توان به نحوی دیگر مورد 
بررسی قرار داد. تعالی و موفقیت به معنای تبدیل 
شدن به فردی اســت که احساس پیشرفت، سبب 

می شود احساس تسلط بر فنی را پیدا کند.
به طور کلی زمانی که یک فرد بتواند بر مســئله ای 
که تا کنون بر آن تسلط نداشته است، چیره شود به 
نحوی توانسته در زندگی اش پیشرفت و موفقیت را 
به دست آورد. بی شک عالوه بر این توضیحات برای 
دستیابی به رشد و تعالی و در نهایت رمز موفقیت در 
زندگی نیازمند عوامل دیگر که احتمال موفقیت را 
باال ببرند نیز وجود دارد که گاهی یک یا دو عامل و 
گاهی همه عوامل می بایست وجود داشته باشند تا 

یک فرد به موفقیت دست یابد.
توانمند سازی های شخصی

داشتن یک چشم انداز مثبت در مورد زندگی کردن، 
مذهبی بودن، داشتن یک شــخصیت پیشگیرانه، 
انگیزه متعهد بودن به یادگیری، انعطاف پذیر بودن 
و بســیاری از این رفتارها که هر انسان با دوستان و 
خانواده و همکاران و اطرافیان خود انجام می دهد 

»توانمند سازی شخصی« نامیده می شود.
هر فــرد زمانی کــه با چالــش های کافــی برای 
توانایی هایش مواجه شود و روابط او با افراد اطرافش 
بر اساس اعتماد و دلبستگی های عاطفی باشد، مورد 

رشد و تعالی قرار می گیرد.
باید در نظر داشت که دریافت های عاطفی از طرف 
خانواده، همــکاران و کارفرمایان هم بســیار حائز 
اهمیت است؛چرا که سبب خود مختاری و اعتماد 
به نفس که دو عنصر کلیدی مهم هستند، می شود.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

امانت
 هرچیزی که به رسم امانت نزد انسان گذاشته شود، حفظش واجب و 
خیانت به آن حرام است. فرق نمی کند که صاحب امانت مسلمان یا کافر 
باشد؛ امانتدار به خاطر حفظ متاع مردم، مورد لطف خدا قرار می گیرد.
خیانت درودیعه مردم، باعث می شود که مردم به چشم دزدی و پستی 
به او نگاه کنند. از نشــانه های ایمان کامل آن است که در ادای امانت 
خیانت نکند؛ »امانات« مال ، اسرا ، فروج ، مرکب و امثال اینهاست و 
شــیطان صدها دام می نهد تا بتواند امانت دار را اغوا و گمراه و او را به 

خیانت وسوسه کند.
امانتداری ام سلمه

 زمانی که علی علیه السالم تصمیم گرفت برای اقامت به عراق برود، 
نامه ها و وصیت نامه خود را به ام سلمه سپرد و هنگامی که امام حسن 
علیه السالم به مدینه برگشــت آنها را به وی برگردانید. وقتی که امام 
حسین علیه السالم عازم عراق شــد، نامه و وصیت خود را به ام سلمه 
سپرد و فرمود: هرگاه بزرگ ترین فرزندم آمد و اینها را مطالعه کرد به او 
بده. پس از شهادت امام حسین علیه السالم، امام سجاد)ع( به مدینه 
بازگشت و سپرده ها را به وی بر گردانید.  عمر پسر ام سلمه می گوید: 
مادرم گفت: روزی پیامبر صلی ا... علیه و آله با علی علیه السالم به خانه 
من تشریف آورد و پوست گوســفندی طلب کرد؛ در پوست مطالبی 
نوشت و به من داد و فرمود: هرکه با این نشانه ها از تو این امانت را طلب 
کرد، به وی بسپار. روزگاری گذشت و پیامبر صلی ا... علیه و آله رحلت 
کردند تا زمان خالفت امیرالمومنین علیه السالم کسی طلب این امانت 
را نکرد  تا روزی که مردم با علی علیه السالم بیعت کردند. من، پسر ام 
سلمه در روز بیعت میان جمعیت نشستم . پس از آنکه علی علیه السالم 
از منبر فرود آمد مرا دید و فرمود: برو از مادرت اجازه بگیر ، می خواهم 
او را مالقات کنم . نزد مادرم رفتم و جریان را گفتم. مادرم گفت: منتظر 

چنین روزی بودم. امام)ع( 
وارد شد و فرمود: ام سلمه! 
آن امانت را با این نشــانه ها 
به من بده. مادرم برخاست 
از میان صندوقی، صندوق 
کوچکی بیــرون آورد و آن 
امانت را به وی سپرد، سپس 
به من گفت: فرزندم دست از 
علی برمدار که پس از پیامبر 
صلی ا... علیه وآله امامی جز 

او سراغ ندارم.

باغ 
کاغذی

             
 رمان »نشانی روی آب و رد کبوترها« اثر زهره یزدان پناه از 
سوی انتشارات شهرستان ادب منتشر شد. این رمان  ماجرای 
خود را در دل حــوادث مهم تاریخ معاصــر از جمله انقالب 
اســالمی ، دفاع مقدس و فتنه روز عاشــورای سال 1388 
روایت می کند و از طریق روایت تعزیه ، به واقعه عاشورا نیز 

می پردازد.
داستان از پیرزنی به نام بی بی منظر ، همراه با شوهر بیمار و 
تنها پسرش، قاسم می گوید که همگی در آذربایجان زندگی 

می کنند. درکنار او رزمنده میانســالی به نام الدار است که 
تعزیه دار روستا و شبیه خوان امام حسین علیه السالم است. 
زمستان سال 1350 غالمحسین، فرزند پیش نماز محل و 
دانشجویی مذهبی در تهران که در پخش اعالمیه های امام 

خمینی)ره( دست داشته است، دستگیر می شود.
در پشت جلد کتاب آمده اســت:همان جا پشت وانت ، کنار 
تابوت می نشیند ، با دستی که زخم برداشته است، برف های 

روی تابوت را پاک می کند...

 نشانی روی آب
 و َرد کبوترها

بهترین هتل های فرودگاهی جهان 

دانستنی ها

 هرچیز تحمل پذیر است
 مگر احساس خأل

هیچ چیز  به اندازه عشــقی که منظور معینی 
نداشته باشد، فرساینده نیست!نیروی شخص 
را می خورد و از میان می برد. عشق هدف دار، 
روح آدمی را سخت به خود مشغول می سازد؛ 
شخص از آن به ســتوه می آید ولی دست کم 
می داند به خاطر چه ! هرچیز تحمل پذیر است 

مگر احساس خأل
 »ژان کریستف«
رومن روالن

 شــاید شــما هم تصور کنید که هتل های فرودگاهی،حرف حساب
 در واقع مکانی برای اســتراحت چند ســاعتی و دوش 
گرفتن اســت و طراحی و امکانات آن اهمیت چندانی 
ندارد. به همین خاطر در کمتر خبر گردشگری در رابطه 

با این ساختمان ها مطالبی را می خوانیم.
جالب اســت بدانید که در ســال های اخیر، توجه ویژه 
ای به هتل های فرودگاهی شــده؛ به طوری که بعضی 
از آنها معماری های بسیار زیبا و امکانات زیادی دارند. 
از جمله می توان به پذیرایی ۲۴ ساعته، اسپا، امکانات 
ورزشی و ریلکس کردن اشاره کرد؛ همچنین این هتل ها، 
چشم اندازی به باند فرودگاه نیز دارند که نمای متفاوت 

و جالبی می سازد.
در این رابطــه در ادامــه بهترین هتل هــای واقع در 
فرودگاه هــای بین المللی در گوشــه و کنــار جهان را 
برایتان انتخاب کرده ایم. برای آشــنایی با آنها در ادامه 

با ما همراه باشید.
هتل بین المللی وستین دنور-دنور

افتتاح هتل وســتین دنور در سال ۲۰۰۵ میالدی سر و 

صدای زیادی به پا کرد. دلیلش هم طراحی بسیار زیبا 
و تماما شیشه ای، البی با مبلمان کامال مدرن و لوکس 
و اتاق هایی که چشم اندازی به باند فرودگاه و کوه های 

راکی دارند، بود.
مترویی که برای این هتل در نظر گرفته شــده است در 
عرض ۴۰ دقیقه اشخاص را به ایستگاه های داخل شهری 
می رساند.کرایه هر شب اقامت در این هتل از ۲۳۵ دالر 

آغاز می شود.
فرودگاه ونکوور فرمونت- ونکوور

تمام مســافرانی که در این فــرودگاه اقامت می کنند، 
می توانند رفــت و آمــد هواپیماها به باند فــرودگاه را 
شــاهد باشــند؛ البته قابل ذکر اســت که همه اتاق ها 
 عایق صدا دارند و هیچ صــدای آزاردهنده ای به گوش

 نخواهد رسید. 
غذاهای دریایی، اتاق ماساژ و اسپا از امکانات این هتل 

به شمار می روند.
کرایه هر شــب اقامت در این هتــل از ۴۸۴ دالر آغاز 

می شود.
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