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اصفـهـانی هـا  
قانونمند شده اند

 معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان می گوید 
تخلفات رانندگی در شهرکمتر شده است؛

صرفه جویی بخش نسوز چینی 
کنورتور ذوب آهن 3

4

توافق برای حضور تیم مردان 
اصفهان در لیگ برتر ووشو

10

 
سپاهانی ها سرمربی تیم ملی جوانان را تهدید کردند؛

صفحه10
ماجرا را به فیفا می کشانیم

11

در نشست برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی فرمانده دل ها مطرح شد:

11شکل گیری اسوه های ایثار و شهادت در کودکان از سنین پایین

۶۵ هزار اصفهانی تاکنون در سامانه 
سماح ثبت نام کرده اند

11

غیربومی ها مشغول کارند!
3

»زاینده رود« بیکاری در صنعتی ترین استان کشور را بررسی می کند؛

 آمادگی اصفهان
 برای جذب سرمایه های خارجی

 معاون نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در گفت وگو با زاینده رود مطرح کرد: 

مقابله با تهاجم دشمن، نیازمند 
استراتژی فرهنگی است

9
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فوتو نکته

احکام

 متعهد شـدن بـه انجـام کار خیر یا تـر ک کار ناپسـند بـه قصد 

قربـت را نـذر مـی گوینـد. البتـه گاه تعهـد بـه انجـام کار خیر، 

مشـروط به شـرطی مانند بهبودی بیمـاری بوده و گاه مشـروط 

به شـرطی نیسـت. نکته مهم در نـذر آن اسـت که اوال نـام خدا 

را بـر  زبان جـاری سـازد؛ به عنـوان مثـال بگویـد: برای خـدا بر 

من اسـت که اگـر بیمـار م خوب شـد فالن مقـدار پول بـه فقیر 

بدهـم. عمـل بـه نـذر هـم واجـب اسـت و چنانچـه عمـل نکرد 

بایـد 10 فقیـر را اطعـام کنـد یـا لبـاس بپوشـاند و در صورتـی 

کـه تـوان مالـی نداشـت، سـه روز پیاپـی روزه بگیـرد. حضرت 

آیت ا... سیسـتانی در اسـتفتایی دربـاره نذر صحیـح چنین فتوا

 داده اند. 

پرسـش: بـرای نـذر کـردن بایـد صیغـه خاصـی تلفظ کنیـم تا 

نذر واجب شـود؟ بلـه، در نـذر بایـد صیغـه خوانده شـود و الزم 

نیسـت آن را بـه عربـی خواند، پـس اگـر بگوید چنانچـه مریض 

من خوب شـود بـرای خدا بـر من اسـت کـه 10 تومان بـه فقیر 

بدهم، نـذر او صحیـح اسـت و اگـر بگوید  بـرای خدا نـذر کردم 

چنین کنـم، بنابـر احتیاط واجـب، باید عمـل کند ولـی اگر نام 

خدا را نبـرد و فقـط بگوید نذر کـردم یا نـام یکی از اولیـای خدا 

را ببـرد، نـذر صحیح نیسـت. نـذر اگـر صحیـح بـود و مکلف به 

نـذر، عمـدا بـه آن عمل نکـرد، گنـاه کـرده اسـت و بایـد کفاره 

بدهـد. کفـاره وفا نکـردن به نـذر، ماننـد کفـاره مخالفت قسـم 
اسـت.   اخالق آرمانی از نظر قرآن به قلم حجت االسالم سید محمد باقر علم الهدی؛

رعایت نظم وانضباط

ازآنجا که معموال انســان ها قالب گریز وراحت طلب هســتند، هنگامی که در مسیر 

زندگی به مشــکلی برخورد می کنند به جــای آنکه برای حل مشــکل خود تدبیری 

بیندیشند، با جای گذاردن مشکل برسر جای خود، آن را به صورت مقطعی دور زده و صورت 

مسئله را پاک می کنند در حالی که مشکالت نه تنها همچنان پابرجاست، بلکه روز به روز 

عمیق تر شده و گسست بیشتری را سبب می شود. 

 امیرالمومنیــن علیه الســالم در یکی از ســخنان حکومتــی خود به مالک اشــتر می 

فرمایند:»برحذر باش از عجله کردن در مورد کارهایی که وقت آنها نرسیده یا سستی کردن 

در انجام کارهایی که زمان و مکان انجام آن فراهم شــده یا لجاجت در  اموری که فرجام 

آن برای تو مبهم است یا سستی در کارهایی که ضرورت انجام آن واضح است. هرامری را 

درجای خودش و هر کاری را به موقع انجام بده.«

این سخن حضرت علی علیه السالم درس نامه ای را برای آرامش در زندگی ارائه می کند 

که برای هر روز خود برنامه داشته باشــیم و با در نظر گرفتن نیازهای فعلی و آینده خود، 

حساب شده برنامه ریزی کنیم. 

 تمرین و مهارت 

 از آنجا که انجام کارهای سخت، همواره با تدبیر و پیدا کردن فناورانه هر صنعتی آسان و 

حتی لذت بخش می شود، مسائل روحی نیز از همین قاعده تبعیت می کند. اگر ورزشکاران 

برای غلبه  پیدا کردن بر وزنه های سنگین نیازمند تمرین سخت و طاقت فرسا هستند تا 

بتوانند روش بلند کردن آنها را بدون وارد کردن ضربه ای به فیزیک پیدا کنند، نفس و اراده 

هم با تکرار و تمرین قوی می شود و همین امر سبب می شود به کارهایی اقدام کنیم که به 

دلیل موفق نشدن به انجام آن راغب نبوده ایم.

 حضرت علی علیه السالم می فرماید: هر کســی اقدام به انجام کاری کند، نیرو و قوت او 

فزونی می یابد و هرکس در انجام کاری کوتاهی کند، سســتی او زیاد می شود. شروع به 

تمرین نیز خود تابع  فرآیندی منطقی بوده و بهتر است برنامه ریزی و تمرین برای رسیدن 

به اراده قوی را از کارهای ساده تر و ترجیحا زود بازده تر آغاز کنیم و با تکرار آنها و الزام خود 

به انجام آن، روز به روز شاهد موفقیت های روزافزون روحی خود باشیم؛ از این رو یکی از 

حکمت های احکام دین، تمرین وعادت جهت دار و هدفمند است؛ به طور مثال در قرآن 

کریم آمده است: ای مومنان، همان گونه که روزه بر امت های قبل واجب شده بود برشما 

نیز واجب است تا از این رهگذر پر هیزکار شوید.

این تکلیف عبادی برای تقویت اراده و روح در روان آدمی بسیار مفید به نظر می رسد؛ زیرا 

خوردن و آشامیدن طبق برنامه خاص و تحت شــرایط تعیین شده از سوی خداوند نوعی 

تمرین برای کنترل غرایز و مطالبات نفسانی اســت؛ زیرا صبوری و شکیبایی ر ادر انسان 

پرورش می د هد و او را در برابر نامالیمات مقاوم می ســازد و سبب تقویت اراده می شود. 

همچنین سایراحکام تکلیفی که از خداوند بر انسان واجب  است،  می تواند در تقویت 

اراده و کنترل خواهش های نفسانی تاثیر بسزایی داشته باشد. بدیهی است انسانی که 

قدرت و اراده الزم را برای برخورد با مشــکالت و خواسته های نفسانی پیدا کند، هنگام 

بروز ناهنجاری یا مشــکل، با  آرامش کامل و بدون هر گونه اضطراب و استرس به رفع آن 

گرفتاری می پردازد. 

پرهیز از افراط  در تامین نیازها

وابستگی های روحی و روانی و پاسخ به مطالبات نفسانی، از جمله عواملی است که انسان 

را در سراشیبی سقوط قرار  می دهد. گرچه انسان برای آسایش خود نیازمند بهره مندی 

از نعمت های الهی اســت، ولی زیاده روی در خوردن، خوابیدن و مسائل جنسی )هرچند 

حالل باشــد(، میهمانی و انس و الفت با دوستان و بســتگان یا بهره مندی زیاد از رسانه 

های عمومی و مجازی و... همه ســبب سســتی اراده و تبدیل روند زندگی به روزمرگی 

 
می شود. 

حضرت علی علیه السالم می فرمایند: عزم و تصمیم برای رسیدن به کماالت، با سورچرانی 

و راحت طلبی سازگار نیست و چه بسیار خواب هایی که تصمیم های روز را برهم می زند و 

چه بسیار تاریکی هایی که یاد همت های بلند را از خاطر ه ها می زداید!

تلقین و گفت وگو با خود

 یکی از راه های تقویت اراده، تلقین و توجه به درون اســت زیرا هر ســخنی که از زبان ما 

صادر می شود به نوعی برخاسته از باورهای درونی ماســت. به طور مثال هرگاه کسی در 

درون خودش بگوید که من انســان توانمند و قدرتمند یا زرنگی نیستم، در حقیقت حکم 

محکومیت خود را صادر کرده و به همه اعالم کرده اســت که توانمندی او را به رســمیت 

نشناسند. معموال افراد شکست خورده که دست از تالش برداشته اند، نمی دانستند که در 

یک قدمی موفقیت هستند. امام صادق علیه السالم می فرماید: چون دعا می کنی، چنین 

خیال کن که حاجتت بر درخانه است.

قدرت اراده گام به گام

 توجه داشتن به این نکته بسیار ضروری است که بدانیم امکان ندارد شخصی یک باره بتواند 

صاحب اراده قوی شود، ازاین رو برای رســیدن به قله توانمندی، باید از کارهای کوچک 

شروع کنیم؛ به طور مثال اگر عادت به ورزش کردن نداریم یا عادت کرده ایم صبح ها دیرتر 

از خواب بیدار شویم، باید از کم شروع کنیم ؛ مثال روزی 10 دقیقه زودتر از روزهای قبل از 

خواب بیدار شویم و در کنار این تصمیم اراده ساز همواره به خودمان قول بدهیم که ضمن 

اســتمرار این برنامه، تالش کنیم از هرعاملی که ما را از دسترسی به این کار باز می دارد، 

فاصله بگیریم. 

با این کارها آرام آرام قدرت درونی خود را آشــکار می ســازیم و بر عادت های مضر خود 

غالب می شــویم؛ راحت تر تصمیــم می گیریم  و جــرأت ورود به صحنــه هایی را پیدا 

می کنیم که قبال سبب اضطراب و برهم خوردن آرامش ما می شد. 

توصیه هایی در آداب قرآن خواندن

 آیت ا.... میــرزا جواد 

ملکی تبریزی فرموده اند: قاری قرآن 

نباید هیچ حول و قــوه ای برای خود 

ببیند و از نگاه به خویشتن به دیده رضا و 

خوش بینی  بر حذر باشد و هرگز اعمال و 

کردارش، موجب ا عجاب و خودپسندی او 

نشود. آن گاه که ذکری از صالحان و مقربان 

می شــود، مبادا خود را در زمره آنها بداند؛ 

بلکه 
آرزو کند که خداوند به 

فضل و عنایت خویش او  را در زمره آنها 

در آورد و مشتاق لقای آنها باشد و هر گاه آیه ای 

را تالوت کند که در مذمت و تهدید معصیت کاران 

است، خویشتن را مخاطب آن آیه به حساب آورده و 

منتظر وقوع آن عذاب بر خویشتن باشد. 
) اسرار الصلوه(

 چرا ماسر نماز به جای ا... اکبر،  ا...  الرحمن یا  ا...  الرحیم نمی گوییم؟ مگر در دعاها نداریم »یا من سبقت رحمته غضبه: ای کسی که رحمت او از غضب او پیشی گرفته است«؟ آیا بهتر نبود به جای  ا...  اکبر و به جای 

خدای بزرگ و با عظمت بگوییم:  ای خدای مهربان؟ آیا این طوری دل ها بیشتر به نماز جذب نمی شد؟ چرا تا می آییم سرنماز از کبریایی خدا حرف می زنیم؟ در دعای کمیل وقتی ذاکرین اهل بیت)ع( مناجات 

می خوانند، مدام  از مهربانی خدا برای ما سخن می گویند، ما هم گریه می کنیم؛ خب، چرا ما در نماز چنین ترفندی به کار نبریم و به جای » ا...  اکبر«  نگوییم »  ا...  الرحمن«، بعدش هم حسابی گریه کنیم؟ مثال به 

جای  ا...  اکبر بگوییم:» خدایا، عزیز دلم، تو چقدر مهربانی!« چه عیبی دارد این طوری با خدا عشق بازی کنیم ؟! آخر با کبریایی و عظمت خدا که نمی شود عشق بازی کرد، نمی شود با آن اشک ریخت!

چرا این قدر می گوییم  ا...  اکبر؟ چرا نماز مملو از عظمت الهی است؟ چرا ما همیشه در مقابل کبریایی خداوند سر به خاک می گذاریم؟ چرا در هر رکعتی از نماز حتما باید رکوع و سجود را به جا آوریم؟ برای اینکه 

نماز می خواهد مثل یک پادگان به ما یک چیز را یاد بدهد و آن عظمت و ابهت خداوند است. وقتی فرمانده ای نیاز دارد عظمتش در دل سرباز بنشیند، نمی گوید آقای سرباز، من برایت یک ماشین می خرم؛ درعوض 

تو هم حرف مرا خوب گوش بده! همان طور که در نیروهای نظامی ساختار باید استحکام داشته باشد، همچنین دیسیپلین نظامی و آداب ویژه ای دارند که همه باید از این آداب تبعیت کنند، در خانه خدا هم باید 

شبیه همین اتفاق بیفتد تا عظمت و ابهت پرودگار عالم در دل ما جای بگیرد.

) چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ / حجت االسالم پناهیان(

ت خدا
ت توجه به عظم

ضرور

همیشه یکی از چیزهایی که خاطرات سید را 

برایم یادآوری می کند، صدای اذان اســت. هر 

جا که بودیم، توی جاده یا مقر یا هر جای دیگر، 

وقتی موقع نماز می شد فورا می زد کنار و می 

گفت »حیفه نماز اول وقتمون از دست بره.« بعد 

هم چفیه اش را پهن می کرد و می ایستاد به نماز. 

برگرفته از کتاب: »قرار بی قرار«؛ شهید مصطفی 

صدرزاده

اندکی تامل

توبه، صحیفه قلب را 
 
شست و شو می دهد

 عالمه جوادی آملی درباره توبــه گفته اند: » اگر 

کسی معصیت کرد و حرمت الهی را هتک نمود و 

مثال در ماه مبار ک رمضان عمدا روزه خود را افطار 

کرد و موفق به توبه شد، خدا توبه چنین کسی را 

می پذیرد و هنگامی که او را به بهشــت  می برد، 

تمام صحیفه قلب او را طوری شست وشو می دهد 

که این شخص هیچ گاه به یادش نمی آید که در 

دنیا معصیت کرده و توبه نموده است؛ لذا چنین 

فردی در بهشت هر گز از کسی خجالت نمی کشد. 

برگرفته از کتاب حماسه و عرفان

در محضربزرگان:

قدم اول برای نصیحت دیگران

 اســتاد فاطمی نیا درباره اهمیت توجه به اصول تربیت دینی 

برای توصیه کردن به دیگــران می گویند: »روزی به حضرت 

ســلمان خبر دادند که یکی از صحابه بدون هیچ تخصصی، 

جلسه درس تشکیل داده و توصیه هایی را به مردم باالخص 

جوانان می کنــد و این امر موجب دلزدگــی برخی از جوانان 

نسبت به معارف دین شده است. جناب سلمان به آن شخص 

پیام فرستادند و فرمودند: »یعنی اگر طبیب نیستی، برای مردم 

دارو نده«؛ اگر چه این پیام در نیم سطر بیان شده، اما دریایی 

از حرف و توصیه در آن نهفته است. چنانچه کسی بدون هیچ 

تخصص و اصولی در عرصه طب روحانی و معارف تربیتی قدم 

گذارد و شروع به تربیت افراد کند، حاصلی جز ضرر و خسران 
در پی نخواهد داشت. 

معاون نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در گفت وگو با زاینده رود مطرح کرد:

 مقابله با تهاجم دشمن، نیازمند استراتژی فرهنگی است
جلوگیری از رسیدن آسیب به پیکر جامعه، نهادها،  سمیه مصور

اشخاص، فرهنگ، دین، اقتصاد و سیاست، تعریف 

پدافند غیرعامل است که  قدمتی به درازای عمر بشر 

دارد و در کشورمان با تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، گام های مثبتی در 

این راستا برداشته شده و سیاست ها و چشم انداز جامعی تدوین شده است.

معاون نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این مطلب گفت: 

اگر آیات قرآن و روایات رسیده از اهل بیت را بررسی کنیم، به نمونه هایی 

برمی خوریم که مصداقی از پدافند غیرعامل است و می توان گفت ریشه های 

پدافند غیرعامل در قرآن و ســنت وجود دارد؛ مانند  آیه 60 سوره انفال» 

ةٍ َوِمن ربَاِط الَْخْیِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللِ َوَعُدوَُّکْم  ا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوَّ واْ لَُهم مَّ َوأَِعدُّ

َوآَخِریَن ِمن ُدونِِهْم الَ تَْعلَُمونَُهُم اهلّلُ َیْعلَُمُهْم َوَما تُنِفُقواْ ِمن َشْیٍء فِی َسِبیِل 

اهللِ ُیَوفَّ إِلَْیُکْم َوأَنُتْم الَ تُْظلَُموَن«  که در رابطه با قدرت و قوت ملی تفسیر 

می شود  و بخشی از این قوت و قدرت پیشگیری از وارد  آمدن هرگونه آسیب 

است. همچنین آیه 80  از سوره مبارکه انبیاء  که خداوند در آن می فرماید:»و 

ما به او )حضرت داود )ع(( ســاخت زره را تعلیم نمودیم تا شما را از آسیب 

جنگ در امان بدارد؛ پس آیا از شکر گریزانید؟« نمونه ای دیگر از مصادیق 

پدافند غیر عامل است.

حجت االسالم محمد قیصریان افزود: در نامه 12 نهج البالغه نیز حضرت 

علی علیه السالم می فرمایند: »آنگاه که در میدان جنگ در مقابل دشمن 

قرار گرفتید، می بایست قرارگاه شما در دامنه کوه ها وتپه ها یا در کنار رودها 

باشدتا پوشش حفاظ شما گردد و شما را از دست دشمن نگهبانی کند و باید 

از یک سو یا حداکثر از دوسو با دشمن جنگ کنید  و قسمت های دیگر تکیه 

بر موانع طبیعی داشته باشد تا دشمن قدرت نفوذ پیدا نکند.« و یا در خطبه 

124 حضرت می فرمایند:»زره پوشیده ها را پیشاپیش لشکر قرار دهید و 

آنها که کالهخود ندارند، در پشت سر قرارگیرند.«

این کارشناس مذهبی اظهار کرد: همچنین اگر به جنگ های صدر اسالم و 

غزوات حضرت رسول)ص( نگاه کنیم، می بینیم که عقبه جبهه را براساس 

پدافند سیســتم های دفاعی )که امروزه از آن به عنوان پدافند غیر عامل 

یاد می شــوند( حفظ کرده اند؛ به عنوان مثال در جریــان هجرت پیامبر 

اسالم)ص( از مکه به مدینه، خداوند با استفاده از شگردهای اختفا و فریب 

)که از اصول پدافند غیرعامل است(، مانع دسترسی کفار قریش به ایشان 

گردید؛ همچنین در جریان خوابیدن حضرت علی )ع( به جای پیامبر )ص( و 

تغییرمسیرحرکت برخالف جهت مدینه به سمت جنوب مکه با برنامه ریزی 

صحیح پیامبر)ص( نیز از اصل غافلگیری )فریب( در دفاع غیرعامل استفاده 

کردند. در جریان مخفی شدن در کوه ثور و انتخاب مسیر انحرافی و عبور 

از کوه های صعب العبور به سمت مدینه نیز از اصول اختفا در دفاع غیرعامل 
بهره بردند.

 معاون نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد:  نمونه ای 

دیگر از دفاع غیرعامل در صدر اســالم، جنگ خنــدق و تدابیر و اقدامات 

دفاعی حضرت رسول)ص( با تشکیل شورای نظامیان و تصمیم گیری برای 

احداث خندق دور شهراست. این پیشنهاد از سوی سلمان فارسی مطرح شد 

که مسلمانان در شهر بمانند ولی دور شــهر خندق حفر کرده و در پناه آن 

آماده دفاع باشند.

حجت االسالم قیصریان با اشاره به موقعیت استراتژیک جمهوری اسالمی 

در منطقه خاورمیانه که  اهمیت توجه به مسئله پدافند غیرعامل را دوچندان 

می کند عنوان داشت: باتوجه به اینکه هویت و موجودیت واقعی یک جامعه 

را فرهنگ آن جامعه تشــکیل می دهد و انحراف آن جامعــه را )هرچند 

ازلحاظ سیاســی، اقتصادی، صنعتی ونظامی قدرتمند باشد( پوچ و میان 

تهی می سازد، از این رو دشــمن جنگ دیگری با هدف تخریب فرهنگ به 

جریان انداخته که در آن به جای توپ و تانک، از ابزارهای مختلفی استفاده 

کرده است؛ ازجمله انواع رسانه ها، شبکه های مجازی اجتماعی، اینترنت، 

ماهواره، نمادها و نشانه ها، خشونت، ترویج روابط جنسی آزاد، طراحی های 

خاص اسباب بازی، مدل لباس و پوشش، الگوی خاص تفریحات و سرگرمی، 

عرفان های نوظهورانحرافی، شکاف نســل ها، مادی گرایی، ترویج سبک 

زندگی  غربی، فیلم های سینمایی، سریال هاو موسیقی های هدفمند، بازی 

های کامپیوتری هدفمند،گرایش به ازدواج های سفید، انواع داروهای مدرن 

اعتیاد آور و نشاط آور  و... .

وی ادامه داد: این نوع جنگ توسط قدرت های بزرگ جهانی)غربی(  برای 

ایجاد تغییرات دلخواه و مطلوب در کشورهای هدف)مشرق زمین(  انجام 

می شود. جنگ نرم، جنگ تغییر باورها و ارزش ها و استحاله عقاید است؛ 

جنگ مغزهاست نه مرزها. جنگ نرم، جنگ تقدس زدایی از ارزش ها و شبهه 

افکنی در اذهان؛ جنگ تغییرذائقه ها و شکاف بخشی کاذب فرهنگی بین 

نسل هاست. جنگ نرم با چند هدف ازسوی دشمن طراحی شده است که از 

آن جمله می توان به چند مورد اشاره کرد: نابودی ارزش و قداست خانواده 

و ارزش ها و هنجارها و فرهنگ و سنن دینی، معنوی، میهنی، بومی، محلی 

و ملی جامعه ایران اسالمی و جایگزینی آن با نام فرهنگ واحد جهانی در 

اصل فرهنگ غربی ) آمریکایی(، هویت زدایی، دین زدایی، خانواده ستیزی 

و خانواده گریزی  در بین نوجوانان، جوانان، مردان و زنان جوامع اسالمی و 

شرقی  و سوق دادن آنها به سوی آنومی و بی هنجاری.

معاون نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: این نوع جنگ 

نرم، نیازمند مقابله از نوع پدافند غیرعامل است که فرهنگ سازی و گسترش 

مقوله پدافند غیر عامل با استفاده از ابزارهای فرهنگی و بسترسازی فرهنگی، 

یکی از نکات مهم در این زمینه اســت. برای مقابله با تهاجم دشــمن باید 

استراتژی فرهنگی داشت و با برنامه ریزی دقیق در حفظ فرهنگ اسالمی 

گام های مهمی برداشت که این مهم، نیازمند تعامل دستگاه های مختلف و 

به کار گیری یک سیاست فرهنگی واحد است.

حجت االسالم قیصریان در پایان یاد آورشــد : انجام کار فرهنگی درست 

نیازمند برخورد عالمانه و هوشمندانه است؛ درنتیجه زمانی می توانیم در 

زمینه فرهنگ موفق شده و زمام امور را دست بگیریم که ابتکار عمل به خرج 

داده و خروجی های خوبی در زمینه های مختلف فرهنگی داشته باشیم. 
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)دین و اندیشه(

باوجود اینکه وارد ماه آبان شــده ایم و هوا کمی 
سرد شده است، اما رصد عمومی مرکز نجوم ادیب 
همچنان از طرفداران زیادی برخوردار است و این 
را در بدو ورود به این مرکز می توان مشاهده کرد.

مهم ترین چیزی که در ابتدای امر توجهم را جلب 
کرد، پله هایی بود که برای رسیدن به نمایشگاه 
باید طی می شــد. روی تمام پله ها اطالعاتی در 
مورد منظومه شمسی و فاصله نزدیک ترین ستاره  
از زمین ثبت شده بود که موجب شور و اشتیاق 
بیشتر بازدیدکنندگان از این مکان می شد.وارد 
مرکز که می شــوم، بیشــتر از همه چیز حضور 
کودکان و نوجوانان عالقه منــد توجهم را جلب 
می کند. کودکی از پدرش می خواهد که او را روی 
صندلی چرخان قرار دهد تا او هم بتواند به خوبی 
بچرخد و بعد با هیجان وصف نشدنی که مختص 
خودش است، می گوید بابا من االن در فضا هستم 

و بعد چشمانش را می بندد.
نمایشگاه و غرفه های رصد عمومی 

نمایشــگاه ویژه رصــد عمومی، همیــن جا در 
البی مرکز نجوم ادیب قرار دارد که شــامل غرفه 
طیف نگاری، غرفه آزمایشــگاه فیزیک و  نجوم، 
فنــاوری فضایی، غرفه آشــنایی با ســاختار و 

ساختمان تلسکوپ و پرسش و پاسخ است.
طیف نگاری و بررسی نور اجرام آسمانی 
وارد غرفه طیف نگاری که می شوم، کودکان زیادی 
سرگرم ســاخت طیف نگار با بهره گیری از یک 
کاغذ و سی دی هستند. یکی از بچه ها به دیگران 

می گوید که می خواهد این کار را 
ادامه دهد تا تمام ستارگان 

را بشناسد. زمانی، مسئول 
غرفه طیف نگاری در این 
زمینــه می گوید: طیف 
نــگاری نوعــی فعالیت 

علمی به منظور  بررســی 
نور ســتارگان دور و نزدیک و 

تشخیص عناصر موجود در آنان است که 
به وسیله دستگاه های پیشرفته طیف نگاری 

انجام می شود.
ساخت طیف نگار با یک مقوا وسی دی 

وی به طیف نگاری کــه در کنارش قرار 
دارد اشــاره می کند و می گوید: این 
طیف نگار نمونه بســیار کوچکی 

از دســتگاه های طیف نــگار بزرگ اســت که با 
قرارگرفتن در مقابل چشمه نور و تاباندن نور روی 
صفحه سی دی نور را تفکیک کرده و با توجه به 
جدول های مشخص، عناصر موجود در آن سیاره 

را می توان تشخیص داد.
غرفه بعدی فناوری فضایی است که در آن انواع  
و اقسام موشــک ها و لباس های فضایی در قالب 
ماکت و پوستر برای بازدیدکنندگان به نمایش 

گذاشته شده است. 
بازدید از غرفه فیزیک و آشنایی با گوی 

پالسما 
غرفه بعد مربوط به آزمایشــگاه فیزیک اســت 
که در آن دستگاه شبیه ســاز حرکت زمین، ماه 
و خورشــید، گوی پالســما، صندلی چرخان و 
آزمایش های تصویری و دستگاه های تبدیل انرژی 
تشکیل شده است. بارونی، مسئول این غرفه در 
زمینه گوی پالسما می گوید: این گوی شبیه ساز 
نور ستارگان بوده که از پالسما یا همان گاز یونیده 
شده تشکیل شده اســت. نمونه این گاز به طور 
کامل در ســتارگان وجود دارد و به عبارتی گوی 
پالســما برای نمایش این نور برای عموم مردم 

طراحی شده است.
رصد ماه، زحل و کهکشان آندرومدا

به منظور رصد، به محوطه بــاز رصدخانه مرکز 
نجوم ادیب سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان می روم. در آنجا دو تلســکوپ 12 اینچ 
برای مشــاهده ماه، زحل وکهکشــان آندرومدا 
در نظر گرفته شده است. مشــتاق می شوم و در 
یکی از صف ها 
انتظار  به 
می ایستم. 

دختر بچه ای که موفق شده تا زحل را 
مشــاهده کند برای مادرش با اشتیاق توضیح 

می دهد که این سیاره کمربند دارد و از مادرش 
هم می خواهد تا به تماشــای زحل برود. یکی از 
 بچه ها کهکشــان آندرومدا را شــبیه یک دامن

 رنــگ و وارنگ که زنــی در مرکــز آن در حال 
چرخش است، تصور می کند.

ســفر به ماه در رصدخانه مرکز نجوم 
ادیب

رصدخانه مرکز نجوم ادیب مکان رازآلودی است 
که بسیاری دوست دارند به آن وارد شوند، من هم 
مشتاق می شوم تا وارد آن شوم. داخل رصدخانه 
تاریکی محض اســت؛ از پله ها بــا احتیاط وارد 
می شوم و در صندلی کنار رصدخانه می نشینم.

حامد الله زار، مسئول رصدخانه مرکز نجوم ادیب 
به محوطه رصدخانه اشــاره می کند و می گوید: 
در اینجا یک تلســکوپ 14 اینچ قرار دارد که با 
بهره گیــری از گنبد رصدخانه کــه مانع از ورود 
نورهای مزاحم می شود می توان تعداد زیادی از 

سیارات را به راحتی مشاهده کرد. 
بعد با تلسکوپ به سمت ماه می رود و از حاضران 
می خواهد که به نوبت ماه، این قمر دوست داشتنی 

و نقره ای زمین را مشاهده کنند.
لکه های موجود در ماه و برخورد اجرام 

آسمانی 
یکی از حاضران از او در مورد لکه های موجود در 
ماه می پرسد، الله زار می گوید: علت اصلی ایجاد  
این لکه ها برخورد اجرام آســمانی به سطح ماه 
است که موجب باال آمدن مواد مذاب موجود در 
سطح ماه و ایجاد هوازدگی مواد بازالتی می شود، 
بنابراین ناظران زمین لکه های مختلف سیاه رنگ 

را در سطح خورشید مشاهده می کنند.
الله زار با اشــاره به ماه و معرفی آن به عنوان قمر 
زمین از تاثیر فراوان مــاه روی زمین می گوید و 
جزر و مد را یکی از اثرات بزرگ ماه بر زمین 
معرفی می کند.سفر به ماه نیز به پایان 
رسید باید از سفینه پیاده شده و به 
زندگی عادی برگردیم تا بار دیگر 
در رصد عمومی آذرماه برای 
 سفر به سیاره نقره ای آماده

 شویم.

در دویست و پنجاه و دومین برنامه رصد عمومی مرکز نجوم ادیب انجام شد؛

از سفر به سیاره نقره ای تا آشنایی با مشاهده کهکشان آندرومدا

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان _امور تدارکات وانبارها

1- نام مزایده گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
2- موضوع مزایده:

آگهی مزایده عمومی
شماره 83/96 

شماره موضوع مزایدهردیف
مزایده

تاریخ برگزاری 
مزایده

ساعت برگزاری 
مزایده

8/30 صبح83/9696/08/23مزایده فروش سیم مسی اسقاطی1

3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ سه شنبه مورخ 9۶/8/9 لغایت شنبه 9۶/08/13 در ساعات اداری 
4- آدرس محل تحویل اسناد: اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی- شرکت توزیع برق استان اصفهان

۵- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال  واریز شده بحساب جاری 
سپهر صادرات به شماره 0101۶73314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان

۶- زمان تحویل اسناد: از روز یکشنبه مورخ9۶/08/14لغایت ساعت 7/30 صبح روز سه شنبه مورخ9۶/08/23 
7- محل برگزاری مزایده: سالن جلسات شرکت توزیع برق استان اصفهان 

8- ضمانتنامه شرکت در مزایده: سپرده الزم برای شــرکت در مزایده به مبلغ 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر برای مدت ســه ماه و قابل تمدید به درخواست شرکت توزیع برق استان 

اصفهان و یا فیش واریزی به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره 0101۶73314007
9- شرکتهای مجاز به حضور در این مزایده عبارتند از: 

الف( شرکتهای تولیدکننده سیم و کابل دارای مجوز از شرکت توانیر
ب( شرکتهای ذوب فلزات دارای مجوز فعالیت در زمینه موضوع مزایده از حراست کل شرکت توانیر

10- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات داخلی روزنامه های همشهری و زاینده رود بعهده برنده مزایده 
می باشد.

11- داوطلبان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-3۶273011 داخلی 427۶ واحد 
مناقصات و قراردادها تماس حاصل نمایند.

12- اسناد و مدارک کامل این مزایده در سایتهای اینترنتی ذیل نیز قابل دسترسی می باشد.
1- سایت معامالت توانیر با آدرس 

2- سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس 
3- سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس

شرکت توزیع برق 
استان اصفهان

 اصفهان آلوده به استقبال
 استاندار جدید می رود؛

11

ظرفیت تولید فوالد مبارکه تا سال 
1404 به 2۵ میلیون تن می رسد

صفحه 3

سردار سلیمانی عزادار شد

صفحه 2

سیر صعودی 1۵ درصدی نرخ 
تخم مرغ در بازار اصفهان

صفحه 3

آسمان سیاه کم عمق
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سپاه

سردار لشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی صبح روز گذشته در همایش »جهان بدون 
ترور« با تاکید بر اینکه دشمن برنامه های جدیدی علیه 
انقالب اسالمی و ملت ما دارد، اظهار داشت: اکثر ملت های 
مسلمان تحت ستم به این نتیجه رســیدند که تنها راه 
سعادت، ایســتادگی برابر ظالمین و دست نشانده های 
آمریکاست.فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
این ایســتادگی، الزاماتی دارد که یکی عزم و اراده راسخ 
برگرفته از باور و ایمان عمیق اســت و الزام دیگر، مجهز 
شدن جامعه به ابزارهای دفاعی است که باید در این راستا 

همه توانمندی ها را فراهم کرد.
وی تصریح کرد: ما مرکز مقاومت در برابر نظام ســلطه 

هستیم و بیش از دیگران باید به این اصل پایبند باشیم.
جعفری گفت: مردم ما قدر توان دفاعــی خود از جمله 
موشــکی را می دانند و مثــل ناموس خــود از آن دفاع 
می کنند.وی ادامه داد: آمریکا قصد دارد اجرای تحریم های 
موسوم به »کاتســا« را به بهانه  توانمندی موشکی ایران 
آغاز کند، در حالی که سپاه و توان موشکی، بهانه و توان 

اقتصادی ایران برای آنها مورد هدف است.

سیدحســین نقوی  حســینی، ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تهیه و 
تدوین سومین گزارش مجلس از عملکرد اجرای برجام، 
اظهار داشت: سومین گزارش برجامی مجلس  امروز در 

صحن پارلمان قرائت می شود.
وی با بیان اینکه موارد نقــض عهدهای آمریکایی ها در 
روند اجرای برجام در سومین گزارش مجلس از عملکرد 
اجرای برجام گنجانده شده، افزود: راهکارهای عملی در 
روند اجرای برجام از سوی مجلس به وزارت امور خارجه 
پیشنهاد شده اســت . ما ایرادات و نقض عهدهای طرف 
مقابل به  خصوص آمریکایی ها در روند اجرای برجام را 
در قالب گزارش های کمیســیون امنیت ملی مجلس به 
وزارت خارجه پیشــنهاد و اعالم کرده ایم که قرار است 
از سوی وزارت امورخارجه و در گزارش های بعدی آنها 
مدنظر قرار گیرد. نقوی حســینی در پایان خاطرنشان 
کرد: طرف های مقابل جمهوری اسالمی ایران در توافق 
برجام باید بدانند که ایران راهکارهای عملی برای نقض 
عهدهای آنهــا را از قبل پیش بینی کــرده و نمی توانند 

خللی در این مسیر وارد کنند.

 فرمانده سپاه پاسداران :

 ما مرکز مقاومت 
در برابر نظام سلطه هستیم

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

راهکارهای برجامی مجلس به 
وزارت امورخارجه اعالم شد

معاون اول رییس جمهور:

 کشور پولداری هستیم، ممکن 
است خوب مدیریت نکنیم

اســحاق جهانگیری، معاون اول رییــس جمهور در 
مراســم معارفه وزیر علوم گفت: متاســفانه آموزش 
و پژوهش کشــور دچــار گرفتاری جدی بــوده و آن 
هم مشــکل پراکندگی اســت. نه به ایــن منظور که 
دانشــگاهی زیر نظر نهاد دیگری است زیرا این مسئله 
با هماهنگی برطرف می شــود ولی مدیریت دانشگاه 
 نباید چند پارچه شــود و قدرت و اســتقالل دانشگاه

 نباید از بین برود.
وی گفت: فرجی دانــا روی موضوع قطــع ارتباط ما 
با مجــالت علمی بین المللی بســیار تاکید داشــت، 
می گفتند پول نداشــتیم که من ایــن را قبول ندارم 
 زیرا ما کشــور پولداری هســتیم ولی ممکن اســت

 خوب مدیریت نکنیم. 
در بحث های آزمایشــگاهی گفتم برخی کشــورها 
وام هــای بلندمــدت بــا نرخ هــای ســود پایین به 
ایران مــی دهند کــه آنقدر معطل شــد تــا وزارت 
 نیــرو از ژاپــن بــرای نیــروگاه هــا پــول گرفت،
 چنین پولی به درد آموزش عالی می خورد. ما از غالمی 
حمایت می کنیم تا تیمی تشکیل دهد و مسئله دریافت 

چنین وام هایی را پیگیری کند.

سردار سلیمانی عزادار شد
تسنیم: محمد ســلیمانی، پدر سردار ســرافراز اسالم حاج قاسم 
ســلیمانی بامداد دیروز در ســن 95 ســالگی بر اثر کهولت سن 
درگذشت. گفتنی است؛ سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح ، آیت ا... هاشمی شاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام،  علی اکبر والیتی مشــاور مقام معظم رهبری، محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران، سید حسن هاشمی وزیر بهداشت و 
درمان، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران، علی الریجانی 
رییس مجلس شــورای اسالمی، سرلشــکر محمد علی جعفری 
فرمانده کل سپاه، اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
و دیگر مسئوالن کشور هر کدام طی پیامی درگذشت پدر سردار 

سلیمانی را تسلیت گفتند.

سامانه  پیشرفته راداری »آفاق« 
رونمایی شد

امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع  و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
مراسم رونمایی از سامانه راداری آفاق، در تشریح این دستاورد مهم  
دفاعی اظهار داشت: با تالش و مجاهدت متخصصان افتخارآفرین 
صاشیراز وابسته به شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع شاهد 

رونمایی از سامانه  پیشرفته راداری آفاق بودیم.
وی با بیان اینکه رادار مراقبت ساحلی، قابلیت رصد شناورها تا برد 
200 کیلومتر را دارد، افزود: سامانه  پیشرفته راداری آفاق می تواند 
اهداف هو ایی را هم شــکار کند.وزیر دفاع قابلیت تحرک پذیری 
مناســب و برخورداری از توانمندی  های ضدجنگ الکترونیک را 
از دیگر ویژگی های این سامانه راداری پیشرفته بر شمرد و اظهار 
داشــت: رادار آفاق می تواند همزمان 100 هدف شناوری ر ا مورد 

پایش و ردگیری قرار دهد.

عراقچی امروز به مجلس می رود
تسنیم: سخنگوی هیئت رییسه مجلس از حضور معاون وزیر امور 
خارجه در جلســه علنی پارلمان برای ارائه توضیحاتی پیرامون 
برجام خبر داد.بهروز نعمتی، ســخنگوی هیئت رییسه مجلس 
شورای اســالمی با اشاره به دســتور کار جلســه علنی پارلمان 
گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شــده، قرار است سومین 
گزارش برجامی کمیســیون امنیت ملی مجلس در جلسه علنی 
قرائت شــود.وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شــده، قرار 
است عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده 
هســته ای کشــورمان در جلســه علنی امروز پارلمــان حضور 
 یابد و به ســواالت و ابهامات نمایندگان پیرامــون برجام و روند

 اجرای آن پاسخ دهد.

ادعای تیلرسون:

  در زمینه کاهش حضور ایران
 در سوریه، موفقیت کسب کردیم

تسنیم: وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که کشورش در زمینه کاهش 
حضور ایران در سوریه موفقیت کسب کرده است.

به گزارش روسیاالیوم؛ رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا گفت که 
کشورش برای ایجاد مناطق کاهش جدید در سوریه، تالش هایی 
دیپلماتیک انجام می دهد.وی افزود: ما با روسیه موفق شدیم یک 
منطقه از مناطق کاهش تنش در جنوب غرب سوریه را ایجاد کنیم 
و هم  اکنون برای ایجاد مناطق کاهش جدید دیگر تالش می کنیم.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد که کشــورش موفقیتی در زمینه 
کاهش حضور ایران در سوریه، کسب کرده است.

دستگیری باند آدم ربایی توسط 
سربازان گمنام امام زمان )عج(

وزارت اطالعات: سربازان گمنام امام زمان )عج( یک باند آدم ربایی  
که با عنوان وزارت اطالعات دســت به اقدامات مجرمانه می زدند 
را متالشــی کرد. اعضای این باند 11 نفره که از اشــرار سابقه دار 
هستند با تجهیزات نظامی غیرمجاز اقدام به ربایش شهروندان و با 
ایجاد رعب و وحشت از طعمه هایشان اخاذی می کردند با اقدامات 
اطالعاتی  شناسایی و همه اعضا در شهرهای تهران، ورامین، قم و 
الیگودرز دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.وزارت اطالعات از 
هموطنان عزیز می خواهد تا درصورت مشاهده افرادی که از نام 
بیت مقام معظم رهبری و این وزارتخانه سوء استفاده می کنند، 

مراتب را به ستاد خبری 113 اطالع دهند.

وام های میلیاردی بانک سرمایه 
وصول نخواهد شد

سیدجواد ابطحی،  عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
کارشناسان کمیته تحقیق و تفحص عنوان داشتند که بانک سرمایه 
به موازات تعویض و تغییرهای پی در پی هفت و هشت ماهه مدیران 
خود، با عدم رعایت دســتورالعمل های بانک مرکزی از جمله اخذ 
نکردن وثیقه های معتبر، وام های کالن به برخی اشخاص و شرکت ها 
داده اســت که وصول  نشــده و از آنجا که وثیقه ای در کار نیست به 
احتمال فراوان، این وام ها وصول نخواهد شد.ابطحی تصریح کرد: البته 
یکی از مدیران عامل سابق بانک سرمایه که جهت ادای توضیحات در 
جلسه حضور یافته بود در پاسخ گفت که اساسا اعطای وام  به اشخاص 

و شرکت های معتبر نیازی به گرفتن وثیقه نداشته است.

 ترامپ و همسرش
 میزبان کودکان در جشن هالووین

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

مسعود بارزانی برای بغداد 
خط و نشان کشید

مهــر: رییــس اقلیــم کردســتان اعــالم کرد 
که اگــر بغداد بــه سیاســت هــای تهدیدآمیز 
 خود ادامــه بدهد، ایــن اقلیم از خــود با قدرت

 دفاع خواهد کرد.
به گــزارش الســومریه؛ مســعود بارزانی، رییس 
اقلیم کردســتان برای بغداد خط و نشان کشید و 
اعالم کرد: اگر بغداد بر بــه کارگیری زبان تهدید 
 ادامه دهد مــا از کرامت خود با تمــام توان دفاع

 خواهیم کرد.
وی افزود: اربیل آماده گفت وگو با دولت مرکزی در 
بغداد برای حل اختالفات و مشکالت موجود میان 
طرفین است،  اما اگر اصرار بر گزینه نظامی وجود 

داشته باشد ما از کردستان دفاع خواهیم کرد.
شــایان ذکر اســت که بارزانی با برگــزاری همه 
 پرسی سبب شــد که اقلیم کردستان به مشکالت 
بی شــماری گرفتار شــود و هم اکنــون نیز پس 
از شکســت اعالم کــرده کــه دیگر در مســند 
 ریاســت ایــن اقلیــم نمــی مانــد و دوره اش 

را تمدید نمی کند.

خودداری رژیم صهیونیستی از 
حمایت علیه استقالل کاتالونیا

رژیم صهیونیستی از حمایت دولت مرکزی اسپانیا 
در زمینه تنش های اخیر در ارتباط با اســتقالل 

کاتالونیا خودداری کرد.
بنابر گزارش عاروتص شــوع؛ تل آویــو این اقدام 
را در شــرایطی صــورت می دهد که اســپانیا از 
رژیم صهیونیستی خواســته بود تا علیه استقالل 
کاتالونیا موضع گیــری کند.به ایــن ترتیب این 
 رژیم، مواضعی کامال متضاد با دیگر کشــورهای

 غربی اتخاذ کرد.
رژیم صهیونیستی اعالم کرده یکی از دالیل چنین 
اقدامی این اســت که به نظر می رســد کاتالونیا 
منطقه ای حامی اسرائیل است و پرچم این رژیم در 

منطقه کاتالونیا به وفور به چشم می خورد.
دومین مــورد هم ایــن اســت کــه مادرید در 
 مــوارد متعــددی مواضعــی ضــد اســرائیلی
 داشــته اســت.اتحادیه اروپا و آمریــکا پیش تر 
 حمایــت خــود را از یکپارچگی اســپانیا اعالم

 کرده بودند.

ایسنا: ابراهیم رحیم پور در آستانه برگزاری دومین نشست 
اجالس ســران کشــورهای ایران، آذربایجان و روسیه که 
قرار اســت امروز در تهران برگزار شــود، ضمن برشمردن 
برخی از اهداف این نشســت و محور گفت وگوهای حسن 
روحانی، والدیمیــر پوتین و الهام علــی اف تاکید کرد: در 
طول دوره ریاست جمهوری حســن روحانی نشست های 
چندجانبه از جمله نشست های سه جانبه بین ایران و دیگر 
کشــورها افزایش پیدا کرده و اثرات مثبتی را نیز به همراه 

داشته است.
معاون آســیا، اقیانوســیه و مشــترک المنافع وزیر امور 
خارجه، با اشــاره به برگزاری نشست ســه جانبه رؤسای 
جمهور ایــران، آذربایجــان و روســیه در روز اول نوامبر 
)امروز( در تهران اظهار کرد: در ســال 139۴ آقای الهام 
علــی اف، رییس جمهــور آذربایجان به تهران ســفر کرد 
و در دیــداری که بــا روحانی داشــت، دو طــرف به این 
نتیجه رســیدند که جلسه ای ســه جانبه  با حضور رؤسای 
 جمهور ایران، روســیه و آذربایجان در موضــوع ترانزیت

 برگزار کنند.

گفت وگو درباره توریسم و تروریسم در نشست 
سه جانبه تهران

وی همچنیــن با بیان اینکه در نشســت تهــران در مورد 
تقویت همکاری های سه کشور در حوزه مبارزه با تروریسم، 
افراطی گری و همچنین گردشــگری و توریسم گفت وگو 
خواهیم کرد، خاطرنشــان کرد: طی این مدت گردشگری 
بین سه کشور توسعه پیدا کرده و قطعا در این نشست نیز 

در مورد راه های گسترش آن صحبت می کنیم.
رحیم پور، گفت وگو در مورد تقویت همکاری های اقتصادی 
و تجاری را از دیگر محورهای رایزنی سران سه کشور در این 
جلسه برشمرد و گفت: سه کشور ایران، آذربایجان و روسیه 
دارای منابع نفت و گاز هســتند و در این زمینه می توانند 
همکاری هایی به خصوص در حوزه سوآپ انجام دهند که 
در این زمینه کشــورهای دیگر نیز امکان همکاری با این 

سه کشور را دارند.
رحیم پور با بیان اینکه کشــور روسیه سرمایه گذاری هایی 
را در ایران انجام داده اســت که بخشــی از آن مربوط به 
توریسم است، اظهار کرد: در بحث گردشگری فقط موضوع 

زیرساخت، مطرح نیست. برخی از توریست ها بدون توجه 
به مشــکالت احتمالی که در این زمینــه وجود دارد برای 
بازدید از نقاط تاریخی، توریستی و گردشگری مثل دیدن 

کویر به ایران سفر می کنند.
معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزیر امور خارجه 
در پاســخ به این ســوال که پس از برجام، آمــار تعامالت 
اقتصادی ایران با دو کشــور آذربایجان و روســیه به چه 
میزان افزایش پیدا کرده است؟  گفت: تعامالت اقتصادی 
ایران با این دو کشــور از رشــد خوبی برخــوردار بوده و 
روســیه در حال حاضر به دو پروژه در ایران وام داده است 
 و ارائه وام به پروژه ســوم نیز در حال نهایی شــدن است. 
کشــور آذربایجــان نیــز بیــان کــرده کــه در مــورد 
خــط آهــن رشــت - آســتارا 500 میلیــون دالر 
 اعتبــار در نظــر بگیرد کــه این موضــوع نیــز در حال

 نهایی شدن است.
 ابراهیــم رحیم پورهمچنین با اشــاره به ســفر روحانی و 
جهانگیری به ارمنســتان، اظهار کرد: ایران از طریق خط 
لوله گازی به آنها گاز می دهد و در ازای آن، برق می گیرد. 
در واقع سیســتم برق ایران به ارمنســتان متصل اســت 
 و در موقع پیــک مصرف، نیازهــای متقابــل یکدیگر را

برطرف می کنیم.
رحیم پور با بیان اینکه با حذف دالر دیگر تعامالت اقتصادی 
دو کشور دستخوش نوســانات دالر نمی شود، اظهار کرد: 
ترکیه نیز تمایل دارد در موضوع هتل ســازی و همچنین 
فعالیت های توریســتی در ایران ســرمایه گذاری کند که 
 این خود بــه افزایش تعامالت دو کشــور کمــک خواهد 

کرد.
وی افزود: ما تــالش داریم مــدل توافــق صورت گرفته 
بین ایــران و ترکیــه را به روابطمــان با دیگر کشــورها 
گســترش دهیــم و حتــی می توانیــم این موضــوع را 
 در اجــالس ســه جانبه ایــران، روســیه و آذربایجــان 

نیز مطرح کنیم.
نشست سه جانبه رؤســای دولت تهران، مسکو و باکو قرار 
است امروز برگزار شود که هرکدام از طرفین ضمن تاکید 

بر موضوعات مشترک، اهداف ویژه ای را دنبال می کنند.
این دیدار ســه جانبه قرار بود در اواســط تابستان امسال 
صورت بگیرد، اما برخی مشکالت و آماده نبودن زمینه های 
مالقات باعث شــد تا زمان برگزاری آن برای اواسط پاییز 

تعیین شود.
ایــن دومین نشســت مشــترک رؤســای جمهور ســه 
کشــور خواهد بود که اولین آن مرداد ماه ســال گذشته 
در باکو برگزار شــد. در حاشــیه نشســت مرداد ماه 95، 
حســن روحانی، رییس جمهــور ایران با الهــام علی اف، 
رییس جمهــور آذربایجان دیدار داشــت کــه طی آن 6 
ســند همکاری در زمینه های اجرای طــرح داالن حمل 
و نقل شــمال-جنوب، همــکاری در حوزه گردشــگری، 
 تفاهم نامه میــان بانک های مرکزی دو کشــور و ســایر

 موضوعات اقتصادی به امضا رسید.

    معاون آسیا ، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزیر امور خارجه، با اشاره به برگزاری نشست تهران با حضور 
رؤسای جمهور ایران، آذربایجان و روسیه گفت: با برگزاری این نشست، این پیام به آمریکایی ها داده می شود 
که کشورهای منطقه در حال همکاری و گسترش روابطشان با یکدیگر هستند و توجهی به حرف هایی که 

توسط مقامات آمریکایی مطرح می شود، ندارند.

ایلنا: غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس فراکسیون مستقلین 
والیی مجلس با اشــاره به انتشــار گزارش اخیر دیوان محاســبات و 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس درمورد تخلفات نفتی دولت نهم 
و دهم و شــخص احمدی نژاد درباره احتمال ارجاع گزارش به صحن 
علنی مجلس گفت: تا جایی که اطالع دارم نیاز به بررسی مجدد گزارش 
تخلفات احمدی نژاد در صحن علنی مجلس نیســت و الزم است این 
گزارش به قوه قضائیه ارجاع شود. وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به 
عدم امکان بازگرداندن هزینه های ناشی از تخلفات توسط احمدی نژاد، 
آیا برخورد قضائی با ایــن تخلفات صورت می گیــرد، گفت: معموال 
برخوردی که با این تخلفات می شود، همان انفصال از خدمات دولتی 
 است و با این حســاب احمدی نژاد باید از مجمع تشخیص مصلحت 

نظام اخراج شود.

احمدی نژاد از مجمع 
تشخیص اخراج می شود؟

پیام سفر پوتین به ایران برای ترامپ

افکارنیوز: رکورد کامنت گذاشــتن در اینســتاگرام با کمک کاربران 
ایرانی شکسته شــد. از زمان انتشار پســت مربوط به خلیج فارس در 
صفحه اینســتاگرام رییس جمهور آمریکا تاکنون، بیش از ۴ میلیون 
کامنت که می توان گفت تقریبا همه آنها کاربران ایرانی هستند، رکورد 

بی سابقه ای در اینستاگرام بر جای گذاشته است.
کاربران ایرانــی در اعتراض بــه اینکه ترامــپ از واژه جعلی »خلیج 
ع.ر.ب.ی« به جای خلیج فارس اســتفاده کرده بود، پســت های او را 

کامنت باران کردند.
ترامــپ در روز جمعــه 13 اکتبر در ســخنان خود دربــاره راهبرد 
ضدایرانــی کاخ ســفید از ایــن واژه جعلی اســتفاده کــرد. همین 
 موضوع باعث تــا وی با موجــی از خشــم کاربران ایرانی سراســر 

جهان روبه رو شود.

 رکوردشکنی  ایرانی ها 
زیر پست ضدایرانی ترامپ

برجامدیدگاه
عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

اصالح طلب یا  اصولگرا بودن 
مهم نیست، انقالبی رفتار کنیم

ایسنا: محســن علیجانی، عضو کمیســیون بهداشت 
مجلس گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی ما باید در وهله 
اول انقالب و جهادی عمل کنیم. تمام دســتگاه های 
اجرایی کشور باید بدانند که ما از درون با بحران های 
اجتماعی متعددی روبه رو هستیم و از بیرون نیز غرب 
به دنبال تحریم های جدی برای مقابله با ایران اســت 
و آمریکا به کمتر از تغییر جمهوری اســالمی ایران به 
چیز دیگری تن نخواهد داد. با توجه به شرایط کنونی، 
مجلس که در رأس امور اســت باید به سمت مسائل 
 اصلی کشــور حرکت کنــد و از پرداختن به مســائل

 حاشیه ای بپرهیزد.
وی در پایان گفت: با توجه به شــرایط کنونی کشور، 
اصالح طلب بودن یا اصولگرا بودن مهم نیســت. بعد 
از ســال ۸۸ عده ای از اصولگراها دیدگاه منفی نسبت 
به اصالح طلب ها پیــدا کردند که باید این مســائل 
هر چه زودتر حل شــوند و همگی بــه صورت انقالبی 
عمــل کنیم یعنــی به سیاســت های مقــام معظم 
 رهبری متعهد بــوده و در عمــل آنهــا را در اولویت

 قرار دهیم.

پارلمان
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
12،750،000 ریال)طرح جدید(

6،710،000 ریالنیم سکه

۳,797,000 ریالربع سکه

2,500,000 ریالسکه یک گرمی

1،2۳7،1۳0 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع پخش کننده خودرو

869,000 
سوني مدل W650BTتومان

مدیرکل گمرک اســتان اصفهان گفت: 53 هزار و 609 تن کاال 
به ارزش 239 میلیون و 514 هزار دالر، به گمرک اصفهان وارد 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزن 20 درصد 
و از حیث ارزش 39 درصد افزایش  یافته اســت. اسداله احمدی 
ونهری اظهار کرد: در 7 ماهه 1396، از استان اصفهان، 706 قلم 
کاال به وزن 2 میلیون و 616 هــزار تن و به ارزش 876 میلیون و 

30 هزار دالر، به مقصد 96 کشور جهان صادر شده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ وزن 44 درصد و از حیث ارزش 
26 درصد افزایش داشته است. وی عمده ترین کاالهای صادراتی 
از استان اصفهان را محصوالت پتروشیمی به ارزش 215 میلیون 
دالر، آهن آالت و فوالد با211میلیون دالر و فرش به قیمت 89 
میلیون دالر برشــمرد و افزود: عراق با 254 میلیون دالر و 29 

درصد، امارات متحده عربی با 139 میلیــون دالر و 16 درصد، 
افغانستان با 134 میلیون دالر و 15درصد، پاکستان با 65 میلیون 
دالر و 8درصد و چین با 49 میلیون دالر و 6 درصد ســهم از کل 
صادرات استان، مهم ترین کشورهای مقصد کاالهای صادراتی 
استان اصفهان هستند. احمدی ونهری تصریح کرد: در راستای 
برنامه های اقتصاد مقاومتی و با راه اندازی و اســتفاده از سامانه 
پنجره فرا مرزی، شــاهد افزایش 70 درصدی درآمد گمرکات 
استان اصفهان هستیم. مدیرکل گمرک استان اصفهان درخصوص 

مهم ترین کاالهای وارداتی گمرک اصفهان طی 7 ماهه 1396 
اذعان داشت: ماشین آالت مکانیکی با 30 درصد، ماشین آالت 
برقی با 17 درصد، اجزا و قطعات منفصله ماشین آالت با 13 درصد، 
کاغذ و مقوا با 3 درصد و پنبه با 3 درصد  مهم ترین کاالهای وارداتی 
گمرگ بوده اند. وی همچنین درخصوص عمده ترین کشورهای 
صادرکننده به مقصد گمرک اصفهان گفــت: چین 23 درصد، 
کره جنوبی 16 درصد، آلمان 13 درصد و ایتالیا 12 درصد از کل 

واردات به مقصد گمرک اصفهان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل گمرک استان اصفهان خبر داد:

ورود 53/6هزار تن کاال به گمرک اصفهان

خبر

بازار

سیر صعودی 15 درصدی نرخ 
تخم مرغ در بازار اصفهان

مدیر عامل اتحادیه شــرکت های تعاونی مــرغ تخم گذار و مادر 
استان اصفهان، درخصوص افزایش قیمت تخم مرغ در اصفهان 
گفت: طی آخرین اعتراض اتحادیه های مرغ تخم گذار به نرخ های 
مصوب که به سال 92 بازمی گشت، در حدود 20 روز گذشته در 
مهر سال جاری، قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشور 4 هزار و 
750 تومان تعیین شده و به هیچ وجه تولیدکنندگان نقشی در 

افزایش نرخ ها نداشته اند.
سید شــهاب الدین افضل افزود: میانگین قیمت تخم مرغ اکنون 
توسط ستاد تنظیم بازار کشور تعیین شــده و شاید در برخی از 

مواقع با نرخ های کمی باالتر یا پایین تر از این مصوبه عرضه شود.
مدیر عامل اتحادیه شــرکت های تعاونی مــرغ تخم گذار و مادر 
استان اصفهان، در پاسخ به اینکه در رسانه ها اعالم شده که طی 
روزهای اخیر نرخ تخم مرغ با 40 درصد افزایش روبه رو شده است، 
اظهار داشت: این درصد افزایش صحت ندارد، زیرا قیمت تخم مرغ 
نسبت به هفته گذشته در اصفهان 10 تا 15درصد سیر صعودی 

داشته است.
وی بیان کرد: در حال حاضر تخم مرغ در مرغداری های اصفهان 
با قیمت 5 هزار و 300 تومان عرضه می شود که نرخ آن در هفته 

گذشته 4 هزار و 700 تومان بوده است.

 971,000
پرونيکس مناسب تومان

براي خودرو پژو 405

963,000 
پرونيکس مناسب تومان

X60 براي خودرو ليفان

سکه و طال

معاون مدیریت نســوز شــرکت ذوب آهن اصفهان گفــت: بیش از 
20میلیارد ریال صرفه جویی در بخش نسوزچینی کنورتور شماره 3 
این شرکت با استفاده از آجرهای باقی مانده از ست های قبلی حاصل 
شد. مهدی نصیری افزود: مدیریت نسوز ذوب آهن همواره جلوگیری 
از اتالف مواد نسوز و استفاده از مواد رســوبی موجود در انبارها را در 
رأس برنامه های خود قرار داده و صرفه جویی اخیر نیز در همین راستا 
صورت گرفته اســت. وی ادامه داد: پس از بازدید از انبار مواد نسوز و 
مشاهده مواد نسوز باقی مانده از ســت های کنورتور خریداری شده 
قبلی و آمارگیری و دســته بندی آنها، امکان سنجی اجرای این طرح 
در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت اجرا شد. نصیری اظهار داشت: با 
اجرای این طرح، از فروش آجرهای باقی مانده به قیمت پایین به عنوان 

ضایعات نسوز جلوگیری به عمل آمد.

صرفه جویی بخش نسوز 
چینی کنورتور ذوب آهن 

مدیر روابــط عمومی ســازمان هواپیمایی کشــوری، از لغــو پرواز 
ایرالین های داخلی به مقاصد بغداد و نجف تا اطالع ثانوی خبر داد.

رضا جعفرزاده با اشــاره به بروز پدیده گرد و خاک شدید در شهرهای 
نجف و بغداد، اظهار کرد: به دلیل اینکه دید افقی در فرودگاه های نجف و 
بغداد پایین تر از حداقل هاست، پرواز به این فرودگاه ها در روزهای اخیر 

یا با تاخیر صورت گرفته یا کنسل شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط نامناسب فرودگاه های نجف و بغداد، 
از مســافران درخواســت می کنیم قبل از عزیمت به سمت فرودگاه، 
ازطریق تماس با شرکت های هواپیمایی از آخرین وضعیت مطلع شوند.

وی با اعالم شــماره 096330 برای اطالع از وضعیت پروازها، افزود: 
باتوجه به گرد و خاک شدید شــهرهای بغداد و نجف، تا اطالع ثانوی 

پروازی به مقصد این دو شهر صورت نمی گیرد.

 پروازهای بغداد و نجف 
تا اطالع ثانوی لغو شد

تعاون

مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفــت: در طرح حمایت 
از تولیدی هــای کوچک و متوســط، 600 میلیارد تومان 

تسهیالت پرداخت شده است.
حجت اله مهدیان در دومین همایش تعاونی های توســعه 
و عمران کشور، اظهار داشت: بانک توسعه تعاون دارای 8 

سال سابقه بانکداری و 20 سال سابقه صندوقداری است.
وی گفت: این بانک دارای  400 شعبه، 50 باجه  و 4 هزار 
پرســنل اســت و مخاطب اصلی آن تعاونی ها هستند که 
موظف است 70 درصد تســهیالت خود را به تعاونی های 
کشور اختصاص دهد و به 30 درصد سایر فعاالن اقتصادی 
خدمت رسانی کند. مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: در 
سال گذشته 50 هزار میلیارد ریال مجموع پرداخت های 
این بانک بــوده که 35 هــزار میلیارد ریــال آن درقالب 

تسهیالت به تعاونی ها اختصاص یافت.
مهدیان با بیان اینکه امیدواریم امسال 6 هزار میلیارد تومان 
خدمت ارائه کنیم ابراز داشــت: در 6 ماهه نخست امسال 
سه هزار و 200 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردیم.

وی عنوان کرد: بانک توسعه تعاون در طرح ضربتی تسهیل 
ازدواج، 97 درصد تکلیف خود را محقق کرده و از میان 11 

بانک، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
مهدیان با بیان اینکه در طرح تضمین گندم، 300 میلیارد 

تومان به شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت شده است، 
افزود: در طرح حمایت از تولیدی های کوچک و متوسط،  

600 میلیارد تومان پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون کشور با بیان اینکه 700 هزار 
نفر برای ســهام عدالت در این بانک افتتاح حساب کردند، 
گفت: این بانک برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، 

مکلف به پرداخت 50 میلیارد تومان تسهیالت است.
وی خاطرنشان کرد: برای شهرستان گلپایگان در تسهیالت 
6 ماه سال جاری 2 میلیارد و 500 میلیون تومان پرداخت 
شــده و چهار میلیارد تومــان دیگر تا پایان ســال به این 

شهرستان اختصاص یافته است.

معاون اقتصادی و مالی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: در راســتای سند جامع توســعه ای و رسیدن به 
ظرفیت 25 میلیــون تن تا ســال 1404، تامین پایدار 
مواد اولیه بــا قیمت رقابتی را در اســتراتژی های خود 
قرار داده ایم. امیرحســین نادری اظهار داشت: در سال 
96 این شرکت به عنوان بزرگ ترین شرکت فوالدسازی 
در خاورمیانه و شمال آفریقا )MENA(، با هدف  تولید و 
فروش حدود 7 میلیون تن انواع محصوالت گرم، سرد و 
پوشش دار، دســتیابی به 14هزار و 400 میلیارد تومان 
درآمد و نهایتا تحقق 4هزار میلیارد تومان سود خالص را 
هدف گذاری کرد که این میزان، باالترین حد سودآوری 
از زمان بهره برداری این شرکت بوده است. وی عملکرد 
شش ماهه نخست سال 96 را بسیار درخشان ارزیابی و 
تصریح کرد: در مدت 6 ماهه ابتدای سال 96، شرکت با 
فروش 3 میلیون و 211 هــزار تن انواع محصوالت خود 
به ارزش 6هزار و 700 میلیارد تومان، توانســت پس از 
کسر بهای تمام شده و ســایر هزینه های خود، 2 هزار 
و 236میلیارد تومان ســود خالص معادل 298 ریال به 
ازای هر سهم حاصل کند که نسبت به مدت مشابه سال 
95، از رشــدی بالغ بر 243 درصد برخوردار بوده است. 
معاون اقتصادی و مالی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 

افزود: در شش ماهه نخست امسال درآمدهای عملیاتی 
43 درصد، بهای تمام شده 5 درصد، سود ناخالص 140 
درصد، ســود عملیاتی 215 درصد و نهایتا سود خالص 
243 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد کرده 
است.معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه، کاهش نرخ 
تســهیالت مالی و جایگزینی تســهیالت نرخ بهره باال 
با تســهیالت 18درصد را یکی دیگر از اقدامات اساسی 
درراســتای کاهش هزینه های مالی برشــمرد و افزود: 
مدیریت موجودی کاال و مواد اولیه متناســب با حجم 
تولید شرکت به منظور جلوگیری از انباشت موجودی ها، 

از دیگر اقدامات مهم انجام شده در سال جاری است.

معاون فوالد مبارکه:

ظرفیت تولید فوالد مبارکه تا سال 1۴۰۴ به ۲5 میلیون تن می رسد
مدیر عامل بانک توسعه تعاون خبر داد:

تسهیالت 6۰۰ میلیاردی برای حمایت از تولیدی های کوچک

    صنعت

صدور کارت های اعتباری 
ویژه خرید کاالی ایرانی

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، از بررســی طرح 
صدور کارت هــای اعتباری ویــژه خرید کاالهای 
ایرانی با همــکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 

خبر داد.
علی اصغر میرمحمدصادقی از هماهنگی با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز تولیدکنندگان 
به سامانه های تولیدکنندگان خبر داد و گفت: پس 
از تجهیز ســامانه تولیدکنندگان، طرحی در بانک 
مرکزی در مرحله بررسی قرار گرفته که بر اساس 
آن کارت های اعتباری ویژه خرید کاالهای ایرانی 

به مصرف کنندگان اعطا خواهد شد.
وی ادامــه داد: در صــورت تجهیز ســامانه های 
تولیدکنندگان پس از بررسی های الزم و تصویب 
طرح در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، شرایط 
صدور این کارت های اعتباری را اعالم خواهیم کرد.

 تشکیل8۰تعاونی توسعه و 
عمران شهرستانی تا پایان سال

مدیــرکل تعاونی هــای خدماتــی وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اســاس برنامه ریزی 
انجام شده، تا پایان سال جاری 80 تعاونی توسعه و 

عمران در کشور تشکیل می شود.
علیرضا ناطقی در دومین همایش کشوری مدیران 
عامل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی در 
گلپایگان افزود: تا پایــان دولت دوازدهم نیز 200 
تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سراسر کشور 

تشکیل خواهد شد.
وی با اشاره به قانون اساسی در زمینه ارائه خدمات 
گفت: تعاونی های توســعه و عمران شهرستانی، 
گزینه های مناســبی برای واگذاری فعالیت هایی 

است که امکان رانت در آنها وجود دارد.
مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان 
هم در این همایش گفت: امیدوارم بخش تعاون به 
عنوان مهم ترین بخش اقتصادی کشور از مظلومیت 
خارج شــود. محسن نیرومند با اشــاره به بررسی 
ابعاد مختلف اقتصــاد مقاومتی به عنوان راه نجات 
اقتصاد کشــور از نظر مقام معظــم رهبری افزود: 
نزدیک ترین و ممکن ترین راه برای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی، تعاون است. وی گفت: تعاونی های 
توســعه و عمران هم اکنون در هفت شهرســتان 

استان اصفهان تشکیل شده است.

اگر بـه میـزان اشـتغال و بیـکاری جوانـان در صنعتی ترین 
اسـتان کشـور یعنـی اصفهـان توجـه کنیـم، درخواهیـم 
یافـت کـه مهلـک تریـن ضربـه، از اشـتغال غیـر بومـی ها 
در صنایـع و بنـگاه هـا، بـر سـاکنین این اسـتان وارد شـده 
اسـت؛ چرا کـه در آخرین آمـار ارائه شـده توسـط  مدیرکل 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اصفهـان در شـهریور مـاه 
گذشـته، 10درصـد از سـهم کارگری و عـالوه بـر آن درصد 
زیـادی از چرخـه تولیـد کشـور متعلق بـه اسـتان اصفهان 
بـوده؛ آن هـم در شـرایطی که نـرخ بیـکاری در این اسـتان 
 2.7درصـد از میانگیـن کشـوری نیـز باالتـر عنـوان شـده 

است.
طی سـه سـال گذشـته 324 هزار و 555 فرصت شـغلی در 
اختیـار کاریابی هـای اسـتان قـرار گرفتـه اسـت؛ درنتیجه 
174 هـزار و 458 جوینـده کار بـه ایـن کاریابی هـا مراجعه 
کردند کـه از ایـن تعـداد 80 هـزار و 217 نفـر در این مدت 
مشـغول بـه کار شـدند؛ یعنی رقمـی حـدود 40 درصـد از 
جمعیـت جویـای کار توانسـته بـه اشـتغال روی آورد. امـا 
نکته قابـل تامـل این اسـت کـه در همیـن اسـتان اصفهان 

شهرسـتانی همچون لنجـان بـا دارا بـودن باالتریـن میزان 
صنایع و کارخانه هـا در قلب خود، بیشـترین درصد بیکاری 
یعنی 18درصد را در اسـتان اصفهان به خود اختصاص داده 
و ایـن مطلب به ایـن معناسـت کـه بومی گزینی یـا پرورش 
نیروهای متخصص بومی، مسـئله ای اسـت کـه در این بین 

مغفـول مانده اسـت.
این درحالی اسـت کـه طبق مـاده 47 قانـون برنامه ششـم 
توسـعه، تمامی دسـتگاه های اجرایی و بنگاه هـای اقتصادی 
نهادهـای عمومـی غیردولتی مکلف انـد طی اجـرای برنامه، 
در پروژه هـای خود و در شـرایط برابـر، به پیمانـکاران بومی 
واجد شـرایط اسـتانی اولویت دهنـد و در قرارداد بـا تمامی 
شـرکت ها و پیمانـکاران، اولویـت به کارگیـری  نیروهـای 
بومـی اسـتانی)در شـرایط برابـر ازنظر علمـی و تجربـی و با 
اولویت محـل سـکونت نزدیک تـر( را درج کرده و بر حسـن 
اجرای آن نظـارت کنند. مـاده و قانونـی که قـرار بود کمک 
حال اشـتغال جوانان بومی در هـر منطقه باشـد؛ قانونی که 
به چتر نجـات کارگـر و نیـروی کار بومی شـبیه بـود، هنوز 
در عمـل تاثیـرات چشـمگیری از خـود بـه جای نگذاشـته 

اسـت. بدون شـک نقش نیـروی انسـانی در فرآیند توسـعه 
پایدار، نقشـی مهـم و بی بدیل اسـت؛ بـه طوری کـه آینده 
هـر ملتـی را نیـروی انسـانی آن تعییـن می کنـد. در دهـه 
هـاي اخیر بـه  منابع  انسـاني  بـه  عنـوان  عنصري  هوشـمند 
توجـه  شـده  اسـت  کـه  بـا مهـارت  و خالقیـت  خود نقشـی  
اساسـي  در سیسـتم  ایفا مي کند.  نیروي  انسـاني  کارآمد در 
یک  کشـور جزو سـرمایه هاي  ارزشـمند آن کشـور به شمار 
مي آیـد و اساسـا سـرمایه دانـش، از سـرمایه تولیـد بسـیار 
مهم تر اسـت. کشـورهاي  درحال  توسعه،  از سـرمایه  انساني 
بیـش از سـرمایه فیزیکي بهـره  دارنـد و در این میـان توجه 
به اسـتفاده از نیروهـای بومـی در اشـتغال زایی هرمنطقه و 
اسـتان ضـروری بـه نظـر می رسـد. در سـال های اخیـر در 
مـوارد متعددی دیده شـده که پیمانـکاران بخش خصوصی 
و حتی شـرکت ها و ارگان هـای دولتی، بـرای تامین نیروی 
کار مـورد نیـاز خـود از افـراد غیربومـی بهـره جسـته انـد و 
 اتفاق نامبارکـی که در ایـن میـان رخ داده، بیـکاری نیروی
 کار بومی اسـت. معایـب بهره گیـری از نیروهـای غیربومی 
تنها بـه اینجـا ختـم نمی شـود؛ بسـیار مشـاهده شـده که 
نیروهـای خارجـی عـالوه بـر تاثیـرات منفـی فرهنگـی و 
اجتماعی بر منطقه هدف خـود، میزان هزینه هـای تولید را 
باال بـرده و درنتیجه موجب اتـالف منابع موجود می شـوند. 
حفظ اشـتغال پایدار، روی دیگر سـکه اسـت که شاید توجه 

بـه آن از ایجاد اشـتغال هـم ضروری تـر به نظر برسـد. 
حفـظ اشـتغال موجـود بـا برطـرف کـردن مشـکالت 
سـرمایه گذاران ودسـتگاه های مختلـف، از کارخانـه هـای 
بـزرگ گرفتـه تـا یـک کارگاه کوچـک، صـورت می گیـرد 

و حفـظ ثبـات در مسـیر 
یـک  بومـی،  اشـتغال 
ضـرورت در مسـیر ایجـاد 
امنیـت اسـت؛ امنیتـی که 
آینـده جوانـان در گـرو آن 

قـرار دارد.
بـه هـر حـال توجـه بـه 
متناسـب  آموزش هـای 
بـا نیـاز جامعـه صنعتـی 
اصفهان و هدایت نیروهای 
پـرورش یافتـه، همچنیـن 
گزینـش بومـی  در جهـت 
اشـتغال  ثبـات  و  ارتقـا 
در جامعـه امـروز نیـازی 
اساسی به حسـاب می آید 
و جوانان در البـه الی رفت 
و آمد چهـره های مدیریتی 
اسـتان، چشـم بـه تغییر و 

تحولـی مثبـت در رابطـه بـا ایـن امـر خواهنـد داشـت. 

آوازه صنعتی بودن اصفهان و همچنین قرار گرفتن در مسیر مواصالتی چندین استان کشور،  فاطمه کاویانی     
باعث شده اصفهان همواره شاهد حضور مهاجران فراوانی از اقصی نقاط کشور باشد.

زاینده رود، بیکاری در صنعتی ترین استان کشور را بررسی می کند؛

غیر بومی ها مشغول کارند

نیروي  انساني  
کارآمد در یک  

کشور جزو 
سرمایه هاي  

ارزشمند آن کشور 
به شمار مي آید 
و اساسا سرمایه 

دانش، از سرمایه 
تولید بسیار مهم تر 

است
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»رضا« با بازی سحر دولتشاهی، ستاره پسیانی، رضا داوود نژاد، 
افسر اسدی و سولماز غنی، اولین فیلم علیرضا معتمدی است که 

کیومرث پوراحمد آن را تهیه کرده است. 
این فیلم مضمونی عاشقانه دارد و در اصفهان تصویربرداری شده 
است. سحر دولتشاهی بعد از بازی خوبش در »وارونگی«، در نقش 
عاشقانه دیگری بازی می کند و خود آقای کارگردان هم در فیلم 

اولش به ایفای نقش می پردازد.
»رضا« مراحل نهایی فنی و پس تولید را پشت سر می گذارد و  در 

جشنواره فیلم فجر اکران خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان منصوب شد

حجت االســام والمســلمین محمدعلی انصاری، با حکم وزیر 
ارشاد به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان 
منصوب شد. وی پیش از این مشاور امور ایثارگران وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســامی و رییس اداره عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند 
هوایی ارتش جمهوری اســامی ایران بوده و همچنین به مدت 
4سال مســئولیت اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش را 

برعهده داشته است.

اصفهان، یکی از زیباترین شــهرهای  زاینده رود
ایران و مقصد بیشــتر گردشــگران 
داخلی و خارجی است. ساالنه میلیون ها گردشگر از اصفهان 
بازدید می کنند که بیشتر این بازدیدها در فصل بهار و به ویژه 
در ایام نوروز صورت می گیرد. بیشتر شهرت اصفهان، عاوه 
بر هــوای معتدل آن، مرهــون آثار تاریخی به جــا مانده از 
ســده های گذشــته )بخصوص از دوران صفویــان( و گذر 

رودخانه زاینده رود از میان آن است. 
متاسفانه در چند ســال اخیر به دلیل ارسال آب زاینده رود 
به شهرهایی همچون قم و یزد، در برخی از ماه های سال این 
رودخانه خشک اســت که این مسئله هم از زیبایی اصفهان 
و هم از لطافت هوای آن کاسته است. اصفهان شهری چهار 
فصل است. تابســتان های آن گرم و زمستان های آن سرد 
اســت. هوای پاییزی این شــهر در نیمه های فصل بیشتر 
به زمســتان می گراید و هوای آن در بهار بســیار معتدل و 

دل انگیز است.
به علت کم بودن وزش باد در فصل پاییز و زمستان و ایجاد 
پدیده وارونگی هوا، در برخی روزها انباشــت آلودگی ها در 
مرکز شهر زیاد می شود؛ در این مواقع به سالمندان توصیه 

می شود که خانه را ترک نکنند.
بهترین زمان برای سفر به اصفهان نیمه های فصل بهار است؛ 
چراکه در این زمان اصفهان دارای هوایی مطبوع و پاک است.

این موضوع درحالی اســت که یکی از روزنامه های پرتیراژ 

انگلســتان در لندن به نام »دیلی تلگــراف« در تازه ترین 
گزارش خــود، اصفهــان را درصدر فهرســت شــهرهای 
گردشگری جهان که باید در زمان حیات دید، معرفی کرد. 
در این گزارش تحت عنوان »۳۵ شهر زیبایی که باید قبل از 
مرگ آنها را دید«، اصفهان در زمره شهرهای زیبای جهان 

قرار گرفته که دارای بناهای چشم نواز تاریخی است.
»دیلی تلگراف« در این گزارش به بخش هایی از ســفرنامه 
»رابرت بایرون« )که در فاصله میان جنگ جهانی اول و دوم، 
از انگلیس تا دورافتاده ترین سرزمین های دنیا دیدن کرد( 
اشاره کرده و نوشته اســت: »اصفهان فراموش نشدنی بوده 
و تصویر خود را در نگارخانه مکان هایی که برای هرکســی 
عزیز است، جای داده. می توان تا ابد به سیاحت در این شهر 
پرداخت.« سفرنامه بایرون بخشــی از بلندی های این شهر 
را مورد توجه قرار داده و از اصفهان در کنار شهرهایی نظیر 

»رم« و »آتن« به عنوان میراث بشریت یاد می کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان نیز در دیدار با خبرنگاران رســانه های گردشگری 
10 کشور جهان شــرکت کننده در نمایشــگاه بین المللی 
مطبوعات کــه از ۵ آبان ماه به مدت یــک هفته به میزبانی 
مصای امام خمینی)ره( درحال برگزاری است، اظهارداشت: 
امروزه محققان از اصفهان به عنوان یکی از کهن ترین مراکز 
فرهنگی و تمدنی فات مرکزی ایران با بیش از 6 هزار سال 

قدمت سخن می رانند.

فریدون الهیاری تاکید کرد: اصفهان هم اینک دومین شهر 
جهانی صنایع دستی جهان به شــمار می رود و در کنار آثار 
ارزشــمند تاریخی خود، دارای فرصت های بیشماری برای 

توسعه در حوزه گردشگری است.
وی بیان کرد: امیدواریم مسئوالن رسانه های بین المللی با 
سفر به اصفهان و ارائه واقعیت های ایران که نقش مهمی در 
خنثی سازی تبلیغات غیرواقع رســانه های برخی کشورها 
دارد، مردم ســرزمین خود را با فرهنگ و تمدن غنی ایران 

بیش از گذشته آشنا کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان با اشاره به جایگاه فرهنگی و تمدنی اصفهان تصریح 
کرد: اهمیت فرهنگی و حتی سیاســی اصفهان به گونه ای 
اســت که اعضای اکثر هیئت های خارجی که بــه ایران و 
تهران به عنوان مرکز سیاسی کشور سفر می کنند، اصفهان 
را به عنوان مقصد دوم ســفر خود به ایران انتخاب می کنند 
و این موضوع نقطه قوتی برای توســعه گردشگری اصفهان 
به شمار می رود. الهیاری با اشــاره به ویژگی های فرهنگی و 
تاریخی اصفهان خاطرنشان کرد: این اســتان با دارا بودن 
بیش از 22 هزار اثــر تاریخی که 7 اثر آن بــه ثبت جهانی 
و بیــش از 1800 اثر آن بــه ثبت ملی رســیده؛ همچنین 

باوجود بیش از 199 رشته 
صنایع دستی در این شهر 
و اســتان، به عنوان دومین 
شهر جهانی صنایع دستی 
از موقعیت هــای بســیار 
ارزشــمندی درراســتای 
توسعه گردشگری برخوردار 
است. وی گفت: با توجه به 
اینکه گردشگری اصفهان 
در چهار سال گذشته بیش 
از ۵00 درصد افزایش یافته، 
از هر فرصتی برای معرفی 
فرهنگ و تمدن غنی مردم 
میهمان نواز فات مرکزی 
ایــران به جهان اســتفاده 
می کنیم. مردم و مسئوالن 
راســتای  در  اصفهــان 
پاســخگویی به اســتقبال 
گسترده گردشگران، آماده 
جذب هرگونه سرمایه گذار 

خارجی در حوزه  گردشگری از سرتاسر جهان هستند.

کافه خبر

جشنواره

حضور چهار نماینده تاالر هنر 
در بیست و چهارمین جشنواره 

تئاتر کودک و نوجوان

تاالر هنر اصفهان با 4 نماینده در سه بخش بیست 
و چهارمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان حضور 

خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، رییس تاالر هنر با بیان این خبر 
گفت: بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کودک و 
نوجوان در سه بخش کودک، نوجوان و نمایشنامه، 

نیمه اول آذرماه 96 در همدان برگزار می شود.
محمدرضا رهبری اظهار داشت: تاالر هنر نیز امسال 
با حضور 4 نماینده با 4 اثر تولیدی از ســوی دفتر 
تخصصی تئاتر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان در سه بخش جشنواره شرکت می کند.
وی افــزود: نمایــش »پینوکیو« بــه کارگردانی 
امیرشــیخ جبلی در بخش کودک و سه اثر »آهای 
تو دیگه کی هستی« به کارگردانی اسداله اسدی، 
»بچه های خاکســتری« به کارگردانی امید نیاز 
و »خانه ای وجود داشــت« به کارگردانی مرضیه 
اشــرفیان و مهدی فدایی در بخش نوجوان در این 

جشنواره حضور دارند.
وی تصریح کرد: همچنین در بخش سوم جشنواره 
نمایشــنامه »آهای تو دیگه کی هســتی« نوشته 
اسداله اســدی و نمایشــنامه »فیلی که پشتک 
می زند« نوشــته امید نیاز برای انتشار و چاپ در 

کتاب جشنواره انتخاب شده است.
رییس تاالر هنر اصفهان ادامه داد: در بخش نوجوان 
این جشــنواره در کل 8 اثر از سراسر کشور ارسال 
شده که سه اثر آن، از جمله تولیدات دفتر تخصصی 
تئاتر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

است.
رهبری خاطرنشــان کرد: با توجه بــه راه اندازی 
کانون تئاتر، روند تئاتر کودک بسیار خوب شده که 
امیدواریم این روند رو به رشد در روزهای آتی نیز 

ادامه داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبرداد:

آمادگی اصفهان برای جذب سرمایه های خارجی

اینستاگردی

واکنش بازیگر ایرانی به مرگ گربه اش
هانیه توســلی بازیگر، برای مرگ گربه خود در اینستاگرام پست 

جالبی منتشر کرد. او نوشت:
بخواب مامان جان. بخواب تنها دلخوشیم. بخواب شیرین عسلم.
منو ببخش.دیگه آرزویی ندارم.دیگه هیچــی نمی خوام از خدا.

دیگه بی حس شدم.دیگه تموم شدم.فقط منتظرم که زودتر بیام 
پیشت. همین!

در گزارش دیلی 
تلگراف تحت 

عنوان »۳۵ شهر 
زیبایی که باید 

قبل از مرگ آنها 
را دید«، اصفهان 

در زمره شهرهای 
زیبای جهان قرار 

گرفته که دارای 
بناهای چشم نواز 

تاریخی است

مزایده
8/66 اجرای احکام حقوقی شــعبه 6 نیابت اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 961303 ج/ 6 له ناصر صامتی و علیه حمید صلصالی 
مبنی بر مطالبه در تاریخ 96/9/1 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی پارکینگ 
 ارغوانیه مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک
 تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلســه مزایده شــرکت 
نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد 
مزایده پــس ازپرداخت تمام بهای آن صــورت خواهد گرفت. هزینــه های اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: کامیون کشــنده بنز- 
به شــماره 663 ع 54 ایران 23- مدل 1379- به رنگ ســفید- شــماره شاســی 
37436716611613 شــماره موتــور 44094810948217 ظرفیــت 62 تن – 8 
ســیلندر- ســه محور- 10 چرخ، نظریه کارشناســی: از وســیله فوق در پارکینگ 
ارغوانیه به اتفاق خواهان بازدید برابر ســوابق وســیله از مورخــه 94/6/25 توفیق 
بوده گیربکــس و موتور خاموش بود- اســناد و مدارک رویت نگردیــد- با توجه به 
زمان توقیف احتمااًل فاقد بیمه نامه می باشد الســتیک ها 30 درصد سالم- لچکی 
 عقب راســت خوردگی دارد- باتری ندارد- با توجه به بســته بودن دربهای وســیله
 احراز اصالت مقدور نگردید- رنگ پوسیده- یدک پوسیده و الستیک ها از بین رفته 
است. قیمت پایه کارشناسی وسیله با توجه به وضعیت ظاهری و مدل خودرو با یدک 
 جهت فروش به صورت مزایده حدودا مبلــغ 1/000/000/000 ریال ارزیابی و تعیین 
می گردد.  م الف:23969 شــعبه 6  اجرای احکام حقوقــی اصفهان )293 کلمه، 

3 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

8/69 اجرای احکام خانواده شــعبه 12 اصفهــان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 961756 ج/12 له ریحانه کوفیگر و علیه محسن 
نصر اصفهانی مبنی بر مطالبه مهریه در تاریخ 96/9/1 ســاعت 9/30 صبح در محل 
اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهــت فروش 4 دانگ 
ششدانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است 
ملکی آقای محسن نصر و اکنون در تصرف مالکانه مالکین می باشد توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شــده نظریه وی مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده 
به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تســلیم ملک مورد 
مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفــت. هزینه های اجرایی بر 
عهده محکوم علیه میباشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: موضوع ارزیابی وثیقه ملکی 
به پالک ثبتی 5/99 واقــع در بخش 14 ثبت اصفهان در اصفهان، خیابان آتشــگاه 
خیابان بهشت کوچه شــهید محمد نصر آبادی، کاربری: ساختمان تعداد طبقه: یک 
 عرصه )مترمربع(: حدود 400 اعیــان )متر مربع(:  حدود 120 قدمت)ســال(: بیش
 از 20 سال نوع اسکلت: فلزی نوع سقف: آهنی سطوح خارجی: سرامیک در و پنجره 
داخلی: چوبی درو پنجره خارجی: پروفیل سرویس آشــپزخانه، حمام و توالت: فلزی 
سیستم ســرمایش: کولرآبی سیســتم گرمایش: بخاری گازی، ارزش کل ملک به 
مبلغ 2/200/000/000 ریال معادل دویســت و بیست میلیون تومان می باشد. سهم 

آقای محسن نصر اصفهانی 1/540/000/000 ریال از منزل فوق می باشد که مورد 
 مزایده است.  م الف:23970 شعبه 12  اجرای احکام حقوقی اصفهان )288 کلمه،

 3 کادر(
مزایده 

8/62 شــماره مزایده: 139604302004000130 آگهی مزایده پرونده های اجرایی 
کالسه: 9402506 ، 1- همگی و تمامی ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده ایویکو 
HT 330-36 مدل 1992 به شــماره موتور 280220 و به شماره شاسی 129543 و 
برنگ سفید روغنی و شماره شناسه DEXJ 921 KD 1 O 129543   به ظرفیت 
96 تن با 3 محور و 10 چرخ و 6 سیلندر به شماره انتظامی 13-129 ع 32 ملکی آقای 
مهرداد آبدار اصفهانی 2- همگی و تمامی ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده ایویکو 
NT 330-36 مدل 1375 به شماره موتور 305647 به شماره شاسی 135359 و برنگ 
  IRNC 751 K 8 KL 135359 سفید با نوار نارنجی- روغنی و به شــماره شناسه
به ظرفیت 40 تن با 3 محور و 10 چرخ و 6 سیلندر به شماره انتظامی 13-135 ع 32 
ملکی آقای مهرداد آبدار اصفهانی 3- همگی و تمامی ششدانگ یک دستگاه کامیون 
کشنده ایویکو HT 330-36 مدل 1992 به شماره موتور 274203 و بشماره شاسی 
 921 KD 1 O 124545 004124545 و برنگ ســفید روغنی و بشماره شناســه
DEXJ  به ظرفیت 96 تن با 3 محور و 10 چرخ و 6 سیلندر به شماره انتظامی 137-13 
ع 32 ملکی آقای مهرداد آبدار اصفهانی 4- همگی وتمامی ششــدانگ یک دستگاه 
کامیون کشنده ایویکو H 330 -36 مدل 1992 بشــماره موتور 281199 و بشماره 
 921 K 65 L  130130 شاسی 004130130 و برنگ سفید روغنی و بشماره شناسه
DEXJ به ظرفیت 38 تن با 3 محور و 10 چرخ و 6 سیلندر به شماره انتظامی 133-13 
ع 32 ملکی آقای حســن آبدار اصفهانی 5- همگی و تمامی ششدانگ یک دستگاه 
کامیون کشنده ایویکو NT 330- 36 مدل 1375 بشماره موتور 305463 و بشماره 
 0 BR 135363 شاسی 135363 و برنگ سفید با نوار نارنجی روغنی و بشماره شناسه
IRNC 751 K  به ظرفیت 96 تن با 3 محور و 10 چرخ و 6 سیلندر به شماره انتظامی 
 13-136 ع 32 ملکی آقای حســن آبدار اصفهانی که طبق نظر کارشــناس رسمی 
کامیون های ذکر شده الســتیک های آنها کاماًل فرسوده بوده و همچنین فاقد بیمه 
نامه معتبر می باشــند و در محل گاراژ مهدی کاشــیان واقــع در اصفهان- خیابان 
مشــیرالدوله- بعد از فلکه شــهرداری- نمایندگی ســایپا دیزل و اصفهان- خیابان 
مشــیر- بعد از چهار راه اول – جنب بانک تجارت- پیمانکاری آبدار واقع می باشند 
و همگی آنها به موجب ســند رهنی شــماره 22796 مورخ 1385/11/18 تنظیمی 
دفترخانه اسناد رسمی شــماره 32 اصفهان در رهن بانک ملی ایران شعبه اصفهان 
واقع می باشــد و طبق اعالم بانــک فاقد بیمه می باشــد از ســاعت 9 الی 12 روز 
چهارشنبه مورخ 96/9/1 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ 
پایه 1- مبلــغ 561/000/000  ریال )پانصد و شــصت و یک میلیــون ریال( جهت 
 کامیون ایویکو به شــماره انتظامی 13-129 ع 32، 2- مبلغ 620/000/000  ریال

) ششصد و بیست میلیون ریال( جهت کامیون ایویکو به شماره انتظامی 13-135 ع 32، 
3- مبلغ 650/000/0000 ریال )ششصد و پنجاه میلیون ریال( جهت کامیون ایویکو به 
شماره انتظامی 13-137 ع32، 4- مبلغ 560/000/000 ریال )پانصد و شصت میلیون 
ریال( جهت کامیون ایویکو به شماره انتظامی 13-133 ع 32، 5- مبلغ 600/000/000 
ریال )ششصد میلیون ریال( جهت کامیون ایویکو به شماره انتظامی 13-136 ع 32 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.  
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز  بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک 

رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 96/8/10 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی 
ایران به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمناً برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را 
تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک 
سپرده نماید.  م الف:24138 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)709 کلمه، 7 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
8/10 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه پالک 11 فرعی از 12126 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام بی بــی توکلی فرزند 
عباس و محســن باطنی فرزند رجبعلی وایرج کالنتر نیــک فرزند محمود در جریان 
ثبت است و آرای شــماره 13960302027005626 و 13960302027005623 و 
13960302027005630 مــورخ 1396/5/17 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 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 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 1396/9/4 روز  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 تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 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:23803 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)280 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالكیت

8/285 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت 124 سهم مشــاع ازیکصدوپنجاه وپنج 
ویک – دهم سهم بیســت ودوحبه ازهقتادودوحبه ششــدانگ پالک هاي 2384 و 
2385 فرعي ازیک اصلي بخش یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 233 دفتر447 بنام 
عبدالرضا زمانزاد ثبت وسندصادروتسلیم گردیده اینک نامبرده باارائه درخواست کتبي 
به شماره وارده 960903661489022 – 12 / 7 / 96 به انضمام دوبرگ استشهادیه 
محلي که امضاء شــهودآن ذیل شــماره 91312 –6 / 7 / 96 بگواهي  دفترخانه سه 
شهرضا رسیده است مدعي است که سندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل 
انگاري مفقودگردیده است ودرخواست صدورالمثناي پالک فوق رانموده لذامراتب به 
استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودرابکتباًضمن ارائه 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالکیت به ارائه کننده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام 

به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد.  م الف: 668  موسوي رئیس 
ثبت اسناد و امالک شهرضا  )179 کلمه، 2 کادر(

احضارمتهم مجهول المكان
8/286 باتوجه به جنبه عمومي جرم ومجهول المکان بودن متهم ورضایت شــاکي 
بدینوســیله به آقاي مهردادرحیمي ابالغ  مي گردد درخصوص شکایت آقاي شاهرخ 
صفدریان ولیالرستمي علیه شما مبني برجعل واستفاده سندمجعول درپرونده کالسه 
960490 شــعبه 103 دادگاه کیفري دو شهرضا الزم اســت جهت رسیدگي ودفاع 
ازخوددرتاریخ 20 / 09 / 96 راس ساعت 10 صبح دراین شعبه حاضردرغیراینصورت 
وفق مقررات قانوني اقدام خواهدشد. م الف: 672   ابوالفضل باقري مدیردفترشعبه 

103 دادگاه کیفري دو شهرضا )74 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100367800245 ابالغنامــه:  شــماره   8 /98
9609980367800054 شماره بایگانی شعبه: 960060  آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
و دادخواست و ضمائم به آقای ســعید عنایتی فرزند عنایت اله، خواهان ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره(  دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای ســعید عنایتی فرزند 
عنایت اله به خواسته ضبط  مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980367800054 دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساســی اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1396/11/03 و ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه اول اتاق شماره 146( مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:23949 دادگاه ویژه اصل 

49 قانون اساسی اصفهان)169 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

8/211 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي  واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي شــهرضاتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضي 
محرزگردیده است لذامشخصات متقاضي وملک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاینده رودواصفهان امروزچاپ وآگهي 
میشودتادرصورتي که اشخاصي نسبت به صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضي 
دارندمیتوانندازتاریخ انتشــاراولین آگهي به مدت دوماه اعتــراض خودرابه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاتسلیم وپس ازاخذرســیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خودرابه مرجع قضایي تقدیم نمایند وطرح دعوا رابه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد
شماره 103 – اصلي ني زار 

1-راي شماره 139660302008003986 -  29 / 07 / 96 – منصورجهانباني فرزند 
امان اله ششدانگ یک واحدگلخانه مفروزي ازپالک 103- اصلي ني زاربه مساحت 

30 / 24982 مترمربع 
تاریخ انتشارنوبت اول  10 / 8 / 96
تاریخ انتشارنوبت دوم  25 / 8 / 96

م الف: 658 سید اسداله موسوي رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
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مفاد آراء
8/487 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
مستقر  رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای  اصفهان  ثبت شرق  در 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب 
ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید 
دو  در  گردیده  صادر  متقاضی  مفروزی  سهم  یا  و  عادی  انتقال 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 
مهلت  در  و  نموده  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139560302027011622 مورخ 1395/09/17 رضا خداداديان  
فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1271432341 
از قطعه زمين پالک  بر روي قسمتي  احداثي  در ششدانگ يکباب ساختمان 
3748 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139560302027016144 مورخ 1395/12/03 اصغر بلوچيان 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   54906 شناسنامه  بشماره  رحيم  فرزند  زاده 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ  در   1281646040
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10354 اصلي  از  فرعي   8 پالک  زمين 
مساحت 38/41 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

غالمعلی احمدی هارونی .
اله  ولي   1396/01/19 مورخ   139660302027000558 شماره  راي   -3
بشماره  شميران  از  صادره   522 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  جزه  حسيني 
ملي 0451042174 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 182/46 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
زهرا   1396/04/21 مورخ   139660302027004460 شماره  راي   -4
شعباني فرزند رمضانعلي بشماره شناسنامه 98 صادره از اصفهان بشماره ملي 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291438181
زمين پالک 6192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/8 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
سيدمرتضي  مورخ 1396/05/08  شماره 139660302027005156  راي   -5
بني هاشمي فرزند سيدمحمدباقر بشماره شناسنامه 23505 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1292152303 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
به مساحت 116  اصفهان  ثبت  در بخش 18  واقع  زمين پالک 19  قطعه  از 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مليحه دهخدا 

فرزند صادق.
6-  راي شماره 139660302027005214 مورخ 1396/05/08 صندوق قرض 
الحسنه بعثت به شماره ثبت 170 و شناسه ملي 10260043930 در ششدانگ 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11559 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 156/77 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.

محمد   1396/05/08 مورخ   139660302027005220 شماره  راي    -7
از اصفهان بشماره  قاسمي خياداني فرزند حسين بشماره شناسنامه 5 صادره 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291305505 ملي 
قطعه زمين پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 306/82 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج علی حاج 

خيادانی فرزند ابوالحسن.
عظمت   1396/05/09 مورخ   139660302027005256 شماره  راي   -8
مظلومي  فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 920 صادره از شهرضا بشماره 
ملي 1198917067 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 154/13 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
9-  راي شماره 139660302027005259 مورخ 1396/05/09 منيژه بابايي 
شهرستاني فرزند عبدالحميد بشماره شناسنامه 428 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283970686 در يکدانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

154/13 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
آرزو   1396/05/09 مورخ   139660302027005262 شماره  راي   -10
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1110 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  صفي 
روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  از ششدانگ  مشاع  يکدانگ  در   1284921182
قسمتي از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

154/13 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
11-  راي شماره 139660302027005528 مورخ 1396/05/16 محمد حسن  
از اصفهان  عموعلي خوراسگاني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 71 صادره 
روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  در   1291437916 ملي  بشماره 
قسمتي از قطعه زمين پالک 5053 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

189/63 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
پروانه   1396/05/21 مورخ   139660302027005820 شماره  راي    -12
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   869 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  نوري 
1289016331 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

248 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مسعود   1396/05/21 مورخ   139660302027005821 شماره  راي   -13
ملي  بشماره  برخوار  از  بشماره شناسنامه 8076 صادره  فرزند عطاءاله  صنما  
6609150842 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

248 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
نجمه   1396/05/22 مورخ   139660302027005871 شماره  راي   -15
ملي  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 1384 صادره  بشماره  رضا  فرزند  عاقريان 
از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي  1288092482 در ششدانگ يکباب کارگاه 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12384 اصلي  از  فرعي   2 پالک  زمين 
مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   179/50 مساحت 

رسمي پروانه عابدی.

پري گل  مورخ 1396/05/30  راي شماره 139660302027006293    -15
از شهر  شناسنامه 1178 صادره  بشماره  ابراهيم  محمد  فرزند  هوره  درخشان 
کرد بشماره ملي 4621122487 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
اکبر    1396/05/30 مورخ   139660302027006299 شماره  راي   -16
از اصفهان بشماره ملي  ياري  فرزند علي بشماره شناسنامه 47 صادره  علي 
1291358080 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 9619 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
احمد   1396/06/02 مورخ   139660302027006468 شماره  راي   -17
بشماره ملي  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 168 صادره  اسداله  فرزند  سلطاني 
1291127879 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان باستثناء بها 
ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 
12195 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/71 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
حميدرضا   1396/06/02 مورخ   139660302027006469 شماره  راي   -18
ملي  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 473 صادره  فرزند مصطفي  ساوج 
1285555058 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان باستثناء بها 
ثمنيه اعياني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 
12195 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 257/71 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
سيداحمد  مورخ 1396/06/02  راي شماره 139660302027006490    -19
صالحي ابري فرزند محمود بشماره شناسنامه 57 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291212728 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 13 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 345 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
اشرف   1396/06/02 مورخ   139660302027006493 شماره  راي   -20
شجاعي ابري فرزند نظرعلي بشماره شناسنامه 32 صادره از اصفهان بشماره 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر  ملي 1291265686 در سه دانگ مشاع 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 13 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 345 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
21-  راي شماره 139660302027006844 مورخ 1396/06/11  سيد حبيب 
اله رضويزاده فرزند سيد رضي بشماره شناسنامه 36 صادره از شهرضا بشماره 
ملي 1199746924 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 56/83 مترمربع. 

خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محی الدين کاشفی.
عليرضا   1396/06/12 مورخ   139660302027006897 شماره  راي   -22
بشماره  اصفهان  از  صادره   2797 شناسنامه  بشماره  عباسعلي  فرزند  سلماني 
ملي 5659028421 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 13021 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/36 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
23-  راي شماره 139660302027006974 مورخ 1396/06/13 محمدرضا 
اصفهان  از  صادره   20 شناسنامه  بشماره  حسينعلي  فرزند  حيدرآبادي  بهمني 
بشماره ملي 5649719251 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
 190 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
نفيسه   1396/06/14 مورخ   139660302027007069 شماره  راي   -24
مرادي نجار فرزند يداله بشماره شناسنامه 501 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288058705 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 275 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 182 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
25- راي شماره 139660302027007075 مورخ 1396/06/14 سيدعبدالقيوم 
ملي  بشماره  کوهپايه  از  صادره   4 شناسنامه  بشماره  آقاعلي  فرزند  احمدي 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  در   5659484328
قطعه زمين پالک 12657 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/77 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
جواد   1396/06/14 مورخ   139660302027007076 شماره  راي   -26
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   50 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  برومندآزاد 
1291393961 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 7 فرعي از اصلي 5934 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

147/40 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
27-  راي شماره 139660302027007251 مورخ 1396/06/21 محمد علي 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   29446 شناسنامه  بشماره  باقر  فرزند  عبادي 
1282221991 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
ثبت   5 در بخش  واقع  اصلي 15190  از  فرعي  باقيمانده  زمين پالک 3737 

اصفهان به مساحت 102/70 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
رحمت    1396/06/23 مورخ   139660302027007344 شماره  راي   -28
ملي  بشماره  منظريه  از  صادره   15 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  ربيعي  اله 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ  در   1199585777
زمين پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 14/19 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
29-  راي شماره 139660302027007386 مورخ 1396/06/25 پريسا شايق 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 192 صادره از بروجن بشماره ملي 4650403431 
از  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  در 
قطعه زمين پالک 8 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 162 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
بهروز   1396/06/25 مورخ   139660302027007387 شماره  راي   -30
عالئي فرزند درويشعلي بشماره شناسنامه 9851 صادره از بروجن بشماره ملي 
4650098556 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 8 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 162 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
عباسعلي   1396/06/25 مورخ   139660302027007390 شماره  راي   -31
کرمي پزوه فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 18804 صادره از اصفهان بشماره 
بر  از ششدانگ يکباب خانه احداثي  ملي 1283889390 در سه دانگ مشاع 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 38 فرعي از اصلي 7949 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 179/21 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
روح   1396/06/25 مورخ   139660302027007391 شماره  راي   -32
اصفهان  از  صادره   128 شناسنامه  بشماره  بمانعلي  فرزند  پزوه   کرمي  اله 

خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1291529179 ملي  بشماره 
 7949 اصلي  از  فرعي   38 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/21 مترمربع. خريداري طي

 سند رسمي.
صديقه    1396/06/25 مورخ   139660302027007396 شماره  راي   -33
ملي  بشماره  اهواز   از  صادره   874 شناسنامه  بشماره  حيدر  فرزند  حيدري  
1752748212 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10353 اصلي  از  فرعي   108 پالک  زمين 
از مالک  الواسطه بصورت عادي  به مساحت 167/12 مترمربع. خريداري مع 

رسمي بنياد مستضعفان.
علي   1396/06/25 مورخ   139660302027007405 شماره  راي   -34
قاسمي فرزند محمود بشماره شناسنامه 157 صادره از فالورجان بشماره ملي 
1110724081 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 196/9 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
35-  راي شماره 139660302027007425 مورخ 1396/06/25 الهام عباسي 
از شهرکرد بشماره ملي  هفشجاني فرزند کرم بشماره شناسنامه 303 صادره 
4621533177 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 3767 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 336/30 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
عباس   1396/06/26 مورخ   139660302027007445 شماره  راي   -36
جوادي خوراسگاني فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 112 صادره از اصفهان 
بر  احداثي  آهنگری  کارگاه  يکباب  در ششدانگ  ملي 1291287523  بشماره 
از قطعه زمين پالک 7202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به  روي قسمتي 

مساحت 210/82 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
محمد   1396/06/26 مورخ   139660302027007480 شماره  راي   -37
ايزدی فرزند حيدرعلی بشماره شناسنامه 1065 صادره از شهرضا بشماره ملي 
1198536683 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 183/84 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مژگان   1396/06/26 مورخ   139660302027007482 شماره  راي   -38
اصفهان  از  صادره   1980 شناسنامه  بشماره  عبدالحسين  فرزند  ايزدی 
خانه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1288027095 ملي  بشماره 
 15201 اصلي  از  فرعي   249 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 183/84 مترمربع. خريداري طي

 سند رسمي.
محمدرضا   1396/06/27 مورخ   139660302027007565 شماره  راي   -39
بشماره  شهرضا  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  يحيي  فرزند  بابوکاني  ربيعي 
ملي 1199629278 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 9631 باقيمانده اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
207/77 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی 

نيلفروشان .
حسين   1396/06/27 مورخ   139660302027007576 شماره  راي   -40
پورجليلي  فرزند جواد بشماره شناسنامه 2138 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286640660 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 161/52 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
ليال   1396/06/28 مورخ   139660302027007591 شماره  راي   -41
ملي  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 992 صادره  بشماره  عباس  فرزند  حسيني 
1285837231 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 279 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 81/23 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
زهرا   1396/06/28 مورخ   139660302027007607 شماره  راي   -42
از سميرم بشماره ملي  بابائي فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 1511 صادره 
1209338157 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
 199/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393 پالک  زمين 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
احمد   1396/06/28 مورخ   139660302027007612 شماره  راي   -43
بزرگيان فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 237 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286774489 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 4466 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 58/55 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
محمود   1396/07/01 مورخ   139660302027007718 شماره  راي   -44
اصفهان  از  صادره   84 شناسنامه  بشماره  يداله  فرزند  خوراسگاني  عبداللهي 
بشماره ملي 1291368086 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 15 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149/58 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن و حسين 

برهانی.
فاطمه   1396/07/01 مورخ   139660302027007722 شماره  راي   -45
اصفهان  از  صادره   3 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  سنجوانمره   جعفري 
بشماره ملي 1291273468 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11516 پالک  زمين  قطعه  از 
رسمي مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   303/31 

 زهرا بهزاد .
46-  راي شماره 139660302027007754 مورخ 1396/07/02 حسين علي 
برهاني شيداني فرزند قاسمعلي بشماره شناسنامه 955 صادره از اصفهان بشماره 
بر  از ششدانگ يکباب خانه احداثي  ملي 1287531830 در سه دانگ مشاع 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 164/57 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسين علي برهاني شيداني.
شهناز    1396/07/02 مورخ   139660302027007756 شماره  راي   -47
مشکل گشا  فرزند علي بشماره شناسنامه 43368 صادره از اصفهان بشماره 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر  ملي 1280859271 در سه دانگ مشاع 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 3126 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 164/57 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي  شهناز مشکل گشا .
زهره   1396/07/03 مورخ   139660302027007772 شماره  راي   -48
از دهاقان بشماره ملي  فاتحي فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 51 صادره 
5129641159 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي 

قسمتي از قطعه زمين پالک 146 فرعي از اصلي 15192 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 59/98 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي زهره فاتحي.
49- راي شماره 139660302027007773 مورخ 1396/07/03 سيد محمد 
اصفهان  از  صادره   297 شناسنامه  بشماره  اله  فضل  سيد  فرزند  فاطمي  رضا 
بشماره ملي 1288403585 در دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي 
در  واقع  اصلي 15192  از  فرعي  زمين پالک 146  قطعه  از  بر روي قسمتي 
الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   59/98 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

بصورت عادي از مالک رسمي زهره فاتحي.
50-  راي شماره 139660302027007784 مورخ 1396/07/03  محمدحسن 
اعتصام  فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملي 
قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  در   1290947430
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12518 پالک  زمين  قطعه  از 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   123/74 

حسن فروغی .
51- راي شماره 139660302027007813 مورخ 1396/07/04 فرحناز رهنما 
فالورجاني  فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 4147 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1110040563 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 9177 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 127/05 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
ناعم  امير  52- راي شماره 139660302027007815 مورخ 1396/07/04  
اصفهاني فرزند حسين بشماره شناسنامه 1767 صادره از اصفهان بشماره ملي 
از  بر روي قسمتي  احداثي  1286033391 در ششدانگ يکباب خانه وياليی 
قطعه زمين پالک 32 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 841/50 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
53- راي شماره 139660302027007818 مورخ 1396/07/04 اکبر آقابابائي 
از اصفهان بشماره ملي  فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 3 صادره  کردآبادي 
1291457461 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  پالک 4 فرعي 
108 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سيف اله 

آقابابايی .
حسن   1396/07/05 مورخ   139660302027007851 شماره  راي   -54
مساحيان خوراسگاني فرزند حسين بشماره شناسنامه 147 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1291326812 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 9503 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209/78 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
رسول   1396/07/05 مورخ   139660302027007856 شماره  راي   -55
بشماره  اصفهان  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  علی   فرزند  عابدي   ابراهيم 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291380302 ملي 
قطعه زمين پالک 5491 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 140/95 
رسول رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري   مترمربع. 

 ابراهيم عابدي .
اله  راي شماره 139660302027007858 مورخ 1396/07/05 هدايت   -56
ملي  بشماره  کوهپايه  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  کشاورزي 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  در   5659769896
 132/65 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393 پالک  زمين 
خديجه  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري   مترمربع. 

امينی سدهی .
57- راي شماره 139660302027007859 مورخ 1396/07/05 اصغر شفيعي 
خوراسگاني فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 641 صادره از خوراسگان بشماره 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ  در   1291386912 ملي 
قطعه زمين پالک - فرعي از اصلي 6564 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 13/12 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

ملک برومند  .
58- راي شماره 139660302027007952 مورخ 1396/07/11 فخري باقري 
گورتي فرزند حسن بشماره شناسنامه 53140 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1280956992 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
مترمربع.   89/90 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11842 پالک 

خريداري طي سند رسمي.
حسين   1396/07/17 مورخ   139660302027008202 شماره  راي   -59
شمالي خياداني فرزند حسن بشماره شناسنامه 771 صادره از اصفهان بشماره 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  در   1283914697 ملي 
قطعه زمين پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196/43 
مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سيد عبدالرحيم 

روغنی فرزند حاج سيد علی روغنی.
  1396/07/16 مورخ   139660302027008185 شماره  اصالحی  راي    -60
کيارش استيري فرزند عباس بشماره شناسنامه 2545 صادره از سبزوار بشماره 
اعياني  باستثناء بها ثمنيه  ملي 0793715954 در ششدانگ يکباب ساختمان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12812باقيمانده واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 100 مترمربع. خريداري طي سند رسمي صحيح 
مورخ1396/01/19به  رای شماره139660302027000528  در  که  باشد  می 

اشتباه ثبت شده بود.
 1396/06/13 مورخ   139660302027006988 شماره  اصالحی  راي   -61
شرکت ساختمانی و بازرگانی پارس پي چهلستون فرزند  بشماره ثبت 42094 
روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  دانگ  سه  در   10260598623 ملی  بشناسه  و 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11548 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي 
که  باشد  می  رسمي صحيح  سند  طي  خريداري  مترمربع.   287/90 مساحت 
ثبت اشتباه  به  مورخ1395/05/14  شماره139560302027005945  رای   در 

 شده بود.
 1396/06/13 مورخ   139660302027006990 شماره  اصالحی  راي   -62
اصفهان  از  صادره   144 شناسنامه  بشماره  هاشم  سيد  فرزند  قائمي  جمشيد 
بشماره ملي 1284614166 در سه دانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11548 پالک  زمين  قطعه  از 
رای  در  که  باشد  می  صحيح  رسمي  سند  طي  خريداري  مترمربع.   287/90
شده ثبت  اشتباه  به  مورخ1395/05/14   شماره139560302027005949 

 بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/07/25
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مفاد آراء 
8/320 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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 14 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 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
1- رای شــماره 8380 مورخ 96/07/06  خانم فاطمه حاجی حیدری   فرزند محمد  
بشماره کالسه 1000 و به شماره شناسنامه 9012 صادره به شماره ملی 1142315002 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع از پالک  
3705 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند الکترونیکی  8215 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 8379 مورخ 96/07/06  آقــای مجتبی کوچکی ورنوســفادرانی   
فرزند حسین  بشــماره کالسه 0999 و به شماره شناســنامه 1067 صادره به شماره 
ملی 1141132974 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
160 مترمربع از پــالک  3705 فرعــی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 
 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند الکترونیکی  8214  مالحظه و محرز 

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

3- رای شماره 6777 مورخ 95/11/29  خانم لیال عادلی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
0451 و به شماره شناسنامه 18996 صادره به شماره ملی 1140189506 نسبت به 1 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 166/60 مترمربع پالک  120/233 
تبدیل به 120/1809  واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 128 دفتر 467 سند 37009 مورخ 83/11/22    مالحظه و محرز 

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

4- رای شــماره 6775 مورخ 95/11/29  خانم زهرا نورائی ورنوســفادرانی   فرزند 
جعفر  بشماره کالسه 0452 و به شــماره شناســنامه 14467 صادره به شماره ملی 
1140143425 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 166/60 
مترمربع پالک  120/233 تبدیل به 120/1809  واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23725 مورخ 94/12/27 ثبت در صفحات 780 و 

82 دفتر 586 و 355   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شــماره 6776 مورخ 95/11/29  آقای محمد حســن نورائی ورنوسفادرانی   
فرزند جعفر  بشماره کالسه 0453 و به شماره شناسنامه 2828 صادره به شماره ملی 
1141164061 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 166/60 
مترمربع پالک  120/233 تبدیل به 120/1809  واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 79 دفتر 355  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شماره 8375 مورخ 96/07/06  خانم مریم کوچکی   فرزند رضا  بشماره کالسه 
1549 و به شماره شناسنامه 46 صادره به شماره ملی 1141087464 نسبت به 1/5 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 422/84  مترمربع از پالک  953 و 
3714 و 951 و 4448 فرعی از 87   اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 39659 مورخ 60/07/08 دفترخانه 61 و ارائه قولنامه 
طی ثبت در صفحه 169 دفتر 309 از محمدعلی نکوئی مهر و ثبت در صفحه 601دفتر 
91 از کرمعلی اعالیی و ثبت در صفحه 174 دفتر 49 از سید اسداهلل فاطمی  مالحظه 

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

7- رای شماره 8377 مورخ 96/07/06  خانم مرحمت صادقپور   فرزند صادق  بشماره 
کالسه 1551 و به شماره شناسنامه 348 صادره به شماره ملی 1141027607 نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 422/84  مترمربع از پالک  
953 و 3714 و 951 و 4448 فرعی از 87   اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 41013 مورخ 61/08/15 دفترخانه 61 و ارائه 
قولنامه طی ثبت در صفحه 169 دفتر 309 از محمدعلی نکوئی مهر و ثبت در صفحه 
601دفتر 91 از کرمعلی اعالیی و ثبت در صفحه 174 دفتر 49 از سید اسداهلل فاطمی  

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

8- رای شــماره 8378 مورخ 96/07/06  خانم لیال حاجی هاشــمی ورنوسفادرانی 
فرزند اکبر   بشــماره کالســه 1550 و به شماره شناســنامه 1 صادره به شماره ملی 
1141027836 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 
422/84  مترمربع از پــالک  953 و 3714 و 951 و 4448 فرعی از 87   اصلی واقع 
در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 39659 مورخ 
60/07/08 دفترخانه 61 و ارائه قولنامه طی ثبت در صفحه 169 دفتر 309 از محمدعلی 
نکوئی مهر و ثبت در صفحه 601دفتر 91 از کرمعلی اعالیی و ثبت در صفحه 174 دفتر 

49 از سید اسداهلل فاطمی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 8376 مورخ 96/07/06  خانم پری صادق پور فرزند قدمعلی  بشماره 
کالسه 1548 و به شماره شناسنامه 444 صادره به شماره ملی 1141065800 نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 422/84  مترمربع از پالک  
953 و 3714 و 951 و 4448 فرعی از 87   اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 83686 مورخ 69/06/03 دفترخانه 72 و ارائه 
قولنامه طی ثبت در صفحه 169 دفتر 309 از محمدعلی نکوئی مهر و ثبت در صفحه 
601دفتر 91 از کرمعلی اعالیی و ثبت در صفحه 174 دفتر 49 از سید اسداهلل فاطمی  

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

10- رای شماره 4832 مورخ 96/04/29  آقای محمدعلی روح اللهی فرزند نصراهلل  
بشماره کالسه 0629 و به شماره شناسنامه 290 صادره به شماره ملی 1141017962 
نسبت به 22/5 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب ســاختمان مسکونی  به مساحت 
385/22 مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 
نصراهلل روح الهی و ارائه گواهــی حصروراثت و فرم 19 مالیاتــی  مالحظه و محرز 

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

11- رای شماره 4833 مورخ 96/04/29  آقای محمدرضا روح اللهی فرزند نصراهلل  
بشماره کالسه 0621 و به شماره شناسنامه 353 صادره به شماره ملی 1141126982 
نسبت به 22/5 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب ســاختمان مسکونی  به مساحت 
385/22 مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 
نصراهلل روح الهی و ارائه گواهــی حصروراثت و فرم 19 مالیاتــی  مالحظه و محرز 

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

12- رای شــماره 8360 مــورخ 96/07/06  آقــای عبدالعلــی روح اللهــی فرزند 
نصراهلل  بشماره کالسه 0258 و به شماره شناســنامه 15542 صادره به شماره ملی 
1140154206 نسبت به 22/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی  
به مساحت 385/22 مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوسفادران 

بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 
62 نصراهلل روح الهی و ارائه گواهی حصروراثــت و فرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز 

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

13- رای شــماره 4834 مورخ 96/04/29  آقای احســان روح اللهی فرزند نصراهلل  
بشماره کالسه 0785 و به شماره شناسنامه 5577 صادره به شماره ملی 1142283801 
نسبت به 11/2 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب ســاختمان مسکونی  به مساحت 
385/22 مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 
نصراهلل روح الهی و ارائه گواهــی حصروراثت و فرم 19 مالیاتــی  مالحظه و محرز 

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

14- رای شماره 5952 مورخ 96/05/24  خانم زهرا روح اللهی فرزند نصراهلل  بشماره 
کالســه 0624 و به شماره شناســنامه 467 صادره به شــماره ملی 1141126982 
نسبت به 11/1 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب ســاختمان مسکونی  به مساحت 
385/22 مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 
 نصراهلل روح الهی و ارائه گواهــی حصروراثت و فرم 19 مالیاتــی  مالحظه و محرز 

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

15- رای شماره 5951 مورخ 96/05/24  خانم زیبا روح اللهی فرزند نصراهلل  بشماره 
کالسه 0779 و به شــماره شناسنامه 1788 صادره به شــماره ملی 1141186535 
نسبت به 11/1 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب ســاختمان مسکونی  به مساحت 
385/22 مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 
 نصراهلل روح الهی و ارائه گواهــی حصروراثت و فرم 19 مالیاتــی  مالحظه و محرز 

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

16- رای شماره 4818 مورخ 96/04/28  خانم زیبا روح اللهی فرزند نصراهلل  بشماره 
کالسه 0782 و به شــماره شناسنامه 1788 صادره به شــماره ملی 1141186535 
نسبت به 11/1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب گاراژ متروکه  به مساحت 1441/03 
مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 نصراهلل روح 
 الهی و ارائه ســهم االرث و گواهی حصروراثت و فــرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز

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

17- رای شماره 4816 مورخ 96/04/28  آقای محمدرضا روح اللهی فرزند نصراهلل  
بشماره کالسه 0619 و به شماره شناسنامه 353 صادره به شماره ملی 1141059517 
نسبت به 22/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب گاراژ متروکه  به مساحت 1441/03 
مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 نصراهلل 
روح الهی و ارائه سهم االرث و گواهی حصروراثت و فرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز 

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

18- رای شــماره 4820 مــورخ 96/04/28  آقــای عبدالعلــی روح اللهــی فرزند 
نصراهلل  بشماره کالسه 0264 و به شماره شناســنامه 15542 صادره به شماره ملی 
1140154206 نسبت به 11/2 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب گاراژ متروکه  به 
مساحت 1441/03 مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوسفادران 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 
62 نصراهلل روح الهی و ارائه ســهم االرث و گواهی حصروراثــت و فرم 19 مالیاتی  

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

19- رای شــماره 4815 مورخ 96/04/28  آقای احســان روح اللهی فرزند نصراهلل  
بشماره کالسه 0783 و به شماره شناسنامه 5577 صادره به شماره ملی 1142283801 
نسبت به 11/2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب گاراژ متروکه  به مساحت 1441/03 
مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 نصراهلل 
روح الهی و ارائه سهم االرث و گواهی حصروراثت و فرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز 

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

20- رای شماره 4819 مورخ 96/04/28  خانم زهرا روح اللهی فرزند نصراهلل  بشماره 
کالسه 0622 و به شماره شناسنامه 467 صادره به شماره ملی 1141126982 نسبت 
به 11/1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب گاراژ متروکه  به مساحت 1441/03 مترمربع 
از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 نصراهلل روح الهی و 
ارائه سهم االرث و گواهی حصروراثت و فرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
21- رای شماره 4817 مورخ 96/04/28  آقای محمدعلی روح اللهی فرزند نصراهلل  
بشماره کالسه 0625 و به شماره شناسنامه 290 صادره به شماره ملی 1141017962 
نسبت به 22/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب گاراژ متروکه  به مساحت 1441/03 
مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 نصراهلل 
روح الهی و ارائه سهم االرث و گواهی حصروراثت و فرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز 

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

22- رای شماره 4826 مورخ 96/04/29  آقای محمدعلی روح اللهی فرزند نصراهلل  
بشماره کالسه 0627 و به شماره شناسنامه 290 صادره به شماره ملی 1141017962 
نسبت به 22/5 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب ســاختمان   به مساحت 328/43 
مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 نصراهلل 
روح الهی و ارائه سهم االرث و گواهی حصروراثت و فرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز 

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

23- رای شماره 4827 مورخ 96/04/29  آقای محمدرضا روح اللهی فرزند نصراهلل  
بشماره کالسه 0620 و به شماره شناسنامه 353 صادره به شماره ملی 1141059517 
نسبت به 22/5 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب ســاختمان   به مساحت 328/43 
مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 نصراهلل 
روح الهی و ارائه سهم االرث و گواهی حصروراثت و فرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز 

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

24- رای شــماره 4831 مــورخ 96/04/29  آقــای عبدالعلــی روح اللهــی فرزند 
نصراهلل  بشماره کالسه 0265 و به شماره شناســنامه 15542 صادره به شماره ملی 
1140154206 نسبت به 11/1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان   به مساحت 
328/43 مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 
نصراهلل روح الهی و ارائه سهم االرث و گواهی حصروراثت و فرم 19 مالیاتی  مالحظه 

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

25- رای شــماره 4828 مورخ 96/04/29  آقای احســان روح اللهی فرزند نصراهلل  
بشماره کالسه 0784 و به شماره شناسنامه 5577 صادره به شماره ملی 1142283801 
نسبت به 11/2 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب ســاختمان   به مساحت 328/43 

مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 نصراهلل 
روح الهی و ارائه سهم االرث و گواهی حصروراثت و فرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز 

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

26- رای شماره 4829 مورخ 96/04/29  خانم زهرا روح اللهی فرزند نصراهلل  بشماره 
کالســه 0623 و به شماره شناســنامه 467 صادره به شــماره ملی 1141126982 
نسبت به 11/1 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب ســاختمان   به مساحت 328/43 
مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 نصراهلل 
 روح الهی و ارائه سهم االرث و گواهی حصروراثت و فرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز 

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

27- رای شماره 4830 مورخ 96/04/29  خانم زیبا روح اللهی فرزند نصراهلل  بشماره 
کالسه 0781 و به شــماره شناسنامه 1788 صادره به شــماره ملی 1141186535 
نسبت به 11/41 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ســاختمان   به مساحت 328/43 
مترمربع از پالک  206  فرعی از 120 اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 18832 مورخ 40/03/29 دفترخانه 62 نصراهلل روح 
 الهی و ارائه ســهم االرث و گواهی حصروراثت و فــرم 19 مالیاتی  مالحظه و محرز 

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

28- رای شــماره 6247 مورخ 96/05/28  خانم نجمه زهتاب خوزانی   فرزند محمد 
تقی  بشماره کالسه 0239 و به شماره شناسنامه 1130006581 صادره به شماره ملی 
1130006581 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 164/40 مترمربع پالک  
629 فرعی از 112 اصلی  واقع در صحرای ماســه دانــی   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل به موجب قولنامه از مالک رسمی نادعلی کمالی سند 18117 مورخ 
87/05/01 دفترخانه 139 و سند 177710 مورخ 86/11/23 دفترخانه 73 مالحظه 

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

29- رای شماره 8265 مورخ 95/12/28  خانم لیال جدیری هاللی   فرزند اسماعیل  
بشماره کالسه 0031 و به شماره شناسنامه 1119 صادره به شماره ملی 1754801714 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 301/11 مترمربع پالک  136 فرعی از 
115 اصلی  واقع در صحرای کهندژ   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

149506 مورخ 82/12/23 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شــماره 8416 مورخ 96/07/10  خانم مژگان جباری   فرزند یداله  بشماره 
کالسه 0816 و به شماره شناسنامه 1153 صادره به شماره ملی 1819578224 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 170 مترمربع پالک  94 و 95  
فرعی از 84  اصلی  واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 413 دفتر 422 و ارائه قولنامه از مالک رسمی خدیجه مفیدی ثبت در صفحه 

44 دفتر 227  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 8411 مورخ 96/07/10  آقای علیرضا صفــاران   فرزند فرج اله   
بشماره کالسه 0817 و به شماره شناسنامه 405 صادره به شماره ملی 1141717735 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 170 مترمربع پالک  
94 و 95  فرعی از 84  اصلی  واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 410 دفتر 422 و ثبت در صفحه 46 دفتر 227  مالحظه و محرز 

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

32- رای شماره 8357 مورخ 96/07/05  آقای رمضان فاتحی خوزانی   فرزند حسین  
بشماره کالسه 0939 و به شماره شناسنامه 370 صادره به شماره ملی 1141437457 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 221/60 مترمربع 
پالک  221  فرعی از 113  اصلی  واقع در صحرای بوســتان ســهم خوزان  بخش 
 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند الکترونیکی 006478 مالحظه و محرز

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

33- رای شــماره 8358 مورخ 96/07/05  آقای ناصر  فاتحی فرزند رمضان  بشماره 
کالسه 0938 و به شماره شناسنامه 2334 صادره به شماره ملی 1141191997 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 221/60 مترمربع پالک  221  
فرعی از 113  اصلی  واقع در صحرای بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از رمضان فاتحی  ســند 006478 مالحظه و محرز 

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

34- رای شماره 8359 مورخ 96/07/05  خانم خدیجه سلمانیان خوزانی فرزند محمود  
بشماره کالسه 1058 و به شماره شناسنامه 9980 صادره به شماره ملی 1140353101 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 221/60 مترمربع پالک  
221  فرعی از 113  اصلی  واقع در صحرای بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی رمضان فاتحی  سند 006478 

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

35- رای شــماره 6249 مورخ 96/05/28  آقای مهدی محمــدزاده فرزند نصراهلل  
بشــماره کالســه 0100 و به شــماره شناســنامه 16514 صادره به شــماره ملی 
1140163991 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 238/86 مترمربع پالک  
2448  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل وکالتنامه 27507 مورخ 94/05/18 دفترخانه 421 و وکالتنامه 5801 مورخ 

96/02/04 دفترخانه 1276 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شــماره 9224 مورخ 96/07/23  آقای بهرام دباغی ورنوسفادرانی  فرزند 
علی محمد   بشماره کالسه 1717 و به شماره شناســنامه 552 صادره به شماره ملی 
1141007061 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و خانه متصله   به مساحت 118/10 
مترمربع پالک  1030/2  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17197 مورخ 43/11/08 دفترخانه 35  مالحظه 

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

37- رای شــماره 9177 مورخ 96/07/22  آقای رضا روح الهــی  فرزند محمدرضا  
بشــماره کالســه 0820 و به شــماره شناســنامه 11353 صادره به شــماره ملی 
1140112074 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 488/70 مترمربع پالک  
2800  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی حسین زمانی  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
38- رای شــماره 9173 مورخ 96/07/22  آقای اصغر کیماسی فرزند فرج  بشماره 
کالسه 0905 و به شماره شناسنامه 3082 صادره به شماره ملی 6219292650 نسبت 
به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 180 مترمربع پالک  9  فرعی از 
156  اصلی  واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 

از مالک رسمی نوراهلل شهبال  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 6389 مورخ 96/05/29  خانم الهام علیرضایی  فرزند اصغر  بشماره 
کالسه 0364 و به شماره شناســنامه 15883 صادره به شماره ملی 1142373568 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 187/20 مترمربع 
پالک  1161  فرعی از 116  اصلی  واقع در صحرای پا گودالی ورنوســفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 515 دفتر 268   مالحظه و 

محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
40- رای شــماره 6390 مورخ 96/05/29  آقای وحید کبیریان   فرزند محمدجعفر  
بشماره کالسه 0365 و به شماره شناسنامه 64 صادره به شماره ملی 1141087642 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 187/20 مترمربع پالک  
1161  فرعی از 116  اصلی  واقع در صحرای پا گودالی ورنوسفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 9222 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
41- رای شــماره 9059 مورخ 96/07/18  آقای حســین رضایــی آدریانی  فرزند 
عبدالحسین  بشماره کالسه 0629 و به شماره شناســنامه 14662 صادره به شماره 
ملی 1283848384 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 288 مترمربع پالک  
622  فرعی از 107  اصلی  واقع در صحرای بابــا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 359 و 362 دفتر 230 سند 9813 مورخ 92/05/15 

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

42- رای شماره 9053 مورخ 96/07/18  آقای امید علی صالحی  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0946 و به شماره شناسنامه 333 صادره به شماره ملی 5759573071 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 169/31 مترمربع پالک  1278  فرعی از 111  
اصلی  واقع در صحرای نخودجاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند الکترونیکی 4112   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 3943 مورخ 95/09/28  خانم فاطمه یزدانی همت آبادی  فرزند 
حسین  بشماره کالســه 0219 و به شــماره شناســنامه 704 صادره به شماره ملی 
0047030615 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب باغ  به مساحت 1210 
مترمربع پالک  106  فرعی از 112  اصلی  واقع در صحرای ماسه دانی اندان   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 30041 مورخ 62/10/20 دفترخانه 59 و 

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

44- رای شماره 3944 مورخ 95/09/28  آقای حسینعلی ابرقویی  فرزند محمد حسن  
بشماره کالسه 0218 و به شماره شناسنامه 325 صادره به شماره ملی 1284389138 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ  به مساحت 1210 مترمربع پالک  106  
فرعی از 112  اصلی  واقع در صحرای ماســه دانی اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 30041 مورخ 62/10/20 دفترخانه 59 و مع الواسطه از مالک 

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

45- رای شماره 7384 مورخ 96/06/12  آقای حسین رحمانی  فرزند احمد  بشماره 
کالسه 0419 و به شــماره شناسنامه 1154 صادره به شــماره ملی 1288712561 
نسبت به ششــدانگ یکباب انبار  به مســاحت 615/82 مترمربع پالک  440  فرعی 
از 88  اصلی  واقع در قرطمان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
24633 مورخ 96/02/13 دفترخانه 337 ثبــت در صفحه 296 دفتر 684  مالحظه و 

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

46- رای شــماره 7293 مورخ 96/06/12  آقای عبدالرضا قدیری فروشانی  فرزند 
عزیزاهلل بشماره کالسه 0300 و به شماره شناســنامه 13391 صادره به شماره ملی 
1140510096 نسبت به 44 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 182/80 مترمربع 
پالک  1581  فرعی از 107  اصلی  واقع در صحرای بابا فضلگاه    بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 269 و 272 دفتر 388 سند 215907 مورخ 

91/12/06 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 7294 مــورخ 96/06/12  خانــم زهرا قدیری فروشــانی  فرزند 
علی بشماره کالسه 0301 و به شــماره شناســنامه 562696 صادره به شماره ملی 
1140202510 نسبت به 28 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 182/80 مترمربع 
پالک  1581  فرعی از 107  اصلی  واقع در صحرای بابا فضلگاه    بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 269 و 272 دفتر 388 سند 215907 مورخ 

91/12/06 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 8867 مورخ 96/07/15  آقای علی رضایــی آدریانی  فرزند حیدر  
بشماره کالسه 0427 و به شماره شناسنامه 30 صادره به شماره ملی 1142036057 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 166/50 مترمربع پالک  68  فرعی از 
114  اصلی  واقع در صحرای شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 278 دفتر 598 و صفحه 171 دفتر 567  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
49- رای شماره 8896 مورخ 96/07/16  آقای حجت اله عمادی  فرزند فتح اله  بشماره 
کالسه 1716 و به شماره شناسنامه 4048 صادره به شماره ملی 1140541091 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 193/69 مترمربع پالک  691  فرعی از 111  
اصلی  واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحات 224 و 38  دفاتر 359 و 38  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شــماره 8888 مورخ 96/07/15  خانم کلثــوم ابراهیمی تقی ابادی  فرزند 
محمود  بشــماره کالســه 1589 و به شماره شناســنامه 8 صادره به شــماره ملی 
5499703523 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 402/68 
مترمربع پالک  773 و 772   فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 22 دفتر 72 و ثبت در  صفحه 478 دفتر 82  

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

51- رای شــماره 8889 مورخ 96/07/15  آقای اکبر هوازاده  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1592 و به شماره شناسنامه 14 صادره به شماره ملی 1142189465 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 402/68 مترمربع پالک  773 
و 772   فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شــامل ثبت در صفحه 22 دفتر 72 و ثبت در  صفحه 478 دفتــر 82 و ارائه قولنامه  

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

52- رای شماره 8898 مورخ 96/07/16  آقای سید حسین احمدی   فرزند سیدعلی  
بشماره کالسه 1255 و به شماره شناسنامه 8761 صادره به شماره ملی 1140463551 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 160 مترمربع پالک  9   
فرعی از 156  اصلی  واقع در خیر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ســند 24544 مورخ 95/03/25 و ســند 24738 مورخ 95/04/15 مالحظه و محرز 

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

53- رای شــماره 8899 مــورخ 96/07/16  خانم طلعت احمدی فروشــانی فرزند 
سید بشیر  بشماره کالســه 0618 و به شماره شناســنامه 338 صادره به شماره ملی 
1141429675 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 160 
مترمربع پالک  9   فرعی از 156  اصلی  واقــع در خیر آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 24544 مورخ 95/03/25 دفترخانه 301 و سند 14373 مورخ 

96/05/03 دفترخانه 233  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 9232 مورخ 96/07/24  آقای علی رحیمی   فرزند غالمعلی  بشماره 
کالسه 0953 و به شماره شناسنامه 661 صادره به شماره ملی 1141209268 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 216/66 مترمربع پالک  89   فرعی از 110  اصلی  
واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 336 دفتر 547 ســند 45445 مورخ 92/10/15 دفترخانه 139  مالحظه و 

محرز گردیده است.
ادامه در صفحه7  

No. 2274 | November  1, 2017 |  12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2274| چهار شنبه 10 آبان 1396 | 12 صفر 1439

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
53- رای شماره 9126 مورخ 96/07/19  خانم صدیقه زمانی فرزند براتعلی بشماره 
کالسه 1432 و به شماره شناســنامه 32920 صادره به شماره ملی 1282255878 
نسبت به 0/5 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 135/30 مترمربع 
پالک  1692   فرعی از 72  اصلی  واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 22174 مورخ 52/03/20 دفترخانه 38  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
54- رای شــماره 9125 مورخ 96/07/19  آقای سید احمد احمدی  فرزند سید کریم 
بشماره کالسه 1434 و به شماره شناسنامه 135 صادره به شماره ملی 1141408732 
نسبت به 5/5 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 135/30 مترمربع 
پالک  1692   فرعی از 72  اصلی  واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 22241 مورخ 52/04/19 و سند 64765 مورخ 68/04/20 مالحظه 

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

55- رای شــماره 8858 مــورخ 96/07/15  خانم عزت صرامی فروشــانی  فرزند 
میرزا محمد بشــماره کالسه 0479 و به شماره شناســنامه 60 صادره به شماره ملی 
1141507651 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 241/70 
مترمربع پالک  6003 و 995   فرعی از 72  اصلی  واقع در فروشــان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 37278 مورخ 64/10/03 دفترخانه 59  مالحظه 

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

56- رای شماره 8864 مورخ 96/07/15  آقای سید حسن مصطفوی فروشانی  فرزند 
میرزا محمد بشماره کالسه 0499 و به شماره شناســنامه 362 صادره به شماره ملی 
1141172267 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 241/70 
مترمربع پالک  6003 و 995   فرعی از 72  اصلی  واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 64531 مورخ 94/12/12 دفترخانه 172 و سند 64532 

مورخ 94/12/12 دفترخانه 172 و سند 6001107   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 8863 مورخ 96/07/15  آقای سید علی مصطفوی فروشانی  فرزند 
سید حسن بشــماره کالسه 0498 و به شماره شناســنامه 170 صادره به شماره ملی 
1141484420 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 241/70 
مترمربع پالک  6003 و 995   فرعی از 72  اصلی  واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 37278 مورخ 64/10/03 دفترخانه 59 و سند 6001108   

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

58- رای شــماره 9382 مــورخ 96/07/26  آقای مصطفی جعفری پور فروشــانی  
فرزند حسن بشماره کالسه 0672 و به شماره شناســنامه 190 صادره به شماره ملی 
1141695138 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 473 مترمربع پالک  13 
و 219 فرعی از 116  اصلی  واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 20445 مورخ 94/03/25 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شــماره 9249 مورخ 96/07/24  آقای محمد علی خوانساری  فرزند کریم 
بشماره کالسه 1792 و به شماره شناسنامه 142 صادره به شماره ملی 1140976362 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 82 مترمربع پالک  3487 و 164 فرعی 
از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
46508 مورخ 57/07/15 و سند 34946 مورخ 54/01/18  دفترخانه 73 مالحظه و 

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

60- رای شماره 2385 مورخ 96/02/31  خانم معصومه رحمتی فرزند حسین بشماره 
کالسه 0101 و به شماره شناسنامه 218 صادره به شماره ملی 1140900218 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 190 مترمربع پالک  208 فرعی از 105  اصلی  
واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ثبت در صفحه 470 

دفتر 161  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شماره 0979 مورخ 96/01/30  آقای فرهاد کریمی قرطمانی  فرزند مرتضی 
بشماره کالسه 1481 و به شماره شناسنامه 1021 صادره به شماره ملی 1293046965 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه در حال ساخت   به مساحت 156/20 مترمربع 
پالک  55  فرعی از 89  اصلی  واقع در قرطمان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 16603 مورخ 95/10/06 دفترخانه 305 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شــماره 9276 مورخ 96/07/25  خانم ریحانه دانشور  فرزند کریم بشماره 
کالسه 0680 و به شماره شناسنامه 314 صادره به شماره ملی 1755298498 نسبت 
به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی )یکباب اتاق(  به مساحت 168/80 مترمربع 
پالک  9 فرعی از 156  اصلی  واقع در خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 165720 مورخ 85/05/08 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شــماره 9277 مورخ 96/07/25  آقای بهرام رســتمی راد  فرزند  محمد 
سلطان  بشماره کالسه 0684 و به شماره شناسنامه 687 صادره دزفول به شماره ملی 
2002221359 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 80 مترمربع پالک  1116 
فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

58838 مورخ 65/11/09 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شماره 7955 مورخ 95/12/23  آقای رضا شاه زمانی ورنوسفادرانی  فرزند 
رجبعلی بشــماره کالسه 0180 و به شــماره شناســنامه 644 صادره به شماره ملی 
1141049902 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 28/52 مترمربع پالک  
1571 فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 445 دفتر 185 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 4034 مورخ 95/09/29  خانم مرضیه بابائی فروشانی فرزند حسنعلی 
بشماره کالسه 2582 و به شماره شناسنامه 1120 صادره به شماره ملی 1751020045 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 224/23 مترمربع پالک  
775/1 فرعی از 109  اصلی  واقــع در درب آدریان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 54603 مورخ 71/04/25 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
66- رای شماره 4033 مورخ 95/09/29  آقای حیدرعلی لطفی فروشانی فرزند رحیم 
بشماره کالسه 2581 و به شماره شناسنامه 534 صادره به شماره ملی 1141572664 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 224/23 مترمربع پالک  
775/1 فرعی از 109  اصلی  واقــع در درب آدریان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 54603 مورخ 71/04/25 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
67- رای شــماره 9247 مورخ 96/07/24  خانم فیروزه سعید نژاد فرزند محمد جواد  
بشماره کالسه 1077 و به شماره شناسنامه 3109 صادره به شماره ملی 1141199742 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 140/80 مترمربع پالک  
1423  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 142 دفتر 583   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شــماره 9248 مورخ 96/07/24  آقای عزیزاله دباغی ورنوسفادرانی فرزند 
نصراهلل  بشــماره کالسه 0976 و به شــماره شناســنامه 110 صادره به شماره ملی 
1141057085 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 140/80 
مترمربع پالک  1423  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 151 دفتر 583   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شماره 9440 مورخ 96/07/27  آقای نصراله مختاری خوزانی فرزند محمد  
بشماره کالسه 2317 و به شماره شناسنامه 35 صادره به شماره ملی 1141360799 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه   به مساحت 336/73 
مترمربع پالک  301 و 302   فرعی از 113  اصلی  واقع در صحرای بوســتان ســهم 
خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 468 دفتر 612 

خالصه معامله 234228 مورخ 95/12/26   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 9445 مورخ 96/07/27  خانم نوبر پرنده خوزانی فرزند محمدعلی  
بشماره کالســه 0665 و به شــماره شناســنامه 866252 صادره به شــماره ملی 
1141419947 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان مخروبه   به 
مساحت 336/73 مترمربع پالک  301 و 302   فرعی از 113  اصلی  واقع در صحرای 
بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ارائه قولنامه از 
مالک رسمی  ثبت در صفحه 468 دفتر 612 خالصه معامله 234228 مورخ 95/12/26   

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

71- رای شــماره 7074 مورخ 94/11/17  خانم مرضیــه ابراهیمیان فرزند عزیزاله  
بشماره کالسه 3003 و به شماره شناسنامه 2116 صادره به شماره ملی 1141223856 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه   به مساحت 156/06 
مترمربع پالک  1349 و 1349/1   فرعی از 85  اصلــی  واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 124124 مورخ 86/12/11 دفترخانه 63  مالحظه و 

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

72- رای شماره 7073 مورخ 94/11/17  آقای روح اله مختاری فرزند خداداد  بشماره 
کالسه 3002 و به شماره شناسنامه 198 صادره به شماره ملی 1141144050 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه   به مساحت 156/06 مترمربع پالک  
1349 و 1349/1   فرعی از 85  اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 124124 مورخ 86/12/11 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 9226 مورخ 96/07/23  آقای عباسعلی شاه نظری درچه  فرزند حسن  
بشماره کالسه 0583 و به شماره شناسنامه 175 صادره به شماره ملی 1141802252 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225/03 مترمربع پالک  50  اصلی  واقع 
در قطعات جزین بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 76226 مورخ 

93/03/28 دفترخانه 51  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شــماره 9373 مورخ 96/07/26  آقای علی حســین هارونی فرزند احمد  
بشماره کالسه 0467 و به شماره شناســنامه 1 صادره به شماره ملی 5759860267 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 128 مترمربع پالک  624   فرعی از 99  
اصلی  واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 
مالک رسمی ربابه صفرعلی پور سند 19971 مورخ 53/03/23 دفترخانه 63  مالحظه 

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

75- رای شــماره 9282 مورخ 96/07/25  آقای عباس هارون رشیدی فرزند حیدر  
بشماره کالسه 0178 و به شماره شناسنامه 1609 صادره به شماره ملی 1141905396 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 189 مترمربع پالک  540   فرعی از 99  
اصلی  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 
مالک رسمی فاطمه هارون رشیدی سند 178646 مورخ 86/12/25 مالحظه و محرز 

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

76- رای شماره 9484 مورخ 96/07/29  خانم اعظم محمدی  فرزند نادعلی  بشماره 
کالسه 0031 و به شماره شناسنامه 164 صادره به شماره ملی 1142218775 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع پالک  1303   فرعی از 99  اصلی  
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 149542 مورخ 

82/2/24 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شماره 9498 مورخ 96/07/29  آقای محسن وهابی فروشانی  فرزند کرمعلی  
بشماره کالسه 1393 و به شماره شناسنامه 3322 صادره به شماره ملی 1141201879 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193/60 مترمربع پالک  1907   فرعی از 
72  اصلی  واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 204772 

مورخ 90/02/29 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 4109 مورخ 95/09/30  آقای محمد حسین نصیریان  فرزند علی  
بشماره کالسه 1014 و به شماره شناسنامه 30 صادره به شماره ملی 1287941001 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 182/88 مترمربع پالک  
1040 و 1035   فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 340 دفتر 171 از مالک رسمی بهرام تاکی و سند 20555 
مورخ 48/10/08 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 340 دفتر 173 مالک رسمی قدیرعلی 

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

79- رای شــماره 4108 مورخ 95/09/30  آقای ایرج  نصیریان  فرزند علی  بشماره 
کالسه 1013 و به شماره شناسنامه 595 صادره به شماره ملی 1199106925 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه  به مســاحت 182/88 مترمربع پالک  
1040 و 1035   فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 340 دفتر 171 از مالک رسمی بهرام تاکی و سند 20555 
مورخ 48/10/08 دفترخانه 73 ثبت در صفحه 340 دفتر 173 مالک رسمی قدیرعلی 

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

80- رای شماره 3566 مورخ 96/03/29  آقای اســماعیل صفاریان خوزانی  فرزند 
عبداهلل  بشــماره کالســه 1573 و به شــماره شناســنامه 57 صادره به شماره ملی 
1141510782 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه   به مســاحت 108/20 مترمربع 
پالک  34   فرعی از 115  اصلی  واقع در صحــرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 203683 مورخ 89/12/25 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

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

81- رای شماره 9512 مورخ 96/07/29  خانم زهرا عمادی اندانی  فرزند عبدالحسین  
بشماره کالسه 0875 و به شماره شناســنامه 64 صادره به شماره ملی 114162146 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 354/70 مترمربع پالک  
467   فرعی از 105  اصلی  واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 452 دفتر 223 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شماره 9513 مورخ 96/07/29  آقای رضا عمادی  فرزند عبدالرسول  بشماره 
کالسه 0873 و به شماره شناسنامه 106 صادره به شماره ملی 1141562855 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی   به مساحت 354/70 مترمربع 
پالک  467   فرعی از 105  اصلی  واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 46 دفتر 117 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شــماره 9514 مورخ 96/07/29  آقای محمد هــادی عمادی  فرزند رضا  
بشماره کالسه 0874 و به شماره شناسنامه 6408 صادره به شماره ملی 1142292118 
نسبت به 1 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 354/70 
مترمربع پالک  467   فرعی از 105  اصلی  واقــع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 452 دفتر 123 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شــماره 9515 مــورخ 96/07/29  آقای احســان عمــادی اندانی  فرزند 

رضا  بشــماره کالسه 0876 و به شــماره شناســنامه 16359 صادره به شماره ملی 
1142378314 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 354/70 
مترمربع پالک  467   فرعی از 105  اصلی  واقــع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 452 دفتر 123 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شــماره 9568 مورخ 96/07/30  آقــای محمد پیمانی فروشــانی فرزند 
حاجی آقا  بشماره کالسه 1333 و به شماره شناسنامه 10398 صادره به شماره ملی 
1140480197 نسبت به ششدانگ یکباب کارخانه سنگبری   به مساحت 5036/94 
مترمربع پالک  61  مجزی از 16  فرعی از 157  اصلی  واقع در علی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی حاج آقا پیمانی که متقاضی 
یکی از ورثه نامبرده است و ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی ثبت در صفحه 579 دفتر 

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

86- رای شماره 9472 مورخ 96/07/29  آقای رجبعلی دری اسفریزی  فرزند عزیزاله  
بشماره کالسه 2449 و به شماره شناسنامه 694 صادره به شماره ملی 1140252127 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه قدیمی  به مســاحت 225/36 مترمربع پالک  18   
فرعی از 98  اصلی  واقع در اسفریز بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 

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

87- رای شماره 9473 مورخ 96/07/29  آقای محمود دری اسفریزی  فرزند عزیزاله  
بشماره کالسه 2445 و به شماره شناسنامه 695 صادره به شماره ملی 1140252151 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه قدیمی  به مســاحت 221/35 مترمربع پالک  18   
فرعی از 98  اصلی  واقع در اسفریز بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 

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

88- رای شماره 9139 مورخ 96/07/30  خانم زهره حاج حیدری  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0994 و به شماره شناســنامه 16153 صادره به شماره ملی 1140160346 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 142/14 مترمربع پالک  1775   فرعی 
از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

30103 مورخ 96/06/19 دفترخانه 301  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شــماره 9710 مورخ 96/08/02  آقای جعفرقلی صالحی  فرزند علی اکبر  
بشماره کالسه 1646 و به شماره شناسنامه 165 صادره به شماره ملی 559566296 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 154/48 مترمربع پالک  1275   فرعی 
از 99  اصلی  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ارائه 
وکالتنامه از مالک رسمی حسن زواریان سند 16367 مورخ 50/07/27 دفترخانه 63  

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

90- رای شــماره 9545 مورخ 96/07/30  آقای مرتضی علیزاده  فرزند اســماعیل  
بشماره کالسه 0997 و به شماره شناســنامه 1130232311 صادره به شماره ملی 
1130232311 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 175 مترمربع پالک  78   
فرعی از 114  اصلی  واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 156 دفتر 592   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شــماره 9573 مورخ 96/07/30  آقای اســماعیل جوانی  فرزند غالمعلی  
بشماره کالسه 1124 و به شماره شناسنامه 36 صادره به شماره ملی 1290158320 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 25/10 مترمربع پالک  1041   فرعی از 
99  اصلی  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی قدیرعلی عسگری سند 62725 مورخ 53/03/26 دفترخانه 29   مالحظه 

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

92- رای شــماره 9360 مورخ 96/07/26  آقای علی ملکوتی ورنوسفادرانی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0903 و به شماره شناســنامه 111 صادره به شماره ملی 
1140981056 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 213/06 مترمربع 
پالک  343   فرعی از 117  اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 231586 مورخ 95/02/18 و سند 231325 مورخ 95/01/16 

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

93- رای شماره 9745 مورخ 96/08/02  آقای حسن توبه یانی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 0700 و به شماره شناســنامه 31198 صادره به شماره ملی 1090309971 
نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان در حال احداث  به مساحت 121/53 مترمربع 
پالک  2977   فرعی از 85  اصلی  واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند الکترونیکی 2633   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94- رای شماره 4547 مورخ 96/04/26  خانم فاطمه مختاری خوزانی  فرزند خداداد  
بشماره کالسه 0280 و به شماره شناسنامه 3295 صادره به شماره ملی 1141270072 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 118 مترمربع پالک  
209  فرعی از 115  اصلی  واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 21416 مورخ 96/02/21 ثبت در صفحه 254 دفتر 178 مالحظه و 

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

95- رای شماره 4548 مورخ 96/04/26  آقای حسن مختاری خوزانی  فرزند محمد  
بشماره کالسه 0281 و به شماره شناسنامه 3420 صادره به شماره ملی 1141236893 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 118 مترمربع پالک  
209   فرعی از 115  اصلی  واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 21416 مورخ 96/02/21 ثبت در صفحه 254 دفتر 178 مالحظه و 

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

96- رای شماره 9427 مورخ 96/07/27  آقای محمد تقی استاد ورنوسفادرانی  فرزند 
خدابخش  بشماره کالسه 1235 و به شماره شناســنامه 4837 صادره به شماره ملی 
0052598586 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی  به مساحت 
320 مترمربع پالک  3095 و 1407    فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 142 دفتر 15 و صفحه 227 دفتر 

206 و صفحه 516 دفتر 3  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

97- رای شماره 9426 مورخ 96/07/27  آقای محمد رضا استاد ورنوسفادرانی  فرزند 
خدابخش  بشماره کالسه 1234 و به شماره شناسنامه 13485 صادره به شماره ملی 
1140133578 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی  به مســاحت 320 مترمربع پالک  3095 و 1407    فرعی از 87  
اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 197 دفتر 251 و صفحه 74 دفتر 257 و صفحه 518 دفتر 505 و صفحه 224 
دفتر 206 و دفتر 15 صفحه 139 و صفحه 469 دفتــر 207 و صفحه 282 دفتر 211   

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

98- رای شماره 9289 مورخ 96/07/25  خانم زهرا بلوچی  فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 0919 و به شماره شناسنامه 117 صادره به شماره ملی 1290253536 نسبت 
به 27 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک  1565    فرعی از 99  
اصلی  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 

مالک رسمی محمدعلی بلوچی سند 5286   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

99- رای شــماره 9284 مورخ 96/07/25  آقای مهدی ســاه مــرد  فرزند مرتضی  
بشماره کالسه 0917 و به شماره شناســنامه 1271335662 صادره به شماره ملی 

1271335662 نســبت به 9 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مســاحت 180 مترمربع 
پالک  1565    فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رســمی محمدعلی بلوچی سند 5286   مالحظه و 

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

100- رای شــماره 9286 مورخ 96/07/25  خانم زهرا بلوچی رنانی  فرزند رســول  
بشماره کالسه 0918 و به شماره شناســنامه 1272654125 صادره به شماره ملی 
1272654125 نســبت به 27 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع 
پالک  1565    فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رســمی محمدعلی بلوچی سند 5286   مالحظه و 

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

101- رای شــماره 9283 مورخ 96/07/25  آقای مرتضی ســاه مرد  فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 0082 و به شماره شناسنامه 252 صادره به شماره ملی 1141617226 
نسبت به 9 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک  1565    فرعی 
از 99  اصلی  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ارائه 
قولنامه از مالک رسمی محمدعلی بلوچی سند 5286   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
102- رای شــماره 9756 مورخ 96/08/03  خانــم آمنه مهرابــی خوزانی  فرزند 
احمد  بشماره کالسه 0825 و به شــماره شناســنامه 12474 صادره به شماره ملی 
1142339580 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 185/50 مترمربع پالک  
209 و 210/1    فرعی از 115  اصلی  واقع در صحــرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 232336 مورخ 95/05/16 دفترخانه 73 و سند 232311 
مورخ 95/05/12 دفترخانه 73 سند الکترونیکی 1909   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
103- رای شــماره 9307 مورخ 96/07/25  خانم صدیقه احمدیــان اندانی  فرزند 
ابوالقاســم  بشماره کالسه 9307 و به شــماره شناســنامه 38 صادره به شماره ملی 
1141584107 نسبت به ششدانگ ییکباب خانه به مســاحت 168 مترمربع پالک  
324 فرعــی از 110  اصلــی  واقع در صحــرای کک موش انــدان بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 47 دفتــر 367  مالحظه و محرز 

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

104- رای شــماره 9357 مورخ 96/07/26  آقای یاور بهرامی  فرزند صفر  بشماره 
کالسه 0872 و به شماره شناسنامه 998 صادره به شماره ملی 4171116457 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه به مساحت 101/10 مترمربع پالک  863  فرعی 
از 99  اصلی  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ارائه 
قولنامه از مالک رسمی عباس هوازاده ثبت در صفحه 366 دفتر 65  مالحظه و محرز 

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

105- رای شماره 9772 مورخ 96/08/03  آقای حســین روح اللهی ورنوسفادرانی  
فرزند نجف علی  بشماره کالسه 0349 و به شماره شناسنامه 50 صادره به شماره ملی 
1290034702 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی و دو باب مغازه به مساحت 
193/16 مترمربع پــالک  2800  فرعی از 87  اصلی  واقع در ورنوســفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 138999 مورخ 94/03/26 و ارائه قولنامه 

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

106- رای شــماره 9538 مــورخ 96/07/29  خانــم رباب حاجیــان  فرزند حاجی 
عباسعلی   بشماره کالسه 1590 و به شماره شناسنامه 14766 صادره به شماره ملی 
1140521047 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 168/40 مترمربع پالک  
1800  فرعی از 72  اصلی  واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 15130 مورخ 49/08/06 دفترخانه 63 و سند 17188 مورخ 61/11/28 

دفترخانه 38   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

107- رای شــماره 9780 مــورخ 96/08/03  خانم طیبه مجیــری خوزانی  فرزند 
قدمعلی   بشماره کالسه 1137 و به شماره شناســنامه 20692 صادره به شماره ملی 
1140206478 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 156/10 مترمربع پالک  
119  فرعی از 110  اصلی  واقع در کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند الکترونیکی 8135  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

108- رای شــماره 9774 مورخ 96/08/03  خانم مریم باقری فروشانی  فرزند حیدر   
بشماره کالسه 1116 و به شماره شناسنامه 274 صادره به شماره ملی 1141274159 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 263/30 مترمربع پالک  28  فرعی از 114  
اصلی  واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 545 دفتر 670 و ارائه قولنامه از جواد چاوشی ثبت در صفحه 227 دفتر 645   

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

109- رای شــماره 9778 مورخ 96/08/03  آقای علیرضا زمانی فروشــانی  فرزند 
ناصر   بشماره کالسه 1120 و به شماره شناســنامه 1130083810 صادره به شماره 
ملی 1130083810 نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
280/21 مترمربع پالک  28  فرعی از 114  اصلی  واقع در صحرای شمس آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از  مالک رسمی ناصر زمانی سند 

الکترونیکی 8243  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

110- رای شــماره 9777 مــورخ 96/08/03  خانم زهره باقری فروشــانی  فرزند 
حیدر   بشماره کالســه 1119 و به شماره شناســنامه 12026 صادره به شماره ملی 
1140496425 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 280/21 
مترمربع پالک  28  فرعی از 114  اصلی  واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 548 دفتر 670   مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

111- رای شــماره 9776 مــورخ 96/08/03  خانم پریســا جنتی  فرزند جمشــید   
بشماره کالسه 1118 و به شماره شناســنامه 1130223671 صادره به شماره ملی 
1130223671 نســبت به 2/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 
280/21 مترمربع پالک  28  فرعی از 114  اصلی  واقع در صحرای شمس آباد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از  مالک رسمی ناصر زمانی سند 

الکترونیکی 8243  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

112- رای شــماره 7385 مــورخ 96/06/12  آقای نعمت اهلل پنبه ورنوســفادرانی  
فرزند علی آقا   بشماره کالســه 0069 و به شماره شناسنامه 38 صادره به شماره ملی 
1140971603 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 277/85 مترمربع پالک  
308  فرعی از 173  اصلی  واقع در اراضی شمال شهر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 562 دفتر 241   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

113- رای شماره 9572 مورخ 96/07/30  آقای مرتضی حاجی حیدری ورنوسفادرانی  
فرزند علی   بشماره کالسه 0656 و به شماره شناســنامه 400 صادره به شماره ملی 
1141035863 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 164/42 مترمربع پالک  
251  فرعی از 118  اصلی  واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه وکالتنامه 58272 مورخ 85/12/26 دفترخانه 46 سند 163100 مورخ 

84/12/15 دفترخانه 73 از جابر حسینی  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:96/08/10

انتشار نوبت دوم:96/08/24
م الف :5527 آقای نبی اله شیرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
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مفاد آراء 
7/548 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیات های اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک خمینی شــهر تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
 اسناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
 تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجــع قضایی تقدیم 

نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شماره 7390 مورخ 96/06/12 شرکت آب و فاضالب شهرستان 
خمینی شهر  بشماره کالسه 1520 و به شماره ملی 4111767648 نسبت 
به ششدانگ یکباب ســاختمان اداری  به مساحت 527/96 مترمربع از 
پالک 267 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای  شــمس آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 142424 مورخ 81/12/26 

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

2- رای شماره 7610 مورخ 96/06/15 شرکت آب و فاضالب شهرستان 
خمینی شهر  بشماره کالسه 0534 و به شماره ملی 4111767648644 
نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان اداره آب و فاضالب درچه   به 
مســاحت 2213/70 مترمربع از پالک 47 اصلی واقع در ولگان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 35054 مورخ 57/06/18 
دفترخانه 82 و ســند 35056 مورخ 57/06/18 و ســند 34850 مورخ 
57/05/18 دفترخانــه 82 و ســند 35058 مورخ 57/06/18 و ســند 
35055 مورخ 57/06/18 82 و سند 35057 مورخ 57/06/11 دفترخانه 
 82 و ســند 34849 مورخ 57/07/17 دفترخانه 436  مالحظه و محرز 

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

3- رای شــماره 6203 مــورخ 96/05/28 خانــم عالــم فریدونــی 
ورنوسفادرانی   فرزند حســین آقا  بشماره کالســه 0098 و به شماره 
شناسنامه 73  صادره به شماره ملی 1140890654 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 204/81 مترمربع از پالک 
2448 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 12392 مورخ 33/11/19 دفتر خانه مالحظه و 

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

4- رای شــماره 6202 مورخ 96/05/28 آقای اکبر محمد زاده   فرزند 
حاجی غالمعلی  بشماره کالســه 0099 و به شماره شناسنامه 11549  
صادره به شــماره ملی 1140114034 نســبت به 5 دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 204/81 مترمربع از پالک 2448 
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل سند 51892 مورخ 70/05/10 دفتر خانه 59 مالحظه و محرز 

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

5- رای شماره 6243 مورخ 96/05/28 خانم مرضیه حاجی ابراهیمی   
فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 0004 و به شماره شناسنامه 1130138410 
صادره به شماره ملی 1130138410 نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
نیمه ساز به مساحت 186/88 مترمربع از پالک 285 فرعی از 122   اصلی 
واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 26888 مورخ 95/10/15 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

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

6- رای شــماره 7392 مورخ 96/06/12 خانم طیبه عسکری  فرزند 
محمد  بشماره کالســه 0615 و به شماره شناســنامه 20078 صادره 
به شــماره ملی 1140200321 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 227/62 مترمربع از پــالک 462  فرعی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل سند 63 مورخ 63/02/15  دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 8244 مورخ 96/07/02 خانم زینب عسگری  فرزند 
محمد  بشماره کالســه 0616 و به شماره شناســنامه 2509 صادره 
 به شــماره ملی 1141262215 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ

 یکباب خانه  به مســاحت 227/62 مترمربع از پــالک 462  فرعی از 
99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل سند 63 مورخ 63/02/15  دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شــماره 7393 مورخ 96/06/12 خانم طیبه عسکری   فرزند 
محمد  بشماره کالســه 0616 و به شماره شناســنامه 20078 صادره 
به شــماره ملی 1140200321 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغــازه و زیرزمین  به مســاحت 67/92 مترمربع از پالک 462  
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شامل ســند 63 مورخ 63/02/15  دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

9- رای شــماره 7394 مورخ 96/06/12 خانم زینب عسگری  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0617 و به شماره شناســنامه 2509 صادره به 
شماره ملی 1141262215 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه و زیرزمین  به مساحت 67/92 مترمربع از پالک 462  فرعی از 99  

اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 63 مورخ 63/02/15  دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
10- رای شــماره 8249 مورخ 96/07/02 خانم طاهره حاجیان   فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0952 و به شماره شناسنامه 1058 صادره به شماره 
ملی 1141132885 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 191/50 مترمربع از پالک 40 فرعی از 80  اصلی واقع در 
صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی رضا و ثریا پریشانی ثبت در صفحه  333 دفتر 68 و صفحه 

121 دفتر 180  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 8248 مورخ 96/07/02 آقای مرتضی پریشانی فرزند 
غالمرضا  بشماره کالسه 0951 و به شــماره شناسنامه 336 صادره به 
شماره ملی 1141643154 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 191/50 مترمربع از پالک 40 فرعی از 80  اصلی واقع در 
صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی رضا و ثریا پریشانی ثبت در صفحه  333 دفتر 68 و صفحه 

121 دفتر 180  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 7825 مورخ 96/06/26 آقای علی صفاران خوزانی  
فرزند فرج اله  بشماره کالسه 0458 و به شماره شناسنامه 948 صادره به 
شماره ملی 1141702703 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مســاحت 171/80 مترمربع از 
پالک 94 و 95   فرعی از 84  اصلی واقــع در صحرای فتح آباد خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 97903  مورخ 
77/03/28 دفترخانه 38 و سند 10081 مورخ 78/02/12 دفترخانه 63 
ثبت در صفحه 365 دفتر 26 و ثبت در صفحه 404 دفتر 256 از مالکیت 

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

13- رای شماره 7824 مورخ 96/06/26 خانم فاطمه روان خواه   فرزند 
قربانعلی  بشــماره کالسه 0448 و به شماره شناســنامه 2534 صادره 
به شــماره ملی 1141228033 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به اســتثنای بهــای ثمنیه اعیانی  به مســاحت 171/80 
 مترمربع از پالک 94 و 95   فرعی از 84  اصلی واقع در صحرای فتح آباد 
خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 97903  
 مــورخ 77/03/28 دفترخانه 38 و ســند 10081 مــورخ 78/02/12 
دفترخانــه 63 ثبت در صفحــه 365 دفتر 26 و ثبــت در صفحه 404 
 دفتــر 256 از مالکیت خانم مریــم ناطق  مالحظه و محــرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 8233 مورخ 96/07/02 آقای محمــد جواد پرنده   
فرزند مصطفی  بشماره کالســه 0822 و به شــماره شناسنامه 637 
صادره از به شــماره ملی 1141720051 نســبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 104/15 مترمربع از پالک 1367  فرعی از 85  اصلی 
واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
 214626 مــورخ 91/09/27 دفترخانه 73  مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 8266 مورخ 96/07/02 خانم اکرم عسگری فروشانی  
فرزند رحیم بشماره کالسه 0285 و به شماره شناسنامه 2785 صادره 
از به شماره ملی 1141196506 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 53/50 مترمربع از پالک 1413  فرعی از 107  
اصلی واقع در صحرای بابافضلــگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 113 دفتر 338  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
16- رای شــماره 8267 مورخ 96/07/02 آقای محسن جبل عاملی   
فرزند نوراهلل بشماره کالسه 0284 و به شماره شناسنامه 354 صادره از به 
شماره ملی 1141125854 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 53/50 مترمربع از پالک 1413  فرعی از 107  اصلی 
واقع در صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 107 دفتر 338 و صفحه 137 دفتر 288 و صفحه 

110 دفتر 338   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 6244 مورخ 96/05/28 خانم شهناز ابراهیمی  فرزند 
حسن  بشماره کالسه 0207 و به شماره شناسنامه 22 صادره به شماره 
ملی 1290083231 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/30 
مترمربع از پالک  1429  فرعی از 75  اصلی واقع در دســتگرد  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 161 دفتر 658  

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

18- رای شماره 8852 مورخ 96/07/15  خانم جمیله قندهاری علویجه   
فرزند حیدرعلی  بشماره کالسه 1081 و به شماره شناسنامه 106 صادره 
به شــماره ملی 1091947988 نسبت به ششــدانگ  یکباب مغازه به 
مساحت 54/10 مترمربع پالک  1030 فرعی از 99 اصلی  واقع در جوی 
آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 954 و 
157 دفتر 135 از مالک رسمی منیژه همایونی مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شــماره 0806 مــورخ 96/01/27 خانــم منــور ملک زاده 
ورنوســفادرانی  فرزند محمدعلی  بشماره کالســه 0674 و به شماره 
شناسنامه 12340 صادره به شــماره ملی 1140121952 نسبت به  1 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 146/69 مترمربع از 
پالک  137  فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله   بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 95257  مورخ 76/05/26 دفترخانه 63   

مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
20- رای شــماره 0807 مــورخ 96/01/27 خانم ســمیه علیرضایی  
ورنوسفادرانی  فرزند غالمحسین  بشماره کالســه 0676 و به شماره 
شناسنامه 2737 صادره به شماره ملی 1142255565 نسبت به  1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/69 مترمربع از پالک  
137  فرعی از 121  اصلی واقع در گارســله   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 34087  مورخ 81/12/10 دفترخانه 35   مالحظه 

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

21- رای شماره 0803 مورخ 96/01/27 آقای محمد روح الهی   فرزند 
علیمراد  بشماره کالسه 0673 و به شماره شناســنامه 549 صادره به 
شماره ملی 1141074109 نسبت به  1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 146/69 مترمربع از پالک  137  فرعی از 121  اصلی 
واقع در گارســله   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
 5733  مــورخ 93/06/16 دفترخانه 388   مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 0805 مورخ 96/01/27 خانم مریم زمانی هالغره  فرزند 
علی اکبر  بشماره کالسه 0675 و به شماره شناسنامه 3309 صادره به 
شماره ملی 1141303825 نسبت به  1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 146/69 مترمربع از پالک  137  فرعی از 121  اصلی 
واقع در گارســله   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
75715  مورخ 89/03/16 دفترخانه 388   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
23- رای شــماره 0804 مورخ 96/01/27 آقای علیمــراد روح الهی 
ورنوسفادرانی  فرزند محمدحسین  بشــماره کالسه 0666 و به شماره 
شناسنامه 168 صادره به شماره ملی 1140933698 نسبت به  2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/69 مترمربع از پالک  
137  فرعی از 121  اصلی واقع در گارســله   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 34087  مورخ 81/12/10 دفترخانه 35   مالحظه 

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

24- رای شــماره 8270 مورخ 96/07/02  خانم عصمت امینی  فرزند 
محمد  بشماره کالسه 0780 و به شماره شناسنامه 2675 صادره به شماره 
ملی 1141229455 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 84/87 
مترمربع از پالک  2331 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21004 مورخ 95/12/24 

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

25- رای شماره 3567 مورخ 96/03/29  آقای علیرضا کریمیان   فرزند 
کریم  بشماره کالســه 1579 و به شماره شناســنامه 1810231541 
صادره به شماره ملی 1810231541 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 186/50 مترمربع از پالک  1027 فرعی از 120  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه 
از مالک رسمی کریم کریمیان و مهناز کریمیان ثبت در صفحات 386 و 

113 دفاتر 272 و 258    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 9094 مــورخ 96/07/18  خانم ربابــه روح اللهی 
ورنوسفادرانی  فرزند ابراهیم  بشماره کالسه 1595 و به شماره شناسنامه 
144 صادره به شماره ملی 1141020947 نسبت به ششدانگ  یکباب 
خانه و فوقانی  به مســاحت 275/20 مترمربع پالک  1   فرعی از 119  
اصلی  واقع در صحرای بیرون آب ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 56462 مورخ 65/03/06 دفترخانه 63  
و ارائه قولنامه از مالک رسمی شکراهلل امیریوسفی سند 31813 مورخ 

55/12/26 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 8921 مورخ 96/07/17  آقای فرهاد عباسی فرزند 
برفی  بشماره کالسه 1027 و به شماره شناسنامه 8275 صادره به شماره 
ملی 4218441685 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  
به مساحت 89 مترمربع پالک  683 و 177   فرعی از 113  اصلی  واقع 
در صحرای بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 131551 مورخ 89/11/18 و ثبت در صفحه 494 دفتر 528  

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

28- رای شــماره 8920 مورخ 96/07/17  خانم زهرا احمدی خوزانی  
فرزند محمد  بشماره کالســه 1028 و به شــماره شناسنامه 22469 
صادره به شــماره ملی 1140224263 نســبت به 3 دانگ مشــاع از 
ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 89 مترمربع پالک  683 و 177   
فرعی از 113  اصلی  واقع در صحرای بوســتان ســهم خوزان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 131551 مورخ 89/11/18 
 دفترخانه 63  و ثبت در صفحه 448 دفتر 522  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 7383 مورخ 96/06/12  آقای نوراهلل نظریان   فرزند 
رجبعلی  بشماره کالســه 0303 و به شماره شناســنامه 1218 صادره 
به شــماره ملی 1141154269 نسبت به ششــدانگ یکباب انبار به 
استثنایبهای ثمنیه اعیانی به مساحت 151/64  مترمربع از پالک  949 
فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوســتان ســهم خوزان   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 600471  و سند 8655 

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

30- رای شــماره 8352 مورخ 96/07/05  خانم زهرا مختاری اندانی 
فرزند رحیم  بشماره کالسه 0444 و به شماره شناسنامه 3159 صادره به 
شماره ملی 1142259765 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
203/40 مترمربع از پالک  27 فرعی از 112  اصلی واقع در ماسه دانی 

بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 222 دفتر 
629   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
31- رای شماره 8338 مورخ 96/07/05  آقای محمد ابراهیم محمدیان 
فروشانی  فرزند عبدالحسین  بشماره کالسه 0558 و به شماره شناسنامه 
145 صادره به شــماره ملی 1141521660 نسبت به 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206  مترمربع از پالک  1812  فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 97791 مورخ 76/02/30 دفترخانه 73   مالحظه و محرز 

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

32- رای شــماره 8342 مورخ 96/07/05  خانم ربابه دیباجی  فرزند 
سیدحسن  بشماره کالسه 1046 و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره 
ملی 1141578931 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 206  مترمربع از پالک  1812  فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 
مالک رسمی محمد ابراهیم محمدیان سند 97791 مورخ 76/02/30 

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

33- رای شــماره 8320 مورخ 96/07/04  خانم سمیه پراشیده  فرزند 
علی  بشماره کالســه 0653 و به شماره شناســنامه 24201 صادره به 
شماره ملی 1140233610 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مساحت 135 مترمربع از پالک  112/1 فرعی از 118  اصلی واقع در 
صحرای قلعه زنگی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
 شامل ســند 16200 مورخ 94/08/26 دفترخانه 322 مالحظه و محرز

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

34- رای شماره 8321 مورخ 96/07/04  آقای محمدعلی حقیقت نیا 
فرزند علی آقا  بشماره کالسه 0652 و به شماره شناسنامه 666 صادره به 
شماره ملی 1141093650 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه مساحت 135 مترمربع از پالک  112/1 فرعی از 118  اصلی واقع در 
صحرای قلعه زنگی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 16201 مورخ 94/08/26 و سند 16200 مورخ 94/08/26 

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

35- رای شــماره 8322 مورخ 96/07/04  آقای محمد حسین نورایی 
فرزند جعفر  بشماره کالسه 0957 و به شماره شناسنامه 14468 صادره 
به شماره ملی 1140143433 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی  
به مســاحت 175/10 مترمربع از پالک  9 فرعی از 156  اصلی واقع در 
خیرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه از مالک 
رسمی فرشته شاهین ســند 233534 مورخ 95/10/19 دفترخانه 73 

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

36- رای شــماره 8298 مورخ 96/07/04  خانم اشــرف الســادات 
میردامادی خوزانی  فرزند سید علی  بشماره کالسه 0993 و به شماره 
شناسنامه 146 صادره به شماره ملی 1141546876 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه در حال ساخت  به مساحت 176/10 مترمربع از پالک  250 
فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 488 دفتر 537 مالحظه و 

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

37- رای شماره 8317 مورخ 96/07/04  آقای ناصر علیشاهی خوزانی 
فرزند علی  بشماره کالسه 0413 و به شماره شناسنامه 19717 صادره به 
شماره ملی 1440196715 نسبت به 2/539 دانگ از ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 295/70 مترمربع از پالک  908 فرعی از 85  اصلی واقع 
در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
200 دفتر 227 و ارائه قولنامه از شوکت روح الهی ثبت در  صفحه 203 

دفتر 227 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شماره 8316 مورخ 96/07/04  خانم نسرین زمانی فروشانی  
فرزند ناصر  بشماره کالسه 0411 و به شماره شناسنامه 1085 صادره به 
شماره ملی 1290619107 نسبت به 1/269 دانگ از ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 295/70 مترمربع از پالک  908 فرعی از 85  اصلی واقع 
در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

200 دفتر 227 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 8318 مورخ 96/07/04  آقای روح اله  علیشاهی خوزانی 
فرزند علی  بشماره کالسه 0412 و به شماره شناسنامه 1087 صادره به 
شماره ملی 1141152861 نسبت به 2/192 دانگ از ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 295/70 مترمربع از پالک  908 فرعی از 85  اصلی واقع 
در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
200 دفتر 227 و ارائه قولنامه از شوکت روح الهی ثبت در  صفحه 203 

دفتر 227 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شماره 8549 مورخ 96/07/15 آقای رمضانعلی عمادی اندانی   
فرزند رحمن  بشماره کالسه 0575 و به شماره شناسنامه 3453 صادره به 
شماره ملی 1140558137 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
220/65 مترمربع پالک  774 فرعی از 112 اصلی  واقع در صحرای ماسه 
دانی اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی شاهرخ عمادی ثبت در صفحه 125 دفتر 194  مالحظه و 

محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/08/10        
م الف: 5296 نبی الــه یزدانی -  رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

خمینی شهر
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فوتو نکتهدین و اندیشه

احکام

 متعهد شـدن بـه انجـام کار خیر یا تـر ک کار ناپسـند بـه قصد 
قربـت را نـذر مـی گوینـد. البتـه گاه تعهـد بـه انجـام کار خیر، 
مشـروط به شـرطی مانند بهبودی بیمـاری بوده و گاه مشـروط 
به شـرطی نیسـت. نکته مهم در نـذر آن اسـت که اوال نـام خدا 
را بـر  زبان جـاری سـازد؛ به عنـوان مثـال بگویـد: برای خـدا بر 
من اسـت که اگـر بیمـار م خوب شـد فالن مقـدار پول بـه فقیر 
بدهـم. عمـل بـه نـذر هـم واجـب اسـت و چنانچـه عمـل نکرد 
بایـد 10 فقیـر را اطعـام کنـد یـا لبـاس بپوشـاند و در صورتـی 
کـه تـوان مالـی نداشـت، سـه روز پیاپـی روزه بگیـرد. حضرت 
 آیت ا... سیسـتانی در اسـتفتایی دربـاره نذر صحیـح چنین فتوا

 داده اند.
پرسـش: بـرای نـذر کـردن بایـد صیغـه خاصـی تلفظ کنیـم تا 
نذر واجب شـود؟ بلـه، در نـذر بایـد صیغـه خوانده شـود و الزم 
نیسـت آن را بـه عربـی خواند، پـس اگـر بگوید چنانچـه مریض 
من خوب شـود بـرای خدا بـر من اسـت کـه 10 تومان بـه فقیر 
بدهم، نـذر او صحیـح اسـت و اگـر بگوید  بـرای خدا نـذر کردم 
چنین کنـم، بنابـر احتیاط واجـب، باید عمـل کند ولـی اگر نام 
خدا را نبـرد و فقـط بگوید نذر کـردم یا نـام یکی از اولیـای خدا 
را ببـرد، نـذر صحیح نیسـت. نـذر اگـر صحیـح بـود و مکلف به 
نـذر، عمـدا بـه آن عمل نکـرد، گنـاه کـرده اسـت و بایـد کفاره 
بدهـد. کفـاره وفا نکـردن به نـذر، ماننـد کفـاره مخالفت قسـم 

اسـت.  

اخالق آرمانی از نظر قرآن به قلم حجت االسالم سید محمد باقر علم الهدی؛

رعایت نظم وانضباط

ازآنجا که معموال انســان ها قالب گریز وراحت طلب هســتند، هنگامی که در مسیر 
زندگی به مشــکلی برخورد می کنند به جــای آنکه برای حل مشــکل خود تدبیری 
بیندیشند، با جای گذاردن مشکل برسر جای خود، آن را به صورت مقطعی دور زده و صورت 
مسئله را پاک می کنند در حالی که مشکالت نه تنها همچنان پابرجاست، بلکه روز به روز 

عمیق تر شده و گسست بیشتری را سبب می شود. 
 امیرالمومنیــن علیه الســالم در یکی از ســخنان حکومتــی خود به مالک اشــتر می 
فرمایند:»برحذر باش از عجله کردن در مورد کارهایی که وقت آنها نرسیده یا سستی کردن 
در انجام کارهایی که زمان و مکان انجام آن فراهم شــده یا لجاجت در  اموری که فرجام 
آن برای تو مبهم است یا سستی در کارهایی که ضرورت انجام آن واضح است. هرامری را 

درجای خودش و هر کاری را به موقع انجام بده.«
این سخن حضرت علی علیه السالم درس نامه ای را برای آرامش در زندگی ارائه می کند 
که برای هر روز خود برنامه داشته باشــیم و با در نظر گرفتن نیازهای فعلی و آینده خود، 

حساب شده برنامه ریزی کنیم. 
 تمرین و مهارت 

 از آنجا که انجام کارهای سخت، همواره با تدبیر و پیدا کردن فناورانه هر صنعتی آسان و 
حتی لذت بخش می شود، مسائل روحی نیز از همین قاعده تبعیت می کند. اگر ورزشکاران 
برای غلبه  پیدا کردن بر وزنه های سنگین نیازمند تمرین سخت و طاقت فرسا هستند تا 
بتوانند روش بلند کردن آنها را بدون وارد کردن ضربه ای به فیزیک پیدا کنند، نفس و اراده 
هم با تکرار و تمرین قوی می شود و همین امر سبب می شود به کارهایی اقدام کنیم که به 

دلیل موفق نشدن به انجام آن راغب نبوده ایم.
 حضرت علی علیه السالم می فرماید: هر کســی اقدام به انجام کاری کند، نیرو و قوت او 
فزونی می یابد و هرکس در انجام کاری کوتاهی کند، سســتی او زیاد می شود. شروع به 
تمرین نیز خود تابع  فرآیندی منطقی بوده و بهتر است برنامه ریزی و تمرین برای رسیدن 
به اراده قوی را از کارهای ساده تر و ترجیحا زود بازده تر آغاز کنیم و با تکرار آنها و الزام خود 
به انجام آن، روز به روز شاهد موفقیت های روزافزون روحی خود باشیم؛ از این رو یکی از 
حکمت های احکام دین، تمرین وعادت جهت دار و هدفمند است؛ به طور مثال در قرآن 
کریم آمده است: ای مومنان، همان گونه که روزه بر امت های قبل واجب شده بود برشما 

نیز واجب است تا از این رهگذر پر هیزکار شوید.
این تکلیف عبادی برای تقویت اراده و روح در روان آدمی بسیار مفید به نظر می رسد؛ زیرا 
خوردن و آشامیدن طبق برنامه خاص و تحت شــرایط تعیین شده از سوی خداوند نوعی 
تمرین برای کنترل غرایز و مطالبات نفسانی اســت؛ زیرا صبوری و شکیبایی ر ادر انسان 
پرورش می د هد و او را در برابر نامالیمات مقاوم می ســازد و سبب تقویت اراده می شود. 
همچنین سایراحکام تکلیفی که از خداوند بر انسان واجب  است،  می تواند در تقویت 

اراده و کنترل خواهش های نفسانی تاثیر بسزایی داشته باشد. بدیهی است انسانی که 
قدرت و اراده الزم را برای برخورد با مشــکالت و خواسته های نفسانی پیدا کند، هنگام 

بروز ناهنجاری یا مشــکل، با  آرامش کامل و بدون هر گونه اضطراب و استرس به رفع آن 
گرفتاری می پردازد. 

پرهیز از افراط  در تامین نیازها
وابستگی های روحی و روانی و پاسخ به مطالبات نفسانی، از جمله عواملی است که انسان 
را در سراشیبی سقوط قرار  می دهد. گرچه انسان برای آسایش خود نیازمند بهره مندی 
از نعمت های الهی اســت، ولی زیاده روی در خوردن، خوابیدن و مسائل جنسی )هرچند 
حالل باشــد(، میهمانی و انس و الفت با دوستان و بســتگان یا بهره مندی زیاد از رسانه 
 های عمومی و مجازی و... همه ســبب سســتی اراده و تبدیل روند زندگی به روزمرگی 

می شود. 
حضرت علی علیه السالم می فرمایند: عزم و تصمیم برای رسیدن به کماالت، با سورچرانی 
و راحت طلبی سازگار نیست و چه بسیار خواب هایی که تصمیم های روز را برهم می زند و 

چه بسیار تاریکی هایی که یاد همت های بلند را از خاطر ه ها می زداید!
تلقین و گفت وگو با خود

 یکی از راه های تقویت اراده، تلقین و توجه به درون اســت زیرا هر ســخنی که از زبان ما 
صادر می شود به نوعی برخاسته از باورهای درونی ماســت. به طور مثال هرگاه کسی در 
درون خودش بگوید که من انســان توانمند و قدرتمند یا زرنگی نیستم، در حقیقت حکم 
محکومیت خود را صادر کرده و به همه اعالم کرده اســت که توانمندی او را به رســمیت 
نشناسند. معموال افراد شکست خورده که دست از تالش برداشته اند، نمی دانستند که در 
یک قدمی موفقیت هستند. امام صادق علیه السالم می فرماید: چون دعا می کنی، چنین 

خیال کن که حاجتت بر درخانه است.
قدرت اراده گام به گام

 توجه داشتن به این نکته بسیار ضروری است که بدانیم امکان ندارد شخصی یک باره بتواند 
صاحب اراده قوی شود، ازاین رو برای رســیدن به قله توانمندی، باید از کارهای کوچک 
شروع کنیم؛ به طور مثال اگر عادت به ورزش کردن نداریم یا عادت کرده ایم صبح ها دیرتر 
از خواب بیدار شویم، باید از کم شروع کنیم ؛ مثال روزی 10 دقیقه زودتر از روزهای قبل از 
خواب بیدار شویم و در کنار این تصمیم اراده ساز همواره به خودمان قول بدهیم که ضمن 
اســتمرار این برنامه، تالش کنیم از هرعاملی که ما را از دسترسی به این کار باز می دارد، 

فاصله بگیریم. 
با این کارها آرام آرام قدرت درونی خود را آشــکار می ســازیم و بر عادت های مضر خود 
 غالب می شــویم؛ راحت تر تصمیــم می گیریم  و جــرأت ورود به صحنــه هایی را پیدا 

می کنیم که قبال سبب اضطراب و برهم خوردن آرامش ما می شد.

توصیه هایی در آداب قرآن خواندن

 آیت ا.... میــرزا جواد 
ملکی تبریزی فرموده اند: قاری قرآن 

نباید هیچ حول و قــوه ای برای خود 
ببیند و از نگاه به خویشتن به دیده رضا و 
خوش بینی  بر حذر باشد و هرگز اعمال و 
کردارش، موجب ا عجاب و خودپسندی او 

نشود. آن گاه که ذکری از صالحان و مقربان 
می شــود، مبادا خود را در زمره آنها بداند؛ 

بلکه 
آرزو کند که خداوند به 

منتظر وقوع آن عذاب بر خویشتن باشد. است، خویشتن را مخاطب آن آیه به حساب آورده و را تالوت کند که در مذمت و تهدید معصیت کاران در آورد و مشتاق لقای آنها باشد و هر گاه آیه ای فضل و عنایت خویش او  را در زمره آنها 
) اسرار الصلوه(

 چرا ماسر نماز به جای ا... اکبر،  ا...  الرحمن یا  ا...  الرحیم نمی گوییم؟ مگر در دعاها نداریم »یا من سبقت رحمته غضبه: ای کسی که رحمت او از غضب او پیشی گرفته است«؟ آیا بهتر نبود به جای  ا...  اکبر و به جای 
خدای بزرگ و با عظمت بگوییم:  ای خدای مهربان؟ آیا این طوری دل ها بیشتر به نماز جذب نمی شد؟ چرا تا می آییم سرنماز از کبریایی خدا حرف می زنیم؟ در دعای کمیل وقتی ذاکرین اهل بیت)ع( مناجات 
می خوانند، مدام  از مهربانی خدا برای ما سخن می گویند، ما هم گریه می کنیم؛ خب، چرا ما در نماز چنین ترفندی به کار نبریم و به جای » ا...  اکبر«  نگوییم »  ا...  الرحمن«، بعدش هم حسابی گریه کنیم؟ مثال به 

جای  ا...  اکبر بگوییم:» خدایا، عزیز دلم، تو چقدر مهربانی!« چه عیبی دارد این طوری با خدا عشق بازی کنیم ؟! آخر با کبریایی و عظمت خدا که نمی شود عشق بازی کرد، نمی شود با آن اشک ریخت!
چرا این قدر می گوییم  ا...  اکبر؟ چرا نماز مملو از عظمت الهی است؟ چرا ما همیشه در مقابل کبریایی خداوند سر به خاک می گذاریم؟ چرا در هر رکعتی از نماز حتما باید رکوع و سجود را به جا آوریم؟ برای اینکه 
نماز می خواهد مثل یک پادگان به ما یک چیز را یاد بدهد و آن عظمت و ابهت خداوند است. وقتی فرمانده ای نیاز دارد عظمتش در دل سرباز بنشیند، نمی گوید آقای سرباز، من برایت یک ماشین می خرم؛ درعوض 
تو هم حرف مرا خوب گوش بده! همان طور که در نیروهای نظامی ساختار باید استحکام داشته باشد، همچنین دیسیپلین نظامی و آداب ویژه ای دارند که همه باید از این آداب تبعیت کنند، در خانه خدا هم باید 

شبیه همین اتفاق بیفتد تا عظمت و ابهت پرودگار عالم در دل ما جای بگیرد.
) چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ / حجت االسالم پناهیان(

ت خدا
ت توجه به عظم

ضرور

همیشه یکی از چیزهایی که خاطرات سید را 

برایم یادآوری می کند، صدای اذان اســت. هر 

جا که بودیم، توی جاده یا مقر یا هر جای دیگر، 

وقتی موقع نماز می شد فورا می زد کنار و می 

گفت »حیفه نماز اول وقتمون از دست بره.« بعد 

هم چفیه اش را پهن می کرد و می ایستاد به نماز. 

برگرفته از کتاب: »قرار بی قرار«؛ شهید مصطفی 
صدرزاده

اندکی تامل

 توبه، صحیفه قلب را 
شست و شو می دهد

 عالمه جوادی آملی درباره توبــه گفته اند: » اگر 

کسی معصیت کرد و حرمت الهی را هتک نمود و 

مثال در ماه مبار ک رمضان عمدا روزه خود را افطار 

کرد و موفق به توبه شد، خدا توبه چنین کسی را 

می پذیرد و هنگامی که او را به بهشــت  می برد، 

تمام صحیفه قلب او را طوری شست وشو می دهد 

که این شخص هیچ گاه به یادش نمی آید که در 

دنیا معصیت کرده و توبه نموده است؛ لذا چنین 

فردی در بهشت هر گز از کسی خجالت نمی کشد. 

برگرفته از کتاب حماسه و عرفان

در محضربزرگان:

قدم اول برای نصیحت دیگران
گذارد و شروع به تربیت افراد کند، حاصلی جز ضرر و خسران تخصص و اصولی در عرصه طب روحانی و معارف تربیتی قدم از حرف و توصیه در آن نهفته است. چنانچه کسی بدون هیچ دارو نده«؛ اگر چه این پیام در نیم سطر بیان شده، اما دریایی پیام فرستادند و فرمودند: »یعنی اگر طبیب نیستی، برای مردم نسبت به معارف دین شده است. جناب سلمان به آن شخص جوانان می کنــد و این امر موجب دلزدگــی برخی از جوانان جلسه درس تشکیل داده و توصیه هایی را به مردم باالخص ســلمان خبر دادند که یکی از صحابه بدون هیچ تخصصی، برای توصیه کردن به دیگــران می گویند: »روزی به حضرت  اســتاد فاطمی نیا درباره اهمیت توجه به اصول تربیت دینی 

در پی نخواهد داشت. 

معاون نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در گفت وگو با زاینده رود مطرح کرد:

 مقابله با تهاجم دشمن، نیازمند استراتژی فرهنگی است
جلوگیری از رسیدن آسیب به پیکر جامعه، نهادها،  سمیه مصور
اشخاص، فرهنگ، دین، اقتصاد و سیاست، تعریف 
پدافند غیرعامل است که  قدمتی به درازای عمر بشر 
دارد و در کشورمان با تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، گام های مثبتی در 
این راستا برداشته شده و سیاست ها و چشم انداز جامعی تدوین شده است.

معاون نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این مطلب گفت: 
اگر آیات قرآن و روایات رسیده از اهل بیت را بررسی کنیم، به نمونه هایی 
برمی خوریم که مصداقی از پدافند غیرعامل است و می توان گفت ریشه های 
پدافند غیرعامل در قرآن و ســنت وجود دارد؛ مانند  آیه 60 سوره انفال» 
ةٍ َوِمن ربَاِط الَْخْیِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللِ َوَعُدوَُّکْم  ا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوَّ واْ لَُهم مَّ َوأَِعدُّ
َوآَخِریَن ِمن ُدونِِهْم الَ تَْعلَُمونَُهُم اهلّلُ یَْعلَُمُهْم َوَما تُنِفُقواْ ِمن َشْیٍء فِی َسِبیِل 
اهللِ یَُوفَّ إِلَْیُکْم َوأَنُتْم الَ تُْظلَُموَن«  که در رابطه با قدرت و قوت ملی تفسیر 
می شود  و بخشی از این قوت و قدرت پیشگیری از وارد  آمدن هرگونه آسیب 
است. همچنین آیه 80  از سوره مبارکه انبیاء  که خداوند در آن می فرماید:»و 
ما به او )حضرت داود )ع(( ســاخت زره را تعلیم نمودیم تا شما را از آسیب 
جنگ در امان بدارد؛ پس آیا از شکر گریزانید؟« نمونه ای دیگر از مصادیق 

پدافند غیر عامل است.
حجت االسالم محمد قیصریان افزود: در نامه 12 نهج البالغه نیز حضرت 
علی علیه السالم می فرمایند: »آنگاه که در میدان جنگ در مقابل دشمن 
قرار گرفتید، می بایست قرارگاه شما در دامنه کوه ها وتپه ها یا در کنار رودها 
باشدتا پوشش حفاظ شما گردد و شما را از دست دشمن نگهبانی کند و باید 
از یک سو یا حداکثر از دوسو با دشمن جنگ کنید  و قسمت های دیگر تکیه 
بر موانع طبیعی داشته باشد تا دشمن قدرت نفوذ پیدا نکند.« و یا در خطبه 
124 حضرت می فرمایند:»زره پوشیده ها را پیشاپیش لشکر قرار دهید و 

آنها که کالهخود ندارند، در پشت سر قرارگیرند.«
این کارشناس مذهبی اظهار کرد: همچنین اگر به جنگ های صدر اسالم و 
غزوات حضرت رسول)ص( نگاه کنیم، می بینیم که عقبه جبهه را براساس 
پدافند سیســتم های دفاعی )که امروزه از آن به عنوان پدافند غیر عامل 
یاد می شــوند( حفظ کرده اند؛ به عنوان مثال در جریــان هجرت پیامبر 
اسالم)ص( از مکه به مدینه، خداوند با استفاده از شگردهای اختفا و فریب 
)که از اصول پدافند غیرعامل است(، مانع دسترسی کفار قریش به ایشان 
گردید؛ همچنین در جریان خوابیدن حضرت علی )ع( به جای پیامبر )ص( و 
تغییرمسیرحرکت برخالف جهت مدینه به سمت جنوب مکه با برنامه ریزی 
صحیح پیامبر)ص( نیز از اصل غافلگیری )فریب( در دفاع غیرعامل استفاده 
کردند. در جریان مخفی شدن در کوه ثور و انتخاب مسیر انحرافی و عبور 
از کوه های صعب العبور به سمت مدینه نیز از اصول اختفا در دفاع غیرعامل 

بهره بردند.
 معاون نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد:  نمونه ای 
دیگر از دفاع غیرعامل در صدر اســالم، جنگ خنــدق و تدابیر و اقدامات 
دفاعی حضرت رسول)ص( با تشکیل شورای نظامیان و تصمیم گیری برای 

احداث خندق دور شهراست. این پیشنهاد از سوی سلمان فارسی مطرح شد 
که مسلمانان در شهر بمانند ولی دور شــهر خندق حفر کرده و در پناه آن 

آماده دفاع باشند.
حجت االسالم قیصریان با اشاره به موقعیت استراتژیک جمهوری اسالمی 
در منطقه خاورمیانه که  اهمیت توجه به مسئله پدافند غیرعامل را دوچندان 
می کند عنوان داشت: باتوجه به اینکه هویت و موجودیت واقعی یک جامعه 
را فرهنگ آن جامعه تشــکیل می دهد و انحراف آن جامعــه را )هرچند 
ازلحاظ سیاســی، اقتصادی، صنعتی ونظامی قدرتمند باشد( پوچ و میان 
تهی می سازد، از این رو دشــمن جنگ دیگری با هدف تخریب فرهنگ به 
جریان انداخته که در آن به جای توپ و تانک، از ابزارهای مختلفی استفاده 
کرده است؛ ازجمله انواع رسانه ها، شبکه های مجازی اجتماعی، اینترنت، 
ماهواره، نمادها و نشانه ها، خشونت، ترویج روابط جنسی آزاد، طراحی های 
خاص اسباب بازی، مدل لباس و پوشش، الگوی خاص تفریحات و سرگرمی، 
عرفان های نوظهورانحرافی، شکاف نســل ها، مادی گرایی، ترویج سبک 
زندگی  غربی، فیلم های سینمایی، سریال هاو موسیقی های هدفمند، بازی 
های کامپیوتری هدفمند،گرایش به ازدواج های سفید، انواع داروهای مدرن 

اعتیاد آور و نشاط آور  و... .
وی ادامه داد: این نوع جنگ توسط قدرت های بزرگ جهانی)غربی(  برای 
ایجاد تغییرات دلخواه و مطلوب در کشورهای هدف)مشرق زمین(  انجام 
می شود. جنگ نرم، جنگ تغییر باورها و ارزش ها و استحاله عقاید است؛ 
جنگ مغزهاست نه مرزها. جنگ نرم، جنگ تقدس زدایی از ارزش ها و شبهه 
افکنی در اذهان؛ جنگ تغییرذائقه ها و شکاف بخشی کاذب فرهنگی بین 
نسل هاست. جنگ نرم با چند هدف ازسوی دشمن طراحی شده است که از 
آن جمله می توان به چند مورد اشاره کرد: نابودی ارزش و قداست خانواده 
و ارزش ها و هنجارها و فرهنگ و سنن دینی، معنوی، میهنی، بومی، محلی 
و ملی جامعه ایران اسالمی و جایگزینی آن با نام فرهنگ واحد جهانی در 
اصل فرهنگ غربی ) آمریکایی(، هویت زدایی، دین زدایی، خانواده ستیزی 
و خانواده گریزی  در بین نوجوانان، جوانان، مردان و زنان جوامع اسالمی و 

شرقی  و سوق دادن آنها به سوی آنومی و بی هنجاری.
معاون نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: این نوع جنگ 
نرم، نیازمند مقابله از نوع پدافند غیرعامل است که فرهنگ سازی و گسترش 
مقوله پدافند غیر عامل با استفاده از ابزارهای فرهنگی و بسترسازی فرهنگی، 
یکی از نکات مهم در این زمینه اســت. برای مقابله با تهاجم دشــمن باید 
استراتژی فرهنگی داشت و با برنامه ریزی دقیق در حفظ فرهنگ اسالمی 
گام های مهمی برداشت که این مهم، نیازمند تعامل دستگاه های مختلف و 

به کار گیری یک سیاست فرهنگی واحد است.
حجت االسالم قیصریان در پایان یاد آورشــد : انجام کار فرهنگی درست 
نیازمند برخورد عالمانه و هوشمندانه است؛ درنتیجه زمانی می توانیم در 
زمینه فرهنگ موفق شده و زمام امور را دست بگیریم که ابتکار عمل به خرج 

داده و خروجی های خوبی در زمینه های مختلف فرهنگی داشته باشیم. 

ره
هوا

ما

شبکه مجازی
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منهای فوتبال

رییس هیئت دوومیدانی استان خبر داد:

 حضور فعال  اصفهانی ها
  در لیگ برتر دوومیدانی

رییس هیئت دوومیدانی اســتان اصفهان گفت: 
عملکرد دو تیم صبــا بتن و ذوب آهــن به عنوان 
نمایندگان اســتان در لیــگ برتــر دوومیدانی 
رضایت بخش بود.عبدالرســول یــزدی زاده اظهار 
کرد: برای نخستین بار و با حمایت شرکت صبا بتن، 
تیم بانوان استان در مسابقات لیگ برتر دوومیدانی 
باشگاه های کشور شــرکت کرد.وی افزود: حضور 
این تیم در لیگ برتر با حمایت فدراسیون و هیئت 
صورت گرفت و بانوان ورزشــکار اســتان در لیگ 
حضور یافتند که اتفاق مهمی برای این رشته بود.
رییس هیئــت دوومیدانی اســتان اصفهان ادامه 
داد: تیم دوومیدانی مردان ذوب آهن نیز به عنوان 
نماینده استان در لیگ شرکت کرد و به مقام سوم 

رسید.
وی به برگزاری مسابقات دوی صحرانوردی اشاره 
کرده و گفت: در روزهای گذشــته، مسابقات دوی 
صحرانوردی در رده ســنی نوجوانان و جوانان به 
انجام رسید و در روزهای پایانی آبان ماه مسابقات 
بزرگســاالن در دو بخش بانوان و آقایــان برگزار 

می شود. 

سپاهانی ها سرمربی تیم ملی جوانان را تهدید کردند؛

ماجرا را به فیفا می کشانیم

خبر روز

رییس هیئت ووشوی استان اصفهان خبر داد:

توافق برای حضور تیم مردان 
اصفهان در لیگ برتر ووشو

رییس هیئت ووشوی استان اصفهان گفت: با اسپانسر لیگ استانی 
ووشــو، برای تیمداری در لیگ برتر 
ووشوی مردان به توافقات اولیه 
رسیدیم.محســن روناسی 
اظهار کرد: نخستین دوره 
لیگ استانی، موفقیت آمیز 
برگزار شد و در سال های 
آینده نیز ادامه پیدا خواهد 

کرد.
وی افــزود: ایــن رقابت هــا 
با هزینــه هیئــت و حمایت 
مالی یک اسپانســر به انجام رسید و طی 
مذاکراتی که داشتیم، مقرر شد این اسپانسر حمایت از تیم لیگ 
برتری مــردان اصفهان را برعهده بگیرد.رییس هیئت ووشــوی 
استان اصفهان تصریح کرد: با حمایت باشگاه سپاهان، تیم بانوان 
اصفهان در لیگ حضور یافته و امیدواریم تیم مردان اصفهان نیز 

در مسابقات باشگاهی حضور پیدا کند.
وی با ابراز رضایت از عملکرد ووشــوکاران اصفهانی و افتخارات 
کسب شــده، یادآور شد: ملی پوشان اســتان، نقش عمده ای در 
 اعزام های برون مرزی دارند و در مســابقات جهانی روســیه نیز 

 چهار ووشوکار استان موفق به سه مدال طال و یک برنز شدند.

اتفاق روز

از سوی باشگاه گیتی پسند صورت گرفت؛

 جاودانگی شماره 4 گیتی پسند 
به نام کاپیتان

در حرکتی فرهنگی از ســوی مدیریت باشــگاه گیتی پســند، 
در تمرین روز دوشــنبه تیم فوتسال 
این باشگاه شماره چهار باشگاه 
تا ابد به نام محمد کشــاورز 
کاپیتان ارزنده این تیم نام 
گرفت.محمد کشــاورز با 
انجام ۱۳۰ بازی رســمی 
برای گیتی پسند در شش 
سال فعالیت در این باشگاه 
اصفهانــی، پرافتخارتریــن 
بازیکن ایــن باشــگاه بوده و 
کسب عناوین ارزشمند ملی 
نیز محمد کشاورز را در دل مردم محبوب کرده است.در مراسمی 
که عصردوشنبه برگزار شد؛ محمدحسین عراقی زاده، قائم مقام 
گیتی پسند با بیان تصمیم مدیریت باشگاه از زحمات چندین ساله 
محمد کشاورز تجلیل کرد و اعالم داشت: شماره چهار گیتی پسند 

در موزه به نام محمد کشاورز قرار خواهد گرفت. 

باشگاه ســپاهان در بیانیه ای نسبت به رفتارهای 
ســرمربی تیم ملی فوتبال جوانان انتقاد کرد. در 

بیانیه باشگاه سپاهان آمده است:
مدیران ذی صالح در فدراســیون و تیم های ملی 
فوتبال در همه رده های سنی می توانند روی این 
نکته صحه بگذارند که باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
همیشه برای حضور بازیکنانش در اردوهای تیم 
ملی بهتریــن همکاری هــا و همراهی ها را انجام 
داده و هیــچ نکته منفی در این بــاره در کارنامه 
این باشــگاه وجود ندارد.با توجه بــه برگزاری 
اردوی تیم ملی فوتبال ایران بــرای رقابت های 
مقدماتی آسیا و دیدار این تیم در روز 1۳ آبان ماه، 
متاسفانه سرمربی تیم ملی در رفتاری دور از انتظار 
نسبت به حضور مهدی رحیمی، بازیکن ملی پوش 
جوان سپاهان برای حضور در دیدار با تیم پیکان 
جلوگیری کرد. این اتفاق در شــرایطی روی داده 
که برخی از بازیکنان هم پست رحیمی در سپاهان 
دچار مصدومیت هســتند و تیم سپاهان در این 

پست به شدت دچار کمبود بازیکن است.
برخالف نامه نگاری ها و تماس های مکرر با دبیرکل 
محترم فدراســیون فوتبال و تالش هایی که برای 

دفاع از حــق ســپاهان در این رابطه 
داشتیم، متاسفانه دوستان حاضر 

به همکاری نشــدند و سرمربی 
تیم ملی جوانان نیز در رفتاری 

دور از انتظــار و غیر قانونی 
اجازه خروج بازیکن را صادر 
نکرد.قطعا با توجه به اینکه 
قوانین صریحا می گویند که 
بازیکن  باید ۴۸ ساعت قبل 
از دیدار در اختیار تیم ملی 

باشد و حضور مهدی رحیمی 
در دیدار با ســپاهان-پیکان 

مطابق با قوانین بین المللی حق 
طبیعی باشگاه سپاهان است، در این 

باره سرمربی تیم ملی جوانان باید مورد 
مواخذه قرار گیرد.طبیعی است با توجه به 

عدم پاسخگویی فدراسیون فوتبال، این باشگاه از 
طریق کمیته بین الملل خود نسبت به رفتار صورت 
گرفته و زمان حضور یــک بازیکن در اردوی تیم 
ملی برای انجام یک دیدار، استعالم الزم را از فیفا 
انجام می دهد. امیدواریم پس از این استعالم که 

پاسخ آن تا حدود 
زیادی روشن است، فدراسیون 
فوتبال مسئولیت همه زیان های مادی و معنوی را 
که بابت غیبت این بازیکن در این شرایط حساس 

متوجه سپاهان می شود بر عهده گیرد.

   باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در بیانیه ای 
نسبت به رفتار سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان 

ایران انتقاد کرد.

این روزها نمایندگان ایران در آسیا به شدت سرگرم بستن پرونده های انضباطی شان هستند. این کار برای کسب مجوز حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا الزامی است.

 باشگاه تراکتورسازی با ادعای مدیرانش وضعیت بهتری نسبت به بقیه دارد. آرش نجفی، معاون حقوقی باشگاه تراکتورسازی 
در این باره می گوید: »باشگاه تراکتورسازی االن پرونده خارجی پرخطر که ایجاد مشکل کند، ندارد. ما سه شکایت مهم داریم؛ 
پرونده کارلوس کاردوسو و آگوستو ســزار که در دادگاه CAS پیگیرش هســتیم و دیگری هم متعلق به شکایت جاسم کرار 
است که به آن هم پاسخ می دهیم. تراکتورسازی تنها باشگاه ایرانی است که شــرایطش نسبت به سایر باشگاه ها بهتر است و 

پرونده های روشن بیشتری دارد. 
ما االن هیچ پرونده خارجی نداریم، چون قبال حدود ۱۰ پرونده بزرگ و پرخطر را بستیم. با  ۳۰ شکایت از سوی بازیکنان داخلی 
مواجه شده بودیم. با اکثر آنها توافق کردیم؛ به بعضی ها چک دادیم و از برخی دیگر تخفیف گرفتیم. واقعا گام های مثبت زیادی 

برداشته شد که تراکتورسازی از خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا فرار کند.«

قاب روز

 تقدیر بازیکنان سپاهان
 از کرانچار

 بازیکنان سپاهان در حاشیه تمرین روز دوشنبه این 
تیم و قبل از دیدار با تیم پیکان، کیکی تدارک دیدند 
تا به مناسبت روز جهانی مربی از زالتکو کرانچار و 

دستیارانش تقدیر کنند.

خطر برای تراکتور؛ 

هنوز ۳پرونده باز است
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خبر

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

 وحدت ستودنی  سپاه و ارتش 
تحت فرماندهی کل قوا

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان، در همایش وحدت و اخوت 
سپاه و ارتش که در تاالر کوثر ارتش برگزار شد، 

با بیان اینکه وحدت سپاه و ارتش از چشم 
مردم ما پنهان نیســت، تصریح کرد: 
دشــمن با خیال واهی که در ذهنش 
می پروراند به دنبال اختالف افکنی در 

نیروهای مسلح ماست.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد تاکید 

کرد: آنها غافلند که سپاه و ارتش یک نیروی 
واحد با فرماندهی واحــد فرمانده معظم کل قوا 

)مدظله( اســت و این گونه همایش ها خیال بافی های آنها را برهم 
می زند و نشان می دهد که نیروهای مسلح ما دست در دست هم 

پای این کشور و انقالب ایستاده اند.
وی قانون اساســی، والیت فقیه و ایســتادگی در مقابل استکبار 
جهانی را سه اصل اساسی و قطعی انقالب عنوان کرد و افزود: همه 
انسان های مومن اعم از نیروهای مسلح پیرو این سه اصل، تحت 
فرمان رهبر معظم انقالب وظایف خود را به نحو احســن در قبال 

دوست و دشمن انجام می دهند.
آیت ا... طباطبایی نژاد، با اشــاره به کالم خداوند ســبحان در آیه 
29 سوره مبارکه فتح، گفت: یکی از ویژگی همراهان پیامبر )ص( 
در درجه اول این اســت که درمقابل دشمنان سرسخت و خشن 
هستند، دوم اینکه نســبت به مومنان مهربان و اهل عبادت اند و 
چهره آنها نورانی است و همین ویژگی ها نیز برای یاران پیامبر)ص( 

در کتاب های آسمانی گذشته آمده است.
امام جمعه اصفهان با اشاره به پیشرفت های روزافزون توانمندی های 
دفاعی کشور، خاطرنشان کرد: نیروی مسلحی که روزگاری حتی 
توان ساخت گلوله آرپی جی را نداشــت، امروز هواپیما می سازد؛ 
موشکی می سازد که بعد از پیمودن دو هزار کیلومتر، دقیق به هدف 

بخورد و این نشانگر ایمان نیروهای مسلح ماست.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

 فعاالن رسانه های آلمان
به اصفهان سفر می کنند

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، در نشست با فعاالن 
گردشــگری آلمان با ایراد ســخنانی تاکید کرد: در حال حاضر 

در اصفهان همه مردم و مســئولین در تالش 
هســتند تا بتوانند امکانات الزم را جهت 

پذیرایــی از گردشــگران خارجی به 
بهترین وجه ممکن فراهم آورند.

فریدون الهیاری  با اشاره به پیشرفت 
سایر کشــورها در حوزه گردشگری 

اظهار کرد: در زمینه توسعه گردشگری 
بسیاری از کشورها زودتر از ایران قدم در 

این راه گذارده اند، لذا معتقدیم باید از تجربه های 
بین المللی در توسعه گردشگری استفاده کنیم. ما آلمان را کشوری 
با فرهنگ و تمدن غنی و همچنین پیشرفته در حوزه گردشگری 
می دانیم، بنابراین از هرگونه تعامل کشــور ایران و به ویژه شهر 
اصفهان با کشور آلمان در راستای توســعه گردشگری استقبال 

می کنیم.
در پایان این نشست با حضور معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان و فعاالن گردشــگری اصفهان و آلمان، توافق 
شد تا ۵ نفر از فعاالن رســانه ای گردشــگری آلمان در ماه های 
آینده به اصفهان ســفر کرده و پس از بررســی آثــار و جاذبه ها 
و زیرســاخت های گردشــگری اصفهان، شــرایط بــرای ورود 
 ســرمایه گذاران آلمانــی در صنعت گردشــگری اصفهان مهیا 

شود.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان می گوید 
تخلفات رانندگی در شهر کمتر شده است؛

اصفهانی ها قانونمند شده اند
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان در گفت وگو با 

ایمنا اظهار کرد: در سال های گذشته ناهنجاری 
های ترافیکی در شهر نهادینه شده بود؛ به 

طوری که تخلفات زیادی در زمینه عبور 
از چراغ قرمز، توقــف روی خط عابر 
پیاده و سرعت های غیرمجاز مشاهده 

می شد.
علیرضا صلواتی ادامه داد: خوشبختانه 

امروز، هم با اجرای طــرح های فرهنگی 
در راستای فرهنگ سازی ترافیکی شهر و هم با 

نصب دوربین های ثبت تخلف، خطوط عابر پیاده محترم شمرده 
 می شود که این مسئله نشان می دهد شهروندان اصفهانی قانونمند 
شــده اند.وی ادامه داد: عبور از چراغ قرمز نیز بــه عنوان یکی از 
عوامل خطرساز به حداقل رسیده و با کاهش 2۰ درصدی روبه رو 

بوده است.
معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهان بــا بیان 
اینکه رفتــار ترافیکی شــهروندان اصفهانی نشــان داد که این 
شهر می تواند الگوی دیگر شــهرها قرار گیرد، خاطرنشان کرد: 
 کل خیابان های شــهر بــا دوربین های نظــارت تصویری رصد 

می شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان  اظهار داشت:  این نهاد به منظور 
بهره مندی از ظرفیــت عظیم و معنوی پیاده روی اربعین حســینی، 
هرســاله زمینه حضور حداکثــری مددجویان به کربــالی معلی را 
فراهم می کند. حمید رضا شیران از استقبال و درخواست بسیاری از 
مددجویان برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی امسال 
خبر داد و افزود: خیران نیک اندیش و نیکوکار  می توانند با کمک های 
خود، زمینه حضور حداکثری این افراد را برای شرکت در همایش عظیم 

پیاده روی اربعین حسینی فراهم کنند.
وی با اشــاره به  ضرورت مشــارکت مردم خیر اســتان برای حضور 
نیازمندان در اماکن زیارتی، گفت: امســال در ماه های محرم و صفر 
درصورت مشارکت خیران نیک اندیش پیش بینی می شود که زمینه 

حضور  2 هزار و 8۰۰ زائر به کربالی معلی فراهم شود.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان:

شرکت ۲۸۰۰ زائر 
مددجو در اربعین حسینی 

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به تعداد ثبت نام کنندگان 
زائران اصفهانی اظهار داشــت: زائران اصفهانی با تعداد 6۵ هزار نفر، 
1۰درصد از زائران اربعین حسینی سال جاری را تشکیل می دهند که 
این تعداد با احتساب زائران استان چهارمحال و بختیاری به 7۵ هزار 
نفر می رسد.غالمعلی زاهدی  با بیان اینکه ثبت نام برای زائران اربعین 
حسینی 3 تا 4 روز قبل از اربعین ادامه دارد، افزود: تاکنون محدودیت 
زمانی مشخص نشــده و ثبت نام همچنان ادامه دارد.مدیرکل حج و 
زیارت استان اصفهان تصریح کرد: از زائران خواستاریم که در مرحله 
نخست برای ثبت نام به دفاتر غیر مجاز مراجعه نکنند، زیرا عده  زیادی 
به علت داشتن ویزاهای غیرمجاز از ســفر منع شده اند و در آخر نیز از 
کسانی که ثبت نام کرده اند خواســتاریم مدارک خود را تحویل دفاتر 

زیارتی بدهند تا کارهای نهایی آنها انجام شود.   

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:

۶۵ هزار اصفهانی تاکنون در 
سامانه سماح ثبت نام کرده اند

در منطقه عمومی اصفهان؛

هفتمین رزمایش اقتدار هوایی 
حریم والیت ۹۶ آغاز شد

 مرحله اصلی و فاز عملیاتی هفتمیــن رزمایش اقتدار 
هوایی فدائیان حریم والیت نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران، با شــرکت تمامی پایگاه های نهاجا و 
محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی در منطقه عمومی 
اصفهان آغاز شــد. در این مرحله، ده هــا فروند از انواع 
هواپیماهای شــکاری، بمب افکن، ترابری ســنگین و 
نیمه سنگین، سوخت رسان، شکاری رهگیر و شناسایی، 
گشت هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین، به مدت دو 

روز به انجام رزمایش خواهند پرداخت.
در اولین روز از آغاز فاز عملیاتی رزمایش فدائیان حریم 
والیت، هواپیماهای اف ۵ و بومی صاعقه، با بمب های ۵۰۰ 
پوندی اهداف فرضی روی باندهای پروازی ایستگاه های 
رادار و سکوهای پرتاب موشک، مخازن سوخت و انبار 
مهمات درمنطقه نبــرد را با موفقیــت منهدم کردند.

هواپیماهای اف7 مجهز به بمب های هوشمند، نقطه زن، 
دور ایستا و راکت های ساخت داخل نیز برای اولین بار 
اهداف حیاتی دشمن فرضی را با تکنیک های ابتکاری 
و خارج از رینگ پدافندی در عمق منطقه نبرد منهدم 

کردند.
در ادامه اجرای هفتمین رزمایش بزرگ فدائیان حریم 
والیت نیروی هوایی ارتش جنگنده های رهگیر اف14 
به اجرای ماموریت گشــت هوایی مســلح، رهگیری 
 TOP COVER هواپیماهای دشمن و انجام ماموریت
پرداختند. همچنین جنگنده های اف-14 و میگ-29 
با انجام عملیات رزم هوایی، شرایط درگیری در صحنه 
واقعی نبرد را با موفقیت به اجرا گذاشتند.در بخش دیگری 
از این رزمایش عملیات جنــگ الکترونیک و آزمایش 
انواع سامانه های پیشرفته ارتباطی، نیروی هوایی ارتش 
بااستفاده از بسترهای امن شبکه های بی سیم و باسیم، 
انواع سامانه های تسهیالت پروازی و انواع سامانه های 
تاکتیکی، ماموریت های ابالغ شده در جنگ الکترونیک را 
با موفقیت انجام دادند. همچنین هواپیماهای ترابری سی-

13۰ در ارتفاع متوسط و شرایط تهدید اقدام به بارریزی 
تاکتیکی با پشتیبانی هوایی هواپیمای اف14 کردند.

انجام تیراندازی های هوا به هوا، تیراندازی علیه اهداف 
هوایی با ســرعت و در ارتفاعات مختلــف، تیراندازی و 
بمباران هوا به زمین در روز و شــب با اســتفاده از بمب 
های هوشمند سنگین و نیمه سنگین و استفاده از انواع 
موشک های لیزری، تلویزیونی، حرارتی، راداری و انواع 
راکت ها و بمب های تولید شــده به دست متخصصان 

داخل کشور، از دیگر بخش های مهم این رزمایش است.

حجت االسالم محمد قطبی، رییس دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان، با اشاره به وجود سرمایه های ملموس و ناملموس 
تاریخی، آداب و رسوم، زبان و ادبیات، سرمایه های معنوی 
و دینی را حیات بخش و آینده ســاز برای نسل های بعدی 
توصیف کرد و گفت: شهادت و شــهدا جزو این سرمایه ها 
هستند و مصداق بارز آن سیدالشهدا)ع( است. وی اظهار کرد: 
حاکمیت دل ها، زمانی رخ می دهد که قدرت معنوی شهید 
آشکار می گردد و در قلب ها نفوذ می کند. قطبی، انتخاب 
فضای گلستان شــهدا را با تمرکز بر شهید خرازی، ترکیبی 
از واقعیت های موجود و عینیــت یافته همراه با ارزش های 
افزوده هنری عنوان کرد و از تاثیر عوامل فرهنگی، تربیتی 
و دینی بر شــکل گیری شخصیت کودک ســخن راند. وی 
انتظار خود از مسئوالن اســتانی در بازدید از این دو رویداد 
ارزشــمند را توجه به میراث حقیقی و دینــی عنوان کرد و 
گفت: یکی از مهم ترین وجه تمایز مسلمانان شیعه ایرانی، 
برش دینی آنهاســت. حجت االسالم سید محسن هاشمی، 
رییس فرهنگســرای پایداری با اشاره به ســابقه تاریخی 

فعالیت های مربوط به انحــراف دینی و اقداماتی که در این 
راستا توسط رژیم گذشته انجام شــده، نقش جنگ و دفاع 
مقدس در پیشــبرد اهداف و آرمان های دینی را ارزشمند 
خواند. هاشمی بااشاره به موضوع مشاوره بیان کرد: مشاوره 
و علم آموزی باید از دوران کودکی و مهدکودک شروع گردد 
تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشــد. رییس فرهنگسرای 
پایداری با بیان اینکه ما بیشتر به الیه خارجی دفاع مقدس 
توجه می کنیم و الیه زیرین که اصل و معیار ماندگاری است، 
مغفول مانده، ابراز امیدواری کرد که بتوانیم حرکات شــوم 
دشمن در بی محتواکردن ارزش های دینی را عقیم بگذاریم. 
در ادامه، معصومه خلیلی رییس گروه تولید و تحلیل محتوا 
در آموزش و پرورش، از توجه ســند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش به تربیت سرمایه های انســانی، به عنوان اهداف 
مهم نهاد آموزش و پرورش ســخن راند و گفت: باتوجه به 
استراتژی ها در صدد هســتیم که با همکاری دانش آموزان 
و اولیا به این مهم برســیم. وی به نقش بعد معنوی تربیت 
در پرورش افرادی فرهیخته و پیشــگیری از آســیب های 

اجتماعــی پرداخت و گفت: بــر این اســاس، در محتوای 
آموزشی  و درسی، الگوهایی در نظر گرفته شده و از مقطع 
ابتدایی تا پایان متوسطه، به بعد معنوی و ارزش های اخالقی 
توجه ویژه ای صورت گرفته است. وی گفت: آموزش فرهنگی 
فرمانده دل ها برای اولین بار از اصفهان شروع شد و توانستیم 
درس دفاع مقدس را برای دانش آموزان جا بیندازیم؛ ضمن 
آنکه تقویــت فرهنگ ایثار و مقاومــت در جامعه و توجه به 
فرهنگ ایثار و شهادت، یک نیاز جدی است. خلیلی، از طرح 
درس استعمارستیزی در پایه ششم ابتدایی، تجلیل از شهید 
حججی، فراخوانی برای تولید دروسی با این مضمون، ارائه 
مقاالت و پوستر، فعالیت های هنری و تهیه نشریات در این 
مورد خبر داد و به نقش اردوها در رشد و پرورش شخصیت و 

مسئولیت پذیری نسل فهیم و دانا تاکید کرد. 
حجت االســالم محمــد نظری، دبیــر اجرایــی اردوهای 
دانش آموزی، با اشاره به تاثیر فوق العاده اردوها در نهادینه 
کردن مفاهیم برای دانش آموزان، از انتخاب درس اجتماعی 
در پایه ششــم و تعریف اردویی برای آن خبــرداد و گفت: 
تاکنون 21۰ نفــر دانش آموز از خانه مشــروطیت با هدف 
آشنایی با شخصیت های استعمارســتیز بازدید کرده اند. 
در مقطع پنجم، درس نام آوران راجع به شهدای هسته ای، 
تدوین و تاکنون برای ۵۰۰ دانش آموز اردوی نام آوران اجرا 
شده است. همچنین، سه سایت برای کودکان در نظر گرفته 
شده که سایت اول مربوط به انرژی هسته ای و دارای مطالب 
آموزنده برای کودکان است؛ ســایت دوم با عنوان »شهید 
مقدم« برای ساخت موشــک و هواپیما و بازی های خالق 
است. حجت االسالم محمد نظری اظهار کرد: اردوی فرمانده 
دل ها با مشــارکت فرهنگســرای پایداری، دفتر تبلیغات 
اسالمی و آموزش و پرورش با سه سال سابقه فعالیت، تاکنون 
توانســته پذیرای 3۰ هزار دانش آموز در مقاطع ابتدایی در 
این اردو باشــد. وی همچنین گفت: اردوها از 22 مهرماه با 
حضور در گلســتان شهدا شروع می شــود و تا 13 آبان ماه 
ادامه دارد. وی از برگزاری نمایشــگاه تهاجم فرهنگی برای 
دانش آموزان خبر داد و تصریح کرد: در این نمایشگاه نقشه 
های دشمن در شبکه های مجازی و ماهواره ای معرفی می 
شــوند و تاثیر بازی ها بر کودکان تشریح می گردد؛ هرچند 
بسیاری از دانش آموزان با این شبکه ها از قبل آشنا هستند. 
حجت االسالم محمد نظری، درس فرمانده دل ها را برندی 
در اســتان اصفهان عنوان کرد و افزود: امسال حدود 4 هزار 
و ۵۰۰ دانش آموز در شهرستان اصفهان و چند شهرستان 

اطراف در اردوی فرمانده دل ها حضور یافته اند.

به همت دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان، نشست خبری با موضوع 
آشنایی دانش آموزان مقطع ابتدایی با اسوه های ایثار و شهادت از طریق متون درسی، 

با حضور ارگان های مختلف آموزش فرهنگی و با عنوان »اردوی فرمانده دل ها« برگزار شد. 

در نشست برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی فرمانده دل ها مطرح شد:

شکل گیری اسوه های ایثار و شهادت در کودکان از سنین پایین 

حمید وکیلی آلودگی هوا یکی از جدی ترین معضل های کالنشهرهاست. 
با توجه به تغییر مدیران دو ارگان مرتبط با این موضوع در 
استان اصفهان، الزم است تا این زنگ خطر تلنگری برای این دو مدیر جدید باشد. 
امروزه معضالت شهری در کلیه کالنشهرهای اصفهان روبه افزایش است که یکی از 
آنها در تمام فصول بخصوص فصل سرما با توجه به وارونگی هوا، موضوع آلودگی هوا 
بوده؛ اما خوشبختانه در چندین ساله اخیر توجه به این معضل مورد اهمیت و توجه 
مدیران شــهری واقع شــده و به همین دلیل بحث تالش و انجــام اقدامات الزم 

درراستای کاهش آلودگی هوا قابل مالحظه بوده است.
با توجه به افزایش جمعیت و در راستای آن افزایش خودروها و وسایل حمل و نقل 

شخصی، آلودگی هوا در اکثر کالنشهرهای ایران در هر سال رو به افزایش بوده اما 
در کالنشهر اصفهان با انجام اقدامات مختلف میزان آلودگی هوا در چند ساله اخیر 

افزایش نداشته و در عوض با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده است.
این میزان کاهش آلودگی هوا در کالنشهر اصفهان در چندین ساله اخیر به طوری 
محسوس بوده که طبق گفته رسول زرگرپور، استاندار اصفهان  تعداد روزهای هوای 
سالم در سال 9۵ در مقایسه با سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.در 
سال 92 تا بیستم آبان ماه تنها ۵6 روز هوای سالم گزارش شد؛ اما از ابتدای سال 9۵ 
تا تاریخ مشابه، 2۰۰ روز هوای سالم و 6 روز هوای پاک گزارش شده بود که حدودا 
4 برابر سال 92 بود. اســتاندار اصفهان درخصوص موفق بودن طرح جامع کاهش 

آلودگی هوا در استان های مختلف کشور گفت:  در جلسه هیئت دولت طرح جامع 
کاهش آلودگی هوای اصفهان در سال 9۵ به عنوان موفق ترین طرح در کشور اعالم 
شد که همه این آمارها نشانگر موفق بودن استان اصفهان در زمینه انجام اقدامات 
مختلف در راستای کاهش آلودگی هوا هستند؛ اما با توجه به تغییر مدیرکل محیط 
زیست و استاندار اصفهان الزم است این اقدامات و آمارها یادآور شوند تا مبادا  این 
دو ارگان بخصوص اســتانداری به عنوان مهم ترین و عالی ترین دستگاه استان، از 
ادامه انجام آنها غافل شود.در سال های گذشته اقدامات مختلفی در راستای کاهش 
شاخص آلودگی هوا در شــهر اصفهان صورت گرفت که از جمله آنها می توان به 
نوسازی ناوگان اتوبوس های شهری، تشــکیل کارگروه مقابله با ریزگردها و گرد و 
غبار و تعطیلی کارخانه های مولد آلودگی هوا اشاره کرد.حمیدرضا ظهرابی مدیرکل 
سابق محیط زیست استان اصفهان نیز در این باره اظهار کرد: نوسازی ناوگان حمل 
و نقل عمومی از جمله اقدامات موثر در کاهش آلودگی هواست، چراکه اتوبوس ها 
فرسوده شده و سن باالیی دارند.بر اساس آمار به دست آمده، در شهر اصفهان حدود 

17۰ هزار خودروی فرسوده وجود دارد که باید از چرخه حمل و نقل خارج شود و 
برای خروج این تعداد خودرو باید سالیانه 7۰ تا 8۰ هزار خودرو از سیستم حمل  و نقل 
اصفهان خارج شود. ابوالقاسم چلمقانی، رییس پلیس راهور اصفهان نیز درباره خارج 
شدن خودروهای فرسوده از چرخه تردد در کالن شهر اصفهان اظهار کرد: راهنمایی 
و رانندگی با توجه به افزایش آلودگی هوا در زمستان، تخلفات مرتبط با خودروهای 

دودزا را جریمه می کند.
در پایان باید گفت که عالوه بر فرهنگ سازی درخصوص استفاده کمتر از خودروهای 
شخصی در کالنشهر برای کاهش آلودگی هوا توسط دستگاه های مختلف، مسئوالن 
مربوطه نه تنها اقدامات انجام شده در این زمینه را نباید رها کنند بلکه باید میزان 
این اقدامات را نیز افزایش دهند. اصفهــان مرکزی ترین و یکی از مهاجرپذیرترین 
استان های کشور است که افزایش خودروها در آن هر روز افزایش می یابد؛ به همین 
سبب معضل آلودگی هوا در این استان از اهمیت زیادی برخوردار است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.

چهره ها

مدیر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران  زاینده رود
آبفا در استان اصفهان در گفت وگوی 
خود با خبرنگار روزنامه زاینده رود، پدافند غیرعامل را مجموعه 
اقدامات غیرنظامی عنوان کرد که بــرای تحقق چهار هدف 
کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی، استمرار خدمات 
اضطراری و تسهیل در مدیریت بحران  و بازدارندگی صورت 

می گیرد. 
مهندس محمد صالح زاده، رییس شورای هماهنگی مدیران 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران صنعت آب و برق اســتان 
اصفهان، با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 
در شــرکت آب و فاضالب، مبتنی بر سه محور مطالعه و اجرا 
و بهره برداری به منظور کاهش آســیب های وارد شــده به 
ساختمان ها، تاسیســات و تجهیزات آب و فاضالب با رویکرد 
جلوگیری از نقصان های کمی و کیفی آب و پساب در شرکت 
آبفاست، در تشریح  زیرساخت هایی که برای این اهداف در آبفا 
تشکیل شده است، گفت: چون کشور ما پر مخاطره بوده و جزو 
ده کشور اول حادثه خیز دنیا محسوب می شود، باید به جایگاه 

ویژه پدافند غیرعامل ومدیریت بحران توجه داشته باشیم و 
نهادها و شــرکت هایی )مثل وزارت نیرو و زیرمجموعه های 
آن( که ماهیت فعالیت آنها خدماتی اســت، با چهار ویژگی 
استمرار داشتن خدمت رسانی )برقراری جریان در هر زمان 
(، در برگرفتــن همه آحاد  جامعه، شــبکه ای بودن خدمات 

که اگر مشکلی در یک قســمت از شبکه رخ 
دهد، قســمت های دیگر نیز تحت تاثیر قرار 
می گیرند و ارائه خدمــات نهادهای دیگر که 
منوط به این خدمات است، داللت بر موقعیت 
حساس این شرکت دارد. به عنوان مثال  اگر 
آبرســانی به مراکز  عمومــی وکلیدی مانند 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی قطع شود،  با 
مشــکالت عدیده ای مواجه خواهد شد؛ لذا، 

موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در آبفا از جایگاه ویژه 
ای برخوردار است.

مدیر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران آبفا، در پاسخ به این 
پرسش که چه زیرساخت هایی در شرکت آب و فاضالب برای 

پدافند غیرعامل تشکیل شده و سطح آمادگی آبفا چگونه است، 
بیان داشت: قبال پدافند غیرعامل به صورت کمیته ای اداره می 
شد ولی از سال 91، به دلیل اهمیت موضوع و براساس نقشه 
راهبردی وزارت نیرو برای اهداف تعیین شده، ساختار مدیریت 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تشکیل شد و از مجموعه 
فعالیت های متنوع شرکت آب و فاضالب، 24 
شاخص )که ماهیت بحران وپدافندی دارد و 
در همه حوزه های شــرکت به عنوان فعالیت  
استراتژیک مطرح است(   عملیاتی می شود. 
وی با اشاره به تالش های صورت گرفته برای 
فرهنگ سازی و آموزش هایی  که در این راستا 
به منظور ایجاد آمادگــی و مقابله با بحران و 
شــرایط اضطراری ارائه می شود، موضوع آب 
در اصفهان را باتوجه به خشکســالی های اخیر، تغییر اقلیم، 
فرســایش خاک و هدر رفت آب، افزایش جمعیت و ساختار 
معیوب اقتصاد آب، تحمیل اشتغال کشور به بخش آب، حفر 
چاه های غیرمجاز و ضعف مدیریت ســاختاری بر منابع آب 

و پایین بودن ســطح بهره وری و لزوم مقابله با این عوامل، در 
آگاهی از اهمیت پدافند غیرعامل موثر عنــوان کرد و افزود: 
با تشــکیل پدافند غیرعامل، طبق دستور العمل های وزارت 
نیرو، در زمان طراحی بر اساس اولویت سطح  هر پروژه، باید 
مالحظات پدافند غیرعامل نیز لحاظ شود. سپس طرح هایی 
که  طبق دســتور العمل ها ارزش گذاری، سطح بندی و بهره 
برداری می شوند، اجرا خواهند شد. صالح زاده با اذعان به اینکه 
در پدافند غیرعامل همه مجموعه ها درگیر هستند، تصریح 
کرد: برای مقابله با شــرایط حاد، برنامه ریزی و ســاماندهی 
گروه های کنترل و انتقال اخبار و اطالعات، بر اساس شرایط 
موجود و متناسب با حوادث در اختیار مدیریت قرار می گیرد 
. وی با اشــاره به اینکه اکنون چالش اصلی ما کم آبی اســت 
که خســارت های زیادی در بر دارد، مهم ترین چالش پدافند 
غیرعامل را برداشــت آب از زاینده رود برای 4میلیون نفر در 
اصفهان و نبودن جایگزین برای آن عنوان کرد که یکی از نتایج 
مطالعات براساس شــاخص های مشخص شده برای مقابله با 

مشکالت ناشی از این موضوع است. 

مدیر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران آبفا در استان اصفهان:

 جایگاه پدافند غیرعامل در کشور پرمخاطره ایران، ویژه است

اصفهان آلوده به استقبال استاندار جدید می رود؛

 آسمان سیاه کم عمق

فرزانه افسرطه
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امام علی  علیه السالم :
كسی كه بدون بصیرت عمل كند، مانند كسی است كه به دنبال 

سراب بیابان راه پیمايد. او هر چه تندتر رود دورتر می  افتد.
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تجاربی که به موفقیت شما 
در آینده کمک می کند! 

4- خدماتی که در راستای رشد شرکت 
انجام داده اید را برای سایرین شرح دهید

همواره به گونه ای فعالیت کنید که به عنوان یکی 
از بهترین کارمندان اجرایی در کمپانی مطرح 
شوید. دیگران را از خدماتی که در راستای رشد 
شــرکت انجام داده اید، مطلع کنید؛ همچنین 
همواره تالش کنید، به سایر واحدهای شرکت 
که خارج از حوزه کاری شــما قــرار دارند نیز 

خدمت کنید.
5- »نه« گفتن را یاد بگیرید

»نه« گفتن را تمرین کرده و یاد بگیرید. به عنوان 
مثال به رییس خود بگویید: »من نمی توانم در 
تعطیالت پیش رو کار کنم، زیرا قصد سفر دارم«. 
درست است که گفتن »نه« ممکن است بسیار 
سخت به نظر برســد ولی مطمئن باشید که به 
سختی اش می ارزد. زیرا موجب می شود حدود 
مرزهای خود با رییســتان را مشخص کنید. در 
غیر این صورت او همواره انتظار دارد شــما هر 

درخواست کاری را بپذیرید.
 6- اگر هنــگام کار در شــغل فعلی در
 جست و جوی کار دیگری هستید، این کار 

را در خفا انجام دهید
در حالــی که هنوز در شــغل فعلــی خود کار 
می کنید، بدون جلب توجه در جست وجوی کار 
جدیدی باشید. زیرا وقتی در کار فعلی فعالیت 
می کنید )در مقابــل بــی کاری(، در صورت 
یافتن موقعیت شــغلی جدید، امکان پذیرفته 
شــدنتان در مصاحبه افزایش پیدا می کند. از 
 سوی دیگر، در صورتی که رییستان بفهمد در

 جست وجوی شغل بهتری هستید، ممکن است 
دیگر شما را به اندازه قبل جدی نگیرد.

7- از ارائه درخواســت افزایش حقوق 
نهراسید

درخواست افزایش حقوق خود را مطرح کنید. 
بدین منظور گزارشی برای رییستان تهیه کنید و 
در آن از تاثیر خودتان بر پیشرفت شرکت بگویید. 
حتی بهتر است در مورد درخواست با او صحبت 
کنید. اگر رییستان دائم می گوید : »دوست دارم 
کمکتان بکنم، ولی نمی توانم«، باز هم نا امید 

نشوید و مجددا درخواستتان را مطرح کنید.
8- فرآیند جست وجوی شغلی دوستانتان 

را پیگیری کنید
پیگیــر فرآیند جســت وجوی شــغل یکی از 
دوستانتان شوید. این مسئله موجب می شود 
در حین آن بیاموزید که چطور باید شغل جدید 
انتخاب کنید یا چطور مصاحبه موفقی داشته 
باشید یا چگونه برای تصاحب یک شغل مذاکره 

کنید.

مهارت زندگی

یادداشت

 مقابل صفت زشــت طمع ، بی نیازی از مردم اســت . در عرف اگر گفته 
 شــود  فالن شــخص بی نیاز اســت، خیال می کنند چون ثروت دارد

 بی نیاز است، درحالی که بی نیاز واقعی ، استغناء نفس از آنچه مردم دارند 
و طمع نداشتن به متاع دیگران است.

درسی از پیامبر اکرم صلی ا... علیه وآله  
 مردی از اصحاب پیامبر صلی ا...علیه و آله در تنگدستی سخت قرار گرفت. 
روزی زنش به او گفت: خوب اســت خدمت پیامبر)ع( بروی و از ایشان 
تقاضای کمکی کنی. آن مرد خدمت ایشان آمد، همین که چشم حضرت 
به او افتاد فرمود: هرکه از ما چیزی درخواست کند به او می دهیم، اما اگر 

خود را بی نیاز نشان دهد خدا او را غنی خواهد کرد. 
مرد از شنیدن این سخن با خودش گفت: منظور پیامبر )ع( از این کالم من 
هستم، از همان جا برگشت و جریان را برای عیالش شرح داد. عیالش گفت: 
حضرت نیز بشری است به ایشان بگو آن گاه ببین چه می فرماید. پس مرد 
برای مرتبه دوم آمد؛ باز همان جمله را شنید.سومین مرتبه که برگشت و 
همان جمالت را از پیامبر )ع( شنید، نزد یکی از دوستان خود رفت و کلنگ 
دوسری را  از او به عاریه گرفت. تا شامگاه در کوه ها هیزم جمع آوری کرد 
و شب به طرف خانه بازگشت و هیزم را به پنج سیر آرد فروخت. نانی تهیه 
کرده و با زن خود میل کردند . فردا جدیت بیشتر کرد و هیزم زیادتری آورد و 
هر روز مقدار زیادتر. چندی بعد از ثروتمندان شهر شد. روزی خدمت پیامبر 
)ع( شرفیاب شده و جریان زندگی و کالم حضرتش را بازگو کرد. پیامبر )ع( 

فرمود: من که گفتم: »کسی که بی نیازی جوید خدا او را بی نیاز گرداند.«
اسکندر و حکیم معروف

 هنگامی که اسکندر به عنوان فرمانده کل یونان انتخاب شد ، از همه طبقات 
برای تبریک نزد او آمدند ، اما دیوژن، حکیم معروف نزد او نیامد. اسکندر به 
دیدار او رفت.شعار دیوژن قناعت، استغناء،آزاد منشی و قطع طمع از مردم 
بود.او در برابر آفتاب دراز کشیده بود وقتی احساس کرد که افراد فراوانی به 
طرف او  می آیند کمی برخاست و چشمان خود را به اسکندر که با جالل و 
شکوه پیش می آمد خیره کرد ولی هیچ فرقی میان اسکندر و یک مرد عادی 
که به سراغ او می آمد نگذاشت. اسکندر به اوسالم کرد و گفت:اگر از من 
تقاضایی داری بگو! دیوژن گفت: یک تقاضا بیشتر ندارم من دارم از آفتاب 
استفاده می کنم و تو اکنون جلو آفتاب را گرفته ای ، کمی آن طرف بایست! 
این سخن در نظر همراهان اسکندر خیلی ابلهانه آمد و با خود گفتند: عجب 
مرد ابلهی است! اما اسکندر که خود را در برابر مناعت طبع و استغنای نفس 
دیوژن حقیر دید، درا ندیشه فرو رفت. پس از آن که به راه افتاد، به همراهان 
خود که حکیم را مسخره می کردند گفت: به راستی اگر اسکندر نبودم دلم 

می خواست دیوژن باشم.

باغ 
کاغذی

کتاب »جزء از کل« اولین رمان استیو تولتز است که در سال               
2008 منتشر شد و به عنوان یکی ازبزرگ ترین رمان های 

تاریخ استرالیا در سطح جهان محبوبیت بسیار زیادی دارد. 
در قسمت هایی از این کتاب می خوانیم: متنفرم از اینکه هیچ 
کس نمی تواند بدون اینکه یک ســتاره از دشمنش بسازد، 
قصه زندگی اش را بازگوکند.آدم های زشــت هم می دانند 
زیبایی چیست، حتی اگر آن را ندیده باشند. مردم می گویند 
شخصیت هر آدمی تغییر ناپذیراســت ولی اغلب این نقاب 
اســت که بدون تغییر باقی می ماند ، نه شخصیت.زیر این 

نقاب غیرقابل تغییر موجودی وجــود دارد که دیوانه وار در 
حال تکامل است و به شکل غیرقابل کنترلی ماهیت آن تغییر 
می کند. راسخ ترین انسانی که می شناسی به احتمال قوی 
با تو کامال بیگانه اســت و از آن بال،شاخه و چشم سوم رشد 
می کند. ممکن است ده سال در اتاق اداره کنارش بنشینی 
و تمام این جوانه زدن، بغل گوش تو اتفاق بیفتد و روحت هم 
خبرد ار نشود. کســی که ادعا می کند یکی از دوستانش در 
طول ســال ها، هیچ تغییری نکرده فرق نقاب و چهره واقعی 

را  نمی فهمد.

جزء از کل  بی نیازی

هیجان انگیزترین آسانسورهای دنیا)2(

دانستنی ها

 انتخاب هایت، زندگی ات را می سازد

چیزی که سرنوشــت انســان را می سازد 
استعدادهایش  نیست... 

انتخاب هایش است ...
 اینکه چه کسی و چه مســیری را انتخاب 

می کنید.

»هری پاتر «
جی کی رولینگ 

حرف حساب
آسانسور بایلونگ )Bailong( -چین

 آسانســور بایلونگ یا صد اژد ها در ناحیــه ژانگجیاجی 
۳۲. ۵ متر ارتفاع دارد. این آسانسور سال پیش به عنوان 
بلندترین آسانسور فضای باز جهان شناخته شد. ساخت 
و ساز این آسانســور از اکتبر ۱۹۹۹ آغاز شد و سه سال 
بعد مردم می توانســتند آن را امتحان کنند. برخی افراد 
درباره تاثیر محیطی آن نگرانند، زیرا این منطقه میراث 

جهانی است.
Hammet� ( همتشــواند  آسانســور 

schwand( -سوئیس
این آسانسور بلندترین آسانسور فضای باز اروپا در سوئیس 
اســت که در کنار دریاچه لوســرن قرار دارد. اگر ترس 
از ارتفاع داشــته باشــید از دیدن این آسانسور اجتناب 
می کنید، اما پیشنهاد می کنیم حتما آن را امتحان کنید. 
ارتفاع این آسانسور ۱۱۳۲ متر از ســطح دریاست. این 
آسانسور در سال ۱۹۰۵ توسط هتل نزدیک آن ساخته و 

در جنگ های جهانی باقی مانده است.

آسانسور اسکای ویو )SkyView(- سوئد
اگر به اســتکهلم ســفر کردید حتما از اریکسون گلوب 
)Ericsson Globe(، بزرگ ترین ساختمان کروی دنیا 
دیدن کنید. برای رسیدن به باال باید از آسانسور اسکای ویو 
استفاده کنید. باالترین نقطه آن حدود ۱۳۰ متر از سطح 
دریا ارتفاع دارد و می توانید در آنجــا منظره پانورامایی 

شهر را ببینید.
طاق گیت وی )Gateway Arch( در سنت 

لوئیس- میسوری
شما این نشانه مشهور شهری را بار ها در عکس ها دیده اید، 
اما باید شخصا از آن دیدن کنید. طاق فوالد ضد زنگ سنت 
لوئس ۱۶۱ متر ارتفاع دارد و بلندترین طاق جهان است. 
این ساختمان در اصل توسط معماری آمریکایی فنالندی 
ایرو سارینن )Eero Saarinen( در سال ۱۹۴۷ طراحی 
شد و ساخت آن در سال ۱۹۶۵ تکمیل و در سال ۱۹۶۷ به 
روی عموم باز شد. سه راه برای باال رفتن از این طاق وجود 

دارد: پله های اضطراری، آسانسور ۱۱۳ متری و تراموا.

اجاره ماهیانهقرض الحسنهتعدادابعاد تقریبیموضوع ردیف

اجاره سوله شماره ۳ واقع در شهرک ۱
۲۷/۶۰۱۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰8۵/۰۰۰/۰۰۰ * ۲۳/۹۵ با کاربری انبارآزمایش خیابان رازی

سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان در نظر دارد یک واحد سوله واقع در شهرک آزمایش- خ رازی- آخر خیابان دست 

راست را با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

متقاضیان جهت کسب آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مزایده و ارائه آنها می توانند از روز شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۹ لغایت روز شنبه 

مورخ ۹۶/8/۱۳ به نشانی: اصفهان- خیابان ۲۲ بهمن – مجموعه اداری امیرکبیر- معاونت بازرگانی مراجعه نمایند.

آدرس)محل سوله(: شهرک آزمایش- خ رازی- آخر خیابان دست راست سوله شماره ۳

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان

مزایده عمومی
سازمان همیاری 

شهرداری های اصفهان
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