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از ابتدای سال جاری 85 طرح 
در حوزه وقف افتتاح شدند
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مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران      فاطمه کاویانی
اســتان اصفهان در نشســت خبری با 
اصحاب رسانه با اشاره به روز حماسه  و ایثار اصفهان گفت: 25 آبان 
به عنوان روز حماسه و ایثار اصفهان نام گرفته و برای این استان یک 
نماد و فرهنگ است که باید بتوانیم این فرهنگ را به نسل های بعدی 

انتقال دهیم.
داریوش وکیلی با انتقاد از اینکه بارها برای ثبت این روز باشــکوه 
 در تقویم ملی کشــور تالش کرده ایم، اما همچنــان این تالش ها 
بی نتیجه بوده اســت عنوان کــرد: توجه مســئوالن فرهنگی و 
ارگان های مرتبط با این امر به موضوع ثبت روز حماسه و ایثار مردم 

اصفهان، امری ضروری است.
وی تاکید کرد: در 25 آبان ماه سال 1361 در یک روز 370 شهید 
گرانقدر به دستان امت شــهیدپرور اصفهان تشییع شدند که امام 
خمینی)ره( در رابطه با ایــن روز فرمودند:»شــما در کجای دنیا 
می توانید جایی را مثل اســتان اصفهان پیــدا کنید؟ همین چند 
روز پیش، فقط در شهر اصفهان پیکر مطهر 370 شهید را تشییع 
کردنــد.« همچنین در ایــن رابطه مقام معظم رهبــری در جمع 
ایثارگران مردم اســتان اصفهان فرمودند:»روز 25 آبان یک نماد 
 برجسته برای اصفهان است«؛ عالوه بر تشییع 370 شهید در روز
 25 آبان ســال 1361، از اســتان اصفهان باز هم بــه جبهه اعزام 

می شدند و از جبهه ها پشتیبانی می کردند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با بیان اینکه 
اگر بخواهیم فرهنگ ایثار و شــهادت را به نسل های بعدی انتقال 
دهیم بایــد زمینه های فرهنگ ســازی را برجســته کنیم عنوان 
کرد: به همین منظور بنیاد شــهید و امور ایثارگران، فعالیت های 
بســیاری داشــته اســت و بیمه درمانی و تکمیلی در نظر گرفته 
شــده برای جانبازان و ایثارگران به بیمه دی منتقل شــده است 
تا خدمات بهتری بــه جامعه ایثارگری ارائه شــود و پیگیری روند 
 مطلوب این بیمه تحت نظارت سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

خواهد بود.
وی از برنامه های این سازمان در خصوص فرهنگ سازی روز حماسه 
و ایثار مردم اصفهان یاد کرد و گفت: گلباران قبور شــهدا، اجرای 
عملیات محرم ،برگزاری مراســم ویژه در شــب شهادت حضرت 
محمد)ص( در گلستان شهدای اصفهان، برگزاری نمایشگاه عکس 
مســتند عملیات محرم، آیین رونمایی از 3 جلد کتاب ارزشــمند 

روز حماسه و ایثار مردم اصفهان باید ملی شود

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان خواستار شد؛

فرهنگ اَعالم 23 هزار و 500 شهید استان اصفهان، مسابقه رالی ویژه جانبازان و ایثارگران از اصفهان 
به سمت مشهد اردهال، مسابقات تیراندازی با صالح جنگی و وزنه برداری از عمده برنامه هایی است 
که به این مناسبت تدارک دیده شده است. وکیلی با بیان اینکه توجه به سالمت ایثارگران و جانبازان 
جزو اولویت های این مرکز است، اضافه کرد: مرکز فرهنگی توانبخشی ویژه جانبازان در فضایی به 
مساحت 54000 متر مربع شروع شده و با اعتباری که در استان پیش بینی شده است ظرف مدت 
9 ماه آینده فضا فراهم خواهد شــد و همچنین برای جانبازان اعصاب و روان مرکز بسیار مناسبی 
در مرکز شهید رجایی فراهم شده که از سرویس دهی مطلوب و پزشکان مجربی بهره می برد و در 
حوزه درمان این افراد، گام های بسیاری برداشته است. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان تاکید کرد: شهدای دفاع مقدس الگوی شهدای مدافع حرم هستند و این شهدا هیچ تفاوتی 
با شهدای دفاع مقدس ندارند؛ ستاد برگزاری تشییع شهدا متشکل از سپاه صاحب الزمان)عج(، بنیاد 
شهید، شورای هماهنگی تبلیغات، صدا و سیما و شهرداری مسئول برگزاری مراسم تشییع شهدای 
مدافع حرم هستند و در این میان شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون هیچ تفاوتی با دیگر شهدای 
مدافع حرم ندارند. وی در خصوص پاره شدن تصویر شهید مدافع حرم »حسین آقادادی« گفت: این 
اتفاقات نباید در شهر اصفهان رخ دهد؛ چراکه شأن و منزلت خانواده شهدا بیش از این حرف هاست، 

پیگیر این موضوع هستیم و به زودی نتیجه پیگیری را اعالم خواهیم کرد.

در ادامه این نشست، سید علی قریشــی معاون فرهنگی و 
امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
تاکید کرد: نیازمند یک بازخوانی برای روز 25 آبان هستیم؛ 
چراکه در این روزحماسه بزرگی توسط مردم شهر اصفهان 

رقم زده شد.
وی افزود: به غیر از بنیاد شــهید ســایر دســتگاه ها مثل 
شــهرداری ها و فرمانداری ها متولی پاسداشت روز 25 آبان 
هســتند که امیدواریم به میدان عمل آمده و اقدامات الزم 

را انجام دهند.
معــاون فرهنگی و امــور اجتماعــی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان یادآور شــد: رزمندگان اصفهانی 
در عملیات های مختلف خط شــکن بودند؛ استان اصفهان 
امن ترین اســتان در دوران دفاع مقدس بود ولی بیشترین 

رزمنده را به جبهه اعزام می کرد.
وی متذکر شــد: یکی از سیاســت های بنیاد شهید، پیوند 
فرهنگ ایثار و شهادت به نســل جدید است که دوره های 
آموزشــی زیادی در این خصوص در حال برگزاری است تا 

فرهنگ ایثارگری به خوبی ترویج شود.

همین صفحه

                          مهدی زرگر/ زاینده رود

ود
ه ر

ند
زای

ر/ 
رگ

ی ز
هد

     م
           

          



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2285 | چهارشنبه 24 آبان 1396 | 26 صفر 1439

واکنش

سید احمد خاتمی از تخریب مســئوالن در زمان وقوع 
زلزله انتقاد کرد. 

سخنگوی هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری با حمله 
به جریان تخریب مسئوالن در زمینه خدمات رسانی به 
زلزله زدگان تاکید کرد: مسئوالن کشــور پیرو دستور 
 مقام معظم رهبری، بهترین خدمات را به حادثه دیدگان

 دارند.
آیت ا... سیداحمد خاتمی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
سپاس و تشکر از ویژگی های خوی انسانی؛ در حوادثی 
همچون زلزله بحمدهلل مسئوالن کشور پیرو دستور مقام 
معظم رهبری، بهترین خدمات را به حادثه دیدگان داشته 
و دارند. بالفاصله وارد صحنه شده و از تمام توان خود برای 

خدمت رسانی استفاده می کنند این جای سپاس دارد. 
آیت ا... خاتمی گفت: لکن تاسف آور آن است که برخی 
به جای تشــکر، لجن پراکنی، اهانت به مسئوالن، نشر 
دروغ و تهمت رواج داده و به جای ســپاس، ناسپاسی و 
از این فرصت عاطفی سوءاستفاده کرده و ناجوانمردانه 
 برای تخریب مسئوالن اســتفاده می کنند؛ این رفتاری 

غیر انسانی است، هتاکان بس کنند.

حسن عباسی، رییس مرکز بررسی های دکترینال گفت: 
امسال از 80 کشور در عراق گرد هم آمدند و هنوز این اتفاق 
در کام مردم ما وجود دارد و به خوبی سیاست خارجی ایران 

را نشان می دهد.
وی گفت: برخی از اساتید دانشگاه تهران نوشتند موشکی را 
بدهیم و مذاکره کنیم تا تحریم ها برداشته شود در صورتی 
که دفعه قبل هم مذاکــره کردیم ولی چنــد درصد این 
تحریم ها برداشته شد و امروز می بینیم که آمریکا، کاتسا 

را ایجاد کرده  است.
عباســی در خصوص اهمیت پیشرفت های موشکی برای 
کشور افزود: ما در منطقه باالترین ضریب ناامنی را داریم 
چنانچه در این خصوص مذاکره کنیم که تحریم ها برداشته 
شود مطمئن باشید دشمن تحریم های جدیدتری اضافه 
می کند.رییس مرکز بررســی های دکترینال در خصوص 
دیپلماسی انقالب اسالمی گفت: مردم سلیمانی و ظریف 
را در عرصه سیاست خارجی دیدند که یکی مظهر لبخند 
بود و دیگری مظهر غضب به نظر شما دیپلماسی کدام یک 
جواب داد؟ زبانی که غرب می فهمد زبان سردار سلیمانی 

است نه ظریف!

 انتقاد خاتمی از تخریب مسئوالن در زمان 
وقوع زلزله:

هتاکان بس کنند!

رییس مرکز بررسی های دکترینال:

زبانی که غرب می فهمد، زبان 
سردار سلیمانی است نه ظریف

عضو فراکسیون امید مجلس: 

انتشار اسامی فراکسیون امید را 
مناسب نمی دانم

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه »اگر فراکسیون امید تصمیم به انتشار اسامی بگیرد 
به تصمیم فراکسیون احترام می گذارم« گفت: پیامدهای 

منفی انتشار اسامی از پیامدهای مثبتش بیشتر است.
 محمود صادقــی نماینده مــردم تهران با بیــان اینکه
 »تا جایی که در جریان هستم هنوز جمع بندی نهایی 
برای انتشار اسامی اعضای فراکسیون امید انجام نشده 
است«، گفت: دیدگاهی بر این نظر است که اسامی منتشر 
شود؛ البته بنده شخصا با این کار خیلی موافق نیستم و 
نمی دانم که آیا تصمیمی گرفته شده یا نه، اما اگر چنین 
تصمیمی گرفته شده باشد به عنوان عضو فراکسیون امید 

به آن احترام می گذارم.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اینکه چرا معتقد 
است نباید اسامی اعضای فراکسیون امید منتشر شود، 
اظهار کرد: انتشــار اســامی چه فایده ای دارد؟ در واقع 
راهی که بتوانیم تشــخیص دهیم فردی تبعیت نکرده 
وجود ندارد، زیرا رای افراد در مجلس محرمانه اســت و 
اگر بخواهیم آن را شفاف کنیم به این معناست که در رای 
محرمانه افراد کنکاش کــرده و محرمانه بودن را رعایت 

نکرده ایم.

آغاز رایزنی آمریکا با اروپا برای 
اجرای راهبرد ترامپ علیه ایران

یک مقام وزارت خارجــه آمریکا می گوید واشــنگتن رایزنی با 
متحدان اروپایی اش را برای اجرای راهبرد جدید دولت این کشور 

علیه ایران آغاز کرده است.
وال اســتریت ژورنال به نقل از این مقام آمریکایی که اشــاره ای 
به نامش نکرده، می نویســد: »ایران تهدیدی جدی علیه ایاالت 

متحده و متحدان ما در اروپا به شمار می رود.«
وی با اشــاره به اعالم راهبرد جدید از ســوی »دونالد ترامپ«، 
رییس جمهور آمریکا علیه ایران گفت: »حمایت متحدانمان در 
سراسر جهان از اهمیتی حیاتی برای اجرای راهبرد مطرح شده 

توسط رییس جمهور برخوردار خواهد بود.«
مقام وزارت خارجه آمریــکا همچنین تصریح کرد: »ما رایزنی ها 
با بسیاری از شریکان و متحدانمان درباره این موضوعات را آغاز 

کرده ایم و مشتاق هستیم در اسرع وقت پیش برویم.«

اظهارات پوتین در دیدار با 
اردوغان درباره همکاری با ایران

والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روســیه گفــت که همکاری 
روســیه با ایران و ترکیه به عنوان کشورهای ضامن صلح سوریه 

برای حل مسائل این کشور ثمربخش است.
پوتین در پایان دیدار با رجب طیــب اردوغان، رییس جمهوری 
ترکیه که دوشنبه شب در شهر بندری سوچی روسیه برگزار شد، 
افزود: با رضایت خاطرنشــان می کنم همکاری های ما با ایران و 
ترکیه به عنوان کشــورهای ضامن روند صلح آســتانه همچنان 

ثمربخش است.
خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: رییس جمهوری روسیه خواستار 
تالش بیشتر برای تثبیت اوضاع سوریه به ویژه با اجرای طرح حل 

و فصل سیاسی این کشور شد.
به گزارش رسانه ها، مسئله سوریه در دستور کار مذاکرات پوتین 

و اردوغان در سوچی روسیه قرار داشت.

بانک های مالزی هم حساب تاجران 
ایرانی را بستند

علی شــریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: چین از هفته ها 
پیش روابط بانکی خودش را با ما محدود کرده بود. خصوصا با سفر 
ترامپ به این کشور، این امر شدت گرفته اما در مالزی، بانک های 
این کشور از چند روز پیش به برخی بازرگانان و حتی دانشجوهای 
 ایرانی اعــالم کردند کــه نمی تواننــد به آنها خدمــات بانکی

 ارائه کنند.
شریعتی، از ســخت گیری های بانکی و بسته شدن حساب های 
بانکی ایرانیان در برخی کشــورها خبر داد و گفت: متاســفانه با 
گذشت دو سال از برجام هنوز مشــکالت بانکی برای بازرگانان 
ایرانی حل نشده است و بیشتر بانک های بزرگ جهان حاضر به 

قبول ریسک تجارت با ایران نیستند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر شــاهد هستیم که در چند روز اخیر 
حساب های بانکی بازرگانان ایرانی در دوبی، مالزی و چین در حال 
بسته شدن است و امروز نقل و انتقاالت بانکی تبدیل به مهم  ترین 

معضل ما شده است.
وی در خصوص رفتار بانک های شرق آسیا گفت: چین از هفته ها 
پیش روابط بانکی خود را با ما محدود کرده بود. خصوصا با سفر 
ترامپ به این کشور، این امر شدت گرفته اما در مالزی، بانک های 
این کشور از چند روز پیش به برخی بازرگانان و حتی دانشجوهای 
 ایرانی اعــالم کردند کــه نمی تواننــد به آنها خدمــات بانکی

 ارائه کنند.

رییس توتال:

 گاز پارس جنوبی را بازنگری 
خواهیم کرد

سی ان ان: براســاس قراردادی که بین شــرکت فرانسوی توتال 
با ایران انجام شده قرار اســت میلیاردها دالر در توسعه میدان 
گازی پارس جنوبی ایران ســرمایه گذاری شــود، این نخستین 

سرمایه گذاری از این نوع از زمان لغو تحریم ها علیه ایران است.
اما پس از آن ترامپ تهدید کرده اســت در صورتی که کنگره از 
توافق و هم پیمانانش درباره قرارداد هسته ای به بن بست بخورند 

از این قرارداد خارج خواهد شد. 
در این زمینــه پاتریک پویانــه، رییس توتال به شــبکه خبری 
سی ان ان گفته است، در صورتی که چارچوب قانونی وجود داشته 
باشد، ما می توانیم این قرارداد )توسعه قرارداد پارس جنوبی( را به 
صورت قانونی پیش ببریم، اما اگر نتوانیم به دالیل رژیم تحریمی 

این قرارداد را اجرا کنیم، مجبوریم در آن بازنگری کنیم. 
ترامپ موضع ســختی را ماه گذشــته درباره ایران اتخاذ کرد، 
او تهران را به نقض اجــرای تعهدات برجام متهــم و اعالم کرد 
دیگر تایید نمی کند که لغو تحریم ها به نفع آمریکا بوده اســت. 
این توافق در حال حاضر کامال در بــرزخ قرار گرفته تا زمانی که 
کنگره تصمیم بگیرد چه موضعی باید داشــته باشد، اما خطرات 
 استراتژی ترامپ زنجیره ای از اتفاقات را ایجاد کرده که ادامه دار

 شده است. 
با وجود این، پویانه گفت: اگر رژیم تحریمــی برای ایران وجود 
داشته باشد مجبوریم آن را به شدت بررسی کنیم. ما با آمریکا کار 
می کنیم، سرمایه هایی در آمریکا داریم که باعث افزایش بیشتر 

سرمایه هایمان در آمریکا می شود. 

سرکوب تظاهرات مخالفان سفر 
ترامپ به فیلیپن با آب پرفشار

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

شروط بن سلمان برای 
آزادی شاهزاده ها

روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم بــه نقل از منابع آگاه 
در خاندان سلطنتی عربستان نوشت که یک گروه از 
»نیروهای ویژه خارجی« به بازداشت شاهزاده های 

سعودی به اتهام فساد، نظارت داشت.
هیچ چشم انداز روشــنی درباره آزادی شاهزاده های 
بازداشت شده در راستای پاکسازی منتقدان »محمد 
بن ســلمان« ولیعهد، وجود ندارد. احتمال می رود 
محاکمه آنها اوایل ســال آینده میــالدی و پس از 
کناره گیری »ســلمان بن عبدالعزیز« از پادشاهی به 

نفع پسرش، برگزار شود. 
گمانه زنی هــا حاکی  اســت که ولیعهد ســعودی، 
شــاهزاده های بازداشت شــده را مشــروط و بــا 
محدودیت هایی آزاد می کند و بعد از نشستن بر تخت 
پادشاهی در اواخر ماه آینده یا اوایل سال جاری، آنها 
را در اقامت اجباری قرار می دهد. همین امر هرگونه 
مخالف در میان خاندان سلطنتی را علیه بن سلمان از 

میان برمی دارد.

هشدار اروپا درباره دخالت 
عربستان در امور لبنان

اتحادیه اروپــا درباره دخالت هــای خارجی در امور 
داخلی لبنان هشــدار داد.به گزارش روســیاالیوم؛ 
فدریکا موگرینی گفت: قبل از هر چیزی از گروه های 
سیاســی لبنان می خواهیم که تمرکزشان بر لبنان 
باشد. وی افزود: از سعد الحریری، نخست وزیر لبنان 
نیــز می خواهیم که بــه کشــورش و دولت وحدت 
 ملی بازگــردد و بر دســتاوردهای داخلی آن تمرکز 

کند.
از سوی دیگر جان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در 
حاشیه این نشست، خواستار عدم دخالت کشورهای 
دیگر در امور لبنان شد و گفت: ما نگران ثبات لبنان و 

عدم دخالت در امور این کشور هستیم.

آرزوی »بایدن« 
معاون رییس جمهور ســابق آمریکا ابراز امیدواری 
کرد که دونالد ترامپ یک استثنا در تاریخ این کشور 
باشــد و رییس جمهور دیگری مانند او به کاخ سفید 

راه پیدا نکند.
»جو بایدن«،  گفت: امیدوارم وی تنها استثنا در تاریخ 
ریاست جمهوری آمریکا باشد و من فکر می کنم که 

اینطور هست، واقعا امیدوارم اینطور باشد.

در این یادداشت که تحت عنوان »من پیش از این یک بار علیه 
ایران جنگیده ام و این جنگ پایان بدی داشت« منتشر شده 
است، می خوانیم: من و همکارانم یک جنگ فرضی علیه ایران 
را به تصویر کشیده ایم؛ باید تالش کنیم تا چنین جنگی هیچ 

گاه به واقعیت تبدیل نشود.
سوال این است که آیا جنگ علیه ایران اجتناب ناپذیر است؟ 
من که در واشنگتن و تنها با فاصله چند خیابان از کاخ سفید 
هستم، می توانم دست کم یک چیز را به صورت قطعی بگویم: 

این جنگ محتمل است.
حرف هایی که در حال حاضر میان گویندگان، کارشناســان 
سیاست خارجی و اعضای رسانه های مختلف رد و بدل می شود 
مانند همان فضایی است که در سال 2002 و پیش از جنگ با 
عراق وجود داشت و در نهایت به جنگ انجامید؛ به همین علت 

است که من در حد مرگ می ترسم.
تالش های صورت گرفته برای لغو توافق هسته ای در واقع به 
خاطر حساسیت و وسواس نومحافظه کاران آمریکایی نسبت 
به جمهوری اســالمی و تمایل شــدید آنها به سرنگون کردن 

حکومتی است که ما از آن متنفر هستیم.
اگر بخواهم منصفانه بگویم، من هم عالقه ای به حکومت ایران 

ندارم، اما با توجه به مشکالت بزرگی که ما در سیاست خارجی 
با آن مواجه هستیم مانند رویارویی با رژیم سرکش کره شمالی 
که در حال حاضر قدرت هدف قرار دادن برخی مناطق آمریکا با 
کالهک هسته ای را دارد؛ به نظر می رسد اکنون وقت رویارویی 
با ایران نیســت و نباید این مســئله اصلی تیم ترامپ باشد و 
پرداختن به آن تنها موجب تضعیف توان آمریکا برای تعامل با 
مشکالت بزرگ تر مانند قدرت روز افزون چین، داعش، روسیه 
دوباره ظهور کرده و بسیاری دیگر از چالش های امنیت ملی مان 
خواهد شد.خبر خوب آن است که جنگ با ایران، قریب الوقوع 
به نظر نمی رسد، اما همانگونه که تاریخ به ما درس داده است، 
وقتی دو کشور رقیب که اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی 
آنها کامال متفاوت بوده با یکدیگر درگیر می شوند، اتفاق های 

بد با سرعت زیاد می تواند به واقعیت بپیوندد.
فرض کنید که تنش های میان آمریکا و ایران، زمانی در آینده 
دور یا نزدیک به شــدت باال گیرد. در آن زمان چه اتفاقی رخ 
خواهد داد؟ این را از من قبول کنید که جنگ با ایران مانند هیچ 

یک از جنگ های گذشته نخواهد بود.
پس واشنگتن با ایران  اتمام حجت خواهد کرد: فعالیت های 
نیروی دریایی خود در تنگه هرمز را به پایان برســان یا آمریکا 

مسئولیت پایان دادن به آن را به عهده خواهد گرفت. تهران تنها 
24 ساعت فرصت دارد که منطقه را ترک کند یا با اقدام نظامی 
رو به رو شود.تهران تهدیدهای واشنگتن را بلوف تلقی کرده و 
با قدرت در جای خود ایستاده و حتی اقدامات نظامی خود در 
خلیج فارس را گســترش می دهد.در ایــن زمان جنگ میان 

آمریکا و ایران شروع می شود.
واشــنگتن با شــلیک موشــک های کروز از زیردریایی های 
 اتمی خــود اکثر نیروهــای ایــران در تنگه هرمــز را هدف

 قرار می دهد. 
تانکر های نفت نیز آزادانه شروع به عبور از تنگه هرمز خواهند 
کرد.  بازار نفت شــروع به حرکت کرده و دست کم برای چند 
ساعت اکثر کارشناسان گمان خواهند کرد که بحران به پایان 
رسیده است.اما نظر تهران این اســت که چنین اقدامی قابل 
سکوت نیست و تصمیم می گیرد به روشنی قدرت نظامی خود 
را نشان داده و اعالم کند که می تواند چه ضربات جدی به نیروی 

دریایی آمریکا در منطقه وارد کند.
تهران برای آنکه نشان دهد هیچ گونه اقدام نظامی دیگر از سوی 
واشنگتن را تحمل نخواهد کرد با زیردریایی های جنگی که از 
روسیه خریداری کرده اســت به نیروهای آمریکایی در خلیج 

فارس حمله خواهد کرد؛ در 
حالی که ایران دو زیردریایی 
خود را از دست می دهد یک 
کشــتی جنگی آمریکا غرق 
شده و 62 ســرباز آن کشته 
می شوند.در این حالت آمریکا 
چگونه پاسخ خواهد داد؟ باید 
زمان معینی برای یک جنگ 
تصور کــرد اما گویــا ما راه 
خروجی از این جنگ نداریم. 
در حالی که تنها 5 روز از این 
جنگ گذشته تنها بر شدت 

آن افزوده شده است.
شاید در این شرایط برخی از 
ژنرال های جنگ افروز علیه 
ایران ســخن از حمله همه 
جانبه و ... به میان آورند ،اما 
حقیقت آن اســت که نباید 
به چنیــن رویارویی هایی با 

ایران اندیشید. چنین تفکرهایی می تواند یک کابوس سیاست 
خارجی را برای آمریکا رقم بزند؛ ضمن آن که ایاالت متحده باید 

در آن واحد با ایران و کره شمالی رو به رو شود.«

    »هری جی. کازیانیس« مدیر مطالعات دفاعی آمریکا در»مرکز منافع ملی« با انتشــار یادداشــتی 
اختصاصی در پایگاه »امریکن کانسروتیو« )American Conservative( به مقامات دولت آمریکا هشدار 

داده است که فکر جنگ با ایران را از سرشان بیرون کنند.

سعیده غالبی، نفر دوازدهم انتخابات شورای شهر یزد در مورد شایعه 
حضورش در پشت پرده شکایت از ســپنتا نیکنام، می گوید که بعد از 
انتخابات عده ای از طریق پیامک به او پیشنهاد دادند از عضو زرتشتی 
شورای شهر یزد شــکایت کند چون به عقیده آنان حضور این فرد در 

شورا شرعی نبوده است.
وی افزود: 10 یا 15 روز بعد از انتخابات برخی از کسانی که با افراطیون 
در تماس هستند به من پیشنهاد دادند از سپنتا نیکنام شکایت کنم. 
حتی یکی از دوستان اصولگرا با من تماس گرفت و گفت ما می خواهیم 
دسته جمعی شکایت کنیم و درخواست ابطال انتخابات را بدهیم و از 
من خواست با آنان همراه شوم که من رد کردم.این شایعه که من عامل 
تحریک کننده برای شکایت از ســپنتا نیکنام بوده ام کار همان جناح 

افراطی است که برای حذف آقای نیکنام هم فشار می آورند.

کاندیدای شورای شهر یزد:

  به من پیشنهاد دادند
از سپنتانیکنام شکایت کنم

یادداشت کارشناس آمریکایی؛

حتی فکر جنگ با ایران مرا تا حد مرگ می ترساند

نشریه نیوزویک: ســناتور مســتقل آمریکایی در توئیتر خود خطاب 
به رییس جمهور آمریکا از او خواســت مانند رؤسای جمهور قبلی در 
شرایط مشابه به ایران برای حادثه مرگبار زلزله روز یکشنبه پیشنهاد 
کمک بدهد.سندرز در توئیتر خود نوشت: »تخریب ناشی از زلزله در 
ایران وحشتناک بوده است. همدردی من متوجه قربانیان این حادثه 
و کسانی است که به آنها عشق می ورزیدند و جامعه شان که باید با این 

فاجعه کنار بیایند.«
وی در ادامه نوشــت: »من امیــدوارم و انتظار دارم کــه آمریکا برای 
کمک به ایران در این فاجعه پیشــنهاد بدهد همان طور که در سال 
200۳ و 2012 همیــن کار را کردیم. در زمانی کــه تنش ها بین دو 
 کشور در حال افزایش است این کار می تواند یک اقدام مهم و دوستانه

 قلمداد شود.«

 پیشنهاد »برنی سندرز« 
 به ترامپ درباره
 زلزله کرمانشاه

دیدگاهپارلمان
وزیر دفاع:

 استاندارد سازی
 از اولویت های ماست

وزیر دفاع توجه به  استانداردسازی را از اولویت های مهم 
وزارت دفاع  در برنامه 4 ساله اعالم کرد و گفت:  نیروهای 
مسلح باید بتوانند با توجه به شــرایط کشور و منطقه، 
ماموریت های مهم محوله  را با محصوالت و دستاوردهای 

دفاعی با کیفیت و استاندارد به انجام برسانند.
امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در چهاردهمین جلسه شورای استاندارد و کیفیت 
وزارت دفاع با بیان اینکه در حوزه کیفیت و استاندارد نیاز 
به تالش مضاعفی داریم، اظهار داشت: نیروهای مسلح باید 
بتوانند با توجه به شرایط کشور و منطقه، ماموریت های 
مهم محولــه  را با محصوالت و دســتاوردهای دفاعی با 

کیفیت و استاندارد به انجام برسانند.
وی حفظ حدود و ثغور میهن اســالمی، دستاوردهای 
گران سنگ انقالب اسالمی، استقالل کشور و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی را از ماموریت های مهم نیروهای مسلح 
دانست و افزود:   تحوالت بسیار سریع در منطقه غرب آسیا 
بر حساسیت ماموریت نیروهای مسلح افزوده و  نیرو های 
مسلح با هدایت های حکیمانه مقام معظم فرمانده کل قوا  
 برای انجام این مهم، توقع پشتیبانی خوب و موثری را از 

مجموعه وزارت دفاع دارند.

کابینه

 وقتی دو کشور 
رقیب که اهداف 
سیاست خارجی 
و امنیت ملی آنها 

کامال متفاوت بوده با 
یکدیگر درگیر می 

شوند، اتفاق های 
بد با سرعت زیاد 

می تواند به واقعیت 
بپیوندد
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در شهر

سکه تمام بهار آزادی
13،100،000 ریال)طرح جدید(

6،940،000 ریالنیم سکه

3,927,000 ریالربع سکه

2,550,000 ریالسکه یک گرمی

1،255،830 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت ظروف غذا و سفر

 225,000
تومان

 Cook Pot ظرف استنلي مدل
Pulse ظرفيت 0.591 ليتر

مدیرعامل اتحادیه نانوایی های سنتی کشور گفت: در حالی که 
بیش از 20 هزار نانوایی مازاد در کشور وجود دارد ؛بخشنامه ای 
برای ایجاد 12 هزار نانوایی جدید از طرف وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ابالغ شده است. قاسم زراعت کار درمراسم بزرگداشت روز 

ملی نان و تجلیل از نانوایان برتر کشور دراصفهان افزود: افزایش 
تعداد نانوایی ها منجر به اعتراض برخی واحدهای تولیدی نان 
شده است. وی اظهار کرد: 72هزار واحد نانوایی سنتی، 95 درصد 
نان کشور را تامین می کنند. زراعت کار با بیان اینکه نرخ جدید نان 

از اول آذرماه سالجاری اعالم می شود گفت: نانوایی ها از سه سال 
گذشته تا کنون نرخ جدیدی دریافت نکرده اند. وی افزود: فقدان 
نرخ گذاری نان موجب اعتراض نانوایان در سراســر کشور شده 
است زیرا براین باورند که نرخ فعلی نان کفاف هزینه های تولید از 
جمله هزینه های تامین آرد، انرژی، آب، برق ، دستمزد کارگری و 
حق بیمه را نمی دهد. زراعت کار ادامه داد: ما هر ساله با نرخ تورم 
مواجه هستیم؛ بنابراین باید این مهم در قیمت نان نیز لحاظ شود 

که تاکنون عملیاتی نشده است. مدیرعامل اتحادیه نانوایی های 
سنتی کشور با بیان اینکه ما برنامه خودکفایی گندم داریم، اما 
روی کیفیت گندم مصرفی کار نکرده ایــم ادامه داد: اکنون 35 
درصد گندم تولیدی کشور درجه یک، 35 درصد درجه دو و 30 
درصد درجه سه است.زراعت کار گفت: بخشی از این گندم ها 
باید خوراک دام شود، اما به علت نبود مدیریت صحیح به مصرف 

انسانی می رسد. 

مدیرعامل اتحادیه نانوایی های سنتی کشور:

20 هزار نانوایی مازاد در کشور وجود دارد

خبر

بازار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان خبر داد:

 رشد 6/24 درصدی 
مصرف بنزین در اصفهان 

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتــی منطقه اصفهان 
با اشــاره به اینکه تا پایان مهــر ماه جاری در اســتان اصفهان 
یک میلیــارد و 2۴1 میلیــون و ۸۸9 هــزار و 900 لیتر بنزین 
مصرف شده اســت، اظهار داشــت: مصرف بنزین استان در این 
 مدت نسبت به مدت مشــابه سال گذشــته ۶.2۴ درصد رشد 

داشته است. 
به گفته حسین صادقیان طی هفت ماه سال جاری یک میلیارد 
و 1۶۸ میلیون و 9۸۶ هزار و 509 لیتر بنزین در اصفهان مصرف 
شد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
با بیان اینکه مصرف نفت گاز نیز در مدت مذکور در استان ۴.55 
درصد افزایش یافته و به یک میلیارد و ۴35 میلیون و ۶1۴ هزار 
و 200 لیتر رسیده است، اظهار داشــت: میزان مصرف گازوئیل 
مصرفی طی هفت ماه نخست ســال گذشته یک میلیارد و 373 

میلیون و 173 هزار و ۸00 لیتر بود.
وی گفت: میزان مصرف نفت ســفید و نفت کــوره در هفت ماه 
نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشــته به ترتیب 
3۶.۸0 و 31.31 درصد کاهش یافت.صادقیان اضافه کرد: مصرف 
نفت سفید در این مدت در اســتان اصفهان به ۸ میلیون و 3۴۸ 
هزار و 300 لیتر و مصرف نفت کوره )مــازوت( به 1۶ میلیون و 

33۴ هزار لیتر کاهش یافت.

 379,000
تومان

ظرف غذا ترموس مدل 
JBE1600F ظرفيت 1.36 ليتر

 153,000
تومان

مجموعه ظروف جی اس آی 
Halulite Minimalist مدل

سکه و طال

مدیر جهاد کشاورزی کاشــان گفت: یک هزار و ۴00 هکتار از زمین های 
کشاورزی این شهرستان از سال گذشــته تا کنون زیر پوشش طرح های 
تجمیعی آبیاری نوین قرار گرفته است.مجید کافی زاده بیان کرد: سه هزار و 
100 هکتار زمین کشاورزی از سال گذشته برای اجرای این نوع طرح ها به 
کارگروه ساماندهی پیشنهاد شد که 2 هزار و 200 هکتار در نهایت به تصویب 
رسید.وی افزود: 15 تا 20 درصد از هزینه اجرای طرح های آبیاری نوین در 
هر هکتار زمین بر عهده کشاورزان است و دولت نیز برای اجرای طرح های 
تجمیعی آبیاری کم فشار و تحت فشار به ترتیب به ازای هر هکتار 55 و 11 
میلیون ریال کمک بالعوض در اختیار کشاورزان  قرار می دهد.به گفته مدیر 
جهاد کشاورزی کاشان، 2 هزار و 5۶5 هکتار از زمین های کشاورزی این 
شهرستان در مجموع طی 23 سال گذشته )از سال 1372 تا 95( زیر پوشش 

طرح های نوین آبیاری مانند قطره ای و تحت فشار قرار گرفته است.

زمین های کشاورزی 
 کاشان زیر پوشش

 طرح تجمیعی آبیاری 

 مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: بیش 
از 25 هزار فرصت شغلی جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی استان 
تا دو سال آینده به واسطه بهره برداری از طرح های تولیدی و صنعتی 

ایجاد می شود.
محمد جواد بگی افزود: در دولت یازدهم بــا امضای بیش از یکهزار و 
200 قرارداد واگذاری با مساحت ۶00 هکتار زمین به سرمایه گذاران 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان، گام های موثری در جهت توسعه 
صنعتی و فراصنعتی استان برداشته شد.وی توسعه تولید محصوالت 
دانش بنیان، صادرات گرا و رقابت پذیر را از اولویت های کشور عنوان 
کرد و گفت: با احداث شهرک های فناوری جدید در استان برای بیش 
از 10 هزار دانش آموخته دانشــگاهی و نخبگان علمی استان در یک 

برنامه میان مدت 10 ساله اشتغالزایی خواهد شد.

ایجاد 25هزار فرصت 
شغلی در شهرک های 

صنعتی اصفهان

پارلمان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه گرانی 
نهاده هــای دامی برای دامدار و مرغــدار صرفه اقتصادی 
ندارد، گفت: متاسفانه با افزایش قیمت خوراک دام و طیور، 
مرغدار نمی تواند با هزینه های سنگین، مرغ یا تخم مرغ را 

با قیمت پایین تر بفروشد.
سیدناصر موســوی الرگانی در خصوص گرانی نهاده های 
دامــی و تاثیر آن بــر فرآورده هــای پروتئینــی، اظهار 
داشــت: متاســفانه اکنون شــاهد افزایش خوراک دام و 
طیور هســتیم و به دنبال آن وقتی خوراک افزایش پیدا 
 کند، تاثیری هم در افزایش قیمت گوشــت و مرغ ایجاد 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه این گرانی ها برای دامدار و مرغدار 
که کشتار می کنند، هزینه های ســنگینی دارد و صرفه 
اقتصادی نخواهد داشــت، افزود: از ســوی دیگر مصرف 
کننده ما هم با مشکل جدی روبه رو است؛ چرا که هزینه ها 

و درآمدهای مردم با هم مطابقت ندارند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس تصریح کرد: دلیل اینکه 
مردم با افزایش 10 درصدی قیمت هــا نگران و ناراحت 
می شــوند و حتی صدای آنها بلند می شود، این است که 
هزینه های مردم باال، اما درآمدهایشان بسیار پایین است.

وی گفت: متاسفانه برخی از مراجعه کنندگان گالیه دارند 

که دو ماه نتوانسته اند به دلیل عدم تناسب درآمدشان با 
گرانی ها، مرغ و گوشت خریداری کنند.

وی با تاکید بــر اینکه باید برنامه ریــزی های الزم جهت 
همخوانی هزینه ها و درآمدهای مردم انجام شود، تصریح 
کرد: متاســفانه در کشــور ما تولیدکننده مستقیم تولید 
خود را به دســت مصرف کننده نمی رساند و در بسیاری 
از مواقع واســطه ها در رابطه با میوه، مرغ، تخم مرغ و ... 
که از دامدار و کشــاورز تهیه می کنند، استفاده کالن را 
می برند؛ بنابراین در شــرایط موجود باید نسبت به حذف 
 واســطه ها، کنترل قیمت ها و معیشت مردم توجه جدی

 شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
با بحث رصد تراکنش های بانکی به سمت و سوی شفافیت 
اقتصادی پیش می رویم که وصــول درآمدهای مالیاتی 
می تواند به افزایش درآمد شهرداری ها و دهیاری ها کمک 
شــایانی کند.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیزبا 
اشاره به وظایف محوله ادارات امور مالیاتی در بخش وصول 
درآمد جهت دولت و شهرداری ها وهمچنین ارائه خدمات 
به مؤدیان به نقش ادارات امورمالیاتی در تحقق درآمدهای 
پایدار برای وجــود 107 شــهرداری و 790 دهیاری و 
همچنین بخش عشایر، در سطح استان بر اساس نرم افزار 
طراحی شده و براساس شــاخص جمعیت اشاره کرد و 
افزود: در حال حاضر با بحث رصد تراکنش های بانکی به 
سمت و سوی شفافیت اقتصادی پیش می رویم که وصول 
درآمدهای مالیاتی می تواند به افزایش درآمد شهرداری ها 

و دهیاری ها کمک شایانی کند.
مراد امیری گفت: امیدواریــم در این خصوص همراهی 
شهرداران و دهیاران را جهت تحقق درآمدهای مالیاتی 
داشته باشیم.وی با اشاره به اقدامات اداره کل امور مالیاتی 
در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال 
به حمایت کامل اداره کل از شــرکت های تولیدی اشاره 
کرد و بیان داشــت: اصل بــر پذیرفتن دفاتــر و مدارک 

تولیدکنندگان و حذف رسیدگی های علی الرأس است 
مگر اینکه خالف اسناد ومدارک تنظیمی اسناد ومدارکی 
به دست آید.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره 
به درآمد مالیات برارزش افزوده، بیان داشت: این درآمد 
براســاس قانون به صورت 5 درصد سهم دولت، 1 درصد 
بخش سالمت و 3 درصد سهم شهرداری ها و دهیاری ها 
در مقاطع مشــخص زمانی واریز می شود.وی سه منبع 
اصلی اخذ مالیات جهت شهرداری ها را مبادی ورودی و 
گمرکات، عوارض آالیندگی شرکت های بزرگ و عوارض 
عمومی برشمرد که هر یک بر اساس دستورالعمل مربوطه 

بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

وصول درآمدهای مالیاتی موجب افزایش درآمد شهرداری ها می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

افزایش قیمت نهاده های دامی، مرغ و تخم مرغ را گران کرده است

مالیات

 اعزام اکیپ نشت یابی گاز 
از اصفهان به کرمانشاه

سخنگوی شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: چهار 
اکیپ امداد و تعمیرات و همچنین اکیپ نشت یابی 
گاز توسط شرکت گاز اصفهان به مناطق زلزله زده 
کرمانشاه اعزام شــده اند و اکنون مشغول بررسی 
شــبکه و راه اندازی مجدد رگوالتورها و نشت یابی 
در منطقه هستند.سید حسن موسوی در خصوص 
وضعیت گاز مناطق زلزله زده و کمبود گاز با توجه 
به اینکه در فصل ســرد و پاییز قــرار داریم، اظهار 
داشــت: خوشــبختانه کمبود گاز در مناطق زلزله 
زده وجود ندارد و قطعی گاز تنهــا به لحاظ ایمنی 
است.سخنگوی شرکت گاز اســتان اصفهان بیان 
داشت: شرکت گاز اســتان اصفهان برای کمک در 
مناطق زلزله زده دو اکیپ امداد و تعمیرات شــامل 
10 نفر را به مناطق زلزله زده کرمانشاه اعزام کرده 
و اکنون مشغول بررسی شــبکه و راه اندازی مجدد 
رگوالتورهای گاز در کرمانشاه هستند. وی با اشاره 
به اینکه وقتی قطعی سراســری گاز بر اساس این 
گونه حوادث اتفاق می افتــد تمام رگوالتورها قطع 
می شود، افزود: بعد از بررســی تمام رگوالتورها در 
محل  با رعایت نکات ایمنی، گاز در شــبکه جریان 

می یابد.
رییس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان نیز با ابراز 
همدردی با مردم مصیبت دیده اســتان کرمانشاه، 
گفت: اتاق اصناف اصفهان دو کامیون آب معدنی و 
یک محموله پتو برای کمک به زلزله زدگان استان 
کرمانشاه ارسال کرده است.رسول جهانگیری اظهار 
داشت: این اقدام با هماهنگی اتاق اصناف کرمانشاه 

به سرعت انجام شد.

ارسال کمک های بانک 
شهر به مناطق زلزله زده 

مدیرعامل بانک شــهر در مذاکره تلفنی با استاندار 
کرمانشاه از ارســال کمک های این بانک به مناطق 
زلزله زده غرب کشــور خبر داد. بنا بر اعالم حسین 
محمدپورزرندی، اختصاص بودجه تهیه سالنامه و 
تقویم های پایان سال بانک شهر به ساخت مدارس 
تخریب شده استان کرمانشاه در زلزله اخیر و تهیه 
و ارسال آب، پتو و مواد خوراکی خشک و کنسرو و 
سایر ملزومات مورد نیاز هموطنان فاجعه دیده در 
مناطق زلزله زده از محل اختصاص یک روز حقوق 
کارکنان بانک شــهر جزو کمک های بانک شهر به 

مناطق زلزله زده غرب کشور است.

توســعه تجارت خارجی به ویژه صادرات از عوامل موثر در 
توسعه اقتصادی کشورهاســت که می تواند عالوه بر رشد 
اقتصادی، موجب افزایش توان رقابت پذیری کشــورها در 

عرصه های بین المللی شود.
 حال ســوال اینجاســت کــه کشــوری همچــون ایران 
با دارا بودن بســیاری از صنایع و منابــع الزم و کافی، چرا 
 بایــد دارای جمعیت زیــادی از افراد جویای کار باشــد؟ 
چرا باید تولیدات داخلی که تاثیرگــذار در تولید ناخالص 
ملی اســت و کمک می کند تا اقتصاد کشــور تنها به نفت 
وابسته نباشد، در حاشیه قرار گرفته شود؟ چرا نمی توانیم 
در بازار بین المللی آنچنان که مطلوب است رقابت چندانی 

داشته باشیم.
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند حمایت 
از تولید ملی، موتور محرک اقتصاد هر کشوری است، اما این 
عامل محرک در صورتی که با معضلی به عنوان واردات بی 
رویه روبه رو شود، بدون شــک تاثیری در پیشبرد اهداف 

اقتصادی کشور نخواهد داشت.
این مهم می طلبد که از واردات بدون هدف جلوگیری شود 

موضوعی که وزیر صنعت معــدن و تجارت چندی پیش از 
آن یاد کرد و گفت: یکی از معضالت اساسی تولید در کشور، 
عدم مرزبانی صحیح و ســالم و همچنین باز بودن مســیر 

قاچاق به داخل کشور است.
این نوع مرزبانی، نظام تعرفــه حمایت از تولید را مخدوش 
می کند، ما »در« را کوچک می کنیم و دشمن اقتصادی از 
»دیوار« وارد می شود یعنی تامین مالی واردات غیر قانونی 
کاال به کشور با شناسایی گلوگاه ها باید بسته شود. باید ورود 
کاال به مناطق آزادی که هدف اولیه تاســیس آنها پردازش 
و توسعه صادرات بوده اســت، با کنترل های جدی گمرکی 
محدود شود.در این بین اما استان اصفهان هم با دارا بودن 
بسیاری از صنایع و معادن، مهم ترین قطب صنعتی کشور 
محسوب می شود که می تواند در ارتقای صادرات و کاهش 

واردات به کشور تاثیرگذار باشد.
از سوی دیگر در حالی  که سال هاســت استان اصفهان در 
تجارت خارجی رتبه دوم یا سوم کشور را در اختیار داشته، 
اما طی سال های اخیر به دالیلی همچون رکود، تحریم ها، 
صنایع، مشکل مبادالت ارزی، مشکالت صنعت، برنامه ریزی 

نادرســت و از دســت رفتن بازارهای صادراتی، این روند 
تضعیف و آمار تجارت اســتان با کاهش مواجه شده است.
عالوه بر مشکالت اشاره  شده کاهش رقابت پذیری کاالهای 
تولیدی سبب شد سهم کاالهای استان اصفهان در بازارهای 
جهانی با کاهش مواجه شــود.با این حال در امر واردات به 
طور حتم مشــوق های مالیاتی می توانند نقشــی اساسی 
داشته باشــند.نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در 
اظهار نظری عنوان کرد:مشــوق های مالیاتی جدید دولت 
برای صادرات غیرنفتی نه تنها صادرکنندگان را تشــویق 
می کند، بلکه مشوق تولیدکنندگان برای تولید کاالهای با 
کیفیت تر و رقابتی تر می شــود. اکثر کشورها برای افزایش 
صادرات خود مشوق هایی در نظر می گیرند که ضرورت به 
کارگیری آنها در اقتصاد کشورهای نفت خیز همچون ایران 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین دلیل دولت برای 
صادرات باید امتیازات ویژه ای برای تولیدو صادرکنندگان 

در نظر بگیرد.
سیدناصر موسوی الرگانی با اشــاره به مشوق های مالیاتی 

جدید دولت برای صادرات 
غیر نفتی، اظهار داشــت: 
دولت باید به این ســمت 
بــرود که بــا حمایــت از 
ســرمایه گذار خارجــی، 
تولیدکننــدگان خارجی 
را وارد کشــور کــرده تــا 
تولیدات آنها با برند ایرانی 
در کشــور ما تولید و صادر 
شــود. برخــی کشــورها 
بــرای واردات از تعــدادی 
کشــورها، تعرفــه وضــع 
می کنند، امــا دولت هایی 
کــه محصوالت آنهــا باید 
وارد آن کشــور شود مبلغ 
تعرفه را به صادرکنندگان 
خود می پردازند تا دلسردی 
میان صادرکنندگان ایجاد 
نشــده و صادرات همچنان 
انجام شود.به هر حال برای 
رسیدن به اهداف صادراتی 

مناسب و ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف که جوانان 
 هســتند ممانعت از  واردات بی رویه باید در دســتور کار

 قرار گیرد.

    فاطمه کاویانی امروزه بزرگ ترین معظلی که جوانان با آن دست به گریبان هستند، بیکاری و نداشتن 
شغلی مناسب است. موضوعی که از چند لحاظ اهمیت دارد، اینکه اشتغال در ابعاد 

متفاوتی می تواند تاثیر مطلوبی بر بهبود کیفیت زندگی جوانان داشته باشد.

وقتی قاچاق دست تولید داخلی را می بندد؛

سکوت سرد اشتغال در بازار پر رونق واردات قاچاق

 اصفهان هم با دارا 
بودن بسیاری از 
صنایع و معادن، 
مهم ترین قطب 
صنعتی کشور 

محسوب می شود 
که می تواند در 

ارتقای صادرات و 
کاهش واردات به 
کشور تاثیرگذار 

باشد
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 زلزله، آثار تاریخی کرمانشاه 
را لرزاند

طی زمین لرزه ای که شامگاه یکشــنبه در مرز ایران و عراق و با 
مرکزیت سلیمانیه عراق حادث شــد، کاروانسرای شاه عباسی، 
عمارت خســرو و چهارقاپی در شهرستان قصر شــیرین، قلعه 
یزدگرد در شهرستان داالهو و زیج منیژه در سرپل ذهاب، واقع 

در شهرستان کرمانشاه آسیب دیدند.

از فرداتا ۲۸آبان ماه؛

سینماها تعطیل است
»از  گفــت:  نمایــش  صنفــی  شــورای  ســخنگوی   
فــردا تــا ۲۸آبــان مــاه بــه مناســبت ایــام ســوگواری، 
 فیلم هــای کمــدی در ســینماها امــکان اکــران نخواهنــد 

داشت.
تعطیلی سینماهای کشور از ساعت۱۷ فردا آغاز می شود و روز 

جمعه به صورت کامل سینماها تعطیل خواهد بود.
همچنین از ساعت۱۷روز شنبه )۲۷ آبان ماه( سینماها تعطیل 
می شود و روز یکشــنبه نیز به مناسبت شــهادت امام رضا)ع( 

تعطیل خواهد بود.«
غالمرضا فرجی همچنین مراتب تاسف و همدردی اعضای شورا 

از زلزله یکشنبه شب را اعالم و با بازماندگان ابراز همدردی کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان تاکید کرد:

توسعه زیرساخت ها در جذب 
گردشگر

مدیرکل راه و شهرســازی اصفهان اظهار داشت: توسعه فرودگاه 
اصفهان، کاربردی کردن بخش هواشناســی برای مردم، احداث 
آزادراه کنارگذر غرب و شرق در راســتای کاهش آلودگی هوای 
اصفهان، افزایش عمر پروژه ها با انجام آزمایشات فنی و همکاری 
 با بخش خصوصی، از اهدافی اســت که در ایــن مجموعه دنبال 

می شود.
حجت ا... غالمی بیان داشت: استان اصفهان به عنوان یک استان 
 توریســتی قابلیت های بســیاری در جذب توریست و گردشگر 

دارد.
وی اعالم کرد: اســتفاده حداکثری از پتانســیل های موجود در 
اصفهان و پرداختن به زیرســاخت ها و بخش حمل و نقل آن در 
سطح استان بســیار حائز اهمیت بوده و در جذب گردشگر بسیار 

نقش آفرین است.
حجــت ا... غالمی با اشــاره بــه فعالیت هــا و اهــداف مدنظر 
دســتگاه هــای زیرمجموعــه وزارت متبــوع، افــزود: انتقال 
بار و مســافر از جاده به ریل در راســتای سیاســت های اقتصاد 
 مقاومتی، از جمله اهدافی اســت کــه در ایــن مجموعه دنبال 

می شود.

عکس روز

سینماگران برتر

در نهمین مراسم اهدای جوایز مدیران اسکار 
رقم خورد؛

تقدیر از 5 سینماگر سرشناس 
هالیوود

مدیران اســکار، جوایز اهدایی افتخاری این دوره از 
اسکار را به پنج سینماگر سرشــناس هالیوود اهدا 
کردند: دونالد ساترلند کانادایی، کارگردان برجسته 
»مردم معمولی«؛ یکی از پیشگامان موج نوی سینمای 
فرانسه انیس واردا؛ کارگردان »قاتل گوسفند« چارلز 
برنت؛ اوون رویزمن فیلمبردار ۸۱ ساله که فیلم های 
ماندگاری همچون »ارتباط فرانسوی«، »جن گیر« و 
»توتسی« را ساخته است و الخاندرو گونزالس ایناریتو.
ایناریتو در سال گذشته با ساخت »گوشت و شن« سر 
و صدای زیادی در هالیوود به پا کرد. این اثر منحصر 
به فرد، مخاطب را با تجربه ای قدرتمند و زنده از عبور 
مهاجران میان مرز آمریکا و مکزیک روبه رو می کند. 
این اثر اولین بار در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۷ به نمایش 
درآمد. تولید واقعیت مجازی »گوشــت و شن«، با 
استفاده از جدیدترین فناوری های روز صورت گرفته و 
نزدیک به پنج سال زمان برده است. او جایزه اخیرش را 
به مهاجران سراسر دنیا، از مکزیک و آمریکای مرکزی 
گرفته تا آسیا و آفریقا، تقدیم کرد؛ کسانی که به عقیده 
ایناریتو، واقعیت زندگی شان تحت تاثیر ایدئولوژی ها 
و تعاریف از پیش تعیین شده نادیده گرفته شده و آنها 
را از امکان درک شدن و دوست داشته شدن محروم 

ساخته است.

کارگردان ایرانی به سراغ 
»نهنگ آبی« می رود

»نهنگ آبی«، نام فیلم نامه ای است که به کارگردانی 
ســیدجالل الدین دری با محوریت حواشی چالش 
نهنگ آبی نگاشته و در بانک فیلم نامه ثبت شده است. 
فیلم نامه »نهنگ آبی« زیر نظر مشاوران روان پزشکی 

انجام شده و به زودی وارد مراحل تولید می شود.
 سید جالل الدین دری در کارنامه خود نگارش »کمکم 
کن«، »پول کثیف«، »سراب« ، »سرگشته« و ساخت 
مجموعه های تلویزیونی »کپی برابر اصل« را دارد و 
این فیلم دومین فیلم سینمایی او محسوب می شود.

جواد عزتی، ساعد سهیلی و هادی حجازی فر بازیگران قطعی فیلم جدید 
محمد حســین مهدویان شــدند. در ترکیب بازیگران فیلم »التاری«، 
مهدویان به سراغ همکار همیشگی خود هادی حجازی فر رفته و در کنار 
او از حضور ساعد سهیلی جوان و پراستعداد و جواد عزتی کاربلد هم بهره 
گرفته است؛ البته مهدویان پیش از این هم در »ماجرای نیمروز« با عزتی 
همکاری داشــته و عالوه بر این ســه بازیگر، حضور زیبا کرمعلی، در این 
فیلم قطعی شده است. ســیدمحمود رضوی که بعد از تالش های بسیار 
توانســت پروانه ســاخت »التاری« را بگیرد، در فیلم جدیدش در مقام 
 تهیه کننده به موضوع جنجالی قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی
 می پردازد. هادی بهروز به عنوان مدیر فیلم بــرداری، حبیب خزاعی فر 
آهنگســاز و ســجاد پهلوان زاده به عنوان تدوینگر در پروژه »التاری« با 

محمدحسین مهدویان همکاری می کنند.

همکاری سه بازیگر پر کار 
در فیلم التاری

بعد از آنکه نام های مختلفی برای حضور در »ســوء تفاهم« احمدرضا 
معتمدی در رسانه ها منتشر شد، ترکیب بازیگران این فیلم روز یکشنبه 

قطعی شد و فیلم برداری کار نیز از سه شنبه در تهران کلید خورد.
مریال زارعی، کامبیز دیرباز، اکبر عبدی و پژمان جمشیدی بازیگران 
اصلی »سوء تفاهم« هستند و بازیگران دیگری نیز در ادامه به این فیلم 

اضافه خواهند شد.
پیش از این نام های مختلفی نظیر لیال حاتمی، سحر دولتشاهی، طناز 
طباطبایی، بهرام رادان، علی مصفا و ... برای حضور در این فیلم شنیده 

شده بود که هیچ کدام از این بازیگران در سوء تفاهم حضور ندارند.
تهیه کنندگی جدیدترین فیلم معتمدی را جلیل شــعبانی بر عهده 
 دارد و تالش گروه بر این اســت که فیلم را به جشــنواره فجر امسال 

برسانند.

ترکیب بازیگران 
»سوءتفاهم« قطعی شد

اینستاگردی

غمي ست که در واژه نمي گنجد...
 همزمان با وقوع زلزله یکشنبه شب در کرمانشاه، اهالی سینما و 
تلویزیون با گذاشتن پست هایی، همدری خود را با هموطنانشان در 
این شهر اعالم کردند. ملیکا شریفی نیا با گذاشتن عکسی صفحه 

اینستاگرام خود را به روز کرد و نوشت:
غمي ست که در واژه نمي گنجد...

با مسئوالن

سرپرســت کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان، با بیــان اینکه ایام 
 هفته  کتــاب می تواند شــور و رغبــت بــه مطالعــه را در دل همگان 
برانگیزاند، افــزود: با برنامه ریزی هــای صحیح دراین راســتا می توان 
 بــه زدودن گــرد فراموشــی و غفلــت از چهــره  کتــاب و کتابخوانی 

کمک کرد.
 امیر هالکویي بــا تاکید بــر اینکه شــعار هفته کتاب امســال »آینده
 روشــن با خانــواده کتابخــوان« اعالم شــده اســت، بیان داشــت: 

 بــر این اســاس برنامه هــای هفته کتــاب در اســتان اصفهــان برای 
 همه اعضــای  خانــواده و در همه رده های ســنی برنامه ریزی شــده 

است.
  وی بــا اشــاره بــه طــرح کتاب خــوان کــه از ســال های گذشــته 
 در اصفهــان اجرایــی شــده اســت، تاکید کــرد: این طــرح با هدف 
 معرفی و به اشــتراک گــذاری منابــع خوانده شــده اجرایی شــد و
 در گســترش کتابخوانی بســیار موثر بود؛ بــر این اســاس برگزاری 

 ۳۵۸ نشســت کتاب خــوان در هفتــه کتابخوانــی پیش بینی شــده 
است.

سرپرست کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان ادامه داد: برگزاری ۲۴ 
برنامه نقد کتاب، ۲۲ برنامه رونمایی، ۹۵ مسابقه کتابخوانی و ۳۷۹ برنامه 
شــامل تور بازدید دانش آموزان از کتابخانه هــای عمومی، قصه گویی، 
 کاردســتی و پرورش خــالق، از دیگــر برنامه های هفتــه کتابخوانی

 است.
وی همچنین از عضویت رایگان  در کتابخانه های استان به مناسبت هفته 
کتابخوانی خبر داد و بیان داشت: ثبت نام در کتابخانه های نهادی استان 

در روز ۲۴ آبان ماه)امروز( رایگان خواهد بود.

جشنواره

 در پی انتشار اســامی فیلم های پذیرفته شده در بخش 
مسابقه جشنواره فیلم ســینما حقیقت، نام فیلم »مادرم 
ایل من« آخرین ساخته عزت اله پروازه، فیلم ساز خوش نام 

اصفهانی هم به چشم می خورد.  
فیلم نامه این فیلم را عزت ا... پروازه نوشته و خودش آن را 
کارگردانی کرده است. ابراهیم مرادی به عنوان تهیه کننده 
فیلم در کنار پروژه »مادرم ایل من« حضور داشته و کارنگ 

عباسی موسیقی این فیلم را ساخته است.
عزت ا... پروازه نویســنده و کارگــردان و تدوینگر، متولد 
۱۳۵۲ در شهرکرد بوده و در رشــته کارشناسی نمایش 
فارغ التحصیل شده اســت. او ساخت مستندهای علمی، 
قوم نگاری، پرتره و تاریخی بسیاری را در کارنامه خود دارد.

پروازه با ساخت فیلم کوتاه شفیره و مستند داستانی زائر 

و همچنین کســب تندیس بهترین فیلــم در هفته فیلم 
و عکس اصفهان بــرای فیلم زائر، در مجامع ســینمایی 
شناخته شد. از دیگر آثار او می توان به مستند آه جان مراد، 
برد شیر، مدا زنبور ایرانی، پیرمرد و بازار، سماور، عروسک 

کاموایی و نقاش باد اشاره کرد.

فیلم »مادرم ایل من« به جشنواره»سینما حقیقت« رفت 

دومین دوره جشــنواره فیلم »شــید« یکشنبه شب پس 
از نمایش آخرین فیلم در ســینما آنجلیکای شهر داالس 
آمریکا، به کار خود پایان داد. در اختتامیه این جشــنواره 
فیلم های »اسرافیل« به کارگردانی آیدا پناهنده و »زرد« 
به کارگردانی مصطفی تقی زاده، منتخب مردم شدند. هدیه 
تهرانی برای »اسرافیل«، نیکی کریمی برای »آذر« و ساره 
بیات برای فیلم »زرد« نامزدهای بخــش بهترین بازیگر 
نقش اول زن بودند که از بیــن آنها، نیکی کریمی تندیس 
کلوزآپ و لوح تقدیر بهترین بازیگــر زن را دریافت کرد. از 
بین سه نامزد بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد، محسن 
تنابنده جایزه این بخش را از آن خــود کرد. در این بخش 
نوید محمدزاده برای بازی در فیلم »بــدون تاریخ، بدون 
امضا«، محسن تنابنده برای »فراری« و پژمان بازغی برای 

بازی در »اسرافیل« نامزد بودند.  تندیس کلوزآپ بهترین 
کارگردان و لوح تقدیر، به وحید جلیلوند برای فیلم »بدون 
تاریخ، بدون امضا« رســید. در این بخش محمد حمزه ای 
برای »آذر«، وحید جلیلوند برای »بدون تاریخ، بدون امضا« 

و  آیدا پناهنده برای »اسرافیل« نامزد بودند.  

جشنواره فیلم »شید« برترین های خود را شناخت

در پی وقوع زلزله شب یکشنبه )۲۱ آبان ماه( در منطقه مرزی 
ایران و عراق هنرمندان با مردم آســیب دیده همدردی کرده 
و با انتشار عکس و کامنت در صفحات مجازی این همدردی 

را ابراز کردند.
پوران درخشنده که از اهالی کرمانشاه است، نوشت: »تسلیت! 
تســلیت به ایرانم، به مردم دیارم، به عزیزانم در غرب کشور، 
کرمانشــاه، قصر شــیرین، ســر پل ذهاب، ایــالم و به همه 

آسیب دیدگان در این زلزله.«
بیژن بنفشه خواه نوشت: »زلزله هفت ریشتری در غرب ایران 

و شمال عراق، برای زلزله زده ها دعا کنیم.«
نرگس آبیار نوشــت: »اوضــاع وخیم تر از آن اســت که فکر 

می کردیم. هموطنان ما احتیاج به کمک دارند. غم سنگینی 
است. امیدوارم همگی صبورانه در کنارشان باشیم و با کمک و 
همدلی این بحران را قابل تحمل تر کنیم. این فیلم صحنه هایی 

دردناک از زلزله سرپل ذهاب را نشان می دهد.«
صابر ابر نوشت: »برای مردم کشــورم و غم از دست دادنشان. 
چقدر کوتاه است و بی قول و قرار زندگی! تمام می شود وقتی 

قرار نبود.«
نیما کرمی نوشت: »تسلیت به خانواده های داغدیده در استان 
کرمانشاه که بر اثر زلزله دیشب عزیزانشان رو از دست دادند. 

تسلیت به ایران عزیز که دل مردم بی همتایش لرزید.«
داریوش فرضیایی نوشت: »قلبم درد گرفت وقتی خبر زلزله 
کرمانشاه را شنیدم. مردم خونگرم و مهربان کرمانشاه تسلیت 

عرض می کنم! از خداوند برای بازماندگان صبر خواستارم.«
هنرمندان بســیاری در فضای مجازی به این واقعه دردناک 

واکنش نشــان داده و با انتشــار جمله »ایرانم تســلیت« به 
خانواده های داغدار تسلیت گفتند.

الهام پاوه نژاد، ســعید آقاخانی، کوروش سلیمانی، روشنک 
عجمیان، فرزاد فرزین، ســامان احتشــامی، محمد علیزاده، 
محمد معتمدی، هانا کامکار، علی لهراسبی، علی عبدالمالکی، 
محسن چاوشی، ساالر عقیلی، حجت اشرف زاده، مهناز افشار، 
روزبه حسینی کارگر، پوران درخشنده، سعید آقاخانی، منصور 
لشگری قوچانی، محمدرضا گلزار، مهدی سلطانی سروستانی، 
امیر آقایی، ایرج نوذری، حامد همایون، هومن حاج عبدالهی، 
ماهایا پطروســیان، مرجانه گلچین، شــهره لرستانی، بیژن 
بنفشه خواه، شهره سلطانی، نســرین مقانلو، آتیال پسیانی و 
کامبیز دیرباز ازجمله هنرمندانی هستند که با انتشار پیام های 
تسلیت در صفحات اجتماعی خود، به این حادثه واکنش نشان 

داده و خواستار  کمک به حادثه دیدگان شدند.

کافه خبر 

سینما

به مناسبت هفته کتابخوانی؛

رایگان عضو کتابخانه  شوید
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    برنامه تئاترهای این هفته اصفهان، برنامه ای نســبتا متنوع بوده 
و شامل نمایش های عروســکی و نمایش هایی برای رده سنی کودک و 
نوجوان است.  نکته جالب توجه این اســت که در ماه های اخیر برخی 
فرهنگسراها و ســالن هایی که پیش از این برای اجرای تئاتر استفاده 
نمی شــد، به خدمت هنر نمایش درآمده تا با وجــود کمبود در تعداد 
سالن های نمایش، تعداد اجراها در این روزها کاهش چشمگیری نداشته 

باشد.

تئاتر احمدرضا رافعی بروجنی به نویســندگی ملیحه مرادی جعفری 
با نام »کابوس ســرخ« تا ۲۸ آبان هر شــب ســاعت ۱۹ در تاالر هنر 
روی صحنه می رود؛ عالقه مندان به تهیــه اینترنتی بلیت این نمایش 

می توانند به سایت partakticket.com مراجعه کنند.
تئاتر »چشــم های معصــوم مهتاب« بــه کارگردانی و نویســندگی 
ســعید الهیاری و با شــعار »به امید اینکه دیگر کودکی در حال کار 
در خیابان های شــهرمان نبینیم«، روایتی متفــاوت از بچه های کار 
است. بازیگران این نمایش را نگار عالمه، مبینا کاظمی، محمدحسن 

نصیری، اکبر خلقی و سعید الهیاری تشکیل می دهند.
این نمایش تا ۳۰ آبان ماه هر روز ســاعت ۱۷:۳۰ در مجتمع فرهنگی 
هنری کوثر واقع در خیابــان جی، خیابان مســجد علی روی صحنه 

می رود.
نمایشــنامه خوانی»گذر از آزمون« به کارگردانــی رادنوش مقدم، از 
نوشــته های آرتور میلر، با حضور ۱۲ نمایشــنامه خوان در هنرستان 
هنرهای زیبای اصفهان برگزار می شــود و تا ۲6 آبــان ادامه خواهد 

داشت.
عالقه مندان به حضور در این نمایشنامه خوانی می توانند هر روز ساعت 
۱۸ به سالن آمفی تئاتر هنرستان هنرهای زیبا واقع در خیابان مطهری 

مراجعه کنند.
هنرستان هنرهای زیبا عالوه بر نمایشــنامه خوانی »گذر از آزمون«، 
نمایشــنامه خوانی نمایش کمدی »شــایعه« را نیز در برنامه این ماه 
خود دارد. این برنامه به کارگردانی رادمهر کشــانی اثر ژان میشــل 
ریبه از ۲۲آبان شــروع شــده و تا ۲6 آبان ماه هر شب ساعت ۱۹:۳۰ 

اجرامی شود.
سالن نمایش اصفهان نیز این روزها میزبان عوامل تئاتر »از خواب هایم 
خون می چکد« به نویسندگی و کارگردانی احسان جانمی است. این 
نمایش تا ۲۸ آبان ماه ادامــه دارد؛ »از خواب هایم خون می چکد« هر 
شب ساعت ۱۸:۴۵ در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اجرا می شود. 

گفتنی است این نمایش در روز ۲۲ آبان اجرا نداشته است.

واکنش اهالی سینما به زلزله کرمانشاه
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مفاد آراء
8/211 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مردم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز چــاپ اصفهان آگهی می شــود و در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی نســبت به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر

 خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شــماره 139460302008009206 –  94/09/23- فرزانه رحیمی اســفه 
ساالری فرزند جهانگیر دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب خانه مفروزی 

از پالک 3755 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 158/46 مترمربع.
2. رای شماره 139460302008009207 –94/9/23 – سید محمد مهدی کهنگی 
فرزند سید احمد چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 3755 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 158/46  مترمربع.
3. رای شماره 139560302008005624 – 95/10/2-  امین فرجام فرزند ابوالقاسم 
ششدانگ یکباب خانه مخروبه مفروزی از پالک 1539 فرعي از32 اصلی دست قمشه 

به مساحت 255/02 مترمربع.
4. رای شماره 139560302008003426 –  95/5/28-  محمدرضا خاتمی فرزند 
سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1456 فرعي از 

50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 120/57مترمربع .
5. رای شماره 139560302008003427 –  95/5/28-  عترت یونسی  فرزند بهمن 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1456 فرعي از 50 اصلی 

اله آباد به مساحت ششدانگ 120/57مترمربع .
6. رای شماره 139560302008005865 – 95/10/11-  پیمان آقائی  فرزند لطف 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 328 فرعی از 23 اصلی 

سودآباد به مساحت ششدانگ 141/63 مترمربع.
7. رای شماره 139560302008005866 – 95/10/11-  آرزو صهبا  فرزند مسیح 
اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 328 فرعی از 23 اصلی 

سودآباد به مساحت ششدانگ 141/63 مترمربع.
8. رای شماره 139560302008006093 – 95/10/18-  فاطمه نباتی فرزند فضل 
اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 874 و 875  )که به شماره 5288 تبدیل 

شده است(  فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت 120/15 مترمربع.
9. رای شماره 139560302008006392 – 95/10/26-  یداله حاج گداعلی  فرزند 
رمضانعلی 0/59 سهم مشاع از 8/87 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 

658 فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت 180/50 مترمربع. 
10. رای شــماره 139660302008000481 – 96/1/30-  علــی جمالی فرزند 
هیبت اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 176 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 237/30 مترمربع.
11. رای شــماره 139660302008001528 – 96/3/23-  بدیع اله دباغ شهرضا 
 فرزند مســیح اله ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک
  4802 و 4803 فرعــی از 3 اصلــی موغــان به مســاحت ششــدانگ 214/70  

مترمربع.
12. رای شــماره 139660302008002624 – 96/5/15 -  حسین حجتی فرزند 
عبدالرسول 14 حبه و دو-پنجم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن از 72 حبه 
ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 3519  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 

ششدانگ 9/47 مترمربع.
13. رای شــماره 139660302008002627 – 96/5/15-  احمــد حجتی  فرزند 
عبدالرسول 14 حبه و دو-پنجم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن از 72 حبه 
ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 3519  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 

ششدانگ 9/47 مترمربع.
14. رای شــماره 139660302008002628 – 96/5/15-  اشرف حجتی فرزند 
عبدالرسول  7 حبه و یک-پنجم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن از 72 حبه 
ششــدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 3519  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت 

ششدانگ 9/47 مترمربع.
15. رای شماره 139660302008002629 – 96/5/15-  قدرت اله حجتی فرزند 
غالمحسین سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن از  ششدانگ یکباب مغازه 
مفروزی از پالک 3519  فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 9/47 مترمربع.

16. رای شــماره 139660302008002848 – 96/5/25-  صولت صدری فرزند 
منصورششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 4658  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 204 مترمربع.
17. رای شماره 139660302008003136 – 96/6/14-  نازآفرین محمودی فرزند 
غالمحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1 فرعی از 100 اصلی فیض آباد 
به مساحت 130/60 مترمربع در ازاء 128.24 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ 
پالک 100.1 انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمدرضا مدنی احدی از ورثه 

سید حسام مدنی.
18. رای شماره 139660302008003139 –96/6/14 -  منور انصاری فرد فرزند 
مصطفی ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1  فرعی از 100 اصلی 
فیض آباد به مســاحت 175/25 مترمربع در ازاء 175 ســهم مشاع از 84000 سهم 
ششدانگ پالک 100.1 انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمدرضا مدنی احدی 

از ورثه سید حسام مدنی.
19. رای شــماره 139660302008003161 – 96/6/16-  مجید حق پناه فرزند 
فیض اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2491 )که قبال 

133 بوده(  فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ  145/7 مترمربع.
20. رای شماره 139660302008003176 – 96/6/16-  فاطمه رفیعی دهاقانی 
فرزند ولی اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2491  )که 

قبال 133 بوده(  فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ  145/7 مترمربع.
21. رای شماره 139660302008003273 – 96/06/22-  اسمعیل مجیدی فرزند 
هوشنگ ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 1719 فرعی از 
2 اصلی فضل آباد به مســاحت 165/00 مترمربع در ازاء 165- یکهزارم سهم مشاع 

از 36 سهم ششدانگ پالک 2.1719 انتقال عادی بیواسطه از طرف محمود ربیعی.
22. رای شماره 139660302008003321 – 96/6/25-  فاطمه کاظم زاد فرزند 
رسول دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 195 فرعی 

از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ  113/19 مترمربع.
23. رای شــماره 139660302008003322 – 96/6/25-  علی اصغر کاظم زاد  
فرزند رســول به والیت پدرش  دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه 

مفروزی از پالک 195 فرعی از 21 اصلی رشــکنه به مساحت ششدانگ  113/19 
مترمربع.

24. رای شماره 139660302008003323 – 96/6/25-  خدیجه کاظم زاد  فرزند 
حسن  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 195 فرعی 

از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ  113/19 مترمربع.
25. رای شــماره 139660302008003338 – 96/6/26-  شوکت صوری فرزند 
حسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 754  فرعی از 2 اصلی فضل آباد به 

مساحت 105/93 مترمربع.
26. رای شــماره 139660302008003356 – 96/6/28-  عبدالعلــی ربیعــی 
جرمفشادی فرزند یداهلل  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 904  فرعی از 2 

اصلی فضل آباد  به مساحت 25/10  مترمربع .
27. رای شماره 139660302008003386 – 96/6/29-  علی اکبر صالحی فرزند 
محمدجان ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 52  فرعی از 171 اصلی مهدیه  

به مساحت 167/48 مترمربع.
28. رای شماره 139660302008003387 – 96/6/29-  جهانشاد قره خانی عمله 
فرزند جهانگیر ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 1  فرعی  از 100 
اصلی فیض آباد به مســاحت 132 مترمربع در ازاء 132 سهم مشاع از 84000 سهم 
ششدانگ پالک 100.1 انتقال عادی مع الواسطه از طرف سید محمدرضا و پریچهر و 

فروغ همگی مدنی ورثه سید حسام مدنی به قانون ارث.
29. رای شــماره 139660302008003388 – 96/6/30-  حسین رئیسی  فرزند 
مذکور ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 52  فرعی از 171 اصلی 

مهدیه به مساحت  168 مترمربع.
30. رای شــماره 139660302008003389 – 96/6/30-  احمد افشاری  فرزند 
هادی ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 52  فرعی از 171 اصلی مهدیه  به 

مساحت 168 مترمربع.
31. رای شماره 139660302008003393 – 96/6/30-  محمدرضا یاوری  فرزند 
خلیل ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 950  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت  209/21 مترمربع.
32. رای شماره 139660302008003399 – 96/06/30-  حلیمه میرزائی  فرزند 
حسن یک دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 
1676 )که به شماره 14065 تبدیل شــده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  

ششدانگ 242 مترمربع.
33. رای شماره 139660302008003400 – 96/6/30-  ناصر پوینده  فرزند حبیب 
اله  پنج دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی از پالک 
1676 )که به شماره 14065 تبدیل شــده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  

ششدانگ 242 مترمربع.
34. رای شــماره 139660302008003412 – 96/6/30-  حامد پورغالم  فرزند 
عبدالحسین سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزی 
از پالک 1676 )که به شماره 14065 تبدیل شــده(  فرعی از 2 اصلی فضل آباد  به 

مساحت ششدانگ 219 مترمربع.
35. رای شــماره 139660302008003413 – 96/6/30-  زهرا السادات مهدوی  
فرزند سید فضل اله  عبدالحسین سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه 
نیمه تمام مفروزی از پالک 1676 )که به شماره 14065 تبدیل شده(  فرعی از 2 اصلی 

فضل آباد  به مساحت ششدانگ 219 مترمربع.
36. رای شماره 139660302008003414 – 96/6/30-  سید ناصر موسوی  فرزند 
سید منصور  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 440  فرعی  از 21 اصلی رشکنه 

به مساحت  225 مترمربع.
37. رای شماره 139660302008003418 – 96/6/30-  علی دهقان شهرضائی  
فرزند ولی اله  ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پــالک 517  فرعی از 3 اصلی 

موغان به مساحت  17/45 مترمربع.
38. رای شماره 139660302008003419 – 96/6/30-  مهین دهقان شهرضائی  
فرزند ولی اله  ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 517  فرعی  از 3 اصلی موغان 

به مساحت  17/95 مترمربع.
39. رای شماره 139660302008003420 – 96/6/30-  مجید یزدخواستی فرزند 
اکبر  ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1532 و 1533  فرعی  که به شماره 

14103 تبدیل شده است از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت  163/80 مترمربع.
40. رای شــماره 139660302008003421 – 96/6/30-  مهین صادقپور فرزند 
امیر ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 102  فرعی  از 176 اصلی اسالم آباد  به 

مساحت  103/15 مترمربع.
41. رای شــماره 139660302008003422 – 96/6/30-  مهین صادقپور  فرزند 
امیر  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 102  فرعی  از 176 اصلی اسالم آباد  به 

مساحت  187/20 مترمربع.
42. رای شــماره 139660302008003424 – 96/6/30-  اکبر اسماعیلی  فرزند 
محمد  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 106  فرعی  از 32 اصلی دست قمشه  

به مساحت  93 مترمربع.
43. رای شماره 139660302008003427 – 96/6/30-  نصراله انصاری  فرزند 
عوضعلی  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1  فرعی  از 100 اصلی فیض آباد  
به مساحت  114 مترمربع در ازاء تمامت 114 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ 

انتقال عادی از طرف سید محمدرضا مدنی احد از ورثه حسام مدنی.
44. رای شماره 139660302008003430 – 96/06/30-  مرضیه پورمند  فرزند 
عباس سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1036  فرعی  از 

2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 243/30 مترمربع .
45. رای شــماره 139660302008003431 – 96/06/30-  امیر نصیرپور  فرزند 
عبدالکریم سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1036  فرعی  

از 2 اصلی فضل آباد  به مساحت ششدانگ 243/30 مترمربع .
46. رای شماره 139660302008003580 – 96/07/06-  فاطمه اباذری  فرزند 
حسینعلی  ششــدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 618 و 618/1  فرعی که به 

شماره 2513 تبدیل شده است از 21 اصلی رشکنه  به مساحت 16/22 مترمربع.
47. رای شــماره 139660302008003607 – 96/7/10-  مهرداد یزدی  فرزند 
حسین چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 5517 فرعی  از 

3 اصلی موغان  به مساحت  ششدانگ 155/65 مترمربع.
48. رای شــماره 139660302008003608 – 96/07/10-  اعظم جاوری  فرزند 
بهمن دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 5517 فرعی  از 3 

اصلی موغان  به مساحت  ششدانگ 155/65 مترمربع.
49. رای شماره 139660302008003611 – 96/7/10-  حبیب اله رحیمی  فرزند 
براتعلی ششدانگ یکباب ساختمان نیمه تمام مفروزی از پالک 1  فرعی  از 100 اصلی 
فیض آباد  به مساحت 160 مترمربع در ازاء 160 سهم شماع از 84000 سهم ششدانگ 

پالک 100.1 انتقال عادی از طرف پرچهر مدنی احدی از ورثه حسام مدنی.
50. رای شماره 139660302008003617 – 96/7/11-  پری شوقی  فرزند قاسم  
ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 12  فرعی  از 33 اصلی مهرقویه  به مساحت 

220/54 مترمربع.
51. رای شماره 139660302008003766 – 96/7/19-  فاطمه صدیقیان  فرزند 

ولی اله  ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه تمام مفروزی از پالک 1562  فرعی  از 2 
اصلی فضل آباد  به مساحت 209/27 مترمربع.

52. رای شــماره 139660302008003879 – 96/07/25-  حمیدرضا فروزنده 
شهرکی  فرزند فریدون ششدانگ:

الف( قسمتی از یک واحد پاساژ مفروزی از پالک 1.2127 به مساحت 30 مترمربع که 
به انضمام پالک های 8500 و 8236 و 2126 و 8346 و 8347 و 8818   فرعی  از 1 

اصلی ابنیه جمعا تشکیل یک واحد پاساژ را داده است. 
ب( قسمتی از یک واحد پاساژ مفروزی از پالک 1.8818 به مساحت 23/46 مترمربع 
که به انضمام پالک های 8500 و 8236 و 2126 و 8346 و 8347 و 2127   فرعی  از 

1 اصلی ابنیه جمعا تشکیل یک واحد پاساژ را داده است. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/08/9

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/08/24       
م الف: 660   سید اسداله موسوی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا                                                                      

اجراييه
پرونــده:  9610420350200277  شــماره  ییــه: اجرا 8 شــماره  /420
9509980350201063 شماره بایگانی شعبه:951238 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی 96/3/27-9609970350200503  
محکوم علیه احمد عباســی فرزند حبیب اله به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم 
دادخواست 95/12/22 تا زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و 7/469/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و 5/700/000 ریال بابت حق الوکاله در حق محکوم له شرکت 
پخش مواد غذایی صفاپخش )ســهامی خاص( به مدیریت آقایان علی اکبر ستاری، 
سعید  مجیدی تبریزی و محمد تقی شــکروی به نشانی تهران خ ولیعصر محمودیه 
کوچه تیر پالک 4 طبقه همکف  با وکالت نورالدین پیغان فرزند علی جان به نشانی 
اصفهان خ بزرگمهر چهار راه هشت بهشت انتهای هشت بهشت شرقی نبش چهار 
راه سعدی و 12/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم است.  
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 23957 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)449 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

پرونــده:  9610420351400295  شــماره  ییــه: اجرا 8 شــماره  /423
9509980351400571 شماره بایگانی شعبه:950653 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه غیابی مربوطه 9509970351401933 
محکوم علیه سید جمال قریشی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 859/700/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
1395/7/4 لغایت وصــول و مبلغ 27/649/500 ریال بابت هزینه دادرســی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفــه ) مرحله بدوی( در حق محکوم لــه محمد ممزائی فرزند 
ولی به نشانی اصفهان میدان نقش جهان بازار لباف ها پالک 30 صنایع دستی ترنج 
همراه 09133254371 و پرداخت مبلغ 42/985/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 23923 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )416 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/621 مرجع رســیدگی: شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان، کالســه پرونده 577/96 حل 8 ، وقت رســیدگی ســاعت 
5/15 بعداز ظهر روز ســه شنبه مورخه 1396/10/12، مشــخصات خواهان: حافظ 
شــیرازی فرزند اصغر با وکالت مریم مشتاقی به نشــانی خمینی شهر محله قائمیه 
خ ســعادت کوچه ش زلقی پ 32، مشــخصات خوانده: مجتبی حاجــی پور علی 
آبــادی فرزند محمد،  خواســته و بهــای آن:  مطالبه مبلــغ 200/000/000 ریال 
وپرداخت کلیه خسارات دادرسی، دالیل خواهان: فتوکپی چک مصدق 846811-
95/10/22، گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 

یک نوبت آگهی می گــردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.

 م الف: 5646 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )187 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکيت
8/667 شــماره: 434676-96/8/16 نظر به اینکه بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
شهرستان تیران و کرون با ارائه دو برگ استشــهادیه محلی که هویت شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین شماره 775 
فرعی از 182 اصلی بخش دوازده ثبتی اصفهان شده که ملک مورد نظر در دفتر 174 
صفحه 539 ذیل شماره 30382 ثبت و ســند مالکیت 885720 صادر و تسلیم شده 
اســت. اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل آن به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم 
می گردد. م الف: 311 مهدی شبان اداره ثبت اسناد و امالک تیران وکرون)178 

کلمه، 2 کادر(
مزايده

8/641 شماره مزایده: 139604302132000002 به موجب پرونده اجرائی کالسه 
فوق شش دانگ یک باب مرغداری پالکهای یک فرعی از 72 اصلی و یک فرعی از 
201 اصلی واقع در اردستان ناحیه برزاوند به  آدرس اردستان جاده نیسیان به نهوج که 
در صفحات 61 و 64 و 124 و 127 دفاتر 282 و 279 سابقه ثبت دارد و مع الواسطه به 
آقایان ابوالفضل و ابوالقاسم زائری امیرانی منتقل شده است، طبق سند رهنی شماره 
48940 مورخه 1391/11/21 دفترخانه 50 اردستان در قبال مبلغ 1/430/000/000 
ریال در رهن بانک کشاورزی اردســتان قرارگرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ 9/550/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 15480 متر مربع می 
باشد و مستحدثات مرغداری شامل چهار باب سالن به مساحت حدود 2150 متر مربع 
از نوع دیوار باربر اجری در اطراف و ســتونهای فلزی و تیرهای فلزی و سقف قوسی 
با ارتفاع حدود چهار متر نمای خارجی اجر لفتون و بدنه کشــی بدنه داخلی اجری و 
بند کشی کف سیمانی و شامل سه خط دان خوری اتوماتیک و چهار خط آبخوری و 
چهار دستگاه هواکشی به قطر 1/4 متر و دو دستگاه هیتر جت می باشد سالن آسیاب 
و انبار دان شامل یک باب سالن به مســاحت حدود 126 متر مربع از نوع دیوار اجری 
ســقف خرپای فلزی و ورق گالوانیزه کرکره ای به ارتفاع حدود 5 متر کف سیمانی 
و درب و پنجره فلزی و رنگ روغنی بدنه داخلی اجری و بندکشــی و یک دســتگاه 
آسیاب و میکسر و باال بر می باشد انباردان شــامل یک باب سالن به مساحت حدود 
175/5 متر مربع از نوع دیوار اجری سقف خرپای فلزی و ورق گالوانیزه کرکره ای به 
ارتفاع حدود 8 متر کف سیمانی بدنه داخلی سیمانی می باشد مسکونی کارگری این 
ساختمان به مساحت حدود 58 متر مربع از نوع دیوار باربر اجری و سقف قوسی اجری 
کف موزاییک بدنه داخلی ســفید کاری بدنه تراس اجر لفتون و بندکشی سرمایشی 
پنکه سقفی و گرمایشی بخاری گازی می باشدمســکونی و اداری این ساختمان به 
مساحت حدود 172 متر مربع از نوع دیوار باربر اجری سقف قوسی اجری درب و پنجره 
پروفیلی فلزی و رنگ روغنی بدنه داخلی اجرنما و بندکشی کف سیمانی بدنه خارجی 
اجرنما و بندکشی موتورخانه این ساختمان به مساحت حدود 20 متر مربع از نوع دیوار 
باربر آجری و سقف شیروانی بدنه خارجی اجرنما و بندکشی بدنه داخلی سفیدکاری و 
یک دستگاه موتور ژنراتور مستعمل و تابلو برق وجود دارد انبار لوازم این ساختمان به 
مساحت حدود 20 متر مربع از نوع دیوار باربر آجری و بندکشی درب و پنجره پروفیلی 
سقف طاق ضربی و بدنه داخلی سیمانی می باشد آب انبار این ساختمان به مساحت 
حدود 80 متر مربع و ارتفاع حدود 3/5 متر و سقف از نوع خرپای فلزی و ورق کرکره 
ای گالوانیزه می باشد استخر ذخیره آب این ساختمان به مساحت حدود 275 متر مربع 
 و ارتفاع حدود 2/5 متر از نوع دیوار مصالح بنایی و پالســتر سیمان و عایق ایزوگام 
می باشد حصارکشــی و محوطه سازی محوطه مرغداری تســطیع شده و تعدادی 
درخت در محوطه مشاهده گردید دیوار کشی ضلع شمالی از نوع اجرلفتون و بندکشی 
و به طول حدود 151 متر و ارتفاع حدود سه متر دیوارکشی ضلع جنوبی از نوع بلوک 
ســیمانی و به طول حدود 130/5 متر و ارتفاع حدود 2 متر دیوارکشی ضلع شرقی و 
غربی از اجر و سیمان و سنگ الشه به طول حدود 221/5 متر و ارتفاع 2 متر می باشد 
و ساختمان دارای انشعابات برق و گاز و آب می باشد پالکهای فوق از ساعت 9 الی 12 
روز شنبه مورخ 1396/9/18 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده ازمبلغ 9/550/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 1396/8/24 م الف: 317 ثبت اسناد و امالک اردستان 

اداره اجرای اسناد رسمی اردستان )727 کلمه، 8 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/862 نظر به اینکه خواهان علی مقری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
مجتبی قائمی مجارشین  به مجتمع شورای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس 
از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 703/96 ثبت و برای تاریخ 
96/09/26 ساعت 17:40 وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی 
حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند .انتشار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 5/2/96/576 عباس اربابی مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف 

آران و بیدگل )146 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/863 نظر به اینکه خواهان علی مقری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
مجتبی قائمی مجارشین  به مجتمع شورای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس 
از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 704/96 ثبت و برای تاریخ 
96/09/26 ساعت 17:50 وقت رسیدگی تعیین گردیده و از آنجا که خوانده فوق الذکر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی 
حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رســیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند .انتشار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 5/2/96/577 عباس اربابی مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف 
آران و بیدگل  )145 کلمه، 2 کادر(
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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  
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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
تاریخ انتشار نوبت دوم:96/08/24

م الف :5527 آقای نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
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اجراييه
پرونــده:  شــماره    9610420350900308 اجراییــه: شــماره   8 /438
9509980350900997 شــماره بایگانــی شــعبه:951145 بموجب درخواســت 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9610090350902512 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609970350900396 محكوم علیه 1- پیمان پایه دار فرزند حسن 2- حسن پایه 
دار فرزند غالم حیدر هر دو به نشانی اصفهان ملک شهر شهرک نگین خیابان دانش 
خیابان حكمت کوی پیام کدپســتی 8149837961 محكومنــد به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ سیصد میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 104/334/000 
ریال هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 94/10/28 
لغایت زمان پرداخت محكوم به که در هنگام اجرای حكم محاسبه می گردد و پرداخت 
حق الوکاله وکیل در حق محكوم له احمد جزینی درچه فرزند اسداله به نشانی اصفهان 
خ دکتر حسابی نبش پل هوایی ساختمان آریا طبقه دوم کدپستی 8431975661 همراه 
09133266176 با وکالت مسعود مهراب پور فرزند فضلعلی به نشانی اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی حد فاصل چهار راه وکال و شیخ مفید جنب داروخانه رامین کوی 
شهیدان همتی پالک دوم واحد دوم کدپستی 8163848854 تلفن 09133266176 
و پرداخت نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی است و رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی 
می باشد. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 23899 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)491 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/638 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1026/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4 بعداز ظهر روز شنبه 
مورخه 1396/10/02، مشخصات خواهان: علیرضا حاجی حیدری فرزند رضا خمینی 
شهر بلوار بسیج فجر 3 پ 11، مشخصات خواندگان: 1- مختار محمدی فرزند علی 

2- عباسعلی رهنمازاده فرزند قنبر،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه 190/000/000 
ریال بابت 2 فقره چک بانک عهده پست بانک به شــماره 931/00082878 مورخ 
95/4/25 و گواهینامه عدم پرداخت و کلیه خســارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید لغایت زمان اجرای حكم، دالیل خواهان: 1- کپی چک 931/00082878 
مورخ 95/4/25 وگواهینامه عدم پرداخت، گــردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یكی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 5655 شــعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/639 مرجع رسیدگی: شعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان، کالسه پرونده 1027/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/10 بعداز 
ظهر روز شنبه مورخه 1396/10/02، مشــخصات خواهان: علیرضا حاجی حیدری 
فرزند رضا خمینی شــهر بلوار بســیج فجر 3 پ 11، مشــخصات خوانده: عباسعلی 
رهنمازاده فرزند قنبر،  خواســته و بهای آن:  مطالبه وجــه 52/000/000 ریال بابت 
چک 450462/37 عهده بانک ملت مورخ 95/2/20 به انضمام کلیه خسارات هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه از سررسید لغایت زمان پرداخت، دالیل خواهان: 1- کپی چک 
شماره 1262/450462/37 مورخ 95/2/20 و گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المكان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشــر آگهی در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5656 شعبه سوم حقوقی شورای

  حل اختــالف شهرســتان خمینی شــهر )مجتمــع شــماره یــک( )200 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ رای
8/644 کالسه پرونده 96/389 شــماره دادنامه: 985 - 96/7/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: مجتبی کریمی فرزند محمد 
به نشانی خمینی شهر خ 17 شهریور فلكه کاج جنب کابینت سازی رضایی کدپستی 
841591666،  خوانده: فرید اله پورمند فرزند احمد علی به نشانی اصفهان خ رزمندگان 
کوچه میالد 19 روبروی مجتمع فرهنگیان بن بست ســتاره )فعاًل مجهول المكان( 
خواســته: مطالبه وجه چک، گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در 
خصوص دادخواست تقدیمی آقای مجتبی کریمی  به طرفیت آ قای فرید ا... پورمند 
به خواســته مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 931671 
مورخ 96/02/17 عهده بانک انصار به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  
نظر به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه 

به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخ 96/07/25 و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
از جانب وی و با توجه به نظریه مشورتی اعضا شــورا و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب بقای دین و مســتندا به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل 
اختالف 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 
از قانون آیین دادرســی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و 
چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/350/000 ریال بابت خسارت 
دادرسی و پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حكم که توسط 
دایره محترم اجرای احكام حقوقی بر اســاس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز 
پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد.  م الف:5662 شــعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )359 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9309970350901461 دادنامــه:  شــماره   8 /271
9309980350900347 شماره بایگانی شعبه: 930391 خواهان: بانک مهر اقتصاد 
نوین- حمید نوری با وکالت خانم معصومه کریمی نورالدین وند به نشانی اصفهان چهار 
راه توحید ط دوم بانک ملت ساختمان بهسامان واحد 7 موسسه حقوقی جم، خواندگان: 
1- خانم مریم باورصاد جهانگیریان 2- آقای امیرمسعود ایمن همگی به نشانی اصفهان 
میدان ماه فرخی کوی گلشن ک معلم پ 12 هر دو به نشانی مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه وجه بابت، دادگاه با بررســی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی خواهان بانک مهر 
اقتصاد با وکالت معصومه کریمی نورالدین وند به طرفیت خواندگان 1- مریم باورصاد 
جهانگیریان 2- امیر مسعود ایمن به خواسته مطالبه مبلغ 58/800/000 وجه یک فقره 
چک به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی 
و فتوکپی مصدق چک شــماره 871274 عهده بانک سپه و گواهینامه عدم پرداخت 
بانک محال علیه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ایراد دفاع در قبال دعوی مطرح 
شده و عدم ارایه دلیل بربرائت ذمه خود و با توجه به وجود اصل چک در ید خواهان که 
دلیل بر اشتغال ذمه صادر کننده می باشــد دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد ماده 
313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ 58/800/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 1/741/500 ریال بابت هزینه 
دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محكوم می 
کند. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید 
چک در زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 
 اســت. م الف: 23900 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهــان )305 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970367800043 دادنامــه:  شــماره   8 /272
9609980367800021 شماره بایگانی شعبه: 960027 خواهان: ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( به نشانی اصفهان- خ حكیم نظامی- خ حسین آباد پالک 40، خوانده: 
مجهول المالک، خواسته: تعیین تكلیف شش دانگ پالک ثبتی شماره 1357، گردشكار: 

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
به شماره 443983 مورخ 95/12/17 مبنی بر تعیین تكلیف شش دانگ پالک ثبتی 
شماره 1357 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان،نظر به اینكه به داللت جوابیه ثبت اسناد و 
امالک منطقه جنوب اصفهان به شماره 4420275309663 مورخ 94/2/15 این پالک 
ثبتی مجهول المالک ثبتی بوده و به نام کسی ثبت نگردیده بدین نحو که هر چند اعیانی 
یک باب حمام به شــماره 1357 از طرف رضا اسفندیاری وعرصه آن از طرف انجمن 
غرب اصفهان تقاضای ثبت گردیده لیكن پذیرش ثبت بعمل نیامده است علی هذا هر 
چند در حال حاضر ملک مذکور به صورت 9 باب مغــازه در تصرف ورثه مرحوم رضا 
اسفندیاری قرار دارد لكن به لحاظ قانونی، مجهول المالک ثبتی بوده و با استناد به ماده 
28 قانون مدنی و فرمان مورخ 68/2/6 امام خمینی)ره( و بند 3 نامه شماره 1/19718 
مورخ 90/10/25 دفتر مقام معظم رهبری و بخشنامه مورخ 92/3/27 ریاست محترم 
قوه قضائیه، از باب اموال در اختیار ولی فقیه، با اتــكاء به ماده 20 اصالحیه آیین نامه 
نحوه رســیدگی به پروند های موضوع اصل 49 قانون اساســی حكم به ضبط شش 
 دانگ پالک ثبتی مارالذکر به نفع ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( صادر و اعالم میدارد. 
 م الف: 23943 دادگاه ویــژه اصل 49 قانون اساســی اصفهــان )270 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

8/178 کالسه پرونده: 960201 تاریخ رسیدگی: 96/5/11 مرجع رسیدگی: شعبه 24 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: میالد جعفری با وکالت 1- محمد علی شمس 
2- امیر محمد شمس هر دو به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع کوثر واحد 516،  
خوانده: اکبرآقا مداح  به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه 7  فقره چک به 
شماره های 392866-95/10/30 و 392857-95/8/14 و 392870-95/11/15 و 
392871-95/11/22 و 392872-95/11/29 و 392868-95/10/17 و 392869-

95/11/8 به مبلغ 190 میلیون ریال بانضمام کلیه خســارات دادرسی و قانونی و حق 
الوکاله وکیل و قرار تامین خواسته، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی  میالد جعفری با وکالت 1- محمد علی شمس 2- امیر محمد شمس 
به طرفیت اکبرآقا مداح به خواسته مطالبه 7 فقره چک به شرح باال  تقدیمی از ناحیه 
خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول 
مســتندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه، 
معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نكرده است، مستنداً به ماده 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
و حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ یكصد و نود میلیون ریال بابت وجه چک 
های مورد دعوی و مبلغ سه میلیون و هفتصد وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چكها تا زمان اجرای حكم بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشــد. م الف:22877 شعبه 24 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 351 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
8/189 کالســه پرونده 960259 شــماره دادنامه: 9609976794800819 تاریخ 
دادنامه: 96/7/12 مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
آقای عبدالحمید کالنی به نشانی اصفهان خ فردوسی کوچه مهیاری ساختمان 372 
واحد2،  خوانده: آقای بهمن کاظمی شرامین  به نشــانی مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه ، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
عبدالحمید کالنی به طرفیت آقای بهمن کاظمی شــرامین به خواسته مطالبه مبلغ 
180/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شــماره 653345 به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقا اصول اسناد و مدارک در ید خواهان 
که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و اینكه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا 
مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نكرده است شورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مســتنداً به مواد  310، 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ یكصد و هشتاد میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ ســه میلیون و چهارصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محكوم به 
طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق  خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس  ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:22846 شعبه 18 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )315 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/186 کالسه پرونده اصلی: 960124 شــماره دادنامه: 9609976794500545 
تاریخ رســیدگی: 96/4/28 مرجع رسیدگی کننده: شــعبه 15 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: اسداله سعیدی به نشانی خمینی شهر بلوار منتظری  با وکالت زهرا 
عسگری به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به 3 راه شهید رجایی نبش 
کوچه 108، خوانده: مریم رودباری به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه، 
گردشكار:  به تاریخ 96/4/20 شعبه 15 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960124 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی اسداله سعیدی با وکالت زهرا عســگری به طرفیت مریم رودباری به خواسته 
مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره های 358228-95/6/25 و 95/7/29-358229 
عهده بانک تجارت جمعًا به مبلغ 30/000/000 ریال  به انضمام مطلق خســارات 
قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینكه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده شــورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به 
مواد  198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حكم بر محكومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 980/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ) موصوف ( تا زمان 
وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 

خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 
20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می 
باشد. م الف: 22858 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)322 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

8/185 کالسه پرونده اصلی: 960125 شماره دادنامه: 9609976794500546 تاریخ 
رسیدگی: 96/4/28 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: اسداله سعیدی به نشانی خمینی شهر بلوار منتظری کوچه شهید ابراهیم روح 
الهی با وکالت زهرا عسگری به نشــانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به 3 
راه شهید رجایی نبش کوچه 108، خوانده: ابوالحسن عماد دریس به نشانی مجهول 
المكان، خواسته: مطالبه وجه، گردشــكار:  به تاریخ 96/4/20 شعبه 15 با عنایت به 
محتویات پرونده کالسه 960125 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 
ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی اسداله سعیدی با وکالت زهرا عسگری 
به طرفیت ابوالحسن عماد دریس به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
774798-95/3/25 عهده بانک تجارت جمعاً به مبلغ 48/000/000 ریال  به انضمام 
مطلق خســارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اینكه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت 
ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد  198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حكم بر محكومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/425/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 95/3/25 ( تا 
زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 
20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می 
باشد. م الف: 22860 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)325 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

8/183 کالسه پرونده 960257 شماره دادنامه: 96/6/15-9609976795700855 
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احمد صابریان 
مدیریت قرض الحسنه حضرت محمد به نشانی اصفهان خ حكیم نظامی جنب کوچه 
33،  خوانده: صفی ا... احمدی  به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه چک 
شماره 95/9/5451594 به مبلغ 16/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست احمد صابریان به مدیریت قرض الحسنه حضرت محمد به طرفیت صفی 
ا... احمدی به خواسته مطالبه مبلغ 16/000/000 ریال وجه بخشی از یک فقره چک 
به شماره 545159-95/9/4 عهده بانک سپه شعبه سده لنجان به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت 
وجه چک از ناحیه بانک محــال علیه و با توجه به اظهارات خواهان و دادخواســت 

تقدیمی و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی شــورا و نظر به اینكه اصل سند 
تجاری در ید دارنده چک حكایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی 
دارد و نظر به اینكه از ناحیه خوانده دلیلی که حكایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/6/7 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای 
حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون 
آیین دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/9/4 
تا زمان اجرای حكم بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
1/345/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 
روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
می باشد. م الف:22913 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )377 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/182 کالسه پرونده 960380 شماره دادنامه: 96/6/15-9609976795700857 
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض 
الحسنه حضرت محمد به مدیریت احمد صابریان به نشانی اصفهان خ حكیم نظامی 
جنب کوچه 33،  خوانده: محمد مرشدی  به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه 
وجه چک شماره 890812-95/11/17 به مبلغ 13/000/000 ریال  به انضمام مطلق 
خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه، گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شــورا: در خصوص دادخواست صندوق قرض الحســنه حضرت محمد به مدیریت 
احمد صابریان به طرفیت محمد مرشــدی به خواســته مطالبه مبلغ 13/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 890812-95/11/17 عهده بانک سپه به انضمام 
خسارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیــه بانک محال علیه و با توجه بــه اظهارات خواهان 
 دادخواست تقدیمی و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینكه اصل

 ســند تجاری در ید دارنده چک حكایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال 
ذمه وی دارد و نظر به اینكه از ناحیه خوانــده دلیلی که حكایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/6/7 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتحصاب دین و مستنداً به ماده 
11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حكم به محكومیــت خوانده و به 
پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک 95/11/17 تا زمان اجرای حكم بر اســاس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/257/500 ریال هزینه دادرســی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و بمدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:22911 
 شــعبه 27 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )373 کلمه، 

4 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
8/456 چــون تحدید حدود ششــدانگ یكباب ســاختمان پــالک 368 فرعی از 
 7949 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان کــه طبــق پرونــده ثبتی به
 نام اکبر خاکی نهاد و علیرضا خاکی نهاد فرزندان مصطفی در جریان ثبت است و آرای 
شماره 13960302027005560 و 13960302027005566 مورخ 1396/5/16 
از طرف هیات حل اختالف موضــوع قانون تعیین تكلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
 نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینكه تحدید حدود اولیه پالک

 اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/9/18 
روز  شنبه ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالكیــن و مجاورین اخطار مــی گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون 
 ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبــق مــاده 86 آئیــن نامه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظرف مــدت یک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت به 
مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعوی خــود را بــه این 
 منطقــه ثبتی ارائــه نمایــد در غیر ایــن صــورت متقاضی ثبــت و یــا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:25436 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان)272 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

اینكــه  بــه  نظــر   1396 /8 /16-1396 /04 /434187 شــماره:  8 /594
ســند مالكیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 1363 فرعــی از 51- اصلی واقع 
 در نطنــز بخش 9 حــوزه ثبتــی نطنز ذیــل ثبــت 18328 در صفحــه 37 دفتر

 امــالک جلد 190 بــه نام علــی دهقانی موغاری تحت شــماره چاپی مسلســل 
664987 ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت، ســپس به موجب ســند شماره: 
93614-94/11/28 و 95421-95/12/21 دفترخانه اســناد رســمی شــماره 7 
نطنز در قبال مبلغ ســه میلیارد ریال نزد بانک مسكن شــعبه نطنز رهن می باشد. 
ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 960407061523711-
 96/08/14 بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلی کــه امضاء شــهود آن

 ذیل شــماره: 64182-96/08/13 بــه گواهی دفترخانه 7 نطنز رســیده اســت 
 مدعی هســتند که ســند مالكیت آن به علت اسباب کشــی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای ســند مالكیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
 تبصره یک اصالحــی ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت  در یــک نوبت آگهی 
می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالكیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
 نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالكیت به ارائه کننده سند مسترد گردد

 بدیهی اســت اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صورت 
اعتراض اصــل ســند مالكیت یــا ســند معامله ارائــه نشــود اقدام بــه صدور 
ســند مالكیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. م الــف: 400 
 عباســعلی عمرانــی رئیــس ثبــت اســناد و امــالک نطنــز)273 کلمــه،

 3 کادر(
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فوتو نکتهپایداری

درمحضر بزرگان

اگر فرزندتان شیطنت می کند 
ناراحت نشوید

امام صادق علیه الســام فرمودند: » بگذار پسرت هفت سال اول 
را بازی کند. هفت سال دوم او را تادیب کن و هفت سال سوم نیز 
پیوسته مراقب او باش؛ اگر رستگار شد، چه بهتر و گر نه خیری در 
او نخواهد بود.« آیت ا... مجتهدی در شــرح این حدیث اینچنین 
می گوید: کودکانی که خیلی شیطنت می کنند، در آینده کاره ای 
خواهند شد. اگر بچه شما زیاد شیطنت می کند ناراحت نباشید. 
بچه هایــی که مثل دنبه همــه اش افتاده اند و هیچ شــیطنتی 
نمی کنند ، چیزی نمی شوند. ایشان نقل می کنند: عده ای پیش 
آمیرزا مسیح، امام جماعت مسجد جامع تهران شکایت بچه اش 
را کردند و گفتند:» آقا، شــما خودتان به این خوبی هستید، اما 
این بچه شما دیوار راست را می گیرد و باال می رود و حواس ما را 
موقع نماز پرت می کند« آمیرزا میسح می گوید: »الی آجرها را 
بند کشیده اید؟« آنها می گویند:» نه، هنوز بند نکشیده ایم، تازه 
ساخته ایم« آمیرزا مســیح می گوید: » من بچه که بودم از دیوار 
بند کشیده شده باال می رفتم« باال رفتن از دیوار بند کشیده شده 
خیلی سخت تر است. اگر بند نکشیده باشند، الی آجرها باز است 
و بچه دســتش را الی آجرها می گذارد و باال می رود؛ اما اگر بند 
نکشیده  باشند دیگر نمی شــود. پس با بچه هایتان که شیطنت 
می کنند تند صحبت نکنید، بگذارید شیطنت کنند؛ اینها بزرگ 

که بشوند یک چیزی خواهند شد.

سیمای پیامبر)ص( در نهج البالغه؛

محمد )ص(؛ پیشوای پارسایان 

وچراغ افروز هدایت جویان

رحلــت پیامبــر اکــرم )ص( بي تردیــد  سمیه مصور  
بزرگ ترین مصیبت وارد شــده بر بشریت 
است وعالم انساني با رحلت جانگداز آن حضرت چیزي را از دست داد 
که با مرگ هیچکس چنین مصیبتي را تجربه نخواهد کرد. عمق این 
حادثه غم انگیز ومصیبت فقدان پیامبر را کســاني درك مي کنند که 
بیشترین معرفت و شناخت را نسبت به شخصیت پیامبر داشته باشند 
وچه کسي به اندازه علي)ع( حقیقت و ابعاد شخصیت رسول خدا)ص( 

را مي شناسد؟
 چرا که علی تربیت شــده مکتب پیامبر)ص( و پرورش یافته دامان 
پرمهر آن حضرت اســت  وآنچنان فضیلت ها و کماالت شخصیتي و 
وجودي پیامبر)ص( در جان او شــکل گرفته که خداوندسبحان او را 

»جان پیامبر)ص(« معرفي کرده است.
لذا هموســت که غم این مصیبت بردل وجانش سنگیني کرده ودر 
توصیف رحلت غم انگیز مقتداي خویش مــي فرماید: »پدر ومادرم 
فداي تو اي رســول خدا! با مرگ تو رشــته اي پاره شد که در مرگ 
دیگران این گونه قطع نشد، با مرگ تو رشته  پیامبري گسست و نزول 

وحي و اخبارآسماني قطع شد.
مصیبت تو، دیگر مصیبت دیدگان را به شــکیبایي واداشت و همه را 
در غم تو یکســان عزادار کرد. اگر امر به شــکیبایي و نهي از بي تابي 
نمي فرمودي، آنقدر اشک مي ریختم تاچشمه اشکم بخشکد، این درد 
جانکاه همیشــه در من مي ماند و اندوهم جاودانه مي شد وهمه اینها 
در غم فراق تو ناچیزاست. چه باید کرد که زندگي را دوباره نمي توان 
بازگرداند و مرگ را نمي شود مانع شد. پدر و مادرم فداي تو، ما را در 

پیشگاه پروردگارت یاد کن و در خاطر خود نگه دار.«
و  در بیان دیگــري هنگام دفن پیکر مطهر رســول خدا)ص( چنین 
مي فرماید: »صبر و شکیبایي بر هر مصیبتي  نیکوست؛ جز در غم فراق 
تو و بي تابي و ناشکیبایي زشت است جز در اندوه مرگ تو. مصیبت تو 
بزرگ و هر مصیبتي پیش از تو و پس از تو ناچیز است. و پیامبر رحلت 
نمود؛ گویا در ودیوار خانه در سوگش فریاد مي زد، گروهي از فرشتگان 
فرود مي آمدند وگروهي دیگر به آسمان پرواز مي کردند. گوش من از 
صداي آهسته آنان که برحضرتش نماز مي خواندند، پر بود؛ تاآنگاه که 

اورا در حجره اش دفن کردم.«
مصیبت مرگ خاتم انبیاء)ص( باید در نزد علی )علیه السام( این گونه 
توصیف شود؛ چراکه حضرت رســول)ص( از دیدگاه امیرالمومنین 
چنان عظمت روحي و معنوي دارد که هرگاه نام پیامبر)ص( و یاد او 
را به میان مي آورد با شیواترین ادبیات و زیباترین کلمات به تعظیم و 
ستایش آن حضرت پرداخته و ابعاد شخصیتش را با حالتي سرشار از 

عشق  و ایمان و خضوع بیان مي کند.
آنچه در ادامه می آیــد، گزیده ای از توصیفات حضــرت علی)ع( از 
ســیمای پیامبر)ص( در نهج الباغه اســت: »پیامبر)ص( پیشواي 
پارســایان و وســیله  بینایي و بصیرت براي هدایت جویان است. او 

چراغي با نور درخشان  و ستاره اي فروزان است.«
»خداونــد ســبحان پیامبر اکــرم را از درخــت انبیــا وچراغدان 

روشنایي و پیشــاني عظمت و از ناف بطحا و چراغ هاي روشنگر و 
سرچشمه هاي حکمت آفرید.«

»قرارگاه  پیامبر)ص( بهترین قرارگاه وخاندان او شریف ترین پایگاه 
است. در معدن کرامت و بزرگواري و مهدهاي عفت و پاکیزگي رشد 
کرد. دل هاي نیکوکاران، شیفته  او و چشم ها به سوي او متوجه گردید. 
خداوند به برکت وجــود او کینه ها را مدفون و آتــش خصومت ها را 

خاموش نمود.«
»آن لحظه اي که پیامبر )ص( را از شیر گرفتند، خداوند بزرگ ترین 
فرشته خود )جبرئیل ( را مامور تربیت پیامبر)ص( کرد تا شب و روز 

اورا به راه هاي کرامت و زیباترین اخاق عالمیان راهنمایي کند.«
»پیامبر)ص( در راه رضایت حق در کام هر دشــواري وبا فرو رفت و 
جام مشکات وناگواري هارا سرکشــید. روزگاري خویشاوندان او به 
دورویي و دشمني پرداختند و بیگانگان در کینه توزي و دشمني با او 
متحد شدند. اعراب براي نبرد با پیامبر)ص(، لجام گسیخته و تازیانه 
بر مرکب ها نواختند و از هر ســو گرد آمدند و از دورترین ســرزمین 
و فراموش شده ترین نقطه ها، دشــمني خود را بر پیامبر )ص( فرود 
آوردند. اما پیامبــر)ص( در برابر این همه دشــمني  وعداوت، در راه 
اعتاي کلمه »اهلل«، شکیبایي و پایداري را پیشــه کرد و هرگز این 

امواج مشکات و گرفتاري  او را از دعوت حق باز نداشت.«
»پیامبر)ص( انســان ها را به اطاعت خدا دعوت کرده و در راه دین با 
دشمنان پیکار کرد و آنان را مغلوب ساخت، هرگز همدستي دشمنان 
که او را دروغگو مي خواندند، او را از دعوت حق باز نداشت و تاش آنان 

براي خاموش کردن نور رسالت به نتیجه اي نرسید.«
»رسول خدا)ص( از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند و به دنیا با 
گوشه  چشم نگریست. دو پهلویش از همه فرو رفته تر )کنایه از الغري 
پیامبر( و شکمش از همه خالي تر بود. دنیا را به او عرضه کردند ولي او 
نپذیرفت. چون دانست خدا چیزي را دشمن دارد، آن را دشمن داشت 
و چیزي که خدا خوار شمرد، آن را خوار انگاشت. در زندگاني رسول 
خدا)ص( براي تو نشانه هایي است که تورا به زشتي ها و عیب هاي دنیا 
راهنمایي مي کند؛ زیرا پیامبر)ص( با نزدیکان خود گرســنه به سر 
مي برد و با مقام و منزلت واالیی که داشــت، زینت هاي دنیا از دیده 
او دور ماند. پس هر اندیشــمند باید با عقل خود به درستي  اندیشه 
کند که آیا خداوند محمد)ص( را به داشتن این ویژگي ها اکرام کرده 
یا او را خوار نموده اســت؟ اگر بگوید خوار کرده،  دروغ گفته و بهتاني 
بس بزرگ زده است و اگر بگوید اورا اکرام کرده، پس بداند خدا کسي 
راخوار شمردکه دنیا را براي او گســترانید و از نزدیک ترین مردم به 

خودش دور نگه داشت.
او با شکمي گرســنه از دنیا رفت و با سامت جسم وجان وارد آخرت 
گردید. او سنگي برسنگي نگذاشت)خانه اي مجلل نساخت( تاجهان 
را ترك گفت و دعوت پروردگارش را پذیرفت. چه بزرگ است منتي 
که خداوند با بعثت پیامبر)ص( بر ما نهاد و چنین نعمت بزرگي به ما 
عطا فرمود؛ رهبر پیشــتازي که باید اورا پیروي کنیم و پیشوایي که 

باید راه او را تداوم بخشیم.

امام حســن مجتبی) ع( مدت هفت ســال زمانــه و نحوه مدیریــت و 
رهبری جامعه اســالمی را توسط رســول خدا)ص( درک کردند و ضمن 
تجربه هایی که در زمان خلفای سه گانه از وضعیت مسلمانان   داشتند، در 
زمان امامت حضرت علی)ع( نیز در کنار پدر بزرگوارشــان در صحن های 
مختلف اجتماعی، سیاســی و نظامی حضور فعال داشــته و تجربه های 
واالیی از امامت ورهبری ایشان کسب نمودند. با شهادت امام علی)ع( 
جامعه رخوت زده مسلمانان با امام حسن)ع(  بیعت کردند، اما همان طور 
که در زمان حکومت پیشین بسیاری از مردم مطیع و گوش به فرمان 
والیت نبودند و امام)ع( خود را در اجرای ســیره و سنت پیامبر)ص( 
یاری نکردند، امام حسن مجتبی) ع( را نیز )با وجود اینکه با رغبت و 
میل جمعی به پیشوایی حکومت برگزیده بودند(، در شــرایط حساس 
و بحرانی تنها گذاشته و موجب شدند حکومت بر مسلمانان که شایسته 
کوتاهی  زمان  مدت  بیفتد.  نااهالن  دســت  به  است،  والیت  و  امامت 
پس از به دست گرفتن حکومت توسط ســبط اکبر پیامبر خدا، یکی 
پیمان  یعنی  مســلمین  جامعه  در  سیاســی  تحوالت  مهم ترین  از 
صلح با معاویه رخ نمود. امام حسن مجتبی ) ع( در برابــر این جریان، 
چه پیــش از امضای صلح نامه و چه پس از آن، بســیار مظلوم واقع 
شــدند. مردمی که در آغاز مشتاقانه دست بیعت و همراهی با امام)ع( 
داده بودند، در عمل پیشوای خود را به ترسویی و ضعف متهم کردند؛ این 
درحالی بود که در زمان امامت و رهبری امام علی)ع(، از ایشان همراهی 
و شجاعت های بسیاری در راه پیشرفت اسالم و مجاهدت در راه خدا 
مشاهده کرده بودند. همین نفوذ کالم را در زمان زمامــداری خود نیز به 
کار بردند، اما مــردم زمانه و بی وفایی آنان نســبت به والیت، امام)ع( 
را در شرایطی قرار داد که مجبورشــدند با بدترین مردم پیمان صلح 
ببندند. بر اساس مفاد این پیمان صلح، راه هرگونه تسلط و آسیبی به 
مسلمانان و بخصوص شیعیان بسته شده بود و مفاد مربوط به عدم انتخاب 
اینکه جلوی  اول  داشت:  اشاره  دو مسئله  بر  معاویه  از سوی  جانشین 
استمرار حکومت شــوم معاویه گرفته شــود و دیگر اینکه امام حسن 
) ع(  امیدوار است مسلمانان باتجربه حکومت معاویه دوباره به حمایت از 
والیت )که جانشینان واقعی و شایسته پیامبرخدا هستند(برخیزند. عهد 
شکنی معاویه در مدت کوتاهی الزم بود تا مردم کژاندیشی که پشتیبان 
والیت نبودند، متوجه عمق فاجعه زمامداری معاویه شوند. معاویه پس 
از ایــن پیمان به منبر رفت و تمام مفاد آن را باطل اعالم کرد. پس از 
وی، امام حســن مجتبی)ع( نیز به روشنگری علیــه معاویه پرداخت 
و مــردم را به هوشــیاری دعوت کرد: »اي مردم! بدانید که بهترین 
زیرکي ها، تقوي و بدترین حماقت ها، فجور و معصیت الهي است. اي 

مردم! اگر همه جا را به دنبال مردي بگردید که جدش رسول خدا باشد، 
بجز من و برادرم حسین)ع( کسي را نخواهید یافت. خداوند شما را به 
کردید!  رهــا  را  بیتش  اهل  ولي شما  کرد؛  هدایت  محمد)ص(  وسیله 
معاویه با مــن در امري منازعه کرد و به جنگ پرداخت که حق مسلم 
من بود و من چون یاوري نداشتم، براي حفظ جان امت اسالم، دست از 
حق خود برداشتم. شما با من بیعت کرده بودید تا با هر که صلح کنم، صلح 
کنید و با هر که بجنگم، بجنگید. من صالح امت را در صلح با او مي بینم 
و حفظ خون ها را بهتر از ریختن آنها مي دانم. غرض من خیرخواهي و 
صالح شما بود و عمل من براي هرکس چنین کند، حجت است. این، فتنه 
اي است براي مسلمانان و بهره اي قلیل و اندک براي منافقان تا وقتي 
حق تعالي غلبه حق را بخواهد و اسباب آن را میسر فرماید.»امام)ع( 
مجبور شــدند برای حفظ اسالم  صلح کنند و فرمودند که صلح من 
حکایت حضرت خضراست که کشــتی را ســوراخ کرد؛ چون غاصبان، 
کشتی های سالم راغصب می کردند. حفظ اساس اسالم و تشیع با این 
بی وفایی مردم، تنها به صلح بســتگی داشــت که حضرت)ع( این امر 
راپذیرفتنــد و در نهایت مظلومیت بــا معاویه صلح کردند تااســاس 
اسالم حفظ شــود؛ زیرا عالوه بر مسائل داخلی که مستعد درگیری و 
جنگ بود، در عرصه خارجی نیز دشمنان از جمله امپراتوری روم مترصد 
فرصتی برای حمله به قلمرو اسالمی بودند بدین ترتیب صلح اجباری امام 
حسن) ع( حافظ قلمرو اسالمی و جان و مال مسلمانان از گزندهای داخلی 
و خارجی شد. چنددستگی در سپاه امام) ع( و خستگی مردم از جنگ 
های طوالنی از یک طرف و حقه ها و نیرنگ های تفرقه افکنانه معاویه از 
سوی دیگر، شرایط سختی را برای پیشوای بحق مســلمین پیش آورده 
بود که ایشان چاره ای جز این کار نداشتند. امام حسن)ع( پس از صلح 
با معاویه به مدینه رفتنــد و در آنجا به عنوان مرجعیت علمی، دینی و 
اجتماعی مسلمین، که پیش از این نیز به عهده داشتند، فعالیت کردند؛ 
اما تا آخر عمر شریفشان به اوضاع مسلمانان بی توجه نبودند و هرجا در 
زمامداری معاویه فشاری بر مسلمانان وارد می شد، با شجاعت و قدرت به 
معاویه تذکر می دادند. مناظره های طوالنی معاویه و اطرافیان وی با هدف 
کسب مشروعیت و تحقیرامام حسن)ع(، نه تنها خواسته آنان را برآورده 
نکرد، بلکه به رسوایی بیشتر آنان انجامید. نمونه ای از این مناظرات توسط 
ابومنصور شیخ احمد طبرسی در کتاب احتجاج روایت شده است. امام 
حسن مجتبی) ع(  از فضایل اخالقی زیادی بهره مند بودند که ایشان را به 
دلیل بخشش های بسیار و کمک به نیازمندان جامعه به کریم اهل بیت)ع( 
شهره کرده بود و با ویژگی های رفتاری و عملی خود، الگویی از وارستگی 

دربین مسلمانان بودند.

نگاهی به تحوالت اجتماعی و سیاسی دوران امام حسن مجتبی  علیه السالم؛

مردمی که در آزمون والیت پذیری مردود شدند

۲۴ آبان، سالروز درگذشت فرزانه ای فرهیخته 
خود  ۷9ساله  عمر  که  است  کامل  عارفی  و 
گسترش  و  دینی  معارف  شکوفایی  برای  را 
گذر  با  و  کرد  صرف  انسانی  جامعه  در  آن 
توشه ای  با  سبکبال  دنیایی،  دام  و  دانه  از 
المیزان، به سوی یار  گران سنگ چون تفسیر 
بزرگ مردی چون عالمه  بزرگداشت  پرکشید. 
ارج گزاری  طباطبایی،  محمدحسین  سید 
دینی  دانشمندان  و  عالمان  تمامی  به 
دانش،  خود،  سخت کوشی های  با  که  است 

روحانیت  و  معنویت 
تقدیم  انسان ها  به   را 

می دارند. 
به بهانه بزرگداشت عالمه 
طباطبایی نگاهی خواهیم 
داشت به چند برش کوتاه 
از زندگی این عالم دینی.

اعصابش  سلسله  گفتند 
ضعیف شده، باید یک دکتر خوب او را ببیند. 

دکتر خوب در لندن او را دید. داروهایی برای 
سلسله اعصابش نوشت و وقتی چشم هایش را 
که  آنهاست  روی  پرده ای  گفت:  کرد،  معاینه 
باید جراحی کرد و برداشت وگرنه دید از بین 

می رود.
عملش همان جا  و  روزها  همان  شد   قرار 

 کنند.
دکتر  دنیا،  جای  هر  در  جراحی  نوع  هر  مثل   
نمی داد  اجازه  اما  کنند  بی هوش  را  او  گفت 
چرا. نمی دانست  کسی  و  کنند  بی هوشش 
الزم  که  دقیقه  چند  هر  خودم  من  می گفت: 
پلک  بدون  می دارم،  نگه  باز  را  چشمم  باشد، 
راضی  ولی  گفتند  دکتر  به  را  موضوع  زدن. 
توضیح  برایش  کردند  سعی  بعد  نمی شد. 
فرق  دیگر  آدم های  با  پیرمرد  این  که   دهند 

دارد. 
گفتند او حکیم است، philosopher است. 
اگر  و گفت:  زد  لبخند  که شنید،  را  این  دکتر 

فیلسوف است، بی هوشی الزم نیست.

می گفت: »لباس را هیچ وقت پرت نکنید بیفتد یک گوشه، حتما آویزان کنید 
یا تا کنید.« کلی از این کارهای ریز ریز هست که مقید بود آنها را انجام دهد 
و دست هایش را قبل از کار و قبل و بعد از غذا بشوید. قبل از غذا کمی نمک 
بنشیند و چیزی  را شانه می کند،  بخورد، بعدش هم همین طور. وقتی سرش 
)اگر شده کم(  پهن کند. ایستاده چیز نخورد. توی در ننشیند. سبزه و گیاه 
به چیزهای  باشد  به بچه ها می گوید: »کسی که مقید   . و...  باشد  دور و برش 
کوچک، کم کم آماده چیزهای بزرگ هم می شود. اینها خودش آدم را می کشد 

به سمت حقیقت.«

محمد حسین  واقعیت  تمام  اینها 
طباطبایی نبود؛ عالمه ای واقعی و 

بدون ادعا، آرام و خداپرست.
تا جایی که می توانست با قلم نی 

می نوشت.
تاثیر  از  آهنی  »قلم  می گفت: 
بنای  چون  می کند،  کم  مطلب 
است؛  خونریزی  و  جنگ  بر  آهن 
»و انزلنا الحدید فیه باس شدید«.

کار  از  دست  عاشورا  روز  فقط 
می کشید. حتی هر صفحه از تفسیر را 
که می نوشت بدون نقطه بود. نقطه ها 
را بعدا می گذاشت چون این طوری هر 
صفحه یکی ، دو دقیقه جلو می افتاد 
اما وقتی خان جون)همسرش( مریض 
بود   شد، کارها را رها کرد و نشسته 

باالسرش.

   چند برش کوتاه از زندگی عالمه طباطبایی

وصف  گفت  می  قدوسی  آقای 
االزهر مصر  و  لبنان  تا   این تفسیر 
رفته. می گفت از قول امام موسی 
صدر گفته اند که از وقتی »المیزان« به دستش رسیده، کتابخانه اش تعطیل 
را وقتی جلوی محمدحسین  این چیزها  شده و کتاب دیگری نمی خواند. 

می گفتند، روی خوش نشان نمی داد.
نکنید. وقتی تعریف می کنید، خوشم می آید و وقتی  می گفت: »تعریف 

آدم خوشش آمد، خلوص و قصد قربتش از بین می رود.«

امام صادق )ع( می فرماید:

از رسول خدا سوال شد که محبوب ترین مردم نزد خدا کیست؟

پیامبر اکرم )ص( فرمود: کســی که بیشترین سود و خدمت را 

به مردم برساند.

بحاراالنوار ، ج 74، ص 339
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ویژه

درد به روایت عکس

 پست اینستاگرامي انریکه:  لطفا عشق، افکار و دعاهایتان 
را برای ایران و عراق که اکنون در رنج هستند، بفرستید.

اقوامی که باید با این فاجعه روبه رو شوند، هستم.هولناک است. من به یاد قربانیان، عزیزان شان و کرمانشــاه: ویرانی به جا مانده از زلزله در ایران برنی ســندرز، ســناتور آمریکایی برای زلزله 

 شــهردار تورنتو اعالم کرد: نماد شــهر تورنتو امشب
)سه شنبه شب( به احترام جان باختگان و آسیب دیدگان 

زلزله ایران و عراق خاموش خواهد شد.

آنهایی که زنده مانده اندنیز با اغذیه تاریخ گذشــته تلف 

می شوند!) تاریخ آب معدنی توزیع شده در مناطق زلزله 
زده، مربوط به ۴ سال قبل است.(

در کشورهای دیگر در زمان بروز مسائل دردناک ملی، دولت تالش 

خود را برای آسان کردن وضع مردم به کار می گیرد، اما در ایران، 

کامال برعکس است!) قیمت نجومی بلیت کرمانشاه( و عراق را، مرگ بارترین زلزله سال ۲01۷ عنوان کرد.نشنال جئوگرافیک با انتشار این عکس، زلزله مرز ایران 

صفحه رسمی اللیگا در فیســبوک، پیامی به زبان 
فارسی برای ابراز همدردی با زلزله زدگان غرب ایران 

منتشر کرد.

محموله هایی که از کربال به مازندران برنگشت. خودروهای حامل محموله 
موکب های مازندران برای برگزاری مراســم اربعین در کربال به مناطق 

زلزله زده روانه شد.

توئیت میســی ویلیامز، بازیگر مشهور بریتانیایی 
سریال گیم آف ترونز برای همدردی با مردم زلزله زده 

ایران.
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شهرداری

با صدور پیامی انجام شد؛

 تسلیت آیت ا... مظاهری 
به زلزله زدگان غرب کشور

آیت ا... حســین مظاهری رییس حوزه علمیــه اصفهان با صدور 
پیامی، درگذشت هم وطنان غرب کشور در زلزله استان کرمانشاه 
را تسلیت گفت. در این پیام آمده است: حادثه مصیبت بار زلزله که 
به جان باختن جمع کثیری از هم وطنان عزیزمان و نیز خسارات 
فراوان انجامیده است، مایه تأسف و اندوه بسیار است. ضمن ابراز 
همدردی با مصیبت دیدگان این حادثه غمبار و دعا جهت شفا و 
سالمتی مجروحان عزیز، به همه خانواده های داغدار خصوصا مردم 

بزرگوار استان کرمانشاه تسلیت می گویم.
در ادامه این پیام اعالم شــده اســت: روشن اســت که وظیفه و 
مسئولیت همگانی ملت و دولت در اهتمام به فراهم آوردن تمام 
زمینه ها و اسباب کمک و مساعدت همه جانبه به هم وطنان عزیز 
و داغدار و رنج دیده اســت و امیدواریم خداوند تعالی، با عنایت و 
فضل عمیم خود، این مصیبت بزرگ را جبران کرده و بر دل های 

داغدیدگان، آرامش و سکینه نازل فرماید.

مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان درخصوص اقدامات این سازمان 
در جهت کمک رسانی به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه اظهار داشت: 
سازمان بهزیستی اســتان اصفهان به منظور کمک به مردم زلزله زده 
غرب کشــور، اقدام به راه اندازی ســه پایگاه برای جــذب کمک ها و 
مشارکت های مردم کرده است. سعید صادقی افزود: سه پایگاه مرکز 
مشاوره ژنتیک بهزیستی استان واقع در میدان خواجو ، مجتمع شهدای 
هفتم تیر، ابتدای خیابان آبشار و مرکز توان بخشی شهید بهشتی واقع 
در خیابان جی، جنب خیابان مهدیه، آماده دریافت کمک های مردمی 
برای هم وطنان زلزله زده غرب هستند. وی تاکید کرد: کمک رسانی و 
ارسال آن بر مبنای درخواســت های اعالم شده، با هماهنگی سازمان 
بهزیستی استان کرمانشــاه در اولویت قرار می گیرد و اقالم مورد نیاز 

تاکنون بیشتر پوشاک، پتو و مواد غذایی بوده است.

مدیر کل بهزیستی استان
اصفهان: 

پایگاه های فعال، آماده دریافت 
کمک های مردمی است

شــهرداری اصفهان در ادای احترام به جان باختگان زلزله کرمانشاه، 
پرچم های شهری را در روز عزای عمومی به حالت نیمه افراشته درآورد.
با توجه به اهمیت ویژه پرچم، مردم هر کشــور پرچم را عزیز و گرامی 
دانسته و همواره آن را در باالترین حالت برافراشته می کنند که نماد 
بزرگی، ســربلندی، آزادگی و افتخار بوده و در سرنگونی آن شکست 

بردگی و ستم بیگانگان را می نگرند.
بر همین اســاس همزمان با اعالم عزای عمومی از سوی هیئت دولت 
در پی وقوع زلزله کرمانشاه، پرچم های نصب شده در مناطق مختلف 
شهر، برای ابزار همدردی با حادثه دیدگان این واقعه، نیمه افراشته شد.
شــهرداری اصفهان همچنیــن در کنــار همدردی بــا داغدیدگان 
حادثه زلزله در کرمانشــاه، آمادگی خود را برای خدمت رســانی به 

آسیب دیدگان زلزله نیز اعالم می دارد.

همزمان با داغدار شدن جمعی از 
هم وطنان در کرمانشاه؛

پرچم های شهری اصفهان 
نیمه افراشته شد

مدیرمنطقه  11 شهرداری اصفهان خبر داد:

 برگزاری مسابقه کتاب سازی 
در مدارس سطح منطقه ۱۱

ترویج کتابخوانی به عنوان یک فرهنگ غالب در جامعه 
نیازمند عزم جدی همه بخش های دولتی و غیردولتی 
است و تا زمانی که این هماهنگی عمومی وجود نداشته 
باشد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اقدام قابل 
توجهی انجام شود.از همین رو شهرداری منطقه ۱۱ 
اصفهان مسابقه کتاب سازی را با هدف نهادینه کردن 
مطالعه از سنین پایین در منطقه ۱۱ برگزار می کند.

علی اکبر رسالت مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان 
در این باره اظهار کرد: مســابقه کتاب سازی، با هدف 
گسترش فرهنگ کتابخوانی، ایجاد رقابت سالم میان 
دانش آموزان و مدارس و افزایش شــور و نشاط میان 
دانش آموزان و معلمان برگزار می شــود. وی گفت: 
افراد برای حضور در این مسابقه می توانند به صورت 
انفرادی یا گروهی )حداکثر ۵ نفر( شرکت کنند. مدیر 
منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه صفحات 
هرکتاب باید حداقل ۴ و حداکثر ۸ صفحه باشد، عنوان 
کرد: آثار دانش آموزان باید از لحاظ ظاهری همچون 
قطع، عنوان، طراحی جلد، گرافیک و... و از نظر محتوایی 
شامل مضمون ، انسجام داستان ، پیام ، سبک نگارش 

و... جذاب و مناسب باشد.

مدیرمنطقه 1۲ شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت ۴۰ درصدی ساخت 
خانه ورزش امین آباد

محله امین آباد به عنوان یکی از محالت کم برخوردار 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان دارای سرانه خدماتی 
بسیار پایین اســت؛ از همین رو شهرداری به منظور 
ارتقای خدمات، افزایش سرانه های خدماتی و کمرنگ 
کردن چهره محرومیت از این محلــه، احداث خانه 
ورزشی را با امکانات نوین در دستور کار خود قرار داده 
اســت.محمدرضا برکت، مدیر منطقه ۱۲شهرداری 
اصفهان در همیــن رابطه اظهار کــرد: خانه ورزش 
امین آباد یکی از مطالبات جدی اهالی این محله بود که 
عملیات اجرایی آن تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت داشته 
است. وی با اشاره به اینکه ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال 
اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده است، ادامه داد: 
عملیات احداث خانه ورزشی محله امین آباد در خیابان 
امام خمینی)ره( به مساحت ۳۳۵ مترمربع به منظور 

ایجاد شادابی و نشاط در محله دردست اجراست.

حجت االسالم صادقی با ابراز تاســف از وقوع زلزله و کشته 
شدن تعداد زیادی از هموطنان، کمک به مردمان آسیب دیده 
را در راستای اهداف وقف نامید. وی روزشمار دهه وقف از ۲۵ 
آبان تا ۴ آذرماه را وقف، رســانه و بسیج مردمی؛ وقف، سنت 
نبوی و ســیره اهل بیت؛ وقف، ترویج فرهنگ قرآنی؛ وقف، 
بقاع متبرکه و زیــارت و دعای ندبه اعالم کــرد و افزود: ۸۵ 
طرح جدید را از ابتدای ســال جاری تاکنون در حوزه وقف 

رونمایی کرده ایم. 
وی با نام بردن از چندین بانوی واقف برای وقف ســاختمان 
دارالقرآن، مدارس حوزه علمیه و موارد دیگر خاطرنشان کرد: 
۵۰ درصد واقفین خانم ها هستند. حجت االسالم صادقی از 
راه اندازی موکب اباعبدا...الحسین به علی اکبر در مرز چذابه 
خبر داد که روزانه پذیرای هفت هزار زائر بوده و بالغ بر ۲۰۰ 
میلیون تومان برای آن هزینه شده است. همچنین برگزاری 
روضه خوانی و شبیه خوانی برای زائران و راه اندازی 9 موکب 
دیگر از امامزادگان بین نجف تا کربال با تجهیزات مورد نیاز 
زائران از طرف آستانه حضرت زینب)س( پیش بینی شده بود.

در بخش حفظ مجازی قرآن کریم، مدیرکل اوقاف، از ثبت 

نام پنج هزار نفر و بهره مندی هزار و ۷۰۰ نفر از حفظ قرآن به 
صورت مجازی خبر داد و بیان داشت: طرح ملی حفظ قرآن 
کریم با حضور ۷۵۰ مربی، کارگاه های آموزشی در سه مرحله 

و کالس هایی در کنار امامزادگان برگزار شده است. 
حجت االســالم صادقی گفت: حدود ۸۰ شناســه فرهنگی 
ازجمله طرح شناسایی واقفین و اجرای نیات واقفین داریم 
که در طول ســال آنها را شناســایی می کنیــم. وی افزود: 
برگزاری جشن والیت، مشاوره های وقف در اداره کل و ادارات 
شهرستان های استان، راه اندازی بقاع متبرکه، اجرای طرح 
قدم های مهربانی در جهت اجرای نیات واقفین، اعزام افرادی 
به کربال که تا به حال مشرف نشــده بودند و برگزاری جشن 

علوی، در زمره این فعالیت هاست.
وی با اشــاره به احداث هتل و تکمیل پروژه هایی در محل 
امامزاده آقاعلی عباس، از به بهره برداری رسیدن ۱۴۰ باب 
مغازه در این امامزاده خبر داد و یادآور شــد: مشارکت های 
سرمایه گذاری روی موقوفات، با همکاری بخش خصوصی 
برای موقوفه مدح خوان در اصفهــان، موقوفه بدیع الصنایع 
در کاشان، موقوفه حسین شاهی در ولی عصر و چند موقوفه 

دیگر انجام شده است و تا پایان سال به بهره برداری می رسد. 
وی از احداث موقوفه پارک رایانه در گلپایگان، پمپ بنزین 
در اردستان، ساخت تا تکمیل ادارات و افتتاح اداره های وقف 
مبارکه، آران و بیدگل و فالورجان و احداث تربتخانه برای ۱۴ 
بقعه فاقد درآمد از طریــق کمک های مردمی و خیرین خبر 
داد و افزود: تا پایان سال 9۷، فروشگاه هایپر و هتل سوئیت 

در محل امامزاده سیدمحمد خمینی شهر افتتاح می شود. 
وی با اشــاره به تالش های اداره اوقاف در بخش گردشگری 
بیان کرد: با بخــش خصوصی در جهت جذب گردشــگر، 
توریست و اشتغال آفرینی برای احداث کاروانسراهای ابوزید 
در آران و بیدگل، ظفرقند در اردستان و کوهپایه، شهر انارک 
و ورزنه، احداث بازار بزرگ و کاروانســراهای چوپانان نائین، 
حمام بهشت در گلپایگان و کاروانســرای عباسی در دشت 

کوهپایه توافق شده است. 
حجت االســالم صادقی از اخذ 6۵۰ ســند برای موقوفات 
خبر داد و گفت: ۲۰ درصد سهمیه اســتان اصفهان محقق 
شده است و در تالشیم تا پایان سال 6۰ درصد دیگر تحقق 
یابد. وی گفت: از ۳6 هزار رقبه در استان اصفهان، نزدیک به 
۱۰هزار و ۵۰۰ رقبه سنددار شده اند؛ از جمله رقبه فضل آباد، 
باغ فدک، تاکســیرانی و اداره کل زندان هــا، ۸۰۰ هکتار از 
زمین های زراعی در خیابان بعثــت اصفهان، موقوفه هادی 
گل به وســعت ۳۵۷ هکتار، اخذ ســند بــرای ۷۰۰ هکتار 

زمین در اصفهان، ۴۳۰ متر 
موقوفه شــهرک سیمرغ و 
دانشگاه ســپهر در موقوفه 
سلطان آباد. وی با اشاره به 
رتبه ششم استان اصفهان 
در موقوفات و رتبه ســوم 
در امامزاده هــا اضافه کرد: 
اســتان اصفهان با ۲۴هزار 
وقف جاودان که شــهدای 
دفــاع مقــدس هســتند، 
دارای وقفی ماندگار است. 
حجت االســالم صادقی، از 
به صدا در آمدن زنگ وقف، 
دیدار با مقامات اســتانی و 
علمــا، برگزاری نشســت 
تخصصی انجمــن یاوران 

وقف، علم و فناوری، ســخنرانی پیــش از خطبه و برگزاری 
 همایــش وقــف در امامــزاده جعفــر در ایام دهــه وقف 

خبر داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نشست خود با اصحاب رسانه به مناسبت  فرزانه افسرطه
دهه وقف از ۲5 آبان تا 4 آذرماه را با ابراز تاسف و همدردی با هموطنان زلزله زده شروع 

کرد و از ارسال 400 تخته پتو و تشک و یک تریلی آب معدنی از محل موقوفات به مناطق زلزله زده خبر داد. 

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: 

از ابتدای سال جاری 85 طرح در حوزه وقف افتتاح شد 

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه قرار بود در مدت ۵ سال پروژه 
تونل کوهرنگ ۳ به اتمام برسد اظهار داشــت: در این جریان محیط زیست 
نسبت به ســاخت این تونل ایراداتی گرفته که ما نامه ای به کالنتری رییس 

سازمان محیط زیست نوشتیم و ایشان پیگیری های الزم را انجام دادند.
حسن کامران تصریح کرد: بعد از حضور استاندار اصفهان این موضوع را با ایشان 
مطرح کردیم؛ همچنین نامه ای به رییس مجلس نوشتیم که این کار درست 
نیست و این پروژه باید در سال ۸۵ به بهره برداری می رسید اما اکنون سال 96 

است و این پروژه هنوز به اتمام نرسیده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: حدود ۲ سال گذشته اعتبار پروژه 
تونل کوهرنگ ۳، اعتباری بالغ بــر ۱۴ میلیارد تومان بود که من این اعتبار را 

به ۷۴ میلیارد تومان رســاندم اما در دوره ای که مــن نماینده مجلس نبودم 
۲۰میلیارد تومان از اعتبار ۷۴ میلیاردی را کاهش دادند؛ همچنین این پروژه 

ملی به استانی تبدیل شد که در این راستا من معترض شدم.
وی گفت: در این راستا به استاندار گفتم بودجه 9۷ به زودی تعیین می شود و 
باید بودجه مناسبی برای پروژه تونل کوهرنگ ۳ در نظر گرفته شود؛ چرا که 
نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه دیگر است.کامران با اشاره به احداث تونل 
گالب خاطرنشان کرد: زمانی که چیت چیان را به منطقه دعوت کردم، گفتند 
باید این پروژه ردیف دار شود و یکی از کارهایی که استاندار اصفهان باید انجام 

دهد ردیف  دار کردن بودجه تونل گالب است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: بجز تونل کوهرنگ، دیگر پروژه های 

آبی نیازمند اقداماتی است، همچنین اقداماتی در راستای شبکه های خاکی 
همچون رودشت صورت گرفته که امیدواریم تا ســال آینده عملیاتی شود.
وی گفت: ۴6 طرح برداشــت آب به صورت غیرمجاز از سرمنشأ زاینده رود 
اجرا می شــد که این موضوع را مطرح کردیم تا از اجــرای چنین طرح هایی 
جلوگیری شود؛ چرا که بیش از ۵ میلیون اصفهانی با مشکل آب دست و پنجه 

نرم می کنند.
کامران ادامه داد: در برنامه ششم توسعه بحثی با نام آبیاری تحت فشار مطرح 
شده است؛ از این رو طرح یک فوریتی در مجلس مطرح می کنم تا این طرح ها 

اصالح شود.
وی با بیان اینکه باید در بخش آب، وحدت و همدلی میان دولت و مجلس ایجاد 

شود، بیان کرد: در این راستا تذکری به شورای عالی آب دادم مبنی بر اینکه چرا 
طرح های غیرمجاز آبی انجام می شود یا تخلفاتی صورت می گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس به زمان بر بودن پروژه بهشت آباد اشاره کرد 
و اظهار داشــت: من معتقدم واحدهای تولیدی یک شرکت سهامی تشکیل 
بدهند و آب خریداری کنند، در صورتی که صنایع این کار را انجام دهند شاهد 
پیشرفت پروژه با سرعت بیشتر خواهیم بود؛ همچنین باید در بحث آب درست 
مدیریت کرده و تدبیر داشته باشیم تا با مشکل مواجه نشویم. وی در پاسخ به 
این سوال که بحث آب چند سال است در کشور مطرح است؛ پس چرا در طول 
این مدت مصوبه های آبی اجرا نشــده، اضافه کرد: این مدت که من نماینده 

مجلس بودم، اصفهان ردیف دار نبود که ما این کار را کردیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

پروژه تونل کوهرنگ ۳ نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

ویژه

استان اصفهان 
با ۲4هزار وقف 

جاودان که شهدای 
دفاع مقدس 

هستند، دارای 
وقفی ماندگار است

زندگی شهروندی امروزه با توسعه و پیشرفت تکنولوژی،  سمیه مصور 
به سمت کم تحرکی و چه بســا بی تحرکی پیش رفته و 
مصرف گرایی و تغذیه های نادرست، به جزء ثابتی از زندگی مردم تبدیل شده؛ 
به طوری که این نوع از سبک زندگی مشکالت عدیده ای را برای جامعه به همراه 

داشته و سبب ورود سونامی بیماری غیر واگیر به کشور شده است. 
یکی از این بیماری های غیر واگیر که از آن به عنوان بزرگ ترین بالی قرن نام 
برده می شود، بیماری مرموز »دیابت« است که امروزه بسیاری را درگیر کرده؛ 
به طوری که پیش بینی می شود در سال ۲۰۵۰ از هر ۳ فرد بالغ، یکی به دیابت 

دچار باشد. 
آمار تخمینی در ایران نشان می دهد ۷ تا ۸ درصد افراد بالغ دچار دیابت هستند 
و این آمار در اصفهان به حدود ۱۲درصد در جمعیت بیش از ۳۰درصدی رسیده 
است. داده های آماری نشان می دهد که رشد شیوع دیابت در اصفهان سالیانه 

۲/۵درصد بوده که این آمار از متوسط کشوری بیشتر است.
رییس انجمن حمایت از بیماران دیابتی اســتان اصفهان با اشاره به شناسایی 
۳۲۰هزار بیمار دیابتی در اصفهان اظهار کرد: آمار باالی بیماران مبتال به دیابت 

در اصفهان، این استان را در رده دوم بیماران دیابتی کشور قرار داده است.

محمد طیفوری افزود: قند خون بین 9۵ تا ۱۰۰طبیعی، ۱۰۵ تا ۱۲6 مستعد 
دریافت قند خون و از ۱۲6 به باال بیمار است. بســیاری از افراد بعد از اطالع از 
بیماری قند خون خود، اظهار می کنند که ما نمی دانستیم به این بیماری مبتال 

هستیم.
وی  با  بیان اینکه بیماری قند خون را »بیماری موریانه« نیز می نامند، ادامه داد: 
همان طور که موریانه تا جان ســاختمان را از بین نبرد، دست بردار نیست، قند 

خون نیز همین کاررا با بدن انسان انجام می دهد.
رییس انجمن حمایت از بیماران دیابتی اســتان اصفهــان تصریح کرد: دیابت 
واقعیتی است که اگر به آن سونامی نگوییم، چیز دیگری نمی توان در مورد آن 
گفت. اســاس جلوگیری از دیابت، آموزش، کنترل و پیشگیری بوده و آموزش 
اساس درمان اســت. با توجه به آمار وزارت بهداشت تا ۱۵ سال آینده یک سوم 
جمعیت ایران دیابتیک خواهند شــد، این یک تصاعد حســابی ساده نیست و 
لگاریتمی اســت، افراد پردیابتیک نیز این آمادگــی را دارند که در معرض این 

بیماری قرار گیرند.
 طیفوری بیان کرد: در تمام دنیــا ان.جی.اوها و خیریه هــای زیادی در مورد 
بیماری دیابت فعال هستند؛ اما در ایران این تعداد بسیار اندک است. موسسه 
خیریه دیابت اصفهان در سال ۷۸ ثبت رسمی شد و با حضور برخی کارشناسان 
و خیریــن آغاز به کار کــرد. هدف ما حساس ســازی جامعه نســبت به خطر 
دیابت و جمع آوری کمک برای بیماران دیابتی اســت، نزدیک به شــش هزار 
و 6۰۰ بیمار دارای پرونده از شــهر اصفهان داریم. در این موسسه قسمت های 
 مختلفی داریم کــه بیماران در آن حضور پیدا می کننــد و از خدمات بهره مند 

می شوند.

رشد تصاعدی بیماری موریانه در استان نگران کننده است؛

 دیابت؛ بالی جان اصفهانی ها

چهره ها

امام جمعه اصفهان:

کتاب های شهید مطهری در فعالیت های 
فرهنگی مبنای کار قرار گیرد

 همزمان با بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی 
ایران و ایام بزرگداشــت کتــاب، کتابخوانی و 

کتابدار،  سرپرست اداره کل کتابخانه های 
عمومی اســتان به همــراه جمعی از 
کتابداران و روســای ادارات ستادی و 
شهرستانی، با حضور در دفتر نماینده 
ولی فقیه در استان با وی دیدار کردند.

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد در 
این دیدار، کتاب را یکی از راه های رشــد 

فکری و بصیرت عنوان کرد و اظهار داشــت: 
ارزش کتــاب در دوران کنونی حتی با گســترش نفوذ فضاهای 
مجازی پابرجاســت؛ زیرا ماندگاری کتاب در ذهن بیشتر است.

نماینده ولی فقیه در اســتان با ذکر این نکته که تبلیغات کتاب 
و کتابخوانی باید در جامعه فراگیر شود، تصریح کرد: کتاب های 
ارزشمند مثل کتب شهید مطهری را در معرض دید مراجعان و در 

فعالیت های فرهنگی مبنای کار قرار دهید.
وی افزود: کتابداران باید اهل مطالعه باشــند و کتابخوانی را در 
ســرلوحه کارهای خود قرار دهند؛ چرا که کســی می تواند به 
خلق خدمت رسانی کند که به طور مداوم در حال افزایش دانایی 
و معلومات باشــد. امام جمعه شــهر اصفهان در اهمیت رسالت 
کتابداران اظهار داشت: سر وکار داشتن با کتاب بزرگ ترین توفیق 
است و کتابداران بایستی بدون در نظر داشتن مسائل مادی فقط 

در فکر خدمت رسانی به مردم باشند.

معاون استاندار اصفهان:

 آب و نان مردم 
با مشکل رو به روست

معاون اســتاندار اصفهان شامگاه دوشــنبه در همایش ملی نان 
اظهار کرد: این نشست ها به گفت وگوی مناسب 

برای دستیابی به یک هدف مشترک کمک 
شایانی می کند و امیدواریم خروجی این 
جلســات در یک جمع بندی نهایی به 
مسئوالن ارائه شود.حسین سیستانی 
افزود: نانوایی شغل شــریفی است و 

نانواهــا جــزو خدمت گزارترین مردم 
هستند؛ دو نیاز اساســی مردم آب و نان 

است که هر دو در کشور با مشکل روبه روست.
معاون استاندار اصفهان در پایان گفت: در سال چند ماهی آب در 
زاینده رود جاری است اما امیدواریم با پیگیری مسئوالن، جاری 

بودن دائمی آن نیز فراهم شود.

فرماندار اصفهان:

 شهرهای شهرستان اصفهان 
فاقد درآمد پایدار هستند

 فرماندار اصفهان در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان که با حضور 
بخشداران بخش های شــش گانه و شهرداران 

شــهرهای شهرســتان پیرامون بررسی و 
پیگیری اعتبارات اختصاص یافته حاصل 
از عوارض ارزش افزوده برگزار شد، با اشاره 
به مسائل و مشکالت شهرهای شهرستان، 
اظهار کرد: شهرهای شهرستان به ویژه 

شرق اصفهان در ســال های اخیر به علت 
خشکسالی و کمبود آب در عرصه های مختلف 

باالخص در بخش کشــاورزی با مشکالت بسیاری 
مواجه اند. احمد رضوانی افزود: اکثر شــهرهای شهرســتان به علت 
کاهش ساخت و سازها، فاقد درآمد پایدار بوده و شرایط در صورت عدم 
کمک دولت، بسیار دشوار خواهد بود که اداره مالیاتی باید در این راستا 

همکاری الزم را با شهرداری ها داشته باشد.
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مهارت های ویژه 
کارآفرینان موفق

مهم  تریــن مهارت هایــی که بایــد به عنوان 
یک کارآفرین داشته باشــید چیست؟ ماریو 
 SME و DevriX پشوف، مدیر عامل شرکت
 Digital Consultant، پاســخ این سوال را 

می دهد:
۱. کنجکاوی

کارآفرینان بزرگ وظیفه دارند مشکالت جدید 
را کشف و فرصت های پنهان را شناسایی کنند، 
فرآیند کســب وکار خود را بهبود ببخشــند و 
نوآفرینی داشــته باشــند. تحقق این مقاصد 
بســته به شــور و اشــتیاق کارآفرینان برای 
مطالعه و تحقیــق در زمینه  هــای مختلف و 
 رغبت آنها برای آزمودن کسب وکارهای سخت

 است.
۲. مدیریت زمان

برنامه ریزی دقیق و اولویت بندی شده، تعیین 
مراحل اصلی و مهم کار، اجرا کردن و استمرار 
در کارها، همه مهم هستند؛ اما هیچ یک از اینها 
بدون مدیریت صحیح پروژه و الگوی تخصیص 

زمان، عملی نخواهند شد.
۳. تفکر استراتژیک

کارآفرینان موفق می دانند چگونه یک مشکل 
را موشکافی کنند تا به سرمنشأ آن دست یابند. 
آنها از این طریق فرصت های رشــد و ترقی را 
از دل مشکالت بیرون می کشند، راه حل های 
خالقانه کشــف و آســان ترین و نزدیک ترین 
مسیر برای نیل به آن را پیدا می کنند؛ همچنین 
طرحی نهایــی بــرای تولید یــک محصول 
رضایت بخش و آزمــودن آن، در مدت زمان و 

بودجه محدود ایجاد می کنند.
۴. کارایی

برای حل یک مشــکل نیاز بــه کارایی باالیی 
خواهید داشــت. قانــون ۲۰-۸۰ )معروف به 
اصل پارتو که می گوید ۸۰٪ وقایع تنها ناشی 
از ۲۰٪ علل هستند. این قانون در کسب وکار 
نیز صادق اســت. برای مثــال ۸۰٪ خریدها 
تنها توسط ۲۰٪ از مشتریان انجام می شود.( 
و ســایر قوانینی که کمــک می کنند در زمان 
کمتری نتایج بهتری به دست بیاورید باید مورد 
اســتفاده قرار بگیرند. جابه جایی بین کارهای 
مختلف و تکراری روزانه، برای افزایش کارایی، 

موثر و مفید خواهد بود.
۵. انعطاف پذیری

رسیدگی به درخواست ها، استرس، فرسودگی 
ناشی از کار، عدم تمرکز و کند شدن پیشروی، 
مواردی هســتند که از همان ابتــدای کار، به 
انعطاف پذیــری و جنگندگی شــما در قبال 

مشکالت بستگی دارند.

مهارت زندگی

سیره بزرگان

همنشین حضرت موسی)ع(
 روزی حضرت موسی)ع( در ضمن مناجات به پروردگار عرض کرد: 
خدایا! می خواهم همنشینم در بهشت را ببینم و بفهمم که چگونه 
شخصی است! جبرئیل بر او نازل شــد و گفت: یا موسی! قصابی که 
درفالن محل است، همنشین تو خواهد شد . حضرت موسی )ع( درب 
دکان قصاب رفت و جوانی را دید که شبیه شبگردان مشغول فروختن 
گوشت است. هنگام شب، جوان مقداری گوشت برداشت و به سوی 
منزل روان شد . موسی)ع( از پی او تا درب منزلش آمد و به او گفت: 
میهمان نمی خواهی؟ جوان پاسخ داد: بفرمایید و موسی )ع( را درون 
خانه برد. حضرت دید جوان غذایی تهیه کرد و آنگاه زنبیلی از طبقه 
فوقانی به زیر آورد، پیرزنی کهنسال را از درون زنبیل بیرون آورد و او را 
شست وشو داد  و غذا را با دست خود به او خورانید. موقعی که خواست 
زنبیل را به جای اول بیاویزد، زبان پیرزن به کلماتی که مفهوم نبود 
باز شد؛ بعد جوان برای حضرت موسی )ع( غذا آورد و با هم خوردند. 
موسی )ع( سوال کرد: حکایت تو با این پیرزن چگونه است؟ آن جوان 
عرض کرد: این پیرزن مادر من است، چون وضع مادی ام خوب نیست 
که کنیزی برایش بخرم خودم او را خدمت می کنم . حضرت پرسید: 
آن کلماتی که به زبان جاری کرد چه بود؟  گفت: هر وقت او را خدمت 
می کنم و غذا به او می خورانم می گوید: خدا تو را ببخشد و همنشین 

و هم درجه حضرت موسی )ع( در بهشت کند.
جریح

 در بنی اســرائیل عابدی بود که او را جریح می گفتند که در صومعه 
خود عبادت خدا می کرد. روزی مادرش در وقتی که نماز می خواند 
نزد او آمد، جریح جواب مادر را نداد. بار دوم مادر آمد و او جواب نداد . 
بار سوم مادر آمد و او را خواند ولی باز هم جوابی نشنید. مادر گفت: از 
خدای می خواهم تو را یاری نکند! روز دیگر زن زنا کاری نزد صومعه 
او آمد و در آنجا وضع حمل کرد و گفت: ایــن بچه را از جریح به هم 
رسانیده ام. مردم گفتند: آن کسی که مردم را به زنا مالمت می کرد، 
خود زنا کرده است. پادشــاه امر کرد وی را به دار آویزند. مادر جریح 
آمد و سیلی روی خود می زد . جریح گفت: ساکت باش مادر! از نفرین 
تو به این بال مبتال شــده ام. مردم گفتند: ای جریح از کجا بدانیم که 
راست می گویی؟ گفت: طفل را بیاورید، چون آوردند دعا کرد و از طفل 
پرسید پدر تو کیست؟ آن طفل به قدرت الهی به سخن آمد گفت: از 
فالن قبیله، فالن چوپان پدرم است. جریح بعد از این قضیه از مرگ 
نجات پیدا کردو سوگند خورد که هیچگاه از مادر خود جدا نشود و 

او را خدمت کند.

باغ 
کاغذی

              
 »برادر خوانده« رمان تاریخی محمود مهدوی برای گروه سنی 

نوجوانان، به تازگی توسط سوره مهر منتشر شده است. 
این رمان درباره حوادث مربوط به اشــغال اردبیل به وسیله 
روس ها و واقعه تلخ تاراج اربیل و گنجینه بقعه شیخ صفی الدین 
توسط روس هاست که از زبان دو شخصیت داستانی نوجوان به 

نام آلیش و گرگش دوشلی روایت شده است.
دراین اثر که یک متن کالســیک خطی است تاریخ صدساله 
اردبیل برای نسل امروز به نگارش درآمده است. در این رمان 

پنجاه یا شصت درصد وقایع تاریخ را عینا بازگو شده و باقی آن 
از تخیل استفاده گشته است. 

درقسمتی از این اثر چنین آمده است: در آن نیمه شب سوم 
شهریور، صدای غرش چند هواپیما آن ها را از خواب پرانده بود، 
هر سه خودشان را به پشت بام رساندند. همسایه ها یکی یکی 
سرازیر شدند . توی حیاط و بعضی ها از نردبان باال کشیدند. 
جابر ، پدر آلیش به هواپیماها چشم دوخت و با تعجب گفت: 

» تاختا قانادالر«

برادر خوانده

پدر و مادر)2(

مکان های خطرناک دنیا برای سفر)4(

دانستنی ها

همه چیز را در قلبت ضبط کن
دوربین می توانســت به میله ای آلومینیومی 
که تقریبا هفتاد سانتی متر بود وصل شود. نه، 
نمی خواستم دوربین ببرم . در آن صورت جای 
دیدن مناظر مجبور بــودم، نگران فیلم گرفتن 
باشم. من این را وقتی نوجوان بودم از پدرم یاد 
گرفتم. وقتی به گردش و پیاده روی رفته بودیم 
من هر دقیقه متوقف می شدم تا عکس بگیرم تا 
اینکه با عصبانیت به من گفت: فکرمی کنی همه 
این زیبایی و عظمت در آن مربع کوچک فیلم 
جا می شود؟ همه چیز را درقلبت ضبط کن. این 
مهم تر است تا اینکه سعی کنی به مردم نشان 

دهی چه چیزی دیده ای.
»خیانت« 
پائو لو کوئیلو

حرف حساب
مالی

مالی در غرب آفریقا یکی از کشورهایی است که درباره آن 
هشدار داده می شود. دالیل آن هم مثل بیشتر کشورهای 
آفریقایی شــامل حمالت تروریستی، خشــونت جنایی و 
ناپایداری سیاسی اســت. مناطق توریستی مورد حمالت 
بســیاری قرار گرفته اند. مالی از ســال ۲۰۰۹ مشــکالت 
تروریستی زیادی داشته، اما چند ســال بعد دولت هایی از 
جمله بریتانیا درباره آن هشدار دادند. در سال ۲۰۰۱ بیش از 
۲۰۰ هزار توریست از مالی دیدن کردند، اما در سال ۲۰۱۲ 
تعداد آنها به ۱۰ هزار نفر کاهش یافت. جاذبه اصلی مالی، 
تیمبوکتو )Timbuktu( بوده است، یک شهر باستانی که 
اهمیتش به خاطر گسترش اسالم در آفریقاست. کسانی که 
شجاعت کافی برای سفر به مالی را دارند باید از ماهیگیری 
آنتوگو، رویدادی که هر سال در دریاچه مقدس آنتوگو اتفاق 
می افتد دیدن کنند. وقتی ممنوعیت ماهیگیری برداشته 
می شــود هزاران نفر به آن حمله کرده و ظرف چند دقیقه 

دریاچه را خالی می کنند. 

آالسکا
رودهای یخی، شفق های شمالی، بیش از ۱۰۰ آتشفشان، 
چشمه های آبگرم، حیات وحش شگفت انگیز و حتی سواحل 
پنهان برخی از جاذبه های آالسکا هستند. ۱.۹۶ میلیون نفر 
در سال ۲۰۱۳ از آالسکا دیدن کردند. پس چه خطری ممکن 
است گردشگران را تهدید کند؟ حمله خرس ها، هیپوترمیا 
یا فرودمایی، بهمن، بالیای طبیعی و خیلی چیزهای دیگر 
که ممکن است برای آن آماده نباشید مثل مواجهه با گوزن 
شمالی یا تصادف. بله، همان گوزن شمالی که تصاویرش را به 
عنوان یک حیوان زیبا می بینید می تواند کامال وحشی باشد. 
قد آنها می تواند به ۱.۸ متر و وزنشان به ۷۲۵ کیلوگرم برسد. 
الزم است بیشتر بگوییم؟ در سال ۱۹۹۵ یک گوزن ماده یک 
مرد را کشت و سال گذشــته یک قطعه یخ بزرگ روی یک 
گردشگر ایتالیایی افتاد و او را کشت؛ آیا می دانید چند نفر در 
آالسکا در حال انجام یک کار معمولی گم شده اند؟ در سال 
۲۰۰۴ بیش از ۳۰۰۰ گزارش و در سال ۱۹۸۸ هم ۶۰۰۰۰ 

گزارش گمشده در آالسکا دریافت شد.
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