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چند می گیرید »استان برخوردار« نباشیم؟

 بالی جان اصفهانی ها
3

ببازیم یا نبازیم؟!
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خانوادهشهدا،صاحباناصلینظاماسالمیهستند
شهردار اصفهان در دیدار با خانواده شهدا و جانبازان:
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رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش مطرح کردند؛

نیروی دریایی؛ خط مقدم دفاع از کشور

حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا ظهردیروز در دیدار فرماندهان و 
مسئوالن نیروی دریایی ارتش، هفتم آذر را روز افتخار و سربلندی نیروی دریایی و 
روزی نمادین برای تجلیل از فداکاری های آن خواندند و خاطرنشان کردند: عملیات 
شجاعانه نیروی دریایی علیه ارتش بعثی عراق در ۷ آذر سال ۵۹، تاثیری ماندگار بر 

جنگ گذاشت و آن شجاعت، ابتکار، برنامه ریزی و اقدام، تسلط...
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فرزندان ثروتمندترین افراد جهان چگونه 
فعالیت می کنند؟
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عابد کریمی

 اجرای هنری پرفورمنس و کنســرت نمایشــگاه »متولدین لهستان مستقل، 
لهستانی ها« با نام »ما می بخشیم؛ اما فراموش نمی کنیم« به نویسندگی محمد 
چرمشیر و با طراحی رکسانا مهرافزون، روز چهارشنبه یکم آذرماه در موزه هنرهای 

معاصر اصفهان مورد استقبال مخاطبان این برنامه قرار گرفت.
»ما می بخشیم؛ اما فراموش نمی کنیم« بخش یا ایده ای از پروژه نمایشی اصفهان، 
شهر بچه های لهستان است که در راستای نمایشگاه »متولدین لهستان مستقل، 
لهستانی ها؛ کودکان اصفهان پس از ۷۵ سال به ایران بازمی گردند« و در روزهای 

پایانی این نمایشگاه در اصفهان به نمایش گذاشته شد.
در اجرای این پرفورمنس، در بخش شــرکت کنندگان کارگاه ها، داســتان ها و 
مونولوگ های کوتاهی تولید کردند که نشان  دهنده نگاه معاصرشان به رویدادهای 
گذشته از دو منظر پناهندگان لهستانی و مردم اصفهان در برخورد با این مهاجران 

به هنگام جنگ بود.
داستان ها و مونولوگ ها برگرفته از رویدادهای واقعی است که بر اساس مصاحبه ها، 
عکس ها، ویدئوها، کتاب های تاریخی و داستان های کوتاه تخیلی شکل گرفته است.
تلفیق موسیقی لهستان و ایران؛ یکی از دستاوردهای کارگاه های 

آماده سازی این پرفورمنس
در اجرای بخشــی از این پرفورمنس، از موسیقی لهستانی استفاده می شود و در 
بخش پایانی »ما می بخشــیم اما فراموش نمی کنیم« نیز کنسرتی از موسیقی 
تلفیقی لهستان و ایران که یکی از دستاوردهای کارگاه های آماده سازی این پروژه 
بود به نمایش گذاشته می شــود. این اجرا در قالب ساخت آهنگ هایی بر اساس 
موسیقی ایران و لهستان بوده و توسط نوجوانان ایرانی همراه با هنرمندان لهستان 

به اجرا درآمد.
نمایشگاه متولدین لهستان مستقل، لهستانی ها؛ در راستای پیوند 

فرهنگی لهستان و ایران
محمد علی صرامی در زمینه رویکرد برگزاری این نمایشــگاه گفت: برنامه های 
هنری مرتبط با نمایشگاه متولدین لهستان مستقل، لهستانی ها، در راستای پیوند 
فرهنگی لهستان و ایران برگزار شده است. این پیوند بخشی از یادآوری خاطرات 
شیرین مردم لهستان است وقتی در دوران جنگ جهانی اول پس از تحمل بسیار 
مشکالت و سختی ها به ایران رسیدند و تالش کردند زندگی خود را به دور از فضای 

جنگ جهانی ادامه دهند.
هدف ما بازسازی خاطرات شــیرین مردم لهستان پس از گذشت 

75سال است
رییس موزه هنرهای معاصر افزود: پس از گذشت ۷۵ سال از این اتفاقات، هدف ما 
بازسازی خاطرات شیرین مردم لهستان است که در بازه زمانی پس از جنگ جهانی 
دوم و روبه رو شدن لهستانی ها با مردم ایران و اصفهان اتفاق افتاده است. این مردم از 
فضای خشن و خطرناک جنگ جهانی دوم به سمت ایران آمده بودند و در آن میان با 

اینکه مردم ایران خود نیز وضعیت معیشتی خوبی نداشتند از این پناهندگان جنگی 
پذیرایی کردند. پایان این نمایشگاه در یکم و دوم آذرماه به معنای اتمام برنامه های 
فرهنگی مشترک با لهستان نیست؛ بلکه آغازگر برنامه های مشترک فرهنگی دیگر 

با کشور لهستان است.
پرفورمنس خوانی و موزیک ترکیبی؛ کاری مشترک از هنرمندان 

لهستان و ایران
احسان روح االمینی، یکی از هنرمندان حاضر در این اجرا نیز در این مورد گفت: 
افتتاحیه نمایشگاه لهستان یک ماه پیش بوده و در طول این سی روز، مجموعه 
نشست ها و نمایشگاه های زیادی با موضوع لهســتان برگزار شده است. یکی از 
اصلی ترین و مهم ترین نمایشگاه های مرتبط با لهستان، نمایشگاه عکسی است که 
در موزه هنرهای معاصر برپا شده بود. عکس های این نمایشگاه همگی در اصفهان و 
توسط عکاس های قدیمی اصفهان مانند ابوالقاسم جال و آقای طریقی گرفته شده 
که بازخوانی شده و به صورت عکس های دیجیتالی در موزه به نمایش گذاشته شده 
است. در کنار آن نمایشگاهی از تصویرسازی های معاصر لهستان وجود دارد که با 

حضور یکی از هنرمندان لهستان برگزار می شود.
روح االمینی در زمینه اجرای پرفورمنس افزود: برنامه پرفورمنس خوانی و اجرای 
موزیک که در حال حاضر در آن حضور داریم به صورت مشترک و توسط هنرمندان 
ایران و لهستان اجرا می شود. برنامه پرفورمنس خوانی در مورد اتفاقات جنگ جهانی 
دوم در لهستان و کوچ اجباری آنان به کشورهایی چون ایران است و برنامه موزیک 
به صورت ترکیبی با ترکیب موسیقی لهستانی و ایرانی با هنرمندی هنرمندان ایران 

و لهستان اجرا می شود.
پرفورمنس؛ هنری میان رشــته ای با ترکیبی از رشته هایی چون 

موسیقی، تصویر، تئاتر و ادبیات
این هنرمند تصریح کرد: پرفورمنس یک هنر میان رشته ای است و در این برنامه 
سعی شده از رشته های مختلفی چون موسیقی، تصویر، تئاتر و ادبیات استفاده 
شود. پرفورمنس می تواند در یک فضای فرهنگی، یک ساختار ترکیبی را به وجود 
بیاورد تا تجربه های زیستی مختلف موجود در این برنامه باعث ایجاد نوعی حس 

همذات پنداری در مخاطب شود.
اصفهان در گذشته میزبان لهستانی ها بوده و حاال نیز می خواهد این 

میزبانی و ارتباط فرهنگی را ادامه دهد
احسان روح االمینی در پایان خاطرنشان کرد: پس از گذشت نیم قرن از حضور 
لهستانی ها در اصفهان، این برنامه رابطه فرهنگی میان شهر اصفهان و شهری چون 
کراکوف لهستان را زنده کرده است. جالب است که شهر کراکوف لهستان و شهر 
اصفهان از نظر فرهنگی به یکدیگر شبیه هستند. این برنامه فرهنگی تاثیر خوبی در 
دیدگاه مردم لهستان نسبت به اصفهانی ها خواهد داشت و شاید بهتر است پایان 
این برنامه را آغازگر برنامه های فرهنگی دیگری با موضوع لهستان بدانیم. من اعتقاد 
دارم اصفهان در گذشته میزبان لهستانی ها بوده و حاال نیز می خواهد این میزبانی 

و ارتباط فرهنگی را ادامه دهد.
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می توان گفت ادامه تنش های سعودی علیه ایران، این بار پیامی علنی در 
مورد طبیعت گرایش های آن در رابطه با اسرائیل و اعالم ائتالف استراتژیک 
بین عربستان و رژیم صهیونیستی را در بردارد.کامال مشخص است که ایران 
با این اعالم موضع، به سعودی ها در مورد عاقبت هر گونه جنگی علیه محور 
مقاومت هشدار داده است. سخنان ســردار جعفری در این باره را می توان 
پاسخی جدی در مقابل عربستان  دانست.بدعهدی های واشنگتن در برجام 
و تمایل رییس جمهور این کشور برای همکاری با سعودی ها و ضربه زدن به 

ایران، جوی از بی اعتمادی بیشتر نسبت به آمریکا را در میان مردم ایران دامن 
زده است.رویکرد آمریکایی ها این باور را در میان ایرانی ها همگانی ساخته که 
تکیه بیش از حد به آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای، رویکرد صحیحی 
نبود و نتوانست منافع ایران را تامین کند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز 
در یادداشتی ضمن اشاره به این مسئله می نویسد: در ایران حال و هوایی از 
غیرت و شور ملی به وجود آمده و ایرانی ها علیه ترامپ و سعودی ها متحد 
شده اند.در این نوشتار که تصویر آن به شهید حججی اختصاص داده شده، 

آمده است: بیلبوردی بزرگ در شلوغ ترین میدان تهران نصب شده که تصویر 
»محسن حججی« روی آن است؛ مرد جوانی که با لباس سپاه پاسداران دست 
خود را دراز کرده و از ایرانی ها می خواهد راه وی را ادامه دهند. حججی پس 
از اینکه به اسارت داعش درآمد و ســر او توسط داعشی ها بریده شد به یک 
»قهرمان جنگی« در ایران مبدل گشت. نیویورک تایمز به اختالفات سیاسی 
و سالیق مختلفی که طی سال های گذشته در ایران وجود داشته اشاره کرده 
و می افزاید، تغییر نگرش ایرانی ها و اتحادی که بین آنها به وجود آمده می 
تواند به دو عامل ارتباط داشته باشد: 1- انتخاب »دونالد ترامپ« به عنوان 

رییس جمهور آمریکا.
2- افزاش تقابل عربستان سعودی با ایران به عنوان رقیب این کشور برای 
تســلط بر منطقه خاورمیانه. در ادامه این نوشــتار به مواضع ترامپ علیه 
برجام، فروش 100 میلیون دالر اسلحه توسط وی به عربستان و شرکتش 
در رقص شمشیر با سعودی ها اشاره شــده است. نیویورک تایمز همچنین 
به مواضع تند »محمد بن سلمان« در سیاســت خارجه اشاره کرده؛ فردی 
که ایرانی ها وی را »پر ســر و صدا و بی تجربه« می دانند. نیویورک تایمز 
افزود: همزمان، ایرانی ها بر این باور هســتند که چیزی برای افتخار کردن 
دارند؛ چراکه شــبه نظامیان تحت رهبری این کشــور نقش اساسی را در 
شکست دادن گروه داعش در سوریه و عراق ایفا کردند و همین امر موجب 
افزایش نفوذ منطقه ای ایران شــد. این روزنامه آمریکایی نوشــت: اکنون 
محبوب ترین ستاره ها در ایران، بازیگران فیلم یا خوانندگان نیستند بلکه 
دو چهره شناخته شده می باشند: ژنرال »قاسم سلیمانی«، هدایت کننده 
اقدامات نظامی ایران در منطقه که به موفقیت های فوق العاده ای دســت 
یافته و »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه که ســمبل یک ایران معقول و 
حساب شده است. خالصه اینکه، ترامپ و ســعودی ها به این باور عمومی 
در ایران دامن زدند که آمریکا و ریاض قابل اعتماد نیســتند و اکنون ایران 
به کشوری قدرتمند تبدیل شــده که توانایی شکست دادن دشمنان خود 
را دارد.در نهایت باید گفت اقدامات سعودی ها در راستای افزایش تنش ها 
 علیه ایران، در صورتی که ادامه داشــته باشد، به نفع ایران خواهد بود و این
 تشنج آفرینی عربستان علیه ایران به مانند طوفانی در یک فنجان است که 

در صورت استمرار، بازنده اصلی، بن سلمان است.

»سعید مرتضوی« دادستان سابق تهران که در 
دادگاه تجدید نظر به اتهــام معاونت در پرونده 
کهریزک به دو سال حبس محکوم شده، در نامه ای 
در واکنش به آن، ضمن طرح ادعاهای خود از جمله 
درباره  رییس شعبه تجدیدنظر، نوشت: با احترام 

به مراجع قانونی کشور و قوه قضائیه، تظلم خواهی خود را در چارچوب قوانین رسمی، تنظیم 
و ارائه و در نهایت نیز تابع حکم قطعی محکمه و دیوان عالی کشور خواهم بود. هر چند آن را 
خالف قانون و یا ناعادالنه بدانم. وی با تاکید بر اینکه »خدا را شــاهد می گیرم که اینجانب به 
عنوان دادستان وقت تهران هیچگونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مامورین 
خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته«، در بخشــی دیگر از این نامه نوشته است: »مسئولیت 

اعمال خودسرانه برخی ماموران متخلف در بازداشتگاه کهریزک متوجه خودشان است«.

 انفجار شدید
 در جنوب »تل آویو«

منابع اسراییلی از وقوع انفجاری مهیب در منطقه 
»یافا« در جنوب تل آویو خبر دادند. تا کنون یک 
ساختمان به طور کامل تخریب شده و دست کم 
12 نفر به شــدت زخمی شــده اند.بنا بر گزارش 
شــبکه »راشــاتودی«، بالفاصله پس از شنیده 
شدن صدای این انفجار مهیب، یک آتش سوزی 
گسترده نیز آغاز شد.بر اساس این گزارش، یکی 
از ســاختمان هایی که آتش به آن نفوذ کرده به 
طور کامل تخریب شده و فرو ریخته است.مقامات 
پلیس محلی اعالم کردند که دست کم 12 نفر در 
این انفجار زخمی شده اند که وضعیت دست کم 5 

نفر از آنها بسیار وخیم است.

بارزانی:
 اگر خیانت نمی شد کرکوک 

به دست بغداد نمی افتاد
مهر: مسعود بارزانی، رییس سابق اقلیم کردستان 
عراق در سخنانی گفت: اگر خیانت روز 1۶ اکتبر 
نبود، نیروهای دولت مرکــزی بغداد بر کرکوک 
مسلط نمی شدند. به گزارش سومریه نیوز؛ رییس 
سابق اقلیم کردستان عراق همچنین افزود که وی 
از مذاکرات جدی میان بغداد و اربیل برای حل و 

فصل مشکالت فی مابین حمایت می کند. 
 سیدحسن نصرا...
 تهدید به ترور شد

»آفیخای ادرعی« سخنگوی عرب زبان ارتش رژیم 
صهیونیستی، سیدحسن نصرا... - دبیرکل جنبش 
مقاومت حزب ا... لبنان - را تهدید به ترور کرد.این 
نظامی اســراییلی در صفحه توئیتر خود نوشت: 
سیدحسن نصرا... در جنگ آینده با لبنان از اهداف 
 ما خواهد بود؛ چراکه کشته شدن او تاثیر زیادی

 بر جنگ خواهد گذاشت.

 نخست وزیر ترکیه 
باز حرف خودش را زد

فارس: بنا بر گزارش واشــنگتن تایمز؛ ایلدیریم 
دوشنبه شب در یک سمپوزیوم امنیت منطقه ای در 
بریتانیا اعالم کرد که اقدامات بشار اسد با حمایت 
ایران و روسیه به این معناســت که آنکارا و دیگر 
قدرت های منطقه ای دیگر نمی توانند بپذیرند که 
اسد به عنوان بخشی از یک توافق صلح در قدرت 
باقی بماند.نخست وزیر ترکیه در سخنرانی خود در 
موسســه بین المللی مطالعات راهبردی در لندن 
گفت: »سخت است که گذشته را فراموش کنیم 
بنابراین سخت است که ببینیم اسد همچنان در 
قدرت باقــی می ماند.«ایلدیریم همچنین تاکید 
کرد: »به هر حال این مردم سوریه هستند که باید 
تصمیم بگیرند، آیا می خواهند بشار اسد در قدرت 
بماند یا خیر، اما هرگونه تصمیمی در این خصوص 
برای نگه داشتن دولت سوریه بدون تغییر، آنکارا و 
متحدانش را مجبور خواهد کرد تا برای حمایت از 

این تصمیم، خود را فدا کنند.«

جنایات امارات در یمن یک 
سازمان عربی را شاکی کرد

سازمان عربی حقوق بشر از شــکایت خود علیه 
امارات به اتهام ارتــکاب جنایات جنگی در یمن 
خبر داد.به گزارش روسیاالیوم؛ یک سازمان حقوق 
بشــری از امارات متحده عربی به دلیل ارتکاب 
جرایم جنگی در یمن، در دادگاه الهه شــکایت 
کرد.»جوزف بریهام« وکیل سازمان عربی حقوق 
بشر در انگلیس گفت که این شکایت به »استفاده 
از سالح های ممنوعه«، »حمالت بی هدف علیه 
غیرنظامیــان« و »شــکنجه در زندان های یمن 
توســط مزدوران تحت حمایت امــارات« که در 
تجاوز علیه یمن به سرکردگی عربستان سعودی 

مشارکت دارد، مربوط است.

پایان لحن مالیم ایران در برابر عربستان؛

صدای اتحاد ایرانیان علیه عربستان و ترامپ در جهان

  القدس العربی نوشت: سخنان تند ولیعهد سعودی، مسئوالن ایرانی را غافلگیر نکرد؛ چرا که آنها به خوبی می دانند باید برای مقابله با کسی که 
او را صدامک)صدام کوچک(می نامند، آماده شوند! نیویورک تایمز: »در ایران حال و هوایی از غیرت و شور ملی به وجود آمده و ایرانی ها علیه 

ترامپ و سعودی ها متحد شده اند ...«

اســحاق جهانگیــری پــس از اعتراضــات بســیار بــه 
 تصاویر منتشــر شــده از ورود بــا کفش بــه چادرهای 

زلزله زدگان، در پستی اینستاگرامی نوشت: 
امروز به واسطه فشردگی برنامه ها، تراکم جمعیت و البته 
به دلیل اصرار زیاد یکی از هموطنان عزیزمان برای عیادت 
از همسر بیمارشان که حضور در کنار بستر مریض را ناگزیر 

کرد، به هنگام بازدید از چادر محل سکونت ایشان سهل انگاری اتفاق افتاد.
ضمن ابراز تاسف از این موضوع، فرماندار محترم سرپل ذهاب نیز مراتب عذر خواهیم را امشب به این هموطن 

گرامی و خانواده محترمشان ابالغ کردند.
امیــدوارم وزیر محترم بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی نیــز همانگونه که در مســیر بازگشــت از 
 کرمانشاه از ایشان خواســتم، در اسرع وقت نسبت به رســیدگی به وضعیت بیماری همســر محترم ایشان 

اقدام فرمایند.

واکنش سعید 
مرتضوی به حکم 
حبس دو  ساله اش 

توضیح  جهانگیری 
  درباره  ورود با کفش  
به  چادر زلزله زدگان

گفت وگوی ترامپ و 
ماکرون علیه ایران

رؤســای جمهــوری آمریکا و فرانســه طی 
گفت وگویی تلفنی، بر ضــرورت مقابله با به 
اصطالح فعالیت های بی ثبات کننده ایران در 
سوریه، تاکید کردند.به گزارش »اسکای نیوز«؛ 
کاخ ســفید در بیانیه ای اعالم کرد: »دونالد 
ترامپ« و »امانوئل ماکرون« رؤسای جمهوری 
آمریکا و فرانسه طی گفت وگویی تلفنی، درباره 
رویارویی با آنچه کــه »فعالیت های بی ثبات 
کننده« ایران در ســوریه ادعا شــده است، 
توافق کردند. کاخ سفید افزود: دونالد ترامپ 
و امانوئل ماکرون همچنین با تاکید بر اینکه 
فرآیند مذاکرات سازمان ملل در ژنو برای صلح 
سوریه تنها مذاکرات مشروح برای دستیابی به 
یک راه حل سیاسی در این کشور است، از این 

مذاکرات اعالم حمایت کردند.

پیام سرلشکر باقری به مناسبت 
روز نیروی دریایی ارتش

ســردار سرلشــکر پاســدار محمد باقری، 
رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با 
گرامیداشت هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی 
ارتش، قدرت دریایی ایــران را منادی صلح 
و دوســتی برای ملت ها برشــمرد.گزیده ای 
از این پیام به این شرح اســت:هفتم آذر ماه 
سالروز حماسه و غرور انگیز دریادالن ناوچه 
پیکان نیروی دریایی ارتــش که در عملیات 
موسوم به »مروارید« در سال 1359 نبردی 
بزرگ و طاقت فرسا با تسخیر سکوهای نفتی 
»البکــر« و »االمیه« نظامیــان ارتش بعثی 
صدام را در روزهای ســخت جنگ تحمیلی 
مقهــور عظمت خــود ســاختند، را گرامی 
می داریم. بی تردید دستاوردها و موفقیت های 
مثال زدنی و افتخارآمیز امروز نیروی دریایی 
ارتش در پیشــبرد راهبرد ایران اسالمی در 
پهنه دریا که حراست از منافع و مصالح ملی 
در جغرافیای پیرامونی و دوردســت را تامین 
کرده است مرهون حماســه جهاد و شهادت 
رزمندگان و شــهیدان این نیرو و عزم و اراده 
راســخ فرماندهان و آحاد مدیران و کارکنان 
آن در شکل دهی به سازمانی مقتدر، روزآمد 
و متناسب با استانداردهای مورد انتظار است.

انتخاب اعضای هیئت رییسه 
فراکسیون فرهنگیان مجلس

حمیدرضــا حاجی بابایــی، نماینــده مردم 
همدان در مجلس به عنوان رییس فراکسیون 
فرهنگیــان مجلس انتخاب شــد. درجلســه 
فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی 
هیئت رییسه این فراکســیون انتخاب شدند.
فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی 

110 عضو دارد.

رییس ستاد کل ارتش اسراییل:
 باید حضور ایران در 

مرزهایمان را تحمل کنیم
رییس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی گفت: 
»اسراییل باید یاد بگیرد حضور ایران در نزدیکی 
مرزهایش را تحمل کنــد«. »گادی آیزنکوت« 
رییس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی گفت: 
این رژیم باید یاد بگیرد با حضور ایران در سوریه 
و نزدیک مرزهای شمالی کنار بیاید.به نوشته 
وبگاه »جوییش پرس« آیزنکوت روز دوشــنبه 
طی سخنرانی در جلسه کابینه امنیتی اسراییل، 
درباره تهدیدات ادعایی حضور ایران در سوریه 
پسا جنگ و معنای توافق آمریکا و روسیه حول 

آتش بس در جنوب این کشور صحبت کرد.

ظریف با وزیر خارجه 
ارمنستان دیدار کرد

محمد جواد ظریــف صبح دیــروز در رأس 
هیئتی سیاســی – اقتصــادی وارد ایروان 
پایتخت ارمنستان شد. به گفته محمد کاظم 
سجادی، سفیر ایران در ارمنســتان، ادوارد 
نعلبندیان، وزیر امــور خارجه در جریان این 
سفر در نشســت اقتصادی که با حضور تجار، 
بازرگانان و فعاالن اقتصادی دو کشور برگزار 

می شود، سخنرانی خواهد کرد.

احمد توکلی
 فعال سیاسی اصولگرا:

دیدگاه

امیر حســین خانــزادی، فرمانده نیــروی دریایی 
ارتش در خصوص حضور ایــران در آب های آزاد و 
عبور از کانال سوئز بیان داشت: کانال سوئز یکی از 
گذرگاه های مهم جهان است که ارتباط بین دریای 
مدیترانه و اقیانوس های هند و اطلس برقرار می کند.

 بازتاب عبور ایران از کانال سوئز به این دلیل بود که 
فکر می کردند ایران در اثر جنگ و تحریم، توانایی 
حضور در دریــا را ندارد؛ لذا غافلگیر شــدند. بیش 
از همه اســراییلی ها تنشــان به لرزه درآمد و برای 
ملت های جهان نیز الهام بخــش بود.امیر خانزادی 
ادامه داد: عبور از کانال ســوئز محاســبه شده بود 
و نیروی دریایی رژیم صهیونیســتی را به حســاب 
نمی آوریم و آنها توانایی مقابله با ما را ندارند. کارکنان 
ناوگروه ما با افتخار از آن منطقه عبور کردند و امروز 
آماده می شویم تا در اقیانوس اطلس و خلیج مکزیک 

حضور یابیم.
وی افزود: به عقیده بنده مقام معظم رهبری اولین 

فرمانده نیروی دریایی راهبردی هستند.

  لرزه »رژیم صهیونیستی« 
از حضور ایران در مدیترانه

فرمانده نیروی دریایی ارتش مطرح کرد:

نیروهای مسلح

کافه سیاست

عکس  روز 

سرکوب تظاهرات یهودیان 
با آب فشار قوی در فلسطین 

اشغالی

نیروی دریایی، خط مقدم دفاع از کشور

پیشنهاد سردبیر:

احمد توکلی، فعال سیاســی اصولگرا ضمن 
اینکه مــی گویــد تجمع همه گــروه های 
سیاسی در یک تشکل ممکن نیست، به آینده 
جمنا امیدوار اســت. وی تاکید می کند که 
جریان های سیاسی را نمی توان با دیوارهای 
بتنی از هم جدا کرد و مرزبندی های سیاسی 
تا حدی تغییر کرده اســت.وی در پاسخ به 
ســوال آیا فکر می کنید اگــر احمدی نژاد 
نامزد مجلس شود، رای می آورد، افزود: فکر 
می کنم اگر شرایط همان طور که االن هست 
ادامه یابد و احمدی نژاد نامزد شــده و تایید 
صالحیت شــود، رأی می آورد، اما نمی دانم 
راهیابی احمدی نژاد و همفکرانش به مجلس 
یازدهم چه تغییراتی را در بافت مجلس ایجاد 
می کند؛ دو ســال پیش رو، خیلی چیزها را 

عوض می کند.

احمدی نژاد در انتخابات 
مجلس رای می آورد

علی اکبر والیتی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

واکنش

جانشــین فرمانده کل ســپاه پاســداران بــا بیان 
اینکه دشــمنی ها ادامه دارد، گفت: تفکر تکفیر و 
سیاســت دشــمنان هنوز ادامه دارد، اما کشور ما 
مقتدر اســت و امروز اســتقرار هویت دینی خود 
و بخش هایــی از جهان اســالم را در اختیار داریم.

سردار حســین سالمی با اشــاره به پیروزی جبهه 
مقاومت بر گروه های تکفیری اظهار داشت: پیروزی 
تعیین کننده در عراق و سوریه را می توان به عنوان 
بخش درخشنده ای در تاریخ اسالم یاد کرد. پیروزی 
برابر گروه های تکفیری و دشــمنان اسالم توانست 
یکی از ویرانگرترین فتنه هــا را خاموش کند که به 
تعبیر مقام معظم رهبری نه تنها جهان اسالم از شر 
فتنه نجات یافتند بلکه بشــریت را از آتش سوزان 
رهایی بخشــید.وی بابیان اینکه دشمنان درصدد 
ایجاد مسیر سیاهی برای امت اسالمی بودند، عنوان 
کرد: سیاست آمریکا، اسراییل، انگلیس و سعودی ها 
در یک نقطه به یکدیگر رسید تا مسیر سیاه جدیدی 

را برای امت اسالمی ترسیم کنند.

آمریکا در حاشیه تحوالت 
قرار گرفته است 

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:

سیاست خارجی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
بیانیه نفتی ترامپ، در میزان فروش ما تاثیری 

ندارد و ما نفت خود را می فروشیم.
علی اکبر والیتی، مشاور مقام معظم رهبری 
در امور بین الملل درباره بیانیه نفتی ترامپ 
ضد ایران، اظهار کرد: ترامپ فردی است که 

سخن و عملش حساب و کتاب ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه چه ترامپ بخواهد و چه نخواهد ایران 
نفت خود را می فروشد، تصریح کرد: او باید 
بداند که اگر نقض کننده برجام باشد چنانچه 
تاکنون بارها برجام را نقض کرده اســت، در 
نهایت آن کســی که در دنیا رسوا می شود، 
آمریکاست و جمهوری اســالمی از مواضع 
خود حتی یک سانتی متر هم عقب نشینی 

نمی کند.

بیانیه نفتی ترامپ، در 
میزان فروشتاثیری ندارد

پیشخوان

بین الملل

حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانده معظــم کل قوا ظهردیروز در 
دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش، هفتم آذر را روز 
افتخار و سربلندی نیروی دریایی و روزی نمادین برای تجلیل از 
فداکاری های آن خواندند و خاطرنشان کردند: عملیات شجاعانه 
نیروی دریایی علیه ارتش بعثی عراق در ۷ آذر ســال 59، تاثیری 
ماندگار بر جنگ گذاشت و آن شجاعت، ابتکار، برنامه ریزی و اقدام، 
تسلط دشمن را بر دریا به صفر رساند.حضرت آیت ا... خامنه ای با 

تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن عملیات ۷ آذر و یاد شهیدان دالور 
آن، افزودند: شهادت در راه خدا خسارت نیست، بلکه غنیمت است 
و به تعبیر دقیق امام راحل، ملتی که شــهادت دارد اسارت ندارد.
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به اهمیت نیروی دریایی افزودند: 
نیروی دریایی در خط مقدم دفاع از کشــور است و مناطق مهمی 
همچون مکران، دریای عمان و آب های آزاد را فراروی خود دارد و 

حضور در آب های آزاد همچون گذشته باید ادامه یابد.

ایشــان با تاکید بر لزوم افزایش توانایی های نیــروی دریایی در 
تجهیزات و توان رزمی و لزوم استفاده از امکانات بخش های مختلف 
نظام در برطرف کردن کمبودها، بیان داشتند: رشد و تحرک خوبی 
در نیروی دریایی آغاز شده و امروز نیروی دریایی بسیار پیشرفته تر 
و تواناتر از 20 سال قبل است، اما این سطح از پیشرفت قانع کننده 
نیست و در همه بخش ها باید با عزم و روحیه، همت بلند، ابتکار و 

اقدام، حرکت پر شتاب دنبال شود.

رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش مطرح کردند:

نیروی دریایی؛ خط مقدم دفاع از کشور
مردم در انتظار وضع بهتر 
وحدت شــیعه و سنی 
برهم زننده توطئه های 

دشمنان اسالم است

 دادســتان کل کشور 
توصیف کــرد : محمود 
و یاران؛ اپوزیســیون قوه 

قضائیه
نعمت احمدی: مرتضوي 
باید از منظــر آمریت قتل 

محاکمه می شد

شرط دولت برای کمک 
بالعوض به زلزله زدگان

 کانکــس بگیرید، کمک
 بی کمک 
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چند می گیرید »استان برخوردار« نباشیم؟

بالی جان اصفهانی ها

کارشناســان عقیده دارند میزان هزینه ها و درآمد که از سوی مراجع 
رسمی آماری کشور اعالم می شود، در واقع درحدی است که تغییرات 
به ویژه در بخش هزینه ای آن می تواند معیشت خانواده ها را با چالش 
مواجه کند. نگاهی به آمارهای ارائه شــده توسط بانک مرکزی و مرکز 
آمار نشان می دهد که در طول سال های اخیر، همواره هزینه ها یک گام 
از رشد درآمدهای خانوار بیشتر و معیشت افراد معموال با نوعی کسری 

دائمی همراه بوده است.از ســویی، تحلیلگران هزینه و درآمد خانوار و  
کارشناسان اقتصادی بر این نکته تاکید دارند که وقتی اعالم می شود 
هزینه خانوار در طول سال عدد مشخصی است، به این معنا خواهد بود 
که کمتر از آن به مســائل مالی در خانواده ها دامن می زند و در واقع ما 
با نوعی خط فقر مواجه هســتیم، اما در این بین خط فقر یا آستانه فقر 
حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته 

می شــود و هزینه کل و درآمد کل نیز دو شاخص بسیار مهم آن است. 
در سال های اخیر این خط از سوی مراجع رسمی در ایران اعالم نشده و 
کارشناسان بازار کار می گویند نگرانی دولت ها از بیان این خط این است 
که برخی مقایســه ها در جامعه صورت گیرد. این مسئله درباره میزان 
درآمد کارگران در ســال های گذشــته مطرح بوده و مقامات کارگری 
می گویند میزان درآمد و حداقل مزد مشموالن قانون کار بسیار کمتر 
از خط فقر است.طبق یک گزارش؛ ۳۳درصد جامعه ایران زیر خط فقر 
زندگی می کنند این یعنی یک ســوم مردم ایران؛ در حالی که بسیاری 
از اقتصاددانان این آمار را بسیار خوش بینانه عنوان می کنند؛همچنین 
مرکز آمار ایران هم نقل می کند که حداقــل 4دهم درصد از جمعیت 
ایران در کپر و چادر زندگی می کننــد. در مقابل 6 میلیون نفر از مردم 
در وضعیت مالی ای قرار دارند که می توانند ویالی شــخصی در اختیار 
داشته باشند. حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در گفت وگو با زاینده رود با بیان اینکه خط فقر با تولید ثروت و 
اشتغال ارتباط مستقیم دارد، می گوید: هر چقدر نرخ بیکاری افزایش 
یابد به همان نسبت فقر در جامعه بیشتر خواهد شد این در حالی است 
که ما با دو پدیده روبه رو هستیم، اینکه عده ای شغلی برای تامین معاش 
خود ندارند و عده ای شــغلی با درآمد پایین دارند که هر دو در افزایش 
میزان فقر در جامعــه تاثیر دارد و می توان گفت در فقر مطلق به ســر 
می برند.وی با انتقاد از اینکه در حال حاضر عدد و رقم درست و اصولی 
برای خط فقر وجود ندارد، عنوان می کند: دولت حقوق ۳ میلیون تومان 
را آستانه خط فقر اعالم کرده است در شرایطی که حداقل دستمزد یک 
کارگر یک میلیون تومان تعیین شده اســت و طی این سال ها شاهد 
افزایش نرخ بیکاری و به طبع آن افزایش تعداد افرادی اســت که زیر 
خط فقر زندگی می کنند و از عهده تامین مخارج خود بر نمی آیند.عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه با اعالم اینکه استان اصفهان با توجه به صنعتی 
بودن، نرخ بیکاری در آن باالتر از میانگین کشوری است و همچنان نام 
استان برخوردار، بالی جان اصفهان شــده است، عنوان می کند: تمام 
نمایندگان استان اصفهان در تالش هستند تا با بیان واقعیت ها از روند 
رو به رشد بیکاری در اســتان و ایجاد ارتباط با وزارتخانه ها راهی برای 
فرار از این آسیب باشند.به هر حال نبود آمار درست و منطقی  از میزان 
افرادی که در زیر خط فقر زندگی می کنند و تعیین حداقل ها برای یک 
زندگی در محیط شهری و روستایی شاید بستن چشم ها روی صورت 

مسئله ای باشد که زندگی بسیاری را به خطر خواهد انداخت.  

فاطمه کاویانی

مطالعه آمارهای مربوط به هزینه ها و درآمد خانوار ایرانی در سال های گذشته و روند تقریبا چشمگیر رشد آن نشان می دهد که ساالنه تغییرات 
درآمدی و هزینه ای بزرگی در زندگی خانوارهای ایرانی ایجاد می شود. برخی توان افزایش درآمدهای خود را دارند و می توانند افزایش هزینه ها 

را پوشش دهند و برخی نیز دچار کسری درآمد می شوند.

روابط عمومی آبفای منطقه 5 اصفهان مراسم زنگ آب را در 
دبستان ادیب با حضور مدیر و امام جماعت منطقه و مدیر 
و مسئولین ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان برگزار کرد.

مهندس علیزاده، مدیرآبفای منطقه 5 با بیان اینکه وظیفه 
خطیر دانش آموزان و مربیان در امر صرفه جویي اســت، 
افزود: دانش آموزان سفیران آب و همیاران شرکت آبفا در 

مدرسه و منزل و محل هاي دیگر هستند و معلمان نیز در خصوص نهادینه سازي مصرف بهینه آب و صرفه جویي 
مي توانند نقش بسزایي در آموزش نونهاالن ابتدایي داشته باشند. 

وی همچنین در ادامه راهکارهایي در جهت صرفه جویي در مصرف ، تشریح و بیان کرد.اجرای برنامه زنگ آب 
ابتکار جدید شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سال 96 است که با مساعدت و همکاری اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان در مدارس استان عملیاتی شده  و استمرار دارد تا دغدغه مدیریت مصرف آب در فضاهای 

آموزش مورد توجه و عنایت مستمر قرار گیرد. 

برگزاري مراسم زنگ 
آب در آموزش و 
پرورش منطقه 5 اصفهان

رشد ۲۶ درصدی صادرات   استان اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

یادداشت

حبابی برای روزهای آینده؛ 
نوسان قیمت طال و سکه

قیمت طال در تمام دنیا، بر حســب اونس جهانی 
محاسبه می شود که مبنای اونس جهانی  نرخ دالر 
آمریکاست. عواملی نظیر نرخ آماربیکاری نرخ رشد 
اقتصادی و موقعیت هــای ژوپولوتیک منطقه ای 
و مسائل نظامی، جنگی ، سیســتمی و اقتصادی 
مناطق تحت سیطره کشورهای بزرگ بر نرخ طال 
تاثیر مستقیم دارد. در ایران نرخ طال بر دو مبنای نرخ 
دالر و قیمت اونس  مشخص می شود. با  افزایش یا 
کاهش این دو نرخ، قیمت  طال افزایش یا کاهش می 
یابد. میزان هزینه های استخراج از معادن طال و هزینه 
های اکتشاف و میزان ذخایر معادن نیز در تعیین نرخ 
طال موثراست، اما حباب قیمت سکه از زمانی آغاز 
شد که بانک کارگشایی به حراج های پیشین خود 
ادامه نداد و نرخ سکه  با توجه به عدم حراج به صورت 
خصوصی  در بازار به علت کمبود  آن مشخص شد 
.به طوری که در هفته گذشته حباب سکه  به عدد 
۲۱۸هزار تومان رسید که در این نقطه دولت وارد شد 
و حراج را آغاز و نرخ  حباب سکه را تا حدودی تعدیل 
کرد که امروز آن عدد به ۱۱۰ هزار تومان حباب در هر 
سکه رسیده است. اگر حراج ادامه پیدا کند قیمت 
سکه  درصورت  ثابت بودن نرخ دالر و اونس به قیمت 
پایین تری می رسد. در آینده  احتمال افزایش نرخ 
اونس جهانی در باالی مقطع ۱۳4۰قابل پیش بینی 
نیست ولی نرخ دالر و ادامه حراج ســکه در  ایران 
می تواند نرخ طال و سکه را  جابه جا کند در حالی که 
دالر در جایگاه  مطبوع خود قرار دارد و افزایش نرخ آن 
به باالی 4۲۰۰در این شرایط و حداقل تا دوماه آینده 
قابل پیش بینی نیست ولی بر حسب نظر شخصی 
خرید طالی داخلی ایرانی به جهت سرمایه گذاری و 
استفاده شخصی با توجه به متعادل بودن نرخ اونس را 
توصیه می کنم و برای کسانی که تمایل به خرید طال 
در  مبحث سرمایه گذاری نسبتا زیاد را دارند، خرید 
طالی آب شده مهر دار معتبر از مراکز معتبر را توصیه 
می کنم؛ ضمنا این دسته آخر باید بدانند که نرخ طال 

فعال   در دراز مدت روند بسیار بهتری  دارد.
ابراهیم حبیب الهی

مسئول کمیته فلزات گران بها و سنگ های 
قیمتی اتاق بازرگانی

بازار

رنگ اکریلیک 

 رشد ۲۶ درصدی صادرات
  استان اصفهان

مدیر کل گمرک اســتان اصفهان گفت: در ۸ ماهه 
ابتدای سال جاری از استان اصفهان، 7۰6 قلم کاال به 
وزن ۳ میلیون و ۳9 هزار تن و به ارزش یک میلیارد و 
۲4 میلیون و ۲۲ هزار دالر به مقصد 97 کشور جهان 
صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته از لحاظ وزن 49 درصد و از حیث ارزش ۲6 
درصد افزایش داشته است. اسدا... احمدی ونهری 
عمده ترین کاالهای صادراتی از اســتان اصفهان را 
محصوالت پتروشیمی به ارزش ۲49 میلیون دالر، 
آهن آالت و فوالد ۲49 میلیــون دالر، فرش ۱۰۸ 
میلیون دالر برشمرد و افزود: مهم ترین کشورهای 
مقصد کاالهای صادراتی اســتان اصفهان، عراق با 
۲۸۰ میلیون دالر و ۲7 درصد، امارات متحده عربی 
با ۱66 میلیون دالر و ۱6 درصد، افغانستان با ۱6۰ 
میلیون دالر و ۱6 درصد، پاکستان با 79 میلیون دالر 
و ۸ درصد و چین با 57 میلیون دالر و 6 درصد سهم 

از کل صادرات استان است.

پرداخت 850 میلیارد تومان 
تسهیالت به صنایع استان 

مبلغ ۸5۰ میلیارد تومان در ســال ۱۳95 از سوی 
بانک صنعت و معدن به واحدهای صنعتی اســتان 
اصفهان پرداخت شده که سهم استان اصفهان از کل 
تسهیالت پرداختی این بانک به استان هاي کشور 

در سال گذشته ده و نیم درصد بوده است.
این تســهیالت به منظور ایجاد، توسعه و تکمیل، 
بازســازی و تامین ســرمایه در گردش واحدهای 
مختلف صنعتی استان اصفهان پرداخت شده است.
گفتنی است؛ بانک صنعت و معدن از ابتدای اجرای 
طرح رونق تولید تاکنون حدود ۱95 میلیارد تومان 
تسهیالت نیز در قالب این طرح به صنایع کوچک و 

متوسط استان اصفهان پرداخت کرده است.

»تورم« روی مرز تک رقمی 
 نرخ تــورم در ۱۲ مــاه منتهی به آبــان ماه ۱۳96 
9.9 درصد بوده اســت. به گــزارش بانک مرکزی، 
خالصه نتایــج به دســت آمده از شــاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شــهری ایران 
براســاس ســال پایه ۱۰۰=۱۳95 به این شــرح 
است:شــاخص بهــای کاالها و خدمــات مصرفی 
در مناطق شــهری ایــران در آبان مــاه ۱۳96 به 
 عــدد ۱۰9/۸ رســید کــه نســبت به مــاه قبل

 ۱/۳درصد افزایش یافت.

همایش اقتصادی ایران و ایتالیا 
در رم

رییس هیئــت مدیــره و مدیر عامل کشــتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران گفت: ایران مناسب ترین 
کشــور منطقه برای ســرمایه گذاری شرکت های 

خارجی در زمینه های مختلف است.
محمد سعیدی در همایش اقتصادی ایران و ایتالیا 
در رم گفت: آمــار و ارقام نیز حکایــت از افزایش 
سرمایه گذاری مستقیم کشورهای اروپایی در درون 
ایران دارد که نتایج ملموس و سازنده ای نیز به همراه 
داشته است. وی در ادامه با اشاره به اهمیت روابط 
ایران و ایتالیا افزود: ایتالیا همیشه بهترین شریک 

استراتژیک در اروپا برای ایران بوده است.

 واردات برنج، بیش از نیاز است
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به 
محمد شریعتمداری، وزیر، صنعت، معدن و تجارت 

خواستار توقف سریع ثبت سفارش واردات برنج شد.
حجتی در این نامه اشــاره کرده با توجــه به واردات 
بی رویه بیش از حدود یک میلیون تن برنج در پنج ماهه 
امسال )که بیش از نیاز مصرف داخلی ساالنه است(، 
وزیر صنعت دســتور بدهد تا اطــالع ثانوی از ثبت 
سفارش جدید برای واردات برنج ممانعت شود.طبق 
اعالم وزارت کشاورزی در 7 ماهه امسال یک میلیون و 
6۰ هزارتن برنج وارد شده که این عدد در مدت مشابه 
سال قبل 6۰9 هزارتن بوده؛ بنابراین واردات در 7 ماهه 

سالجاری حدود 4۰ درصد رشد داشته است.

با اعطــای گواهینامه بین المللــی کیفیت تولید 
میلگرد و شــمش به شــرکت ذوب آهن، امکان 
صادرات به کشور های بریتانیا و حوزه خلیج فارس 

فراهم شد.
معــاون بازاریابی و فــروش ذوب آهــن اصفهان 
گفت: این شرکت به عنوان نخســتین فوالدساز 
ایرانی و یکی از معدود فوالدســازان منطقه موفق 
 به دریافت گواهینامه شــرکت انگلیســی معتبر 
UK CARES برای مطابقت محصول میلگردهای
BS 4449:2005 Grade B500 Bو نیــز 
گواهی سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9۰۰۱ 
ورژن ۲۰۰۸ در حوزه تولید شمش و میلگرد شد. 

احسان دشــتیانه، این گواهینامه را نشان دهنده 
باالترین ســطح کیفیــت و اســتاندارد در تولید 
 میلگرد و شمش دانست و افزود: دریافت گواهینامه

 UK CARES امکان صادرات میلگرد ذوب آهن 
 به انگلستان و سایر کشــورهای بریتانیا را فراهم 
می کند. به گفته وی صادرات محصوالت فوالدی 
به بســیاری کشــورهای حوزه خلیج فارس نیز 

مستلزم داشتن این گواهینامه معتبر است. 

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان گفت: 
برای دریافت گواهینامــه UK CARES بیش از 
یک سال با این شــرکت مذاکره و در این فرآیند 
 محصوالت ذوب آهن در آزمایشگاه های معتبر و 

مدرن خارج از کشور آزمایش شد. 
معاون بازاریابــی و فروش ذوب آهــن افزود: هم 
اکنون محصوالت این شرکت به ۱5کشور در چهار 
قاره صادر می شود و هدف این شرکت گذر از یک 

میلیون تن صادرات است.

با دریافت گواهینامه بین المللی کیفیت صورت گرفت؛

صادرات فوالد اصفهان به انگلیس 

صنعت

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان 
با پیش بینی اینکه نرخ مرغ از اواسط آذر ماه کاهش 
پیدا خواهد کرد، گفت: از یک هفته گذشــته قیمت 
مرغ گرم افزایش نسبی داشته، اما این گرانی کاذب 

و مقطعی است.
علــی اکبــر نجفــی در خصــوص افزایــش نرخ 
مرغ و گالیه مــردم، اظهــار داشــت: از یک هفته 
گذشــته قیمت مرغ گرم افزایش نســبی داشــته، 
 اما احتمــاال ایــن گرانــی بــه صــورت کاذب و

 مقطعی است.
وی با اشــاره به اینکه افزایش قیمت مرغ طی ۳ ماه 
گذشته پایین تر از قیمت تمام شده مرغ بوده است، 
تاکید کرد: با توجه به افزایش جوجه ریزی در استان 
اصفهان طی مهر ماه سال جاری، پیش بینی می شود 

از نیمه آذر ماه قیمت مرغ کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان 
تصریح کرد: قیمت تمام شده مرغ زنده هنوز در یک 
حد منطقی قــرار نگرفته و برای مرغداران ســودی 

ندارد.
نجفی در پاسخ به این ســوال که گرانی مرغ ناشی 

از افزایــش نــرخ نهاده هــای دامی اســت، تاکید 
کرد: افزایش قیمــت نهاده ها ارتباطــی به قیمت 
 مرغ زنده نــدارد چــون قیمت مرغ تابــع عرضه و

 تقاضاست.وی بیان داشت: در هفته های گذشته با 
توجه به کاهش قیمت مرغ، هر شب ۱۰۰ تن خرید 
مرغ منجمد از مرغــداران انجام شــد، اما در هفته 
آینده با توجه به افزایش قیمت ها نمی توانیم مرغی 

خریداری کنیم.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان:

قیمت مرغ، نیمه آذر ماه کاهش می یابد

خبر

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اتاق اصفهان از اســتارتاپ ها حمایت می کند، گفت: جوانان کارآفرین 
می توانند با کمک به سایر جوانان، آنها را نیز مشغول به کار کنند.عبدالوهاب سهل آبادی در اولین سمینار بین المللی 
مدیریت کسب وکار با رویکرد اقتصادی مقاومتی در اصفهان اظهار کرد: از پتانسیل ها و توانمندی های موجود باید 
بهترین استفاده را کرد و جوانان کارآفرین می توانند با کمک و همکاری با سایر جوانان، آنها را نیز مشغول به کار کنند. 
وی خاطرنشان کرد: در نمایشگاه امارات پنج شرکت اصفهانی رتبه باالیی را کسب کردند؛ حتی تقاضای خرید طرح 
یکی از این فعاالن را با قیمت بسیار باال داشتند .وی جوانان کشور را جوانانی قابل و توانمند در عرصه ایجاد اشتغال و 

کار عنوان کرد و افزود: جوانان از مسئوالن خواسته زیادی ندارند ، مسئوالن فقط فرآیند اشتغال را تسهیل بخشند.

حمایت اتاق بازرگانی 
اصفهان از استارتاپ ها

 رییس اتاق بازرگانی استان
 خبر داد:

نی
گا

زر
ق با

اتا

رییس کمیســیون تشــکل های اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: با گذشــت ۹ سال از اجرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و اجرانشــدن کامل این 
قانون در تمامی سطوح، متاسفانه پیامد آن گریبان 
تولیدکنندگان را گرفته است. محسن پورسینا در 

هشتمین جلسه کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان، تصریح کرد: تمام تولیدکنندگان 
از اجرایی نشدن کامل این قانون در فضای اقتصادی کشور انتقاد دارند و دولت الزم است وظیفه 
حاکمیتی خود را برای درست اجرا شدن این قانون انجام دهد. عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی 
اصفهان خاطرنشان کرد: بخش هایی از چرخه اقتصادی کشــور، مالیات بر ارزش افزوده را 
پرداخت نمی کنند که باعث ایجاد هزینه مضاعف برای تولیدکنندگان شده است. وی خواستار 

تعامل هرچه بیشتر اداره امورمالیاتی با فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان شد.

اجرای ناقص قانون 
مالیات  بر ارزش افزوده 
گریبانگیر تولیدکننده

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: باید این 
حقیقت تلخ را اعتراف کنیم که بودجه ای که ساالنه به استان اصفهان 
تخصیص می یابد در مقایسه با بودجه سایر استان ها بسیار کمتر است به 
طوری که استان اصفهان در ۳۱ استان در جایگاه ۲۸ یا ۲9 قرار می گیرد.
سید ناصر موسوی الرگانی در خصوص نحوه توزیع بودجه ساالنه استان 
و ناعادالنه بودن تقسیم بندی بودجه میان استان ها، اظهار کرد: یکی 
از مسائلی که حقیقتا نه فقط برای استان اصفهان بلکه برای خیلی از 

استان ها زجرآور است تبعیضی اســت که در بودجه ریزی و پرداخت 
بودجه ها به استان ها وجود دارد، به طوری که هضم چنین تبعیضی برای 

مردم  بسیار سخت است.
وی افزود: نکته مهم این است که هر کاری که دولت بخواهد انجام دهد به 
صورت پایلوت ابتدا در استان اصفهان اجرا می کند و بعضا اجرای برخی 
طرح ها به شکل پایلوت، استان را با چالش روبه رو می کند. با توجه به 
اینکه اصفهان اولین استان صنعتی کشور است،  اما میانگین بیکاری 

در این استان در مقایسه با میانگین بیکاری در کشور ۳ درصد بیشتر 
است، این در حالی است که چون اصفهان صنعتی است اصال نباید بیکار  
داشته باشد. موسوی الرگانی  ادامه داد:در جلساتی که با صنعتگران 
داریم، می گویند فشارهایی که در استان اصفهان است در هیچ استان 
دیگری مشاهده نمی شود. به همین دلیل این صنعتگران دفاتر خود را به 
استان های دیگر مانند تهران منتقل کرده اند تا یک سوم مالیاتی را که در 

اصفهان پرداخت می کنند در آنجا پرداخت کنند.

انتقاد نماینده استان از نحوه توزیع ناعادالنه بودجه؛ 
اصفهان؛ شهر آزمون و خطای مسئوالن

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،360،000
تومان

726،000نیم سکه
تومان

400،700ربع سکه
تومان

264،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

126،691
تومان

      قیمت سکه و طال

رنگ اکریلیک 12 رنگ رپین 
حجم 22 میلی لیتر

 28,000
تومان

رنگ اکریلیک 12 رنگ آرت 
نیشن حجم 12 میلی لیتر

 25,000
تومان

رنگ روغن 12 رنگ کامران 
حجم 22 میلی لیتر

 31,000
تومان

وضعیت اسفبار جاده کرمانشاه 
دو هفته پس از زلزله

عکس روز
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پردیسهایسینماییبهمخاطبقدرتانتخابمیدهند

پیشنهاد سردبیر:

عموهای فیتیله ای درباره ماجرای جدایی شــان از عمو قناد و اینکه در حال حاضر آیا 
رابطه ای با او دارند، با اشاره به پشــتکار و ویژگی های این مجری محبوب اعالم کردند 

دیگر رابطه  تنگاتنگی با او ندارند و به خاطر اختالف سلیقه از او جدا شده اند.
عموهای فیتیله ای با حضور در برنامه »فرمول یک« شــبکه یک ســیما درباره علت 

جدایی شان از عموقناد در آنتن زنده سخن گفتند.
علی فروتن در این باره توضیح داد: با عمو قناد مثل قبل دیگر رابطه تنگاتنگی نداریم. او 

درگیر کار خود است، ما نیز درگیر کار خودمان هستیم.
او ادامه داد: آقای قناد پشتکاری ستودنی دارد و جزو کسانی است که نسل های زیادی 
از بچه های ما با او خاطره داشتند و االن خودشان پدر و مادرند. آقای قناد یک چیزی در 
ذهن بچه ها ثبت کرده است. من همیشه می گویم آقای قناد در اجرای برنامه کودک 

جزو بهترین هاست.
فروتن با بیان اینکه یک جاهایی اختالف سلیقه پیش می آید، درباره اینکه با عمو قناد 
قهر کرده اند گفت: اولش قهر بودیم اما حاال نیستیم؛ هر کسی درگیر کار خودش است. 
به هر حال استارت عموهای فیتیله ای با خود آقای قناد بود؛ اما در میانه راه به دلیل یک 
سری موضوعاتی که گفتنش زیاد قشنگ نیســت اختالف سلیقه  پیش آمد. این یک 
اتفاق طبیعی است و برای هر شــخصی حتی در مقابل صمیمی ترین دوستش ممکن 
است پیش آید و با گذشت حل می شود. اما نکته ای که وجود دارد این است که ما باید 
ســنگ هایمان را از ابتدا وا می کندیم. گاهی اوقات برای احترام گذشت می کنی و اگر 
نظرت تغییر کند و اختالف سلیقه داشته باشی گویا بی احترامی کرده ای؛ در حالی که 
تو برای احترام گذشت کرده بودی. یک جاهایی نباید گذشت کنیم. در نهایت ما همه با 

هم دوست هستیم و همدیگر را دوست داریم.
محمد مسلمی نیز درباره جدایی از عمو قناد یادآور شد: عمو قناد استاد ما هستند. من 
اولین کارم را سال 70 با ایشان شروع کردم. کسی که دست من را گرفت آقای قناد بود 
و هیچ وقت فراموش نمی کنم که اول خدا و بعد ایشان به من کمک کردند که در کارم 

این اتفاق بیفتد.
علی فروتن بار دیگر گفت: عموهای فیتیله ای از شنبه هفته آینده قرار است در مناطق 

زلزله زده برای کودکان برنامه اجرا کنند.
در پایان محمد مسلمی هم در »فرمول یک« خبر داد: سری دوم »بهترین شو« تولید 

خواهد شد.
مشغول آماده کردن نمایشی برای کودکان حمید گلی هــم اعالم کرد ایــن روزها 

روی صحنه می رود.اســت که از 20 آذر در تاالر هنر 

عموهای فیتیله ای از قهرشان با عمو  قناد می گویند
ناهید رضازاده

بعد از آمدن تلویزیون، بسیاری صنعت سینما را صنعتی شکست خورده در مقابل تلویزیون می پنداشتند؛ ولی با ورود تلویزیون، سینما همچنان جایگاه خود را به عنوان یک رقیب جدی برای تلویزیون 
حفظ کرد. یکی از علل مهمی که باعث شد سینما در مقابل رقیب خود جایگاهش را حفظ کند، حضور جمعی برای دیدن فیلم بود؛ زیرا این حضور جمعی هیجان دیدن فیلم را بسیار بیشتر می کند. 
این تاثیر آن چنان شگرف بود که حتی تلویزیون نیز این تکنیک را با گذاشتن صدای خنده جمعی روی برنامه های کمدی یا استفاده از تماشاچی در شوهای تلویزیونی به کار گرفت تا بتواند به صورت 

مجازی همان فضا را برای مخاطبینش ایجاد کند؛ ولی مسلما این تاثیر قابل قیاس با سینما نیست.
پردیس سینمایی در کنار مجتمع تجاری یا »شاپینگ مال«

پردیس سینمایی، به ساختمانی گفته می شود که دارای حداقل ۳ سالن سینما )به طور معمول ۶ تا ۱0 سالن( باشد. ظرفیت بعضی از سالن های بزرگ پردیس های سینمایی گاهی تا چند هزار نفر هم 
می رسد که به آن »مگاپلکس« می گویند. در مواردی، پردیس سینمایی در مجموعه بزرگی واقع شده و مجموعه ای از خدمات تفریحی تجاری نیز در کنار پردیس سینمایی قرار دارد.

مجتمع های تجاری و شاپینگ مال ها نیز مخاطبین خود را که با هدف خرید وارد مجموعه فوق شــده اند، جذب می کنند. وقتی این دو عملکرد )یا سایر عملکردهای جاذب جمعیت( در کنار هم 
قرار بگیرند، تاثیر مضاعفی بر یکدیگر خواهند داشت؛ مثال اگر کسی به قصد دیدن فیلم وارد پردیس سینمایی شود، احتمال دارد در این مجموعه کاالی جذابی نظرش را جلب کرده و درنتیجه آن 
را خریداری کند یا شخصی که برای خرید به شاپینگ مال آمده است، امکان دارد بعد از خرید به فیلم های پردیس سینمایی نیز سری بزند؛ در نتیجه در کنار هم قرار گرفتن این مجموعه ها، به طور 

متقابل باعث افزایش کارکرد آنها خواهد شد.
کافی شاپ پردیس سینمایی در کنار فعالیت های فرهنگی

قرارگیری پردیس های سینمایی در کنار سایر مجموعه های فرهنگی از جمله گالری های هنری، کتاب فروشی ها، کافی شاپ های هنری و... باعث می شود این پردیس سینمایی به یک مرکز بزرگ 
فرهنگی در منطقه خود تبدیل شود. در کل پردیس های سینمایی یکی از فعالیت های جدید، جذاب و پرسود برای سرمایه گذاری هستند؛ چرا که یکی از مزیت های  این مکان های فرهنگی، اختصاص 

تسهیالت دولتی به آنهاست.
در ادامه این گزارش به معرفی پردیس سینمایی چهار باغ می پردازیم. این پردیس که قبال »سینما خانواده« نام داشت، پس از دوره بازسازی به 4 سالن سینمایی، تبدیل و از روز پنجشنبه ۱۹ اسفند 

ماه ۹۵ بازگشایی شد. گفتنی است سالن شماره ۵ این پردیس »کافه رادیو« نام گذاری شده و قرار است این سینما با اکران فیلم در خدمت عالقه مندان باشد.
که شرح آن را در ادامه می خوانید:بازیگر تئاتر و سینما نیز در این خصوص به گفت و گو با خبرنگار روزنامه زاینده رود پرداخت 

افزیش مخاطبان دارد، این اقدام را بسیار خوب توصیف کرد.سیف ا... نامداری در پاسخ به این سوال که پردیس های سینمایی چه تاثیری در جذب و 
آنها دانست.بازیگر اصفهانی تئاتر و سینما دلیل این امر را احترام به مخاطب و دادن حق انتخاب به 
فراغت خود می تواند سالن مد نظر را تنظیم و از فیلم ها استفاده کند.وی ادامه داد: مزیت دیگر پردیس های سینمایی این است که مخاطب متناسب با اوقات 
اســتفاده مفیدتر از فضای موجود در قالب چند ســالن جداگانه بدون نامداری با اشــاره به تبدیل سینما چهارباغ به پردیس ســینمایی، دیگر مزیت آن را 

افزودن مساحت اضافی عنوان کرد.
تبدیل پردیس های سینمایی به چند سالن تخصصی

خانوادگی، هنر و تجربه تبدیل شــود امــکان جذب مخاطب وی تصریح کرد: اگر پردیس های سینمایی به چند سالن تخصصی مثل کودک و نوجوان، 
بیشتری فراهم خواهد شد.

تبدیل چند پردیس سینمایی به پردیس تئاتر
یگــر  ز اصفهانــی تئاتر و ســینما با

ضمــن تاکید بر 
یــن  که ا موضوع 

فرزنــدان 
در  استفاده از هم 

یس  د ی پر هــا
یی  سهمی دارند ســینما

اقــدام باعــث گفــت: ایــن 
خانــواده هــا در اطمینان خاطر 

در کنار فرزندانشان استفاده از پردیس ها 
فیلم های متناســب با سن می شود و آنها نیز می توانند 

در پایان ابراز امیــدواری کرد که با خود را ببیننــد. نامداری 
ســینمایی به پردیس تئاتر، شاهد رشد  تبدیــل چنــد پردیــس 
کنار پردیس های سینمایی باشیم؛ چراکه پردیس هــای تئاتر در 
نمایش در ژانر های مختلف در افزایش جذب اجرای همزمان چند 

بسزایی دارد.مخاطــب تاثیر 
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مدیــر برنامه های امین حیایی و مشــاور 
پروژه ســینمایی »درخونــگاه« درباره 
شکســتگی پای امیــن حیایی ســر 
فیلم بــرداری این فیلم گفــت: در یکی 

از صحنه های فیلم قــرار بود امین 
حیایی در کارخانه ای در قزوین 

از سقف وانت به پشت ماشین 
بپرد که در هنگام پرش پالت 
چوبی کف وانت شکست و 
مچ پای امیــن حیایی پیچ 

خورد و دچار آســیب شد.«  
معینی افزود: آســیب جدی 

نبوده و بعد از اســتراحتی 
کوتاه با توجــه به تدابیر 
و ســبک کارگردانی و 

اینکه کار از کیفیت خوبی 
برخوردار اســت و نیز به 
این دلیل که گروه بسیار 
حرفــه ای و باانگیزه در 
حال کار هســتند، ایشان 
هم با تمام تــوان به کار 

ادامه خواهنــد داد تا فیلم 
سینمایی درخونگاه برای 

جشــنواره فجر امسال 
آماده شود.

»درخونگاه«، حیایی را مصدوم کرد

 در آستانه برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر، گمانه زنی ها برای حضور گروه های خارجی در این دوره نیز آغاز 
شده است؛ به طوری که در محافل غیررسمی از حضور تعدادی هنرمند و گروه خارجی از کشورهای اروپایی و آسیایی نام 

برده می شود.
همچنین شنیده می شود که مسئوالن جشنواره موسیقی فجر درخصوص حضور شهید پرویز خان نوازنده هندی و گروه ها 
و هنرمندانی از کشورهای پرتغال، فرانسه و اتریش، مذاکراتی را آغاز کرده و تا حدی هم با این گروه ها به توافق رسیده اند؛ 

موســیقی فجر به دوره اخیر برگزاری جشنواره البته در بخش »ایران فرهنگــی« که طی چند 
گویا هنرمندانی همسایه اختصاص یافته، گروه ها و هنرمندان کشــورهای فارسی زبان یا 
کرد.از کشور تاجیکســتان نیز حضور پیدا خواهند 

خارجی در انتشار این اخبار در حالی است که حضور گروه های 
جشنواره در آخرین روزها نهایی می شود و حتی بعضا در جدول 

اعالم شده جشــنواره نیز تغییراتی اعمال می شــود و احتمال هر 
تغییری در نحوه حضور این گروه ها وجود دارد.

حمیدرضا نوربخش مدیر ســی و سومین جشــنواره موسیقی فجر 
چندی پیش در گفت وگو با مهر، درخصوص نحوه حضور گروه های 

خارجی در این دوره چنیــن گفته بود: »مــا در بخش بین الملل 
امســال به رصد و پیگیری گروه ها و هنرمنــدان حرفه ای حوزه 

موســیقی اقدام کردیم تا بتوانند بر اســاس سیاست ها و خط مشی 
جشنواره، حضور موثری داشته باشند. از این رو تصور می کنم بخش 
بین الملل جشنواره امسال دارای ویژگی های جالب توجهی است که 

مخاطبان از آن لذت خواهند برد. درباره نفــرات و اعضای هیئت 
انتخاب بخش بین الملل جشــنواره موســیقی فجــر هم که طی 
سال های گذشته محل ســوال بسیاری از دوســتان بود، از سال 
گذشــته ماجرا را به گونه ای طراحی کردیم کــه بتوانیم ازطریق 

مذاکرات و مکاتبه با آژانس های بین المللی حوزه موســیقی، کارها را به گونه ای 
سال جاری پیش ببریم که پوشش فستیوال موســیقی فجر در قالب استانداردها باشد. این موضوع در 

نیز اتفاق افتاده و ما در این حوزه به هیچ عنوان با فرد داخلی در ارتباط نیستیم؛ بلکه دبیرخانه جشنواره به صورت مستقیم 
از آژانس های بین المللی موسیقی مشاوره گرفته و از آنها برای حضور در جشنواره دعوت می کند.«

گفتنی است سی و سومین جشنواره موسیقی فجر از بیستم تا ســی ام دی ماه امسال به مدیریت حمیدرضا نوربخش در 
تاالرهای مختلفی چون سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران، برج میالد، تاالر وحدت، تاالر رودکی، بنیاد آفرینش های 

هنری نیاوران و مجموعه برج آزادی برگزار می شود.

 در آستانه برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر؛
مستند زندگی خواهران منصوریان به تهیه کنندگی مهتاب کرامتی حضور گروه های خارجی در هاله ای از ابهام است

چند روزی است روی پرده سینماهای سراسر کشور رفته است.
مهدی رحمتی ســنگربان اســتقالل، به همراه مهتاب کرامتی، 
سهیال،شــهربانو و الهه منصوریان در اکران مردمی فیلم »صفر تا 

سکو« حضور یافت.
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 شهرام حقیقت دوست 
در کلنل 

شهرام حقیقت دوست با گذاشتن 
عکسی از تئاتر خود نوشت: 

#کلنل؛ اجرای پایانی...

همه از می مست و من 
از هوای نرگس  

بازیگر ایرانی با گذاشتن عکسی 
صفحه اینستاگرام خود را به روز 

کرد. بهنوش طباطبایی نوشت:
همه از می مست و من از هوای نرگس

فیلم کوتاه »روتوش« در رقابت با برخی از مهم ترین فیلم های کوتاه سال، 
جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی بخش بین الملل جشنواره بوسفور ترکیه 

را دریافت 
کرد.

کاوه مظاهــری با فیلــم کوتاه 
»روتوش« در ادامه موفقیت های 
بین المللی خــود، این بار موفق 
به کســب جایزه بهترین فیلم 
کوتــاه داســتانی در بخــش 
مســابقه بین الملــل پنجمین 
دوره جشــنواره بوسفور ترکیه 

شد. گفتنی است کاوه مظاهری در این رویداد به همراه محمد حسین زیکساری، بازیگر فیلم، 
حضور داشت. در این رویداد، »روتوش« با برخی از مهم ترین و موفق ترین فیلم های کوتاه سال 
رقابت کرد؛ از جمله »مرد غرق شده« به کارگردانی مهدی فالیل، نامزد نخل طالی کن و جوایز 
جشنواره های تورنتو، لندن، وایادولید، گوآنخواتو، ملبورن و میالن و برنده جایزه از جشنواره های 
کورک، داکفست؛ »یک شب آرام« به کارگردانی کویی یانگ، برنده جوایزی چون نخل طالی کن، 
هوگوی نقره ای شیکاگو، جایزه بزرگ جشنواره تورنتو، بهترین فیلم کوتاه جشنواره های باتومی 
و قبرس؛ »دیدار با رییس جمهور« به کارگردانی سیریل آریس نامزد جایزه از جشنواره تورنتو؛ 
»ورودی« به کارگردانی انا سندیارویچ برنده بهترین فیلم داکوفست و نامزد نخل طالی کن 20۱۶ 
و »نوشته، نانوشته« به کارگردانی آدرین سیلیستنیو، برنده جوایز بزرگ جشنواره های بروکسل، 

گوآنخواتو، تامپره، اونسه، کبک،sleepwalkers ، ترانسیلوانیا و تریسته.
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»البی« به ایستگاه پایانی رسید
 با پایان مراحل فیلم برداری »البی« به نویســندگی و 

کارگردانی محمد پرویزی، این فیلم پر بازیگر آماده 
نمایش شده است.

فیلم ســینمایی »البی« که فیلمــی اجتماعی با 
محوریت خاطرات است، در نووتل واقع در فرودگاه 
امام خمینی)ره( فیلم برداری شده است و بازیگرانی 

همچون شهاب حسینی، ساره بیات، سحر 
دولتشــاهی، مصطفی زمانــی، پگاه 

آهنگرانی، علیرضا آقاخانی، بهنوش 
طباطبایی، شهرام حقیقت دوست، 
مهرداد صدیقیــان، آزاده صمدی، 
آرمان درویش، سام نوری، هستی 
مهدوی فرد، مهسا همتی، مارن 
میلر، ســارا منجزی پور و الهام 
جعفرنژاد در این فیلم به ایفای 

نقش پرداخته اند.
روایت شدن قصه های مختلف از 

زبان بازیگران پرتعداد این فیلم، از 
ویژگی های فرم و روایت در »البی« 

است. در خالصه داستان فیلم 
چنیــن آمده اســت:»قصه 
مسافرانی که بارها بیشتر از 

وزن  چمدان هایشان خاطره 
حمل می کنند. اسیر اتاق ها، 
راهروها و البی ها میان خود و 

میان دیگران...«

 جشنواره 
بوسفور ترکیه 

جشنواره موسیقی
فجر
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مفاد آراء 
9/239 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 شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
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:

فرزند  اندانی    کریمی  همدم  خانم    96/08/13 مورخ   9984 شماره  رای   -1
شماره  به  صادره   11262 شناسنامه  شماره  به  و   0647 کالسه  بشماره  سبزعلی  
ملی 1140365630 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
316/30 مترمربع از پالک  321 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخودجاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14390 مورخ 93/12/28 

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

نادر   فرزند  فروشانی  زمانی  لیال  خانم    96/08/13 مورخ   9983 شماره  رای   -2
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130246655 صادره  و  بشماره کالسه 0645 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/5 به  نسبت   1130246655
316/30 مترمربع از پالک  321 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخودجاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14389 مورخ 93/12/28 

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

رضا   فرزند  اندانی  عمادی  وحید  آقای    96/08/13 مورخ   9982 شماره  رای   -3
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130040569 صادره  و  بشماره کالسه 0642 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/5 به  نسبت   1130040569
316/30 مترمربع از پالک  321 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخودجاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14389 مورخ 93/12/28 

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

هاشم   فرزند  اندانی  عمادی  رضا  آقای    96/08/13 مورخ   9979 شماره  رای   -4
بشماره کالسه 0643 و به شماره شناسنامه 39 صادره به شماره ملی 1141528551 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 316/30 مترمربع از 
پالک  321 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخودجاری اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14390 مورخ 93/12/28 دفترخانه 322  مالحظه 

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

5- رای شماره 9914 مورخ 96/08/10  آقای احمد محمدی خوزانی فرزند اسداهلل  
بشماره کالسه 0387 و به شماره شناسنامه 108 صادره به شماره ملی 1141511290 
از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 183/50 مترمربع  به 3 دانگ مشاع  نسبت 
پالک  164 فرعی از 84 واقع در فتح آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 173428 مورخ 86/05/29 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
6- رای شماره 9913 مورخ 96/08/10  آقای مجتبی محمدی خوزانی فرزند احمد  
بشماره کالسه 0199 و به شماره شناسنامه 98 صادره به شماره ملی 1141725525 
از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 183/50 مترمربع  به 3 دانگ مشاع  نسبت 
پالک  164 فرعی از 84 واقع در فتح آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
و  دفترخانه   85/11/28 مورخ   169493 سند    6 دفتر   152 صفحه  در  ثبت  شامل 
ثبت در صفحه 550 دفتر 609 سند 155276 مورخ 83/10/29 دفترخانه 73 و سند 
الکترونیکی 3938 و سند 52445 مورخ 95/06/11 سند 173428 مورخ 86/05/29 

و سند 169493 مورخ 95/11/28 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

سید  فرزند  امیریان  اسماعیل  سید  آقای    96/07/30 مورخ   9540 شماره  رای   -7
ملی  شماره  به  صادره   1886 شناسنامه  شماره  به  و   1464 کالسه  بشماره  کمال  
1141255979 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه به استثنای بهای ثمنیه 
از 73   اصلی واقع در  از پالک  47 فرعی  اعیانی به مساحت 182/60  مترمربع 
صحرای جوتنده بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 140952 مورخ 

95/07/24 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  خوزانی  عسگری  خدیجه  خانم    96/08/13 مورخ   9976 شماره  رای   -8
ملی  شماره  به  صادره   8348 شناسنامه  شماره  به  و   0318 کالسه  بشماره  حسن  
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از   مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1142308375
171/60  مترمربع از پالک  321  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای کک موش 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 128055 مورخ 88/04/21 

ثبت در صفحه 524 دفتر 204  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 9977 مورخ 96/08/13  خانم فاطمه عسگری خوزانی فرزند حسن 
بشماره کالسه 0319 و به شماره شناسنامه 23 صادره به شماره ملی 1142091309 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 171/60  مترمربع از 
پالک  321  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 128055 مورخ 88/04/21دفترخانه 63  ثبت در 

صفحه 524 دفتر 204  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 9974 مورخ 96/08/13  آقای اصغر پور پرورش فرزند قاسم بشماره 
 1289488746 ملی  شماره  به  صادره   1174 شناسنامه  شماره  به  و   0316 کالسه 
از  به مساحت 201  مترمربع  از  ششدانگ  یکباب خانه  به 3 دانگ مشاع  نسبت 
پالک  321 و 84  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 524 دفتر 204  سند 128054 

مورخ 88/04/21 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  اندانی  عسگری  معصومه  خانم    96/08/13 مورخ   9975 شماره  رای   -11
ملی  شماره  به  صادره   2926 شناسنامه  شماره  به  و   0317 کالسه  بشماره  حسن  
1141165041 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 201  
مترمربع از پالک  321 و 84  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای کک موش 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 524 دفتر 204  

سند 128054 مورخ 88/04/21 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شماره 9950 مورخ 96/08/13  آقای صفر علی رحیمی اندانی فرزند عباس 
بشماره کالسه 1100 و به شماره شناسنامه 16 صادره به شماره ملی 1141553473 
نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 119/80  مترمربع 
از پالک  487  فرعی از 111   اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 118735 مورخ 84/09/19  مالحظه و 

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

فرزند  اندانی  مختاری   ربابه  خانم    96/08/13 مورخ   9949 شماره  رای   -13
مرتضی بشماره کالسه 1103 و به شماره شناسنامه 36778 صادره به شماره ملی 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از   مشاع  دانگ   2 به  نسبت   1282295187
119/80  مترمربع از پالک  487  فرعی از 111   اصلی واقع در صحرای نخود جاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 118735 مورخ 84/09/19  

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

14- رای شماره 9951 مورخ 96/08/13  خانم سهیال رحمتی اندانی فرزند حسین 
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130248667 صادره  و  بشماره کالسه 1102 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از   مشاع  دانگ   2 به  نسبت   1130248667
120/20 مترمربع از پالک  487  فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3865 مورخ 90/06/29 

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

فرزند  اندانی  رحیمی  جواد  آقای    96/08/13 مورخ   9952 شماره  رای   -15
صفرعلی بشماره کالسه 1101 و به شماره شناسنامه 1678 صادره به شماره ملی 
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از   مشاع  دانگ   4 به  نسبت   1141253887
120/20  مترمربع از پالک  487  فرعی از 111   اصلی واقع در صحرای نخود جاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از صفرعلی رحیمی 

طی سند 118735 مورخ 84/09/19 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  خوزانی  زمانی  رضا  آقای    96/08/10 مورخ   9915 شماره  رای   -16
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 7103 صادره  و  بشماره کالسه 0154  حسن   
مترمربع    137/08 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   به  نسبت   1142296040
از پالک  2037 و 2038  فرعی از 85 اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 217697 مورخ 92/05/06 دفترخانه 73  مالحظه و 

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

17- رای شماره 9965 مورخ 96/08/13  خانم فریده حاجی هاشمی ورنوسفادرانی 
فرزند محمد بشماره کالسه 0013 و به شماره شناسنامه 1130142671 صادره به 
  25/33 مساحت  به  مغازه  یکباب  به ششدانگ   نسبت  ملی 1130142671  شماره 
مترمربع از پالک  172  فرعی از 121   اصلی واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت 
الواسطه از مالک رسمی محمود غرنوی  سند 3088  ملک خمینی شهر شامل مع 

مورخ 26/07/15 دفترخانه 62  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

محمدعلی    فرزند  بلوچی  رحمن  آقای    96/07/25 مورخ   9273 شماره  رای   -18
بشماره کالسه 0083 و به شماره شناسنامه 434 صادره به شماره ملی 1290289743 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 218/61  مترمربع از 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 الکترونیکی 5286 

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

19- رای شماره 9954 مورخ 96/08/13  آقای مرتضی کاظمی  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 1240 و به شماره شناسنامه 16 صادره به شماره ملی 1290026696 نسبت 
به ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 37/50  مترمربع از پالک  465  فرعی از 132  
اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 

مالک رسمی نعمت اهلل روشن روان   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 9973 مورخ 96/08/13  آقای حسین عابدی فرزند صفرعلی بشماره 
 1142304132 ملی  شماره  به  صادره   7923 شناسنامه  شماره  به  و   0080 کالسه 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به انضمام زیرزمین به مساحت 211  مترمربع از 
پالک  427  فرعی از 112   اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 215893 مورخ 91/12/17 دفترخانه 73 مع الواسطه 
از مالک رسمی محمدعلی نصر اصفهانی و خانم لیال ماندگاری  مالحظه و محرز 

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

21- رای شماره 9962 مورخ 96/08/13  خانم بتول حاجی حیدری ورنوسفادارنی 
فرزند حسین   بشماره کالسه 1202 و به شماره شناسنامه 499 صادره به شماره ملی 
1141048450 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه نیمه تمام دو طبقه  به مساحت 193  
مترمربع از پالک  1426  فرعی از 87   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 26573 مورخ 95/09/22 دفترخانه 301 و سند 
26192 مورخ 95/08/16 دفترخانه 301 و ارائه گواهی حصر وراثت از حسین حاج 

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

ورنوسفادرانی  اعالیی  اهلل  فتح  آقای    95/12/23 مورخ   7960 شماره  رای   -22
فرزند عبدالعلی بشماره کالسه 1344 و به شماره شناسنامه 318 صادره به شماره 
مساحت  به  اعیانی  دارای  زمین  یکباب  ششدانگ   به  نسبت   1141727722 ملی 
184/60  مترمربع از پالک  239  فرعی از 116   اصلی واقع در صحرای پا گودالی 
مورخ   113407 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران 

82/07/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی  اعالیی  اهلل  فتح  آقای    95/12/21 مورخ   7870 شماره  رای   -23
فرزند عبدالعلی بشماره کالسه 1346 و به شماره شناسنامه 318 صادره به شماره 
ملی 1141727722 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
203/93  مترمربع از پالک  239  فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای پا گودالی 
مورخ   113408 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران 

82/07/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  هاشمی   بنی  سادات  الهه  خانم    95/12/21 مورخ   7871 شماره  رای   -24
سید محمد   بشماره کالسه 1345 و به شماره شناسنامه 1081 صادره به شماره 
ملی 1141319799 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
پا  صحرای  در  واقع  اصلی     116 از  فرعی    239 پالک   از  مترمربع    203/93
گودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 75657 مورخ 

89/02/11 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 0145 مورخ 96/08/15  آقای حیدر هارون رشیدی  فرزند ابدال 
بشماره کالسه 1131 و به شماره شناسنامه 975 صادره فریدون شهر به شماره ملی 
1129214249 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 318  مترمربع از پالک  
573  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت رد صفحه 508 دفتر 69 رمضانعلی جان نثاری و ثبت در صفحه 55 دفتر 

23 سند 113408 مورخ 82/07/26 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 7624 مورخ 96/06/15  خانم منیژه حاجی هاشمی ورنوسفادرانی 
فرزند کرمعلی بشماره کالسه 0580 و به شماره شناسنامه 15720 صادره به شماره 
ملی 1140156012 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 578  مترمربع از 
پالک  1984  فرعی از 87   اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 46797 مورخ 88/07/30 دفترخانه 38 و سند 5889 مورخ 
93/08/01 دفترخانه 388 و سند 2174 مورخ 38/10/26 دفترخانه 59   مالحظه و 

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

حسن  فرزند  صالحی  رضا  آقای    96/08/17 مورخ   0178 شماره  رای   -26
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130060977 صادره  و  بشماره کالسه 1095 
1130060977 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 198 مترمربع از پالک  
519  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 91601 مورخ 71/06/08 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 0110 مورخ 96/08/15  خانم افسانه رحیمی  فرزند مصطفی بشماره 
کالسه 1230 و به شماره شناسنامه 636 صادره به شماره ملی 1141720043 نسبت 

به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 171/51 مترمربع از 
پالک  24  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای کک موش اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 96533 مورخ 76/10/08 دفترخانه 63  مالحظه 

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

فرزند  اندانی   رحیمی  قدیرعلی  آقای    96/08/15 مورخ   0109 شماره  رای   -28
ملی  شماره  به  صادره   37 شناسنامه  شماره  به  و   1229 کالسه  بشماره  رجبعلی   
به  فوقانی  و  خانه  یکباب  از  ششدانگ   مشاع  دانگ   4 به  نسبت   1141671875
مساحت 171/51 مترمربع از پالک  24  فرعی از 110   اصلی واقع در صحرای 
کک موش اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 96533 مورخ 

76/10/08 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی   ایزدی  اهلل  نعمت  آقای    96/08/15 مورخ   0122 شماره  رای   -29
فرزند علی محمد  بشماره کالسه 1135 و به شماره شناسنامه 43 صادره به شماره 
ملی 1140919611 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
232/60 مترمربع از پالک  150  فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 173069 مورخ 86/05/15 دفترخانه 73  

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

30- رای شماره 0121 مورخ 96/08/15  خانم عشرت مختاری  فرزند حسین بشماره 
کالسه 1134 و به شماره شناسنامه 161 صادره به شماره ملی 1140928554 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 232/60 مترمربع از پالک  
150  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 173069 مورخ 86/05/15 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 0117 مورخ 96/08/15  خانم اعظم عمادی  فرزند عبدالحسین 
ملی  شماره  به  صادره   19073 شناسنامه  شماره  به  و   0551 کالسه  بشماره 
از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  به 1/5 دانگ مشاع  1140190271 نسبت 
217/85 مترمربع از پالک  231  فرعی از 105   اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه 
محرز  و  مالحظه   125 دفتر   196 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت 

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

محمدرضا  فرزند  عمادی   زهرا  خانم    96/08/15 مورخ   0118 شماره  رای   -31
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130521753 صادره  و  بشماره کالسه 0553 
از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  به 1/5 دانگ مشاع  1130521753 نسبت 
217/85 مترمربع از پالک  231  فرعی از 105   اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 458 دفتر 395 و صفحه 199 دفتر 125 
و صفحه 169 دفتر 139 و صفحه 565 دفتر 229 و صفحه 47 دفتر 429 و صفحه 

271 دفتر 297  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 0116 مورخ 96/08/15 آقای محمد امین عمادی فرزند محمدرضا 
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130306348 صادره  و  بشماره کالسه 0552 
از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت  به 1/5 دانگ مشاع  1130306348 نسبت 
217/85 مترمربع از پالک  231  فرعی از 105   اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 169 دفتر 139 و صفحه 199 دفتر 
گردیده  محرز  و  297  مالحظه  دفتر   271 و صفحه   229 دفتر   565  125 صفحه 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی   داورپناه  اعظم  خانم    96/08/15 مورخ   0120 شماره  رای   -33
فرزند حسین  بشماره کالسه 0291 و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره ملی 
0066669022 نسبت به 0/75 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
217/85 مترمربع از پالک  231  فرعی از 105   اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه 
محرز  و  مالحظه   125 دفتر   196 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت 

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

34- رای شماره 0119 مورخ 96/08/15  خانم نفیسه داورپناه ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   3087 شناسنامه  شماره  به  و   1305 کالسه  بشماره  حسین 
1141301601 نسبت به 0/75 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
217/85 مترمربع از پالک  231  فرعی از 105   اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه 
محرز  و  مالحظه   395 دفتر   458 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت 

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

فرزند  جوآبادی   فاطمه محمدی  خانم  مورخ 96/08/03   رای شماره 9769   -35
غالمعلی بشماره کالسه 0922 و به شماره شناسنامه 1352 صادره به شماره ملی 
1140851284 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 99/40 
مترمربع از پالک  1675  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 96539 مورخ 76/10/10 دفترخانه 63 مالحظه 

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

فرزند  منش   گلستانی  محسن  آقای    95/03/25 مورخ   4345 شماره  رای   -36
ملی  شماره  به  شناسنامه 2334 صادره  به شماره  و  بشماره کالسه 0341  احمد   
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از  مشاع  دانگ   4 به  نسبت   1141260476
واقع در بخش 14حوزه  از 118   اصلی  از پالک  395  فرعی  199/40 مترمربع 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 75097 مورخ 92/08/09 دفترخانه 59 مالحظه 

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

37- رای شماره 4344 مورخ 95/03/25  خانم نرگس داورپناه ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  به شماره  به شماره شناسنامه 1608 صادره  و  بشماره کالسه 0340  حسین  
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ   از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت   1142244253
واقع در بخش 14حوزه  از 118   اصلی  از پالک  395  فرعی  199/40 مترمربع 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 75097 مورخ 92/08/09 دفترخانه 59 مالحظه 

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

فرزند  جوزدانی   فرهادی  یداهلل  آقای    96/08/20 مورخ   0211 شماره  رای   -38
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 42961 صادره  و  بشماره کالسه 1688  اکبر   
1280855207 نسبت به 28/8 حبه از 72 حبه  یکباب گاراژ با کاربری ورزشی  به 
مساحت 696/92 مترمربع از پالک  1129  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسیمی حسین 

مویدی ثبت در صفحه 505 دفتر 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 0210 مورخ 96/08/20  خانم عفت مثقالی  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 1687 و به شماره شناسنامه 381 صادره به شماره ملی 1285572580 نسبت 
 696/92 مساحت  به  ورزشی   کاربری  با  گاراژ  یکباب  حبه    72 از  حبه   43/2 به 
مترمربع از پالک  1129  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسیمی حسین مویدی ثبت در صفحه 

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

40- رای شماره 9487 مورخ 96/07/29  آقای مجید رحمتی  فرزند مرتضی بشماره 
 1141265941 ملی  شماره  به  صادره   2882 شناسنامه  شماره  به  و   0004 کالسه 
از  مترمربع   222 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   5 به  نسبت 
پالک  69  فرعی از 73   اصلی واقع در صحرای جوتنده بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 43683 مورخ 92/05/12 دفترخانه 139 و سند 6318 مورخ 

82/08/04 دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 9488 مورخ 96/07/29  خانم مریم عمادی اندانی  فرزند محمدباقر   
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130035948 صادره  و  بشماره کالسه 0006 
1130035948 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 222 
مترمربع از پالک  69  فرعی از 73   اصلی واقع در صحرای جوتنده بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 44377 مورخ 87/06/26 دفترخانه 108 مالحظه 

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

آقای علی محمودی  فرزند شنبه دین    42- رای شماره 0413 مورخ 96/08/22  
بشماره کالسه 0795 و به شماره شناسنامه 14 صادره به شماره ملی 1159841871 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73/71 مترمربع از پالک  
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک  از 99   اصلی واقع در جوی  665 و 669   فرعی 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی محمد علی حسنی سند 26606 مورخ 

56/08/25 دفترخانه 47  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

شنبه  فرزند  محمودی   اسفندیار  آقای    96/08/22 مورخ   0414 شماره  رای   -43
ملی  شماره  به  صادره   2354 شناسنامه  شماره  به  و   0797 کالسه  بشماره  دین   
1159372810 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73/71 
مترمربع از پالک  665 و 669   فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه  از مالک رسمی محمد علی حسنی سند 

26606 مورخ 56/08/25 دفترخانه 47  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ملک  فرزند  دادور   غضنفر  سید  آقای    96/02/30 مورخ   2291 شماره  رای   -44
بشماره کالسه 1272 و به شماره شناسنامه 22 صادره به شماره ملی 5559773840  
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328/56 مترمربع از پالک  829   فرعی 
از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی شیرعلی نظری  سند 15085  مورخ 59/02/01  دفترخانه 

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

45- رای شماره 9576 مورخ 96/07/30  آقای محمد بک پارسه  فرزند ولی  بشماره 
کالسه 4701 و به شماره شناسنامه 626 صادره به شماره ملی 4170643119 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 144/80 مترمربع 
از پالک  533   فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 30301 مورخ 96/07/01 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

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

46- رای شماره 9267 مورخ 96/07/25  آقای قدیرعلی زینلی خوزانی  فرزند یداله  
بشماره کالسه 0715 و به شماره شناسنامه 353 صادره به شماره ملی 1141458926 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/74 مترمربع از 
پالک 811 فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17722 مورخ 87/04/09  دفترخانه 139  مالحظه 

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

47- رای شماره 9268 مورخ 96/07/25  خانم مینا جاللی ورنامخواستی  فرزند رجب  
بشماره کالسه 0716 و به شماره شناسنامه 80  صادره به شماره ملی 1170978983  
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/74 مترمربع از 
پالک 811 فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 17722 مورخ 87/04/09  دفترخانه 139  مالحظه 

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

48- رای شماره 0455 مورخ 96/08/23  آقای ابراهیم دویستی  فرزند رسول بشماره 
کالسه 1615 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 1129828530 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 184 مترمربع از پالک 11 فرعی از 
156 اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی اکبر و محمد و مرتضی و حیدر و طلعت و عزت پیمانی مالحظه و 

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

49- رای شماره 0456 مورخ 96/08/23  آقای ابراهیم دویستی  فرزند رسول بشماره 
کالسه 0183 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 1129828530 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 212/67 مترمربع از پالک 11 
فرعی از 156 اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی اکبر و محمد و مرتضی و حیدر و طلعت و عزت پیمانی 

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

50- رای شماره 0468 مورخ 96/08/23  آقای نصیر گودرزی  فرزند فرهاد  بشماره 
 1284990672 ملی  شماره  به  صادره   525 شناسنامه  شماره  به  و   1263 کالسه 
 581 پالک  از  مترمربع   146/25 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  آباد   جوی  در  واقع  اصلی   99 از  فرعی 
شامل  مع الواسطه از مالک رسمی طی سند 1864 مورخ 30/06/14 و سند 4730 
گردیده محرز  و  مالحظه  اخوان  جعفر  از   35 و   72 دفترخانه   27/12/03  مورخ 

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

زین  فرزند  حیدری  حاج  محمود  آقای   96/08/22 مورخ   0411 شماره  رای   -51
العابدین بشماره کالسه 0608 و به شماره شناسنامه 16636 صادره به شماره ملی 
از  مترمربع  به مساحت 133/80   خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت   1140165216
پالک 112/1  فرعی از 118 اصلی واقع در صحرای قلعه زنگی ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2902 مورخ 89/12/26 دفترخانه 322  

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

52- رای شماره 0474 مورخ 96/08/24  خانم مریم حیدری  فرزند براتعلی  بشماره 
 1290878315 ملی  شماره  به  صادره   3475 شناسنامه  شماره  به  و   0140 کالسه 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/60 مترمربع از 
ثبت ملک خمینی شهر شامل  واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه  پالک 156 اصلی 
دفترخانه   85/12/15 مورخ   121570 سند  شهر  خمینی  شهرداری  از  الواسطه  مع 
گردیده محرز  و  مالحظه    63 دفترخانه   83/09/16 مورخ   116367 سند  و   63 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 0473 مورخ 96/08/24  آقای حمیدرضا جوانمرد  فرزند ابوالقاسم 
بشماره کالسه 0139 و به شماره شناسنامه 43 صادره به شماره ملی 1142210421 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/60 مترمربع از 
ثبت ملک خمینی شهر شامل  واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه  پالک 156 اصلی 
دفترخانه   85/12/15 مورخ   121570 سند  شهر  خمینی  شهرداری  از  الواسطه  مع 
گردیده محرز  و  مالحظه    63 دفترخانه   83/09/16 مورخ   116367 سند  و   63 

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ابوالفضل  آقایان شیخ مهدی و  54- رای شماره 0483 مورخ 96/08/24  موقوفه 
نجفی  بشماره کالسه 0639 و به شناسه  ملی 14000606858 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب انبار تجاری  به مساحت 268/83 مترمربع از پالک 102 
اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
محرز  و  مالحظه  نجفی   مهدی  و  ابوالفضل  شیخ  موقوفه  نام  به   710 دفتر   239

گردیده است
ادامه در صفحه بعد 6
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
فرزند  رفیعی   سلطان  فاطمه  خانم    96/05/29 مورخ   6264 شماره  رای   -55
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 309 صادره  و  بشماره کالسه 1284  قنبرعلی  
1141535221 نسبت به 1 و 3/1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
287/50 مترمربع از پالک 47 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در دفتر 478 صفحه 56  مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شماره 6265 مورخ 96/05/29  خانم زهرا جعفری  فرزند غالمعلی بشماره 
کالسه 1285 و به شماره شناسنامه 10514 صادره به شماره ملی 1142329984 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 287/50 مترمربع از 
پالک 47 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
و محرز  دفتر 143   مالحظه  دفتر 139 و 304  ثبت در صفحه 461  شهر شامل 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  فروشانی  صرامی  محمد  آقای    96/05/29 مورخ   6263 شماره  رای   -57
عبدالرضا بشماره کالسه 1283 و به شماره شناسنامه 2948 صادره به شماره ملی 
1141165260 نسبت به 3 و 2/3  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
287/50 مترمربع از پالک 47 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه 

ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 9766  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  اندانی   عابدی  محمدرضا  آقای    96/08/24 مورخ   0477 شماره  رای   -58
شماره  به  صادره   2649 شناسنامه  شماره  به  و   0902 کالسه  بشماره  عبدالرحمن 
ملی 0056143842 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/53 مترمربع از پالک 530 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 478 صفحه 61  

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

اکبر   علی  فرزند  کریمی   نرگس  خانم    96/08/24 مورخ   0478 شماره  رای   -59
بشماره کالسه 0903 و به شماره شناسنامه 510 صادره به شماره ملی 1289542511 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/53 مترمربع از 
پالک 530 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه 
ثبت در صفحه 478 صفحه 61  مالحظه و محرز  ثبت ملک خمینی شهر شامل 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 0579 مورخ 96/08/27  آقای رضا محمدی جوی آبادی  فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   1026 شناسنامه  شماره  به  و   1029 کالسه  بشماره  علی 
از  مترمربع   120/81 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت   1284565874
ملک  ثبت  14حوزه  بخش  اباد   جوی  در  واقع  اصلی    99 از  فرعی   1111 پالک 
گردیده محرز  و  مالحظه    155 صفحه   496 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر   خمینی 

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی  دباغی  صدیقه  خانم    96/08/24 مورخ   0499 شماره  رای   -60
شماره  به  صادره   241 شناسنامه  شماره  به  و   0893 کالسه  بشماره  حسن  فرزند 
ملی 1140940503 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 
فرعی    810 به  شده  تبدیل   62/7 که   62/7 و   62/6 پالک  از  مترمربع   28/62
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران  در  واقع  اصلی    120 از 
گردیده محرز  و  مالحظه   73 دفترخانه   89/04/14 مورخ   198285 سند   شامل  

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شماره 0504 مورخ 96/08/24  خانم عفت  دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0859 و به شماره شناسنامه 239 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/62 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198285 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

62- رای شماره 0503 مورخ 96/08/24  خانم عزت  دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0854 و به شماره شناسنامه 239 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/62 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198283 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

64- رای شماره 0505 مورخ 96/08/24  خانم شهناز دباغی فرزند حسن بشماره 
کالسه 0849 و به شماره شناسنامه 59 صادره به شماره ملی 1140988425 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/62 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198291 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

ورنوسفادرانی  دباغی   صغری  خانم    96/08/24 مورخ   0500 شماره  رای   -65
شماره  به  صادره   243 شناسنامه  شماره  به  و   0865 کالسه  بشماره  حسن  فرزند 
ملی 1140910833 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 
فرعی    810 به  شده  تبدیل   62/7 که   62/7 و   62/6 پالک  از  مترمربع   28/62
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران  در  واقع  اصلی    120 از 
گردیده محرز  و  مالحظه   73 دفترخانه   89/04/14 مورخ   198287 سند   شامل  

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شماره 0501 مورخ 96/08/24  خانم ملوک  دباغی ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   186 شناسنامه  شماره  به  و   0885 کالسه  بشماره  حسن 
1140921045 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/62 
مترمربع از پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 198295 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 0503 مورخ 96/08/24  خانم مهناز   دباغی فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0890 و به شماره شناسنامه 43626 صادره به شماره ملی 1815336072 
از  مترمربع  به مساحت 28/62  مغازه  یکباب  حبه  از 72  حبه   7/2 و  به 10  نسبت 
پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در 
مورخ   195289 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران 

89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 0523 مورخ 96/08/24  خانم شهناز  دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0851 و به شماره شناسنامه 59 صادره به شماره ملی 1140988425 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   19829 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

بشماره  فرزند حسن  دباغی  رای شماره 0522 مورخ 96/08/24  خانم عفت   -69
کالسه 0860 و به شماره شناسنامه 239 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 مترمربع از پالک 62/6 

و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198293 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

70- رای شماره 0521 مورخ 96/08/24  خانم عزت  دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0856 و به شماره شناسنامه 75 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198283 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

71- رای شماره 0520 مورخ 96/08/24  خانم مهناز   دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0892 و به شماره شناسنامه 43626 صادره به شماره ملی 1815336072 
از  مترمربع  به مساحت 28/28  مغازه  یکباب  حبه  از 72  حبه   7/2 و  به 10  نسبت 
پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در 
مورخ   195289 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران 

89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شماره 0519 مورخ 96/08/24  خانم ملوک  دباغی ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   186 شناسنامه  شماره  به  و   0887 کالسه  بشماره  حسن 
1140921045 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 
مترمربع از پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 198295 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 0518 مورخ 96/08/24  خانم صغری دباغی ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   243 شناسنامه  شماره  به  و   0868 کالسه  بشماره  حسن 
1140910833 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 
مترمربع از پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 198287 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 0517 مورخ 96/08/24  خانم صدیقه دباغی ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   241 شناسنامه  شماره  به  و   0894 کالسه  بشماره  حسن 
1140940503 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 28/28 
مترمربع از پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 198285 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 0497 مورخ 96/08/24  خانم عفت  دباغی فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0636 و به شماره شناسنامه 239 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 43/84 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198293 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

76- رای شماره 0496 مورخ 96/08/24  خانم عزت  دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0633 و به شماره شناسنامه 75 صادره به شماره ملی 1140983989 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 43/84 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198283 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

77- رای شماره 0495 مورخ 96/08/24  خانم مهناز   دباغی فرزند حسن   بشماره 
کالسه 0632 و به شماره شناسنامه 43626 صادره به شماره ملی 1815336072 
مترمربع   43/84 مساحت  به  مغازه  یکباب  حبه   72 از  حبه   7/2 و   10 به  نسبت 
اصلی    120 از  فرعی    810 به  شده  تبدیل   62/7 که   62/7 و   62/6 پالک   از 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 195289 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی  دباغی  ملوک   خانم    96/08/24 مورخ   0494 شماره  رای   -78
به  صادره   186 شناسنامه  شماره  به  و   0635 کالسه  بشماره  حسن   فرزند 
به  مغازه  یکباب  حبه   72 از  حبه   7/2 و   10 به  نسبت   1140921045 ملی  شماره 
  810 به  شده  تبدیل   62/7 که   62/7 و   62/6 پالک  از  مترمربع   43/84 مساحت 
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
گردیده محرز  و  مالحظه   73 دفترخانه   89/04/14 مورخ   198295 سند   شامل  

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی  دباغی  صغری   خانم    96/08/24 مورخ   0493 شماره  رای   -79
شماره  به  صادره   243 شناسنامه  شماره  به  و   0631 کالسه  بشماره  حسن  فرزند 
ملی 1140910833 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 
فرعی    810 به  شده  تبدیل   62/7 که   62/7 و   62/6 پالک  از  مترمربع   43/84
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  ورنوسفادران  در  واقع  اصلی    120 از 
گردیده  محرز  و  مالحظه   73 دفترخانه   89/04/14 مورخ   198287 سند   شامل  

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شماره 0492 مورخ 96/08/24  خانم صدیقه دباغی ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   241 شناسنامه  شماره  به  و   0634 کالسه  بشماره  حسن 
1140940503 نسبت به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 43/84 
مترمربع از پالک 62/6 و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی 
واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 198285 

مورخ 89/04/14 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شماره 0498 مورخ 96/08/24  خانم شهناز  دباغی فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0620 و به شماره شناسنامه 59 صادره به شماره ملی 1140988425 نسبت 
به 10 و 7/2 حبه از 72 حبه یکباب مغازه به مساحت 43/84 مترمربع از پالک 62/6 
و 62/7 که 62/7 تبدیل شده به 810  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران 
 89/04/14 مورخ   198291 سند  شامل   شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

فرزند  بروجنی  امیدواری  سعید  آقای    96/05/30 مورخ   6418 شماره  رای   -82
ملی  شماره  به  صادره   151 شناسنامه  شماره  به  و   5166 کالسه  بشماره  علی  آقا 
4650321840 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار  به مساحت 314/40 
مترمربع از پالک 20 فرعی از 102  اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 28383 مورخ 77/09/01 دفترخانه 46   مالحظه و 

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

83- رای شماره 6417 مورخ 96/05/30  آقای حمید نورشرق فرزند ابراهیم بشماره 
به شماره ملی 4650089115  به شماره شناسنامه 8908 صادره  کالسه 5164  و 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار  به مساحت 314/40 مترمربع از 
پالک 20 فرعی از 102  اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 28382 مورخ 77/09/01 دفترخانه 46   مالحظه و محرز گردیده 

است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
84- رای شماره 0617 مورخ 96/08/29  آقای پرویز پاکزاد  فرزند حاجی آقا  بشماره 
کالسه 0961 و به شماره شناسنامه 100 صادره به شماره ملی 6229825147 نسبت 
به ششدانگ یکباب مرغداری  به مساحت 3624/65 مترمربع از پالک 104 اصلی 
واقع در اصغر آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مالکیت از مالک 

رسمی محمود حبیب الهی مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  مهر   حسینی  علی  محمد  آقای   96/08/29 مورخ   0605 شماره  رای   -85
براتعلی بشماره کالسه 0778 و به شماره شناسنامه 16431 صادره به شماره ملی 
1140163159 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی  به مساحت 539/31 
مترمربع از پالک 75 فرعی از 118  اصلی واقع در صحرای قلعه زنگی ورنوسفادران  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 97650 مورخ 93/08/10 دفترخانه 

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

86- رای شماره 6279 مورخ 96/05/29  خانم میمنت تاتاری  فرزند محمد بشماره 
کالسه 0360 و به شماره شناسنامه 153 صادره به شماره ملی 1141009749 نسبت 
از  از پالک 5855 فرعی  مترمربع  به مساحت 166/16  یکباب خانه   به ششدانگ 
98  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی  5302  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  نیا  ابراهیمی  مجتبی  آقای    96/08/24 مورخ   0538 شماره  رای   -87
شماره  به  صادره   4158 شناسنامه  شماره  به  و   1216 کالسه  بشماره  رمضانعلی 
به مساحت  در حال ساخت   خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  ملی 1142269728 
182 مترمربع از پالک 442 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه 
گردیده  محرز  و  مالحظه   3088 الکترونیکی   سند  شامل  شهر  خمینی  ملک   ثبت 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 0585 مورخ 96/08/29  آقای حمید جورکش فرزند نورعلی  بشماره 
 1142270841 ملی  شماره  به  صادره   4280 شناسنامه  شماره  به  و   1280 کالسه 
از پالک  به مساحت 218/60 مترمربع  نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی  
3260 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 30034 مورخ 96/06/01 دفترخانه 301   مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 0438 مورخ 96/08/22 آقای محمد حسین صفری فروشانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   15456 شناسنامه  شماره  به  و   0689 کالسه  بشماره  یداهلل 
1142369293 نسبت به 1 و 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تحتانی و 
فوقانی مسکونی  به مساحت 249/30 مترمربع از پالک 1906 فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 193526 مورخ 

88/09/04 دفترخانه 72   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  فروشانی  پریشانی  محمد  آقای   96/08/22 مورخ   0437 شماره  رای   -90
شماره  به  صادره   11729 شناسنامه  شماره  به  و   0686 کالسه  بشماره  نوروزعلی 
و  تحتانی  مغازه  یکباب  از ششدانگ  دانگ مشاع  به 3  نسبت  ملی 1140493485 
فوقانی مسکونی  به مساحت 249/30 مترمربع از پالک 1906 فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 193528 مورخ 

88/09/04 دفترخانه 72  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فروشانی  صفری  جعفر  آقای    96/08/22 مورخ   0436 شماره  رای   -91 
فرزند یداهلل  بشماره کالسه 0688 و به شماره شناسنامه 2497 صادره به شماره ملی 
1141333961 نسبت به 1 و 1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تحتانی و 
فوقانی مسکونی  به مساحت 249/30 مترمربع از پالک 1906 فرعی از 72  اصلی 
مورخ   373 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  فروشان   در  واقع 

88/07/19 دفترخانه 388  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شماره 0893 مورخ 96/09/01  خانم فهمیه آقایی فروشانی فرزند محمد 
ملی  شماره  به  صادره   12841 شناسنامه  شماره  به  و   1082 بشماره کالسه  حسن 
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1142343243
174/50 مترمربع از پالک 358  فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  
 87/11/20 مورخ   187100 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

93- رای شماره 0892 مورخ 96/09/01  آقای مهدی جعفری  فرزند اسداهلل  بشماره 
 1755045311 ملی  شماره  به  صادره   1505 شناسنامه  شماره  به  و   1083 کالسه 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 174/50 مترمربع از 
پالک 358  فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 187100 مورخ 87/11/20 دفترخانه 73  مالحظه و 

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

فرزند  خوزانی   نصیری  عصمت  خانم    96/08/24 مورخ   0543 شماره  رای   -94
ملی  شماره  به  صادره   144 شناسنامه  شماره  به  و   1078 کالسه  بشماره  خیراهلل  
مساحت  به  خانه   یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1141170094
250/40 مترمربع از پالک 595  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا  
   420 دفتر   591 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

95- رای شماره 0542 مورخ 96/08/24 آقای جعفر نصیری فرزند قدمعلی  بشماره 
کالسه 1079 و به شماره شناسنامه 348 صادره به شماره ملی 1141650320 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 250/40 مترمربع از پالک 
595  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا  بخش 14حوزه ثبت ملک 
گردیده  محرز  و  مالحظه     420 دفتر   585 صفحه  در  ثبت  شامل  شهر   خمینی 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ابراهیم    فرزند  ابراهیمی   محمود  آقای   96/09/01 مورخ   0724 شماره  رای   -96
ملی  شماره  به  صادره   19918 شناسنامه  شماره  به  و   1141 کالسه  بشماره 
مکانیکی  تعمیرگاه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1140198726
استثنای  به   140/99 و   1 معامله  مورد  از  قفیز   70/10 مقدار  مذکور  سند  طی  که 
از 110  اصلی  از پالک 135  فرعی  به مساحت 120/80 مترمربع  اعیانی   ثمنیه 
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  اندان   موش  کک  صحرای  در  واقع 
گردیده  محرز  و  مالحظه    139 دفترخانه   96/05/21 مورخ   54284 سند   شامل 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ابراهیمی خوزانی فرزند  اسماعیل  آقای  97- رای شماره 0728 مورخ 96/09/01  
ابراهیم بشماره کالسه 1141 و به شماره شناسنامه 19918 صادره به شماره ملی 
مکانیکی  تعمیرگاه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1140198726
استثنای  به   99/140 و   1 معامله  مورد  از  قفیز   70/10 مقدار  مذکور  سند  طی  که 
از 110  اصلی  از پالک 135  فرعی  به مساحت 120/80 مترمربع  اعیانی   ثمنیه 
شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش  اندان   موش  کک  صحرای  در  واقع 
گردیده  محرز  و  مالحظه    139 دفترخانه   96/05/21 مورخ   54284 سند   شامل 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ورنوسفادرانی   جانی  علی  فرخنده  خانم  مورخ 96/09/01   رای شماره 0719   -98
به  صادره   125 شناسنامه  شماره  به  و   1282 کالسه  بشماره  عبدالمحمود  فرزند 

به مساحت 164/30  به ششدانگ یکباب خانه    شماره ملی 1815409800 نسبت 
بخش  ورنوسفادران   در  واقع  اصلی    120 از  فرعی    213 پالک  از  مترمربع 
دفترخانه   58/07/10 مورخ   36696 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه 
مورخ   64176 وکالتنامه  و   46 دفترخانه   89/09/28 مورخ   78962 سند   61
گردیده  محرز  و  مالحظه  علیجانی    اصغر  مالکیت  از   46 دفترخانه   86/11/27 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

99- رای شماره 9838 مورخ 96/08/07  آقای غالمعلی صلصالی  فرزند حبیب اهلل  
بشماره کالسه 1067 و به شماره شناسنامه 429 صادره به شماره ملی 1285428900 
نسبت به ششدانگ یکباب کارخانه مقوا سازی   به مساحت 3096/379 مترمربع از 
 پالک 93  اصلی واقع در شاه چراغ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
 50/11/11 مورخ   26333 سند  کریمی  محمدرضا  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع 

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

فرزند حسین    یوسفی  امیر  آقای جواد  مورخ 96/08/22   رای شماره 0415   -100
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130046362 صادره  و  بشماره کالسه 1060 
حبه   3 مقدار  که  اعیانی  دارای  زمین  یکباب  ششدانگ  به  نسبت   1130046362
مترمربع  به مساحت 74/10  باشد   اعیانی می  ثمنیه  بهای  استثنای  به   از 18 حبه 
ثبت  بخش 14حوزه  ورنوسفادران   در  واقع  اصلی    87 از  فرعی  پالک 5973   از 
یوسفی  امیر  حسن  محمد  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  شامل  شهر  خمینی  ملک 
گردیده محرز  و  مالحظه      323 و   491 دفتر   594 و   278 صفحه  در   ثبت 

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند حسین    یوسفی  امیر  آقای جواد  مورخ 96/08/22   رای شماره 0416   -101
به شماره ملی  به شماره شناسنامه 1130046362 صادره  و  بشماره کالسه 1061 
  84 مساحت  به  اعیانی  دارای  زمین  یکباب  ششدانگ  به  نسبت   1130046362
مترمربع از پالک 5973  فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 254 دفتر 490 ارائه قولنامه از مالک 

رسمی محمد حسن امیر یوسفی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  فروشانی   صرامی  مهناز  خانم    96/08/22 مورخ   0434 شماره  رای   -102
محمد ابراهیم   بشماره کالسه 0389 و به شماره شناسنامه 1483 صادره به شماره 
ملی 1141137135 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
فروشان  بخش  در  واقع  اصلی  از 72   فرعی  از پالک 4560   مترمربع     81/59
محرز  و  مالحظه   9649 الکترونیکی  سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه 

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

کرمعلی   فرزند  بدیعی  جالل  آقای    96/08/22 مورخ   0435 شماره  رای   -103
شماره  به  ماهشهر  صادره    10924 شناسنامه  شماره  به  و   0389 کالسه  بشماره 
ملی 1950110419 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
فروشان  بخش  در  واقع  اصلی  از 72   فرعی  از پالک 4560   مترمربع     81/59
محرز  و  مالحظه   9650 الکترونیکی  سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت   14حوزه 

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

104- رای شماره 0889 مورخ 96/09/01  آقای سید مرتضی نوربخش ورنوسفادرانی  
فرزند سید اکبر   بشماره کالسه 0723 و به شماره شناسنامه 672 صادره به شماره 
ملی 1141175363 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/44   مترمربع 
در  واقع  اصلی    122 از  فرعی    395 به  شده  تبدیل  که   230/1 شماره  پالک  از 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 79  وراه کوه  بخش 14حوزه  بزمکه  صحرای 
از خانم زهرا نوربخش   ارائه وکالتنامه و قولنامه  مورخ 87/12/05 دفترخانه 301 و 

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

105- رای شماره 0903 مورخ 96/09/01  آقای محمدرضا رحمتی اندانی  فرزند 
عباس  بشماره کالسه 1255 و به شماره شناسنامه 1130170349 صادره به شماره 
ملی 1130170349 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
104/24  مترمربع از پالک 48  فرعی از 73  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 235666 مورخ 91/07/26 دفترخانه 73  مالحظه و 

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

فرزند  اندانی   رحیمی  مهسا  خانم    96/09/01 مورخ   0904 شماره  رای   -106
به  صادره   1130413055 شناسنامه  شماره  به  و   1254 کالسه  بشماره  حمیدرضا 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1130413055 ملی  شماره 
مساحت 104/24 مترمربع از پالک 48  فرعی از 73  اصلی واقع در  صحرای جوتنده  
 91/07/26 مورخ   235666 سند  شامل  شهر  خمینی  ملک  ثبت  14حوزه  بخش 

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

107- رای شماره 0805 مورخ 96/09/01  خانم شیرین آقا دوست  فرزند اکبر  بشماره 
کالسه 0489 و به شماره شناسنامه 20938 صادره به شماره ملی 1140208934 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 282/33   مترمربع از پالک 
193 و 27   فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 735 مورخ 81/10/22 و سند نکاحیه 2354 مورخ 81/10/17 

ثبت در صفحه 49 دفتر 42  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

فرزند  خوزانی   خانی  محسن  آقای    96/09/01 مورخ   0908 شماره  رای   -108
ملی  شماره  به  صادره   406 شناسنامه  شماره  به  و   0969 کالسه  بشماره  حسن   
1141275473 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115/65   مترمربع از 
پالک 224  فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 53403 مورخ 95/11/17 دفترخانه 129  مالحظه 

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

فرزند  فروشانی  پیمانی  فاطمه  خانم    96/08/24 مورخ   0551 شماره  رای   -109
حمیدرضا   بشماره کالسه 0937 و به شماره شناسنامه 1130333779 صادره به 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت   1130333779 ملی  شماره 
مساحت 226/50 مترمربع از پالک 1906 و 1907   فرعی از 72  اصلی واقع در 
فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42786 مورخ 92/02/24 

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

فرزند  فروشانی  پیمانی  مسعود  آقای    96/08/24 مورخ   0550 شماره  رای   -110
محمود   بشماره کالسه 0936 و به شماره شناسنامه 1130104125 صادره به شماره 
ملی 1130104125 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
226/50 مترمربع از پالک 1906 و 1907   فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42786 مورخ 92/02/24 دفترخانه 

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

111- رای شماره 0911 مورخ 96/09/04  آقای امیر شاهین ورنوسفادرانی فرزند 
ملی  شماره  به  صادره   74 شناسنامه  شماره  به  و   0927 کالسه  بشماره  حسین 
1140958658 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183 مترمربع از پالک 
1317   فرعی از 122  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه نامه از سوی شهرداری خمینی شهر مبنی بر کسر مالکیت و صدور سند شش 

دانگ به نام متقاضی مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار:96/9/8
نوبت دوم:96/9/22

م الف:5816 نبی اله یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
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مفاد آراء
8/547 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
امیري  علیرضا   1395/04/19 مورخ   139560302027004750 شماره  راي   -1
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   484 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  جوهراني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291442057
پالک 6659 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 216/56 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي. 
2- راي شماره 139560302027012219 مورخ 1395/09/29 داریوش هالکوئي 
فیل آبادي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 2019 صادره از فارسان بشماره ملي 
4679262850 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 12544 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/82 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
جعفري  اله  ولي    1396/03/09 مورخ   139660302027002696 شماره  راي   -3
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1019 شناسنامه  بشماره  تقي  فرزند  فشارکي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  انبار   یکباب  در ششدانگ   1286953995
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 600 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
اکبري  قاسمعلي   1396/05/08 مورخ   139660302027005189 شماره  راي   -4
از اصفهان بشماره ملي 1291363637 در  یداله بشماره شناسنامه 6 صادره  فرزند 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 274/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
چنگاني  فاطمه   1396/05/08 مورخ   139660302027005192 شماره  راي   -5
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   384 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  خوراسگاني 
1291432388 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 274/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
علي  صفر   1396/05/19 مورخ   139660302027005721 شماره  راي   -6
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   15 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  بوزاني  اخالقي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291266135
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 253 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی و محمد کریمی.
عباس شمعائیان  مورخ 1396/05/24   راي شماره 139660302027005941   -7
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 687 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286361974 
روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ   سهم   284/35 از  مشاع  سهم   62/30 در 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
جنگجویان  ایران   1396/05/24 مورخ   139660302027005945 شماره  راي   -8
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1605 شناسنامه  بشماره  اله  فرض  فرزند  سابق 
1286473926 در 15/80 سهم مشاع از 284/35 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
شمعائیان  محسن   1396/05/24 مورخ  شماره 139660302027005948  راي   -9
فرزند عباس بشماره شناسنامه 157 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291035052 در 
34/30 سهم مشاع از 284/35 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
سربلوک  فرزانه   1396/05/24 مورخ   139660302027005954 شماره  راي   -10
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2473 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  هرندي  زاده 
1285900731 در 15/77 سهم مشاع از 284/35 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
مورخ 1396/05/24 محمد شمعائیان  راي شماره 139660302027005957   -11
فرزند عباس بشماره شناسنامه 4776 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287216412 
روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  سهم   284/35 از  مشاع  سهم   62/30 در 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
روحاني  مریم   1396/05/24 مورخ   139660302027005961 شماره  راي   -12
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   5450 شناسنامه  بشماره  مهدي  فرزند  اصفهاني 
1287325521 در 15/78 سهم مشاع از 284/35 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
مهذب  مرضیه   1396/05/24 مورخ   139660302027005964 شماره  راي   -13
فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 345 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290847029 
روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  سهم   284/35 از  مشاع  سهم   15/80 در 
قسمتي از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
شمعائیان  جواد   1396/05/24 مورخ   139660302027005967 شماره  راي   -14
فرزند عباس بشماره شناسنامه 569 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287121764 در 
62/30 سهم مشاع از 284/35 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 1567 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 282/34 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
اقدس   1396/06/14 مورخ   139660302027007050 شماره  راي   -15
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   498 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  بوزاني  اخالقي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283656485
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/2 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
16- راي شماره 139660302027007221 مورخ 1396/06/20  سید جعفر امیري 
ملي  بشماره  کرد  شهر  از  صادره   64 شناسنامه  بشماره  تقي  سید  فرزند  قهفرخي  
روي  بر  احداثي  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در   4622337649
قسمتي از قطعه زمین پالک 4093 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 178/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
امیري  سیدرضا   1396/06/20 مورخ   139660302027007224 شماره  راي   -17
بشماره ملي  از اصفهان  بشماره شناسنامه 6766 صادره  فرزند سید جعفر  قهفرخي 
روي  بر  احداثي  یکباب ساختمان  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه   1292460105
قسمتي از قطعه زمین پالک 4093 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 178/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
صفریان  هاجر   1396/06/20 مورخ   139660302027007228 شماره  راي   -18
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   101 شناسنامه  بشماره  مختار  فرزند  دستجردي 
روي  بر  احداثي  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  در   1288700547
قسمتي از قطعه زمین پالک 4093 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 178/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
محسني  فرهاد   1396/06/25 مورخ  شماره 139660302027007395  راي    -19

اژیه فرزند  جالل بشماره شناسنامه 46 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659837794 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 199/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي صدیقه بیگم سادات .
حاجي  آمنه    1396/07/02 مورخ   139660302027007760 شماره  راي   -20
آبادي اصفهاني فرزند حسین بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284698572 در 56 سهم مشاع از 336 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثي 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر 
مساحت 336 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي  آمنه 

حاجي آبادي اصفهاني.
21-  راي شماره 139660302027007763 مورخ 1396/07/02 محمدعلي حاجي 
آبادي اصفهاني فرزند حسین بشماره شناسنامه 191 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1284599957 در 112سهم مشاع از 336 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثي 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر 
مساحت 336 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي  آمنه 

حاجي آبادي اصفهاني.
کاشي  حمید   1396/07/02 مورخ   139660302027007765 شماره  راي    -22
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   5017 شناسنامه  بشماره  رمضانعلي  فرزند  درچه 
1291981322 در 56 سهم مشاع از 336 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثي 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر 
مساحت 336 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي  آمنه 

حاجي آبادي اصفهاني.
یوسفي  احمد   1396/07/03 مورخ   139660302027007768 شماره  راي   -23
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   34355 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  نیک  
1282270974 در 56 سهم مشاع از 336 سهم ششدانگ  یکباب ساختمان احداثي 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر 
مساحت 336 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي  احمد 

یوسفي نیک .
24- راي شماره 139660302027007769 مورخ 1396/07/03  امیر منتظرالقائم 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 7425 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292227095 
در 56 سهم مشاع از 336 سهم ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 336 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي  آمنه حاجي آبادي اصفهاني.
25- راي شماره 139660302027008087 مورخ 1396/07/12 مجتبي پورحسیني 
در  ملي 1285876245  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 4 صادره  بشماره  علي  فرزند 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 

بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027008206 مورخ 1396/07/17 فرهاد غفوري جبلي 
فرزند شکراله بشماره شناسنامه 2087 صادره از اصفهان بشماره ملي 5658957745 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي آقای حیدر علی رمضانی بوزانی انتقال.
27- راي شماره 139660302027008334 مورخ 1396/07/19 رسول فرزي فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291413073 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 100 فرعي از اصلي 7725 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/07 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی سقراطی فرزند حسین.
28-  راي شماره 139660302027008337 مورخ 1396/07/19  حسن محسني 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 32988 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282255193 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6155 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/99 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد و مهدی قیصری .
محسني  حسن   1396/07/19 مورخ   139660302027008338 شماره  راي   -29
فرزند حسین بشماره شناسنامه 32988 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282255193 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6155 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد و مهدی قیصری .
محسني  حسن   1396/07/19 مورخ   139660302027008339 شماره  راي   -30
فرزند حسین بشماره شناسنامه 32988 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282255193 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6155 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد و مهدی قیصری .
کریمي  بهزاد   1396/07/19 مورخ   139660302027008342 شماره  راي   -31
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 266 صادره از اهواز بشماره ملي 1755738242 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
تقي  عبدالرزاق   1396/07/20 مورخ   139660302027008395 شماره  راي   -32
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   300 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  راراني  زاده 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1284035972
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 190/24 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
سیدعباس    1396/07/20 مورخ   139660302027008409 شماره  راي   -33
طباطبایي شیرازاني  فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از اردستان بشماره 
ملي 1189751666 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 145/43 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
داستانیان   مجید   1396/07/22 مورخ   139660302027008412 شماره  34-راي 
فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 1655 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291498052 
زمین پالک  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساز  نیمه  خانه  یکباب  در ششدانگ 
10186 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 173/80 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد فروغی ابری.
35- راي شماره 139660302027008435 مورخ 1396/07/22 سید علي حسیني 
جبلي فرزند رضا بشماره شناسنامه 10 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659514121 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 13102 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/5 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

36- راي شماره 139660302027008508 مورخ 1396/07/24 احمد امیني فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 49 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291308008 در 
ششدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 741/81 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محسن نساج پور .
37- راي شماره 139660302027008512 مورخ 1396/07/24  رضا روستائي فرزند 
حشمت اله بشماره شناسنامه 69 صادره از فریدونشهر بشماره ملي 1129554147 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5029 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/81 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
38- راي شماره 139660302027008515 مورخ 1396/07/24 مرتضي درستکار 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   195 شناسنامه  بشماره  محمد   فرزند  خوراسگاني 
1291262563 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
 169/70 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5972 پالک  زمین  قطعه  از 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
سلطان  فاطمه   1396/07/24 مورخ   139660302027008518 شماره  راي   -39
قیصري خورسگاني فرزند عباس بشماره شناسنامه 197 صادره از اصفهان بشماره 
روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  در   1291262581 ملي 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5972 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي 

169/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
40- راي شماره 139660302027008547 مورخ 1396/07/25  احمد بدیعي فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 1063 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284084272 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تعمیر گاه و انبار احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 1260/05 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سلیمان خان ایروانی .
محمدي  مجید   1396/07/25 مورخ   139660302027008548 شماره  راي   -41
ملي  بشماره  مبارکه  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  خونسارکي 
5419421232 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب تعمیر گاه و انبار احداثي بر 
از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  روي قسمتي 
سلیمان  مالک رسمي  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  مترمربع. خریداري   1260/05

خان ایروانی .
42- راي شماره 139660302027008599 مورخ 1396/07/26 حمید حیدري راراني  
فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291700889 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 99/18 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي شاپور ایروانی فرزند محمد علی .
گوجاني  کرم   1396/07/26 مورخ   139660302027008618 شماره  راي   -43
فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 4 صادره از فارسان بشماره ملي 4679489820 در 
ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 94/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027008624 مورخ 1396/07/27 صدراله محمدی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1964 صادره از خمین بشماره ملي 0558700470 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 47251 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/50 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
کاکا  پور  فاتن   1396/07/27 مورخ   139660302027008636 شماره  راي   -45
فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملي 1274186579 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي کریم و عبدالرحیم خوراسگانی.
46- راي شماره 139660302027008639 مورخ 1396/07/27  قاسمعلي پناهي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1294 صادره از الیگودرز بشماره ملي 4171214475 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 79/89 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خدیجه زارعی .
عباسي   عبداله   1396/07/27 مورخ   139660302027008641 شماره  راي   -47
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 16 صادره از بروجن بشماره ملي 6299820950 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15234 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 251/12 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
علیزاده   علیرضا   1396/07/29 مورخ   139660302027008651 شماره  راي   -48
فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 563 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291442839 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 234/56 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
49- راي شماره 139660302027008653 مورخ 1396/07/29 قاسم گاری  فرزند 
در   1291403663 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  محمدعلي 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 323 فرعي از 
اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/70 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم ماه سلطان.
50- راي شماره 139660302027008656 مورخ 1396/07/29 وحید شهیدپور فرزند 
از اصفهان بشماره ملي 1288163908  محمدعلي بشماره شناسنامه 2478 صادره 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245/20 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اصغر شاه زیدی .
زاده  علي  رضا   1396/07/29 مورخ   139660302027008657 شماره  راي   -51
ملي  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 824 صادره  فرزند محمدعلي  خونساري 
1286407869 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 75/15 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسن اکبریان .
52- راي شماره 139660302027008669 مورخ 1396/07/29 رضا نجاتي هفداني 
فرزند نجاتعلی بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291662677 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 214/2 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شماره 139660302027008675 مورخ 1396/07/29 عباس حاجي علي 
از اصفهان بشماره ملي  زاده کردآبادي فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 14 صادره 
1291271422 در ششدانگ یکباب کارگاه بافندگی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي زهرا تاری .
رضواني  محمد   1396/07/29 مورخ   139660302027008691 شماره  راي   -54
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   69 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  ینگابادي 
5649642230 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي  3124باقیمانده  پالک 

مساحت 210 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
اهلل  حشمت   1396/07/29 مورخ   139660302027008693 شماره  راي   -55
صالحي هفشجاني فرزند نادعلی بشماره شناسنامه 301 صادره از شهرکرد بشماره 
ملي 4622455269 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   3126 پالک 

174/23 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
مهرنظر  علیرضا   1396/08/01 مورخ   139660302027008796 شماره  راي   -56
فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 238 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291450572 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 5898 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/19 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي علی دهخدایی خوراسگانی.
زماني  سمیرا   1396/08/01 مورخ   139660302027008802 شماره  راي   -57
ملي  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 733 صادره  عبدالعلي  فرزند  خوراسگاني 
1291535233 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
 105/19 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5898 پالک  زمین  قطعه  از 
دهخدایی  علی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع. 

خوراسگانی.
هاشمي  زهرا   1396/08/01 مورخ   139660302027008821 شماره  راي   -58
ملي  بشماره  ورامین  از  صادره   12 شناسنامه  بشماره  محمد  سید  فرزند  فشارکي 
0421259558 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   2239 پالک 

229/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
59-  راي شماره 139660302027008837 مورخ 1396/08/02 حسین حق شناس 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 2389 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292551895 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي 
ثبت  در بخش 5  واقع  اصلي 15201  از  فرعي  زمین پالک 275  از قطعه  قسمتي 

اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
60- راي شماره 139660302027008838 مورخ 1396/08/02 مهدي حق شناس 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 4556 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288347774 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي 
ثبت  در بخش 5  واقع  اصلي 15201  از  فرعي  زمین پالک 275  از قطعه  قسمتي 

اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

عزیزي  حمید   1396/08/02 مورخ   139660302027008839 شماره  راي    -61
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 694 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287053262 
در ششدانگ یکباب ساختمان تجاری و مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
مترمربع.   158/14 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین 

خریداري طي سند رسمي.
فخرالدین  سید   1396/08/02 مورخ   139660302027008846 شماره  راي   -62
بشماره  اصفهان  از  صادره   47870 شناسنامه  بشماره  اله  لطف  سید  فرزند  فلسفی 
روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  در   1280368314 ملي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 12151 - 12152 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
 مساحت 123 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نعمت اله

 فضل اللهی.
السادات  بتول   1396/08/02 مورخ   139660302027008848 شماره  راي   -63
اصفهان  از  بشماره شناسنامه 704 صادره  فرزند سید محمود  پاگردي  شاملو دشت 
بشماره ملي 1290615306 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12151 - 12152 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 123 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي نعمت 

اله فضل اللهی.
قاسمیان  اصغر    1396/08/02 مورخ   139660302027008874 شماره  راي   -64
بشماره ملي  از اصفهان  بشماره شناسنامه 101 صادره  اسماعیل  فرزند  خوراسگاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  یکباب  در ششدانگ   1291226974
پالک 5915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 23/72 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
قاسمیان  اصغر    1396/08/02 مورخ   139660302027008875 شماره  راي   -65
خوراسگاني فرزند اسماعیل  بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291226974
پالک 5915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 266/69 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
قاسمیان  اصغر    1396/08/02 مورخ   139660302027008876 شماره  راي   -66
بشماره ملي  از اصفهان  بشماره شناسنامه 101 صادره  اسماعیل  فرزند  خوراسگاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  یکباب  در ششدانگ   1291226974
پالک 5915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 15/66 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
مصوری  اصغر   1396/08/02 مورخ   139660302027008878 شماره  راي   -67
خوراسگانی  فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 8724 صادره از اصفهان بشماره 
ملي 1283789116 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8990 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي 
211/45 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسین 

مصوری خوراسگانی.
حسینی  زهرا   1396/08/02 مورخ   139660302027008879 شماره  راي   -68
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   10384 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  خوراسگانی 
1283805715 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي 
 211/45 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   8990 پالک  زمین  قطعه  از 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسین مصوری 

خوراسگانی.
احمد  سید   1396/08/03 مورخ   139660302027008881 شماره  راي   -69
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1846 شناسنامه  بشماره  سیدعبداله  فرزند  تقوي 
1287940412 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالک شماره31 
فرعي از 10236 اصلی و 10302 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
حسن  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   189/60

قربانیان و اکبر کریمی.
مردیها   مهین   1396/08/06 مورخ   139660302027008922 شماره  راي   -70
 1284492151 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   518 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 50 فرعي از 
اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 250/63 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
71- راي شماره 139660302027008946 مورخ 1396/08/06 زهرا رضائی طادي 
فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 656 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288707584 
 8904 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
طي  خریداري  مترمربع.   229/80 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

سند رسمي.
72- راي شماره 139660302027008958 مورخ 1396/08/06 رضوان اعتباریان 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   185 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  خوراسگاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291408215
پالک 8900 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/76 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
صالحي  زهرا   1396/08/06 مورخ   139660302027008986 شماره  راي   -73
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2703 شناسنامه  بشماره  مصطفی  فرزند  هزاردره 
بر  احداثي  اعیاني  ثمنیه  بها  باستثناء  1287109535 در ششدانگ یکباب ساختمان 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 163 فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 143/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي محمد اتحادی .
احمدي  فاطمه   1396/08/06 مورخ   139660302027008988 شماره  راي   -74
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   3838 شناسنامه  بشماره  جبار  فرزند  فشارکي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1287264999
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149/28 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حیدر علی زارعی.
75- راي شماره 139660302027008989 مورخ 1396/08/06 احمد شریعتي اراني 
فرزند محمد  بشماره شناسنامه 1483 صادره از آبادان بشماره ملي 1817941836 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از 
اصلي 9388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 268/25 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
76- راي شماره 139660302027008991 مورخ 1396/08/06 مرتضي چنگانیان 
خوراسگاني فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 274 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291383247 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
8902 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/99 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي احمدرضا دانشمند خوراسگانی.
77-  راي شماره 139660302027009030 مورخ 1396/08/07 فاطمه عسگري 
فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 769 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285576454 
در ششدانگ یکباب کارگاه نجاری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/61 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس شاهین دوست .
حاجي  اصغر   1396/08/07 مورخ   139660302027009036 شماره  راي   -78
بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 4 صادره  فرزند صفرعلي  قاسمي خوراسگاني 
ملي 1291856994 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 6445 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/95 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي میرزا حسن حسینی.
79- راي شماره 139660302027009101 مورخ 1396/08/09  محمدرضا زماني  
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2861 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287144640 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 32 فرعي از 
 اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 206 مترمربع. خریداري

 مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اکبر و جواد فاضلی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/08

م الف: 26251 حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
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تحدید حدود اختصاصی
9/162 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3611 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام بمانعلی یزدی بوزانی فرزند رمضان 
در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027003438 مورخ 1396/3/29 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/10/3 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:27674 مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/195 در خصوص پرونده کالسه 960899 خواهان جواد بیگی مولویی با وکالت آقای 
حســین احمدیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مرتضی براتی کهریزسنگی 
تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مــورخ 96/10/11 ســاعت 12 صبح تعیین 
 گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در

 جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
 ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 27426 شعبه ششم مجتمع 
122 کلمــه،   شــماره یــک شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان )

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/196 در خصوص پرونده کالســه 741/96 ش ح 36 خواهان علی خشــایی دهاقان 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال ســند و پرداخت دیون مربوط به خودرو و هزینه های 
دادرســی والزام به انتقال ســند پژو 206 به شــماره انتظامی 53-177 ب 33 طرفیت 
1- مهرداد خاقانی 2- حســن نصر نصرآبادی تقدیم نموده است و وقت رسیدگی برای 
روی دوشنبه مورخ 96/10/11 ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده و با توجه به مجهول 
 المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان کرارج روستای دشتی جنب مسجد بزرگ مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمایم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
 ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 27392 شعبه 36 مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )135 کلمه،2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/197 شماره ابالغنامه: 9610106805101716 شماره پرونده: 9609986805100645 
شماره بایگانی شعبه: 960645   خواهان میالد صالحی و ندابارانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده خانم زهرا پدریان  به خواسته مطالبه  خسارت مطرح که به این شعبه ) اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986805100645 شعبه 51 
شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/12 
ساعت 12/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 27381 

شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )160 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/198 در خصوص پرونده کالسه 960945 خواهان محمد سپهر تاجی دادخواستی مبنی 
بر )نسخه ثانی پیوست( الزام به انتقال سند خودرو  به طرفیت پوریا مهراد تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی مورخ 96/10/13  ساعت 8 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان  کناز گذر اتوبان شهید خرازی حد فاصل خ آتشگاه و میرزا طاهر 
مجتمع شماره 3 شورا شعبه 52 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. طی 
فیش بانکی به شــماره 034152 مبلغ 120/000 جهت نشر آگهی واریز شده خواهشمند 
است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. م الف:27361 
شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )158 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/201 شماره ابالغنامه: 9610106794101600 شماره پرونده: 9609986794100479 
شماره بایگانی شعبه: 960480  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 
اعظم قاسمی فالورجانی، خواهان آقای رسول صادقی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم 
اعظم قاسمی فالورجانی به خواســته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه 
شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
960480 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( 
ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/10/16 ساعت 10 تعیین که حســب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  
درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 در دادگاه حاضر گردد. م الف: 26393 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )165 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/202 شماره ابالغنامه: 9610106795700655 شماره پرونده: 9609986795700636 
شماره بایگانی شعبه: 960636  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به خانم 
مهری حیدر بزرگ فرزند مسلم، خواهان آقای عبداله نعمتی با وکالت آقای فرزین فدایی 
و خانم مرضیه صالحی دادخواســتی به طرفیت خوانده 1- مهری حیدر بزرگ 2- مهیار 
اطرافی به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986795700636 
شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1396/10/16 ساعت 18/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 25106 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 

مدافع حرم( )179 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/199 در خصوص پرونده کالســه 960893 خواهان محمد عباسی ولدانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فرهاد دانشمندی با وکالت آقای محمدیان و خانم نمازیان تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/10/13 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 27408 شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/203 شماره ابالغنامه:9610106794801209 شماره پرونده:9609986794800450 
شماره بایگانی شعبه:960450 ابالغ شونده حقیقی: سعید اله دادی فرزند اسماعیل کدملی 
1289366675 به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/10/16 شنبه ساعت: 
16/30 ،محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت اله ارباب- روبروی مدرسه 
نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی ابوالفضل رضایت به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت 
این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام 
و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود 
به سامانه، حساب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی 
مراجعه نمایید. م الف:27388 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع 

شماره یک( ) 157 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/209 شماره: 578/95 حل 8 به موجب رای شــماره 789 حوزه 8 شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای شیال مهدی زاده فرزند 
سعید  به نشانی مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له اجرایی آقای یحیی 
مهرابی فرزند علی به نشانی خمینی شهر کوشک خ اصلی و پرداخت حق االجرای دولتی 
درحق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:5814 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610460350800106 درخواســت:  شــماره   9 /210
9509980350800306 شماره بایگانی شــعبه: 950400   در خصوص دعوای خواهان 
جمشید خوش کیش با وکالت حسام الدین صادقی به طرفیت خواندگان عباس رنجبر و 
محســن فتاحی و محمد علی قائدی و خدارحم دودانگه و احمد پاد و احمدرضا فتاحی با 
توجه به مجهول المکان بودن ایشان به خواندگان ابالغ می گردد ظرف مهلت هفت روز از 

تاریخ انتشار این آگهی جهت مالحظه نظریه کارشناسی منضم در پرونده و ارائه هر گونه 
مطلبی نفیا، اثباتًا به این شعبه دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
بر اتوبان شهید خرازی بین آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شهید مطهری و به کالسه پرونده 
950400 مراجعه نمایند. م الف:26408 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور 

تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/237 در خصــوص پرونــده 960885 خواهان امیر شــیرانی به وکالــت خانم لطفی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا پارســا تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/10/18 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 27455 شعبه 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(

حصر وراثت
9/208 خانم اقدس قربانیان فروشــانی دارای شناسنامه شماره 256 به شرح دادخواست 
به کالسه  714/96 ش حل 7 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان یداله بلدی فروشانی به شناســنامه 14 در تاریخ 1396/3/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- اقدس قربانیان فروشانی فرزند غالمحسین، ش.ش 256 )همسر( 2- علیرضا بلدی 
فروشانی فرزند یداله، ش.ش 2388 )فرزند( 3- محمد علی بلدی فروشانی فرزند یداله، 
ش.ش 9607 )فرزند( 4- عبدالرسول بلدی فروشانی فرزند یداله، ش.ش 1415 )فرزند( 
5- مهدی بلدی فروشــانی فرزند یداله، ش.ش 943 )فرزند( 6- روح اله بلدی فروشانی 
فرزند یداله، ش.ش 3216 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 5812 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( ) 172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

9/283 آقای سید محمد تقوی دارای شناسنامه شماره 1260682978به شرح دادخواست 
به کالسه 437 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نور محمد احمدی مطلق بشناســنامه 140 در تاریخ 81/04/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- خانم فاطمه تقی 
زاده فرزند محمود دارای شناسنامه شماره 27  بعنوان همســر 2- آقای حسین احمدی 
مطلق فرزند نورمحمد دارای شناسنامه شماره 2 بعنوان پسر 3- آقای غالمرضا احمدی 
مطلق فرزند نورمحمد دارای شناسنامه شــماره 1 به عنوان پسر 4- آقای محمد احمدی 
مطلق فرزند نورمحمد دارای شناسنامه شماره 5 بعنوان پسر 5- آقای علی احمدی مطلق 
فرزند نورمحمد دارای شناسنامه شماره 4 بعنوان پسر 6- خانم سکینه احمدی مطلق فرزند 
نورمحمد دارای شناسنامه شــماره 223 بعنوان دختر 7- خانم رقیه احمدی مطلق فرزند 
نور محمد دارای شناسنامه شماره 286 بعنوان دختر 8- خانم مریم احمدی مطلق فرزند 
نورمحمد دارای شناسنامه شماره 1260684112 بعنوان دختر . مرحوم دارای همسر و چهار 
فرزند پسر و سه فرزند دختر می باشد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد . م الف: 584 /5/2/96 رئیس شعبه چهارم دادگاه شهرستان 

آران و بیدگل)231 کلمه، 3 کادر(

احضار متهم
9/213 نظر به اینکه آقای سعید تقی آبادی در پرونده کالسه 961037 به اتهام مشارکت 
در سرقت داخل خودرو از طرف این بازپرسی تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه نیز 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174  قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 مراتب به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه چهاردهم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره پنج اصفهان واقع در خیابان شریعتی ساختمان 
مجتمع قضائی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت 
عدم حضور پس ازیک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.درضمن 
هزینه نشــر آگهی از طرف دادگســتری پرداخت می گردد. م الف:26437 شعبه 14 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

پرونــده:  شــماره   9610466836800036 درخواســت:  شــماره   9 /214
9609986836800134 شماره بایگانی شعبه: 960142 خواهان شیما سلمانی دهکردی 
فرزند اصغر با وکالت هدی جمشیدی  دادخواستی با کالسه بایگانی 960142 به  طرفیت 
خوانده حسن عزیزی ناقانی فرزند شنبه به خواســته طالق  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه 
پرونده فوق ثبت گردیده و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون  آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه )اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( حد فاصل چهار 
باغ باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه 1 اتاق 103( مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و ظرف مهلت یک هفته نسبت 
به معرفی یک نفر از اقارب خود که متاهل بوده و حداقل سی سال داشته و آشنا به مسایل 
شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشــد بعنوان داور اقدام نماید. م الف:26354 شعبه 8 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( )194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

9/215 شماره ابالغنامه: 9610106836906895 شماره پرونده: 9509986836901581 
شماره بایگانی شعبه: 951783 خواهان شــیوا منصوری شورابی  دادخواستی به  طرفیت 
خوانده فرهاد رضوانی به خواسته طالق به درخواســت زوجه  تقدیم دادگاه های خانواده 
اصفهان ارجاع و به کالسه بایگانی پرونده ثبت گردیده که  به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون  آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه )اصفهان خ میر فندرسکی 
)خ میر( حد فاصل چهار باغ باال و پل میر مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه 1 اتاق 102( 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و داور 
خود را معرفی نمایید. م الف:26355 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 

شهید قدوسی( )145 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

9/216 شماره نامه: 1396009000714802 شــماره پرونده: 9409980362801285 
شــماره بایگانی پرونده: 941331 نظر به اینکه خانم الهام غالمی فرزند امراله در پرونده 
کالسه 941331 د 9 حسب شکایت خانم نرگس دوهندو به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامشروع از طرف این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وسیله در اجرای ماده 174  قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در 
شعبه نهم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در خیابان شریعتی مجتمع 
قضائی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور 

پس ازیک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف:26431 
شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 133 کلمه، 2 کادر(

احضار متهم
9/217 نظر به اینکه آقای محمد شریفی فرزند حســنعلی در پرونده کالسه 96/15/30 
حسب شکایت آقای سید محمد جالل الدینی  به اتهام سرقت شبانه اموال از مغازه از طرف 
این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
ممکن نگردیده لذا بدین وســیله در اجرای ماده مدت 174  قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نهم 
دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی مجتمع 
قضائی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور 
پس ازیک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف:26438 

شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 125 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

9/218 نظر به اینکه آقای مسعود داود فرزند تیمور در پرونده کالسه 95/20300/3566 
حسب شکایت آقای سید حامد پاکدل  به اتهام سرقت شبانه خودرو ومحتویات آن از طرف 
این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
ممکن نگردیده لذا بدین وســیله در اجرای ماده مدت 174  قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نهم 
دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی مجتمع 
قضائی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور 
پس ازیک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف:26436 

شعبه 9 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/241 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1442/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 9/30 صبح روز دوشنبه مورخه 
1396/10/11، مشــخصات خواهان: علی اصغر نقدی خوزانی فرزند حســن به نشانی 
مجهول المکان، مشخصات خوانده: سعید بوکانیان فرزند خیرعلی،  خواسته و بهای آن:  
مطالبه مبلغ 100/000/000 یال یکصد میلیون ریال بابت یک فقره چک به انضمام مطلق 
خسارات ناشی از دادرسی، تمبر حق وکیل و تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت پرداخت و بدوا 
قرار تامین خواســته قبل از ابالغ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک، گواهی عدم پراخت 
بانک، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و 
وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 5818 شــعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )203 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/240 شماره: 456/96 ح 2 به موجب رای شماره 892 تاریخ 96/6/16 حوزه 2 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه کاظم عبدالهی 
فرزند عزت اله شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
43/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 537/500/000 ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 1396/4/10 لغایت زمان پرداخت در 
حق محکوم له رضا احمدی مجدر فرزند صاحبعلی شــغل روحانی به نشانی خمینی شهر 
بلوار امیر کبیر  کوچه 100 بن بست 22 به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق 
دولت ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: 

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5820 شعبه 2 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )205 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/157 شماره دادنامه: 9609970352200537 شماره پرونده: 9509980352201145 
شماره بایگانی شعبه: 951184خواهان: آقای امیدرضا آقاخانی بیژنی فرزند نصیب ا... به 
نشانی استان اصفهان شهرســتان اصفهان خیابان هشت بهشت غربی بین گلزار و ملک 
مجتمع جام جم ک پ 8895176311، خوانده: آقای ایمان سلمان پور به نشانی مجهول 
المکان، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
خسارت دادرسی، رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای امیررضا آقاخانی فرزند نصیب ا... 
به طرفیت آقای ایمان سلمان پور فرزند مسعود به خواسته مطالبه مبلغ دویست و هفتاد و 
پنج میلیون و هشــتصد هزار ریال 275/800/000 ریال وجه 9 فقره چک به شماره های 
540295 مــورخ 95/10/10 و 540297 مــورخ 95/11/3 و 540288 مورخ 95/9/15 
هریک به مبلغ 26/600/000 ریال و 540296 مورخ 95/11/27 به مبلغ 26/000/000 
ریال جملگی عهده بانک ملت شعبه بندر گناوه و 509129 مورخ 95/10/15 و 509134 
مورخ 95/10/25 و 509133 مــورخ 95/11/5 و 509126 مورخ 95/11/20 هر یک به 
مبلغ 35/000/000 ریال و 509137 مورخ 95/12/1 به مبلغ 30/000/000 ریال عهده 
بانک انصار شعبه خ احمدآباد اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات 
برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر 
دادگاه ثابت است لذا به اســتناد مواد 249-310-313 قانون تجارت و مواد 199-198-

303-305-306-331-336-502 -515-519-522 قانون آیین دادرســی مدنی و 
تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفســاریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 275/800/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 10/351/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی که ظرف بیست روز پس ازابالغ 
قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و ظرف بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز اســتان می باشد.  م الف:27457 شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 371 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

9/160 شماره دادنامه: 9609970367501831 شماره پرونده: 9609980359000565 
شماره بایگانی شــعبه: 960946 متهم:  آقای مهرداد مرادی نژاد فرزند جمشید به نشانی 
اصفهان بهارســتان محله یک خ البرز ، البرز 5 پ 153، اتهام: نگهداری 80 سانتی گرم 
هروئین و 40 سانتی گرم شیشه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده 
و استماع مدافعات متهم، ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل 
مبادرت رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهرداد مرادی فرزند جمشید 
متولد 1370 فاقد سابقه کیفری دائر بر نگهداری یک گرم و بیست سانت شیشه و هروئین 
با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، مفاد صورتجلسه کشف مواد، کشف 
مواد مذکور توسط مامورین کاشف پس ازاینکه متهم به محض رویت مامورین بسته حاوی 
مواد را به روی زمین می اندازد، مفاد کیفرخواست صادره، اقاریر صریح و مقرون به واقع 
وی در دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا 

به مواد 1-8 از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت تناســب و اعمال ماده 
38 از قانون مذکور به سبب فقدان سابقه کیفری متهم نامبرده را به تحمل یکسال حبس 
تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل بیســت ضربه شالق تعزیری 
محکوم می نماید. مواد مکشوفه به نفع دولت ضبط گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و سپس ظرف بیســت روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف:27377 شعبه 

چهارم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان ) 256 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/140 شماره دادنامه: 9609970354601466 شماره پرونده: 9609980363400760 
شماره بایگانی شعبه: 960977 شاکی: آقای امیر سعید نخ باف فرزند غالمرضا به نشانی 
استان اصفهان شهرستان اصفهان خ آبشار سوم بعد از پل غدیر خ مسرور مجتمع دیبا واحد 
402، متهم: آقای حمید کاویانی فر فرزند جواد به نشــانی استان اصفهان شهر اصفهان 
شریعتی مقابل اورژانس بیمارستان شریعتی ساختمان چهل ستون واحد 2 فعاًل مجهول 
المکان،  اتهام: صدور چک بالمحل، گردشــکار: دادگاه از توجه بــه جامع اوراق پرونده 
 ضمن اعالم ختم دادرسی با استعانت از خدای سبحان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای
 می نماید. رای دادگاه: آقای حمید کاویانی فر فرزند جواد، متولد 1350، شغل مدیر شرکت 
جام تجارت آریانا، متواری متهم اســت به صدور یک فقره چک شماره 0959/571612 
مورخ 1396/5/15 عهده بانک صادرات شعبه توحید اصفهان به مبلغ 22/720/000/000 
ریال، با توجه به شکایت شــاکی، گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه، وجود 
اصل چک در ید شاکی، کیفرخواست صادره توسط دادســرای محترم عمومی و انقالب 
اصفهان و جمیع محتویات پرونده، بزهکاری ایشــان محرز  و مسلم است به استناد مواد 
3 و 7 و 19 و 22 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات بعدی به یک ســال حبس 
و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو ســال محکوم می شود. رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف 
 مدت بیســت روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
م الف: 27411 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 120 جزایی سابق(  )249 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/236 در خصــوص پرونــده کالســه960884 خواهــان علیرضــا مشــهدی بــه 
وکالت خانم لطیفی دادخواســتی مبنــی بر مطالبه بــه طرفیت علیرضا پارســا تقدیم 
نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 96/10/18 ســاعت 10 صبح تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- 
اول خیابــان اربــاب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبــا- پالک57 
کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در 
 صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 27454 شعبه 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی وانت نیســان مدل 1357 به رنگ 
قرمز  به شــماره پالک 54-944 ع 34 و شماره شاسی 
A 39230 و شــماره موتور 798156 به نام محمد جواد 
 خیراندیش مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط

 می باشد.



زندگی به سبک بچه پولداری!
پیشنهاد سردبیر:

در 148 روز اول عرضه بازی واقعیت مجازی پوکمون گو، بین 2 تا 7/3میلیارد دالر خسارت احتمالی ناشی از حوادث رانندگی در آمریکا 
به بار آمده است.

محققان دانشگاه پردو )Purdue( بر اساس جزئیات گزارش ثبت حوادث رانندگی در ایندیانا، به این نتیجه رسیدند که انجام بازی پوکمون گو 
حین رانندگی خطرات جانی و مالی در بر دارد. این محققان نام گزارش را »مرگ با پوکمون گو« گذاشــته اند و از روی مدارک مستند 
حوادث رانندگی در منطقه Tippecanoe در ایندیانا متوجه شــدند که 47 درصد میزان تصادفات به دلیل این گیم، در دوره زمانی معین 

افزایش یافته است.
بر این اســاس، 286 تصــادف در 148 روز اول عرضه 
بازی به وقوع پیوسته که 134 مورد آن نزدیک مناطق 
بازی موسوم به PokeStops بوده  و خسارت ناشی از این 
تصادفات در ایدنیانا بین 5/2تا 25/5میلیون دالر برآورد 
شده است که اگر این رقم را به سایر ایاالت تعمیم دهیم، 

به رقمی بیش از 7/3میلیارد دالر می رسیم.

عرضه آیفون ایکس باعث شــده اســت تا دو رقیب کره ای، جنگ با یکدیگر را تبدیل به جنگ با اپل کرده و هر دو خود را برای عرضه 
پرچم داران 2018 در ژانویه آماده کنند.

معموال ال جی و سامسونگ تاریخ مارس را برای عرضه انتخاب می کنند اما این بار گزارش ها حاکی از عرضه زودهنگام گوشی های جدید 
جی 7 و گلکسی اس 9 است.

 سایت »بیزینس کوریا« در گزارشی نوشت: سامسونگ قبل از اینکه آیفون ایکس بتواند کل بازار را قبضه کند، برای یک حمله تهاجمی 
جدید در ژانویه خود را آمــاده می کند و ال جی 
نیز نمی خواهد از قافله عقب بماند؛ بنابراین هر 
دو به جنگ آیفون ایکس می روند. اگر این آمار 
 CES درست باشد، شاهد رونمایی هر دو گوشی در

الس وگاس خواهیم بود.
آیا شاهد عرضه دو گوشــی آیفون ُکش در بازار 

خواهیم بود؟
باید کمی منتظر شد؛ حدود دو ماه دیگر!

ترامپ استفاده از موبایل در کاخ سفید را 
ممنوع می کند

دونالد ترامپ ممکن اســت کارمندان کاخ ســفید را از داشتن موبایل 
حین وظایــف اداری منع کند. منابع متعدد در کاخ ســفید تایید کردند 
رییس جمهور قصد دارد با این کار جلوی نشــت اطالعات را بگیرد. اینکه 
با این کار تا چه حد جلوی لورفتن اطالعات گرفته می شــود، سوال بعدی 
است؛ چرا که اخبار کاخ سفید به گفته کارشناسان از یک منبع لو نمی رود 
که با بستن آن بتوان از انتشار اخبار محرمانه جلوگیری کرد. کارکنان بدین 
ترتیب از داشتن ارتباط با خانواده، مدرسه فرزندان و پزشکان خود محروم 
می شوند. با دستگاه های ارتباطی در کاخ سفید نمی توان پیام فرستاد. حتی 
برخی کارکنان نگرانند که نتوانند تماس شخصی هم با بیرون برقرار کنند.

سیستم کاخ سفید طوری تعریف شده است که در بخش سرویس اینترنتی، 
نمی توان از جی میل، آتلوک، اسکایپ و گوگل هنگ آوتس استفاده کرد. 
سرویس اینترنتی کاخ سفید، داشتن هر نوع ایمیل شخصی را منع کرده و 
تماس ویدئویی نیز نمی توان داشت. شون اسپایسر، مدیر سابق رسانه ای 
کاخ سفید دستور داده بود تا کارکنان نتوانند از پیام رسان های موبایلی 
مانند سیگنال و Confide اســتفاده کنند. گفته می شود برخی اطالعات 
لورفته از کاخ سفید، با پیام رسان Confide ارسال شده است. در این گزارش 
اشاره نشده اســت که آیا قانون جدید شامل حال خود رییس جمهور هم 

می شود و آیا ترامپ از توئیتر و موبایلش جدا می شود یا نه؟!
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»آقازاده« همه جای دنیا وجود دارد؛ اما خب بعضی ها به جای استفاده از رانت سیاســی یا اقتصادی پدران خود، ترجیح می دهند روی پاهای خودشان بایستند و 
بعضی ها هم به لطف پدران پولدار خود، بدون دغدغه زندگی می کنند و آینده را همان شکلی که دوست دارند برای خود می سازند. در این مطلب قصد داریم نگاهی  

بیندازیم به زندگی فرزندان ثروتمندترین افراد جهان که در حوزه تکنولوژی فعالیت می کنند.

بیل و ملیندا گیتس، سه فرزند با نام های جنیفر، روری و فوب دارند. بیل 
تصمیم گرفته اســت که بخش عظیمی از ثروت 89 میلیارد دالری خود را به 
کارهای خیریه اختصاص داده و از بخشیدن آنها به فرزندانش خودداری کند؛ 

تصمیمی که وی اعتقاد دارد فرزندانش به آن افتخار خواهند کرد.
جنیفر فرزند ارشد گیتس بوده و عالوه بر اینکه یکی از دانشجویان ممتاز دانشگاه 
استنفورد است، جزو تیم سوارکاری ایاالت متحده نیز هست. اگرچه پدر جنیفر 
یکی از مشهورترین افراد در زمینه تکنولوژی است، اما او با دسترسی محدود به 

تکنولوژی در خانه بزرگ شده.
کوچک ترین فرزند گیتس، فوب اســت که تنها 15 ســال ســن داشته و در 
دبیرستان Lakeside تحصیل می کند؛ دبیرستانی خصوصی واقع در سیاتل که 

شهریه آن 33 هزار دالر در سال است.
تنها پسر گیتس، روری، در سال جاری میالدی 18 ســاله شد و از دبیرستان 
Lakeside فارغ التحصیل شد. ملیندا در پست اینستاگرام خود که به مناسبت 
تولد روری منتشر کرد، او را فردی مهربان و کنجکاو، عاشق پازل و فمینیست 

خواند.

مؤسس آمازون، جف بیسوس و همسر نویسنده او، مک کنزی، سه پسر و 
یک دختر دارند. فرزندان بیســوس 12تا17 سال سن داشته و اعضای خانواده 
او بسیار به یکدیگر نزدیک هســتند. الزم به ذکر است که سرمایه حال حاضر 

بیسوس 96میلیارد دالر است.
مک کنزی به وگ می گوید: زمانی که پای تربیــت فرزندان به میان می آید، ما 
استراتژی های مختلفی از قبیل ســفرهای خارج از فصل، آزمایش های علمی 
آشپزی، ورزش با بچه های همسایه و بســیاری دیگر از برنامه ها را مدنظر قرار 

می دهیم.

آنه ووجیســکی بنیان گذار شرکت تســت ژنتیک 23andMe دو فرزند از 
 همسر سابق خود، سرگئی برین )که سرمایه او 47 میلیارد دالر برآورد می شود(

 دارد. فرزندان او بنجی 9 ساله و کلوئه 6 ساله هستند.
ووجیسکی اخیرا به نیویورک تایمز گفته اســت که قصد دارد فرزندانش را از 
جنون ثروت زیاد دور نگه دارد. او به آنها آموزش می دهد که چگونه لباس های 
خود را شسته و همچنین آشپزی کنند. وی ادامه می دهد که اگر من خواهان 

رشد فرزندانم هستم، باید بر کارهای عادی روزمره آنها توجه داشته باشم.

لری الیسون یکی از بنیان گذاران شــرکت اوراکل، تاکنون چهار بار ازدواج 
کرده است. او از سومین همسر خود، باربارا بوث، دو فرزند دارد و سرمایه او چیزی 

حدود 59 میلیارد دالر است.
الیسون به مناسبت تولد 25 ســالگی دخترش در سال 2011، سرمایه ای چند 
میلیون دالری را به او تقدیم کرد. دخترش، مگان، از این سرمایه برای تاسیس 
شرکت خود با نام Annapurna Pictures استفاده کرد. حال که وی 31 سال سن 
دارد، شرکتش یکی از تاثیرگذارترین تولیدکنندگان مستقل فیلم در هالیوود 
شناخته می شود. این شرکت تاکنون موفق شــده  است جوایز مختلفی را برای 
 American Hustle و Zero Dark Thirty، Her فیلم های منتقدانه خود همچون
دریافت کند. در سال 2014 مگان از سوی مجله تایمز، جزو 100 نفر تاثیرگذار 
دنیا شناخته شد. برادر بزرگ مگان، دیوید نام داشته و 34 سان سن دارد. دیوید 
عالوه بر اینکه تولیدکننده فیلم است، بنیان گذار شرکت Skydance Media نیز 
 Terminator هست. این شرکت تا کنون فیلم های اکشن شناخته شده ای همچون
 Genisys، G.I. Joe: Retaliation، World War Z، Mission: Impossible: Rogue

Nation و Star Trek Beyond را روی پرده سینما برده است.

فرزندان ثروتمندترین افراد جهان چگونه فعالیت می کنند؟

زندگی به سبک بچه پولداری!
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چ دانشجویان چینی با همکاری دانشگاه می سی سی پی ابزاری ابداع کرده اند که 

می تواند صدای گوشی های همراه را تا 200 برابر افزایش دهد.
»جیاجون ژائو« )Jiajun Zhao( و »یینگ وو« )Ying Wu( با همکاری »لیکن 

ژانگ«)Likun Zhang( از دانشگاه »می سی سی پی«، یک ابزار طنین صوتی با 
 ،ABS قطر تنها 10 سانتی متر )3.9 اینچ( ، چاپ سه بعدی شده در پالستیک

تولید کرده اند که می تواند منبع صدای کمی از بلندگوی گوشــی هوشــمند 
بگیرد، قــدرت صدای آن را تــا 200 برابر افزایش دهد و صــدای بم بلندتر و 

گرم تری از یک ابزار بسیار کوچک ارائه دهد.
ایــن طراحــی از فضایــی اســتفاده می کنــد کــه بــا مجموعــه ای از 
 کانال هــای مارپیچ همراه اســت که از یک نقطــه بلندگو خارج می شــوند.

 ایــن طراحی، صــدا را حداقــل در مســیر تابش بیرونــی پاییــن می آورد 
 و بــه طنین هــای فرکانــس پاییــن اجــازه می دهــد باوجــود قطــر کم،

 گسترش یابند.
 »وو« توضیح می دهد: از طریق پیچش هوا در کانال ها، مقدار بیشتری از نیروی 

الکتریکی منبع، به صدا تبدیل می شود.
به عالوه، این گروه دریافته اســت که صــدا، در همه جهت ها به طور یکســان 

 حرکــت می کنــد؛ بنابرایــن تــا حد زیــادی یــک منبــع صــدای هدایت 
کننده نیست.
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هواوی تصمیم دارد از نســخه ارزان قیمت آنر 9 با عنوان Honor 9 Lite یا 
Honor 9 Youth Edition رونمایی کند. نسخه جوانان آنر 9 با همان زبان 

طراحی و رنگ بندی  آنر 9 تولید خواهد شــد. در صورت صحت این موضوع، 
 Sea( آبی ،)Obsidian Black( نســخه الیت آنر 9 دارای رنگ مشــکی
Blue(، طالیی )Pearl White( و خاکستری )Seagull Gray( خواهد بود.

شنیده ها حاکی از آن است که نسخه جوانان آنر 9 با اسم رمز Leland توسعه 
یافته است و دارای نمایشگر 5/2اینچی فول اچ دی با نسبت ابعادی 16 به 9 به 

همراه پردازنده Kirin 659 و 4 گیگابایت رم خواهد بود. این تلفن هوشمند به 
احتمال زیاد دارای 64 گیگابایت حافظه داخلی بوده و قابلیت افزایش ازطریق 

اتصال کارت حافظه را نیز دارد.
نســخه جوانان آنــر 9 همچنین مجهــز به دوربین پشــتی با تک سنســور 
13مگاپیکسلی است و دوربین جلویی آن سنسور دوگانه 2 مگاپیکسلی دارد. .

آنر 9 الیت به احتمال زیاد با قیمت هزار و 999 یوان، معادل 303 دالر آمریکا به 
بازار عرضه خواهد شد.

شــایعات در مــورد عرضــه نســخه جوانــان آنــر 9 در کنــار آنــر V10 از 
آنجایــی مطرح شــده اســت کــه اوایل ســال جــاری میالدی و مشــخصا 

 مراســم معرفی آنــر V9  هــواوی از نســخه جوانــان آنــر 8 نیــز رونمایی 
کرده بود. 
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به تازگی موسسه انگلیسی »Cable.co.uk« که به مقایسه کیفیت خدمات 
شرکت های ارائه دهنده اینترنت پر سرعت و خدمات تلفن، تلویزیون و غیره 

می پردازد، مقایســه ای بین متوســط قیمت ماهانه اینترنت پر سرعت در 
کشورهای جهان انجام داده که در نتیجه آن، ایران رتبه اول ارزان ترین هزینه 

را کسب کرده است.
گفتنی است این بررسی ها در بین سه هزار و 351 شرکت ارائه دهنده از 196 

کشور جهان و در بازه زمانی 27 مرداد الی 20 مهر ماه سال جاری انجام شده 
است.

ایران با قیمت 5/37دالر، رتبه اول متوسط قیمت ماهانه اینترنت پر سرعت را 
کسب کرده است.

بر اساس این گزارش، متوسط هزینه ماهیانه اینترنت در ایران معادل 5/37دالر 
است که حتی از حداقل5/51دالری اوکراین در اروپای شرقی نیز ارزان تر است.

در این بین، آمریکا با هزینه 66/17دالر در رتبه 114 ایستاده و در نهایت کشور 
بورکینافاسو در غرب آفریقا، با میانگین قیمت 961/22دالر برای هر ماه، با ارائه 

گران ترین اینترنت پر ســرعت، آخرین رتبه را کســب کرده است. الزم به ذکر 
است که حدود 97 درصد شهروندان این کشــور آفریقایی هیچ گونه دسترسی 

به اینترنت ندارند.
آمریکا رتبه 114 در میانگین قیمت اینترنت پرسرعت ماهانه را کسب کرده است.

سوژه روز

یکی از کارآفرینان موفق فضای مجازی معتقد است که نگاه فضای مجازی می بایست از تولید محتوا برای پیام رسان ها، به کسب و کارهای فضای مجازی و تولید و ارائه محصول بر بستر وب تغییر یابد و چنانچه دولت هم نیم نگاهی به 
این سمت داشته باشد و زمینه مورد نیاز را برای حوزه کسب و کارهای دیجیتال فراهم کند، سودآوری مضاعفی حاصل می شود.

شاهین سمیع عادل متولد 1362 است که در رشته فناوری اطالعات تحصیل کرده و می گوید عاشق برنامه نویسی و گرافیک است. 
از 9 سالگی برنامه نویسی به زبان Basic را با دستگاه کمودور 64 آغاز کرده و در ادامه با   GWBasic , QBasic , C , Pascal آشنا شده است.

سمیع عادل می گوید در طول دوران تحصیل عالقه زیادی به برنامه نویسی داشته است تا آنجا که ســر کالس درس ریاضی به جای حل تمرین ها روی برگه های دفتر کدنویسی می کرده است تا پس از رسیدن به منزل آنها را روی 
کامپیوتر تست کند.

این کارآفرین فضای مجازی گفت: درمورد طراحی وب و دنیای مجازی از سال 1384 عالقه مند به این حوزه شده و با توجه به اینکه به طراحی گرافیک هم عالقه مند بودم، سعی کردم با پیوند زدن گرافیک به کدنویسی، در زمینه طراحی 
رابط کاربری فعالیت کنم و همین موضوع آغاز فعالیت های بعدی در بستر وب را برای من فراهم کرد.

وی ادامه داد: همچنین سعی کرده ام با مطالعه کتب روان شناسی، گرافیک و عکاسی، فعالیتی انجام دهم که از وضعیت موجود متمایز باشد و به سوی ارائه راهکارهایی جهت کاربر پسند بودن فضای وب گام بردارم.
سمیع عادل می گوید: در آن زمان که به این حوزه وارد شدم، محتوای آموزشی به زبان فارســی در این حوزه خیلی کم بود و مجبور بودم محتوای مورد نیاز را به زبان های انگلیسی و روسی جست وجو کنم؛ زیرا متاسفانه در آن زمان 
موتورهای جست وجو به شکل کنونی نبودند و چون به زبان های خارجی تسلط کامل نداشتم، با استفاده از نرم افزار Babylon سواالت را به انگلیسی ترجمه می کردم و پاسخ ها نیز توسط این نرم افزار به فارسی ترجمه می شد. این پروسه 
رفت و برگشت در ترجمه اغلب ناموفق بود و جست وجوها درخصوص طراحی وب، با نتایجی چون آسفالت، گاوداری، توسعه صنعت و مواردی از این دست همراه می شد که قدم نهادن در این حوزه را برای مشتاقان سخت می کرد.  این 
فعال فضای مجازی تصریح کرد: فعالیت بر بستر وب و فضای مجازی از جمله فعالیت هایی است که سودآوری مضاعف دارد. تا کنون اقدامات خوبی از طرف دولت ها به منظور توسعه فضای مجازی صورت گرفته اما با فراز و نشیب هایی 
همراه بوده است. متاسفانه گاها فراموش می شود که حمایت دولت ها از کسب و کارهای حوزه فضای مجازی سودآوری مضاعف دارد. امروزه در دنیا استفاده از خدمات ارزش افزوده برای دولت ها، ارگان ها و بخش خصوصی درآمد باالیی 

ایجاد می کند اما در کشور ما در این حوزه فعالیت کمتری صورت گرفته است.
سمیع عادل در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه پروژه هایی را دنبال می کند نیز گفت: پروژه های زیادی را در دست انجام دارم که تعدادی از آنها به صورت عام المنفعه صورت می گیرد، عمده فعالیت نیز روی پروژه پورتال طراحان 
وب، فروشگاه طراحان وب و باشگاه طراحان انجام می شود. در این پروژه ها سعی می شود با ایجاد فضای مناسب، طراحان وب در سراسر کشور را گرد هم آورند و با ایجاد بستر و پلتفورم مناسب، زمینه فعالیت و اشتغال زایی را فراهم کنند. 

وی افزود: تا کنون با بیش از پانصد طراح وب در ایران در این خصوص وارد مذاکره شده و توانسته ام بیش از سی و پنج هزار دانشجو و طراح وب را در انجمن هایی که در همین زمینه ایجاد کرده ام جذب کنم.
سمیع عادل با بیان اینکه بسیاری از فعالیت هایش در این زمینه عامل المنفعه و خیرخواهانه است تصریح کرد: در زمینه فروشگاه طراحان وب موفق شده ام برای بیش از یکصد نفر از طراحان وب در سراسر ایران اشتغال زایی ایجاد کنم.
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سرمربی تیم آمکار، نقش مرد مد سن پترزبورگ 
را برای ملی پوش ایرانی متجســم شــد. به نقل 
از سایت اســپورتس روســیه، »گادژیف« در 
برنامه تلویزیونی با عنوان قانــون بازی، همراه 
مدیر آکادمی تئاتر شــهر پرم حضــور یافت و 

 در قســمتی از آن باید با دیدن تصاویر بازیکنــان آمکار، موقعیتی را برای آنها تجســم
 می کرد. 

سرمربی 71 ساله تیم آمکار با دیدن تصویر سعید عزت اللهی، ملی پوش ایرانی در صفحه اکران 
گفت: خوب است. به نظرم او بسیار به یک مهندس خوش فکر نزدیک است. من فکر می کنم 

مرد مد باشد. در شهر سن پترزبورگ!

 »بوفون«
 بهترین بازیکن سال ۲۰۱۷ 

مراســم اهدای جوایز برترین های فصل گذشته 
ســری آ ایتالیا)گــرن گاال( 
برگــزار شــد و جایزه 
بهتریــن بازیکــن 
بــه جیانلوئیجــی 
بوفون 40 ساله ای 
رسید که به همراه 
یوونتــوس قهرمان 
شده بود. تیم یوونتوس 

عنوان برترین تیــم و آلیا کوانی از همچنین 
فیورنتینا به عنوان برترین بازیکن زن لقب گرفتند. 
عنوان برترین سرمربی فصل گذشته به مائوریسیو 
ساری، ســرمربی ناپولی رســید. آلسیو کرانیو، 
دروازه بان کالیاری هم به دلیل عملکرد قابل توجه 
فصل گذشته در دروازه بنونتو و صعود به سری آ 

به عنوان بهترین بازیکن سری بی انتخاب شد.

باشگاه رئال مادرید
 هوادارانش را تهدید کرد!

در آستانه دیدار تیم  فوتبال رئال مادرید با حریف 
دسته ســومی اش، فوئنالبرادا در بازی برگشت 
از مرحله یک شــانزدهم 
نهایی، باشــگاه رئال 
مادرید با انتشــار 
بیانیــه ای بــه آن 
دسته از هوادارانش 
کــه بلیــت فصل 
تماشــای بازی هــای 
خانگی این تیم را از ســکوی 
هواداری دارند، هشــدار داد که در صورت عدم 
حضور در ورزشگاه برای تماشای بازی یا انتقال 
داوطلبانه آن به شــخصی دیگر بــرای رفتن به 
ورزشگاه، از تماشای بازی حساس کهکشانی ها 
مقابل بارســلونا در اولین ال کالسیکوی فصل 
محروم خواهند شد.»سکوی هواداری«، جایگاهی 
پشت دروازه شــمالی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو 
اســت که معموال توســط اعضای چهار کانون 
هواداری اصلی باشگاه به نام های پریماورا بالنکا، 
الکالسیکا، وترانس آر ام سی اف و هواداران شمال 

آر ام سی اف پر می شود.

تو یک بزدلی، کوتوله لعنتی!
مهاجم اروگوئه ای تیم فوتبال بارسلونا به کمک 
داوری کــه عبور توپ از خط والنســیا را ندید، 
واکنش تندی نشــان داد.

طبق اعالم نشــریه 
آس اســپانیا بعد از 
دستور ادامه بازی 
از ســوی داور در 
صحنه ای که حتی 
خود بازیکنان والنسیا 
هم به زعم باز شــدن 
دروازه شان از حرکت ایســتاده بودند، لوئیس 
سوارس که بسیار عصبانی شــده بود، به سراغ 
کمک داور ریزنقش مسابقه رفت - کسی که پیش 
از آن 6 بار با اعالم آفساید او را از گلزنی بازداشته 
بود - و به او گفت:» تو یک بزدلی، کوتوله لعنتی!«

 
سرورجباروف، هافبک تیم اســتقالل میهمان این هفته 
برنامه نود بود. او که گفت و گوی مفصلی با عادل فردوسی 
پور داشــت، در بخشــی از صحبت هایش به شکل طعنه 
آمیزی از عادل فردوسی پور پرسید: آیا بازی ایران و سوریه 
یک بازی عادی بود؟ آیا نتیجه این بازی واقعی بود؟ هافبک 

ازبکستانی استقالل غیرمستقیم نتیجه بازی ایران و سوریه که دو بر دو مساوی و منجر به حذف ازبکستان از 
مرحله پلی آف ورودیه جام جهانی شد را زیرسوال برد.

کنایه های جباروف البته به همین جا ختم نشــد . این بازیکن در پایان گفت و گوی خود با فردوسی پورکنایه 
دیگری هم زد و گفت:  من یک سوال از شما دارم. شنیدم برنامه شما خیلی بیننده دارد. چرا این قدر دیر برنامه 

تان شروع می شود؟ در این ساعت همه باید خوابیده باشند!

عزت اللهی،
 مرِد  مد
 سن پترزبورگ!

کنایه های سنگین 
جباروف
 به فردوسی پور 

»بوفون«  بهترین بازیکن سال ۲۰۱۷

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

تفریح با همسر یا رقابت جهانی؟
سارا ســادات خادم الشــریعه که با همسر خود در 
رقابت های شــطرنج قهرمانی جوانان جهان حاضر 

شد، نتوانست عنوان قبلی خود یعنی نایب قهرمانی 
را تکرار کند و بیستم شد.

سارا ســادات خادم الشــریعه با ریتینگ 2419 و 
قرارگیری در رده دوم زیر 20 سال جهان، توانست 
سهمیه حضور در رقابت های قهرمانی جوانان جهان 
را کسب کند. خادم الشریعه در مسابقات قهرمانی 
جوانان جهان هند در سال 2014، نایب قهرمان شده 
بود و کسب مدال انتظاری بود که جامعه شطرنج از 
او داشت. سارا حتی در دورهای ابتدایی این رقابت ها، 
شروع خوبی برابر حریفانی از مالدیو، لهستان و آمریکا 
داشت و همچنان در رده دوم بود، اما از دور چهارم 
این مسابقات و با شروع ناکامی ها به رده های پایین 
تر سقوط کرد و حتی به رده 36 رسید و در دور پایانی 

در رده بیستم قرار گرفت.
نکته قابل توجه در مسابقات جهانی، حضور همسر 
این ملی پوش شــطرنج در ایتالیا بود و در حالی که 
مســابقات جهانی در جریان بود، خادم الشریعه در 
صفحه مجازی خود عکس هایی را از لحظات تفریح با 
همسر خود در ایتالیا ثبت می کرد و این در حالی بود 
که خادم الشریعه در مسابقات شکست می خورد و 

روز به روز در رده بندی سقوط می کرد.
مسابقات قهرمانی جوانان جهان از جمله رویدادهای 
مهم در هر رشته ورزشی است و ملی پوشان باید در 
این رقابت ها، تمام تمرکز خود را روی مســابقات 
بگذارنــد و دغدغــه ای جز حضور مقابــل رقیبان 
 خود نداشته باشــند، اما ظاهرا این موضوع توسط
 خادم الشــریعه جدی گرفته نشــد و او به همراه 
همسرش راهی ایتالیا شد. فدراسیون شطرنج هم 
مدیریت درســتی در این باره نداشته است و اجازه 
داده یک شــطرنج باز جوان به همراه همسرش که 
به تازگــی ازدواج کرده اند، در مســابقات جهانی 

حاضر شوند.

در حاشیه

 بیرانونــد از ســوی 
باشــگاه پرسپولیس 

جریمه شد

 دیدار با آنری پاداش 
کاوه

توافق اولیه برای تمدید با 
پروفسور

 نگهبــان فداکارآتش 
توطئه را خنثی کرد
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 در قرعه کشی آزمایشی جام جهانی؛ تیم ملی 
فوتبال ایران با لهســتان، صربســتان و کلمبیا 

هم گروه شد
 میانگین سنی 32 تیم راه یافته به جام جهانی؛ 

ایران در رتبه هفتم قرار دارد
گل آنتوان گریزمان بــه رم، به عنوان بهترین 

گل هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا انتخاب شد
محمدعلی ترکاشــوند، معاونــت اقتصادی 

باشگاه پرسپولیس از سمت خود استعفا داد
خوان آنتونیو پیزی، سرمربی سابق تیم ملی 
شیلی که با این تیم قهرمان کوپا آمه ریکا هم شد، 

هدایت تیم ملی عربستان را به عهده می گیرد.

سرتیتر اخبار

مجسمه ۶0 کیلویی جدید کریس رونالدو 
به نسبت مجسمه قبلی، شباهت بیشتری 

به این ستاره پرتغالی دارد.

عکس روز

آن سوی مرزها

فاجعه »مستایا« روی جلد 
روزنامه های اسپانیا

گل سالم اما مردود 
شــده لئو مسی 
برابر والنسیا، تیتر 
اول روزنامه هــای 
ورزشی اسپانیا و 
اعتــراض به عدم 
استفاده از کمک 
داور ویدئویی در اللیگاست؛ البته قرار است از سال 
آینده این فناوری مانند انگلیس و سری آ در اسپانیا 
هم استفاده شود. مارکا، روزنامه هواداری رئال مادرید 
درباره گل سالم مسی در مستایا نوشت: »ویانوئوا« 
گل مسی را که از خط عبور می کند، قبول نمی کند، 

بازی بزرگی که به سود دو مادریدی تمام شد.
روزنامه آ اس چاپ مادرید: داور گل ســالم مسی را 
مردود اعالم کرد و بحث درباره کمک داور ویدئویی 

دوباره مطرح شد.
 روزنامــه موندو دپورتیوو چاپ کاتاالن: رســوایی 
دیگر؛ 10 ماه پس از ویامارین، اشتباهی دیگر برای 

گل سالم مسی.

قاب روز

تارتار خطاب به پورموسوی:
 اگر کمبود داری، دفعه بعد دست می دهیم!

 سیروس پورموسوی، ســرمربی فوالد و مهدی تارتار، سرمربی 
پارس جنوبی جم در برنامه فردوسی پور هم اتهاماتی به یکدیگر 
وارد کردند.پورموسوی در پاسخ به اینکه آیا پشت دروازه حامد لک، 
بطری زرد رنگی دیده شــده گفت: ورزشگاه نقش جهان دوربین 
دارد و چک کنند اگر از سوی بازیکنان و کادر یا عوامل ما وارد شده 
گردنمان از مو باریک تر است. مهدی تارتار در ادامه روی خط آمد 
و درباره دست ندادن با پورموسوی گفت: از دوستان نزدیک آقای 
پورموســوی با بازیکن ما تماس گرفته و گفته اند که اگر در این 

د مسابقه بازی کنی مصدوم می شوی. اسم و عکس این  فر
با آقای پورموسوی را به کمیته اخالق دادم. تارتار 

ندادن به خودمان افزود:دســت 
و اگر ایشــان مربوط است 

کمبــود دارد، خیلــی 
او دست می دهم!دفعــه بعد با 

مربی پرسپولیس: 
مرادی مثل گوسفند با من رفتار کرد!

درجریان بازی حســاس پارس جنوبی جم و پرســپولیس که 
به نوعی فینال لیگ برتر بــود، ایگور پانادیــچ از روی نیمکت 
سرخپوشان اخراج شــد، اما به نظر می رسد از سوی ناظر بازی 

رفتار جالبی با وی صورت نگرفته است.
پانادیچ، مربی دروازه بان های پرسپولیس درباره اینکه بین شما و 
جالل مرادی درگیری لفظی رخ داد، گفت: نه، هیچ درگیری نبود. 
من فقط از او سوال کردم که چرا مرا هل می دهید؟ این خالف 

من شاید بتوانم مقررات اســت. داور مرا اخراج کرد و 
درنظر بگیرم چند اســتنباط برای این تصمیم 

پرتاب شد من که مثال چون بطری به سمت ما 
شــدم؟ آیا چون به اخــراج 

پنالتی اعتــراض کردم 
مستحق اخراج بودم؟ و آیا 
چون به ظاهرســازی بازیکن 
حریف معترض شدم باید اخراج 
می شــدم؟ من فقــط از ناظــر بازی 
که اســمش را هم نمی دانم می خواستم به 
حرف هایم گوش بدهد، اما او مثل یک گوسفند 
با من برخورد می کرد. مشکلی با اخراج شدن 

ندارم، اما این رفتارها به خاطر چیست؟

قلیچ:
فروزان از»آووکادو« استفاده کند!

دروازه بان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس به سنگربان تیم پارس 
جنوبی توصیه کرد، در دیدارهای بعدی این تیم از میوه آووکادو 
اســتفاده کند.وحید قلیچ گفت: من فروزان را دوست دارم و او 
بازیکن باادبی است، اما چرا فروزان می خواست تحت هر شرایطی 
به پرسپولیس گل بزند؟ او واقعا چه چیزی را می خواست ثابت 
کند؟ مهم تر از همه اشــتباهی بود که تارتار انجــام داد. او در 

که تیمش می توانســت توسط یک بازیکن شــرایطی 
دیگر پنالتی را تبدیــل به گل کند، با 
انتخاب فروزان این شانس بزرگ را 
از دســت داد.دروازه بان پیشین تیم 
فوتبال پرســپولیس در مورد اینکه 
فروزان در این مسابقه در زمین به انار 
خوردن مشــغول شد، گفت: 
او قبال موز خورده بود و این 
بار انار هم خــورد. من به 
فروزان توصیه می کنم که 
در بازی های بعد از میوه 
آووکادو استفاده کند، این 
موضوع می تواند برای او 

مثمرثمر باشد!

خارج از گود

بازیکن سابق استقالل و مربی کنونی مشکی پوشان به حواشی اخیر 
حول این تیم واکنش تندی نشان داد.

رضا عنایتی، مربی مشکی پوشان مشهد درباره اینکه گفته می شود 
در جذب عمران زاده به  مشکی پوشــان نقش داشــته خاطرنشان 
 کرد: من کوچک ترین دخــل و تصرفی برای حضــور عمران زاده 

نداشتم. 

مگر من سرمربی هستم که بگویم چه بازیکنی بیاید و چه بازیکنی 
برود. مرزبان در خانه به خانه با حریف کار کرده است و با خصوصیات 
اخالقی اش آشناســت و شاید جالب اســت بدانید علی آقا مصرانه 
خواهان حضور حنیف بود. وی درباره اینکه عکس های یادگاری وی 
با عمران زاده در فرودگاه منتشر شده است بیان داشت: ما از فرودگاه 
با هم رفتیم و من این عکس را برای خوشامدگویی به وی در صفحه 

شخصی ام گذاشتم مگر من در استقالل با حنیف همبازی نبودم؟ ما 
باالی ده تا عکس با همدیگر داریم. مربی  مشکی پوشان ضمن انتقاد 
از کادر فنی سابق گفت: من از آقای میثاقیان گالیه دارم. ایشان بعد 
از هر باخت ما، در صفحه شخصی اش مطلب می گذارد و خدا را شکر 
می کند. مگر میثاقیان تیم را به این روز نینداخت که حاال بعد از هر 
باخت خوشحالی می کند. واقعا متاسفم برای این آقایان که چنین 
طرز فکری دارند. آقای میثاقیان یادت نرود که تیم را خودت به این 

روز انداختی که اکنون از باختش خوشحال می شوی.

حمله رضا عنایتی به سرمربی سابق: 
تیم را به این روز انداخته و پست خوشحالی می گذارد!

واکنش ها به این اتفاق، بســیار زیاد و عجیب و غریب بود. کاربران 
فضای مجازی از »علیرضا« قهرمانی ساختند که قربانی یک سیاست 
اشتباه شده است؛ سیاستی که در نهایت میدان را برای مدال آوری 

نمایندگان رژیم صهیونیستی باز می کند. 
این عده اعتقاد دارند مســئوالن کشــورمان نمــی توانند دوالدوال 
شترســواری کنند و اگر واقعا رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی 
شناسند و نمی خواهند با آنها رودررو شوند، بهتر است با ارسال نامه 
ای به نهادهای بین المللی ورزشی به صراحت اعالم کنند که در هیچ 
میدانی مقابل نمایندگان رژیم صهیونیستی حاضر به رقابت نیستند 
و پیه همه چیز را هم به تن بمالند حتی محرومیت های چندساله را . 
هیچ کدام از مسئوالن ورزشــی ما اما حاضر به انجام چنین اقدامی 

نیستند. 
پس راحت ترین راه را انتخاب مــی کنند؛ همان راهی که پیش پای 
علیرضا گذاشــتند. »باخت تعمدی «راهی که البته این کشتی گیر 
جوان کشورمان از پیمودن آن راضی نیســت و در روزهای گذشته 
نیز نارضایتی خود از تصمیمی که به او تحمیل شــد را اعالم کرده 
است. » وقتی شــنیدم باید ببازم، دنیا روی سرم خراب شد.« این را 
کریمی می گوید که می داند اگر داوطلبانه حاضر به کناررفتن نمی 
 شد، با توبیخ و تنبیه های بعدی از ســوی فدراسیون کشتی مواجه 

می شد.
 کریمی ناراحت اســت شــاید چون می داند این انصراف می تواند 
پیامدهایی داشته باشــد؛ عمر حرفه ای ورزشکاران، محدود به چند 
سال دوران جوانی اســت و آنها فقط برای پا گذاشتن به رقابت های 
بین المللی نیاز به تمرین زیادی دارند. بخت مدال آوری نیز بسیار کم 
است و شانس اینکه یک ورزشکار در عمر حرفه ای خود چند بار با این 

شانس روبه رو شود، بسیار کمتر از آن.
از سوی دیگر تجربه نشان داده است ورزشکارانی که مجبور به انصراف 
از مسابقه یا ترک میدان می شوند، بعد از حذف از دور مسابقات از نظر 
روحی دچار مشکل می شــوند. علیرضا کریمی بعد از باخت در برابر 
حریف روسی، ویدئویی را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد که در 
آن از راه رفتن خود در شب و در سکوت فیلم گرفته است. کریمی ترانه 

ای از یکی از خوانندگان لس آنجلسی هم روی این کلیپ گذاشته و 
کارخیلی سختی نیست اگر بفهمیم این اقدام او نشان دهنده عمق 

ناراحتی اش از اتفاقی است که رخ داده است. 
حاال ســازمان های مختلف دســت 

به کارشــده اند تــا ناراحتی 
را از دلــش دربیاورنــد! 

فدراسیون کشتی نامه 
ای بــرای دلجویــی 
خطــاب بــه کریمی 
نوشت و سازمان بسیج 
ورزشکاران اعالم کرد 
که مدال پهلوانی به این 
کشتی گیر اهدا خواهد 
کرد. روز گذشته هم خبر 
رسید که با اعالم شورای 

فنی تیم های ملی کشتی، 
علیرضا کریمی مجوز حضور 

مســتقیم در مرحلــه نهایی 
انتخابی تیم ملی بزرگســاالن را 
کسب کرد. شــاید خبر خوبی 
باشد برای کشتی گیر جوانی که 

حاال البته سوژه 
رسانه های 

ضدانقالب شده تا به همین بهانه، سیاســت های نظام را زیرسوال 
ببرند. به هرحال ایران تنها کشــور در جهان است که اسراییل را به 

رسیمت نمی شناسد.
همین چندی پیش بود که موضوع حضور مسعود شجاعی و احسان 
حاج صفی، بازیکنان ملی پوش ایرانی باشــگاه پانیونیوس یونان در 
مقدماتی لیگ اروپا مقابــل تیم مکابی اســرائیل واکنش های 
گسترده ای را در داخل و خارج ایران به همراه داشت و دست 

آخر حاج صفی مجبور به عذرخواهی شد .
ایران بر ســر آرمان های خود با هیچ کس معامله نمی کند. 
اینکه رژیم صهیونیســتی را به رسمیت نمی شناسیم و این 
رژیم کودک کش و غاصب را قبول نداریم، سیاستی است 
که کمتر کسی در ایران با آن مخالف است، اما شاید بهتر 
است برای دفاع از آرمان ها و اعتقاداتمان راه های بهتری 
پیدا کنیم؛ آن هم وقتی ورزشــکاران فلســطینی مقابل 
ورزشــکاران اســراییلی به میدان می روند و ورزشکاران ما 
در عین شایستگی مجبور به کناره گیری و باخت عامدانه 
می شــوند تا ســکوهای جهانی به نمایندگان رژیم 

صهیونیستی برسد! 

سمیه یوسفیان 

»علیرضا باید ببازی« و همه چیز از همین جمله آغاز شد. علیرضا از حریف خود پیش بود که صدای مربی ، زمین و زمان را پیش چشمانش سیاه و تیره و تار کرد. دستور رسید که بباز تا در مرحله بعد به حریف 
اسراییلی نخوری و علیرضا باخت... به همین سادگی . فیتیله پیچ شد تا شاید آن اسراییلی که ما او را و حکومت اشغالگرش را به رسمیت نمی شناسیم فیتیله پیچ شود که نشد و به مدال برنز رسید تا اسراییل 

مجعول، چهارمین مدال جهانی خود در کشتی را کسب کند که از قضا، دوتای این مدال ها از صدقه سر همین کشتی گیران ما بوده که حاضر به مسابقه دادن با اسراییلی ها نشده و کنار کشیده اند. 

به بهانه یک باخت مصلحتی؛

ببـازیم یـا نبـازیم؟!
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری گفت: 
طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است در مناطق 
۱۵ گانه سیلوهایی آماده سازی شــود تا با جمع آوری 
برگ های سطح شــهر و هدایت آنها به سمت سیلوها، 
فراوری هایی روی برگ طی ۹ ماه صورت گرفته و به کود 

خاک برگ تبدیل شود. فروغ مرتضایی نژاد اظهارکرد: درختان با عمل فتوسنتز موادغذایی را از خاک جذب 
می کنند و به سطح برگ ها می آورند تا با انرژی خورشیدی عمل فتوسنتز انجام شود و گیاه طراوت خود را 
از این موادغذایی تامین کند. وی ادامه داد: بنابراین اگر قرار باشد این برگ ها دور ریخته یا سوزانده شوند 
درواقع منبع ذخیره موادغذایی را از دســت داده ایم. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، قرار است در مناطق ۱۵گانه سیلوهایی طراحی و 
آماده سازی شود تا با جمع آوری برگ های سطح شهر و هدایت آنها به سمت سیلوها، فراوری هایی روی 

برگ طی ۹ ماه صورت گرفته و به کود خاک برگ تبدیل شود.

با این حال دوچرخه در زمان اختراعش، اولین ماشــین دوچرخی بود که با 
نیروی انسان حرکت می کرد و راهش را به شهرهای قرن نوزدهم باز کرده 
بود. سازنده آن تمام تالشش را کرده بود که این وسیله دوچرخ، جایگزینی 
برای اسب باشد که وسیله حمل و نقل گران و آلوده کننده ای بود. در سال های 
اولیه اختراع، دوچرخه در شهرهای بزرگی مثل لندن، رم و حتی کلکته هند 
ممنوع بود؛ اما پیش از اختراع موتورسیکلت که آن را هم مدیون آلمانی ها 
هستیم، توانســت جای خود را در تمام دنیا باز کند و برای سال ها بهترین 
وسیله حمل  و نقل شهری در اروپا باشد. در حالی که آلودگی هوا و گرمای 

زمین زندگی روزمره همه ما مردم زمین را تهدید می کند و سال های زیادی 
از عمرمان در ترافیک شهرهای بزرگ از دست می رود، دوچرخه این روزها در 
بسیاری از شهرهای دنیا جایگاه قرن ۱۹ خودش را پس می گیرد؛ یک وسیله 
حمل و نقل ارزان که نه تنها مانع تخریب بیشتر سیاره زمین می شود، بلکه 
به سالمتی مردم دنیا هم کمک می کند. بر اساس تحقیقی که به سفارش 
شرکتی در کپنهاگ، در مورد دوچرخه دوست ترین شهرهای دنیا انجام شده 
است، ۱۲۲ شــهر با جمعیت بیش از ۶۰۰ هزار نفر بررسی شده اند تا معلوم 
شود کدام شــهرها در حال حاضر برای دوچرخه ســوارها بهترین هستند. 

در اروپا محل تولد دوچرخه، کپنهاگ و آمســتردام، در رتبه های اول و دوم 
قرار دارند؛ در آمریکای جنوبی بوینس آیــرس در آرژانتین و ریودوژانیرو در 
برزیل در باالترین رده هستند؛ در آســیا، قاره کهن و رکورددار آلوده ترین و 
پرترافیک ترین شهرهای دنیا که اوضاع این قدرها خوب نیست، توکیو و ناگویا 
در ژاپن، بهترین شهرها برای دوچرخه سواری هستند؛ در آمریکای شمالی، 
رکورددار دوچرخه دوستی، مونترال کاناداست و بعد از آن مینیاپولیس در 
آمریکا. با این حال در ۲۰ شهر ذکرشده در طبقه بندی بهترین شهرهای دنیا 

برای دوچرخه سواری، تنها سه شهر غیر اروپایی دیده می شود!
هیچ کدام از شهرهای ایران، نه تنها در ۲۰ شــهر اول طبقه بندی بهترین 
شهرهای دنیا برای دوچرخه سوارها نیستند، بلکه در فهرست ۵۰ تایی و حتی 

۷۵ تایی هم قرار نگرفته اند!
پایتخت دوچرخه سواری در ایران اما اصفهان است. چهارباغ از صفویه تا به حال 
دگرگونی های زیادی به خود دیده است؛ درشکه ها آمدند و جای خود را به 
اتول های قدیمی دادند و حاال هم خودروهای لوکس و جدید؛ اما هیچ کدام 
نتوانستند طبع مردم نصف جهان را از دوچرخه دور کنند؛ چرا که اصفهان از 
قدیم شهر دو چرخه ها بوده و هست. جذابیت دوچرخه در قرن بیست و یکم 
هنوز هم آنقدر زیاد هست که بتواند اصفهانی ها را به سمت خود سوق دهد 
و راه را بر خودروهای گران قیمت و آلــوده کننده ببندد و صدای زنگش در 

نوستالژی اصفهان، »خیابان چهارباغ«، طنین انداز شود.
این موضوع باعث شــد که همزمان با افزایش خودروها، میزان آلودگی هوا 
و تشدید ترافیک، مسئولین شــهرداری اصفهان تصمیم به اجرای طرحی 
با عنوان ســه شــنبه های بدون خودرو یا »روز بدون خودرو« بگیرند؛ ایده 
سنجیده و قابل تحسینی که از ۱۲ مردادماه سال ۹۵، محور چهارباغ میزبان 
اجرای آن شــد؛ مکانی که بعضی از خیابان های اصلی آن در ساعاتی از روز، 
به روی تمام وسایل نقلیه به غیر از دوچرخه ها بسته می شود. این برنامه ادامه 
داشت تا اینکه همزمان با تغییر مدیریت شهری و رفتن مهدی جمالی نژاد 
)شهردار سابق اصفهان( به یزد، این طرح کمرنگ تر شد؛ به طوری که این 
موضوع در سیزدهمین جلسه شورای شــهر مطرح شد و عضو کمیسیون 
بهداشت و سالمت شورای شهر، با اشاره به اینکه شهر اصفهان، دومین شهر 
پرخودرو، پرموتورسیکلت و صنعتی کشور است، از کمرنگ شدن تبلیغات 
در خصوص تشویق شهروندان به اســتفاده از دوچرخه طی سه ماه گذشته 
گالیه کرد. عباسعلی جوادی خواســتار پیگیری جدی این موضوع شد و بر 
لزوم اختصاص خط ویژه دوچرخه به منظور تامین ایمنی دوچرخه سواران 

تاکید کرد.

دوچرخه در ۱۸۱۷، در شهر کوچکی در جنوب شرقی آلمان متولد شده و با اینکه راندن آن امروز از معمولی ترین کارهایی است که بچه ها یاد 
می گیرند، در روزهای اول این قدرها هم سهل الوصول نبوده است. اولین دوچرخه ای که »بارون کارل ون دایس« ساخت، تقریبا ۳۰ کیلوگرم وزن 

داشت و این در حالی است که وسایل الزم برای یک دوچرخه واقعی، یعنی پدال و زین و ترمز، هنوز به آن اضافه نشده بود.

مدیر پروژه پردیس هنر آبشار گفت: احداث باغ گل رز در 
پردیس هنر آبشــار تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت داشته و 

هفته آینده تکمیل می شود.
ناصر کریمی اظهارکرد: پردیس هنر آبشار در ۲ فاز تعریف 
شده که فاز اول آن در نیمه اول سال جاری تکمیل شد و در 

اختیار شهروندان قرار گرفت.
وی با اشاره به احداث فاز دوم این پروژه افزود: طراحی تکمیلی فاز دوم پردیس هنرآبشار در دست اجراست و 
امیدواریم درآینده نزدیک تکمیل شود. مدیر پروژه پردیس هنر آبشار اضافه کرد: در فاز دوم این پروژه سالن 
آمفی تئاتر، بوســتان گل رز، گلخانه، آب نمای مرکزی، جاده اصلی و آب نمای پلکانی، کافی شاپ و رستوران 
احداث می شود.کریمی با اشاره به اینکه عملیات احداث باغ گل رز تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت داشته و هفته 
آینده تکمیل می شود، ادامه داد: همچنین فونداسیون برج آب نما و عملیات اجرایی سرویس بهداشتی، در قالب 

فاز دوم این پروژه در دست اجراست.

 برگ های پاییزی 
 به خاک برگ 
تبدیل می شود

 تکمیل باغ گل رز 
 در پردیس هنر آبشار 
تا هفته آینده 

پیشتازی اصفهان در جایگزینی استفاده از 
انرژی پاک

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

لبخند شوق برلبان سه بیمار 
نیازمند عضو در اصفهان

پیوند اعضای جوان مــرگ مغزی در اصفهان، 
لبخند شوق را برلبان ســه بیمار نیازمند عضو 

نشاند.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز 
آموزشی درمانی الزهرای اصفهان گفت:رسول 
لطف الهی ۲۶ ســاله بســتری در بیمارستان 
منتظری نجف آباد، براثر خونریزی مغزی دچار 

مرگ مغزی شد.
مریم خلیفه سلطانی افزود: جوان مرگ مغزی، 
با رضایت خانواده نوع دوســتش برای اهدای 
اعضا به مرکز آموزشی درمانی الزهرای اصفهان 

منتقل شد.
وی گفت: کلیه های این جوان مرگ مغزی در 
این مرکز به دو بیمار نیازمند عضو پیوند خورد 

و کبدش هم به شیراز ارسال شد.

برگزاری بزرگداشت شهید 
مدافع حرم  »سید یحیی براتی« 
دومین سالگرد بزرگداشت شهید مدافع حرم 
سید یحیی براتی، فردا بعد از نماز مغرب و عشا 

در اصفهان برگزار می شود.
این مراسم با حضور عموم مردم در مسجد ابوذر 
احمدآباد )درچه( با ســخنرانی حجت االسالم 
سید محسن مرتضوی و مداحی کربالیی سعید 
میرفهیمی و همچنین روایتگری مهدی گنجی 

برگزار خواهد شد.
شهید سید یحیی براتی شهید مدافع حرم شهر 
درچه شهرستان خمینی شهر، ۲۱ آذر ۹4 در 
دفاع از حرم حضرت زینب)س( به مقام رفیع 

شهادت نائل آمد.

با تعریض دوربرگردان های خیابان 
برازنده؛

تصادفات در محور این 
خیابان کاهش می یابد

مدیر منطقه ۱4 شــهرداری اصفهان گفت: به 
منظور تامیــن ایمنی و کاهــش تصادفات در 
خیابان برازنده، تعریض دوربرگردان های این 
خیابان با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان در دستور 

کار قرار گرفت.
تعریــض  اظهارکــرد:  شمســی  علــی 
دوربرگردان های خیابــان برازنده، حدفاصل 
خیابان بعثت تــا خیابان آل بویه، در دســت 

اجراست.
وی افزود: عملیــات اجرایی این پروژه با اعتبار 
۱۲۰ میلیون تومان ظرف یک ماه آینده تکمیل 

می شود.
مدیر منطقه ۱4 شهرداری اصفهان ادامه داد: 
با تعریض دوربرگردان هــای خیابان برازنده، 
ترافیک و تصادفات در محور این خیابان کاهش 

می یابد.
شمســی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه 
اظهارکرد: روکش آسفالت معابر اصلی منطقه 
به منظور روان سازی تردد خودروها در دستور 

کار شهرداری قرار دارد.
وی اضافه کرد: از همین رو آســفالت تراشی و 
لکه گیری ســه راه نقشــینه، خیابان گلستان 
در خیابــان بعثت و کندروی شــهید چمران 
حدفاصل خیابــان آل بویه تــا خیابان بعثت 

انجام شد.

 لوله بخاری، 7 نفر را 
راهی بیمارستان کرد

روابط عمومی اورژانس استان اصفهان، از وقوع 
چندین حادثه گازگرفتی در اصفهان خبر داد.

عباس عابدی اظهار داشت: بامداد روز گذشته 
گزارش مسمومیت با CO یک خانم فالورجانی 
به پایگاه اورژانس ارسال شد. وی با بیان اینکه 
با حضور به موقع، این شــخص از مرگ نجات 
پیدا کرد، افزود: وی پــس از اقدامات اولیه به 
بیمارستان شفای کلیشــاد منتقل شد. روابط 
عمومی اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در 
دو حادثه دیگر که دوشنبه شب و حوالی ساعت 
۱۱ رخ داد، 3 مرد، یــک زن و یک کودک در 
شهرک ولیعصر اصفهان و یک زن در دستگرد 
خمینی شهر دچار گاز گرفتگی شدند. عابدی با 
بیان اینکه دلیل تمامــی این حوادث، به دلیل 
ایمن نبودن لوله بخاری بوده اســت، تصریح 
کرد: ۶ مصدوم این حادثه به بیمارســتان های 
الزهرای اصفهان و شهید اشرفی خمینی شهر 

منتقل شدند.

پیشتازی اصفهان در جایگزینی 
استفاده از انرژی پاک 

اصفهان جزو سه استان برتر کشور در استفاده از 
انرژی های پاک است.

مدیردفتر مدیریت مصرف برق شــرکت توزیع 
برق استان اصفهان، با اشاره به اینکه زیرساخت 
های زمینه بهــره برداری از انــرژی پاک در این 
اســتان فراهم شده اســت، گفت: درحال حاضر 
۱۰۰نیروگاه خورشــیدی خانگــی در اصفهان 
درحال بهره برداری اســت که متوســط بازدهی 
آ نها ۲۰درصد است. مهدی ثقفی افزود: از ابتدای 
سال ۹۵ با ابالغ بخشــنامه خرید تضمینی برق، 
تالش سرمایه گذاران در این حوزه افزایش یافته 
و ۲۰۰قرارداد خرید تضمینی برق خورشیدی در 

شهرستان اصفهان منعقد شده است.
وی گفت: در حال حاضر هــزار و ۶۰۰کیلووات 
ظرفیت برق خورشــیدی در اصفهان وجود دارد 
و نیروگاه های خورشــیدی اصفهــان ۲۵۰ هزار 
کیلووات ســاعت و معادل مصرف۱۲۰ خانوار را 
به شــبکه تزریق می کننــد. مدیردفتر مدیریت 
مصرف برق شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
اضافه کرد: هر انشــعاب پنج کیلو واتی خانگی، 
حدود ۲۵میلیون تومان هزینه دارد و این انشعاب، 
مساحتی حدود ۵۰ متر از پشت بام خانه را اشغال 

می کند.
ثقفی بازگشــت ســرمایه احداث نیروگاه های 
خورشــیدی را سه ســال اعالم کرد و گفت: برق 
از این نیروگاه ها با قرارداد ۲۰ســاله و تضمینی 

خریداری می شود.

مدیر دارالقرآن بسیج استان اصفهان:
۵۰ محفل انس با قرآن کریم 

دراصفهان برگزار شد
مدیر دارالقرآن بسیج اســتان اصفهان با اشاره به 
برگزاری بیش از یک هزار ختم قرآن کریم توسط 
بســیجیان گفت: به مناســبت هفته بسیج، ۵۰ 
محفل انس با قرآن کریم با محوریت پایگاه های 

مقاومت بسیج سراسر استان اصفهان برگزار شد.
عظیم هاشم زاده با معرفی برنامه های دارالقرآن 
بسیج اســتان اصفهان به مناســبت هفته بسیج 
اظهار داشت: برگزاری ۵۰ محفل انس با قرآن با 
محوریت پایگاه های مقاومت بسیج، انجام بیش 
از هزار ختم قــرآن کریم به نیت ســالمتی امام 
زمان)عج(، سرکشی به خانواده شهدای قرآنی و 
تجلیل از برخی اساتید ممتاز قرآن کریم، از جمله 
برنامه های دارالقرآن بسیج استان اصفهان در این 

هفته بود.
وی با بیان اینکه 3 دوره تربیــت مربی با عنوان 
»اسوه حسنه« به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، 
افزود: عطرافشانی قبور مطهر شهدا با حضور فعال 
جامعه قرآنی در ۱۲ شهرستان، از دیگر برنامه های 

دارالقرآن بسیج استان اصفهان به شمار می رود.

 تکمیل فرهنگسرای حصه 
تا سال آینده 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: عملیات 
احداث فرهنگســرای حصه با اعتبار 3۰ میلیارد 

ریال تا سال آینده تکمیل می شود.
عبدالرســول امامی اظهارکرد: منطقه ۱۰ یکی 
از پرجمعیت ترین مناطق شــهرداری محسوب 
می شــود که در آن محله های نیمه برخورداری 
وجود دارد؛ به همین منظور برای ارتقای پویایی 
منطقه و شــهروندان، باید ســرانه فرهنگی آن 
افزایش یابــد. وی افزود: در این راســتا عملیات 
احداث فرهنگســرای حصه در بزرگراه شــهید 
اردستانی به مساحت هزار و 8۰۰ مترمربع، بعد از 
خیابان شهید رییسی جنب بوستان کوثر در دست 
اجراست. امامی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه 
عنوان کرد: احداث فاز اول خیابان شهید رضاییان 
در سال گذشته تکمیل شده و اکنون نیز عملیات 
اجرایی فاز دوم این پروژه حدفاصل خیابان حکیم 
اسدی تا خیابان پروین به طول ۱3۰ متر در دست 
اجراست. وی با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی فاز 
سوم خیابان شهید رضاییان از گذر شیخ بهایی تا 
بوستان انقالب به طول ۵4۰ متر در دست انجام 
است، گفت:  این پروژه با اعتبار ۱۰میلیارد ریال 

ظرف 3 ماه آینده تکمیل می شود.

مدیر امــور درآمد شــهرداری اصفهان گفت: بســته تشــویقی 
ساخت و ساز در 3 بازه زمانی ۲۹ آبان تا3۰ آذر، اول دی تا ۱۵ بهمن 
و ۱۶ بهمن تا ۲8 اســفند ماه، می تواند در رونق بخشــی صنعت 

ساخت وساز و اقتصاد شهر تاثیر زیادی داشته باشد.
نادر آخونــدی اظهارکرد: در این راســتا متقاضیــان پروانه های 
ساختمانی بر اساس این سه دوره زمانی، مشمول اهدای بخشی از 
ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی به ترتیب ۱۵درصد، ۱۰درصد 

و ۵ درصد خواهند شــد که در صورت پرداخت نقدی، به ترتیب 
3۵درصد، 3۰درصد و ۲۵ درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: در خصوص بافت های فرسوده شهری نیز شهرداری ها 
به کمک دولت باید وظایف خویش را در احیا و بازسازی این مناطق 

به صورت خاص پیگیری کنند.
مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان، ایمن سازی شهر به صورت 
متعادل و حفظ جان شهروندان را از وظایف شهرداری ها خواند و 

تاکید کرد: بخشی از این وظیفه با بازسازی هدفمند بافت فرسوده 
و پیشگیری از حوادث تلخی مانند حادثه زلزله کرمانشاه پیگیری 

می شود.
وی افزود: در این خصوص نیز شهرداری اصفهان وظیفه خود می داند 
که تمام تالش خود را در راستای توسعه متوازن شهر به کار گیرد و 
در همین راستا اقدام به ارائه تخفیف ۷۰درصدی در محدوده بافت 

فرسوده شهر کرده است.

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان:

بسته تشویقی شهرداری، صنعت ساخت و ساز را رونق می بخشد

عکس خبر

همایش بزرگ بسیجیان استان اصفهان

همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت مهدی)عج(؛ کاروان جشن پیروزی جبهه مقاومت در اصفهان

شــهردار اصفهان گفت: خانواده شــهدا صاحبان 
اصلی نظام اسالمی هستند که به عنوان معتمدین 
مردم می توانند دیدگاه های خود را با ما بیان کنند؛ 
در همین راســتا شــهرداری باید مشکالت همه 
شهروندان را حل کند ولی مناطق مستضعف نشین، 
خانواده معظم شهدا و ایثارگران، قاعدتا در اولویت 

قرار دارند.
قدرت ا... نوروزی در حاشیه دیدار خود با خانواده 
شهدا، ضمن عرض تسلیت شــهادت امام حسن 
عســکری)ع( و تبریک آغاز والیت امام زمان)عج( 
اظهار کرد: من و جمعی از مســئوالن بنیاد شهید 
و امور ایثارگران و برخی از مســئوالن شهرداری 
اصفهان، به دیدن خانواده معظم شهدا و جانبازان 
رفتیم. وی ادامــه داد: اولین دیدار مــا، با جانباز 
۵۰درصد، خدابخش محمدی بود که درد دل ها و 

خاطرات او را شنیدیم. 
شهردار اصفهان عنوان کرد: در دیدار دوم  به منزل 
شهیدان جوانی رفتیم و با پدر و مادر آنها مالقات 
کردیم. آنجا از رشادت های این شهیدان یاد شد و 

صحبت هایــی در مورد  ویژگی های شــخصیتی 
آنها و حضورشــان در دوران دفاع مقدس و نحوه 
شهادتشــان صورت گرفت. وی اضافه کرد: سپس 
به دیدار خانواده شــهیدان عزیــز الهی رفتیم که 
مادرشان همین اواخر فوت شدند که برای عرض 
تســلیت  با برادران و پدر این شــهیدان دیداری 
داشتیم و بحث های بســیار خوبی صورت گرفت. 
نوروزی با بیان اینکــه در همه ایــن دیدارها یاد 
و خاطره شــهدا گرامی داشته شــد، تصریح کرد: 
با شــنیدن صحبت های بســتگان درجه اول این 
شهیدان، احســاس مسئولیت بیشــتری کردیم 
و این صحبت ها دلگرمی خاصی بــه من داد. وی 
افزود: شهرداری باید مشــکالت همه شهروندان 
را حل کند؛ منتهــی مناطق مستضعف نشــین، 
خانواده معظم شهدا و ایثارگران قاعدتا در اولویت 
هستند. مقررات و قوانین هم امکاناتی را برای این 
قشرها درنظر گرفته است که ما موظف هستیم در 
شهرداری این حداقل امکانات و تخفیفات درنظر 

گرفته شده را رعایت کنیم.

شهردار اصفهان در دیدار با خانواده شهدا و جانبازان:
خانواده شهدا، صاحبان اصلی نظام اسالمی هستند

اعظم حاجی رضازاده

در پایتخت دوچرخه سواری ایران؛

سه شنبه های سبز را فراموش نکنیم
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امام علی عليه  السالم :
اگر در وجود كسی خصلتی پسنديده باشد، انتظار خصلت هاى پسنديده 

ديگرى را نيز در او داشته باشيد.
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Z AYA N D E R O U D 8108@ G M A I L . C O M

نوشتن یک انگیزه نامه تاثیرگذار برای تقاضای 
شغل، بســیار مهم و البته چالش برانگیز است. 
اگر شما هم به دنبال نوشتن انگیزه نامه مفید و 
موثری هستید، با ما همراه باشید تا به طور کلی 
و مختصر اصول نوشــتن انگیزه نامه را برایتان 

شرح بدهیم. 
گام دوم: پیشنهاد راهکار

باید نشان بدهید که آنها به شما نیاز دارند. پس، 
از مهارت ها، دستاوردها، تحصیالت و تجارب 
خود بگویید و اجازه بدهید آنها متوجه تطابق 
شــما با نیاز شرکت و سازمانشــان شوند. باید 
چشم انداز جالب توجهی از حضور احتمالی تان 
برای خوانندگان انگیزه نامه ترســیم و تصویر 

کنید.
گام سوم: نتیجه گیری شسته و رفته

در این بخش نیز مانند مقدمه باید با اعتماد به 
نفس و به وضوح از تخصص و میل وعالقه تان به 
حضور در شــرکت حرف بزنید. ابراز این عالقه 
و میل می تواند در قالــب جمالتی این چنینی 
باشد: »من به شدت مایل هستم که نقشی در 
پیشبرد اهداف سازمان شما داشته باشم یا بنده 
عالقه مند هستم که در پیشبرد اهداف سازمان 

نقشی داشته باشم و...«
رعایت موارد عنوان شده نشان می دهد که شما 

فردی مشتاق، پرشور و سخت کوش هستید.
برای اینکه بهتر متوجه نگارش و ساختار انگیزه  
نامه بشــوید، در ادامه، نمونه ای از انگیزه  نامه 
برای فردی به دنبال فرصت شــغلی مدیریت 

توسعه ی کسب وکار، مطرح شده است:
مدیر توسعه کسب وکار، عهده دار تامین امنیت 
معامالت و کشــف فرصت های جدید اســت. 
اگر فردی خواســتار دریافت چنین پســتی 
 در ســازمانی اســت باید دارای این ویژگی ها

 باشد:
 شایســتگی ها و مهارت های الزم ســازمانی، 
مهارت های حل مســئله، روابط عمومی قوی، 
توانایی ارائه و سخنرانی، مهارت های مذاکره، 
 دانــش در زمینه کســب وکار و هوشــمندی

 تجاری و...

مهارت زندگی

 چگونه برای شغل دلخواه  خود
 یک انگیزه نامه بنویسیم؟)2(

 تفکر به حال خویش واحوال اهل عالم آیینه ای اســت که به وسیله 
آن خوبی ها نمودار و کفاره گناهان می شود. پیامبر)ص( فرمود: یک 
ساعت فکر کردن بهتر از عبادت یک سال است. به مرتبه تفکر نمی 
رسد مگر کسی که خداوند به قلبش نظر  کرده و به نور معرفت منور 
شده باشد؛ پس با چشم عبرت دنیا را می نگرد و از حق غافل نمی شود. 

درخواست ربیعه
  ربیعه بــن کعب گوید: روزی حضرت رســول )ص( بــه من فرمود: 
یا ربیعه!هفت ســال اســت مرا خدمت می نمایی، آیا حاجتی از من 
می نمی خواهی تا برآورده کنم؟ عرض کردم: یا رسول ا...  مرا مهلت بده   
تا فکری در این باره کنم. ربیعه گوید: چون روز دیگر بر حضرت وارد 
شدم فرمود: ای ربیعه حاجت خود  را بیان کن! گفتم: از خدا مسالت 
فرما که مرا با تو داخل بهشــت نماید! چون پیامبر)ص( این خواهش 
مرا شنید، فرمود: این سوال را چه کسی به تو تعلیم داده است؟ عرض 
کردم: کسی مرا تعلیم ننموده؛ لکن با خود فکر کردم که اگر تقاضای 
مال  بسیار کنم، آخر آن زوال پذیرد. اگر عمر طوالنی و اوالد زیاد سوال 
کنم. عاقبت مرگ است، پس با این تفکر و اندیشه از شما این تقاضا را 
کردم. پیامبر )ص( ساعتی سر مبارک را به زیر انداخته و متفکر بودند، 
پس سر برداشته و فرمود: این مطلب را از خداوند مسالت می نمایم. 

لکن تو هم مرا به زیاد سجده کردن اعانت کن.
 فکر قبل از عمل 

 یکی از یاران پیامبر )ص( به آن حضرت عرض کرد: من همیشــه در 
معامله و داد و ســتد دچار ضرر و زیان می شوم و مکر و حیله خریدار 
 یا فروشنده مانند جادو مرا مغبون می کند. پیامبر ا کرم )ص( فرمود:

»در آن معامله ای که از گول خوردن در آن می ترسی، تا سه روز حق 
برهم زدن معامله را شرط کن که اگر ضرر کردی بتوانی مال خود را 

پس بگیری و هنگام معامله صابر و بردبار باش.
بدان که تامل و بردباری از خداست و عجله و شتاب زدگی از شیطان 
است، تو می توانی از ســگ این پند را بیاموزی. هر کاری که برای تو 
پیش آمد آن را استشمام کن ) یعنی در جوانب خوب و بد آن اندیشه و 
تفکر و بدون مقدمه وارد نشو( همان طور که اگر لقمه نانی جلوی سگ 
بیندازی فورا آن نمی خورد بلکه اول بو می کند، وقتی تشخیص داد 
که مناسب است می خورد. تو با این عقل و خرد، از سگ کمتر نیستی، 

پس قبل از کار فکر و تامل کن.«

باغ 
کاغذی

              
کتاب »قرآن و مســئله اکراه در دین« با نگاهی به شــبهات، 
اثر دکتر حسین کامیاب با همکاری دانشگاه معارف اسالمی 
توسط دفتر نشر معارف منتشر شد.  یکی از آیات گهربار قرآن 
کریم ،آیه 256 سوره بقره است:هیچ اکراهی در پذیرش دین 
نیســت؛ چرا که به یقین راه هدایت از گمراهی روشــن شده 
است. این آیه شریفه که عهده دار بیان عدم اکراه در دین است 
به دلیل سبک و سیاق بیانی اش و با توجه به شبهات و مسائل 
پیرامون آن هرگز رنگ کهنگی به خود نگرفته اســت و در هر 

برهه و دوره ای از زمان که بیان شود تازگی و طراوت دارد.
درمورد این آیه پرسش هایی چند مطرح می شود که مقصود 
خداوند از این آیه چیســت ؟ اکراه به چه معناســت؟ معنای 
»ال «در ال اکراه فی الدین چیســت؟ دین، رشد و غی به چه 
معناست؟ دکتر حسین کامیاب، عضو هیئت علمی دانشگاه 
ولیعصر رفسنجان در کتاب قرآن و مسئله اکراه در دین، با دقت 
و موشــکافی و تتبع در قرآن و منابع روایی و تفسیری به این 

سواالت و شبهات پاسخ می دهد.

 قرآن و مسئله 
اکراه در دین  تفکر

شکل گیری نخستین نیروهای پلیس در مصر 
شـکل گیـری نخسـتین نیروهـای پلیـس را بـه دوران 
پادشـاهی باسـتان نسـبت مـی دهنـد، زمانـی در خـالل 
سـال هـای ۲۰۵۰ تـا ۱۸۰۰ پیـش از میـالد مسـیح. این 
نیرو شـامل سـربازان سـلطنتی و مزدوران خارجی بودند. 
پلیس مصـر باسـتان با خـود سـگ و میمـون نیز داشـته 
اسـت. افسـران پلیس از معابـد، میادین شـهر، چهره های 
بلندمرتبه و  کالسـکه هـای زندانیان نگهبانی مـی کردند. 
شـرح وظایف آنها مشـابه پلیس هـای کنونی بـوده با این 

تفـاوت کـه میمون هـم همـراه خود داشـتند.
عمل جراحی پزشکی با ابزار پیشرفته

خیلی عجیب اسـت کـه دانش پزشـکی مصریان باسـتان 
به اندازه ای پیشـرفته بـوده که می تـوان به علم پزشـکی 
کنونـی تشـبیهش کـرد. دانشـمندان در تحقیقـات خود 
روی مومیایـی هـا متوجـه شـده انـد کـه بسـیاری از آنها 
تحت عمـل های سـنگین جراحـی قـرار گرفته انـد. مثال 

عمل بای پس قلـب، پیونـد اعضاء یـا جراحی پالسـتیک. 
همه مـدارک مربوط بـه دانـش آنها از بیـن رفتـه و معلوم 
نیسـت دقیقا چقـدر در علم پزشـکی پیشـرفته بـوده اند.

استفاده از قفل برای در
قفل، نخسـتین بار در مصر و چین سـاخته شـده زیرا نیاز 
بـه آن به شـدت احسـاس می شـده اسـت. هر چـه تعداد 
شـهروندان زیـاد مـی شـده، لـزوم اسـتفاده از قفـل برای 

خانه هایشـان نیـز بیشـتر حس می شـده اسـت.
یک بازی شبیه بولینگ

در منطقـه ای در نزدیکـی قاهره یک زمین بازی باسـتانی 
کـه قدمـت آن بـه ۳۲۰۰ سـال پیـش از میالدی مسـیح 
باز مـی گـردد، پیدا شـده کـه بیشـتر بـه زمیـن بولینگ 
امروزی شـباهت دارد. یـک راهروی خمیده بـا توپ هایی 
در اندازه هـای مختلف که سـوراخ هایی برای قـرار گرفتن 
انگشـت درون آن وجود دارد. با اینکه بازی با بولینگ فرق 

داشـته، اما تـوپ های آنها شـبیه هم اسـت.

شگفتی های تاریخی که در مصر باستان رواج داشته است!)2( 

دانستنی ها

حرف حساب

دنیا بی ارزش نیست، سخت نیست
دلم می خواســت یک نفر، آرام وشــمرده ، توی 
گوشم زمزمه می کرد دنیا بی ارزش نیست ، سخت 
نیست، پوچ هم نیست داری خواب می بینی ، من 
باورم شد، باورم شــد که دارم خواب می بینم این 
چشــم های خیس را . این شب سرد و اندوهناک 
را... همه اش یک کابوس است....بیدار می شوی و 
یادت می رود که تنهایی چقدر سخت بود. دروغ 
چقدر درد داشت .یادت می رود که حرف ها فقط 
حرف هستند و نباید باورشان کرد . یادت می رود 

که هیچ چیز ارزش ندارد.
 »دسته دلقک ها «

لویی فردینان سلین 

 شجاعت کم نظیر زن فروشنده 
در برابر سارق مسلح

اگر شما یک فروشــنده باشــید و در مغازه هنگامی که منتظر مشتری 
هستید با یک سارق مسلح به چاقو یا اسلحه مواجه شوید چه واکنشی از 
خود نشان خواهید داد؟ آیا با وجود مسلح بودن سارق، باز هم در مقابل 
وی ایستادگی می کنید یا اینکه تسلیم می شــوید؟این صحنه ای بود 
 که به تازگی»لوراین مک کالیسکی« یک فروشنده زن نیویورکی با آن 

مواجه شد. 
وی تصمیم گرفت به جای تســلیم و یا فرار در مقابل سارقی که با چاقو 
وارد مغازه شده بود، ایستادگی کند. وی هنگامی که سارق با چاقو وارد 
مغازه اش شد، چاقوی بزرگی را از داخل کشــو در آورد و آن را به سمت 
سارق گرفت و فریاد زد:»خوب نگاه کن، این هم یک چاقو است.« سارق که 
تصور چنین واکنشی را از یک زن نداشت دست خالی پا به فرار گذاشت. 
زمانی که ســارق در ساعت 
۱۰ شــب وارد مغازه شــد، 
لوراین تنها در مغازه حضور 
داشت.گفتنی است؛ صاحب 
مغازه شــجاعت ســتودنی 
فروشنده اش را ستود و گفت 
که لوراین به طرز باورنکردنی 

بسیار شجاع است.
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افقی
۱- ازجمهوری های آســیای میانه - آن که در 

گذشته می زیسته است
۲- من وشما - درودگر - نام چاهی در مکه - باران 

اندک
۳- پرکردن و انباشتن - بزرگ تر از حد معمول 

- عالمت اختصاری نیروی انتظامی کشورمان
4- از القاب اشرافی اروپایی - اعالن - زبان عربی

۵- قانون مغول - ســخن کوتاه و پرمعنا - دکان 
کوچک

6- نهایت آرزو - زیبارو - مردگان
7- تکه کالم درویش - نان شــب مانده - مورد 

اتهام قرار گرفته
۸- جدید - روکش پالســتیکی یا نایلونی - کره 

خاکی - طاقچه باال
9- از ماه های سریانی - جا و محل - اصطبل

۱۰- دستگاهی برای بازی کامپیوتری - سنگ 
قپان - پهناور وگسترده

۱۱- ناامید - ازکشورهای عربی خاورمیانه - راه 
فرار

۱۲- آسوده - سیب آذری - رنگ آرامش
۱۳- گواه - استاندار قدیم - پیوسته و دائم

۱4- آخرین زندانی نازی - عفو - خیاط سال های 
دور - احداث آن موجب رونق کشاورزی است

۱۵- طرز عمل - رمانی نوشته:چارلز دیکنز
عمودی

۱-  مادر حضرت ابوالفضل)ع( - بندری در استان 
خوزستان

۲- روضه خــوان - ایالتی در آمریکا - حســرت 
و اندوه

۳- همنشین زن - پیوسته و بدون انقطاع

4- بخش مســتقلی از یک زنــدان - اتومبیل 
مخصوص جهان گردی - سخنوران

۵- کاالها - جمع روح - حیوان بارکش
6- بله آلمانی - درشت هیکل و بدقواره - اصالح 

عکس پس از ظهور
7- مجموعه ای از چیزهــا - رودی پر آب که به 

دریاچه هامون می ریزد - شدیدترین
۸- نام قدیم کربال - مجرای مصنوعی عبور آب

9- پیش - مزرعه - رهبر حزب
۱۰- زمان انجام شده برای انجام کاری - ویران 

شده - عالمت مفعول بی واسطه
۱۱- ترش و شیرین - شــرکتی که سرمایه آن 

متعلق به چندین نفر است - مشاور
۱۲- خواهش - دوخط که باهم دریک صفحه قرار 

نگیرند - چین و چروک پارچه
۱۳- غم و غصه - سیصد کیلوگرم

۱4- ثبت کردن مطلب در جایی - صفتی برای 
سحر خیز - نمره عالی

۱۵- همانندی - روزنامه نویس و شاعر ایرانی 
که روزنامه طوفان را منتشرکرد
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 خارج کردن 7 کیلو
 سکه و میخ از شکم مرد هندی!

»مقصود خان« جوان ۳۵ ساله ای است که در پی بروز دردهای شدید 
شکمی به بیمارســتان مراجعه کرد. پزشــکان در ابتدا بیماری وی را 

مسمومیت حاد غذایی تشخیص دادند.
 ولی با انجام آندوسکوپی متوجه وجود فلزات عجیبی داخل معده وی 
شدند. صدها سکه، یک و نیم کیلوگرم میخ، ده ها تیغ اصالح، تکه های 
شیشه، سنگ و یک قالب ۱۵ سانتی متری زنگ زده، محتویات معده 

این مرد هندی را تشکیل می داد!
پزشکان بیمارســتان »ســانجی گاندی« در ایالت مادیا پرادش، هند 
به محض مشاهده این اجسام در شــکم مقصود خان، او را تحت عمل 
جراحی قرار دادند و حدود 7 کیلوگرم آهن و مواد خارجی از معده وی 
خارج کردند. دکتر پریانک شارما، رییس تیم جراحی بیمارستان درباره 
وضع عمومی این بیمار گفت: 
او از درد معده شکایت داشت. 
برای همین نخستین اقدام ما 
انجام آندوسکوپی بود. آنچه 
می دیدیم باورکردنی نبود. 
همه ما از وجود آن همه سکه، 
میخ و مهره داخل شکم این 

بیمار شوکه شده بودیم. 

  قاب روز

حیوانات از جنس زباله

سیره بزرگان
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