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مصطفی جوادی مقدم-کاشان

شهر حالت عادی داشت: مردها خسته از یک روز کاری به خانه هایشان بازمی گشتند و سوز آرام سرما، خانواده ها را به فضای گرم 
خانه ها می کشاند.

مثل همیشه همه چیز بود، گرانی بود، کمبود بود، بیکاری،... و مهربانی بود؛ اما موبایلت را چک کردی: آخرین قرار- »میدان جهاد«.
در تلگرام با بچه ها قرار گذاشتی، بند کفش هایت را بستی و دویدی  و ... اما گفتی »میدان جهاد«؛  جهاد کلمه مقدسی است برادر!

همان لحظه که در میدان جهاد با رفقایت فریاد می زدی، در گوشه ای از این شهر مادر شــهیدی سی سال فراغ فرزندش را اشک 
می ریخت؛ فرزندی که در جهاد با کفر به شهادت رسیده بود.

 لحظه ای  که سنگ می پراندی و عکس هایت در اینستاگرام پخش می شد، فرزند شهیدی که اصال پدرش را ندیده بود، محو عکس 
بابایش بود؛ بابایی که در جهاد با نیروهای اشغالگر به شهادت رسیده بود.

آری برادر، تو خیلی ها را  خوشحال کردی! عرب هایی که پول نفت و درآمدهای میلیاردی شان را به صدام داده بودند، پایکوبی کردند، 
عکس هایت الیک می شد و نمی دانستی که چه کرده ای!

اما مردم شــهرت که در بمباران های عراقی هــا دم از گرانی و کمبود نزده بودند، نگرانت شــدند؛ مردمی کــه معنی جهاد را می 
 دانستند؛ مردمی که طعم نفت کوپنی را چشــیده بودند؛ مردمی که در روزهای جهاد و شهادت پشــت خط را محکم نگه د اشته 

بودند.
آن روزها کاشان میدان جهاد نداشت؛ همه کاشان شهر جهاد بود. تو نبودی؛ اما در این شهر یک روز 90 شهید تشییع می شد و شهر 

پر بود از رزمندگانی که از میدان های جهاد بر می گشتند، دست و پا نداشتند اما گله نمی کردند.
 آری برادر، این روزها دیر یا زود می گذرد؛ اما باید بدانی که برای این آرامش و امنیتی که فراهم شده، چه خون هایی ریخته شد! کاش 
می دانستی هنوز بعد از سی سال از پایان جنگ، مادرانی چشــم به در دوخته اند و منتظر چند تکه استخوان از جوانان رشیدشان 
هستند. کاش می دانستی 35 ســال اســت که جانبازان قطع نخاعی روی یک ویلچر نشسته و از جهاد پشــیمان نیستند؛ اما تو 

نمی دانستی؛ چون جایی رفتی و فریاد زدی و چیزهایی را منکر شدی که برای آن خون ها ی زیادی ریخته شده بود.
دیروز مادرت را پشت دیوار بازداشتگاه دیدم که اشک می ریخت، ناگهان یاد آزادگان افتادم؛ مردانی که هشت سال در زندان های 

عراق شکنجه شدند، کتک خوردند، اما فریب نخوردند؛ مردانی که پس از 8 سال جنگ و جهاد سرافرازانه برگشتند  و 
یکبار هم خانواده هایشان به نظام اعتراض نکردند. 

من حرف زیادی با تو ندارم؛ اما حتما قرارهای بعدی ات  میدان جهاد نباشد؛تا واژه جهاد مقدس بماند.

قرارهای بعدی ات، میدان جهاد نباشد

خرید سهام ذوب آهن توسط فوالدمبارکه منتفی شد؛

سبحانی: فعال برنامه ای نداریم
1

اینبارچهکسیقربانیمیشود؟
دورجدیددعوایکــیروشوکـــرانچار؛

10

تاخیر ۲ ماهه در پرداخت کارمزد جایگاه داران اصفهان
رییس انجمن جایگاه های پمپ بنزین استان خبر داد:

3

دریافت هزینه پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند لغو شد
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

پشت درهای مدارس چه خبر است؟8

8  »گل« به خودی!

عدد شاخص آلودگي 
در اصفهان، اشتباه اعالم 

می شود!
11

اصفهان میزبان شانزدهین 
»نمایشگاه ترموتک«  می شود

3

 اصفهان از لحاظ بهداشتی
 معین تهران است

8

2

رهبر معظم انقالب در دیدار خانواده های شهدا:

دشمنان هم پیمان شدند تا برای نظام 
اسالمی مشکل ایجاد کنند

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در ادامه 
دیدارهای هفتگی خود با خانواده های معزز شهیدان با اشاره به 
حوادث اخیر و تالش دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسالمی، فرمودند: 

آنچه که مانع دشمن و اعمال دشمنی اوست، وجود ...

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان 

آگهی مناقصه 96/43 )نوبت اول(
شــرکت مخابرات ایران )مدیریت منطقه اصفهان( در نظر دارد خدمات خودرو استیجاری شهرســتانهای تابعه اصفهان با برآورد 
19/984/000/000 ریال )نوزده میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 679/000/000 ریال 

را از طریق مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید. 
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهی صالحیت ایمنی کار و تائیدیه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی در کد فعالیت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آید. 
 از تاریــخ 96/10/13 لغایــت 96/10/23 جهــت شــرکت در مناقصه و خرید اینترنتی اســناد فــوق الذکر به آدرس ســایت

 tadarokat.tce.ir مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 36660141 و یا 36660059 تماس حاصل نمایید. 

متقاضیان بایستی در زمان مقرر پاکت های تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 

توضیح اینکه:
1- آخرین مهلت تحویل پاکت ها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد. 

2- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد. 
3- ارجاع کار به شرکت های ایرانی و با مشارکت شرکت های ایرانی-خارجی صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی کار برای 

طرف ایرانی میسر خواهد بود. 
4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشائی می شود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب نمایند. 

5- در صورت نیاز به تشکیل جلسه توجیهی )جهت رفع ابهامات احتمالی شرکت کنندگان(، زمان و مکان تشکیل جلسه در اسناد 
مناقصه قید خواهد شد.

سما مطیعی 

خبر خرید سهام یکی از قطب های صنعت استان و کشور توسط قطب دیگر تکذیب شد تا پرونده این موضوع 
حداقل فعال بسته شود. همزمان با نزدیک شدن به زمان عرضه بلوك ۱۷درصدي ذوب آهن اصفهان، خبر رسید 
که فوالد مبارکه هم براي خرید 55درصد از سهام این شرکت از تامین اجتماعي وارد مذاکره شده است. سازمان 
خصوصي سازي  قرار است ۲0دي ماه یک بلوك ۱۷درصدي از سهام ذوب آهن را از طریق فرابورس به فروش 
برساند. در حال حاضر 55 درصد از سهام ذوب آهن در اختیار تامین اجتماعی و ۱۶.۷5درصد هم در اختیار 
صندوق کارکنان فوالد قرار دارد. دو سالی می شود که سازمان خصوصي سازي  تالش می کند تا بلوك سهام 

متعلق به صندوق کارکنان فوالد را بفروشد اما هنوز موفق نشده است.
فوالد مبارکه در سال های گذشته بخش بزرگي از سهام شــرکت هاي حاضر در صنایع سنگ آهن و فوالد را 

خریداري کرده است و گویا این بار هم برای خرید سهام ذوب آهن خیز برداشته بود تا با خرید 55درصد از سهام ذوب آهن اصفهان، زنجیره تولید خود را متناسب 
با شعار »از سنگ تا رنگ« )سنگ آهن تا ورق هاي رنگي( کامل کند. بهرام سبحانی، مدیرعامل فوالد مبارکه پیش از این به همشهري گفته بود: این شرکت درنظر 

دارد برنامه نوعي ادغام مالکیتي را در زنجیره تولید فوالد اجرا کند تا ارزش افزوده کل این زنجیره افزایش یابد.
با خرید این سهام، سهم فوالد در بازار اضافه می شد. اعالم خبر خریدن این سهام توسط فوالدمبارکه سبب خیر برای ذوبی ها شد و ارزش سهام ذوب آهن در بورس 

را با رشد همراه کرد؛ به طوری که در روز پس از خرید این خبر، در بورس صف خرید تشکیل شد. 
اما پرونده تمامی این احتماالت و گمانه زنی ها روز گذشته با اظهارنظر مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بسته شد. بهرام سبحانی، در واکنش به خبر خرید سهام 
ذوب آهن توسط این شرکت گفت: »ذوب آهن اصفهان، مادر صنعت ایران است و ما برای موفقیت آن، پشتیبانی و همکاری می کنیم؛ ولی در شرایط فعلی برنامه ای 

برای خرید سهام آن شرکت نداریم.« 

خرید سهام ذوب آهن توسط فوالدمبارکه منتفی شد؛

سبحانی: فعال برنامه ای نداریم

وضعیت اســفناک

11

رییس اداره پیش بینی هواشناسی اصفهان می گوید وضعیت 
بارش ها در این استان بسیار نامطلوب بوده است:
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هرچند اروپا به خصوص فرانسه تا حدی در زمینه موشکی با آمریکا ابراز 
همسویی کرده بود، اما واشــنگتن تاکنون در اجماع  سازی علیه ایران 
ناکام بوده است. اتحادیه اروپا و هر سه کشور اروپایی امضاکننده توافق 
هســته ای، بارها به صراحت تاکید کرده اند که با خروج آمریکا از توافق 
هسته ای، مخالف هستند. با چنین وضعی بیرون رفتن آمریکا از توافق یا 
تالش برای بازگرداندن تحریم های مرتبط با توافق هسته ای، می توانست 

به انزوای آمریکا منجر شود.
در این وضعیت برای آمریکا چه چیز بهتر از ناآرامی در ایران اســت که 

می تواند با پوشــش مغرضانه تحوالت، بهانه حقوق بشری الزم را برای 
ایجاد ائتالف دوباره با اروپا علیه ایران فراهم کند؟

در این میان، سوالی که مطرح می شــود این است که آیا با پیش آمدن 
اتفاقات اخیر، آمریکا که همیشــه کشــوری سوءاســتفاده گر در این 

موقعیت ها بوده،آیا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال می کند؟
ترامپ در یکی از توییت  هایش درباره ایران آشکارا به این موضوع اشاره 
کرده و نوشته است: »ایاالت متحده آمریکا به دقت در حال رصد است تا 

موارد نقض حقوق بشر را ثبت کند.«

دو روز پیش »آندرو پیــک« معاون وزیر خارجه آمریــکا در امور عراق 
و ایران به تلویزیون صدای آمریکا گفت که اعمال تحریم های بیشــتر 
علیه مقامات ایران که به ادعای وی در سرکوب معترضان دست دارند، 

محتمل است.
»پیک« در واکنش به این ســوال که آشــوب ها در ایران چه تاثیری بر 
سیاست واشــنگتن در قبال ایران خواهد داشت، گفت: »این تظاهرات 
نشان دهنده آن چیزی اســت که دولت آمریکا در تمام این مدت گفته 
اســت. بزرگ ترین قربانی دولت ایران، مردم این کشــور هســتند. ما 

رویدادها را به دقت دنبال می کنیم«
وی اضافه کرد: »ما به گفت وگو با شریکان بین المللی مان ادامه می دهیم 
و آنها را به تمرکز بر وقایع ایران تشویق می کنیم. این رویکرد، با آنچه در 

تظاهرات سال 2009 اتفاق  افتاد، تفاوت دارد.«
آنچه مسلم اســت  فتنه 88 و تاثیر بین المللی آن در رابطه با تحریم ها 
بســیار اهمیت دارد؛ چرا که با  وقوع این حــوادث، قطعنامه 1929 با 
حداکثر شدت صادر شــد و به همه کشور ها مشــروعیت الزم را برای 
اعمال تحریم های یــک جانبه و چند جانبه علیه جمهوری اســالمی 

ایران را اهدا کرد. 
با فتنــه 88 ، آمریکا فرصت پیدا کــرد که تحریم چنــد جانبه خود با 
کشورهای اروپایی و هم پیمانانش را به تحریم های جهانی علیه ایران 

تبدیل کند. 
ادامه آشوب و ناآرامی در کشــور می تواند بهانه الزم برای آمریکا جهت 
اعمال تحریم هــای یکجانبه علیه ایران به بهانه حقوق بشــر باشــد و 
همچنین با همراه کردن اروپا، راه را برای خروج آمریکا از توافق هسته ای 

هموار کند.
هرچند اروپا در چند روز گذشــته تالش کرده تا مانند آمریکا در اعالم 
حمایت علنی از ناآرامی ها عجله نکند، اما نشــانه هایی از همراه شدن 

اروپایی ها در حال ظهور است.
کشورهای اروپایی می توانند همانند سال 88 در میان این اغتشاشات، 
تحریم های جدیدی بر کشور تحمیل کنند؛ باید دسیسه های دشمن و 
سوءاستفاده آنها از این موضوع را نادیده نگیریم و نسبت به آن بی توجه 

نباشیم.

اعتصاب غذای یک شاهزاده 
سعودی

»طالل بــن عبدالعزیــز« در اعتراض بــه تداوم 
بازداشــت ســه تن از پســرانش در هتل »ریتز 

کارلتون« ریاض دست به اعتصاب غذا زده است.
شبکه خبری الجزیره به نقل از سایت میدل ایست 
آی انگلیس گزارش داد که شاهزاده طالل هشتاد 
و شش ساله در دهم نوامبر ماه گذشته اندکی پس 
از آن که فرزندش »ولید« بازداشت شد، اعتصاب 
غذای خــود را آغاز کرد. بر اســاس این گزارش، 
طالل به دلیــل اعتصاب غذا تنهــا طی یک ماه، 

10کیلو از وزن خود را از دست داده است.

فرید زکریا: 
ترامپ، آمریکا را از رهبری 

جهان برکنار کرد
فرید زکریا، تحلیلگر، نویسنده و مجری سی ان ان 
گفته که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، این 

کشور را از نقش رهبری دنیا برکنار کرده است. 
طبق گزارش هیل؛ زکریا که از منتقدان سرسخت 
ترامپ اســت در برنامه »جی پی اس« این شبکه 
خبری گفت از »تصمیم احمقانه و مخرب دولت 
ترامپ برای استعفا به عنوان رهبر جهان« انتقاد 
کرد. او همچنین گفت: »ایــن ماجرا، همان طور 
که ترامپ در بعضی از توئیت هایش می نویســد، 

غم انگیز است.«

 اقلیم کردستان
 با العبادی راه آمد

مشــاور حیدر العبادی، نخســت وزیر عراق در 
فیس بوک خــود نوشــت، آخرین تحــوالت با 
اقلیم بدین شرح اســت که بر اساس اینکه اقلیم 
قانون اساســی را به عنوان حاکم قبول داشته و 
تمایل به پایــان دادن به بحــران دارد و با توجه 
به بحران داخلی که در نتیجه پرداخت نشــدن 
حقوق کارمندان اقلیم است، چندین پیام درباره 
این تحوالت به دســت ما رســید که باعث شد 
این تصمیمــات را بگیریم؛ از جملــه این موارد 
اســت:تحویل گذرگاه های بین المللــی با ترکیه 
و ایران به دولــت فدرال، تشــکیل کمیته عالی 
برای برنامه ریزی فعالیــت )گذرگاه های زمینی، 
گمرک ها و فرودگاه ها(، کمیته دستورالعملی را 
طبق قانون اساسی عراق و اختیارات دولت تدوین 
کند که در این باره باید منتظر هیئت فنی دولتی 

اقلیم بود و نهایتا اینکه همه پرسی لغو شود.

 استقبال کره جنوبی
 از پیشنهاد رهبر کره شمالی

کره جنوبی روز دوشــنبه از پیــام »کیم جونگ 
اون«، رهبر کره شــمالی دربــاره آمادگی برای 
برگزاری گفت وگوهای دوجانبه میان دو کشــور 

استقبال کرد.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی؛سئول 
همچنین از اینکه کره شمالی ممکن است هیئتی 
را به بازی های المپیک زمستانی »پیونگ چانگ« 

اعزام کند، استقبال کرده است. 
ســخنگوی دولت کره جنوبی گفت: »ما از اینکه 
»کیم« همزمان با اذعان به ضرورت بهبود روابط 
میان دو کره آمادگی خود را برای اعزام هیئتی )به 
بازی های المپیک( و گفت وگوهای پیشــنهادی 

اعالم کرده، استقبال می کنیم.«

به دنبال  اغتشاشات اخیر مطرح می شود؛

احتمال تشدید تحریم های بیشتر علیه ایران

در ماه های گذشته، دولت آمریکا تالش گسترده ای کرده تا برای خروج از توافق هسته ای یا اعمال تحریم های گسترده به بهانه های موشکی 
و حقوق بشری علیه ایران، اروپا را با خود همراه کند. 

رهبر معظم انقالب در دیدار 
خانواده های شهدا:

دشمنان هم پیمان شدند تا برای 
نظام اسالمی مشکل ایجاد کنند

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اســالمی در ادامه دیدارهای هفتگی خود با 
خانواده های معزز شهیدان با اشاره به حوادث 
اخیر و تالش دشمنان برای ضربه زدن به نظام 
اســالمی، فرمودند: آنچه که مانع دشــمن و 
اعمال دشمنی اوســت، وجود روح شجاعت، 

فداکاری و ایمان در ملت است.
ایشان با اشاره به این واقعیت که دشمن همواره 
منتظر فرصت و رخنه برای ورود و ضربه زدن به 
ملت ایران بوده است، افزودند: در قضایای چند 
روز اخیر، دشمنان ایران با ابزارهای گوناگون 
در اختیارشان از جمله پول، سالح، سیاست و 
دستگاه امنیتی هم پیمان شدند تا برای نظام 

اسالمی مشکل ایجاد کنند.
ایشان ادامه دادند: من در خصوص این قضایا 
حرف هایی دارم و در وقت آن با مردم عزیزمان 
ســخن خواهم گفت.رهبر انقالب اسالمی با 
اشاره به نقش مهم روحیه شجاعت و فداکاری 
در جلوگیری از اعمال دشــمنی دشــمنان، 
شهیدان را نمونه کامل این روحیه و مجاهدت 
خواندند و افزودند: ملت ایــران تا ابد مدیون 
شهیدان عزیزی است که دل از خانه و خانواده 
خود کندند و در مقابل دشمن خبیثی سینه 
ســپر کردند که مورد حمایت غرب و شرق و 

ارتجاع منطقه بود.
حضرت آیت ا... خامنه ای وضع تاسف بار برخی 
کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا را 
یادآور شدند و گفتند: اگر در جنگ تحمیلی 
پای دشمن بعثی به کشور باز می شد، به هیچ 
چیز رحم نمی کردند و وضعی به مراتب بدتر 
از وضعیت امروز لیبی و سوریه، برای ایران به 
وجود می آمد. ایشان با تجلیل از خانواده های 
شهدا، افزودند: ارزش کار پدران و مادران شهدا 
و شــجاعت و فداکاری آنان کمتــر از جوانان 
شهیدشان نیست و حق بزرگی بر کشور دارند.

پاسخ به توهین ترامپ:
ترامپ به گرسنگان کشور 

خودش کمک کند
ســفیر ایران در لندن در واکنــش به آخرین 
توییت رییس جمهور آمریکا که مردم ایران را 
»گرسنه« خطاب کرده است، گفت که ترامپ 
به جای توهین های بی ســابقه به ملت ایران 
به گرسنگان کشــور خودش کمک کند.متن 
یادداشت کوتاه حمید بعیدی نژاد که در کانال 
تلگرامش منتشر شده است، به این شرح است: 
»آمریکا و غرب خوب می دانند که ما خواهیم 
توانست مشکالتمان را خودمان حل کنیم، اما 
عجیب آنجاست که ترامپ که پیش از این در 
توهینی آشکار، ملت ایران را »ملتی تروریست« 
خوانده بود، حاال به بهانه دلسوزی منافقانه با 
شرکت کنندگان در تجمعات اعتراض آمیز در 
ایران، در توهینی دیگــر ملت ایران را »ملتی 
گرسنه« که نیاز به ترحم دارند خوانده است.«

 تناقض گویی ترامپ 
درباره ایران، سوژه شد

»ســامانتا پاور« نماینده دائم ســابق آمریکا 
در سازمان ملل در حســاب توئیتری خود با 
اشاره به تناقض های دولت آمریکا و حمایت 
های لفظــی مقامات دولت دونالــد ترامپ از 
مردم ایران در جریان اغتشاشات اخیر با طعنه 
خطاب به کاخ سفید نوشت؛ »ما در کنار مردم 
ایران هســتیم آنقدر که آنها را به آمریکا راه 
نمی دهیم!«طعنــه وی به طــرح مهاجرتی 
ترامپ و ممنوعیت سفر اتباع ایرانی از سوی 
ترامپ به خــاک ایاالت متحده اشــاره دارد. 
رییس جمهور آمریکا طی چند روز اخیر بارها 
از ادامه اغتشاشات در ایران حمایت کرده است. 

حسینعلی امیری
معاون پارلمانی رییس جمهور خبر داد:

دولت

آیت ا... سید محمد غروی گفت: در حوادث اخیر نباید 
طوری برخورد کرد که همه مشکالت به دوش دولت 
انداخته شود و راحت انگشت اشاره به سمت دولت برود 
بلکه باید وحدت و انسجام ایجاد کنیم و مجموعه های 
نظام، دولت و مردم در کنار هم باشند. وی با اشاره به 
فضای مجازی، تصریح کرد: ایــن یک ضایعه بزرگی 
است که فضای مجازی عالوه بر ترویج بی بند و باری 
در بین جوانان نقش تخریبــی مهمی به خصوص در 
شرایط کنونی دارد؛ لذا مســئوالن باید توجه داشته 
باشند که شــبکه های اجتماعی تاثیرشان در تغییر 
فرهنگ جامعه بیش از آن چیزی اســت که ما لمس 
می کنیم. عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور با 
بیان اینکه جریانی چون اصولگرایی نباید تنها در زمان 
انتخابات خود را نشــان دهد بلکه باید در موضوعات 
مختلف مانند همین فضای مجازی ورود کند، گفت: 
مجموعه اصولگرا می تواند به رهبر معظم انقالب بسیار 
کمک کند و مشاوری خوب باشد، حقایق را انتقال دهد 
و به بررسی و حل مســائلی که اصل نظام را به چالش 

می کشد، بپردازد.

همه مشکالت نباید به دوش 
دولت انداخته شود

عضو شورای عالی حوزه های علمیه:

روحانیت

ویژه

کافه سیاست

عکس  روز 

سرباز اسراییلی در حال 
پرتاب نارنجک صوتی 

به سوی فلسطینیان

دشمنان هم پیمان شدند تا برای نظام اسالمی 
مشکل ایجاد کنند

پیشنهاد سردبیر:

حســینعلی امیری، معــاون پارلمانی رییس 
جمهور با بیان اینکه ســه میلیون نفر درگیر 
موسسات مالی غیرمجاز بودند، گفت: مطالبات 
98 درصد از ســپرده گذاران موسسات مالی 
غیرمجاز و موسسات مجاز غیرمنضبط پرداخت 
شده اســت. وی گفت: قوه قضائیه باید زودتر 
دستور فروش اموال شناسایی شده موسسات 
مالی غیرمجاز را بدهد تا حدود ۶0 هزار نفر که 
همچنان جزو طلبکاران این موسسات هستند 
بتوانند به مطالباتشان برســند. امیری افزود: 
مشکالت این موسسات مربوط به دولت یازدهم 
و دوازدهم نیست و ســوء استفاده کنندگان از 
اعتماد مردم باید پاســخگو باشند.وی گفت: 
دولت به تنهایی نمی تواند مشکالت کشور را 

حل کند بلکه نیاز به همکاری دارد.

پرداخت ۹۸ درصد از مطالبات 
سپرده گذاران موسسات مالی

محمدرضا پور ابراهیمی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

پارلمان

نوه حضرت امام خمینــی)ره(  در مورد حوادث اخیر 
اظهار کرد: تجربه به ملت ما آموخته و باید بیاموزد که 
نقد صحیح و سالم بسیار الزم است، اما بدانیم که راه حل 

مشکالت، گفت وگو و نقد هنجارمند است.
وی بــا بیــان اینکــه »بــا ساختارشــکنی و نقــد 
ساختارشــکنانه و هنجارشــکنانه هیچ کس سودی 
نبرده و نخواهد برد«، خاطرنشــان کرد: باید بدانیم 
اشکاالت کشور ما با آرامش، گفت وگو، صحبت و تعامل 

حل شدنی است.
اگر می بینیم گروه هایــی می خواهند اختالف افکنی 
کنند و قومیت ها را به جان هم اندازنــد و در کالن و 
خرد ایجاد اغتشــاش کنند، بدانیم که مسیر صالح 
مردم تند یا کند، این است که با نظام اسالمی، رهبری 
عزیز و فرزانه و کمک کار دولت باشیم که راه دیگری 

وجود ندارد.
وی  تصریح کرد: بدانیم راه حل مشکالت عبارت است 
از آرامش و اقدام گام به گام، چون اگر کشور فضای آرام 
نداشته باشد و مردم آرامش نداشته باشند پیشرفت ها 

سخت تر و بلکه مهار خواهد شد.

با ساختارشکنی، هیچ کس 
سودی نبرده است

سیدعلی خمینی:

دیدگاه

محمدرضــا پورابراهیمی اظهار کــرد: تصور 
ما این اســت که بخشــی از آنچه که امروز در 
گروه های مختلف در بحث مســائل اقتصادی 
به عنوان مطالبه مطــرح  و در قالب تجمعات 
دیده می شود، قاعدتا مطالبات بحق مردم است 
و همه ما اعم از مجلس و دولت باید پاســخگو 
باشــیم. وی تصریح کرد: مجلس و دولت باید 
مســائل مربوط به این بخش را پیگیری کرده 
تا هر چه سریعتر با اقدامات کوتاه  و میان مدت 
خود در راستای کاهش مشــکالت و افزایش 
توانمندی ها و ارتقای معیشت مردم اقدام کند.

وی اضافه کرد: در این فضا این گونه مطالبات 
مردم مطرح می شود و برخی مشکالت آنها در 
یک پروسه زمانی قرار می گیرد که این نیازمند 

اهتمام و توجه بیشتری است.

باید در برابر مطالبات مردم 
پاسخگو باشیم

پیشخوان

بین الملل

تسنیم: شهریار حیدری گفت: مقام معظم رهبری فرمودند افرادی 
که مسئولیت دارند باید نسبت به مسائل و مشکالت کشور و مردم 
پاسخگو باشند. شهریار حیدری، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور 
و دبیر ستاد مرکزی اربعین در گفت و گو با قدس، گزارشی از دیدار 
چهارشنبه گذشته اعضای ستاد اربعین با مقام معظم رهبری ارائه 
داد.وی گفت: در این دیدار که با حضور جمع کثیری از اندیشمندان 
و صاحب نظران حوزه های فرهنگی و اجتماعی با محوریت و کارکرد 

اربعین انجام شد، مقام معظم رهبری به فلسفه تبلیغات در اسالم و 
جهان کنونی اشاره داشته و با بیاناتی کارشناسی نقش تبلیغات در 

کارکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را تبیین کردند.
وی به بخشی دیگر از ســخنان رهبری اشــاره و اضافه می کند: 
ایشان با بیان نیاز به هوشیاری تمامی مسئوالن و مردم در مقابل 
توطئه دشمنان یادآور شدند آنها همواره با اهرم تبلیغات از ابتدای 
شکل گیری انقالب تاکنون علیه کشور از ابتدای شکل گیری انقالب 

تاکنون نقش منفی ایفا کرده اند. کارهای مثبت نظام را نادیده گرفته 
و کوچک ترین اتفاق در کشور را به وسیله بنگاه های خبر پراکنی 

برجسته می کنند.
وی یادآور می شود: تیزبینی مقام معظم رهبری نسبت به هوشیاری 
و آگاهی مسئوالن و مردم از نکات قابل توجهی بود که در این جلسه 
به آن اشاره کردند. همینطور ایشان فرمودند افرادی که مسئولیت 
دارند باید نسبت به مسائل و مشکالت کشور و مردم پاسخگو باشند.

تاکید رهبرانقالب بر لزوم پاسخگویی مسئولین نسبت به مشکالت مردم
 روحانی: مردم پاسخ 

آشوبگران را می دهند
 روحانــی: همیشــه 
نمی شود مریض را با قرص 

درمان کرد

 رییس قــوه قضائیه: 
از  مــردم  مســیر 

اغتشاشگران جداست

 گاردین: الشخورهای 
سیاسی در آسمان ایران به 

پرواز در آمدند

 جهانگیری: به امنیت 
کشــور فکر کنیــم، نه 

امنیتی شدن آن

اقتصاد مــا، جراحی 
می خواهد

خبرگزاری انگلیســی رویترز طی گزارشــی که آن را 
در تیتر اول خود قرار داد به تجمعــات اخیر در تهران 
پرداخت. رویترز که در تمــام طول گزارش خود تالش 
کرده بود تا با نگاهی از بیرون و کلی به مسئله بپردازد؛ 
اما به ناگاه بــه یک اتفاق جزئی در خــالل تجمع یکی 

از شهرستان ها اشــاره کرده و می نویسد:»ویدئوهای موجود در شــبکه های اجتماعی نشان می دهد که 
معترضین در شــیراز تالش می کنند تا بنر تصویر قاســم سلیمانی را پایین بکشــند. فرمانده قدرتمند 
نیروی قدس سپاه پاسداران که مســئولیت عملیات های خارجی در عراق و ســوریه و هرجای دیگری! 
را بر عهده دارد.«این رســانه انگلیســی در ادامه به حمایت آمریکا و کانادا از تجمعات اخیر نیز اشــاره 
 می کند. خوشــحالی این رسانه انگلیســی از پاره شدن عکس حاج قاســم در یک اغتشاش، امر پنهانی

 نیست.

بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و ســیما طی بیانیه ای اقدام 
ساختارشکنانه برخی اساتید این دانشگاه را محکوم و نسبت 

به این اقدام اعتراض کرد.در بخشی از این بیانیه آمده است:
متاســفانه این روزها و در حالی که هنوز چند روز از حماسه 
نهم دی ماه نگذشته و کشور آبستن اغتشاشات و فتنه داخلی 

جریانات معاند و ضد انقالب است، برخی از اساتید و دانشجویان در دانشگاه صدا و سیما در دفاع از رژیم کودک کش 
و غاصب صهیونیستی و شیطان بزرگ، روزنامه کیهان را روی نماد این دو رژیم انداخته و وارد دانشگاه صدا و سیما 
می شوند.آیا جای چنین اساتیدی در دانشگاه صدا و سیماست؟شایسته نیست یکی دو استاد دانشگاه صداوسیمای 
جمهوری اسالمی، شأن استادی را رعایت نکنند و به اراده و اعتقاد دانشجویان و اساتید در نشان دادن نفرت و انزجار 
خود از حمایت های کاخ سفید از رژیم غاصب صهیونیستی، بی حرمتی کنند و با ژست روشنفکرمأبانه خود به جای 

قدم گذاشتن بر روی پرچم شیطان بزرگ، پای بر روزنامه ای که اسم جالله دارد، بگذارند. عجبا از این درک و شعور!

 »رویترز« از
  سردار سلیمانی
 انتقام گرفت

اقدام عجیب برخی 
از اساتید دانشگاه 
صداوسیما
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آب،برقوگازسال۹۷گراننمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

ایجاد سامانه های اطالعاتی 
بسترساز عدالت مالیاتی

شفافیت در عملکرد و قوانین اقتصادی، متضمن 
سالمت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و ایجاد 
اعتماد متقابل میان دولت و شهروندان است. عدم 
شفافیت اقتصادی نیز به نوبه خود راه را بر تحقق 
عدالت مالیاتی می  بندد؛ چرا که اطالعات شفاف 
در هر حوزه ای اولین الزمه اجرای عدالت است. 
یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد غیرشفاف، 
اصالح و بهبود ســاختار نظام مالیاتی کشــور 
اســت. پیش نیاز اصالح نظــام مالیاتی نیز یک 
سیستم اطالعاتی جامع اســت؛ چرا که با نبود 
اطالعات جامع، عدالت مالیاتی ایجاد نمی شود. 
راه حل رفع این مشکل ایجاد شفافیت در اقتصاد، 
دسترسی نظام مالیاتی به اطالعات و نظام مند 
کردن سیستم هاست از این رو صورت معامالت 
فصلی سندی مهم درنظام اقتصادی کشور است. 
زیرا اطالعات مندرج در آن، زمینه  ساز شفافیت 
اقتصادی وتامین کننده عدالت مالیاتی اســت. 
براساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم 
به منظور شــفافیت فعالیت اقتصادی و استقرار 
نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی پایگاه اطالعات 
هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل 
مواردی نظیر اطالعات مالــی، پولی و اعتباری، 
معامالتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی 
و حقوقی در ســازمان امور مالیاتی کشور ایجاد 
می شود. سازمان امورمالیاتی کشور، درراستای 
اجرای سیاســت های دولت مبنی بر توســعه 
خدمات الکترونیکی، با پیاده سازی طرح جامع 
مالیاتی وشــفافیتی که ارسال صورت معامالت 
فصلی درمبادالت اقتصادی به همراه دارد بستر 
مناسبی را برای رعایت عدالت و رشد و شکوفایی 

اقتصاد کشور فراهم می کند.
جهت دریافت مجموعه مدون گزارش های 
تحلیلی با محوریت مباحث مالیاتی به اداره 
روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان 

مراجعه فرمایید.

بازار

پرزگیر لباس

به منظور جلو گیری از فرسایش بادی؛
جمع آوری بذر تاغ در اصفهان

با همت بهره برداران منابع طبیعی، جمع آوری بذر 
تاغ در اراضی بیابانی استان آغاز شد.

رییس اداره امور بیابــان اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: با همت برخی 
از بهره برداران و تشکل های مردم نهاد در مناطق 
بیابانی استان بیش از دوتن بذر تاغ جمع آوری شد.

حســینعلی نریمانی کاهش هزینــه خرید بذر، 
افزایش اشتغال و مشــارکت دادن جوامع محلی 
 را از مزایای اجرای این طرح اعــالم کرد و افزود:

 پیش بینی می شود تا پایان امسال بیش از 5تن 
بذر تاغ جمع آوری شود . 

وی گفت: گونه تاغ از گیاهان مقاوم به خشــکی 
است که نقش بســزایی در جلوگیری از فرسایش 
بادی در مناطق بیابانی دارد و بذر آن در فصل پاییز 

و زمستان جمع آوری می شود. 

روابط عمومی اداره کل تعاون اعالم کرد:
جلوگیری از فعالیت 

دفاترکاریابی در اصفهان
مجوز فعالیت چهار دفتر کاریابی در استان باطل 

شد.
مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان گفت: مجوز فعالیت دفتر 
»کارساز جوان« و »کارجو« در اصفهان، »یاسین« 
در شهرضا و »همراه« در اردستان بر اساس ماده 9 
آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه 
کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه ،به دلیل غیر 

فعال بودن و نداشتن عملکرد مثبت باطل شد.
هم اکنون 56 دفتر مشــاوره شــغلی و کاریابی 
غیردولتی داخلی و 8 دفتر مشاوره شغلی و کاریابی 
غیردولتی خارجی در استان اصفهان فعال  هستند.

دفاتر کاریابی غیردولتــی بین المللی)خارجی( با 
توجه به افزایش شمار کارجویان در استان و تقاضا 

برای کار در سایر کشورها، ایجاد شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
آب، برق و گاز سال ۹۷ گران 

نمی  شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: 
بر اساس مصوبه این کمیسیون قیمت آب، برق و 

گاز در بودجه سال آینده افزایش نخواهد یافت.
علی اصغر یوسف نژاد افزود: سقف معافیت مالیاتی 
هم برای کارکنان دولتی و غیردولتی دو میلیون 

تومان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: سیاست های کلی در بودجه سال 9۷ با 
استفاده از دیدگاه کارشناسی در کمیسیون تلفیق 
بر مبنای واقعیت های جامعه و در جهت رفاه مردم 
به ویژه افــراد کم درآمد و متوســط جامعه مورد 

بررسی و تصویب قرار می گیرد.
یوسف نژاد افزود: بر اساس الیحه پیشنهادی دولت 
برای بودجه سال 9۷ درآمدهای نفتی 1۰1 هزار 
میلیارد تومان اســت که ۳۲ درصد آن معادل 16 
میلیارد دالر به صندوق توســعه واریز می شود و 
ســه درصد دیگر معادل پنج هزار میلیارد تومان 
به مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم اختصاص 

خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: 
میزان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده 
هم در ســقف 1۲8 هزار میلیارد تومان امسال در 
نظر گرفته شده است، اما مقرر شده تا جنبه های 

جدید مالیاتی شناسایی شود.
یوسف نژاد افزود: در بودجه سال آینده مقرر شده 
تا ۷6 هزار میلیارد تومان با استفاده از تسهیالت، 
 منابع بانــک ها و بخش خصوصی برای اشــتغال

 فارغ التحصیالن در نظر گرفته شود.

رییس دبیرخانه دائمی» سی. ان. جی«کشور در 
مراســم آغاز طرح ملی تعویض مخازن فرسوده 
خودروهای گازسوز در اصفهان گفت: حدود پنج 
میلیون و ۳۰۰ هزار خودروی دوگانه سوز در کشور 
وجود دارد که ۲ میلیون خودرو، تبدیل غیرمجاز 

بوده و بدون شناسنامه است.
محسن مشایخی با اشاره به اینکه الزم است این 
مخازن فرســوده هرچه زودتــر، تعویض و از رده 
خارج شــود، افزود: یکی از مشــکالت زمانی  رخ 
می دهد که خودروهای فرسوده از رده خارج شده 
و تعدادی از مخازن فرسوده آنها مجدد به چرخه 

حمل و نقل کشور باز می گردد. 
وی یکی از این اقدام ها را اجرای طرح ملی تعویض 
مخازن فرسوده خودروهای گازسوز در کشور بیان 
کرد و گفت: این طرح در مرحله نخســت به طور 
آزمایشی در پنج اســتان اصفهان، تهران، فارس، 
خوزستان و قزوین اجرا و سپس در همه استان ها 

اجرا می شود.
مشایخی با بیان اینکه این طرح شامل خودروهای 

سواری و سنگین اســت، افزود: در سال نخست 
اجرای این طــرح، حدود ۳۰۰ هــزار خودرو زیر 
پوشــش قرار می گیرد و اگر بانک های دیگر وارد 
این طرح شوند می توان تا سقف 6۰۰ هزار خودرو 

در سال را پوشش داد.
حدود پنج میلیون خــودروی دوگانه ســوز در 
کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۰۰ هزار 

دستگاه در استان اصفهان است.

رییس دبیرخانه دائمی سی.ان. جی  مطرح کرد:

200 هزار خودرو با مخازن فرسوده سی ان جی در اصفهان
رییس انجمن جایگاه های پمپ بنزین استان اصفهان با 
بیان اینکه پرداخت کارمزد جایگاه داران توسط دولت با 
تاخیر دو ماهه روبه رو شده است، گفت: با وجودی که 
جایگاه داران هزینه هایشان را به قیمت دالر پرداخت 
می کنند، اما کارمزد خود را از شرکت پخش فرآورده های 
نفتی به صــورت ریالی دریافت می کننــد. امیر آبدار 
در خصوص برخی صحبت ها مبنی بر ورشکســتگی 
9۰ درصد جایگاه های ســوخت در کشور، اظهار کرد: 
جایگاه های سوخت ورشکسته نیستند، اما مطالباتی 

از پخش فرآورده های نفتی دارند که البته بحق است.
وی با بیان اینکه تمام انجمن های جایگاه داران سوخت 
با مدیران شــرکت های نفتی همراه هســتند، افزود: 
بارها و بارها به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
وزارت نفت، معاونان وزیر نفت و ... برای مطالبات خود 
نامه نگاری کرده ایم.رییــس انجمن جایگاه های پمپ 
بنزین استان اصفهان با تشــریح مطالبات خود، اظهار 
کرد: جایگاه داران خواهان تعدیل کارمزدهای بنزین 
و نفت گاز هستند و باید ســال به سال نسبت به درصد 
تورم بانک مرکزی کارمزدها افزایش یابد که تاکنون این 

اتفاق صورت نگرفته است. وی در خصوص اینکه چرا این 
کارمزدها افزایش نیافته و مطالبات جایگاه داران به روز 
نشده است، گفت: به هر حال شرکت پخش فرآورده های 
نفتی گرفتار برخی مشکالت و معضالت است و طبق 
قوانین و با گذر از مراحلــی باید مطالبات جایگاه داران 
را پرداخت کنند این در حالی است که طی چند سال 
گذشته این صنف با افزایش حقوق و دستمزد کارگران، 

مالیات، بیمه و ... مواجه شده است.

رییس انجمن جایگاه های پمپ بنزین استان خبر داد:

تاخیر 2 ماهه در پرداخت کارمزد جایگاه داران اصفهان

شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی تجهیزات و تاسیســات سرمایشی و گرمایشــی )ترموتک( به میزبانی 115 
مشارکت کننده 16 دی ماه- در اصفهان برگزار می شود.

در این دوره نمایشگاه که از 16 تا 19 دی ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان 
برگزار می شود، نمایندگان استان های اصفهان، تهران، مازندران، آذربایجان شــرقی، البرز، یزد، خراسان رضوی، 
خوزستان، فارس، همدان و قم و نمایندگی های فروش کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، ترکیه، تایوان و بلژیک در 

فضایی به مساحت 9۲۰۰ مترمربع و در قالب چهار سالن نمایشگاهی حضور می یابند.

اصفهان میزبان شانزدهین 
 »نمایشگاه ترموتک«  

می شود

۱۶ دی ماه ؛

خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،466،000
تومان

737،000نیم سکه
تومان

432،700ربع سکه
تومان

281،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

138،288
تومان

      قیمت سکه و طال

پرزگیر لباس کلترونیک 
MC 3241 مدل

 41,000
تومان

پرزگیر لباس فیلیپس 
GC026/30 مدل

 51,900
تومان

پرزگیر لباس کلترونیک 
MC 3240 مدل

 49,000
تومان

پارکینگی که خاکستر شد
بر اثر وقوع آتــش ســوزی در پارکینگ یک 
مجتمع اسب ســواری بیش از هزار و ششصد 
خودرو در شــهر لیورپول انگلیــس در آتش 

سوختند.

عکس روز

سوخت

 مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اعالم خبر 
پر و مسدود شــدن ۷۲9حلقه چاه غیر مجاز در استان از 
ابتدای امسال، گفت: میزان آب صرفه جویی شده حاصل 
از انســداد این چاه هــای غیرمجاز بیــش از 15 میلیون 

مترمکعب است.
مسعود میرمحمدصادقی در هشتمین جلسه کمیته راهبری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در 
سال 96، اظهار کرد: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی موجود، 1۷ مورد جلوگیری از اضافه برداشت 
چاه های مجاز در استان اصفهان انجام شــده و یک میلیون و  6۰۰ متر مکعب نیز از این طریق در میزان آب 

صرفه جویی شده است.
وی با اعالم خبر پر و مســدود شــدن ۷۲9حلقه چاه غیرمجاز در استان از ابتدای امســال، گفت: میزان آب 

صرفه جویی شده حاصل از انسداد این چاه های غیر مجاز بیش از 15 میلیون مترمکعب است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان:

 ۷2۹ حلقه چاه غیرمجاز 
در استان مسدود شد

متخصصان شرکت فوالدمبارکه موفق به بومی سازی موتورهای 
باتوان باال در ناحیه نورد گرم شدند .

رییس خرید قطعات یدکی شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: با 
دستیابی به دانش فنی ساخت موتورهای نورد گرم ،کشورمان به 

جمع سازندگان این موتورها در جهان پیوست. 
احمد ذوالفقار بیک با اشاره به اینکه  این موتورهای فوق سنگین 
وزنی معادل  1۰۰ تن دارند و از روتور و اســتاتور تشکیل شده اند  

افزود: این موتورها پیش از این ، از ایتالیا وارد کشور می شدند .
وی قیمت ساخت داخل این موتور  را یک پنجم  نمونه خارجی بیان 
کرد و افزود : نمونه خارجی این موتور  ۲4۰ میلیارد ریال است در 
حالی که نمونه داخلی فقط با  4۰ میلیارد ریال  درمدت دو سال، 
طراحی و ساخته شــد.رییس خرید قطعات یدکی شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان گفت : با بومی سازی این موتور از خروج ساالنه 1۰۰ 

میلیون دالر ارز از کشورمان جلوگیری شد .

وی کاربرد این  موتور را  کاهش ضخامت ورق ورودی از قســمت 
نورد مقدماتی به قســمت کالف پیچه بیان کرد و افزود : خروجی 
ورق ها که از بین قفسه خارج می شود بین 1 و نیم  تا 16 میلی متر 

خواهد بود .
احمد ذوالفقار بیک افزود:در حــال حاضر 64 درصد قطعات مورد 
استفاده در شرکت فوالد مبارکه با صرفه جویی ساالنه ۲1۰ میلیارد 

تومان  ارز  از شرکت های داخلی تامین می شود.

دستاوردی دیگر در فوالد مبارکه اصفهان؛
پیوستن ایران به جمع سازندگان موتورهای نورد گرم 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه بهره برداری از کارگو ترمینال 5۰۰ 
میلیــون اعتبار نیــاز دارد، گفت: در کارگــو ترمینال 
اصفهان زیرســاخت های خوبی تدارک دیده شده که 

متاسفانه هنوز به بهره برداری نرسیده است.
حمیدرضا قلمکاری در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، تولید و صادرات محصوالت 
کشاورزی را بسیار سخت توصیف کرد و افزود: صادرات محصوالت کشاورزی در ایران دچار مشکل های 
تاریخی، نظیر مزیت نسبی است و با وجودی که ظرفیت های باالیی در این حوزه داریم از آنها غافل شده ایم. 
وی با بیان اینکه ارزش صادرات محصوالت کشــاورزی جهان در سال ۲۰15 معادل 1.5۷ تریلیون دالر  
بوده است، گفت: نکته قابل تامل این است که 1۰ کشور بزرگ صادراتی، ۷۳ درصد از این درآمد را به خود 

اختصاص داده اند و سهم ایران تنها ۳.98 میلیارد دالر بوده است.

اعتبار  ۵00 میلیونی 
 جهت بهره برداری
 از کارگو ترمینال

مهندس علیخانی، مدیر هسته گزینش استانداری و دبیر همایش یک روزه 
گزینشگران استان اصفهان با اشاره به سابقه تشکیل هسته گزینش به فرمان 
امام )ره(، اهمیت کار گزینشــگران در ارتقای کیفیت کاری سازمان را به 
مناسبت انتخاب افراد متعهد و دلسوز بسیار موثر خواند. وی ابراز امیدواری 
کرد تا اعضای هسته گزینش برای مدیران دستگاه های اجرایی شناخته شده 
باشند و یادآور شد: پیرو سخنان و سفارشات امام )ره( بتوانیم از آنها در تقویت 

و ارتقای نظام استفاده کنیم. 

رسول موسی رضایی، مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان نیز با ابراز خرسندی 
از میزبانی همایش گزینشگران، به تشریح عملکرد برق منطقه ای در راستای 
خدمت رســانی پرداخت و با اشــاره به کارنامه درخشان شــرکت برق در 
سال های بعد از انقالب در بین دستگاه های اجرایی استان، از نصب بیش از 
۷۳ هزار مگاوات و رتبه چهاردهم قدرت تولید برق در دنیا و رتبه اول در بین 
کشورهای خلیج فارس و منطقه به لحاظ قدرت تولید و شبکه انتقال خبر داد. 
وی با اشاره به سابقه صنعت برق در استان اصفهان از سال 1۳۰4، با نصب دو 

مولد هیزم سوز 9۰ کیلوولتی که فقط برق منطقه محدودی را در ساعات شب 
تامین می کرد و سپس با رشد کارخانه های نساجی در اصفهان مولدهای 
بیشتری نصب شــدند، گفت: اســناد و مدارکی برای تهیه کتابی با سابقه 
بیش از 5۰ ســال فعالیت صنعت برق در استان اصفهان به عنوان یک سند 
تاریخی و پژوهشی برای مطالعات فرآیند صنعت برق جمع آوری کرده ایم. 
وی از وجود 1۳ نیروگاه در منطقه اصفهان خبر داد که 1۰ درصد برق کشور 
را تولید می کند و افزود: متاســفانه به علت کمبود بارش، نیروگاه ها دچار 
مشکالتی شده اند که نمی توانیم ظرفیت مورد انتظار را تولید کنیم. موسی 
رضایی گفت: قبال 1۲ درصد تولید و مصرف برق را داشتیم در حالی که فعال 
مصرف ما بیش از تولید منطقه ای است. وی جایگاه اصفهان را کریدور انرژی 
الکترونیکی شمال و جنوب کشور نامید که پایداری این خطوط از وظایف برق 
منطقه ای اصفهان است. موسی رضایی بیان کرد: اکنون با 18۰ پست انتقال، 
برق استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری تامین می شود. مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای اصفهان با اشاره به فعالیت ۲4 ساعته چندین هزار نفر 
پرسنل برای پایداری شبکه در منطقه و به عنوان جانشین تهران، مجموع 
فعالیت های هســته گزینش در منطقه اصفهان را بررســی 4 هزار و ۳6۷ 
پرونده در برق منطقه ای اصفهان اعالم کرد. شجاعی، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و منابع انسانی استانداری اصفهان هم در این همایش با اشاره به 
رشادت های شهدا، جانبازان و ایثارگران اصفهان و نخبه های علمی برتر در 
بسیاری از صحنه های انقالب و جنگ تحمیلی، حضور پررنگ مردم اصفهان 
به عنوان سرمایه های اجتماعی در کنار دولت را قابل تقدیر دانست. وی شغل 
و مسئولیت گزینشگران را بسیار حساس و سنگین توصیف کرد و دستور امام 
)ره( مبنی بر تشکیل هسته های گزینش، بسیج و سپاه را ناشی از آینده نگری 
و تعقل ایشان نامید. وی با ابراز تاسف از مدیرانی که به لحاظ ناکارآمدی در 
سال های اخیر، سرمایه های بسیاری را از بین بردند، گفت: گزینشگران باید 
از نظر تقوا، اعتدال و اخالق جزو بهترین ها و به دور از هر گونه تنگ نظری 
باشند. آنها باید برای همگام شدن با سیاست های حاکمیت و نظام، خود را 

به روز  کنند. 

در همایش گزینشگران استان اصفهان مطرح شد:

بهروزشدنگزینشگران،همگامیباسیاستهایحاکمیتونظام

همایش گزینشگران استان اصفهان به میزبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان به مناسبت گرامیداشت ۱5  فرزانه افسرطه
دی ماه، سالروز تشکیل هسته گزینش به فرمان امام )ره( با حضور مدیران و گزینشگران از سازمان های 

اجرایی استان برگزار شد. 
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رییس صدا و سیمای مرکز اصفهان:
کوتاه بودن آثار، ویژگی بارز 

جشنواره تولیدات رسانه ای است
رییس صدا و ســیمای مرکز اصفهان، در مراسم 
اختتامیــه نخســتین دوره جشــنواره تولیدات 
رسانه ای ۱۲۰ ثانیه،گفت: رسانه های مجازی در 
مسیر توسعه رســانه ای قدم برمی دارند و الزمه 

مواجه شدن با آنها، آگاهی و شناخت است.
مسعود احمدی افزادی گفت: در این ایام باید بیشتر 
از همیشه به یاد امام راحل)ره(، نفس قدسی ایشان 
و مسئله والیت باشیم و ولی شناسی مان را مورد 
بررسی قرار دهیم.وی گفت: وظیفه اصلی بر عهده 
هنرمندان اســت. مدیر کل صدا و سیمای مرکز 
اصفهان افزود: موجز و کوتاه بودن آثار، ویژگی بارز 

این جشنواره رسانه ای بوده است.

 معاون فرهنگی و هنری سازمان 
فرهنگی اجتماعی منصوب شد

محمدعیدی،معاون شــهردار و رییس ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
طی حکمی، حمید دهقانی را به ســمت معاون 

فرهنگی و هنری این سازمان منصوب کرد.
محمد عیدی از تالش های مهرداد کاظمی معاون 
فرهنگی ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان در زمان تصدی مســئولیت کاری شان، 

تقدیر و تشکر کرد.

 برگزاری نمایشگاه نقاشی 
در موزه هنرهای معاصر

نمایشــگاه آثار »مرتضی نعمت اللهی« شــامل 
۳۲ مجســمه و ۵۰ قطعه طراحی و نقاشــی، روز 
جمعه ۱۵ دی ماه از ساعت ۱6 در موزه هنرهای 
معاصر اصفهان، با حضور اعضای محترم شــورای 
اسالمی شهر و مسئولین سازمان و معاونت فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان، در سالن 
همایش های کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 

برگزار می شود.

سال پرباِر »بابک«

این روزها کم نیستند هنرمندانی که از شرایط 
بد اقتصادی سینما و بیکاری گالیه دارند اما در 
همین شرایط و با بررسی فیلم های راه یافته به 
بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر، درمی یابیم که 
برخی بازیگران ازجمله بابک حمیدیان فقط 4 
فیلم در جشنواره دارد که نشان می دهد یک سال 
گذشته برای او بسیار پرکار و خوب بوده است. 
بعد از او سحر دولتشاهی و هادی حجازی فر جزو 

بازیگران پرکار جشنواره محسوب می شوند.
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، از دوازدهم 

تا بیست و دوم بهمن ۱۳۹6 برگزار خواهد شد.
تعداد حضور بازیگران در فیلم ها به شــرح ذیل 
است:4 فیلمه ها: بابک حمیدیان: به وقت شام، 
سرو زیر آب، جشــن دلتنگی، مصادره. ۳فیلمه 
ها: هادی حجازی فر: التاری، دارکوب، به وقت 
شام.سحر دولتشاهی: چهارراه استانبول، عرق 
ســرد، امیر.۲ فیلمه ها:محسن کیایی: چهارراه 
استانبول، جشن دلتنگی. نیکی کریمی:کامیون، 
دارکوب. سعید آقاخانی:کامیون، ماهورا. امین 
حیایی: دارکوب، شــعله ور. مینا ساداتی:جشن 
دلتنگی، سرو زیر آب.ساعد سهیلی: اتاق تاریک، 
التاری. فرخ نعمتی: امپراطور جهنم، ســرو زیر 
آب. امیر جدیدی: تنگه ابوغریب، عرق ســرد. 

جواد عزتی: تنگه ابوغریب، التاری.

به خانم های متاهل در سینما 
نقش نمی دهند

 لیال بوشهری بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون، 
در خصوص فعالیت های خود در عرصه بازیگری 
گفت: به تازگی بازی در فیلم سینمایی با موضوع 
کودکان را به کارگردانی »علی پویان« به پایان 
رسانده ام اما این روزها بیشتر به فکر این هستم 
که خودم وارد عرصه کارگردانی و ســاخت اثر 
شــوم.پیش از این، ســابقه کارگردانی تئاتر را 
داشته ام اما این نخســتین تجربه تصویری من 
خواهد بود. وی در رابطه با کــم کاری خود در 
ســینما افزود: این روزها وضعیت بازیگری در 
سینما اصال خوب نیست و هر شخصی که پول 
داشته باشــد به هر چه که می خواهد می رسد. 
بارها به من پیشنهاد بازی داده شده و وقتی به 
دفتر ســینمایی می روم می گویند چقدر پول 
داری؟ این روزها شما بدون حتی اندکی تجربه 
می توانید با فراهم آوردن پول، نقش اول را بازی 
کنید.او از وجود روابط نادرست در سینما پرده 
برداشــت و ادامه داد: اتفاق تاسف باری که این 
روزها بسیار دیده می شود این است که برخی 
از بازیگران زنی که متاهل هستند پیشنهادات 
بســیار کمی به آنها می شــود؛ درحالی که اگر 
مجرد باشــند به راحتی برای نقــش ها دعوت 

می شوند. 
این اتفاق به شدت در سینما رایج شده است. این 
بازیگران مجرد به سینما وارد شده و با خودشان 
سرمایه هم می آورند و طبعا به نقش های بسیار 

بزرگ نیز خواهند رسید.

کوروش تهامی:
یک تصمیم غلط،تمام زندگی 

یک هنرمند را نابود می کند
کوروش تهامی بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره 
به مشــکالت به وجود آمده در جشنواره فیلم 
فجر سال گذشته گفت: سال گذشته انتقادات 
بســیاری به نحوه داوری های جشــنواره فیلم 
فجر شد و اکثر منتقدین و خبرنگاران از اسامی 
اعالم شده شگفت زده شدند اما آیا کارشناسی 
درستی بعد از جشنواره صورت گرفت؟ آیا کسی 
طی یکسال گذشته به آسیب شناسی جشنواره 
فجر پرداخته است؟وی در همین راستا افزود: 
متاسفانه جشــنواره فیلم فجر تنها دو ماه تب و 
تاب دارد و بعد از آن همه چیز فراموش می شود 
و هیچ تالشی برای رفع مشکالت سال گذشته 
انجام نمی گیرد. فجر متاســفانه نگاه بلندمدت 
نداشته و مقطعی برگزار می شود و هر ساله تمام 
برنامه شــان تغییر پیدا می کند.بازیگر سریال 
زیر تیغ ادامه داد: اعتقــاد دارم که خبرنگاران و 
منتقدین باید ریزبینانه تر و با جسارت بیشتری 
دست های پشت پرده و سیاســت های اشتباه 

سینما را رو کنند. 
باورتان نمی شــود؛ اما یک تصمیم غلط ممکن 
است تمام زندگی یک هنرمند را نابود کند. جایزه 
فجرمی تواند بسیاری از اتفاقات و آینده هنرمند 
را تغییر دهد؛ جایزه ای که گاها به ناحق از وی 

گرفته می شود.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان در این خصوص بااشاره 
به اینکه فرهنگ سازی تفکیک زباله، شامل حوزه های مختلفی می شود، 
به خبرنگار روزنامه زاینده رود گفت: با وجود این اقدامات انجام شده در 
جهت فرهنگ سازی شهروندان، هنوز جای کار بیشتری وجود دارد. سعید 
امامی تصریح کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتیم مانور تفکیک زباله را از 
مبدأ را در سطح شهر اجرا کنیم.به گفته این مقام مسئول، آموزش دقیق 
تر و کامل تر تفکیک پسماند از مبدأ به شهروندان، باعث کاهش هزینه 
های بعدی برای تفکیک در خطوط پردازش پسماند می شود.دبیر کمیته 
فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان گفت:  این اقدام فرهنگی ضمن 

اینکه باعث افزایش کیفیت محصوالتی می شــود که در فرآیند بازیافت 
تولید می شود، هزینه های شهر در زمینه تفکیک زباله را کاهش می دهد 

و سود آن به شهروندان می رسد.
شعار مانور فرهنگ سازی تکفیک زباله»لطفاقاطی نکنید« 

است
امامی با اشاره به اینکه در سال های گذشته اقدامات خوبی در این زمینه 
صورت گرفته است، اذعان داشــت: این برنامه ها، باعث افزایش میزان 
تفکیک پســماند در مبدأ شده اســت.دبیر کمیته فرهنگ شهروندی 
شــهرداری اصفهان در ادامه شــعار این مانور را »لطفا قاطی نکنید« 

اعالم کرد.
امامی با اشاره به اینکه برداشــت اولیه شهروندان از این شعار این است 
که عصبانی نشوند، بیان کرد: اگر شهروندان با تامل بیشتری به پیام ها 
و تصاویر آن توجه کنند، متوجه می شوند که منظور این شعار مخلوط 
نکردن پســماندهای خشــک و تر، عالی و غیرعالی است.دبیرکمیته 
فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان در مورد جزئیات این مانور با اشاره 
به اینکه برای اجرای مانور مذکور چند طرح گرافیکی آماده شده، تصریح 
کرد: ۱۰۰هنرور، وظیفه حمل و رســاندن پیام ها به شهروندان سطح 
شهر، توسط سازه های همراه برد را به عهده دارند.امامی تاکیدکرد: مانور 

»لطفا قاطی نکنید«، شروع یک حرکت فرهنگی است.
 ادامه مانور لطفاقاطی نکنید تا فردا 

دبیرکمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان در پایان خاطرنشان 
ســاخت: این پیام ها، عالوه بر فرهنگ سازی از طریق مانور مذکور، در 

ایســتگاه های اتوبوس نیز در معرض 
نمایش قرار می گیرد تا جریان سازی 
در این زمینه اتفاق افتاده و این دغدغه 
برای همه پررنگ تر شود.امامی با اشاره 
به اینکه این مانور از روز دوشنبه شروع 
شــده و تا فردا ادامه دارد، گفت: مانور 
تفکیک زباله از مبدأ طــی چهار روز، 
در سه نوبت در سطح شــهر اجرا می 
شــود.دبیرکمیته فرهنگ شهروندی 
شــهرداری اصفهان در مورد جزئیات 
زمان اجرای مانور »لطفا قاطی نکنید«، 
با اشاره به اینکه برنامه مذکور، صبح ها 
از ساعت 7 تا ۹ اســت افزود: ظهرها از 
۱۲:۳۰ تــا ۱۵ در ۳۰ چهارراه پرتردد 
شــهر اجرا می شــود. به گفته امامی، 
زمان اجرای آن در شب های زمستانی 

 از ســاعت۱8 تــا ۲۲ در اماکن شــلوغ و محل های پرجمعیت شــهر
 است.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری، از مزایای یک مانور فرهنگی در شهر  می گوید:

 »لطفا قاطی نکنید«

این روزها شهر، شاهد برگزاری مانوری با نام »لطفا قاطی نکنید«، با هدف فرهنگ سازی در زمینه تفکیک زباله از مبدأ است.این مانور با همکاری 
سازمان مدیریت پسماند و کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان به مدت چهار روز و با مشارکت 100 هنرور در سطح شهر اجرا می شود.

 آموزش کامل تر 
تفکیک پسماند 

از مبدأ به 
شهروندان، باعث 
کاهش هزینه های 

بعدی برای 
تفکیک در خطوط 

پردازش پسماند 
می شود

چهره ها

 »لطفا قاطی نکنید«

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

مدیر خانــه کاریکاتور و طنز حوزه هنری اســتان 
اصفهان اظهار کرد: برنامه روتین خانه کاریکاتور تا 
آخر سال به صورت جلسات هفتگی برگزار می شود.

پیام پورفالح ابراز داشــت: هدف خانه کاریکاتور، 

پرورش هنرمندان کاریکاتوریســت اســت که با 
مباحث آموزشی جلسات محقق می شود، همچنین 
فضا سازی برای خلق اثر و تولیدات کاریکاتور نیز از 

دیگر اهداف جلسات است.

وی تصریــح کــرد: کارگاه های خانــه کاریکاتور 
پوشش دهنده بخش آموزشی و کمی و کیفی آثار 
هنرمندان است که در این سال ها توانسته به این 

هدف جامه عمل بپوشاند.
مدیر خانــه کاریکاتور و طنز حوزه هنری اســتان 
اصفهان، در خصوص کسب افتخارات اعضا اذعان 
داشت: اعضای خانه کاریکاتور جوایز بسیار زیادی 

در طول سال کسب می کنند که اگر بخواهم به یکی 
از مهم ترین  آنها که اخیرا اتفاق افتاده اشاره کنم، 
کسب مقام برتر بخش آزاد از یازدهمین دوساالنه 
بین المللی کاریکاتور تهران توســط مهناز یزدانی 
است که جزو افراد پرافتخار خانه کاریکاتور است و 
در حوزه پویانمایی نیز کارگردانی می کند و در آن 

حوزه نیز جوایز متعددی داشته است.

مدیر خانه کاریکاتور و طنز حوزه هنری استان:
مهناز یزدانی، از افراد پرافتخار خانه کاریکاتور است

سریال»دوریت کوچولو« میهمان شبکه چهار شد
مجموعه تلویزیونی »دوریت کوچولو« اثر چارلز دیکنز هر روز ســاعت ۱8:۱۵ از شبکه چهار سیما به نمایش 

در می آید.
به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، »دوریت کوچولو« نام یک مجموعه تلویزیونی انگلیسی است که در 

سال ۲۰۰8 بر پایه رمان دوریت کوچک اثر چارلز دیکنز ساخته شده است.
فیلمنامه »دوریت کوچولو« بیانگر داستان زندگی امی دوریت )با بازی کلیر فوی( است؛ دختری ۲۱ ساله که 
پدرش به علت بدهی زیاد در زندان مارشال سی به سر می برد. امی با خیاطی و کار کردن برای خانم کلنام )با بازی 
جودی پارفیت( مخارج خانه را تامین و به پدرش کمک می کند. بازگشت پسر صاحب کار امی، آرتور کلنام)با 
بازی متیو مک فیدن( از سفر چین، سرنوشت را به گونه دیگری برای امی و خانواده اش رقم می زند. آرتور به دنبال 

حل معمایی در ارث و میراث خانواده اش است که در همین حین با امی آشنا می شود.
»دوریت کوچولو« توسط ســه کارگردان ساخته شده و متن فیلمنامه اقتباســی آن را اندرو دیویس به رشته 

نگارش درآورده است.
این سریال به عنوان »بهترین مینی ســریال تلویزیونی«، برنده 7جایزه امی، ۵ جایزه بفتا و جایزه گلدن گلوب 
شده است. مجموعه 8 قسمتی »دوریت کوچولو« به کوشش واحد تامین برنامه شبکه چهار سیما، هر روز ساعت 

۱8:۱۵ به روزی آنتن شبکه چهار سیما می رود.

همزمانی تولد پدر و مادر احسان 
خواجه امیری

احسان خواجه امیری با به اشتراک گذاشتن پستی در 
اینستاگرام، تولد پدر و مادر خود را تبریک گفت. احسان 
خواجه امیری، خواننده پاپ با انتشــار عکسی از پدر و 

مادرش، تولد آن دو را تبریک گفت.او نوشت:
پدر و مادر عزیزم، تولد جفتتون مبارک!
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روزنامه هــاي آمریکا 

نویــه۲۰۰۳  ژا اول 

مــردم  از  عکســی 

افغانستان گذاشته و 

نوشته بودند فقر بیداد 

مي کند، ولــي علت 

آن را ننوشته اند. اگر 

این روزنامه ها تاریخ 

دویست ســال اخیر 

افغانســتان را مــرور 

کنند خواهند دید که 

سیاست هاي انگلستان در قبال آن ســرزمین و رقابت با روسیه، 

افغان ها را گرفتار این مشکالت کرده اســت که هنوز هم معلوم 

نیست چه زماني پایان خواهند یافت.

عکسی از فقر در افغانستان

چاپ دوم کتاب »چشم روشنی« اثر کوثر لک، از سوی نشر شهید کاظمی روانه بازار کتاب شد.این کتاب با زبان داستان، حال و روز همسران جانباز را روایت می کند و 
چهره ای متفاوت از این افراد را به تصویر می کشد. در این کتاب می خوانید: »همان اول زندگی فهمیدم به اندازه فامیل هایم او دوست و آشنا دارد. با اینکه آن زمان بیست 
و چهار پنج سال بیشتر نداشت، هر شب مهمان داشتیم. برایمان کادوی عروسی می آوردند. یک شــب که مادرم آنجا بود گفت که زشته مهمان ها شام نخورده بروند، 
نگهشان دارید. مادر رفت سراغ مرغ پختن، من هم با اعتماد به نفس رفتم سراغ برنج و قابلمه. پلویی پختم که توی تاریخ ثبت شد. دانه های برنج طوری به هم چسبیده 
بود که مثل کیک قالبی از قابلمه بیرون آمد. وقتی دیس پلو را سر سفره گذاشتیم، سید جواد مثل قطعه های کیک پلوی شفته شده را می گذاشت توی بشقاب مهمان ها 
و با خنده می گفت:به هر نیتی دوست دارید این پلو را بخورید، به نیت آش، کیک یا...؛ همه خندیدند. خودم خنده ام گرفته بود. به خاطر این قضیه هیچ وقت سرزنش 
نشدم؛ از بس که با همه خرابکاری هایم تشویقم می کرد.« چاپ دوم این کتاب را با قیمت ۱۰ هزار تومان می توانید از فروشگاه اینترنتی »من و کتاب« خریداری کنید.

از سوی نشر شهید کاظمی  
صورت گرفت؛

چاپ دوم کتاب 
»چشم روشنی«   شر

ی ن
ها

زه 
تا

اعظم حاجی رضازاده

رویدادهای فرهنگی
رونمایی از رمان»پاییز پرستوی 

سفید« برپا می شود.

این آیین ساعت 1۸ در خانه 

خورشید واقع در میدان 

الله برگزار می شود.

برگزاری سومین دوره 

جلسات فیلمنامه خوانی 

این جلسه نیز با 

حضور»سعید محسنی« 

از 1۲ دی ماه  ساعت 1۶ در 

سالن آموزش کتابخانه 

مرکزی آغاز می شود.

نمایشگاه نقاشی 

»دوران رنگی«

عالقه مندان تا ۲۷دی ماه بجز 

روزهای جمعه وسه شنبه 

از ساعت 1۶تا۲0به گالری 

امروز، واقع در خیابان آبشار 

دوم، بن بست فرشید، 

پالک ۳۲4 مراجعه کنند.
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مفاد آراء
9/649 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید 
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 طبق مقررات سند 
 مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود.                                                                                                                                                                

سجادیه   عفت   1395/04/12 مورخ   139560302027004480 شماره  راي   -1
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   26947 شناسنامه  بشماره  القاسم  ابو  سید  فرزند 
1282197428 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
به مساحت 144  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5  از اصلي 10354  پالک 8 فرعي 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
2- راي شماره 139560302027008220 مورخ 1395/07/01 نقره محمودي برام 
فرزند اسکندر بشماره شناسنامه 1011 صادره از کوهرنگ بشماره ملي 5558971002 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1و2و3 فرعي از 
 اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 90/55 مترمربع. خریداري طي سند 
رسمي.                                                                                                                                               

3- راي شماره 139560302027015397 مورخ 1395/11/19 سیدهاشم موسوي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 988 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287800912 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 106 فرعي از اصلي 
 15302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/63 مترمربع. خریداري طي سند 
رسمي.                                                                                                                                                                           

4- راي شماره 139560302027015813 مورخ 1395/11/26 مریم خاصه تراش 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   5161 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  خوراسگاني 
1293416819 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
 213/62 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6789 پالک  زمین  قطعه  از 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
5- راي شماره 139560302027015814 مورخ 1395/11/26 فاطمه خاصه تراش 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   8416 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  خوراسگاني 
1283785943 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
 213/62 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6789 پالک  زمین  قطعه  از 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
طبیب  زهره   1396/04/03 مورخ   139660302027003638 شماره  راي   -6
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1293 شناسنامه  بشماره  سیدحسین  فرزند  پور  
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1287749895
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلي  از  فرعي   280 پالک 

117/35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
زاده  احمد حسین   1396/06/13 مورخ  شماره 139660302027006967  راي   -7
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   70658 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  صالتي 
1281805270 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/53 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
امیني فرزند  8-  راي شماره 139660302027007187 مورخ 1396/06/20 رضا 
عباس بشماره شناسنامه 476 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291422481 در چهار 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 6774 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 265/9 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139660302027007189 مورخ 1396/06/20  عزت امیني  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 8862 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283790491 در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 6774 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 265/9 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شماره 139660302027007719 مورخ 1396/07/01 حسین بابایی فرزند 
عبدالصمد بشماره شناسنامه 303 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289269742 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11932 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/30 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي جسین یادگاری بهارانچی .
11- راي شماره 139660302027007811 مورخ 1396/07/04  علي اکبر بوروني 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 6 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659574165 در 
ششدانگ یکباب گاراژ احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 300/31 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي منوچهر نقاش زاده .
شریعتي  محمد   1396/07/24 مورخ   139660302027008510 شماره  راي   -12
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   45 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  آبادي  کمال 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5649921202
مترمربع.   141/30 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12565 پالک 
ابری  روغنی  رمضان  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع   خریداري 

فرزند قنبر .
قضاوي  رجبعلي   1396/07/27 مورخ  شماره 139660302027008625  راي   -13
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  خوراسگاني 
از قطعه  بر روي قسمتي  احداثي  1291319689 در ششدانگ یکباب خانه قدیمی 
زمین پالک 5081-5080-5079 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/94 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
14-راي شماره 139660302027008647 مورخ 1396/07/27 سیدرسول سجادي 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  حسن  سید  فرزند  مولنجاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291684956
مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   43 اصلي  از  فرعي  1و2و3  پالک 
حسین رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   180/88 

 صغیر زاده .
عقیلي  محمد   1396/07/29 مورخ   139660302027008655 شماره  راي   -15
ملي  بشماره  کوهپایه  از  صادره   485 شناسنامه  بشماره  اله  فتح  فرزند  ئي  زفره 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5659005365
پالک 14 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 98/10 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حاج کریم و عبدالرحیم 
حسینعلی زاده خراسانی.

مشهدي  احمد   1396/07/29 مورخ   139660302027008658 شماره  راي   -16
خوراسگاني فرزند صفر علي بشماره شناسنامه 599  صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291423710 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 7235 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
ناظوري  فاطمه   1396/07/30 مورخ   139660302027008738 شماره  راي   -17
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   512 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  خوراسگاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1293528277
پالک 7194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/42 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس برزگر خوراسگانی .
صادقي  محمد   1396/07/30 مورخ   139660302027008786 شماره  راي   -18
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   8 شناسنامه  بشماره  علي  محمد  فرزند  آذرخواراني 
5649616663 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/73 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد ابرقویی 

و سید جواد ابرقویی.
معصومه   1396/07/30 مورخ   139660302027008789 شماره  19-راي 
ملي  بشماره  اصفهان  از  55823 صادره  شناسنامه  بشماره  فرزند غالمرضا  شفیعان 
1281655260 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/73 
مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي سید محمد ابرقویی 

و سید جواد ابرقویی.
20- راي شماره 139660302027008893 مورخ 1396/08/03 احمد کاکائي لفداني 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 47 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284282694 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 152 فرعي از 
اصلي 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/97 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
هاشم  سیدعلي   1396/08/06 مورخ   139660302027008929 شماره  راي   -21
الحسیني  فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 13745 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1292529814 در 162 سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
رفیعي  محبوبه   1396/08/06 مورخ   139660302027008932 شماره  راي   -22
ماري فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از اردستان بشماره ملي 1189885301 
در 38 سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
23- راي شماره 139660302027008985 مورخ 1396/08/06 خانم عفت مالکی 
آبادی به شناسنامه شماره 511 و شماره ملي 2991372710 صادره کرمان  رستم 
فرزند نصراله و خانم عصمت مالکی رستم آبادی به شناسنامه شماره 13 و شماره 
ملي 3031268776 صادره جیرفت فرزند نصراله و آقای مهدی مالکی به شناسنامه 
آقای  و  نصراهلل  فرزند  جیرفت  صادره   3030370021 ملي  شماره  و   242 شماره 
به شناسنامه شماره 1046 و شماره ملي 2991404574  آبادی  احمد مالکی رستم 
ارث( در ششدانگ یکباب  قانون  اله )طبق  فرزند نصراله کما فرض  صادره کرمان 
اصلي  از  فرعي   237 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مالکیت  خانه 
خریداري  مترمربع.   100/66 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201
 مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي خانم فاطمه نجاتی محمد آبادی فرزند 

غالمرضا.
24- راي شماره 139660302027008993 مورخ 1396/08/07  زهره واعظي فرزند 
محمدحسین بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285568958 در 
ششدانگ یکباب تجاری مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
فرعي از اصلي 11903 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 101/67 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
هادیان  جالل   1396/08/07 مورخ   139660302027009018 شماره  راي   -25
فرزند رجبعلي بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291405569 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 68 فرعي از 
اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/14 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
26- راي شماره 139660302027009042 مورخ 1396/08/07 حمیدرضا غالمي 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1061 شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  سمسوري 
1291586113 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 364 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 151 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
غالمي  سعید   1396/08/07 مورخ   139660302027009046 شماره  راي   -27
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1328 شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  سمسوري 
1291622896 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 364 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 151 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139660302027009049 مورخ 1396/08/08  هاجیه طغیانیان 
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  خوراسگاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291357637
پالک 6169 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 184/77 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي معصومه طغیانی خوراسگانی .
امینیان  علیرضا   1396/08/08 مورخ   139660302027009080 شماره  راي   -29
فرزند حسین بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291426558 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12519 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي خانم ایران بنکدار پور فرزند میرزا محمد تقی .
خاني  عصمت   1396/08/14 مورخ   139660302027009219 شماره  راي   -30
ملي  بشماره  برخوار  از  صادره   4 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم  فرزند  کلهرودي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5110443440
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 136/75 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي غالمعلی زارعی هفدانی.
محمدتقی   1396/08/14 مورخ   139660302027009285 شماره  راي   -31
از برخوار بشماره ملي  مهوری حبیب آبادی فرزند علی بشماره شناسنامه 2 صادره 
6609756899 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلي  از  فرعي   249 پالک 

213/46 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
32- راي شماره 139660302027009288 مورخ 1396/08/14 پروانه بورنگ فرزند 
 1287016431 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   802 شناسنامه  بشماره  اله  رحمت 
 10393 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
طي خریداري  مترمربع.   140/19 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

 سند رسمي.
33- راي شماره 139660302027009290 مورخ 1396/08/14 احمدرضا مرتاض 
بشماره  شهرکرد  از  صادره   14909 شناسنامه  بشماره  اله  سیف  فرزند  آبادي  فیل 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   4620149764 ملي 
زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 236/56 مترمربع. 
فرزند  بصیری  خانم صاحب  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع   خریداري 

مشهدی میرزا.
قربانیان  علي   1396/08/14 مورخ   139660302027009291 شماره  راي   -34
ملي 1283984458  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 884 صادره  یداله  فرزند 
در ششدانگ یکباب ساختمان تجاری  و مسکونی احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  زمین پالک 4 فرعي 
اله  نعمت  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع.   85/33

حیاتی فرزند حسن.
ذوالفقار   1396/08/14 مورخ   139660302027009292 شماره  راي   -35
ملي  بشماره  فریدونشهر  از  صادره   1424 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  گشولي  
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1129176371
پالک 1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 82/50 
عنایتی  اله  رحمت  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خریداري  مترمربع. 

دولت آبادی فرزند اسماعیل.
36- راي شماره 139660302027009293 مورخ 1396/08/14 محبوبه میرزا بلند 
 1286855896 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   267 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 114/92 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 
فرزندان هفدانی  زارعی  علی  و محمد  هفدانی  زارعی  یداله  رسمي  مالک  از   عادي 

 رحمت اله .
37- راي شماره 139660302027009465 مورخ 1396/08/23 طاهره  عسگري 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1511 صادره از اهواز  بشماره ملي 1755445709 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي شاهپور ایروانی فرزند محمد .
اهلل  حجت   1396/08/23 مورخ   139660302027009471 شماره  38-راي 
عزیزیان فارساني فرزند نگهدار بشماره شناسنامه 28 صادره از فارسان بشماره ملي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   4679364432
پالک 8 فرعي از اصلي 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157/20 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شماره 139660302027009473 مورخ 1396/08/23  مجید معصومي 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 343 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287908675 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 258 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217/23 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی مرکبیان.
کرباسي  حسن   1396/08/25 مورخ   139660302027009543 شماره  راي   -40
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   1197 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  الدشتي  باب 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  یکباب  در ششدانگ   1287179614
پالک 600 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 27/12 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شماره 139660302027009544 مورخ 1396/08/25  حمید خندان نیک 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1862 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283647052 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12574 
سند  خریداري طي  مترمربع.   178/28 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

رسمي.
خدیجه   1396/08/25 مورخ   139660302027009547 شماره  راي   -42 
ملي  بشماره  آبادان  از  صادره   22 شناسنامه  بشماره  عزیزاله  فرزند  کریمي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1818475847
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
43- راي شماره 139660302027009548 مورخ 1396/08/25 جمال رشیدیان فر 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286796202 در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 اصلي  از  فرعي   263 پالک 

239/93 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139660302027009549 مورخ 1396/08/25 زهرا  اظهري ورزنه 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 1589 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288046413 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 اصلي  از  فرعي   263 پالک 

239/93 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
رنجبر  اصغر   1396/09/05 مورخ   139660302027009746 شماره  راي   -45
ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   346 شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  زلندي 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1289281092
پالک 7 فرعي از اصلي 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 129/85 
از مالک رسمي علی زارعی کثیری  الواسطه بصورت عادي   مترمربع. خریداري مع 

فرزند رضا .
ثریا   1396/09/11 مورخ   139660302027009903 شماره  راي   -46
ملي  بشماره  دهق  از  صادره   45 شناسنامه  بشماره  لطفعلی  فرزند  دهقي  علیخاني 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  سوله  یکباب  در ششدانگ   1092017771
 پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 526/29 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
زارعي  حسنعلي   1396/09/18 مورخ   139660302027010159 شماره  راي   -47
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291391606 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 305 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي اسماعیل زارعی گشیری .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/13

م الف: 29596 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک  شرق اصفهان 

مفاد آراء
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  مفاد  آگهی   9/771
امالک و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات  رسمی  سند   فاقد 

 زواره
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
در  مستقر  اختالف  هیات حل  توسط  مذکور  قانون  ماده یک  اجرای  در  که  رسمی 
مذکور  قانون   3 ماده  اجرای  در  و  گردیده  صادر  زواره  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
آگهی  روزنامه های کثیراالنتشار و محلی  از طریق  روز  فاصله 15  به  نوبت  در دو 
می شود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیئت با حضور نماینده شورای 
اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور 
اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک زواره تسلیم 
ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به  و رسید اخذ نمایند و 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
ارائه  به  موکول  ثبت  اقدامات  صورت  این  در  نمایند  تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و 
حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
اداره ثبت  ارائه نکند،   معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
 مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نیست: 
1- رای شماره 139660302021000159 مورخ -1396/09/20 آقای فرهاد زارعی 
فرزند ناصر به شماره ملی 1189955156 تمامت ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از پالک شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 230 متر مربع خریداری رسمی از خانم ربابه رضایی 

و آقای برهان قدسی.
علیرضا  آقای   1396/09/20- مورخ   139660302021000160 شماره  رای   -2
گنجی فرد فرزند عبدالمجید به شماره ملی 1189572931 تمامت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکدرب باغ تحت پالک ثبتی شماره 889 فرعی واقع در زواره 16 اصلی  
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 307/60 متر مربع 

خریداری عادی از خانم مهشید یموت طباطبائی.
محمد  آقای   1396/09/20- مورخ   139660302021000161 شماره  رای   -3
یکبابخانه  تمامت ششدانگ   1189646927 ملی  شماره  به  علی  فرزند  فر  نوروزی 
بخش  سفلی  دهستان  اصلی   48 آباد  علی  ازمزرعه  قسمتی  برروی  احداثی 
آب علی  آقای  از  رسمی  خریدای  مربع  متر   370 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 

 اورسا.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/09/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/13 
م الف: 377 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

مفاد آراء
ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   10/300

فاقد سند رسمي
و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي   139660302016000128-1396/05/18 شماره: 
ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
برابر رای شماره 139660302016000051  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
فرزند  روحانی  عباس  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تیران  ملک  ثبت 
علی به شماره شناسنامه 9291 صادره از حوزه 6 تهران در ششدانگ یک باب خانه 
واقع  اصلی  از 2  فرعی  از پالک 355  مربع مجزی شده  متر  به مساحت 139/20 
در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی 
روحانی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/13 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/10/28 
و  تیران  امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس  فروشانی  مصطفوی   200 الف:   م 

کرون
ابالغ رای

10/156 کالسه پرونده: 960666 شــماره دادنامه:96/9/29-9609976794104035 
مرجع رســیدگی: شــعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهــان، خواهان: خانم آتوســا 
 اســماعیلی فرزند محمود به  نشــانی خیابان جی شــرقی خ نور کوچه کوثر پالک 12، 
خواندگان: 1- شــرکت آوند گســترش ســدید به مدیریت عاملی مرتضــی احمدیان 
 گلجه 2-  آقــای مرتضی احمدیان گلجه ای هر دو به نشــانی مجهول المکان، شــورا 
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
 مــی نمایــد. رای شــورای حــل اختــالف: در خصــوص دعــوی  خانــم 
آتوسا اســماعیلی به طرفیت 1- شــرکت آوند گسترش ســدید به مدیرعاملی مرتضی 
احمدیان گلجه 2- مرتضی احمدیان گلجه به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال 
 وجه چک به شماره 34490-96/5/7 به عهده بانک ایران زمین به انضمام مطلق خسارات
 قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چــک  و گواهی عدم پرداخت 
 توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته 
 و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به دعوی
 خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بــر محکومیت خوانده ردیــف دوم به پرداخت مبلــغ 150/000/000 ریال 
 بابت اصل خواســته و 2/915/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف )96/5/7(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
 در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
 عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد و دعوی نســبت بــه خوانده ردیــف اول با توجه 
به اینکه خواهان طی الیحه تقدیمی مورخ 96/9/22 دعوی خود را مسترد نموده است در 
این خصوص باستناد بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطالل دادخواست 

صادر می شود. 
م الف:30886 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 345 کلمه، 

4 کادر(  
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تحدید حدود اختصاصی
10/90 شــماره: 964202511570574-96/10/9 نظر به اینکه به موجب آرای شماره 
12983-95/11/11 و 4152-96/4/25  هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند، ششــدانگ یک باب خانه به شماره 2248/5609 مجزی شده 
از 1186 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 6 ثبتی اصفهــان در مالکیت آقای مهدی 
کریمیان سیچانی فرزند عبدالحمید و پروین حاج اسمعیلی اصفهانی فرزند حسین مستقر 
گردیده و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخه 
1396/11/7 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود و فقط تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبــق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواســت خود را 
به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی 
ارائه نماید، در غیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونــی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید 
 و اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه می دهد. 
م الــف: 31874 میرمحمدی رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب شــرق 

اصفهان)252 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/88 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 1 فرعی از 6030 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سید حسین طباطبائی خوراسگانی در 
جریان ثبت است و رای شــماره 13960302027005979 مورخ 1396/5/24 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق 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 تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/5 روز  پنج شــنبه 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 غیــر 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:31831 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/292 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1547/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 5/20 بعد از ظهر روز یکشنبه 
مورخه 1396/11/29، مشخصات خواهان: مهرداد علی پور فرزند یدا...، مشخصات خوانده: 
سید علی علیزاده فرزند ابوالقاسم و محمد هلکی فرزند قاسمعلی هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته و بهای آن: الزام حضور در دفترخانه جهت انتقال سند مالکیت یک دستگاه 
ال 90 به شماره 974 هـ 69 – 23 ، دالیل خواهان: تصویر مصدق مبایعه نامه کارت و بیمه 

خودرو، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
 در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 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 رســیدگی حاضر گردد.م الف: 6282 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )195 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/294  خانم صدیقه واقفی نیا دارای شناسنامه شماره 60 به شرح دادخواست به کالسه  
498/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد عبقری به شناسنامه 1171 در تاریخ 1396/9/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه واقفی نیا، ش.ش  60 نسبت 
با متوفی همسر 2- آمنه عبقری، ش.ش 413 نســبت با متوفی فرزند 3- امینه عبقری، 
ش.ش 936 نسبت با متوفی فرزند 4- آدینه عبقری، ش.ش 6801 نسبت با متوفی فرزند 
5- رابعه عبقری، ش.ش 5062 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 531 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز )مجتمع شماره یک( )155 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

10/295 شماره اجراییه:9610423623100176  شماره پرونده:9109983623100448 
شــماره بایگانی شــعبه:910726 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610093623101398 و شماره دادنامه مربوطه 9109973623101500 محکوم علیه  
ناصر خلیلی فرزند جمشید به تشانی تهران خ دماوند خ بالل حبشی خ سعدی پالک 93 
واحد 3 شرقی محکوم است به پرداخت مبلغ 66/400/000 ریال بابت اصل خواسته وچه 
چک شماره 57/665638 مورخ 91/12/1 عهده بانک ملت شعبه کوی دانشگاه تهران و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 91/12/1 لغایت اجرای حکم ونیز مبلغ 1/445/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له اعظم ارجمند فرزند مرتضی به نشانی اردستان 
کوی بسیج روبروی مدرسه دکتر فاطمی منزل شخصی و نیز پرداخت مبلغ 3/320/000 
ریال به عنوان نیم عشــر دولتی در حق دولت ضمنا اجرای احکام مدنی ملزم به رعایت 
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 

می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 389 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اردستان)443 کلمه، 5 کادر(
موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 

10/296 شماره: 960705831435288-96/7/1  چون آقای سید کمال حسینی فرزند 
ابراهیم مالک بیســت حبه و چهار هفتم حبه مشاع به اســتثنای ثمنیه اعیانی از 72 حبه 
ششدانگ  پالک 772 فرعی از 111 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
مورد ثبت صفحه 44 دفتر 517 باستناد تبصره 1 ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
درخواست پرداخت بهای اعیانی را نموده طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری فاقد 
ارزش بهای یک- هشتم اعیانی می باشد و طبق اظهار متقاضی، ذینفع نصرت اسدی به 
شماره شناسنامه 1492 فاقد نشانی اســت، لذا مراتب یکبار آگهی می شود تا ذینفع برای 
اخذ مبلغ سپرده به این اداره مراجعه و یا چنانچه مدعی تضییع حقی است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ انتشار این آگهی به دادگاه صالح مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره 
ارائه نماید در صورت عدم تسلیم گواهی طرح دعوی این اداره سند مالکیت مالک را بدون 
استثنا بهاء اعیانی صادرخواهد کرد. م الف:6291 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/297 آقای عقیل براتی احمدآبادی دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به 
کالسه  861/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مسلم براتی احمدآبادی به شناسنامه 9 در تاریخ 1396/9/20 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بتول براتی احمدآبادی  
فرزند محمد علی، ش.ش 1130214494 )همسر( 2- امیر حسین براتی احمدآبادی فرزند 
مسلم، ش.ش 459 )فرزند( 3- عقیل براتی احمدآبادی فرزند مسلم، ش.ش 30 )فرزند( 
4- محمد براتی احمدآبادی فرزند مسلم، ش.ش 1272591018 )فرزند( 5- شهین براتی 
احمدآبادی فرزند مسلم، ش.ش 1495 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6292 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/299  شــماره 376/96 ش ح 9 کالســه پرونده: 376/96 ش ح 9، وقت رسیدگی: 
96/11/21 ساعت 18/30 عصر، خواهان: محمد قاسمی، خوانده: حسین کارگر، خواسته: 
مطالبه وجه 50/000/000 ریال بابت یک فقره سفته به شماره 367320 به انضمام کلیه 
خسارات هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویزماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور به هم رساند. م الف: 6295 شعبه 9 حقوق شورای حل اختالف 

درچه )148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/301  خواهان سید حجت اله گلرخ تکمیلی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه چک به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال 

معادل پانزده میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید در چک تا زمان اجرای احکام به طرفیت خوانده داود محبی کرد سفلی به 
شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تیران و کرون تسلیم نموده که پس از ارجاع به 
شماره 438/96 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 96/12/12 روز شنبه ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده علی هذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد 
به تقاضای خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک بار در روزنامه های رسمی زاینده رود محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد 
که از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است 
در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود 
و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آ گهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف: 416 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف تیران )210 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/267 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 7 فرعی از 15188 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام کرمعلی عابدی فرزند محمد علی 
در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027007602 مورخ 1396/6/28 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق 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 تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/4 روز  چهارشــنبه 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 غیــر 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:31940 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/317 شاکی: خانم ریحانه سلیمانی نصرآبادی فرزند عزت اله به نشانی آران وبیدگل-
سفیدشهر-خ قائم-کوچه راه اهن-منزل مهدی بابایی، متهم: آقای مرتضی شاه نجفی 
فرزند احمد، اتهام:مزاحمت تلفنی، رای غیابی دادگاه، درخصوص اتهام مرتضی شاه نجفی 
فرزند احمد دائر بر مزاحمت تلفنی به وسیله شماره تلفن 9135515264 موضوع شکایت 
خانم ریحانه سلیمانی فرزند عزت اهلل دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  شکایت شاکی  
استعالم به عمل آمده از شــرکت همراه اول و پرینت اخذ شده  از شماره مورد مزاحمت و 
عدم توفیق این مرجع به همراه ضابطین در شناسایی و جلب متهم  و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده اتهام نام برده را وارد تشخیص داده مستندا به مواد 641 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1375 به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و در اجرای ماده 23 قانون اخیرالذکر 
به مسدودسازی خط مزاحم و محرومیت 2ساله ازداشتن هرگونه خطوط ارتباطی محکوم 
می نماید.رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ واخواهی در این شــعبه بوده و سپس 
 ظــرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظــر خواهی در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان 
می باشد. م الف: 5/2/96/694 علیرضا ارشــدی بیدگلی رئیس شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو آران وبیدگل  )185 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
10/288 از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالســه 961299 ح 4 به آقای بابک بیغش فرزند بشــیر خوانده پرونده فوق 
الذکر که مجهول المکان اعالم شــده اســت و خواهان آن خانم مــژده برزهکار فرزند 
اصغر به نشانی خمینی شــهر هفتصد دستگاه بلوار بســیج ک فجر 4 شرقی، به خواسته 
طالق به درخواست زوجه ودر جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای جلسه 
رســیدگی روز چهارشــنبه مورخ 96/12/9 ســاعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه چهارم 
عمومی حقوقی دادگستری خمینی شــهر مراجعه نماید و یاچنانچه جهات ردی دارید به 
صورت کتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارســال دارید واال تصمیم 
مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نســخه ثانی و برگ 
دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این آگهی  وفق ماده 73 
 آئین دادرســی مدنی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج می شود. 
م الف: 6276 اجرای احکام شــعبه چهارم  دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )169 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/289 شماره: 960720671571499 – 96/10/10  ورثه عبداله کریمی فرزند علی به 
استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت یازده سهم و هفت هشتم سهم مشــاع از هشتاد سهم  ششدانگ پالک 
شماره 112/78  واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 514 دفتر 18 
اصفهان امالک ذیل ثبت 2314 به نام محمد باقر کلباسی می باشد ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند رسمی شــماره 2000-1315/06/10 دفترخانه اسناد رسمی به 
او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه 
جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6277 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر )234 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/290 شــماره: 96006581558971 – 96/10/10  ورثه عبداله کریمی فرزند علی 
به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت بیست و دو حبه و یک دوم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ 
پالک شماره 112/78  واقع در خمینی شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 131 
دفتر 18 اصفهان امالک ذیل ثبت 2228 به نام نازبیگم مجیری اندانی فرزند رجبعلی می 
باشد ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 1354/07/09-31084 
دفترخانه اسناد رسمی شماره61 خمینی شهر به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 
انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته/ مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مربوز نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 

6278  اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )240 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
10/286 شماره صادره : 1396/42/452190 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه دو طبقه پالک شماره 4483/3848 مجزی شده از 151 فرعی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد اسماعیلی زاد فرزند امیرقلی در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 96/11/11 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 32052 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)148 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

10/278 شماره اجراییه:9510423734100094  شماره پرونده:9409983734100609 
شماره بایگانی شعبه:940694 بموجب شماره دادنامه مربوطه 9509973734100227 
محکوم علیه محمد قربانی فرزند علی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به 1- 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 1/795/000 ریال بعنوان خسارات 
دادرسی در حق محکوم له حســین دهقانی موغاری فرزند دخیل عباس به نشانی نطنز 
خ سرشک شقایق 8 و 2- پرداخت هزینه اجرایی معادل نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 454 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نطنز)403 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجرائیه

10/277 شماره پرونده: 139604002135000045/1 شماره بایگانی پرونده: 9600048 
شــماره ابالغیه: 139605102135000371 در خصوص پرونده کالسه 9600048 له 
بانک کشاورزی و علیه سید علی علی پور واقفی و غیره نظر به مقررات ماده 74 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی چون مطابق ورقه اجرائیه کالسه 139604002135000045/1 
شما آقای سید محسن علی پور واقفی به شــماره ملی 1239879709 فرزند سید مح مد 
متولد 1353/01/07 باید مبلغ 803508986 ریال بابــت موضوع الزم االجرا که روزانه 
مبلغ 410600 ریال به آن افزوده می گردد به بانک کشاورزی شعبه نطنز به انضمام حقوق 

دولتی به صندوق دولت تادیه نمایید و امتناع از اداء دین نموده اید و با توجه به اینکه متعهد 
له بر طبق نامه وارده شماره 139605002135000366 مورخ 1396/09/09 درخواست 
بازداشت حساب شــما در بانک صادرات را نموده اند و به دلیل گواهی مامور ابالغ مبنی 
بر عدم امکان ابالغ واقعی )رونوشت اخطاریه بازداشــت اموال منقول نزد شخص ثالث( 
 جهت اطالع آگهی می گردد. م الف:  520 اجرای اســناد رســمی نطنز )158 کلمه، 

2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

10/271 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالک 3618 فرعــی از 10393 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســینعلی ســهرابی 
دهاقانی فرزند ســیف اله و زهرا چله فرزند بهرام در جریان ثبت اســت و آرای شــماره 
13960302027000625 و 13960302027000627 مــورخ 1396/1/21 از طــرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق 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 تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/7 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:31951 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)272 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/94 شماره:1396/04/451908 چون تمامی ششدانگ یکباب حصار و بوم کند پالک 
شماره 373 فرعی از 100- اصلی واقع در طامه بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام معصومه قنبری طامه فرزند عباس در جریان اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1396/11/10  ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:524 اداره رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)139 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/302 نظر به اینکه آقای خیراله ســلیمی محمدی فرزند کرمعلی  با ارائه دو برگ فرم 
استشهادیه محلی که هویت شهود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه شماره 274 فرعی از 36 اصلی بخش دوازده ثبت 
اصفهان شده که در دفتر 128 صفحه 413 ذیل شماره 21193 ثبت و سند مالکیت دفترچه 
ای شماره 090869 صادر گردیده است.   اینک برابر ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب 
آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است 
و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
 و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر و به متقاضی تسلیم 

می گردد. م الف: 414 مهدی شــبان اداره ثبت اســناد و امالک تیران وکرون)177 
کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
10/284 نظر به اینکه ســندمالکیت ششــدانگ پالک 308 فرعي از19 – اصلي بخش 
یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 358 دفتر 306 دفترامالک به نام محمدجعفرتقدیسي 
ثبت وسندصادروتسلیم گردیده ســپس بموجب سندشــماره 12502 – 30 / 10 / 86 
دفتر5 – شــهرضامقدارچهل ویک حبه ویک – هفتم حبه مشــاع از72 حبه ششدانگ 
پالک فوق به غیرانتقال گردیده اینک نامبرده باارائه درخواســت کتبي به شــماره وارده 
960903661068598 – 6 / 10 / 96  به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلي که امضاء 
شهودآن ذیل شماره : 92254 – 5 / 10 / 96 به گواهي دفترخانه 4- شهرضارسیده است 
مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجائي / سرقت / سهل انگاري مفقودگردیده 
است ودرخواست صدورالمثناي پالک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي 
ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین 
آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به 
این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سندمستردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات 
خواهدشد. م الف: 895 موسوي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا )193 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
10/285 بدینوســیله به خانم مهین محمدزاده فرزندشاهین به شــماره شناسنامه 117 
وشماره ملي 1206442132 ســمیرم متولد 1351 که طبق آدرس متن سندوتقاضانامه 
صدوراجرائیه به آدرس : شهرضا خمیني آبادکوچه یازده پالک دومنزل شخصي کدپستي 
8618813191 که برابرگزارش ماموراداره پست نامبرده در آدرس فوق مورد شناسائی واقع 
نگردیده اید ابالغ می شود طبق سندرهني شماره 10807 مورخ 16 / 02 / 1386 تنظیمي 
دردفترخانه اسنادرسمي شماره 5 شهرضاشــمامبلغ یکصدوسي میلیون ویکصدوشصت 
وشش هزاروششصدوشصت وهفت ریال از تسهیالت بانک ملت شعبه مرکزي شهرضا 
استفاده نموده که درقبال تسهیالت مذکورتمامت ششدانگ پالک ثبتي شماره 8380 / 2 
واقع درفضل آبادبخش یک ثبتي شهرضا ملکي شمادررهن ووثیقه بانک مذکورقرارگرفته 
وبه علت عدم پرداخت بدهي بنابه درخواســت مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان 
اجرائیه به مبلغ دویست وچهل وپنج میلیون وپانصدویک هزاروهفتصدوپنجاه ریال بابت 
اصل طلب وسودوخســارت تاخیرتاتاریخ 13 / 06 / 1396 که ازاین تاریخ به بعد روزانه 
مبلغ پنجاه وهشت هزاروهفتصدوهشتادوچهارریال به آن اضافه میگردد توسط دفترخانه 
تنظیم کننده سندصادروپرونده تحت شــماره بایگانی 9600112 در واحد اجرای اسناد 
رسمی شهرضا تشکیل ودر جریان رسیدگی است و برابرقانون اصالح ماده 34 اصالحي 
قانون ثبت وآئین نامه اجرائي مربوطه اقدام خواهدشــدلذا به اســتناد ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رســمی مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شمایک نوبت در روزنامه 
هاي کثیراالنتشارچاپ اصفهان درج ومنتشــر میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 897  محمدمهدي یوسفیان مسئول 

واحداجراي اسناد رسمي شهرضا  )235 کلمه، 3 کادر(

اعالم مفقودی 
کارت دانشــجویی اینجانب محمد احدی به شــماره 
دانشجویی 9257003 دانشــگاه موسسه غیر انتفاعی 
دانش پژوهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.  
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مفاد آراء 
10/291 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 موضــوع 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 شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 1122 مورخ 96/09/11  آقای علی اصغر عمــادی   فرزند عبدالرحمان  
بشماره کالسه 6013 و به شماره شناسنامه 20 صادره به شماره ملی 1141528363 نسبت 
به ششــدانگ یکباب خانه و مغازه به مســاحت 457/15 مترمربع از پالک  156 فرعی از 
105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 4795 مورخ 

83/12/25 دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 1036 مورخ 96/09/08  آقــای مهرداد نادرخانی نجــف آبادی   فرزند 
مهدی  بشماره کالسه 1301 و به شماره شناسنامه 1080216766 صادره به شماره ملی 
1080216766 نسبت به از ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 291/30 
مترمربع از پالک  477  فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند تک برگ 762372 ثبت در صفحه 191 دفتر 516  مالحظه 

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

3- رای شماره 1066 مورخ 96/09/11  آقای کریم آقا کوچکی فرزند فتح اله  بشماره کالسه 
5294 و به شماره شناسنامه 11848 صادره به شماره ملی 1140494643 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259 مترمربع از پالک  57  فرعی از 80  اصلی 
واقع در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 87087 مورخ 

74/08/01 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 1067 مورخ 96/09/11  خانم زهرا آقاکوچکی  فرزند حیدر  بشماره کالسه 
1385 و به شماره شناسنامه 16435 صادره به شماره ملی 1140163191 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259 مترمربع از پالک  57  فرعی از 80  اصلی 
واقع در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 87087 مورخ 

74/08/01 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 1084 مورخ 96/09/11  خانم ربابه شیخی بابوکانی   فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0578 و به شماره شناســنامه 636 صادره به شماره ملی 1282964232 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 128/70 مترمربع پالک  1250 فرعی از 99 واقع در 
جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی عفت 
الفت و فاطمه کازرونی ثبت در صفحه 556 دفتر 42 و صفحــه 559 دفتر 42 مالحظه و 

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

6- رای شماره 1082 مورخ 96/09/11  خانم ســمیه پیمانی فروشانی   فرزند حسینعلی  
بشماره کالسه 0577 و به شماره شناســنامه 1432 صادره به شماره ملی 1141251426 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 89/70 مترمربع پالک  1250 فرعی از 99 واقع 
در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی 
عفت الفت و فاطمه کازرونی ثبت در صفحه 556 دفتر 42 و صفحه 559 دفتر 42   مالحظه 

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

7- رای شــماره 0676 مورخ 96/08/30  آقای علیرضا محمدیان فروشانی   فرزند یداهلل  
بشماره کالسه 0168 و به شماره شناسنامه 21044 صادره به شماره ملی 1140209991 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 213  مترمربع از پالک  1812 فرعی از 72   
اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 226961 مورخ 

93/12/05 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8- رای شماره 0700 مورخ 96/09/01  آقای علی محققیان گورتانی فرزند اکبر   بشماره 
کالسه 5897 و به شماره شناسنامه 1365 صادره به شماره ملی 1283430436 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 99/02  مترمربع از پالک  
34  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 229 دفتر 3  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 0696 مورخ 96/09/01  خانم زهره امینی خوزانی فرزند جعفر   بشماره 
کالسه 0646 و به شماره شناسنامه 39 صادره به شماره ملی 1290584095 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 99/02  مترمربع از پالک  
34  فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 229 دفتر 3  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 1406 مورخ 96/09/13  آقای محســن قاسمی خوزانی فرزند عزت اهلل   
بشماره کالسه 1107 و به شماره شناسنامه 812 صادره به شماره ملی 1141701340 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 225/20  مترمربع از پالک  
104/3  فرعی از 84   اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  مع الواسطه از مالک رسمی قدرت اله علیزاده و زهره علیزاده ثبت در صفحه 308 دفتر 

93 صفحه 311 دفتر 93 و صفحه 314 دفتر 93   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شماره 1407 مورخ 96/09/13  آقای عزت اهلل قاسمی خوزانی فرزند نعمت اهلل   
بشماره کالسه 1108 و به شماره شناسنامه 158 صادره به شماره ملی 1141473542 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 225/20  مترمربع از پالک  
104/3  فرعی از 84   اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  مع الواسطه از مالک رسمی قدرت اله علیزاده و زهره علیزاده ثبت در صفحه 308 دفتر 

93 صفحه 311 دفتر 93 و صفحه 314 دفتر 93   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شماره 1408 مورخ 96/09/13  خانم اعظم قاسمی خوزانی فرزند یوسف   بشماره 
کالسه 1109 و به شماره شناسنامه 1441 صادره به شماره ملی 1141323397 نسبت به 
2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 225/20  مترمربع از پالک  
104/3  فرعی از 84   اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  مع الواسطه از مالک رسمی قدرت اله علیزاده و زهره علیزاده ثبت در صفحه 308 دفتر 

93 صفحه 311 دفتر 93 و صفحه 314 دفتر 93   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شماره 8287 مورخ 95/12/28  خانم بتول قربانیان فروشانی   فرزند محمد  بشماره 
کالسه 5839 و به شماره شناسنامه 34 صادره به شــماره ملی 1141611325 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 272/60  مترمربع از پالک  186/1 فرعی از 122   اصلی 
واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 9394 

مورخ 91/08/16 دفترخانه 260 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14- رای شــماره 5210 مورخ 95/10/25  آقای علی هارونی کمیتکــی   فرزند ابوالفتح  
بشماره کالسه 1369 و به شماره شناسنامه 3 صادره به شماره ملی 5759880128 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 151/81  مترمربع از پالک  864  و 863  فرعی از 111   
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 206 و 209 دفتر 680 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
15- رای شماره 0824 مورخ 96/09/01  آقای علی هارون رشیدی   فرزند میرزا آقا  بشماره 
کالسه 0912 و به شماره شناســنامه 934 صادره به شماره ملی 1129213821 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 177/71  مترمربع از پالک  720 فرعی از 99   اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع الواسطه از مالک رسمی 

علی محمدی سند 62974 مورخ 67/06/10 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 1114 مورخ 96/09/11  خانم محبوبه امینی فرد   فرزند اصغر  بشماره 
کالسه 1043 و به شماره شناســنامه 181 صادره به شماره ملی 1141204460 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 79/56  مترمربع از پالک  166 فرعی از 84   اصلی واقع 
در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 392 دفتر 

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

17- رای شماره 1451 مورخ 96/09/13  آقای محمد تقی قدیری   فرزند براتعلی  بشماره 
کالسه 0999 و به شماره شناسنامه 92 صادره به شــماره ملی 1141628856 نسبت به 
ششدانگ  یکباب ساختمان در حال ساخت  به مساحت 220/29  مترمربع از پالک  1928 
و 1929  فرعی از 72   اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 32711 مورخ 80/07/12 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شماره 1482 مورخ 96/09/14  آقای ســید محمد مراد درخشان   فرزند قپانی  
بشماره کالسه 3497 و به شماره شناسنامه 483 صادره به شماره ملی 5558725672 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 120/85  مترمربع از پالک  655  فرعی از 99   اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 428 دفتر 
698 و ثبت در صفحه 508 دفتر 401 ارائه قولنامه از مالک رسمی احمد شیرانی  مالحظه 

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

19- رای شماره 1467 مورخ 96/09/13  آقای عنایت اله آقاطاهری خوزانی  فرزند قدمعلی  
بشماره کالسه 1071 و به شماره شناســنامه 1531 صادره به شماره ملی 1142243486 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 192/45  مترمربع از پالک  
157 فرعی از 84   اصلی واقع در صحرای فتح اباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 54 دفتر 557 سند 38715 مورخ 91/04/04  و سند 38780 مورخ 

91/04/10 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شــماره 1468 مورخ 96/09/13  خانم طیبه سرخی خوزانی  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1072 و به شماره شناسنامه 10 صادره به شماره ملی 1141634643 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 192/45  مترمربع از پالک  157 فرعی 
از 84   اصلی واقع در صحرای فتــح اباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 595 دفتر 134 سند 38715 مورخ 91/04/04  و سند 38780 مورخ 

91/04/10 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 1569 مورخ 96/09/18  خانم زینب قرنی خوزانی  فرزند شکراله  بشماره 
کالسه 1144 و به شماره شناسنامه 3261 صادره به شماره ملی 1142260781 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 273 مترمربع از پالک  473 فرعی از 85  اصلی 
واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از روح اله قرنی 
طی سند 154347 مورخ 83/09/08 دفترخانه 73 و سند 143460 مورخ 82/01/30 و سند 

149679 مورخ 82/12/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 1541 مورخ 96/09/18  خانم مریم سرائیان ورنوسفادرانی  فرزند نوروز  
بشماره کالسه 0144 و به شماره شناسنامه 38 صادره به شماره ملی 1141056364 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 119  مترمربع از پالک  121 فرعی از 
87   اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 50642 

مورخ 69/11/16  دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 1542 مورخ 96/09/18  آقای غالمرضا رستمی  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 0146 و به شماره شناسنامه 105 صادره به شماره ملی 1141044511 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 119  مترمربع از پالک  121 فرعی از 87   
اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 102765 

مورخ 76/12/21  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شماره 1098 مورخ 96/09/11  آقای هادی شــیروی خوزانی  فرزند ابوالقاسم  
بشماره کالسه 1270 و به شماره شناسنامه 12778 صادره به شماره ملی 1142342611 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 308/43  مترمربع از پالک  505 فرعی از 84  
اصلی واقع در صحرای فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

44390 مورخ 67/01/29  دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 1538 مورخ 96/09/18  آقای نوراله برونی  فرزند فزکی  بشماره کالسه 
1241 و به شماره شناسنامه 13 صادره به شماره ملی 5759971417 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 85/71  مترمربع از پالک  890 فرعی از 99   اصلی واقع در جوی 
آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی خدیجه 
 بیگم مجیری طی سند 37906 مورخ 55/01/08  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 1530 مورخ 96/09/18  آقای جواد داورپناهی  فرزند قدمعلی  بشماره 
کالسه 0297 و به شماره شناســنامه 140 صادره به شماره ملی 1140939491 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 80  مترمربع از پالک  571 فرعی از 107 اصلی واقع 
در صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی نصراله عموسلطانی طی ســند 17838 مورخ 47/02/07 و ســند 18878 مورخ 

47/10/26  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 1425 مورخ 96/09/13  آقای محمد معافی خوزانی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 2621 و به شماره شناســنامه 537 صادره به شماره ملی 1285678141 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه  به مســاحت 105/60  مترمربع از پالک  
112 فرعی از 116   اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 97220 مورخ 76/12/25  دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

28- رای شــماره 1417 مورخ 96/09/13  خانم افسانه کاوه ســدهی  فرزند علی محمد  
بشماره کالسه 2620 و به شماره شناســنامه 1390 صادره به شماره ملی 1818325470 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 105/60  مترمربع از 
پالک  112 فرعی از 116   اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 97220 مورخ 76/12/25  دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

29- رای شماره 1523 مورخ 96/09/18  خانم زهرا حسینی ورنوسفادرانی  فرزند حکمت 
اهلل  بشماره کالسه 1300 و به شماره شناسنامه 6632 صادره به شماره ملی 1142294358 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 168/80  مترمربع از پالک  
58 فرعی از 121   اصلی واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی مجید آزادگان طی ثبت در صفحه 575 دفتر 524 مالحظه و محرز 

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

30- رای شــماره 1522 مورخ 96/09/18  آقای فرج اهلل امیریوسفی  فرزند قدیر  بشماره 

کالسه 1299 و به شماره شناسنامه 1597 صادره به شماره ملی 1141253070 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 168/80  مترمربع از پالک  58 فرعی 
از 121   اصلی واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه 
از مالک رسمی مجید آزادگان طی ثبت در صفحه 575 دفتر 524 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شماره 1777 مورخ 96/09/20  آقای اکبر تقی پور  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0933 و به شماره شناسنامه 463 صادره به شماره ملی 1141091623 نسبت به ششدانگ  
یکباب مغازه به مساحت 261/84  مترمربع از پالک  9 فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی 
شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از تعدادی وراث قنبر علی 
بختیاری به نام اردشیر و قدمعلی و اصغر که نامبرده فوت و وراث آن محمدرضا سعید و لیال 
و ملوک و میثم و راحله و خانم محترم بختیاری و سعید و کریم بختیاری مالحظه و محرز 

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

32- رای شــماره 1769 مورخ 96/09/20  خانم فاطمه بدیعی راد  فرزند ابراهیم  بشماره 
کالسه 1001 و به شماره شناســنامه 344 صادره به شماره ملی 1290468801 نسبت به 
53/60 سهم از 139/60 سهم ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 139/60  مترمربع از پالک 
1280 فرعی از 99   اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 121489 مورخ 92/08/10 دفترخانه 62 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 1573 مورخ 96/09/18  خانم عصمت زمانی ورنوسفادرانی  فرزند رضا  
بشماره کالسه 1394 و به شماره شناســنامه 9914 صادره به شماره ملی 1140099302 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 101/64 مترمربع از پالک  578  فرعی از 157 
اصلی واقع در علی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند الکترونیکی 

6009348 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 1753 مورخ 96/09/20  خانم سهیال هارونی  فرزند محمود  بشماره کالسه 
1397 و به شماره شناسنامه 165 صادره به شماره ملی 1142218783 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت 137/11 مترمربع از پالک  833  
فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 275 دفتر 117 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 1060 مورخ 96/09/09  آقای ابوالفضل قربانی خوزانی  فرزند حسینعلی  
بشماره کالسه 0902 و به شماره شناســنامه 2074 صادره به شماره ملی 1141223430 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 20/15 مترمربع از پالک  88 اصلی واقع در 
قرطمان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواطه از مالک رسمی مهدی 

بنکدار تقسیم نامه 41236 سال 48 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شماره 1077 مورخ 96/09/11  آقای محسن حاجیان فروشانی  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1559 و به شماره شناسنامه 22550 صادره به شماره ملی 1140225073 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 205/85 مترمربع از پالک  194  فرعی از 107 اصلی 
واقع در صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 2 

و 313 دفتر 399 و 221  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 1430 مــورخ 96/09/13  آقــای عبدالکریم باقری ورنوســفادرانی  
فرزند عباس  بشماره کالســه 1378 و به شماره شناســنامه 155 صادره به شماره ملی 
1140955764 نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 346/42 مترمربع از پالک  
225  فرعی از 122 اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 406 دفتر 505 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 1765 مورخ 96/09/20  آقای سید یحیی حسینی اندانی  فرزند حسین  
بشماره کالسه 0986 و به شماره شناســنامه 4124 صادره به شماره ملی 1140561855 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 170/25 مترمربع از پالک  
207  فرعی از 105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 500 دفتر 79  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 1764 مورخ 96/09/20  خانم مرضیه اصغری اندانی  فرزند اکبر  بشماره 
کالسه 0984 و به شماره شناسنامه 3109 صادره به شماره ملی 1142259269 نسبت به 1 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 170/25 مترمربع از پالک  207  فرعی از 
105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 131 

دفتر 392  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40- رای شماره 1763 مورخ 96/09/20  خانم میمنت حسینی اندانی  فرزند سید حسین  
بشماره کالسه 0985 و به شماره شناسنامه 25 صادره به شماره ملی 1141622378 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 170/25 مترمربع از پالک  207  
فرعی از 105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 500 دفتر 79  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 1762 مورخ 96/09/20  آقای ســید محمد هادی حسینی اندانی  فرزند 
سید حسین  بشماره کالســه 0987 و به شماره شناســنامه 1068 صادره به شماره ملی 
1141724359 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 170/25 
مترمربع از پالک  207  فرعی از 105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحه 500 دفتر 79  و ثبت در صفحه 131 دفتر 392 و ثبت در صفحه 

500 دفتر 79  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 1767 مورخ 96/09/20  خانم زهرا طاهری اندانی  فرزند محمود  بشماره 
کالسه 1315 و به شماره شناسنامه 1130482006 صادره به شماره ملی 1130482006 
نسبت به 2/7 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 156/40 مترمربع از پالک  
209 و 207  فرعی از 105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه قولنامه از مالک رسمی فاطمه السادات حسینی  ثبت در صفحه 376 دفتر 87 و دفتر 79 

صفحه 503 و صفحه 7 دفتر 111  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 1766 مورخ 96/09/20  خانم فاطمه سادات حسینی اندانی  فرزند سید 
حبیب  بشماره کالسه 0983 و به شماره شناسنامه 166 صادره به شماره ملی 1141454701 
نسبت به 3/3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 156/40 مترمربع از پالک  
209 و 207  فرعــی از 105 اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 7 دفتر 111 و صفحه 376 دفتر 87 و صفحه 503 دفتر 79  مالحظه 

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

44- رای شماره 1564 مورخ 96/09/18  خانم طیبه پرنده خوزانی  فرزند عبداله  بشماره 
کالسه 0514 و به شماره شناسنامه 17700 صادره به شماره ملی 1140176552 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه متروکه به مساحت 350 مترمربع از پالک  71  
فرعی از 115 اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 84271 مورخ 69/08/03 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شماره 1563 مورخ 96/09/18  آقای حسن ابراهیمیان خوزانی  فرزند تقی  بشماره 
کالسه 0511 و به شماره شناسنامه 10930 صادره به شماره ملی 114036227 نسبت به 5 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه متروکه به مساحت 350 مترمربع از پالک  71  فرعی 
از 115 اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
24446 مورخ 75/11/11 و ســند 79186 مورخ 68/05/05 دفترخانه 73  ثبت در صفحه 

402 دفتر 267 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
46- رای شماره 1808 مورخ 96/09/23  آقای محمدرضا باقری کرم ورنوسفادرانی  فرزند 
علی  بشماره کالسه 1264 و به شماره شناسنامه 47 صادره به شماره ملی 1141008696 
نسبت به ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 955/87 مترمربع از پالک  457  فرعی از 157 
اصلی واقع در علی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت رد صفحه 173 

دفتر 408 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شــماره 1816 مورخ 96/09/23  خانم زهرا لطفی  فرزند حیدر  بشماره کالسه 
1357 و به شماره شناسنامه 383 صادره به شماره ملی 1141353083 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه متروکه به مساحت 52/76 مترمربع از پالک  1671  فرعی از 72 اصلی واقع 
در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 131934 مورخ 90/02/03 

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

48- رای شــماره 1048 مورخ 96/09/08  آقای عباس صانعی خوزانی  فرزند علی اصغر  
بشماره کالسه 1122 و به شماره شناســنامه 6604 صادره به شماره ملی 1142294072 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 80/50 مترمربع از پالک  338  فرعی از 114 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 41183 مورخ 91/10/25 

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

49- رای شماره 1903 مورخ 96/09/26  آقای حجت کاظمی اندانی  فرزند ابراهیم  بشماره 
کالسه 0982 و به شماره شناسنامه 1130140369 صادره به شماره ملی 1130140369 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 170 مترمربع از پالک  1342  فرعی از 114 
اصلی واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 287 دفتر 482 دفتر 5 صفحه 291 و 358 صفحه 461 دفتر 526 و صفحه 509 و 

دفتر 517 صفحه 553  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شماره 2619 مورخ 95/02/30  آقای محسن خوشبخت فرزند مجتبی  بشماره 
کالسه 6717 و به شماره شناسنامه 1058 صادره به شماره ملی 1141724251 نسبت به 
ششدانگ  یکباب ساختمان  به مســاحت 104/60 مترمربع از پالک  152  فرعی از 114 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 299 دفتر 688 

سند 137832 مورخ 81/06/16 دفترخانه 76  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شماره 5191 مورخ 95/04/30  خانم نجمه کبیریان  فرزند محمد تقی  بشماره 
کالسه 0860 و به شماره شناسنامه 3801 صادره به شــماره ملی 1141347040 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ســاختمان قدیمی به مساحت 227/75 مترمربع از 
پالک  152  فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
103841 مورخ 77/02/31 و سند 130607 مورخ 77/06/31 ثبت در صفحه 465 و 40 و 

4 و 128 دفتر 129 و 306 و 465  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 5190 مورخ 95/04/30  خانم مریم عسگری فر  فرزند اکبر  بشماره کالسه 
0861 و به شماره شناسنامه 1181 صادره به شماره ملی 1141214458 نسبت به 0/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان قدیمی به مساحت 227/75 مترمربع از پالک  152  
فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 103841 
مورخ 77/02/31 و سند 130607 مورخ 77/06/31 ثبت در صفحه 465 و 40 و 4 و 128 

دفتر 129 و 306 و 465  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شــماره 5189 مورخ 95/04/30  خانم عزت عابدی  فرزند اکبر  بشماره کالسه 
0859 و به شماره شناسنامه 219 صادره به شماره ملی 1141531275 نسبت به 3/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان قدیمی به مساحت 227/75 مترمربع از پالک  152  
فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 103841 
مورخ 77/02/31 و سند 130607 مورخ 77/06/31 ثبت در صفحه 465 و 40 و 4 و 128 

دفتر 129 و 306 و 465 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 3129 مورخ 95/03/12  خانم عزت عابدی  فرزند حسن  بشماره کالسه 
0848 و به شماره شناسنامه 219 صادره به شماره ملی 1141531275 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 103/72 
مترمربع از پالک  152  فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 137832 و 13256 مورخ 81/06/02 دفترخانه 305 و  ثبت در صفحات 299 و 

431 و 434 دفاتر 688 و 368 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شماره 3127 مورخ 95/03/12  آقای محسن خوشبخت  فرزند مجتبی  بشماره 
کالسه 0850 و به شماره شناسنامه 1058 صادره به شماره ملی 1141724251 نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
103/72 مترمربع از پالک  152  فرعی از 114 اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 137832 و 13256 مورخ 81/06/02 دفترخانه 305 و  ثبت در 

صفحات 299 و 431 و 434 دفاتر 688 و 368 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شــماره 3128 مورخ 95/03/12  آقای مجتبی خوشبخت  فرزند عباس  بشماره 
کالسه 0849 و به شماره شناسنامه 65 صادره به شــماره ملی 1141526174 نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
103/72 مترمربع از پالک  152  فرعی از 114 اصلــی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 137832 و 13256 مورخ 81/06/02 دفترخانه 305 و  ثبت در 

صفحات 299 و 431 و 434 دفاتر 688 و 368 امالک  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شــماره 1908 مورخ 96/09/26  آقای محمد تقی امینی  فرزند عباس  بشماره 
کالسه 1283 و به شماره شناســنامه 302 صادره به شماره ملی 1140945173 نسبت به 
ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 87 مترمربع از پالک  1580  فرعی از 99 اصلی واقع 
در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216520 مورخ 92/01/17 
و سند 216517 مورخ 92/01/07 ثبت در صفحه 452 دفتر 273  مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شــماره 4634 مورخ 96/04/26  خانم زینب مالکی خوزانی  فرزند عبدالخالق  
بشماره کالسه 0976 و به شماره شناسنامه 1129 صادره به شماره ملی 1141213931 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 173/30 مترمربع از پالک  
8  فرعی از 116 اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادارن بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 244791 مورخ 86/12/05  دفترخانه 77 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شماره 4635 مورخ 96/04/26  آقای مرتضی محمدی خوزانی  فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1811 و به شماره شناســنامه 119 صادره به شماره ملی 1141442841 
نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 173/30 مترمربع از پالک  
8  فرعی از 116 اصلی واقع در صحرای پاگودالی ورنوسفادارن بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 112612 مورخ 82/04/26  دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

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

60- رای شــماره 2107 مورخ 96/09/27  خانم رویا جوالئی  فرزند احمدرضا  بشماره 
کالسه 1311 و به شماره شناسنامه 1130150224 صادره به شماره ملی 1130150224 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 98/32 مترمربع از پالک  764  
فرعی از 109 اصلی واقع در صحرای پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 6221 مورخ 93/11/14  دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه بعد 8 
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مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:
دریافت هزینه پیش ثبت نام 
کارت ملی هوشمند لغو شد

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: دریافت 
هزینه پیش ثبت نام برای صدور کارت ملی هوشمند 
در مراکز ثبت احوال، پســت و دفاتر پیشخوان لغو 
شد. حســین غفرانی کجانی با اشاره به اخبار ضد و 
نقیض در خصوص صدور کارت ملی هوشمند بدون 
دریافت هزینه اظهار کــرد: این خبر صحت ندارد و 
باید توجه داشت که امکان صدور کارت ملی بدون 
پرداخت هزینه امکان ندارد. وی افزود: در اصفهان از 
ابتدای سال جاری این طرح را اجرایی کرده ایم و در 
حال حاضر عدم دریافت هزینه پیش ثبت نام در همه 

شهرهای کشور اجرایی می شود. 

 برخورد 2 خودرو در اصفهان
 6 مصدوم برجاگذاشت

برخورد 2 دستگاه خودروی سواری پژو پارس و پژو 
405 در بزرگــراه ذوب آهن اصفهان، مصدومیت 6 
نفر را به دنبال داشــت. مدیر حوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان اصفهان به ایرنا گفت: این حادثه 
ســاعت 18 و 54 دقیقه به اورژانس 115 اعالم شد 
و به دنبــال آن یک واحد امــدادی اورژانس پیش 
 بیمارســتانی و یک واحد امــدادی از هالل احمر

 به محل اعزام شدند.

 یک بوتیمار در حاشیه
 تاالب گاوخونی رها شد

یک قطعه بوتیمار بزرگ توسط کارشناسان محیط 
زیست در حاشیه تاالب بین المللی گاوخونی استان 
اصفهان رها شد.رییس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان شاهین شــهر و میمه، گفت: این پرنده 
که به دلیل ضعف شدید جســمانی از ادامه مسیر 
مهاجرتش بازمانده بود توسط یک دوستدار محیط 
زیست در شاهین شهر به این اداره تحویل داده شد. 
مهدی پورقاســم افزود: این پرنده پس از درمان و 
حصول اطمینان از کسب ســالمت دوباره اش در 

حاشیه تاالب گاوخونی رها شد.

معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه دو درصد 
جامعه دانش آموزی در مقطع دوم متوسطه تجربه حداقل یک بار مصرف 
مواد مخدر را داشــته اند، گفت: البته این آمار به هیچ عنوان به معنای 
معتادی دانش آموز نیست و بسیاری از آنها تنها یک بار مصرف مواد را 

تجربه کرده اند.
اینکه اعالم می کنند وضعیت مصرف گل در مدارس رو به افزایش است، 

به این معنی نیســت که نصف دانش آموزان یک مدرسه مصرف کننده 
هستند؛ همین که از جمعیت ۳5 نفره یک کالس یک یا دو نفرشان گل 

مصرف کنند، آمار زیادی است. 
از ســوی دیگر چندی پیش ســتاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد گل 
دومین مخدر مصرفی در کشور پس از تریاک است و پس از آن رییس 
پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا از افزایش کشفیات این ماده خبر داد و 

حاال از قیمت های نجومی این ماده مخدر خبر رسیده است.
مصرف مواد مخدر اتفاق جدیدی نیست، اما مصرف گل چندسالی است 
که در مدارس باب شده است. شاید دسترسی آسان به این مواد و اینکه 
راحت تر می توانند آن را استفاده کنند، دالیل اصلی رواج این مواد باشد. 
رواج ایــن ماده مخــدر تا حــدی بوده که کمتر از یک ســال اســت 
 که گل در صــدر مواد مخــدر مصرفــی نوجوانــان اصفهانــی قرار

 گرفته است.
گل، مخدری تولید شده از گیاه شــاهدانه است که برخالف حشیش، 
در تولید آن از برگ های گیاه استفاده نمی شــود بلکه جوانه های گیاه 
که بیشــترین مواد موثر در آن تجمع دارد، ماده اولیه آن است. با اینکه 
شیشــه، روانگردانی صنعتی است و گل مخدری ســنتی و طبیعتا با 
عوارضی ضعیف تر از شیشه، اما پس از مصرف اثراتی مشابه شیشه در فرد 
ایجاد می کند.چون مصرف این مواد بازتاب بیرونی چشمگیری ندارد، به 

راحتی به این کار ادامه می دهند. 
اگرچه در باور عمومی این گونه القا شــده که مخدر گل، کم خطرتر از 
حشیش و ماری جوانا و علف اســت؛ اما واقعیت این است که با یک بار 
مصرف این ماده مخدر فرد برای همیشه معتاد می شود؛ چراکه این ماده 
به طور مستقیم بخش هایی از مغز را که مرتبط با آرام سازی  فرد است، 
مورد تاثیر قرار می دهد و با مصرف نکردن این ماده فرد دچار اضطراب، 

بی قراری و تپش قلب می شود. 
به هر حال با توجه به آمار و اطالعات منتشــر شــده ضرورت توجه به 
موضوع اعتیاد، خصوصا مــاده مخدری که با تبلیغــات غیرواقعی کم 
اهمیت جلوه داده می شــود را بیش از پیش نشــان مــی دهد. اینکه 
دانش آموز و دانشــجو بداند مواد مخدر تحت هر نامــی که بر آن نهاده 
می شود باز هم آسیب رسان اســت و اهمیتی ویژه دارد. در سال های 
اخیر شاید آگاهی بخشی در این راه کمی در راه اصولی خود قرار گرفته و 
برای اثبات این ادعا می توان به اعداد و ارقام فوتی های مصرف کنندگان 

استناد کرد.
آمارهای منتشــر شــده حکایت از کاهش تعداد فوتــی های مصرف 
کنندگان مواد مخدر دارد؛ چرا که در هشت ماهه اول سال 96 مجموع 
مرگ و میر ناشــی از مواد مخدر 1988 مورد بوده که نسبت به هشت 

ماهه اول سال گذشته کاهش 5/6  درصدی داشته است.
این روزها ردپای گل را می توان در پشت در مدارس جست و جو کرد.

رد پایی که آینده نوجوانان را به طور حتم دستخوش دگرگونی خواهد 
کرد که جبران آن شاید غیرممکن باشد و یا حتی هیچگاه فرصتی برای 

جبران آن پیش نیاید.

پشت درهای مدارس چه خبر است؟

 »گل« به خودی!

حمید صرامی، مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر طی گفت وگویی شیوع مصرف ماده گل بین جوانان و نوجوانان را نگران کننده عنوان 
کرده بود این در حالی است که پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز از  وضعیت بد  مصرف گل و ماری جوانا طی روزهای اخیردر 

کشور خبر داد.

عکس  روز 

اصفهان از لحاظ بهداشتی معین تهران است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: در 
اصفهان ما با کمبــود تخت بیمارســتانی روبه رو 
هســتیم، اما از نظر امکانات و تجهیــزات، دپوی 
دارویی، نیروی انســانی و فضای فیزیکی به عنوان 
معین تهران همواره آمادگی وجــود دارد. طاهره 

چنگیز ادامه داد: بیمه ســالمت با هدف جایگزین 
شدن یارانه بیمه  کلید خورد تا پرداختی فرانشیز 
از سوی بیمه انجام شــود، وزارت بهداشت در این 
زمینه محاسباتی را انجام داد؛ اما این مهم میسر نشد 
و برخی در این زمینه انتقاداتی را وارد کردند؛ البته 

باید در نظر گرفت که در نظام سالمت یک جراحی 
بزرگ در حال انجام اســت که این جراحی جرأت 
می خواهد که هم عوارض ناشــی از آن کم شود و 
هم دســتاوردهایی که تاکنون حاصل شده، حفظ 
شود که طرحی که تا کنون در زمینه بیمه سالمت 

اجرایی شده نیازمند تعدیل است.
چنگیــز افزود: فعــال در زمینه پرداختــی همه از 
هم طلبکاریم، پرداخت از جیب مردم کم شــده و 

دسترسی مردم به کلینیک ها افزایش پیدا کرده اما 
به دلیل هزینه برخی از تجهیزات پزشکی، دانشگاه 
علوم پزشکی با کمبود نقدینگی روبه رو شده است 
و از طرفی به دلیل کمبود درآمد مردم نیز بخشی 
از هزینه ها توسط دانشــگاه و بخشی دیگر توسط 
بیمه پرداخت می شود که این خود مشکالت زیادی 
 را هم بــرای بیمه و هم برای دانشــگاه ایجاد کرده 

است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:

اصفهان از لحاظ بهداشتی معین تهران است

کشف الشه یک قالده پلنگ 
در پارک ملی اسفراین

رییس پلیس فتاي استان اصفهان:
عامل انتشار تصاویر خصوصي 
در فضاي مجازي دستگیر شد

رییس پلیس فتاي استان اصفهان از دستگیري 
فردي که تصاویر خصوصي یکي از شهروندان 

را در فضاي مجازي منتشر کرده بود، خبر داد.
ســید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی 
با انتشــار تصاویر شــخصی و خانوادگی او در 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی موجب 
آبروریزی و هتک حیثیت او شــده، بررســی 
موضوع در دســتور کار ماموران پلیس فتا قرار 
گرفت. وی در ادامه بیان داشت: با جمع آوری 
مدارک و مستندات و انجام تحقیقات پلیسی 
در فضای مجــازی متهم شناســایی و پس از 

هماهنگی با مقام قضائی دستگیر شد.

کاهش ۱2 درصدی وقوع 
سرقت مغازه در اصفهان

فرمانده انتظامی اصفهان از کاهش 12 درصدی 
وقوع ســرقت مغازه در 9 ماه امسال نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوســتی اظهار داشت: در 
پی اجــرای طرح های مختلف پیشــگیری از 
وقوع انواع جرایم توســط مامــوران انتظامی 
شهرستان اصفهان و مشــارکت مردمی وقوع، 
سرقت مغازه تا حد چشمگیری کاهش یافت.

وی بیان کرد: اجرای طرح های انتظامی و ارائه 
آموزش همگانی توسط کارشناسان پلیس به 
شهروندان نیز در کاهش جرایم و افزایش سطح 

دانش انتظامی مردم تاثیرگذار است.

در شهر

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
61- رای شماره 2108 مورخ 96/09/27  آقای شکراهلل حاجیان  فرزند مصطفی  بشماره 
کالسه 1312 و به شماره شناسنامه 925 صادره به شماره ملی 1141317230 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 98/32 مترمربع از پالک  764  فرعی 
از 109 اصلی واقع در صحرای پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

6221 مورخ 93/11/14  دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شــماره 1858 مورخ 96/09/25  آقای مصطفی مجیری  فرزند محمد صادق  
بشماره کالسه 1140 و به شماره شناسنامه 10293 صادره به شماره ملی 1142327760 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب زمین در حال ساخت به مساحت 124 مترمربع 
از پالک  321  فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخــود جاری اندان بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 53916 مورخ 96/03/17  دفترخانه 139 مالحظه و 

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

63- رای شــماره 1857 مــورخ 96/09/25  خانم محبوبه اصغری اندانــی  فرزند علی 
اصغر  بشماره کالسه 1139 و به شــماره شناســنامه 1130106411 صادره به شماره 
ملی 1130106411 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب زمین در حال ساخت 
به مســاحت 124 مترمربع از پالک  321  فرعی از 111 اصلی واقــع در صحرای نخود 
جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 53916 مورخ 96/03/17  

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

64- رای شماره 2095 مورخ 96/09/27  خانم عصمت رحیمی اندانی  فرزند کاظم  بشماره 
کالسه 1089 و به شماره شناسنامه 94 صادره به شماره ملی 1141562731 نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 184/20 مترمربع از پالک  487  فرعی 
از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 147311 مورخ 82/09/12 و سند 10112 مورخ 84/06/29  مالحظه و محرز 

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

65- رای شماره 2096 مورخ 96/09/27  خانم منیژه مختاری فرزند علی  بشماره کالسه 
1091 و به شماره شناسنامه 10958 صادره به شــماره ملی 1142334449 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 184/20 مترمربع از پالک  487  فرعی 
از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 10112 مورخ 84/06/29 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شماره 2094 مورخ 96/09/27  آقای حسن رحیمی اندانی  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1090 و به شماره شناسنامه 29 صادره به شــماره ملی 1141509441 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 28/52 مترمربع از پالک  487  فرعی از 111 اصلی 
واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ارائه 
قولنامه از مالک رســمی عصمت رحیمی ســند 147311 مورخ 82/09/12 مالحظه و 

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

67- رای شــماره 2202 مورخ 96/09/29  خانم فاطمه شــیربچه ورنوسفادرانی  فرزند 
قدمعلی  بشــماره کالسه 1307 و به شــماره شناســنامه 64428 صادره به شماره ملی 
0032963696 نســبت به ششدانگ  یکباب کارواش به مســاحت 352/70 مترمربع از 
پالک  3398  فرعی از 87 اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 30927 مورخ 54/05/21 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 2068 مورخ 96/09/26  آقای منصور مسعودیان  فرزند کرمعلی  بشماره 
کالسه 5425 و به شماره شناسنامه 432 صادره به شماره ملی 1141091313 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 138/75 مترمربع از پالک  112  

فرعی از 114 اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
118132 مورخ 78/12/03 دفترخانه 73 و ثبت در صفحه 532 و 542 و 548 و 545 دفتر 

338 و صفحه 543 و 546 دفتر 612  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شماره 2067 مورخ 96/09/26  خانم بتول عسگری جوی آبادی  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 0931 و به شماره شناســنامه 198 صادره به شماره ملی 1142219119 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 138/75 مترمربع 
از پالک  112  فرعی از 114 اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شــهر شــامل ســند 118132 مورخ 78/12/03 دفترخانه 73 و ثبت در صفحه 532 و 
 542 و 548 و 545 دفتر 338 و صفحه 543 و 546 دفتــر 613  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 2015 مورخ 96/09/26  خانم سمیه کاظمی اندانی  فرزند براتعلی  بشماره 
کالسه 1017 و به شماره شناسنامه 3791 صادره به شماره ملی 1142266060 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 156/07 مترمربع از پالک  
321  فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 325211 مورخ 93/08/04 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
71- رای شماره 2014 مورخ 96/09/26  خانم فاطمه نساء داستان  فرزند عباس  بشماره 
کالسه 1015 و به شماره شناسنامه 23 صادره به شــماره ملی 0901816906 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 156/07 مترمربع از پالک  
321  فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 325211 مورخ 93/08/04 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
72- رای شماره 2128 مورخ 96/09/28  آقای محمد فائز  فرزند علیرضا  بشماره کالسه 
0831 و به شماره شناســنامه 11979 صادره به شــماره ملی 4433370800 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و مغازه متصله  به مساحت 137/49 مترمربع از پالک  62  فرعی 
از 173 اصلی واقع در اراضی شمال شــهر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند  وکالتنامه 53569 مورخ 92/09/10 از مالک رسمی احمد صفری سند 18920 مورخ 

59/12/26 دفترخانه 59   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 2130 مورخ 96/09/28  آقای محمد فائز  فرزند علیرضا  بشماره کالسه 
0830 و به شماره شناســنامه 11979 صادره به شــماره ملی 4433370800 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 24/99 مترمربع از پالک  62  فرعی از 173 اصلی واقع 
در اراضی شمال شهر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  وکالتنامه 53569 
مورخ 92/09/10 از مالک رسمی احمد صفری سند 18920 مورخ 59/12/26 دفترخانه 

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

74- رای شماره 2129 مورخ 96/09/28  آقای محمد فائز  فرزند علیرضا  بشماره کالسه 
0832 و به شماره شناســنامه 11979 صادره به شــماره ملی 4433370800 نسبت به 
ششدانگ  یکباب انبار  به مساحت 74/73 مترمربع از پالک  62  فرعی از 173 اصلی واقع 
در اراضی شمال شهر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  وکالتنامه 52569 
مورخ 92/09/10 از مالک رسمی احمد صفری سند 18920 مورخ 59/12/26 دفترخانه 

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

75- رای شماره 1880 مورخ 96/09/25  آقای امین کاملی اندانی  فرزند سیف اهلل  بشماره 
کالسه 1407 و به شماره شناسنامه 56 صادره به شماره ملی 1141705893 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 149/62 مترمربع از پالک  266  
فرعی از 84 اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند  197764 مورخ 89/03/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
76- رای شماره 1875 مورخ 96/09/25  خانم فرحناز عمادی اندانی  فرزند رحیم  بشماره 
کالسه 1127 و به شماره شناسنامه 48 صادره به شــماره ملی 1141693712 نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 149/62 مترمربع از پالک  
266  فرعــی از 84 اصلی واقع در فتح آبــاد خوزان  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شــامل ســند  197764 مورخ 89/03/02 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شــماره 7297 مورخ 96/06/12  خانم عفت مســیبی درچــه  فرزند محمد  
بشماره کالســه 0450 و به شماره شناسنامه 24 صادره به شــماره ملی 1141873907 
نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 104/14 مترمربع از پالک  25  فرعی از 
47 اصلی واقع در ولگان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواسطه از 
 مالک رسمی حلیمه خاتون پناهی ثبت در صفحه 33 دفتر 512 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شماره 7296 مورخ 96/06/12  خانم مریم مسیبی درچه  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0449 و به شماره شناسنامه 94 صادره به شــماره ملی 1141866171 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 79/30 مترمربع از پالک  25  فرعی از 47 اصلی واقع 
در ولگان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی حلیمه 

خاتون پناهی ثبت در صفحه 33 دفتر 512  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شماره 9356 مورخ 96/07/26  آقای محمد سعید قاسمی  فرزند مهدی  بشماره 
کالسه 0613 و به شماره شناســنامه 3015 صادره به شماره ملی 1141339161 نسبت 
به ششدانگ  یکباب مغازه  به مســاحت 19/60 مترمربع از پالک  1075  فرعی از 122 
اصلی واقع در صحرای بزمکه وراهکوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 10774 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 2134 مورخ 96/09/28  آقای قدمعلی عیسایی  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 1323 و به شماره شناســنامه 162 صادره به شماره ملی 114992902 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 14/90 مترمربع از پالک  1261  فرعی از 87 اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی رحیم اردی  ســند  10149 مورخ 29/09/22 دفترخانه 35 و سند 15633 مورخ 

36/06/10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 1050 مورخ 96/09/08  خانم معصومه میرزایی خوزانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 1278 و به شماره شناسنامه 11531 صادره به شماره ملی 1140368321 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 176/90 مترمربع از پالک  101/1  فرعی از 
114 اصلی واقع در صحرای شمس آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

14371 مورخ 93/12/27 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شماره 2204 مورخ 96/09/30  آقای عبدالمطلب درخشان  فرزند بهرام  بشماره 
کالسه 1510 و به شماره شناسنامه 853 صادره به شماره ملی 5558773855 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 224 مترمربع از پالک  498  فرعی از 99 اصلی واقع 
در صحرای جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 40093 مورخ 

86/03/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شماره 1874 مورخ 96/09/25  آقای ابراهیم نجفی خوزانی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 0042 و به شماره شناسنامه 179 صادره به شماره ملی 1141506866 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 204 مترمربع از پالک  1922  فرعی از 107 
اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 275 دفتر 508   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 2305 مورخ 96/10/05  خانم عشرت طاهری  فرزند سیدعباس  بشماره 
کالسه 4238 و به شماره شناسنامه 133 صادره به شماره ملی 1140923692 نسبت به 
ششدانگ  یکباب باغ به مساحت 1878 مترمربع از پالک  1088  فرعی از 130 اصلی واقع 
در کوشک  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل تقسیم نامه شماره 9050 سال 

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

85- رای شماره 2147 مورخ 96/09/29  آقای حســین خونساری ورنوسفادرانی  فرزند 
نادعلی  بشماره کالسه 4237 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شماره ملی 1140896202 
نسبت به ششدانگ  یکباب باغ به مساحت 2409 مترمربع از پالک  1152  فرعی از 130 
اصلی واقع در کوشــک  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل تقسیم نامه شماره 

9050 مورخ 40/05/08 دفترخانه 63 و  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شماره 2295 مورخ 96/10/04  خانم فاطمه عابدی اندانی  فرزند اسداهلل  بشماره 
کالسه 1430 و به شماره شناسنامه 47 صادره به شــماره ملی 1141492121 نسبت به 
ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 308/50 مترمربع از پالک  358  فرعی از 111 اصلی 
واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 
الواسطه از مالک رسمی حیدر مختاری ســند 38146 مورخ 41/10/11 دفترخانه 64 و  

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

87- رای شماره 1976 مورخ 96/09/26  آقای مجتبی حسینی اندانی  فرزند سید مصطفی  
بشماره کالسه 1238 و به شماره شناســنامه 164 صادره به شماره ملی 1289260761 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 236/40 مترمربع از پالک  9 و 14  فرعی از 
111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل طی سند 114587 مورخ 83/01/11 دفتر خانه 63 از مالک رسمی شهرداری خمینی 

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

88- رای شــماره 2208 مورخ 96/09/30  آقای کریم واحدی  فرزند حســین  بشماره 
کالسه 1526 و به شماره شناسنامه 215 صادره به شماره ملی 1141029979 نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به اســتثنای ثمنیه اعیانی مساحت 293 مترمربع 
از پالک  367  فرعی از 122 اصلی واقع در بزمکه واره کــوه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شامل سند 46291 مورخ 83/06/28  دفترخانه 46 و  مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 1828 مورخ 96/09/25  خانم لیال نجارپور ورنوسفادرانی  فرزند حسین  
بشماره کالسه 0232 و به شماره شناسنامه 1784 صادره به شماره ملی 1753576830 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای ثمنیه اعیانی مساحت 293 
مترمربع از پالک  367  فرعی از 122 اصلی واقع در بزمکه واره کوه  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 46291 مورخ 83/06/28  دفترخانه 46 و  مالحظه و محرز 

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

90- رای شماره 9347 مورخ 96/07/26  آقای ابوالحسین صالحی خواه  فرزند نجفقلی  
بشماره کالسه 0432 و به شماره شناســنامه 461 صادره به شماره ملی 5759574361 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 176 مترمربع از پالک  864  فرعی از 111 
اصلی واقع صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 245 دفتر651 و  مالحظه و محرز گردیده است.
انتشار نوبت اول96/10/13
انتشار نوبت دوم 96/10/27

م الف:6270  آقای نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

فاطمه کاویانی
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شیر مادر، عامل انتقال بعضی ویژگی ها به 
فرزند است

پیشنهاد سردبیر:

برنج در خانواده های ایرانی بســیار پر مصرف و متداول اســت. این موضوع و شکایت 
همیشگی افراد چاق از اینکه برنج آنها را چاق کرده اســت ما را بر آن داشت تا مطلبی 

تخصصی در مورد تاثیر برنج بر چاقی به شما ارائه دهیم.
نوع و مقدار برنج مصرفی بر چاق شدن افراد بسیار تاثیرگذار است. جمله قبلی پاسخی 

ساده به این سوال است که آیا برنج ما را چاق می کند؟
برنج باعث افزایش وزن می شــود اما این به میزان مصرف روزانه شــما بستگی دارد. 
همچنین نوع برنج مصرفی )فیبردار و بدون فیبر( بر این افزایش وزن تاثیر خواهد داشت.

آیا بـرنـج نقش مهمی در چاقی  دارد؟

کالری و وزن

موضوع عجیبی نیست: اگر بیشتر از مقدار کالری که در 
روز می سوزانید مصرف کنید چاق خواهید شد. طبق 
راهنمای سازمان غذا و داروی آمریکا در سال ۲۰۱۰، 
جدای از میزان فعالیت، خانم ها روزانه ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ 

و آقایان ۲۲۰۰ تا ۳۰۰۰ کالری باید دریافت کنند.
میزان کمتــری از کالری نیاز روزانــه دریافت نکنید؛ 
چون بدن برای انجام فعالیت های روزانه به این مقدار 

انرژی نیاز دارد. 
برای اینکه تاثیــر مصرف برنج بر اضافــه وزن خود را 
کنترل کنید، میزان کالری دریافتی از برنج را محاسبه 
کنید و میزان مصرف برنج را با محاسبه کالری مصرفی 

روزانه متعادل کنید.

کالری در برنج

کالــری دریافتی شــما از برنــج ســفید و قهوه ای 
)سبوس دار( کمی تفاوت دارد. شما از یک فنجان برنج 
پخته سفید ۲۰۵ کالری و از همین میزان برنج قهوه ای 

۲۱۶ کالری انرژی دریافت خواهید کرد.
درخصوص کاهش مقدار برنج مصرفی، می توان گفت 
برنج ماده ای نیســت که بتواند تمامی کالری مصرفی 
روزانه شما را به خود اختصاص دهد و شما را از هدفتان 

دور کند.

فیبر و وزن

وقتی به منظور کاهش وزن وارد رژیم غذایی می شوید 
متوجه خواهید شــد که نوع کربوهیــدرات هایی که 
مصرف می کنید متفاوت است. تحقیقات نشان داده 
است افرادی که فیبر بیشــتری مصرف می کنند در 

کنترل وزن خود موفق ترند.
غالت تصفیه شده مانند برنج ســفید، باعث باالرفتن 
میزان قند خون شــده و درنتیجه زود به زود احساس 
گرسنگی خواهید کرد. همچنین خوردن فیبر بیشتر 
خطر ابتال بــه بیماری های قلبــی و عروقی را کاهش 

خواهد داد.

فیبر در برنج

برنج قهــوه ای از جمله غالت کاملی اســت که فیبر 
طبیعی دارد. هنگامی که دانه برنــج برای تولید برنج 
سفید فرآوری می شود سبوس خود را از دست داده و 
دیگر یکی از غالت کامل محسوب نمی شود. سبوس 
و جوانه، حاوی فیبر و بســیاری دیگــر از مواد مغذی 

دیگر است.
برنج ســفید را می توان با ویتامین و مواد معدنی غنی 
کرد اما نمی توان به آن فیبر اضافه کرد. هر دو نوع برنج 
در یک فنجــان ۴۵ گرم کربوهیــدرات دارند اما برنج 
ســفید فقط ۶ دهم گرم فیبــر دارد درحالی که برنج 

قهوه ای دارای ۳ گرم و نیم فیبر در یک فنجان است.

ایتالیا، نیوزیلند، استرالیا و آمریکا، بســتنی خورترین کشورهای دنیا هستند. در 
این کشورها تولیدکنندگان به این نتیجه رســیده اند که بستنی های شکالتی و 
کاکائویی طرفداران بیشتری در سراســر دنیا دارند. کارشناسان، شیرینی موجود 
در این بســتنی ها را عامل محبوبیت آن دربین مردم می دانند. بهتر است بدانید 
برای سوزاندن کالری دریافتی از کمترین حجم این خوراکی، باید یک ساعت تا یک 
ساعت و نیم پیاده روی کرد؛ بنابراین اگر نمی توانید برای سوزاندن کالری بستنی، 
به اندازه کافی راه بروید یا فعالیت بدنی داشته باشید، میزان کالری دریافتی از سایر 
خوراکی هایتان را کاهش دهید؛ مثال اگر در روزهای عادی یک بشقاب برنج مصرف 
می کردید، روزی که این خوراکی خوشــمزه را می خورید، بایــد مقدار برنج را به 

نصف و حتی کمتر کاهش دهید. در غیر این صورت، پس از مدتی و با مصرف 
بستنی هایی که سرشار از شــکر و بر پایه شیر پرچرب هستند، 

روز به روز چاق تر خواهید شد.

 کسانی که اضافه وزن دارند
 می توانند بستنی بخورند؟

کاهش درد سیاتیک در 7حرکت
دردی تیرکشنده و آزاردهنده، میهمان نواحی پایین و پشت بدن  تان شده است که 
مسیری از نشیمنگاه تا ساق پا، زانو، لگن و ران را در بر می گیرد و پشت زانو و بعضی 
مواقع پشت ساق و مچ پا هم احساس می شود. برای کاهش این درد، چند راهکار 

ارائه شده است:

در وضعیت خوابیده 
به پشت قرار بگیرید و با کمک 

دست ها، پاها را به بدن نزدیک و یک 
کشش مناسب را در عضالت بازکننده 
ستون فقرات کمری ایجاد کنید. تمرین 

را سه مرتبه انجام داده و هر مرتبه 
ده ثانیه مکث کنید.

به صورت طاقبــاز دراز 
بکشید و پای راست را داخل سینه 

بیاورید و با دو دست، پشت ران )پایین تر 
از زانو( را بگیریــد و ده ثانیه مکث کنید. 
سپس تمرین را با پای دیگر تکرار کنید. 

تمرین را برای هر پا ســه مرتبه 
انجام دهید.

و  بنشینید
یک پا را از روی پای دیگر 

عبور دهید. زانو را به ســمت شانه 
مخالف بکشید و اندکی باالتنه را به همان 

جهت بچرخانید.  این تمرین را  برای سمت 
دیگر بدن هم تکرار کنید. تمرین را چهار 

مرتبه انجام داده و هر مرتبه ۱۵ ثانیه 
مکث کنید.

در وضعیــت خوابیده به 
پشت، یک چرخش خلفی در لگن 

ایجاد و سعی کنید کمرتان را به زمین 
بچسبانید. تمرین را دو تا شش مرتبه در 
روز انجام دهید و هر مرتبه شش تا ۱۰ 

ثانیه در این وضعیت بمانید.

با زانوهــای خمیده به 
پشت بخوابید و یک پا را در همان 

حالت خمیده باال بیاورید و نگه دارید. 
تمرین را با پای دیگر هم تکرار کنید. 

تمرین را پنج نوبت و هر نوبت ده 
مرتبه انجام دهید.

بــه صــورت طاقبــاز 
بخوابید و دست ها را روی سینه 

بگذارید. زانوها را ۴۵ درجه خم و به 
آرامی سر و شــانه ها را از زمین جدا 

کنید. هشــت ثانیه در همین 
وضعیت بمانید.

بخوابید 
و زانوها را ۴۵درجه خم 

کنید. به آرامی کف پاها را حدود 
پنج سانتی متر از زمین جدا و وضعیت 
را به مدت شــش ثانیه حفظ کنید. 

تمرین را سه مرتبه تکرار کنید.

شیر مادر، عامل انتقال بعضی ویژگی ها به فرزند است
در تربیت فرزندان، والدین نخستین نقش را دارا هستند. این نقش و تاثیر آن در مقاطع گوناگون سنی یکسان و 
هم اندازه نیست.در مقاطع و مراحلی از تربیت، نقش پدر برجسته تر و در مراحل دیگری نقش مادر تعیین کننده 
است و در یک دیدگاه کلی می توان گفت که تا پیش از سن نوجوانی به ویژه در دوران جنینی 
و شیرخوارگی، شــیر مادر، عالوه بر نقش مهمی که در تغذیه و بهداشت جسمانی نوزاد 

دارد عامل ایجاد و انتقال بعضی ویژگی ها به فرزند نیز هست.
تربیت فرزند بیشــتر ازطریق پدر خواهد بود و از دوره نوجوانی به بعد بخصوص در 
مورد پسران نقش پدران مهم تر است؛ البته این بدان معنا نیست که نقش پدر 
در دوران کودکی و نقش مــادر در دوران نوجوانی و جوانی ناچیز و کم 
رنگ باشد بلکه مقصود بیان برجستگی نقش و تاثیر بیشتر هرکدام 
در یک مرحله خاص اســت. بنابراین یکی از مقاطع مهم مقطع 
شیرخوارگی اســت که در آن، مادر نقش مســتقیم و اساسی 
دارد.در این مقطع شــیردادن مهم ترین عامل ارتباط نوزاد 
با مادراست. شــیر مادر عالوه بر نقش مهمی که در تغذیه و 
بهداشت جســمانی نوزاد دارد، عامل ایجاد و انتقال بعضی 

ویژگی ها به فرزند نیز هست.

سرطان تیروئید در خانم ها شایع تر است
برجستگی ها و تورم های جلو و پایین گردن، به تیروئید و برجستگی های زیر فک و 

باالی گردن معموال به غده های لنفی مربوط می شوند.
البته این وظیفه پزشــک خانواده دوره دیده و متخصص اســت که می تواند انواع 
تورم های گردن را از هم تشخیص داده و به متخصص مرتبط با آن ارجاع دهد. در 
کشور ما هنوز پزشک خانواده متخصص وجود ندارد و گاه بیماران برای تشخیص 

یک مشکل کوچک سردرگم می شوند.
اولین نشــانه ســرطان تیروئید، وجود یک گره یا ندول در غده تیروئید است که 
معموال خود بیمار یا اطرافیان متوجه آن می شــوند. در این زمان روش استاندارد، 
نمونه برداری سوزنی از این گره اســت. در صورتی که سلول های سرطانی در گره 
وجود داشته باشند، پاتولوژیست آن را تشخیص می دهد و گزارش می کند. البته 
باید دانست درصد بسیار کمی از ندول ها بدخیم و بقیه کامال خوش خیم هستند 
که این موضوع با یک سونوگرافی دقیق از تیروئید و بعد از نمونه برداری مشخص 

می شود.
سرطان تیروئید در سنین جوانی و میانسالی شیوع دارد و در خانم ها شایع تر است. 
این بدخیمی اگرچه نسبت به سرطان های ریه، پستان، پوست و کولون خیلی شایع 
نیست، اما جزو سرطان های با شیوع متوسط است؛ به طوری که بروز آن حدود یک 
در ده هزار نفر در سال است؛ یعنی در یک شهر متوسط با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر 
در هر سال حدود ۵۰ نفر به این سرطان مبتال می شوند. خوشبختانه این سرطان 
چندان بدخیم نیست و کامال درمان می شــود. در صورتی که سلول سرطانی در 
گره تیروئید تشخیص داده شود، باید قسمتی از غده تیروئید یا کل آن با جراحی 

خارج شود.
آنچه اهمیت دارد این است که توده های تیروئید چه خوش خیم و چه بدخیم اگر 
به موقع تشخیص داده و درمان شــوند، به خوبی کنترل شده و بیمار معموال عمر 
طوالنی و عادی خواهد داشــت و به دور از زحمت و رنج یک جراحی و مراجعه به 
متخصصان می تواند زندگی عادی داشته باشد. از بیماری های تیروئید نترسید و با 

اعتماد به پزشک متخصص و مجرب بیماری تان را پیگیری کنید.

 مسواک زدن
 سالمتی قلب را تضمین می کند

دانشــمندان در تالش برای فرآیند توســعه 
مسواک های هوشمندی هســتند که از روی 
بزاق دهان مشکالت قلبی را تشخیص می دهد.

این وسیله راهکار ساده ای برای ادغام چکاپ 
قلب در اقدامات متداول روزانه است و می تواند 
به بیماران قلبی در تنظیــم مصرف داروهای 
مورد نیازشــان کمک کند. به گفته محققان 
بیمارستان رامون کاجال اسپانیا، میزان سدیم 
موجود در بزاق دهان می تواند نشــانه هشدار 

اولیه مشکالت قلبی باشد. 
آلوارو مارکو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »با وجود اطالعات کم در مورد میزان 
ضربان قلب، فشــار و نمونه هــای بیولوژیکی 

به دست آمده از بزاق، امکان انجام 
برخــی اصالحات که به ســالمت 

بیمار کمک کند، وجود دارد.«
قرار است این مســواک بعد از 
تکمیــل فازهای مهندســی و 

طراحی، تولید شود.

  فشار پایین؛  نشانه مرگ زودرس
 در سالمندان

متخصصان در آزمایشــی تازه بر یکی از عالئم 
مرگ زودرس در افراد مســن تاکیــد کردند. 
با استناد به مقاله منتشر شــده در مجله جاما 
Jama internal med�اینترنال مدیســن 

icine، فشــار پایین در افراد مسن به احتمال 
زیاد گویای وقوع مــرگ در نزدیک ترین زمان 
اســت. متخصصان در این آزمایش به بررسی 
پرونده پزشــکی ۴۶ هزار انگلیسی پرداختند 
که در ۶۰ ســالگی و باالتر درگذشتند. در طول 
بررســی ها اطالعات مربوط بــه بیماری های 

قلب و عروق و سیستم 
عصبی بیماران و 

همچنیــن 
اطالعــات افراد 
تندرست درنظر 

گرفته شده بود.
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عجیب ترین پیراهن های 
تاریخ فوتبال

 دعوای سرمربی تیم ملی با مربیان کروات باشــگاهی کشور وارد دور 
تازه ای شده است، هنوز اختالفات کارلوس کی روش با برانکو ایوانکوویچ 

به طور کامل حل نشده که پای کرانچار به این دعوا باز شد و سرمربی 
تیم ســپاهان با انتقاد از برنامه ریزی سرمربی تیم ملی از کی روش 
خواست تا در خصوص برنامه ریکاوری بازیکنان ملی پوش پس از 
هر بازی لیگ برتر و در کمپ تیــم ملی توضیحاتی ارائه کند.اخیرا 
سرمربی تیم ملی ایده ای جنجالی درباره برپایی اردوهای یک روزه 

هفتگی مطرح کرده است که طبق این طرح که  کی روش  
در اختیار فدراسیون فوتبال و باشــگاه های لیگ برتری 
گذاشته، ملی پوشان لیگ داخلی باید از ژانویه )اواسط دی 
ماه( هر هفته یک تا یک ونیم روز در اختیار تیم ملی قرار 
گیرند. مرد پرتغالی این ایده را به این دلیل مطرح کرده 
است که امکان آغاز اردوی تیم ملی از یک ماه مانده به آغاز 

جام جهانی وجود ندارد؛ زیــرا طبق برنامه ریزی 
کنفدراسیون فوتبال آســیا مرحله حذفی 

لیگ قهرمانان در سال ۲۰۱۸ در همین 
ایام برگــزار خواهد شــد.طرح کی 

روش با مخالفت سرمربی سپاهان 
مواجه شده و او در مصاحبه های 
اخیرش اعتراض خود را به این 
موضوع نشان داده و خواستار 
پاسخگویی کی روش شده 
اســت. برای کرانچار این 
ســوال به وجود آمده که 
ریکاوری در باشگاه ها چه 
تفاوتی با تیم ملی دارد که 
باید بازیکنان بعد از هربازی 

رنج ســفر برای شــرکت در 
اردوی تیم ملی را به جان بخرند 
و در این اردو حاضرشــوند. به 

همبین جهت از ســرمربی تیم ملی خواســت تا در جلسه ای با حضور 
تمام مربیان باشــگاهی راجع به این موضوع صحبت کند که کی روش 
با دادن بیانیه ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داد  و از سرمربی 
تیم سپاهان خواست نسبت به تجربه او اعتماد کنند و از او دعوت کرد 
که با بازدید از امکانات تیم ملی در جریان برگزاری برنامه های تمرینی 
او قرار بگیرد.اختالف نظر میان کرانچــار و کی روش موضوع تازه ای 
نیست، در آستانه جام جهانی ۲۰۱4 برزیل نیز میان آنها اصطکاک 
ایجاد شــده بود که این اختالف نظر به خط خوردن سه ملی پوش 
سپاهان انجامید و امید ابراهیمی، شجاع خلیل زاه و یعقوب کریمی 
قربانی دعوای کرانچار و کی روش شدند و شانس حضور در 
جام جهانی را از دست دادند و ممکن است این ماجرا برای 
ملی پوشان فعلی سپاهان نیز رخ دهد و دود دعوای این 

مربیان به چشم آنها برود.
جدای از خط خوردن احتمالی ملی پوشــان ســپاهان، 
اختالف نظر کی روش و کرانچار، زرد پوشان را که در دو 
هفته ابتدایی نیم فصل دوم عملکرد خوبی داشــتند 
وارد چالش جدیدی می کند که این چالش 
بیش از همه به ضرر سپاهان تمام شده 
و با رفتن تیم به حاشیه، نتایج ضعیف 
نیم فصل اول تکرار می شود که این 
مسئله چندان به مذاق هواداران 
این تیم خــوش نمی آید.   
پیش از این قبل از جام 
جهانی برزیل، دعوای 
کرانچــار و کی روش، 
باعث شد تا سرمربی تیم 
ملی، ملی پوشان سپاهان 
را از اردوهای تیم ملی حذف 
کند و حاال باید دید دور جدید 
دعوای مربی کروات و پرتغالی، چه 

تبعاتی به همراه خواهد داشت.

اسب ها، بالی جان سردار شدند

پیشنهاد سردبیر:
قاب روز

در پایان جلسه هیئت رییسه 
فدراسیون فوتبال؛

یاوری، سکاندار تیم ملی زیر 
14 سال شد

  جلسه هیئت رییسه فدراسیون فوتبال  برگزار 
شــد که در ابتدای این 
نشســت، گــزارش 
کاملی در خصوص 
حضور نماینده فیفا 
برای تهیــه برنامه 
جامع اســتراتژیک 
فدراســیون بــرای 
اعضای هیئت رییســه بیان شــد؛ همچنین 
در ادامه بنا بر پیشــنهاد کمیته فنی و توسعه 
فدراســیون فوتبال، حیدر شــریفی به عنوان 
ســرمربی تیم ملی زیــر ۱۳ ســال و محمد 
یاوری )پیشکسوت فوتبال اصفهان( به عنوان 

سرمربی تیم ملی زیر ۱4 سال انتخاب شدند.

خبر روز

کاپیتان های آبی در برزخ
ستاره های اســتقالل این روزها شرایط تلخی 
را تجربه می کنند. ســید 
مهــدی رحمتــی، 
خســرو حیدری و 
پژمــان منتظری 
نــی  یکنا ز با
هســتند کــه اول 
فصل خیلی هــا فکر 
می کردند به ســتاره های این فصل استقالل 
تبدیل می شــوند، اما شــرایط برای آنها اصال 
خوب پیش نرفته است. این ۳ بازیکن که همه 
از آنها به عنوان ستاره های اســتقالل و البته 
بازیکنان با تجربه این تیم یاد می کردند در این 
روزها شرایط بسیار پیچیده ای را تجربه کرده  
و اصال به آنها فرصت بازی نمی رسد. در بازی با 
تراکتورسازی هم مهدی رحمتی و هم خسرو 
حیدری نیمکت نشین هستند و منتظری تنها 
به لطف محرومیت روزبه چشــمی این شانس 
را دارد تــا 9۰ دقیقه در ترکیب اســتقالل به 

میدان برود.

سوژه روز

محسن بیاتی نیا از وضعیت راه آهن گالیه کرد و گفت: مشکل تیم 
راه آهن بدهی های گذشته باشگاه است که به خاطر این بدهی ها 
اجازه جذب بازیکن درنیم فصل را نداریم مگر اینکه بتوانیم بخشی 
از بدهی های گذشته را بدهیم که درحال حاضر پولی برای این کار 
وجود ندارد. باشگاه راه آهن در حال حاضر چوب مدیریت اشتباه 

گذشته اش را می خورد.

راه آهن، چوب گذشته اش را می خورد

درباره امید نورافکن و ماجرای جدایی اش از استقالل هر روز خبر 35
جدیدی به گوش می رسد. او از باشگاه شــارلوا پیشنهاد دارد اما 
وینفرد شفر اعالم کرده که به هیچ کدام از بازیکنانش اجازه جدایی 
تا پایان فصل را نخواهد داد؛ البته نورافکن هنوز شانس لژیونر شدن 
دارد و در صورتی که پیشــنهاد مالی مناســبی برای او به باشگاه 
استقالل برسد شفر مشکلی با جدایی این بازیکن نخواهد داشت.

اگر پول خوب می دهند، برود
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 مسافرکشی چند بازیکن
 لیگ برتری

چند بازیکن نفت تهران به دلیل مشکالت مالی 
در اسنپ و تپ سی کار می کنند.

نفت تهران جزو ســوژه های اصلی و ســرزمین 
عجایب لیگ هفدهم اســت. تیمی که قرار بود 
بــا پرداخت کردن تمــام بدهی های گذشــته، 
ســرمایه گذاری کالنی در فوتبال داشته باشد، 
در هفده هفتــه لیگ برتر 6 مربــی عوض کرده 
 اســت و بازیکنان این تیم هنــوز پولی دریافت 

نکرده اند. 
برنامه 9۰ مصاحبه ای با بازیکنان این تیم گرفت 
که محسن بنگر و ایمانی در این مصاحبه گفتند 
که چند بازیکن به دلیل مشکالت مالی، در اسنپ 

و تپ سی کار می کنند. 
نفت تهران به یک اسپانســر جدید واگذار شد و 
هومن افاضلی، هدایت زرد های تهرانی را بر عهده 

گرفته است.

اسب ها، بالی جان سردار شدند
روزنامه گازتای روســیه  نوشــت:» اســب ها 
بالی جان ســردار شــده اند«. این را می شود از 
اینستاگرام ســردار آزمون متوجه شد، جایی که 
همه عکس ها در آن شــبیه هم هستند، جایی 
که عکس های او با اســب کمتر از عکس های او 
با آدم ها نیست، مســئله ای که به آزمون ضربه 

زده است. 
اتفاقاتی که در مورد اسب آزمون افتاد و اتفاقاتی 
که به دادگاه و حاشیه های بیشتر رسید و آزمون 
مرتب از کازان آنها را پیگیری می کرد و به همین 

دلیل وقت زیادی را  با تلفن می گذراند. 
او وقت و انرژی زیادی را برای این مشکل و دیگر 
ســرگرمی هایش هدر داده و قطعا یکی از دالیل 

اصلی افت او در این فصل بوده است.

در حاشیه

حمله مورینیو به »اسکولز«
منچستریونایتد موفق شد سال ۲۰۱۸ میالدی 
را با یک برد شروع کند و 
میزبان خود اورتون را 
با دو گل از پیش رو 
بردارد.پل پوگبا در 
این بازی در حالی 
توانست دو پاس گل 
بدهد که در یکی، دو 
هفته  اخیر مــورد انتقاد پل اســکولز، بازیکن 
پیشــین منچســتریونایتد و کارشناس فعلی 

فوتبال جزیره قرار گرفته بود.
ژوزه مورینیو پس از پیــروزی تیمش، گفت : 
من فکر می کنــم تنها کاری که پل اســکولز 
انجام می دهد انتقاد کردن است. او اصال هیچ 
صحبت و یا راهــکاری را ارائه نمی دهد و فقط 
انتقاد می کند. درست است که او بازیکن بزرگ 
و فوق العاده ای بوده ولی قرار نیست که همه ما 
مثل او فوق العاده  باشیم. پوگبا همیشه تالش 
کرده است که بهترین باشد. در برخی از مواقع 
بازی های خوبی را ارائه می دهد و در برخی دیگر 
از مواقع نیز خیلی خوب ظاهر نمی شــود. این 
تقصیر پوگبا نیست که پول بیشتری نسبت به 

اسکولز به دست آورده است.

اتفاق روز

پیشخوان

نتایج خوب اســتقالل در هفته های گذشته، از دید عده 
ای از کارشناســان بیشــتر از آنکه به خاطر قدرت شفر و 
تیمش باشد ناشی از ضعف حریفان این تیم بود. نکته ای 

که صحبت های مربی سابق استقالل هم آن را تایید می کند. ایمان عالمی که با خبرگزاری مهر صحبت کرده 
درباره بازی استقالل مقابل تراکتورسازی گفته:» شــفر در این چند هفته بازی های نسبتا روانی را پشت سر 
گذاشته و عمده بازی های آبی پوشان هم در تهران بوده است. حضور در تبریز، رویارویی با تراکتور و غیبت دو 
بازیکن اصلی می تواند بزرگ ترین چالش شفر از بدو ورودش به استقالل تاکنون باشد و اینجاست که او باید 
توانایی هایش را نشان دهد. به تعبیری می توان گفت شفر تاکنون در»ماه عسل« بوده و این بازی است که عیار 

واقعی او در تیمش را نشان می دهد.«

دوران خوش به پایان می رسد؛

پایان ماه عسل شفر
مسئوالن باشگاه پرسپولیس قیمت رضایت نامه مهاجم 
ملی پوش خود را مشــخص کردند و هــر تیمی که این 
بازیکن را می خواهد باید مبلغ مورد نظر را به باشــگاه 

پرسپولیس بپردازد.برانکو، سرمربی تیم پرسپولیس اعالم کرد که مهدی طارمی حاضر به تمدید قرارداد 
با پرسپولیس نشده و قصد دارد بازی در کشورهای خارجی را تجربه کند.از طرف دیگر مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس به دنبال این هستند تا طارمی را در نقل و انتقاالت زمستانی به یک تیم خارجی منتقل کند 
تا بخشی از قرارداد این بازیکن به باشگاه پرسپولیس رســیده و آنها از این انتقال منتفع شوند. مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس در همین خصوص مبلغ رضایت نامه طارمی را ۸۰۰ هزار دالر در نظر گرفتند و طارمی 

در صورتی که قصد جدایی داشته باشد، باید این مبلغ را به باشگاه پرسپولیس بدهد.

مبلغ رضایت نامه مشخص شد؛

طارمی رفتنی می شود

 دور جدید دعوای
 کــی روش و کـــرانچار؛

این بار چه کسی قربانی 
می شود؟

امتیازبازی هاتیمردیف
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لیگ برتر جام خلیج فارس

سمیه مصور

ثبت قرارداد ایمانی با ذوب آهن
محصول آکادمی سپاهان پس از تجربه بازی در تیم های پدیده و فوالد و در شرایطی که در این فاصله به یک 
بازیکن ملی پوش بدل شده است به تیم سابقش، ذوب آهن بازگشت.اکبر ایمانی متولد پارس آباد اردبیل 
است و از پدیده به تیم ملی رسید. با این وجود، خرید زمستانی ذوب آهن از محصوالت فوتبال اصفهان به 
حساب می آید و پیوندی دیرینه با دیار نصف جهان دارد. او که نخستین بار با نظر امیر قلعه نویی به تیم 
اصلی سپاهان منتقل شد، حاال در ذوب آهن هم توفیق مجدد شاگردی این مربی صاحب نام را پیدا 
خواهد کرد.اکبر ایمانی، بازیکن جدید ذوب آهن با حضور در هیئت فوتبال استان اصفهان قرارداد 
خود را به مدت نیم فصل، با این تیم  ثبــت کرد.تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در هفته هجدهم 

لیگ برتر فوتبال ایران،در اصفهان به مصاف پیکان خواهد رفت.

خط حمله آتشین سپاهان، دست به آتش بازی می زنند
پرترافیک ترین خط را سپاهان در خط حمله  دارد؛ جایی که مهرداد محمدی، ساسان انصاری، 
جالل الدین علی محمدی، رضا میرزایی و مروان حســین از قبل و با اضافه شدن مهدی شریفی و 
بازگشت مسعود حسن زاده می تواند یک خط حمله آتشین را برای طالیی پوشان متصور شد.خط 
آتشی که در بازی مقابل پدیده، آتش  بازی کرد و ضمن به ثمر رساندن 4 گل که ۳ گل از آنها توسط 

مهاجمین این تیم رقم خورد، موقعیت های بسیاری را هم از دست داد تا آمادگی خود را نشان دهد.
مدل بازی سپاهان با پدیده به سبکی بود که اگر این تیم بتواند در ادامه بازی های نیم فصل دوم هم این 
کیفیت را به نمایش بگذارد، می تواند یکی از مدعیان نیم فصل دوم باشد و حداقل چشم امیدی به کسب 

سهیمه داشته باشد.

مربی دوره گرد
حمله شارلوا به آرامش 

استقالل

دبیرکلــی کمیته ملی 
المپیک؛ پســت محبوب 

مدیران

به   شوک حســینی 
استقالل

منشا بیشتر از بیرانوند 
پنالتی گرفت!

 آزمــون در آســتانه 
کســب عنوان مرد سال 

آسیا

لباس اصلی تیم ملی مکزیــک در جام جهانی 
فرانسه بی شــباهت به نســخه  رمال ها نبود. 
طرحی که البته بعدها مشخص شد نمادی است 
از چهــره خدای آزتک  برای موفقیت پســران 
آزتک. نســخه ای که جواب هم داد و مکزیک 
با ســتاره هایی مثل خورخه کامپوس و لوئیز 

هرناندس و بالنکو از گروهش صعود کرد.

میلیاردی هم برایم هزینه کنند 
حقم است

تنها دارنده مدال المپیک درتاریخ دوومیدانی ایران با وجود 
افتی که در چند سال اخیر تجربه کرد، این روزها همچنان با 
انگیزه به کار خود ادامه می دهد تا به افتخارات گذشته دست 
یابد. احســان حدادی که اخیرا هم انتقاداتی به هزینه های 
باالی او برای فدراسیون شده، در خصوص این موضوع گفته، 
اوال که اینطور نیست و این مســائل به شکل درستی مطرح 
نمی شود. در ضمن اگر هم هزینه شده باشد، حق من است. من 
درباره خودم می توانم بگویم که ۳ طالی بازی های آسیایی را 
دارم و تنها مدال تاریخ دوومیدانی در المپیک را گرفته ام؛ پس 

اگر هم هزینه ای می شود،  قطعا بازدهی الزم را دارد.

دارنده مدال طالی کشتی آزاد المپیک:

بازگشت خادم را به فال نیک می گیرم
دارنده مدال طالی کشتی آزاد المپیک درباره انتخاب رسول 
خادم به عنوان مسئول فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن 
گفت: کارنامه رســول خادم در زمان گذشــته که به عنوان 
سرمربی و مسئول امور فنی در کشتی آزاد حضور داشت را همه 
می دانند و موفقیت هایی را هم که به دست آمده همه دیده اند.

حسن یزدانی ادامه داد: امیدوارم بار دیگر با بازگشت خادم به 
رأس امور فنی، شاهد بازگشت کشــتی آزاد به روزهای اوج و 
خوبش باشیم. درست است در مسابقات جهانی فرانسه نتایج 
خوبی نگرفتیم، اما اینطور نبود که کــم کاری صورت گرفته 
باشد، اما باید بازگشت خادم به بحث فنی را به فال نیک گرفت.

سیلی زدن به سرمربی تیم 
مهرام را کتمان نمی کنم

دیدار تیم های پتروشــیمی بندر امام و مهرام تهران در هفته 
هجدهم لیگ برتر بســکتبال با نتیجه ۸۱ بر ۸۰ به سود تیم 
تهرانی به پایان رسید. شــاپور یاوری، مدیر عامل پتروشیمی 
اما بعد از بازی با مصطفی هاشــمی، سرمربی مهرام درگیری 
فیزیکی پیدا کرد.یاوری در این مورد گفت: اتفاقی که افتاد به 
خاطر یک اختالف شخصی و دلخوری بود که از مدت ها پیش 
از سرمربی مهرام به دل داشتم. او حرکت تحریک آمیزی انجام 
داد و من هم با او برخورد کردم. به هر حال من هم انسان هستم 
و صبرم حدی دارد. من ســیلی زدن به ایشان را به هیچ وجه 

کتمان نمی کنم ولی این اتفاق بعد از بازی افتاد.
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 حسن خدابخش بیان داشت: از اول ســال تاکنون میزان بارندگی ها در 
شهر اصفهان به ۱.۳ دهم میلی متر رسیده است؛ درحالی که سال گذشته 

میزان بارش ها تا این زمان به ۳۷ میلی متر رسیده بود.
رییس اداره پیش بینی هواشناسی اصفهان گفت: سال ۹۴، میزان بارش ها 
به ۱۶ و نیم میلی متر رســید و این در حالی است که ســال ۹۳، میزان 
بارش ها ۳۰ میلی متر بود. وی بیان داشت: میزان بارش ها در برخی از نقاط 

اصفهان مثل نطنز و خوروبیابانک حتی به حد صفر میلی متر و در اردستان 
و میمه به دو دهم میلی متر رسیده است.

بام ایران با کاهش ۷۶ درصدی بارش روبه رو شده است
خدابخش از کاهش شدید بارندگی در سرچشــمه های زاینده رود 
مثل فریدونشهر خبر داد و گفت: میزان بارش ها در فریدونشهر نسبت به 

میانگین سال گذشته ۷۶ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: وضعیت بارش ها در غرب استان اصفهان هم خوب نبود و 
شرایط خوبی نداشتیم.رییس اداره پیش بینی هواشناسی اصفهان گفت: 
بارش های زمستانه ازنظر میزان بهتر از پاییز است و احتمال بارش های 

بهتری پیش بینی شده؛ اگرچه ممکن است به حد نرمال نرسیم.
وی بیان داشت: اگر بپذیریم که بارش ها ممکن است به حد نرمال برسد، 

باز هم کاهش بارندگی های اصفهان را جبران نمی کند.
خدابخش تغییر شــرایط اقلیمــی را یکــی از عوامــل کاهش حجم 
بارندگی ها در اصفهان خوانــد و گفت: در زمان بازگشــایی زاینده رود 
شاهد افزایش بارندگی ها شدیم و نیاز اســت در این حوزه بررسی های 
علمی دقیق تری صــورت گیرد؛ چراکه شــرایط خود اقلیمی ســبب 
این موضوع شــده اســت. وی از بارش باران در نواحــی غربی اصفهان 
خبر داد و در ادامه گفت:بــارش باران در دی ماه بایــد ۱۶ میلی متر در 
اصفهان و ۷۷ میلی متر در فریدونشهر باشد. همچنین در بهمن ماه باید 
۱۷میلی متر بارندگی داشته باشیم که در اســفندماه این میزان باید به 
 ۱۹ میلی متر برســد؛ اما میزان بارش ها به طور قطع بسیار کمتر از این

 خواهد بود.
رییس اداره پیش بینی هواشناســی اصفهان گفت: با توجه به وضعیت 
بارش ها در اصفهان اگر مدیریت درســتی نداشته باشــیم سال آینده 
با مشکل آب شــرب مواجه خواهیم شد.وی از وزش شــدید باد و گرد و 
غبار در مرکز و برخی از نواحی اصفهــان خبر داد و اضافه کرد: همچنین 
روز گذشــته وزش باد شــدید و نســبتا شــدید گرد و خاک در اطراف 
 شهر اصفهان، مناطق شــرق، مجاور اردســتان، ورزنه و نایین را شاهد 
بودیم.خدابخش گفت: پیش بینی می شود که از نظر بارش، به ویژه نواحی 
غرب کمتر از حد نرمال و از نظر دمایی بیشتر باشد و در اواخر زمستان به 

حد نرمال برسد.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی اصفهان اظهار داشت: وضعیت بارش ها امسال در اصفهان اسفناک است و طی سال های گذشته نیز 
این شرایط بسیار نامطلوب بوده است.

وضعیت اسفناک

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اصفهان به استقبال جشنواره 
فیلم فجر می رود

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
استان اصفهان با اشــاره به برگزاری جشنواره 
فیلم فجر در اصفهان اظهار داشــت: فیلم های 
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان 
اکران می شــود؛ از این رو هفته  آینده جزئیات 
برگزاری این جشنواره بزرگ سینمای ایران در 

اصفهان اعالم خواهد شد.
پرویز طاهری افزود: هنوز جزئیات جشــنواره 
فیلم فجر مشخص نیســت، احتمال دارد پس 
از پایان یافتن جشــنواره عمار، روند برگزاری 
مشخص و اعالم شــود. معاون فرهنگی هنری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: 
در مورد برگزاری این جشــنواره یک ســری 
تغییرات آیین نامه ای  در مورد شــیوه و روش 
فیلم مطرح شده که هنوز به جمع بندی نهایی 

نرسیده اند.
جشــنواره بین المللــی فیلم فجــر مهم ترین 
جشنواره سینمایی ایران است که از سال ۱۳۶۱ 
تاکنون معمــوال در میانه بهمن ماه هر ســال 
برگزار می شود. سال گذشــته سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر با ۱۶ فیلم به اصفهان آمد 

که مورد استقبال مردمی قرار گرفت.

عدد شاخص آلودگي در 
اصفهان، اشتباه اعالم می شود!

یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
اظهار کرد: در موضوع آلودگی هوا دو موضوع 
مهم وجود دارد: ابتدا تولید آلودگی هوا و دوم 
انتشــار و پراکنش آن. در طرح جامع آلودگی 

سعی شده که تولید آلودگی هوا کم شود.
حســین مرادی افزود: در طرح جامع آلودگی 
هوا مشــخص شده اســت که کیفیت سوخت 
باید بهتر شــود؛ از این رو ســوخت یورو ۴ به 
جایگاه های ســوخت آمد؛ هر چند نمی دانیم 
که از این سوخت اســمی آمده است یا خیر؟ 
بر اســاس این طرح تولید آلودگــی هوا کمتر 
شــده، اما نمی دانیم این کاهش به چه میزان 
بوده است. هرچند با گازسوز شدن دو نیروگاه 
مازوت سوز اصفهان، از شدت ورود آلودگی از 

این طریق به شهر کم شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
ادامه داد: اما در بخش دیگــر با تولید آلودگی 
روبه رو بوده ایم. هر چند تالش ها در صنعت براي 
کاهش آلودگی ادامه دارد، ولي در ســال های 

گذشته ذرات معلق افزایش یافته است.
مرادی به موضوع کیفیت هوای شهر اصفهان و 
شاخص های آن اشاره کرد و گفت: جالب است 
که در اعالم شــاخص آلودگی هوا از میانگین 
AQI در اصفهان استفاده می شود؛ در حالی که 
این عدد از نظر علمی اشــتباه است و باالترین 
عدد AQI ثبت شده، شاخص واقعی آالیندگی 

شهر اصفهان محسوب می شود.

مدیر ترافیک شهری:
 ۱۰۰ دستگاه اتوبوس 

به اصفهان می آید
مدیر ترافیک شهری اصفهان گفت: در روزهایی 
کــه آلودگی هوا در مرز هشــدار اســت، باید 
مدارس تعطیل شــود؛ در این صورت می توان 
۲۰ درصد از ترافیک شهر و به دنبال آن آلودگی 
هوا را کاهش داد. مسعود بنده خدا اظهارکرد: 
امروز بیش از ۶۰ درصد سفرهای درون شهری 
اصفهان به دلیل مطلوب نبــودن حمل و نقل 
همگانی، با خودروهای شخصی انجام می شود 
و همین موضوع به ترافیک شهر و به دنبال آن 
آلودگی هوا افزوده اســت. وی گفت: متاسفانه 
ناوگان اتوبوســرانی دچار فرســودگی است؛ 
بنابراین باید اعتبار ویژه ای برای جوان سازی و 

نوسازی اتوبوس ها در نظر گرفته شود. 
البته در ســال گذشــته به دنبال جوان سازی 
ناوگان حمــل و نقل عمومی،  ۱۰۰ دســتگاه 
اتوبوس یورو چهار که آالیندگی بســیار کمی 
دارد، وارد شهر شــد و قرار است ۱۰۰ دستگاه 
دیگر نیز تا پایان ســال به ناوگان اتوبوسرانی 

تزریق شود.

امام جمعه اصفهان:
اتفاقات اخیر، تلنگری برای 

مسئوالن است
امام جمعه اصفهان در دیدار با فرمانده و پرســنل 
مرکز آموزش شهید بهشتی نیروی انتظامی استان 
اصفهان، با بیان اینکه اتفاقــات اخیر تلنگری برای 
مسئوالن به شــمار می رود، افزود: امام علی)ع( در 
روایتی می فرمایند»بجنگید با آنها)دشــمنانتان( 
قبل از اینکه با شما بجنگند، به خداوند سوگند که 
هیچکس در آســتانه خانه اش نجنگید، مگر اینکه 
ذلیل شــد«؛ تمام جنگ های پیامبــر اکرم)ص( 
و امام علی)ع( بــه غیر از جنگ احــزاب و خندق، 
بیرون از شهر بوده است.امام جمعه اصفهان گفت: 
گفته می شد که چرا باید با داعش بجنگیم و پس از 
اتفاقاتی که در مجلس شورای اسالمی رخ داد، همه 
فهمیدند که اگر با آنان نجنگیــم، باید در خیابان 
های تهران مبارزه کنیم؛ بنابراین مســئوالن باید 
بدانند قبل از اینکه دشمن وارد کشور شود باید او را 
از پای درآورد. وی با بیان اینکه پیروزی های جبهه 
مقاومت در عراق و ســوریه، عزت ایران اسالمی را 
بیشتر کرده است، تصریح کرد: ابرقدرت، کشوری 
است که وقتی جنگی را به راه انداخت بتواند آن را 
جمع کند؛ آمریکایی ها در عراق و سوریه، جنگ به 
راه انداختند اما نتوانستند آن را جمع کنند؛ اما ایران 

این کار را انجام داد.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان:
سهم منابع آالینده شهر اصفهان 

بررسی می شود
مدیــر مطالعات و پژوهــش شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: از مردادماه سال جاری دو پروژه در ارتباط 
با بررســی آالینده های شــهر اصفهان، با دانشگاه 
اصفهان و دانشگاه صنعتی فعال شده است. پروژه ای 
که در دانشگاه اصفهان انجام می شود، به آالینده های 
گازی اعم از منابع ساکن و متحرک کالنشهر اصفهان 
و ســهم منابع مختلف آالینده می پــردازد و پروژه 
دانشگاه صنعتی، آالیندگی ریزگردها و ذرات گرد و 

غبار را بررسی می کند.
سعید ابراهیمی با بیان اینکه در این دو پروژه فقط 
وضعیت سنجی شــرایط آالینده های شهر اصفهان 
در دستور کار قرار گرفته است، افزود: این دو پروژه 
مقدمه شــروع برنامه کنترل آلودگی هوای شــهر 
اصفهان اســت که در ابتدا باید وضعیت  آالینده ها 
و ســهم هر کدام از منابع آالینده در آلودگی هوای 
این شهر مشخص شود تا در گام بعدی برنامه های 
مدیریت و کنترل به عنوان فازهای تکمیلی پروژه 

فعال شود.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
مطرح کرد:

راهکار خروج از بحران 
کشاورزی در اصفهان

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به 
وضعیت خشکسالی و کمبود منابع آب کشاورزی در 
استان اصفهان اظهار داشت: همان طور که همه مردم 
اطالع دارند، در فصل پاییز امســال کمترین میزان 

بارش را طی ۴۰ سال اخیر شاهد بودیم.
حجت االسالم سید ناصر موســوی الرگانی با بیان 
اینکه میزان آب فعلی ذخیره شــده در پشت سد 
زاینده رود ۱۴۲میلیون متر مکعب است، افزود: برای 
تامین آب آشــامیدنی مورد نیاز استان اصفهان به 
۴۰۰ میلیون متر مکعب آب نیاز داریم. وی  گفت: 
اگر از خود کشاورزان هم سوال شود این موضوع را 
تایید خواهند کرد که اولویت با آب آشامیدنی است.

موســوی الرگانی در پایان بهتریــن راهکار خروج 
از بحران کشاورزی در اســتان اصفهان را پرداخت 
خسارت عدم کشت دانست و یادآور شد: باید از محل 
صندوقی که در گذشته توســط دولت برنامه ریزی 
شده است، این خسارت پرداخت شــود؛ از طریق 
فروش آب به این صندوق وجوهاتی واریز شده که 
باید برای پرداخت خسارت به کشاورزان از این محل 

برداشت شود.

قاب روز ) آیین عشای ربانی ویژه سال نو میالدی در کلیسای وانک (

یک کارشناس حمل و نقل شهری با اشاره به طرح 
ایســتگاه های دوچرخه در شــهر اصفهــان گفت: 
قرار بود ۱۵۰ سیســتم مکانیزه دوچرخه در شــهر 
راه اندازی شود و مسیرهای دوچرخه از معابری عبور 
کند که ایمنی دوچرخه ســواران نیز در نظر گرفته 
شــود، اما این طرح موفقیت آمیز نبود.حسین حق 
شناس اظهارکرد: همان گونه که امروزه در شهرهای 
پیشرفته دنیا حتی شهرهای خودرو محور آمریکایی، 
ایســتگاه های دوچرخه راه اندازی شده و گسترش 
یافته است، در ســال ۱۳۸۷ به واســطه تجربیات 
سایر شهرهای دنیا، پیشنهادی مبنی بر راه اندازی 
ایســتگاه های دوچرخه در سطح شهر به شهرداری 
اصفهان ارائه شد.عضو هیئت علمی دانشکده حمل 
و نقل دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: با توجه 
به اینکه آالیندگی خودروها تاثیر زیادی در افزایش 
آلودگی هوا  دارد، جنبش های ســبز و حمل و نقل 
پایدار به سمت اســتفاده هر چه بیشتر از دوچرخه 
رفته اند و ســعی دارنــد آن را در بین شــهروندان 
گســترش دهند، زیــرا دوچرخه ایجــاد ترافیک 

نمی کند، آالیندگی نــدارد و به جای پارک کمتری 
نیاز دارد.وی با اشاره به طرح جامع حمل و نقل که 
توسط دانشگاه های صنعتی، اصفهان و هنر تدوین 
شد، گفت: در آن طرح جامع ابعاد مختلفی همچون 

  BRT ،حمل و نقل همگانی مخصوص خطوط مترو
و همچنین گســترش مســیرهای دوچرخه مورد 
بررسی قرار گرفت و نتایج، گویای آن بود که مشکل 
اصلی مردم در اســتفاده نکردن از ایســتگاه های 

دوچرخه، نبودن مسیرهای ایمن دوچرخه و مباحث 
فرهنگی موجود در بین شــهروندان است؛ از این رو 
قرار شد به مرور مسیرهای دوچرخه در سطح شهر 
اضافه شــود و ایســتگاه های دوچرخه، مسیرهای 
دوچرخه را به یکدیگر متصل کند و سپس به مرور 
ایستگاه های دوچرخه هم افزایش یابد. وی ادامه داد: 
قرار بود ۱۵۰ سیستم مکانیزه دوچرخه راه اندازی و 
مسیرهای دوچرخه از معابری عبور کند که ایمنی 
دوچرخه ســواران در نظر گرفته شود، اما متاسفانه 
این طرح موفقیت آمیز نبود.حق شناس با بیان اینکه 
طرح ایســتگاه های دوچرخه امروزه در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته دنیا اجرا شده و در حال گسترش 
است، گفت: در شهر اصفهان نیز باید اشکاالت موجود 
رفع و اصالح شود و مسیرهای دوچرخه سواری برای 
استفاده عالقه مندان راه اندازی شود.وی خاطرنشان 
کرد: استقبال در ایستگاه های مختلف دوچرخه بنا به 
موقعیت آن با یکدیگر متفاوت است، از این رو باید با 
جابه جایی ایستگاه ها و افزایش مسیرهای دوچرخه، 

رفع اشکال شود.

یک کارشناس حمل ونقل شهری اصفهان مطرح کرد:
طرح ایستگاه های دوچرخه موفقیت آمیز نبود

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: 
۵ هزار و ۶۰۰ هیئت مذهبی در اســتان با مجوز 
این سازمان در حال فعالیت است که این هیئات 

حدود ۶ هزار مداح خواهر و برادر دارند. 
حجت االســالم رحمت اله اروجی با بیان اینکه 

سازمان انقالبی و والیی تبلیغات اسالمی در سال ۶۰ به فرمان امام راحل)ره( تاسیس شده است، اظهار 
کرد: وظیفه اصلی سازمان تبلیغات اسالمی، تبلیغ و گسترش دین اسالم در بین مردم است و ائمه جمعه 
و جماعــات، فارغ التحصیالن حوزه های علمیــه، هیئت های مذهبی، کانون هــای فرهنگی و تبلیغی و 

انجمن های اسالمی، شبکه گسترش تبلیغ دین را تشکیل می دهند.
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان اذعان داشت:  این استان به لحاظ داشتن ۵۵۰ کانون  فرهنگی 

در سطح کشور سرآمد است.

مدیرکل ســازمان انتقــال خون اســتان اصفهان 
درخصوص آخرین وضعیت ذخیره خونی اصفهان 
اظهار داشــت: مراجعــه مردمی پــس از حرکت 
رسانه ها و اطالع رسانی مناسب، بهتر شده و ذخیره 

خونی به حد مطلوبی رسیده است.
مجید زینلی  افزود: البته این به آن معنی نیست که شهروندان دیگر برای اهدای خون اقدام نکنند؛ چرا که نیاز 
مراکز درمانی ثابت بوده و خون هایی که اهدا می شود در جای دیگر به مصرف می رسد. مدیرکل سازمان انتقال 
خون استان اصفهان ادامه داد: اگر مراجعه مردمی دو روز افت داشته باشد، ذخیره خونی کاهش یافته و امکان 
دارد شرایط خطرناک شود، شهروندان تصور نکنند که به اهدای خون نیازی نیست. وی تصریح کرد: به دلیل 
ســردی هوا و آلودگی های اخیر، مردم کمتر مراجعه کردند و همین موضوع منجر به کم شدن ذخیره خونی 

شده بود که پس از مشارکت شهروندان به ذخیره خونی ۵ روز رسیدیم.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
خبرداد:

فعالیت بیش از 5 هزار 
هیئت مذهبی در استان

مدیرکل سازمان انتقال خون استان 
اصفهان:

ذخیره خونی اصفهان 
به حد مطلوب رسید

شهردار اصفهان در همایش روز دفاتر اســناد رسمی در اصفهان 
بااشاره به نقش کلیدی اسناد رسمی در تثبیت حقوق همه کسانی 
که تعهد، میثاق و معامله ای دارند، اظهارکرد: تثبیت حقوق، نقش 
و آثار مهمی در ارتباط با اســتقرار نظم، برقراری عدالت و تنظیم 
روابط اجتماعی در جامعه دارد. قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه اگر 
توافقات و معامالت در دفاتر رسمی ثبت و مکتوب نشود، منجر به 
نزاع و مشاجره خواهد شد، افزود: اگر خواهان استقرار نظم در جامعه 

هستیم، توافقات مردم باید در دفاتر رسمی ثبت شود.
شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی نهادهای مدنی 
غیر وابسته به دولت است، ادامه داد: دفاتر رسمی با استقالل مالی 
نقش حاکمیتی ایفا می کند. این دفاتر به نوعی موسسات عمومی 
غیردولتی محسوب می شود که حکومتی نیست اما به جای حکومت 
تصمیم می گیرد. دفاتر رسمی به دستگاه قضائی وابسته نیست اما 

زیر نظر دستگاه قضائی فعالیت می کند.

نوروزی با بیــان این مطلب که نظارت بر دفاتر اســناد رســمی 
غیرقیمومتی اســت تا به صورت قانونی عمل کنند، تصریح کرد: 
نتیجه این مهم برقراری نظم، عدالت و ایجاد امنیت اقتصادی در بین 
مردم است. وی اضافه کرد: دفاتر رسمی، نهادهای مدنی هستند که 
نقش حاکمیتی دارند به طوری که حقوق بین طرفین به رسمیت 
شناخته می شــود و این سند رســمی به عنوان مسند در محاکم 

دادگاه ها مورد استناد قرار می گیرد.

نوروزی مطرح کرد:
نقش کلیدی دفاتر اسناد رسمی در تحقق نظم و عدالت

رییس اداره پیش بینی هواشناسی اصفهان می گوید وضعیت بارش ها در این استان بسیار نامطلوب بوده است؛

وضعیت اسفناک
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امام صادق عليه  السالم :
پيامبر خدا فرمود: فقيهان، نمايندگان مورد اعتماد پيامبران اند، تا زمانى كه 

وارد دنيا نشوند.
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

ایجاد شخصیت جدید، یک امر شدنی و امکان پذیر 
است. تا زمانی که شخصیت قبلی یک فرد تغییر 
نکند و شخصیت جدید در او ایجاد نشود، چیزی 
در زندگی اش عوض نمی شــود. اگــر به دنبال 
موفقیت هستید، بایستی این را بدانید که موفقیت 
هرکسی، بر پایه های ساختار آن شخصیت بنا شده 
اســت؛ به این معنا که هر فردی برای رسیدن به 
موفقیت، ابتدا باید روی شخصیت جدید خودش 
کار کند و آن را به گونه ای بسازد که موفق شدن، 
جزئی از وجود آن فرد گردد.رسیدن به شخصیت 
جدید، چیزی نیســت بجز هــزاران تصمیمی   
که یک فرد می گیرد تا به تدریــج و پله به پله، از 
شخصیت کنونی، به شخصیت جدیدی تبدیل 
شود که دوست دارد آن گونه باشد.اگر این روند 
گرفتن تصمیمات برای شخصیت سازی به اجرا 
در نیاید، شما همان شخصی که معلوم نیست چه 
شخصیتی دارد، باقی خواهید ماند؛ به زبان دیگر 
فقط زنده هستید و تنها درحد یک موجود زنده 
می  توانید حضور داشته باشید و امکان رسیدن 
به اهدافتان را ندارید. البتــه گاهی نیز یک فرد 
به جای داشتن یک شــخصیت، دارای چندین 
شخصیت است که این موضوعی متفاوت است و 
د ر این مقوله نمی گنجد. این نکته  مهم را فراموش 
نکنید: شخصیت شما آن چیزی نیست که با آن 
به دنیا آمده اید یــا آن چیزی که نتوانید عوضش 
کنید. خودتان می توانید شخصیت جدیدتان را 
شکل دهید. به بیانی دیگر، شخصیت شما مثل 
اثر انگشت شما نیست که به وجود شما چسبیده و 
غیرقابل تغییر باشد؛ شخصیت شما همان چیزی 
است که بایستی مســئولیت بهتر شدن آن را به 
عهده بگیرید. شــما در قبال شخصیت خودتان 
مسئول هستید و نمی  توانید از آن شانه خالی کنید 
و بگویید من همینم که هستم؛ چون می  توانید 
آن را عوض کنید و شکل دیگری به آن بدهید تا 

یک شخصیت جدید پیدا کنید.
روش ساده برای ساختن شخصیت

شما به راحتی می  توانید شخصیت جدید خود را 
بسازید؛ با واکنش نشان دادن به اتفاقاتی که در 
زندگی تان رخ می  دهد. مهم نیست این اتفاقات، 
چه اتفاقاتی باشند. هر اتفاقی که در زندگی رخ 
می دهد، به یک واکنش نیاز دارد. اینکه تصمیم 
بگیرید چگونه به آن اتفاق واکنش نشان دهید، 

می تواند در ساختن شخصیت شما موثر باشد.

مهارت زندگی

 شخصیت جدید چگونه 
در ما ایجاد می شود؟

زینب کذبه : 
در زمان متوکل عباســی زنی ادعا کرد که من زینب دختر فاطمه 
زهرا)س( هســتم. متوکل گفت: از زمان زینب)س( تا به حال سال 
ها گذشــته و تو جوانی؟ گفت: پیامبر)ص( دست بر سر من کشید 
و دعاکرد در چهل ســال جوانی من عود کند! متــوکل، بزرگان آل 
ابوطالب و اوالد عباس و قریش را جمع کرد و آنها همگی گفتند: او 
دروغ می گویند، من از مردم پنهان بودم و کســی از حال من مطلع 
نبود تا االن که ظاهر شدم. متوکل قسم خورد که باید شما با دلیل، 
ادعای این زن را  باطــل کنید. آنان گفتند: دنبــال امام هادی)ع( 
بفرســت تا بیاید و ادعای او را باطل کند. متوکل امام)ع( را طلبید 
و حکایت این زن را عرض کرد. امــام)ع( فرمود: او دروغ می گوید و 
زینب)س( در فالن ســال وفات کرد. متوکل گفت: دلیلی بر بطالن 
قول او بیان کن. امام)ع( فرمود: گوشــت فرزنــدان فاطمه)س( بر 
درندگان حرام است، او را بفرســت نزد شیران اگر راست می گوید! 
متوکل به آن زن گفت: چه می گویی؟ گفت: می خواهد ما را به این 
ســبب بکشــد. امام)ع( فرمود: اینجا جماعتی از اوالد فاطمه)س( 

هستند، هرکدام را می خواهی بفرست. 
راوی گفت: صورت های جمیع ســادات تغییر یافت، بعضی گفتند: 
چرا حواله بر دیگری می کند و خودش نمی رود. متوکل گفت: چرا 
خودتان نمی روید؟ فرمود: میل تو باشــد، مــی روم! متوکل قبول 
کردو دســتور داد نردبانی نهادند، حضرت به جایگاه شیران درنده 
وارد شدند. آنها از روی خضوع سرخود را مقابل امام)ع( به زمین می 
نهادند و امام)ع( دست بر سر ایشان می مالید، بعد امر کرد کنار روند 

و همه درندگان کنار رفتند!
 وزیر متوکل گفــت: زود امام هادی)ع( را بطلــب که اگر مردم این 
کرامت را ازا و ببینند بر او می گرونــد. پس نردبان نهادند و امام)ع( 
باال آمدند و فرمودند: هر کس از اوالد فاطمه)س( است بیاید میان 
درندگان بنشیند! آن زن گفت: ادعایم باطل است، من دختر فالن 
مرد فقیر هستم، بی چیزی ســبب شد خدعه کنم. متوکل گفت: او 
را نزد شیران بیفکنید؛ مادر متوکل شــفاعت زینب کذابه را نمود و 

متوکل او را بخشید.

باغ 
کاغذی

ویرایش جدید رمان »آواز نیمه شب« اثر داوود غفارزادگان از سوی               
نشر کتاب نیســتان روانه بازار کتاب شد. رمان »آواز نیمه شب« 
داستان نوجوانی است که سودای نویســندگی در سر دارد و در 
کش و قوس شــب های حمله هوایی به تهران و در پناهگاه  سعی 
دارد با توصیف آنچه در پیرامون او در حال رخ دادن است خود را 
در قامت یک نویسنده معرفی کند. حضور دو برادر او در جبهه و 
واکنش خانواده و جامعه پیرامونی او به این حضور و اتفاقاتی که 
به دنبال آن شکل می دهد در کنار انتشار یکی از داستان های او در 

یک نشریه، دست به دست هم می دهد تا او به عنوان یک نویسنده 
جوان در نهایت خود را در محاصره واقعیــت پیرامون خود )که 
چیزی جز جنگ با همه تلخی و سیاهی اش نیست( پیدا نکند و در 
نتیجه داستان های خود را نیز به این سمت سوق دهد.غفارزادگان 
این داستان بلند را به نوعی در سال های نوجوانی ادبیات نوجوانانه 
در ایران پس از انقاب اســامی می نویســد؛ اما قلم و بیان او به 
روشنی نشان از نسل و ادبیاتی می دهد که تاش دارد این گونه از 

ادبیات داستانی را از نوجوانی به بلوغ برساند.

»آواز نیمه شب«  دروغ

اراکی بیوتیروفوبیا، ترس از چسبیدن کره بادام 
زمینی به سقف دهان

باید بگوییم که پیدا کردن اطالعــات درباره این اختالل 
بســیار ســخت اســت و باعث می شود شــک کنیم که 

شاید ســاخته یک تخیل بیش فعال 
باشــد، اما این اختــالل واقعا عجیب 
و نسبتا شناخته شده اســت. به نظر 
می رســد این اختالل ترســی باشد 
که بــه راحتی می توان جلــوی آن را 
 گرفت؛ کافی اســت کره بادام زمینی 

نخریم.
 اما برای کودکی که مجبور اســت هر 

روز کره بــادام زمینی بخورد، می توانیــد تصور کنید که 
چه آسیب روحی شدیدی به دنبال خواهد داشت؟ برخی 
از مبتالیان وقتــی کره بادام زمینی می بینند به شــدت 
عرق می کنند و بدنشان شروع به لرزیدن می کند. سقف 

دهانشان زبر می شود و خارش می گیرد و زندگی برایشان 
بسیار سخت می شود.

کتیسوفوبیا، ترس از نشستن
ایــن اختــالل می تواند در 
نتیجه هموروئید باشــد، اما 
در برخــی موارد شــدیدتر 
می تواند به خاطــر آزارهای 
فیزیکی مربوط به نشســتن 
روی اشــیای تیز و دردناک 
باشــد. گاهی ترس نشستن 
به علــت تنبیه های روزهای 
مدرسه ایجاد می شــود یااینکه می تواند نشانه فوبیاهای 
دیگر مثل نشســتن در کنار افراد نخبه و بانفوذ باشــد. 
کتیســوفوبیا با عرق کردن، نفس های کوتاه یا سنگین و 

اضطراب شناخته می شود.

فوبیاهای عجیب و غریبی که افراد از آن رنج می برند)3(
دانستنی ها

حرف حساب

زندگی ما شبیه هم است
از زندگی هر کس فقط ثروت و قدرت و افسانه های 
عاشقونه اش با مال بقیه فرق می کنه؛ وگرنه مابقی، 
درد جدایی و تنهایی و حسودی و دشمنی و اشک 
و بگو مگو و فقر و فالکــت و بدبختی، همه مثل 

لوازم خونه هاشون مثل همدیگه ست.

»نام من سرخ«
اُرهان پاموک

جدول شماره 2322

افقی
1- گرفتن چیزي بدل چیزي- اقتصاد دان فرانسوي 
متولد 1834 که در سال 1870به استادي اقتصاد 

دانشگاه لوزان منصوب شد
2- ستارگان درخشنده از منازل ماه - از 8 قدرت اول 

اقتصاد جهان و حامي پاکستان - سزاوار
3-  خوش آمدگویي - تاب و تحمل - خنک ساز

4- مساوي- آشنا به کار - پیشوا و قائد - حرف تردید
5- گفتار و خبر - لرزش دیوار زیر فشار - ماه دهم 

از سال قمري
6- ابزار خودبیني - شورانگیز - صحت و سالمت
7- بي کس و یگانه - رواج دهنده - چاقي و فربهي

8- منقار کوتاه - از محل هایي که قرار است در آنجا 
منطقه ویژه اقتصادي تاسیس شود - ترسا - عضو 

دونده
9- کتف و شانه - تشنه فریب - به رو خفته

10- موثــر - گرســنه نیســت - از کشــورهاي 
دوپایتختي که مرکز مراکز دولتي آن »والپارانیرو« 

است
11- ساز چنگي - از انواع ورشکستگي - درخت مو
12- نیزه کوتاه - پوشاننده - زودرنج - نوعي حلوا

13- جمع »نیت« - جوانمرد - صالحدید ها
14-شهر شمالي - از انواع بیکاري - دریغ و حسرت

15- اقتصاد دان آمریکایي که جایزه نوبل اقتصادي 
را دریافت کرد، وي متولد سال 1923 است - همسر 

برادر پدر
عمودی

1-  ایمن کردن - سریع - نوعي سهام
2- مکاني که واردات عمــده برنج ایران از آنجا آغاز 

مي شود - بدون اندازه
3-  دارو - جمله قرآني - خدیو و تاجدار - وسیله

4- از ســایت هاي اینترنتي - کرشــمه - درست و 
مستقیم

5- فغان - بندگي - لحظه و دم
6- وســیله بلنــد کــردن اجســام ســنگین - 

درخت شــکن- چرمي پهن که زیر دم چهارپایان 
مي بندند

7-  تکیه دادن - ظرف روغن - ابریشــم پســت - 
داستانسرا

8- چراگاه - اهلي - خرید و فروش - عقاب سیاه
9-  هوس باردار - تلخي ها - شادماني - حرف راندن 

حیوانات
10-سرزنش و مالمت - از آبزیان - یدي

11- گشــوده - مهم ترین ابزار سیاست هاي مالي- 
متقلب

12- بسیار حمله برنده - شيء - نوعي پارچه براق
13- چغندر پخته - نُُنر و از خــود راضي - پیروان 

یک دین - ثروت و مکنت
14-مســابقات اتومبیل راني - نظام سرمایه  داري 
پیشرفته مبتني بر بســط نفوذ و سلطه  کشوري بر 

کشورهاي  دیگر
15- اولین تولیدکننده مواد کاالي پتروشیمي در 
منطقه از لحاظ ارزش - شــرکتي در کشور شیلي 
که در ســال 1939 تاسیس شــد و وظیفه داشت 
موجبات رشد را یا از طریق تامین تسهیالت مالي 
دراز مدت براي بخش خصوصي فراهم کند یا خود 
رأسا به ایجاد موسسات صنعتي در بخش عمومي 

مبادرت ورزد.
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