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 شهردار اصفهان در نشست پایان سال با خبرنگاران، برای ناکارآمدها و سوء استفاده کنندگان احتمالی 
در مجموعه شهرداری خط و نشان کشید

اولتیماتوم های نوروزی
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 این خانه دور است
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9

سازندگی مناطق محروم در نوروز
آغاز اعزام اردوهای جهادی استان اصفهان؛
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بلوغ صنعت کشور، ارمغان نیم قرن حیات سبز ذوب آهن است
 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
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معرفی فوالد مبارکه به عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه
در چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی صورت گرفت؛ 

3
بانوی ورزشکار اصفهانی در گفت و گو با زاینده رود  

از فراز و نشیب های سال 96 می گوید؛
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 شهربانو منصوریان: شــهرت را 
برای کمک به مـردم  دوست دارم

بازسازی سینما اندیشه 
در مرحله نهایی
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عملیات عمرانی خط دو متروی 
اصفهان آغاز شده است
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مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان 
خبرداد:
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استاندار اصفهان اعالم کرد:

 مشکل آب اصفهان 
در مسیر حل شدن قرار گرفته است

استاندار اصفهان در حاشــیه آیین تکریم و معارفه فرماندار 
شهرضا با اشاره به اینکه مسائل آب استان اصفهان خوشبختانه 
در یک مسیر حل شدنی قرار گرفته است، اظهار داشت: وزارت نیرو در 

سطح ملی با مصوبه ای که در تاریخ 96/۱۲/06 از دولت ... 

پرداخت ۸۴۰ میلیارد تومان 
تسهیالت به صنعت اصفهان

 

با نزدیک شــدن به نوروز، برنامه ریزی خانواده ها برای سفرهای نوروزی آغاز 
می شــود که البته همزمان با آنها و یــا حتی قبل از آنها، آژانــس ها و تورهای 
مســافرتی نیز برنامه ریزی خود را برای گران تر کردن هزینه ســفرها انجام 
می دهند. همه ساله با نزدیک شدن به نوروز، مسافران با افزایش قیمت ها مواجه 
می شوند و در این میان نیز، برخی قدرت سفر هوایی و یا اقامت در هتل را با این 

افزایش نرخی چشمگیر ندارند. 
هرچند طی چند ســال اخیر، ســامانه های اینترنتی با مجوز قانونی و رسمی 
از سازمان گردشــگری و همچنین مجهز به نماد اعتماد الکترونیک راه اندازی 
شده اند و با اتصال به درگاه های امن بانکی مورد تایید بانک مرکزی، این خدمات 
را به مسافران ارائه می دهند؛ اما هنوز هستند کالهبردارانی که از این شرایط داغ 

بازار مسافرت استفاده کنند و مردم را در تنگنا قرار دهند. 
بســیاری از هتل ها در روزهای پایانی ســال و تعطیالت نوروز؛ یعنی روزهای 
افزایش تقاضا، قیمت های خود را افزایش می دهند؛ اما بهترین و منطقی ترین 
راه برای جلوگیری از پرداخت هزینه های بیشتر در چنین زمان هایی، خرید به 
موقع است. بهتر است از قبل  بلیت و محل اقامت مورد نظر خود را رزرو کنیم تا 
نه تنها به افزایش قانونی نرخ های شب عید برنخوریم بلکه از مواجهه با بازار سیاه 

احتمالی نیز جلوگیری کنیم.
اما تعدادی از افراد نیز هستند که با اطمینان از اینکه مقصد مورد نظرشان دارای 
مکان هایی برای اسکان مسافران است بدون رزرو مکان به سفر می روند. اصفهان 
یکی از شهرهایی است که مکان های زیادی همچون مدارس و مجموعه های 

فرهنگی را برای این کار قرار داده است. 
 مسئول کمیته اسکان و اصناف ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان در 
اینباره گفت: 6 هزار و 600 کالس در قالب 650 باب مدرســه در شهر اصفهان 

برای اســکان فرهنگیان و مســافران نوروزی اختصاص یافته است. احمدرضا 
مرادی افزود: تعرفه های استفاده از این کالس ها بر اساس امکانات آنها قیمت 
گذاری شده و دارای تعرفه های متفاوت هستند. مسئول کمیته اسکان و اصناف 
ستاد هماهنگی خدمات سفر شــهر اصفهان از مسئوالن آموزش و پرورش این 
شهرستان درخواست کرد که در زمان پیک سفرهای نوروزی، حیاط تعدادی از 
مدارس هسته مرکزی این کالن شهر جهت پارک خودروها در اختیار مسافران 

قرار گیرد.
محمدجواد احمدی، سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز 
بر خدمات رسانی مناسب به مسافران نوروزی توسط این اداره کل تاکید کرد.
در نوروز امسال 145 هزار و 58 خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان شامل 13 

هزار و 650 کالس درس در قالب 650 مدرسه پذیرش شدند. 
شهرستان اصفهان با برخورداری از هزاران اثر تاریخی و فرهنگی که سه اثر آن 
به نام های میدان نقش جهان، کاخ چهلســتون و مسجد جامع به ثبت جهانی 
رسیده، کانون توجه گردشــگران داخلی و خارجی اســت. از 28 اسفند سال 
گذشته تا 15 فروردین امســال یک میلیون و 955 نفر اقامت شب در اصفهان 
ثبت شــد و طی این مدت، یک میلیون و 566 هزار و 60 نفــر از آثار تاریخی و 
فرهنگی شهرســتان اصفهان دیدن کرده اند.اســتان اصفهان دارای 90 هتل 
و 65 میهمانپذیر اســت که از این تعداد 57 هتل و 30 میهمانپذیر در شــهر 
 اصفهان قرار دارد و به همیــن دلیل بازدید کنندگان زیــادی را به خود جلب 

می کند.
سر به ســالمت بردن از تیرهایی که از گرانی اقالم خوراکی تا پوشاک و وسایل 
منزل به ســمت آدم روانه می شود، واقعا جای شــگفتی دارد.هر چند به دلیل 
گرانی های بی حد شــب عید دیگر کسی مجال مســافرت رفتن ندارد؛ اما اگر 
توانستید اندکی پس انداز برای خود ذخیره کنید به اصفهان گردی بپردازید و 

از این فرصت استفاده کنید.

مسافران نوروزی مواظب سامانه های اینترنتی غیرمجاز باشند؛

کاله گشاد در شب عید

فرزانه مستاجران
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برکناری تیلرسون، موضوعی بود که از مدت ها پیش برسر زبان ها افتاده 
بود؛ اما هم ترامپ و هم تیلرســون آن را تکذیب می کردند. از »نیکی 
هیلی« و »مایک پمپئو« به عنوان جانشینان احتمالی تیلرسون نام برده 
می شــد. تایید و تکذیب ها در این باره ادامه داشت تا سرانجام درست 
زمانی که تیلرسون در سفر آفریقا به سر می برد، ترامپ در توئیتی اعالم 
کرد او را برکنار و »پمپئو« را جایگزین تیلرســون کرده اســت. معاون 
تیلرسون نسبت به این موضوع و نحوه برکناری رییس خود اعتراض کرد 

و او هم با یک توئیت از سوی ترامپ، کنار گذاشته شد! 
همزمان »جینا هایسل« به عنوان اولین رییس زن سیا معرفی شد که 
گفته می شود ید طوالیی در شــکنجه زندانیان دارد و روش هایی که 
در زندان تحت مدیریت او برای شــکنجه زندانیان به کار گرفته شده، 
بی سابقه است! جالب اینکه سال گذشته از »مایک پمپئو« به عنوان یکی 
از گزینه  ای اصلی ریاست سیا نام برده می شد. پمپئو در ایران با اظهارات 
و مواضع به شدت ضدایرانی خود مشهور است و انتخاب او از سوی ترامپ، 
نشانه های آشکاری به مسئوالن کشورمان می دهد. تیلرسون نسبت به 
برجام نظرات معتدل تری داشت و معتقد بود توافق هسته ای باید حفظ 

شود. پمپئو اما چنین نظری نداشت و ندارد! او یکی از دست راستی های 
افراطی در حزب جمهوری خواه است که خط فکری اش، نشان دهنده 
دشمنی سخت با ایران و به ویژه توافق هسته ای است و اتفاقا چهره ای 
اســت که در کنار افرادی نظیر جان بولتون، او را در سمت راست خط 
فکری افراطی در حزب جمهوری خواه طبقه بندی می کنند و فقط به 

اندازه بولتون در ابراز نظرات و عقاید خود رک و صریح نیست. 
سال گذشته به محض اینکه نامش به عنوان گزینه اصلی تصدی پست 
ریاست در CIA مطرح شد، در توییتر خود درباره توافق هسته ای با ایران 
نوشــت: »منتظر ملغی کردن این توافق فاجعه بار با بزرگ ترین حامی 
تروریسم در دنیا هســتم.« از جمله سناتورهایی است که چندین طرح 
ارائه شده برای اعمال تحریم های بیشــتر بر ایران را امضا کرده و زمان 
انتخابات مجلس هم درخواســت ویزا داده بود تا به همراه چند سناتور 
دیگر برای نظارت بر این انتخابات به ایران بیایند! معتقد است که اوباما 
در جریان مذاکرات هسته ای، امتیازات محرمانه ای به ایران داده و البته 

فراموش نکنیم که دیدگاه های ضداسالمی بسیار قوی هم دارد. 
ترامپ درباره انتخاب جدید خود و قطــع همکاری با پمپئو گفته: »من 
و تیلرســون واقعا مثل هم فکر نمی کردیم اما با پامپئو، وزیر جدید امور 
خارجه فرآیند فکری مشــابهی داریم.« و این یعنی حاال در کاخ سفید 
تقریبا جریان کامال یکدســت و همفکری علیه توافق هسته ای شکل 
گرفته که می تواند نگران کننده باشد بویژه حاال که رهبرکره شمالی هم 
درخواست دیدار با ترامپ را داده و به فرض اگر در دیدار اردیبهشت ماه 
»ترامپ« و »اون« توافقی صورت بگیرد؛ یعنی از این پس تمرکز ترامپ 

تنها روی یک گزینه خواهد بود: »ایران«، »ایران« و »ایران«. 
البته شــیوه برکناری تیلرســون هم درنوع خود جالب است! برکناری 
غیرمنتظره ای که ما را به یاد شــیوه برکناری منوچهر متکی توســط 
محمود احمــدی نژاد انداخت. متکی هم در ســفر آفریقا و در کشــور 
سنگال به سر می برد که شنید از ســمت خود عزل شده و جالب اینکه 
این برخورد حتی ســنگالی ها را هم دلخور کرد و دولت سنگال سفیر 
خود در ایران را فراخواند. هرچه بیشتر می گذرد، شباهت های بیشتری 
 بین رییس جمهور فعلی آمریکا و رییس جمهور سابق کشورمان کشف

 می شود! 

 خودکشی شاهزاده سعودی
 در لندن

یــک شــاهزاده ســعودی در فــرودگاه لندن، 
خودکشی کرده است.

رســانه ها اعالم کردند علت خودکشی شاهزاده 
»بندر بن خالد بن عبدالعزیز آل ســعود« تالش 
مقام های انگلیس برای اخراج وی از این کشــور 
عنوان شده اســت.در همین راســتا فیلمی در 
شبکه های اجتماعی پخش شــده که نشان می 
دهــد وی خــود را از بالکن یک ســاختمان در 

فرودگاه به بیرون پرت می کند. 

 نشست مشترک
 اسرائیلی-عربی!

یک روزنامه اســرائیلی از برگزار شــدن نشست 
مشترک اســرائیل با عربســتان، قطر، بحرین، 

امارات و عمان در واشنگتن خبر داد.
به گزارش جروزالم پســت؛ مقامات امنیت ملی 
اســرائیل طی نشستی مشــترک در واشنگتن 
با همتایان خود از کشــورهای عربســتان، قطر، 
بحرین، عمــان و امارات دیــدار و درباره اوضاع 
انســانی در نوار غزه بحث کردند. این نشســت 
توسط جرد کوشــنر، داماد ترامپ و مشاور ارشد 
وی درباره صلح خاورمیانه برگزار شد و اسرائیل 
از آن به عنوان یک لحظه بی سابقه در دیپلماسی 
اســرائیل یاد کرده که طی آن کشورهای عربی 
برای نخستین بار، برگزاری این نشست را آشکار 

کرده اند.

افزایش دو برابری حجم خرید 
تسلیحاتی عربستان

مرکز تحقیقات بین المللی صلح »استکهلم« در 
گزارشی اعالم کرد که عربستان و مصر طی پنج 
سال گذشته واردات سالح و تجهیزات نظامی را 

افزایش داده اند.
مرکز استکهلم »SIPRI« افزود: عربستان واردات 
سالح را بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ به میزان 
۲۲۵ درصد در مقایســه با ســال های ۲۰۰۸ و 
۲۰۱۲ افزایــش داده و واردات ســالح به مصر 
نیز طی پنج سال گذشــته، ۲۱۵ درصد افزایش 

یافته است.

سخنگوی اداره مهاجرت 
آمریکا استعفا کرد

»جیمز شــوآب« ســخنگوی اداره مهاجرت و 
امور گمرکی آمریکا به دلیــل آنچه که اظهارات 
»دروغین و گمراه کننده« جف سشنز، دادستان 
کل آمریکا و توماس دی. هومان، سرپرست اداره 

مهاجرت خواند؛ از سمت خود استعفا داد. 
جیمز شوآب که در شــعبه سانفرانسیسکو اداره 
مهاجرت آمریــکا فعالیت می کــرد، در توضیح 
دلیــل این اســتعفای ناگهانی گفت کــه از وی 
خواسته شده بود تا با منحرف کردن پرسش های 
مربوط به مداخلــه ادعایی شــهردار اوکلند در 
عملیات یورش ناگهانی ماموران اداره مهاجرت، 
گزارشــگران را به اظهارات جف سشنز و توماس 
هومان مبنی بر اینکه صدهــا تبهکار )و به گفته 
هومان »خارجیــان تبهکار«( در شــمال ایالت 
کالیفرنیا به دلیل اطالع رسانی محرمانه شهردار 
 اوکلنــد از چنــگ قانــون گریخته انــد، ارجاع 

دهد.

به بهانه برکناری »تیلرسون« و روی کارآمدن »پمپئو«؛

کاخ ضد ایرانی ها!
 ایران در خاورمیانه

 درحال برنده شدن است
لیندسی گراهام، سناتور ارشد آمریکایی که 
اخیرا به سرزمین های اشغالی سفر کرده بود 
طی یک یادداشت نوشت: ایران در خاورمیانه 
درحال برنده شــدن اســت درحالی که این 
منطقه به پاشنه آشــیل آمریکا و متحدانش 

تبدیل شده است.
وی در این یادداشــت کــه در روزنامه وال 
اســتریت ژورنال منتشــر کرده است افزود: 
من چندین بار به خاورمیانه سفر کرده ام؛ اما 
سفر اخیرم بدترین و ناخوشــایندترین آنها 
بود. ایران با کمک والدیمیر پوتین و بشــار 
اسد در حال پیروز شدن در خاورمیانه است 
و به پاشنه آشیل عرب های سنی، اسرائیل و 

آمریکا تبدیل شده است. 

انگلیس عذرخواهی کرد
عباس عراقچی، معاون سیاســی وزارت امور 
خارجی پــس از برگزاری جلســه با اعضای 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
در پاسخ به ســوالی پیرامون تعرض عده ای 
به ســفارت ایــران در لندن گفــت: در این 
رابطه پلیس انگلیــس در دو حوزه کوتاهی 
کرد؛ نخســت آن که از قبل تمهیدات الزم 
را نیندیشــیده بود و دیگر اینکه در به اتمام 
رساندن ماجرا تعلل داشت؛ چراکه به اعتقاد ما 
این ماجرا خیلی صریح باید خاتمه می یافت، 
اما بیش از دو ساعت به طول انجامید. عراقچی 
افــزود: در رابطه با تعرض به ســفارتمان در 
لندن پیگیری های خــود را با دولت انگلیس 
برای مجازات عامالن انجام داده ایم و دولت 
انگلیس نیز رســما در این رابطه عذرخواهی 
کرده و تعهد داده که امنیت ســفارتخانه ما 

را افزایش دهد.

ابتکار: 
نگاه  سیاسی درباره سخنرانی 
زنان در نماز جمعه وجود دارد

معصومه ابتکار دربــاره اینکه خانم بازیگری 
در شهرستان اردکان به عنوان پیش خطبه 
نماز جمعه، پشــت تریبون قرار می گیرد؛ اما 
از معاون رییس جمهور در همین شهرستان 
در پشت همین تریبون جلوگیری می شود، 
عنوان کرد: نگاه و ســلیقه سیاســی در این 
خصوص وجود دارد، متاسفانه برخوردهای 
سیاســی صورت می گیــرد و باید کســانی 
کــه مســئولیت دولتــی دارنــد مخصوصا 
 خانم هــا در ایــن جایــگاه قــرار بگیرند و 

صحبت کنند.
ابتکار ادامه داد: البته در شــهرهای دیگر به 
عنوان کسی که پیش خطبه های نماز جمعه 
را می خواند حضور داشتم، مثال در شهرستان 
پیشین که یک شهرســتان اهل سنت است 
ســخنرانی کرده ام و یا در روز محیط زیست 
در یک کلیسا صحبت کرده ام. باید نگاهمان 
برای ســخنرانی خانم هایی که مســئولیت 
دولتی دارند در پیش خطبه های نماز جمعه 

سیاسی نباشد.

دشمن اشتباه می کند
معاون اول قوه قضائیه گفت: با همه آثاری که 
قاچاق در تولید ملی ما دارد و همه از مضرات 
آن آگاه هســتیم، در برخورد بــا آن هنوز با 
مشکل مواجهیم. باید اعتراف کرد که در امر 
مبارزه با قاچاق کاال توفیق زیادی نداشته ایم 

که این کار نیاز به ریشه یابی دارد.
حجت االسالم و المســلمین محسنی اژه ای 
همچنین اظهار کرد: یکــی از ابزار هایی که 
دشمن قصد دارد با اســتفاده از آن به مردم 
ایران فشــار وارد کند، جنگ اقتصادی است 
که در سال های اخیر آن را شدت بخشیده و 
به اشتباه فکر کرده است که با این تحریم ها 

می تواند نظام ما را فلج کند. 

امیر خجسته
نماینده مردم همدان و فامنین:

پارلمان

عزت ا... ضرغامی، رییس پیشــین سازمان صدا و 
ســیما در گفت و گویی مفصل با یکی از روزنامه ها 
گفت: آقای مطهری اول انقالب مجری تلویزیونی 
شــد ولی مطرح نبود و امــروز ایــن را همه دقت 
می کنند. آن زمان آقای صدوقی مردم را ســاکت 
می کرد که امام )ره( صحبــت کند. االن در کناری 
می نشینند که مبادا از شأن و شئون آنها کم شود. 
متاسفانه سبک زندگی ها به هم خورده است. االن 
چند سالی است که حفاظت شخصیت ها جزو سبک 
زندگی آنها شده است، در صورتی که حفاظت نیاز 

نیست و کسی با این آقایان کاری ندارد.
ضرغامی درباره رییس جمهور سابق هم گفت: من 
و خیلی های دیگر برای عاقبت بخیری احمدی نژاد 
دعا مــی کنیم.اوباید قدر حمایت هــای نیروهای 
انقالبی و والیی را بیشتر از اینها بداند و صبر و تحمل 
خود را نســبت به آنچه که ظلم می پندارد بیشتر 
کند.احمدی نژاد می تواند و باید از این گردنه عبور 
کند. شخصا نمی خواهم شــاهد جشن و پایکوبی 

منتقدان احمدی نژاد ۸4 باشم.

برای عاقبت بخیری 
احمدی نژاد دعا می کنیم

عزت ا... ضرغامی: 

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

انفجار در مسیر خودروی نخست 
وزیر تشکیالت خودگردان فلسطین

هت تریک ماندگاری

پیشنهاد سردبیر:

امیر خجسته، نماینده مردم همدان درباره 
آخرین اطالعات مربوط به تحقیق و تفحص 
از بنیاد شــهید و امور ایثارگران که ۱۸ ماه 
اســت برای تعیین تکلیــف در اختیار قوه 
قضائیه قرار دارد، تصریــح کرد: نمایندگان 
از جعفــری دولت آبادی، دادســتان تهران 
درخواســت کرده انــد در خصوص گزارش 
تحقیق و تفحص از بنیاد شــهید که بیش از 
۱۸ ماه از زمان ارجاع آن به دادستانی جهت 
بررسی قضائی گذشــته، اقدامات الزم را به 
عمل آورد. وی با اشــاره به اینکه در تبعیت 
از تاکیدات مقام معظم رهبری در امر مقابله 
با فســاد، ۳۶ پرونده مربوط بــه تخلفات از 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران به دادستانی 
ارسال شده است، تاکید کرد: بخش مهمی 
از گزارش تفحص در مجلس قرائت شــده و 

رییس مجلس هم به آن ورود کرده است . 

 قوه قضائیه
 وارد شود

محسن پاک آئین
رییس سابق ستاد افغانستان وزارت خارجه:

سیاست خارجه

آیت ا... مکارم شــیرازی گفت: نبایــد نوکر فضای 
تلگــرام باشــیم بلکه بایــد این فضا را در دســت 
 بگیریم و فضای درســت و ســالمی برای جوانان

 ایجاد کنیم.
این مرجع تقلید اظهار داشت: باید توانمندی حوزه 
و بســیج را افزایش داد. االن گرفتار فضای مجازی 
هستیم و این فضا بالی جان خانواده ها شده است. 
دشــمن از طریق فضای مجازی می خواهد جامعه 
اسالمی را به بردگی بکشد و کسی که وارد این فضا 
می شود، اختیاری از خود ندارد؛ باید این فضا را از 
دشمن گرفت و اجازه نداد آنها جامعه اسالمی را به 
بردگی بکشانند. بعضی به استفاده از فضای مجازی 
اصرار دارند و این مشــکالت اخیر نشــان دهنده 
همین واقعیت است؛ اما سپاه و بسیج برای گرفتن 
 این فرصت از دشــمن، باید نقــش آفرینی کنند. 
آیت ا... مکارم شیرازی ادامه داد: نباید نوکر فضای 
 تلگرام باشــیم، بلکه بایــد این فضا را در دســت
  بگیریــم تــا بیــش از ایــن جامعه بــه بردگی

 کشانده نشود. 

نباید نوکر فضای تلگرام 
باشیم

آیت ا... مکارم شیرازی: 

روحانیت

رییس سابق ستاد افغانستان وزارت خارجه با 
اعتقاد به اینکه امنیت افغانستان برای ایران 
بسیار مهم است، گفت:  ادامه حضور داعش 
در افغانســتان یک تهدید جدی برای اروپا، 
افغانستان و کشــورهای همسایه آن است و 
کاخ سفید از این اهرم برای بی ثبات سازی 
افغانســتان، محاصره چین، تهدید روسیه و 
مهار ایران استفاده می کند. محسن پاک آئین 
در پاسخ به اینکه داعش حضور پر رنگ تری 
را در مناطقی از افغانستان از خود نشان داده، 
فکر می کنید آینده کشور افغانستان به چه 
سمت و ســویی برود؟ اظهار کرد:  واقعیت 
این اســت که آمریکا برای بی ثبات ســازی 
کشورهای مسلمان، در ماه های اخیر به دنبال 
حفظ و حمایت از داعش در افغانستان بوده 
و قصد دارد حضور نظامی - امنیتی خود در 

افغانستان را تقویت کند.

ادامه حضور داعش در 
افغانستان، خطرناک است

پیشخوان

بین الملل

مجلس استیضاح شــد، مجلس خود را به توپ 
بست و ... اینها عناوین رسانه هایی است که اعتقاد 
دارند بهارستان در آزمون استیضاح سه وزیر دولت روحانی مردود 
شده است. پس از ربیعی و آخوندی که استیضاح آنها رای نیاورد، 
روز گذشته نوبت به محمود حجتی رسید که  با کسب رای اعتماد 

دوباره از مجلس، در وزارت جهاد کشاورزی ماندگار شد.
 جلسه روز گذشته  مجلس به استیضاح حجتی اختصاص داشت 

که نسبت به روزسه شنبه که استیضاح ربیعی و آخوندی در دستور 
کار قرار داشت، روز آرام تری را سپری کرد و حتی خبر رسید که 
جلسه استیضاح وزیر کشاورزی با ۷۰ صندلی خالی برگزار شده 
است! حجتی در این جلســه در دفاع از خود، با تاکید بر اینکه از 
کوچک ترین خطایی نمی گذرد، خطاب به نمایندگان گفت:» اگر 
مواردی وجود دارد باید در مراجع صالحه مورد بررسی قرار گیرد. 

از شما می خواهم که اگر موردی را اطالع دارید آن را بگویید«.

نمایندگان موافــق و مخالف نطق هــای خود را ایــراد کردند. 
نماینــده ای اعتقاد داشــت که حجتی عشــایر، روســتاییان و 
کشاورزان را به خاک سیاه نشانده اســت؛ اما حتی این سخنان 
تند و تیز باعث نشــد اســتیضاح حجتی رای بیاورد. پس از رای 
گیری نهایی، نمایندگان با ۱۰۵ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و 
۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای ماخوذه، با اســتیضاح حجتی 

مخالفت کردند.

جلسه استیضاح سومین وزیر هم با اعتماد به »حجتی« به پایان رسید؛
هت تریک ماندگاری

یکــی از مراجع تقلید شــیعیان با رد دیــدگاه یکی از 
نویســندگان در مورد حجاب، تاکید کــرد: برخورد با 

بی حجابی، وظیفه حکومت اسالمی است.
آیت ا...جعفر سبحانی، اظهار داشــت: اخیرا مسئله ای 
به نام حجاب اجباری مطرح شده و بنده نیز مقاله ای را 

از یکی از حوزویان در این زمینه خواندم؛ نویسنده این مقاله که در قم هم منتشر شده گفته است که در 
اسالم، حجاب اجباری نداریم اگرچه ترک حجاب، حرام است.به گزارش نامه نیوز وی افزود: من خدمت 
این نویسنده می گویم حجاب اجباری دو معنا دارد؛ یکی معنای باطل و دیگری صحیح؛ اگر زنی بی حجاب 
در خارج از منزل، دیده شد پلیس باید با او برخورد کند و چادری بر سر او بیندازد. این استاد سطوح عالی 
حوزه ادامه داد: حجاب واجب و ترک آن معصیت است و اگر کسی معصیت را در داخل انجام دهد کسی با 

او کاری ندارد ولی اگر در بیرون انجام دهد وظیفه حکومت اسالمی جلوگیری از این گناه است.

سردار محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی سپاه، در روزنامه 
جوان نوشــت: اگر حمایت از افرادی که خوب بوده و بعد 
به خطا رفته اند، در دوره خوبی شان، جرم وگناه محسوب 
شــود و باید بابت آن عذرخواهی کرد، پیش از مورد اخیر 
موارد خیلی مهم تری داشته ام که باید اول به آنها اعتراف 

کنم. اعتراف کنم نه فقط من بلکه گروه زیادی از مردم حزب ا... ریختیم توی خیابان و شــعار دادیم » درود 
بر بازرگان نخست وزیر ایران«، اعتراف کنم بارها به اتفاق رزمندگان و سرداران بزرگ دفاع مقدس به دیدار 
»مرحوم آقای منتظری« رفتیم. روابط صمیمی با »مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی« داشتم. اعتراف کنم به » 
آقای احمدی نژاد« رای دادم، در دوره اول ریاست او مسئولیت پذیرفتم و به او کمک و از او حمایت کردم.حتی 
باید اعتراف کنم در یک دوره ای فیلم های فرد فاجر مفسدی مثل »محسن مخملباف« را که امروز نوکر حلقه 

به گوش صهیونیست هاست، ترویج و مردم را به دیدن آن تشویق کرده ام .

 پلیس باید چادر
 بر سر زن بی حجاب 
بیندازد

اعتراف می کنم 
طرفدار احمدی نژاد 
بودم

 آقای روحانی نگذارید 
انقالب به دست نااهالن 

بیفتد

 افتیضاح!

 اخراج تیلرسون  برای 
خروج از برجام

 13000 دانشــجو  در 
اردوهای جهادی نوروزی

 رای ناپلئونــی ربیعی 
هت تریک آخوندی در ابقا

» فراکســیون امید« 
دلواپسان را نا امید کرد

سمیه پارسا
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بلوغ صنعت کشور، ارمغان نیم قرن حیات سبز 
ذوب آهن است

پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

خـبر

استاندار اصفهان اعالم کرد:
مشکل آب اصفهان در مسیر 
حل شدن قرار گرفته است

اســتاندار اصفهان در حاشــیه آیین تکریم و 
معارفه فرماندار شهرضا با اشاره به اینکه مسائل 
آب اســتان اصفهان خوشبختانه در یک مسیر 
حل شــدنی قرار گرفته اســت، اظهار داشت: 
وزارت نیرو در ســطح ملی با مصوبه ای که در 
تاریخ 96/۱۲/06 از دولت گرفت، کارگروه ملی 
سازگاری با آب را تشکیل داد و اولین جلسه آن 

در 96/۱۲/۱3 برگزار شد. 

محســن مهرعلیــزاده افــزود: طرح اســتان 
اصفهان به عنــوان اولین اســتانی که موفق 
به تنظیم برنامه ســازگاری با آب شــده بود 
در جلسه ســیزدهم اســفند ماه بررسی شد 
و تمامی پیشــنهادهای اســتان در کارگروه 
ملی به تصویب رســید. البته از دو یا ســه ماه 
پیش، این برنامه در استان تنظیم شده بود ولی 
موضوع با طرح وزارت نیرو به موازات هم پیش 
رفت و در جلسه سیزدهم اســفند ماه با طرح 
وزارت نیرو تالقی پیدا کرد. استاندار اصفهان به 
مشکالت کشاورزان شرق اصفهان نیز اشاره کرد 
و اظهار داشت: کمک های نقدی برای حمایت از 
کشاورزان آماده شده است و با همکاری نماینده 
صنف کشاورزان، بخشداران مناطق، ائمه جمعه 
و شوراهای بخش، لیستی تدوین شده و سپس 
کمک های نقدی به آســیب دیدگان ناشی از 

کم آبی پرداخت خواهد شد.

بازار

مینی واش

همه چیز در مورد صادرات 
طالی اصفهان

ابراهیــم حبیب الهی، مســئول کمیتــه فلزات 
گران بهــا و ســنگ های قیمتی اتــاق بازرگانی 
اصفهــان در  گفــت وگــو بــا زاینــده رود در 
خصــوص وضعیت صــادرات اســتان اصفهان 
در ســال های اخیر می گوید: در ســال 9۱نرخ 
صادرات طال از حــدود ۷۵0میلیــون به نقطه 
صفر و در حال حاضــر به هجــده میلیون دالر 
رسیده است. بررسی این  امر نشان می دهد که 
برخورد ناعادالنه با صادر کننده در نحوه نگرش 
به قوانیــن  مالیاتی و مالیات بــر ارزش افزوده و 
قوانین روزشــمار در تعویض گمرک در آن زمان 
 باعث شــد انگیزه صادرکنندگان برای صادرات

 گرفته شود.
 صادرکنندگان به جای اینکه پس از صادرات با 
تشویق مواجه شوند، همیشه درگیر و دار  ادارات 
قرار گرفتند تا ثابت کنند کــه ما صادرات انجام 

داده ایم.
در این میان با همکاری دولت و استاندار توانستیم 
مشکالت صادرات را به صورت دستوری از طریق 

مراجع ذی صالح حل کنیم.
در سال جاری با تاسیس انجمن تولید کنندگان 
و صادر کنندگان طال ، نقره و سنگ های قیمتی 
که تحت پوشش اتاق بازرگانی اصفهان و به لطف 
هیئت نمایندگان اتاق با هــدف برطرف کردن  
مشــکالت عزیزان تولید کننده و صادر کننده، 
پا به عرصه گذاشتیم وجلســات زیادی را برای 
بررســی اینکه چرا صادرات به این نقطه رسیده، 
برقرار کردیم. به صورت کلی و حتی در برخی از 
پرونده ها به صورت نوعی ورود کردیم تا مشکالت 

صادرکنندگان برطرف شود.
در همین ماه توافقی ســه جانبه توســط رییس 
انجمن  و نماینده استاندار و نماینده اداره  دارایی 
و گمرک امضا کردیم تا بتوانیم هر چه ســریع تر 
مشکالت صادرکنندگان را به اتمام برسانیم که  
امیدواریم با  برطرف شدن مشکالت و شکل گیری 
مجدد شــرکت های تخصصی صــادرات طال، 
بتوانیم در آینده  فصل خوبی را از تولید و صادرات 
رقم بزنیم؛ اما هــم اکنون در ایران دو مشــکل 
عمده جهــت تولید داریم: اول  نبــود مواد اولیه 
با کیفیت )شمش اســتاندارد شده بین المللی(و 
دوم مشــکالت مالیاتی تولید کنندگان که اولی 
باعث ایجــاد عدم کیفیت محصــوالت تولیدی 
شــده و دومی باعث  عدم تمرکز و ترس از تولید 
 و باال بردن نرخ قیمت تمام شــده بــرای تولید

شده است.
تا جایی کــه بیشــتر تولید کننــدگان از ترس 
مالیات های ســنگین و قوانین سختگیرانه اداره 
کار مجبور به تعطیلی شده و اکثر کارگران خود 
را بیکار کــرده اند. حتی در برخــی موارد محل 
 استقرار خود را به استان های استقبال کننده از 

سرمایه گذار انتقال داده اند.
 این نکته بایســتی در اســتان مورد توجه قرار 
گیرد که پتانسیل و حجم واقعی تمامی تولیدات 
استان برای  بازار داخل، جوابگو نیست و بایستی 
به صــادرات فکر  کرد. بــازار ایران بــا توجه به 
 رکودی که  در آن برقرار اســت، خریدار زیادی

  ندارد.
در خارج از ایران، بهای بسیاری برای صنعتگران 
ما قائل هستند؛ البته اگر صادر کنندگان تشویق و 

حمایت و تولید کنندگان نیز راغب شوند.
از قوانینی که دولت بر سر راه تولید ما به اشتباه 
قرار داده بحــث مالیات 9درصدی بر شــمش 
وارداتی است که در هیچ کجا مرسوم نیست چون 
طال سرمایه است و نرخ خام آن باید در تمام نقاط 

کره زمین در یک زمان یکسان باشد.
الزم به ذکر است که اصفهان پنجاه درصد تولید 
ایران و هشتاد درصد صادرات ایران را در دست 

داشته است.

در چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی با توجه 
به عملکرد ارزشــــــمند فـــوالدمــــبارکه در 
حــــــوزه تحقیق و توسعه در سال ۱39۵ از بهرام 

سبحانی با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.
در این مراســم مدیرعامل فــوالد مبارکه اصفهان 
تصریح کرد: زندگی بشر با علم مهندسی عجین شده 
است؛ ولی ما بیشتر کاربر علوم مهندسی هستیم تا 
تولیدکننده آن؛ ازاین رو امیدوارم در ادامه با استفاده 
از علوم فراگیری شده مهندســی در دانشگاه ها، به 
عنوان تولیدکننده تکنولوژی نیز در خدمت بشریت 
باشیم و همان طور که کشــور ما همیشه مرکز علم 
بوده است، یک روز هم مرکز تولید فناوری در همه 
زمینه ها برای خدمت به بشریت باشد. بهرام سبحانی 
خاطرنشــان کرد: تمام اختراعات، بناهای تاریخی، 
صنایع لوازم خانگی و خودرو و علوم پزشکی و ژنتیکی، 
همگی دســـتاوردهای مهندسی در طول تاریخ اند. 
امروزه علم مهندسی آنچنان گسترده شده است که 
نمی توان محدودیتی برای آن مشخص کرد و آنقدر 
در زندگی مردم ریشه دوانده که کمتر می توان گفت 

در آن علم مهندســی به کار نرفته باشد.وی گفت: 
مهندسانی که باید از نبوغ آنان در تولید کشور بهره 
برد، امروز در پست های مدیریت محدودشده اند. این 
ضایعه ای است که در بخش مهندسی وجود دارد و 
یکی از پیام های چنین همایش هایی این است که 
پاسخگوی انتظارات مردم از جامعه مهندسی باشد و 
اینکه متوجه باشیم ما به عنوان یک مهندس چقدر 

می توانیم در تولید و اقتصاد کشور سهیم باشیم.

در چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی صورت گرفت؛ 

معرفی فوالد مبارکه به عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه
مهندس صادقــی مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان 
درخصوص گرامیداشت پنجاهمین سال تاسیس این 
شرکت گفت : خوشحالم که ۵0  سال از تاسیس فوالد 
در ایران گذشت. با راه اندازي ذوب آهن ، صنعت وارد 
کشور شــد و در واقع نیم قرن حیات سبز ذوب آهن 

اصفهان، بلوغ صنعت کشور را به ارمغان آورد. 
این شرکت که در ۲3 اسفند ۱346 ساخت آن آغاز 
شد، در ســال ۱3۵0 اولین ذوب را در میان اشتیاق 
مردم به منصه ظهور رســاند و تا ســال 96 بیش از 
۷۲میلیون تن محصول نهایی تولید کرد که ۷ میلیون 
تن از این محصول به اعتبــار کیفیت بی همتای آن، 
صادر شده است. آغاز صنعتي شدن کشور با تاسیس 
کارخانه ذوب آهن بوده است و این کارخانه این نقش 
را به خوبی در کشور ایفا کرد؛ ولي متاسفانه خود ذوب 
آهن بهره اي نبرد؛ به عبارت دیگر این کارخانه باعث 
شد که امروز کشور بتواند موشک بسازد ولي خودش 
نمي تواند تجهیزات خــود را تولید کند. این ضعفي 

است که من را ناراحت مي کند.
تمام واحدهاي خصوصي منشائی از ذوب آهن دارند. 

حتي کساني که سرمایه گذاري کردند، کارشناسان 
ذوب آهن را چــه از قدیمي ها و چه افــراد جدید به 
عنوان مشــاور خود انتخــاب کرده انــد و امروز که 
بیش از ۱۷ میلیون تن تولید داریم و ظرفیت حدود 
30 میلیون تن فوالد در کشــور داریــم همه نتیجه 
تالش ها و تخصص کارکنان ذوب آهن اســت که از 
 خود بروز داده اند. ذوب آهن به همه کشور سرویس 

داده است.

 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

بلوغ صنعت کشور، ارمغان نیم قرن حیات سبز ذوب آهن است

در ۱۱ ماه سال ۱396 اداره کل گمرک اصفهان درآمدی بیش از یک تریلیون ریال کسب کرده است.مدیر کل گمرک 
اصفهان اظهار کرد: در ۱۱ ماهه ۱396 ،در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی و با راه اندازی و استفاده ازسامانه های 
امور گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی، شاهد افزایش 44 درصدی درآمد گمرکات استان اصفهان هستیم.  احمد 
ونهری ادامه داد: این اداره کل  با داشتن ۱3۸ کارمند، در۱۱ ماهه اول  ۱396، بالغ بر یک تریلیون و ۷4۲ میلیارد 
و 643 میلیون ریال درآمد کسب و به خزانه واریز کرده اســت. وی افزود: در ۱۱ ماهه امسال  واحد قضایی گمرک 
اصفهان، به  ۱۲0۷ فقره پرونده مظنون به قاچاق کاال، به ارزش ۵60 میلیارد و 9۲4 میلیون ریال رسیدگی کرده است.

درآمد یک تریلیون 
ریالی گمرک اصفهان

مدیر کل گمرک اصفهان اعالم 
کرد:

رک
گم

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،633،000
تومان

796،000نیم سکه
تومان

501،000ربع سکه
تومان

341،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

153،470
تومان

      قیمت سکه و طال

مینی واش جنرال تکنیک 
SH-MW 3590 مدل

 1,018,000
تومان

میني واش فريدولین 
SWF-35A مدل

 765,000
تومان

مینی واش هیوندای 
HWM-4500 مدل

 
 475,000

تومان

 سرقت دستگاه خودپرداز
 از میدان ونک تهران!

عکس روز

صنعت

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: در 
سال 96 بالغ بر ۸40 میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای 
تولیدی اعطا شده اســت. اســرافیل احمدیه بااشاره به 
تســهیالتی که در ســال ۱396 به واحدهــای تولیدی 
اختصاص یافته، اظهار کرد: امسال به 600 واحد تولیدی 

تسهیالتی بالغ بر  ۸40 میلیارد تومان اعطا شد و  در مجموع نیز تا پایان سال به ۱600 واحد تولیدی به میزان 
۱000میلیارد تومان تسهیالت پرداخت می شود.وی با اشاره به تاکیدهای استاندار اصفهان درباره حمایت 
بانک ها از صنایع افزود: تاکنون ۲ هزار و 900 واحد در طرح دریافت تسهیالت ثبت نام کرده اند و باید بانک ها 
منابع مالی الزم را تا سقف هزار میلیارد تومان تامین کنند. رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان درباره برنامه های حمایتی این سازمان در سال 9۷ افزود: در سال بعد ادامه طرح رونق و خروج از رکود 

را دنبال می کنیم تا تولیدکنندگان بتوانند صنایع خود را بازسازی و سرمایه در گردش الزم را تامین کنند.

پرداخت ۸۴۰ میلیارد 
تومان تسهیالت به 
صنعت اصفهان

رییس کمیســیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه، مهر ماه 
9۷ در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود. امیر کشانی  اظهارکرد: 
این همایش با محور صادرات و ثروت آفرینی و با حضور صنعتگران، 
فعاالن اقتصادی و استادان و دانشجویان دانشگاه های استان اصفهان 
برگزار می شود. رییس موسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاه علمی 

کاربردی اتاق بازرگانی ایران در این نشست، گفت: همایش ملی تعامل 
صنعت و دانشــگاه تا کنون در اتاق های بازرگانی یزد، کرمان، البرز، 
مشهد و خرم آباد برگزار شده و دوره ششم آن در اصفهان به محوریت 
اتاق بازرگانی برگزار می شود. حسین میرمحمدصادقی اضافه کرد: 
فراخوان مقاله این همایش، فروردین ســال آینده اطالع رسانی می 
شود و دانشگاهیان و فعاالن اقتصادی سراسر کشور می توانند با ارسال 

مقاله در این همایش شــرکت کنند. وی تعامل صنعت و دانشگاه را 
فرصتی مغتنم برای درآمدزایی دانشگاه ها و حل مسائل و مشکالت 
واحدهای صنعتی برشمرد و گفت: ســاالنه چند هزار پایان نامه در 
مقطع کارشناسی ارشــد و دکترا دردانشــگاه انجام می شود و گره 
چندانی از مشکالت صنعت را باز نمی کند. افزایش تعامل صنعت و 

دانشگاه می تواند این پایان نامه را هدفمند و موثر کند.

مهر ماه 97؛
ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در اصفهان برگزار می شود

ســامانه اتوماتیــک Public Announcement به 
صورت آزمایشــی و برای اولین بار در فرودگاه اصفهان 
نصب شد و به بهره برداری رسید. به نقل از روابط عمومی 
اداره کل فرودگاه های استان اصفهان، سامانه اتوماتیک 
اعالم خبر )Public Announcement( به صورت 

آزمایشی از روز یکشنبه مورخ 96/۱۲/۲0 توسط کارشناسان اداره مخابرات و فناوری اطالعات هوانوردی 
در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به بهره برداری رسید.

نصب سامانه مذکور اعالن اطالعات پرواز در فرودگاه، به صورت اتوماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی 
امکان پذیر است. این اقدام در راستای یکپارچه ســازی سامانه FIDS در کل فروگاه های کشور صورت 
گرفته که در فرودگاه بین المللی شهید بهشــتی اصفهان به عنوان اولین فرودگاه به صورت آزمایشی به 

بهره برداری رسید تا پس از انجام تست های الزم در کل فرودگاه های کشور راه اندازی شود.

راه اندازی سامانه 
اتوماتیک اعالم خبر در 
فرودگاه اصفهان

اما امسال مسئوالن در تعامالتی که داشــته اند از ماه ها قبل قول داده 
بودند افزایش قیمت زیادی را در این حوزه شاهد نباشیم و درحالی که 
به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، با مشاهده میدانی از بازار میوه 

و تره بار، ثبات قیمت ها را داشته ایم.
در ارتباط با ایجاد تعادل در بازار میوه شــب عید، دولت میوه هایی را با 
نرخ مصوب دولتی روانه بازار می کند تا از افزایش قیمت های احتمالی 

و سوءاستفاده های جانبی پیشگیری شود. امسال نیز همانند سال های 
گذشته این روند ادامه دارد. رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی روز 
گذشته اعالم کرد: برای تنظیم بازار شب عید 60 هزار تن سیب و پرتقال 
ذخیره شده؛ این درحالی است که ســتاد تنظیم بازار قیمت پایه ای را 
برای میوه های ذخیره سازی شــده مشخص کرد و قیمت  ها ۱۵ درصد 

کمتر از نرخ بازار خواهد بود.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان نیز با بیان اینکه اقدامات 
الزم برای ذخیره سازی سیب و پرتقال شب عید انجام شده است، گفت: 
پیش بینی می شــود نرخ موز با توجه به افزایش نرخ دالر و بازار جهانی 
برای نوروز 9۷، افزایش یابد اما در ســایر اقالم تفــاوت قیمت چندانی 

نداشته ایم.
ناصر اطرج با تاکید بر اینکه امسال بخصوص برای تامین و ذخیره سازی 
دو میوه سیب و پرتقال شــب عید اقدامات الزم انجام شده و کمبودی 
وجود ندارد، افزود: در حال حاضر در تامین نارنگی اندکی کمبود وجود 

دارد که البته این میوه برای نوروز مصرف باالیی ندارد.
وی در خصوص تامین موز و افزایش قیمت آن در آستانه نوروز 9۷، گفت: 
برای امسال انتظار کاهش قیمت موز را نمی توانیم داشته باشیم و حتی 
پیش بینی می شود با توجه به افزایش نرخ دالر و کاهش تولید جهانی 
این محصول، نرخ موز برای نوروز افزایش یابد. قیمت موز نسبت به شب 

عید گذشته حدود ۲۵ درصد گران شده 
که ناشی از اثرات بازار جهانی است.

اطرج با بیان اینکه قیمت میوه نسبت 
به نوروز ســال قبل بهتر است، گفت: 
برای شب عید قیمت پرتقال شمال بین 
۱300 تا ۲۲00 تومان، سیب درختی 
بین ۱000 تا 3000 تومان، کیوی بین 
۲300 تا 3000 تومــان، نارنگی بین 
3۵00 تا ۵000 تومان، خیار از ۲۵00 
تومان به پاییــن، مــوز کارتن بزرگ 
۵۷00 تومان و موز کارتن کوچک بین 

4۵00 تا ۵۵00 تومان است.
این در شرایطی اســت که طبق اعالم 
رسمی، قیمت هرکیلوگرم سیب قرمز 
و سفید دولتی  ۲۷00 تومان و پرتقال 
تامســون دولتی  ۱۸00 تومان تعیین 

شده و فروش دولتی میوه در سطح اســتان اصفهان تا پایان تعطیالت 
ادامه خواهد داشت.

قیمت میوه های دولتی 15 درصد کمتر از نرخ بازار؛

بازار در انتظار نرخ دولتی

میوه از موضوعات مهم و کاالهای اساسی شب عید به حساب می آید که هر ساله حواشی زیادی را به دنبال دارد؛ از بازار سیاه که ایجاد 
می شود تا قیمت هایی که به صورت سینوسی دارای نوسان است.

فاطمه جبلی

ستاد تنظیم بازار 
قیمت پایه ای را 

برای میوه های 
ذخیره سازی 
شده مشخص 

کرد و قیمت  ها 
15درصد کمتر از 
نرخ بازار خواهد 

بود
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سینماهای اصفهان، همزمان با سال نو؛ 
از امروز سینماگردی کنید

همزمان با آغاز سال نو سینماهای اصفهان نیز با 
اکران فیلم های منتخب جشــنواره سی و ششم 

فجر رونقی دوباره می گیرند.
بعد از جشنواره فیلم فجر سینماهای اصفهان با 
ادامه اکران فیلم ها، خستگی جشنواره فجر را از 
تن به در کردند و اینک در آستانه سال نو، اکران 
فیلم های منتخب این جشــنواره رونقی دوباره 

می گیرد.
به وقت شام در انتظار مخاطبان نوروزی

»به وقت شــام« تازه ترین اثر سینمایی ابراهیم 
حاتمی کیاســت که درباره داعــش و تهدیدات 
تکفیری  ها بــوده و هــادی حجازی فــر، بابک 
حمیدیان و جمعی از بازیگران ســوری و لبنانی 

در آن به ایفای نقش پرداخته اند.
این فیلم از امروز در پردیس ســینمایی چهارباغ 
اصفهان و  ســالن شــماره 2 سینما ســپاهان و 

سینماهای شهرستان اکران می شود.
لونه زنبور، فیلم کمدی  نوروز 94

»لونه زنبور« فیلمی به کارگردانی برزو نیک نژاد، 
نویســندگی محســن کیایــی و تهیه کنندگی 
سعید خانی، محصول ســال 1396 و داستان دو 
سارق خرده پا )جمشــیدی و کیایی( است که با 
 تحویل گرفتن جعبــه ای، وارد ماجرایی بزرگ 

می شوند.
پژمــان جمشــیدی، محســن کیایــی، بهاره 
کیان افشــار، رعنا آزادی ور و هومن برق نورد در 

این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
این فیلم از امروز در پردیس ســینمایی چهارباغ 
 اصفهــان  و ســینماهای شهرســتان اکــران 

می شود.
فیلشاه؛ انیمیشنی که باید دیده شود

»فیلشاه« انیمیشن سینمایی ایرانی به کارگردانی 
هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری 
است. این انیمیشن، محصول جدید گروه هنر پویا 
پس از انیمیشن پرطرفدار شاهزاده روم است که 
با سرمایه گذاری این گروه به عنوان یک کمپانی 
کامال خصوصی، بنیاد سینمایی فارابی و موسسه 

تصویر شهر تولید شده است.
فیلشاه روایتی انیمیشــن گونه از اتفاقاتی است 
که در جنگل آفریقا بــرای رییس گله فیل ها رخ 
می دهد. رییس گله صاحب فرزندی می شــود و 
همه انتظار دارند این کودک، جانشین رییس گله 
باشــد، اما برخالف تصور همه، »فیلشاه « بسیار 
دست و پا چلفتی است و هیکل گنده اش همیشه 

سبب خرابکاری می شود.
این فیلم از امروز در پردیس ســینمایی چهارباغ 
 اصفهــان و ســینماهای شهرســتان اکــران 

می شود.
التاری، فیلم جنجالی جشنواره سی و 

ششم؛ در انتظار تماشاگران نوروزی
فیلم سینمایی التاری به نویسندگی و کارگردانی 
محمدحســین مهدویــان و  تهیه کنندگــی 
سیدمحمود رضوی در سی و ششمین جشنواره 

فجر اکران  شد.
التاری روایت دو جوان اســت که خانواده شان با 

ازدواج آنها موافق نیستند. 
آنها صبر پیشه کرده اند تا به مرور زمان، رضایت 
والدین خود را جلب کنند. آن دو رویای مشترکی 
دارند؛ برنده شــدن در التــاری و دریافت گرین 

کارت آمریکا.
در این فیلم، حمیدفرخ نــژاد، هادی حجازی فر، 
جواد عزتی، ساعد سهیلی و زیبا کرمعلی حضور 
دارند که از امروز در ســینما فلسطین، پردیس 
ســینمایی چهارباغ  و ســینماهای شهرستان 

اکران می شود.
کمدی »مصادره«، روی پرده ســینما 

سپاهان
فیلم سینمایی »مصادره« به کارگردانی مهران 
احمدی ســاخته شــد و تدوین آن را ســجاد 
پهلوان زاده انجام داد که جانشــینی تهیه کننده 

را نیز برعهده دارد.
رضا عطاران، هومن ســیدی، بابــک حمیدیان، 
میرطاهر مظلومــی و هادی کاظمی، بــه همراه 
بازیگر کودک امیر صدرا حقانی در این فیلم ایفای 

نقش کرده اند.

 معرفی بازیگران جدید 
در سریال رمضانی شبکه دو

حامد عنقــا فیلم نامــه نویس، از پیشــرفت 
3۰درصدی تصویربرداری ســریال تلویزیونی 

پدر خبرداد. 
حامد عنقا تهیه کننده و فیلم نامه نویس، درباره 
آخرین وضعیــت تولید مجموعــه تلویزیونی 
»پدر« گفت: تصویربرداری سریال »پدر« این 
روزها در لوکیشــن دانشــگاه واقع در شهرک 
غرب ادامه دارد و تاکنون 3۰درصد از آن ضبط 

شده است.
وی ادامــه داد: در ایــن ســریال کــه در ماه 
مبارک رمضان از شبکه دو ســیما روی آنتن 
 خواهد رفــت، بازیگــران جدیــدی معرفی 

می شوند. 
ازجمله آنها می توان به ریحانه پارســا، بازیگر 
نقش »لیال« شخصیت اصلی سریال اشاره کرد. 
همچنین ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب 
شیروانی، پوریا سلطانزاده و سید حسام میثاق 
که نقش هم کالســی هــای لیــال را برعهده 
 دارند، با این ســریال به جامعه هنری معرفی 

می شوند.
نویســنده این ســریال عنوان کرد: مجموعه 
»پدر«، قصه ای دارای فضای مذهبی است که 
در آن شاهد به تصویر کشیدن روابط سنتی در 
خانواده ها هستیم. کاراکتر اصلی سریال دچار 
تحولی می شــود که چگونگی و چرایی اش را 

مخاطبان باید در کار ببینند.
عنقا درباره قصه این سریال و فضای اجتماعی 
آن بیان کــرد: فکر می کنم خیلی از مســائل 
گریبانگیر جامعه امــروز ما مخصوصا جوانان و 
طبقات مختلف اجتماعی، در این قصه به چشم 
می خورد. شکاف طبقاتی که احساس می کنیم 
در جامعه وجود دارد و اینکه نمی توان ارتباط 
درست و بی واسطه بین این طبقات ایجاد کرد، 
از جمله دغدغه هایی است که در سریال مطرح 

می شود.

بدمن سینمای هند، با حمید 
فرخ نژاد همبازی شد

گلشــن گروور معروف به بدمن سینمای هند، 
به پروژه سینمایی »دختر شیطان« پیوست تا 
در کنار جکی شروف و حمید فرخ نژاد به ایفای 

نقش بپردازد.
گلشن گروور اولین بازیگر بالیوود است که در 
فیلم های هالیوودی بازی کــرده و در پرونده 
کاری او بیــش از چهارصــد فیلم به چشــم 

می خورد.
این بازیگر پیــش از این نیز در فیلم »ســالم 
بمبئی« با قربان محمدپور همکاری داشــته 
است. پیش بینی می شود فیلم برداری »دختر 

شیطان« تا اواخر فروردین ادامه پیدا کند.
»دختر شیطان« پنجمین فیلم قربان محمدپور 
در مقام کارگردان و بیستمین فیلم وی در مقام 

فیلمنامه نویس است.
تمام صحنه های فیلم دختر شیطان در بالیوود 

فیلم برداری می شود.

تهیه کننده »بانوی عمارت«گفت:
منتظریم تکلیف پرداخت های 

مالی مشخص شود
تهیه کننده »بانوی عمارت« درباره ســاخت 
این سریال، با توجه به مشکالت بودجه ای که 
در سازمان صدا و ســیما وجود دارد، بیان کرد 
که بودجه را مدیریت کــرده و تاکنون در کار 

کم فروشی نکرده اند.
مجید موالیی درباره روند تولید این ســریال و 
وضعیت آن بعد از تصویربرداری در کاشــان و 
بازگشت به تهران گفت: منتظریم تا تکلیفمان 
در پرداخت ها مشخص شــود و بتوانیم کار را 
ادامه دهیم. قول هایی داده شــده و منتظریم 

عملی شود.
وی ادامه داد: بخشی از لوکیشن این روزها در 
تهران در حال ساخته شدن است و ما هم سعی 
کردیم با بودجه ای که داشتیم تولید سریال را 
مدیریت کنیم تا کار سر و شــکل قابل قبولی 
داشته باشد و احتماال زمانی که مخاطب هم اثر 

را ببیند، همین نظر ما را خواهد داشت.

دومین پوستر »لونه زنبور« 
رونمایی شد

همزمان با رونمایــی از دومین پوســتر فیلم 
کمدی »لونه زنبور« که توسط محمدحسین 
هوشمندی طراحی شده اســت، اولین اکران 
مردمی فیلم، امروز با حضور پژمان جمشیدی 
و محســن کیایی به همراه ســایر عوامل، در 
 ســانس 22:1۰ در ســینما آزادی برگــزار 

می شود.
در خالصه داســتان »لونه زنبور« آمده است: 
»تا حاال از نزدیک، دســِت چِپ زِن یه پادشاُه 

دیدی؟«

کافه هنر

از امروز سینماگردی کنید

پیشنهاد سردبیر:

پرده نقره ای

رییس سازمان سینمایی حوزه هنری درخصوص 
تخریب ســینما »ایران« گفت: در حال پیگیری 
پرونده سینما ایران هستیم و به محض اینکه این 
ســینما به حوزه هنری واگذار شود، مثل سینما 
فلســطین، پردیس چهارباغ و سینما ساحل، آن 
را به یک سینمای مدرن تبدیل می کنیم. خیلی 
از سینماهایی که به حوزه هنری واگذار شده، به 
شکل یک قطعه زمین یا ساختمان مخروبه بوده و 
حتی گاهی مالکان قبلی آن، قصد تغییر کاربری 
آن را داشته اند، اما تجربه نشان داده هر جا حوزه 
هنری وارد عمل شده، به احیای سینماها کمک 

کرده است.
حمــزه زاده تصریح کــرد: حوزه هنــری و بنیاد 
شــهید، زیرمجموعه نهاد رهبری هســتند و با 
تقسیم وظیفه ای که صورت گرفته، اداره فضاهای 
فرهنگی و سینمایی به حوزه هنری واگذار شده؛ 
بنابراین بهتر اســت هر کس به کار خود بپردازد. 
مسئله ســینما ایران بر ســر این نیست که سند 
ســینما، پیش از دســتور مقام معظم رهبری به 
نام دیگری خورده یا پس از آن، وظیفه بازســازی 
ســینماها به حوزه هنری سپرده شده و به همین 

دلیل حوزه هنری باید این کار را انجام بدهد.
وی افزود: پروسه قضایی سینما »ایران« در حال 
طی شدن است. یادمان باشد که سینما فلسطین 

هم همیــن وضعیت را داشــت و 
آن را از زیر تیشــه و کلنگ 

مالک بیرون کشیدیم و 
به شــکلی که مشهود 
است، آن را بازسازی 

کردیم.
ســازمان  رییــس 
سینمایی سوره مهر 

با اشــاره به بازسازی 
ســینما »اندیشه« ادامه 

داد: توافق نامه های الزم برای 
بازســازی سینما اندیشــه در حال 

نهایی شدن اســت و پس از طی مراحل واگذاری 
و اتمام ساخت سینما ساحل، شروع به بازسازی 

آن خواهیم کرد.

مدیر امور ســینمایی حوزه هنــری اصفهان نیز 
درخصوص ویژگی های سینما ساحل گفت: ابتدا 
قرار بود این سینما با هفت ســالن ساخته شود، 
اما دو ســالن اختصاصی کودک با 
ظرفیت 2۰ و 3۰ نفره به آن 
اضافه شــد و درمجموع 
دارای 9 ســالن شــد. 
ســالن  دو  بیــن 
کودک نیــز فضایی 
بــرای مهدکــودک 
در نظرگرفته شــده 
تــا والدیــن بتوانند به 
راحتی به تماشــای فیلم 

بپردازند.
مصطفی حسینی افزود: این سینما 
دارای یک ســالن روباز 1۵۰ نفره خواهد بود که 
نمونه آن در کشور وجود ندارد و مخاطب می تواند 
منظره ســی وسه پل و صدای هدســت را در آن 

داشته باشــد. به طور کلی می توان گفت پردیس 
سینمایی ســاحل از نظر کمی و کیفی در کشور 

بی نظیر است.
حسینی با اشــاره به زمان بهره برداری از سینما 
ساحل گفت: تمام تالش ما بر این است که بتوانیم 
آن را در هفته اصفهان افتتاح کنیم و البته این امر 
محقق نمی شود، مگر به کمک شهرداری اصفهان 

که در بازسازی این سینما یاریگر ماست.
وی درخصوص تخریب ســینما »ایــران« اظهار 
کرد: مباحث حقوقی این سینما در جریان است، 
اگر چه اکنون سینمایی در کار نیست و یک تکه 
زمین از آن باقی مانده است. در هر صورت، طرح 
بازسازی سینما ایران و سینما اندیشه آماده است 
و به محض واگذاری، اقدام به بازسازی آن خواهیم 
کرد. مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان 
در مورد وضعیت ســینما »همایون« گفت: اخیرا 
در کمیسیون فرهنگی شــورای شهر، بودجه ای 
تصویب شده که به موجب آن، در آینده ای نزدیک 
با همکاری حــوزه هنری اصفهــان در این مکان 
چند سالن سینما، سالن تئاتر شهر و پالتو ساخته 

خواهد شد.

ی
رد

اگ
ست

این

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان گفت: اجرای مرحله دوم طرح تکمیل 
روشنایی و نورپردازی میدان تاریخی امام )ره( در آستانه 

سال نو آغاز شد.
روابط عمومی پایگاه های ثبت جهانی استان اصفهان به 

نقل از فریدون الهیاری افزود: با توجه به لزوم افزایش کیفی سیمای شب در میدان امام)ره( و در پی اجرای 
موفق مرحله نخســت این طرح، آغاز مرحله دوم با هدف پیرایش نورهای اضافه، حذف المان های نوری 

خیره کننده و تامین روشنایی معابر اصلی آغاز شد.
وی اظهار کرد: این طرح توسط معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان با هماهنگی مدیر پایگاه جهانی 
میدان امام)ره( و شرکت توزیع برق اصفهان و تامین اعتبار شهرداری منطقه سه، طراحی و اجرا می شود. 

ساماندهی نور پردازی و روشنایی میدان امام)ره( اصفهان از سال 94 مطرح شده است.

کارگــردان نمایش »اروند که تو را پــس نمی داد« اظهار 
کرد: دومین جشــنواره منطقه ای تئاتر خیابانی شرهانی، 
با حضور 1۵ گروه نمایشی از 1۵ استان کشور در دهلران 
برگزار شــد و نمایندگان تئاتر اســتان اصفهان که با سه 
نمایش به نام های »عباس« بــه کارگردانی دالرام ترکی، 

»پنجاه وپنــج دقیقه« بــه کارگردانی مجتبــی خلیلی و »ارونــد که تو را پــس نمی داد« بــه کارگردانی 
این جانب بــه این جشــنواره راه یافته بودنــد، در مجموع توانســتند 9 جایزه را در بخش هــای مختلف از 
آن خود کنند. نورا... لک با اشــاره به نــام برگزیدگان اصفهانی این جشــنواره گفت: در بخش موســیقی، 
دیپلم افتخار و تندیس جشــنواره به محمد نادری، سرپرســت گروه موســیقی نمایش »اروند که تو را پس 
 نمی داد« رســید و در بخش طراحی فضا از آدینــه رحیم نژاد بــرای نمایش »پنجاه وپنــج دقیقه« تقدیر

 شد.

مرحله دوم 
نورپردازی میدان 
امام)ره( آغاز شد

درخشش نمایندگان 
 تئاتر اصفهان 
در جشنواره شرهانی

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان خبرداد:

بازسازی سینما اندیشه در مرحله نهایی

شلوار بازیگر زن ایرانی حاشیه ساز شد
این تصویری اســت که »پانته آ بهرام« بــه تازگی در صفحه 

شخصی خود منتشر کرده است.

حجت االسالم محمدعلی انصاری در گردهمایی کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد شهرســتان نجف آباد که به مناسبت روز تجلیل از شهدا 
در جوار مزار شهید حججی برگزار شد، اظهار کرد: شهید حججی سند 
پرافتخار جهان است و این گردهمایی به بهانه ربع قرن تالش کانون های 
مساجد برپا شده. وی با نگاهی تاریخی به پیشینه مسجد و جایگاه آن در 
دین اسالم افزود: مهم ترین و اصلی ترین کارکرد مسجد، محل عبادت 
و بندگی بودن و کارکرد مهم دیگر محل تربیت و کانون آموزش است؛ 

نورانی ترین محل برای تربیت بشر، مسجد و خانه خداست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به تقارن روز 
تجلیل از شهدا و این گردهمایی بیان داشت: اگر زندگی نامه و خاطرات 
شهدا را نگاه کنیم، اکثر آنان حتی قبل از نوجوانی با مساجد انس داشتند 
و بهترین محل حضورشــان مســجد بود که حتی در خاطرات شهید 

حججی نیز از عالقه خاص ایشان به فعالیت های فرهنگی آمده است.
وی مساجد را کانون شکل گیری حلقه اتصال انقالبیون برشمرد و ادامه 

داد: از اصلی ترین کانون های بعد از انقالب، مســاجد است که بهترین 
کانون حفظ انقالب و نظام است.

انصاری مساجد را یکی از مهم ترین کانون های مورد توجه دشمنان بیان 
کرد و گفت: هر چه مساجد کارکردهای اصلی خود را بیشتر حفظ کنند 
دشمنان مأیوس تر خواهند شد، نباید به مساجد فقط به عنوان یک محل 
عبادی محض نگاه کرد؛ بلکه مسجد کانون جهت دهی به همه امور در 

نظام اسالمی است.
وی درباره سه کلمه مســجد، فرهنگ و هنر ابراز کرد: گروهی تفسیر 
غلطی از زاویه داشتن اسالم با هنر دارند؛ در حالی که اسالم نه تنها هیچ 
مشــکلی با هنر ندارد بلکه خیلی هم توصیه شده است؛ بخصوص هنر 
معماری در اسالم مورد توجه خاص مسلمانان بوده و اصلی ترین محل 

هنرنمایی در مساجد است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در پایان گفت: اگر 
هنر را به معنای بی بندوباری معنی کنیم، موضوع دیگری است؛ تلفیق 
مسجد با فرهنگ و هنر و استفاده متقابل با هم خیلی ارزشمند است و 
از نکات مهم در کانون های مساجد، جدیت و برنامه ریزی بر اساس نیاز 

مخاطب است.  
در ابتدای این برنامه علیرضا شرکت، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرســتان نجف آباد درباره فعالیت کانون های مساجد در شهرستان 
نجف آباد بیان داشت: این شهرستان دارای 1۰۰ کانون فرهنگی هنری 
مساجد و 13 کانون روستایی اســت و در 17۰ مسجد شهرستان طرح 
تالوت نور که از دستاوردهای کانون های فرهنگی هنری است، برگزار 

می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: هشــت کانون تخصصی در زمینه های ایثار و 
شهادت، گردشگری، مهدویت، تربیت و آموزش و تئاتر در این شهرستان 
فعال هســتند؛ همچنین هشــت خانه نور به صورت گسترده فعالیت 
قرآنی دارند، 12 نشریه تجربی و هشت هسته پژوهشی در حال فعالیت 
هستند و در پنج منطقه شهرستان، شبکه خواهران در زمینه کانون های 

فرهنگی و هنری مساجد شهرستان ایجاد شده است.
در پایان این مراسم، از برگزیدگان کانون های فرهنگی و هنری مساجد 

شهرستان تقدیر به عمل آمد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان عنوان کرد:

 مساجد؛کانون شکل گیری حلقه اتصال انقالبیون

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت:از اصلی ترین کانون های بعد از انقالب، مساجد است که بهترین کانون 
حفظ انقالب و نظام به شمار می رود.

مدیرعامل موسســه »بهمن ســبز«  در خصوص 
افتتاح سینما برای شهرستان های استان اصفهان 
اظهار کرد: سینماهای شــهر اصفهان در خیابان 
چهارباغ متمرکز شــده اند و به سی و سه پل ختم 
می شــوند. با توجه به رشد و گســترش جمعیت 
شهری که به شرق و غرب شهر اصفهان کشیده شده 

است، باید برای مکان های فرهنگی این مناطق نیز 
برنامه ریزی شود.محمود کاظمی افزود: با شهردار 
منطقه 1۵ نشستی داشتیم و نتیجه این شد که دو 
ســالن در این منطقه احداث کنیم؛ همچنین در 
مراکز شــهرهایی که فاقد سینما هستند و قابلیت 
داشتن ســینما را دارند و می توانند از آن استفاده 

کنند، دو شهر میمه و علویجه هستند.
مدیرعامل موسســه »بهمن ســبز« با بیان اینکه 
سینمای شــهر میمه در ابتدای ســال 97 افتتاح 
خواهد شــد، گفت: درحالی که این شهر مردمان 
فرهیخته ای دارد؛ همچنین شــهری با جاذبه های 
گردشــگری بوده و تعــداد زیــادی از فیلم های 
سینمایی در آن منطقه ســاخته شده؛ اما تاکنون 
سینما نداشته اســت. وی با بیان اینکه صحبت ها 
انجام شــده و تا خرداد ماه نیز ســینمای علویجه 

آماده خواهد شد، خاطرنشان کرد: از شرایط ساخت 
سینما در شهرهایی که ســینما ندارند این است 
که حداقل 2۵۰ هزار نفر جمعیت داشــته باشند. 
برای مکان هایی که قرار است ساخته شوند تعداد 
جمعیت خاصی تعریف می شود. کاظمی در پایان 
ابراز داشت: شهر میمه یک شهر دانشگاهی است 
که پتانسیل اســتقبال زیاد مردم از سینما را دارد 
و با وجود اینکه به اســتانداردها نرسیده، سینمای 

استاندارد خواهد داشت.

مدیرعامل موسسه »بهمن سبز«:
سینماها به نقاط مختلف شهر قدم می گذارند

خانم بازیگر در کنسرت خواننده پاپ
معصومه کریمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 

دیشب، کنسرت خوِب امیرعباس گالب.
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اجرائیه
12/1018 شماره اجراییه:9610426793900225  شماره پرونده:9609986793900983 شماره 
بایگانی شعبه:960992 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9610096793901958 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609976793903188 محكوم علیه مهران صحرائی فرزند محمد به نشانی 
مجهول المكان محكوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند موتور سیكلت 
باجاج مشكی رنگ تیپ ) cc 135( به شــماره موتور 47787 )JWMBSC( و به شماره انتظامی 
)ایران 563- 69217 بنام خواهان و پرداخت مبلغ چهارصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی در حق خواهان جواد امیری فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ 
الله شمالی خ سودان خ بهزاد نژاد بن بست دالور درب دوم کدپستی 8197954965 به انضمام نیم 
عشر دولتی . محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 39414 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )430 کلمه، 4 کادر(
اجرائیه

12/1019 شماره اجراییه:9610426796100099  شماره پرونده:9509986796100322 شماره 
بایگانی شعبه:950322 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9609976796101576 محكوم علیه غالمرضا عبدالهی به نشانی مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ یكصد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و نه میلیون و دویست و پانزده هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه ازتاریخ سررسید چک 93/12/28 تا 
تاریخ اجرای حكم وپرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق محكوم له رضا ریاحی فرزند رحمت اله به 
نشانی اصفهان چهارباغ عباسی ک نیک پی پاساژ مدی منســوجات شهرزاد با وکالت فاطمه بهمن 
زیاری فرزند حشمت اله به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی نبش چهار راه وکال جنب قرض 
الحسنه آل یس ساختمان وکالی دادمهر و علی فرهادپور فرزندعزیزقلی به نشانی اصفهان خ شیخ 
بهایی چهار راه قصر مجتمع پزشــكی اداری قصر نور ط 5 ، محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له 
بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف 
محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 39407 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )460 کلمه، 5 کادر(
اجرائیه

12/1020 شماره اجراییه:9610426796200242  شماره پرونده:9609986796200947 شماره 
بایگانی شعبه:960951 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9610096796201458 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609976796202000 محكوم علیه احمــد وکیلی آمرزیدآبادی فرزند 
غالمحسین به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته )یک فقره چک به شماره 146110 مورخ 94/08/25 و مبلغ 1/410/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه ازتاریخ سررسید چک موصوف تاتاریخ اجرای حكم و با احتساب نیم 
عشر دولتی در حق محكوم له محمود میرزائی فرزند امان اله به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان 
هشت بهشت شرقی کوچه 24 پ 42 ، محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 

روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 39399 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( )413 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/1021 کالســه پرونــده 960369 ش 18 شــماره دادنامــه: 9609976794801572 تاریخ 
رسیدگی:96/12/16 مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای محمد 
مهدی دیانتی به نشــانی اصفهان خ قائم مقام فراهانی نرسیده به مسرور پ 20، خوانده: خانم مریم 
الهوتی به نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
محمد مهدی دیانتی به طرفیت خانم مریم الهوتی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت 
ضرر و زیان ناشی از جرم به انضمام مطلق خســارات وارده با این توضیح که خواهان ابراز می دارد 
در اثر ورود اتهامات از ناحیه خوانده حدود 4 ماه ازکار تعلق و متحمل خســارات شده است که دراین 
خصوص علیه خوانده و رد اتهامات موفق به اخذ دادنامه قطعی در شعبه 120 دادگاه کیفری گردیده 
است با عنایت به محتویات پرونده، استماع اظهارات خواهان و مدارک ابرازی و اینكه خوانده علیرغم 
ابالغ هیچگونه دفاع موجه و موثر قانونی ارائه نداده و در جلســه نیزحاضر نشــده دعوی را مقرون 
به صحت تشــخیص، مســتند به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حكم به 
محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 600/000 ریال 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/1 لغایت اجرای حكم درحق 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:39393 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )291 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

12/1022 کالســه پرونده: 961168  شــماره دادنامه:9609976793604232-96/12/9 مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول ذکرالهی به نشانی اصفهان خ کاوه 
کوی شهید کریمی کوچه داستانپور کوی قائم پ 68، خواندگان: 1- فاطمه عربپور حاجی آبادی به 
نشانی مجهول المكان 2- زهرا آقاولی دباغ به نشــانی اصفهان خ ابن سینا خ دردشت کوچه شهید 
کرباسی زاده بن بست سمت راست اولین بن بست آخرین منزل سمت چپ، خواسته: مطالبه وجه چک 
و هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای رسول ذکرالهی به طرفیت خانم ها 1- فاطمه عربپور حاجی آبادی 2- زهرا آقاولی دباغ  
به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک  به شماره 3/340918 به عهده بانک 
سپه- نجف آباد  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و  صدور گواهی های عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم  ابالغ قانونی و 
نشر آگهی در جلسه حضور ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محكمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مســتنداً به مواد  312 و 314 قانون تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حكم  
بر محكومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
795/000 ریال  بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 96/5/29 تا تاریخ اجرای حكم در حــق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:39419 شعبه 6 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )339 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/1023 کالســه پرونده 960423 شــماره دادنامه: 9609976793804316-96/11/7 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای جمال کمالی فرزند حسن به نشانی 
اصفهان خ معراج کوچه تاالر مهرورزان کوچه رستمی بن بست غالم پور پالک 146، خوانده: آقای 
سید جعفر دانش فرزند سید محمود به نشانی مجهول المكان، خواسته: تقاضای محكومیت خوانده 

به انجام تعهدات و حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت انتقال سند خودرو و پرداخت مبلغ بیست 
میلیون ریال بابت الباقی فروش خودرو،، گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی خواهان آقای 
جمال کمالی فرزند حسن به طرفیت آقای ســید جعفر دانش فرزند سید محمود به خواسته تقاضای 
محكومیت خوانده به انجام تعهدات و حضور در دفترخانه اســناد رسمی جهت انتقال سند خودرو به 
شماره انتظامی 53 ایران 299 د 63 و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال الباقی بابت فروش خودروی 
مربوطه، با عنایت به دادخواست تقدیمی مورخ 96/4/15 کپی قولنامه های تنظیمی مورخ 95/10/3 
و با عنایت به نحوه دادخواست خواهان و خواسته ایشان که دریافت مبلغ 2 میلیون تومان است گر چه 
در متن دادخواست ذکر شده است که خوانده ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال سند 
خودرو به نام وی می باشد و سپس ملزم به پرداخت 2 میلیون تومان در حق خواهان است و با توجه به 
متن قرارداد طرفین و اینكه اصوال وظیفه انتقال سند به عهده فروشنده که همان خواهان پرونده است 
می باشــد و وفق عرف جامعه و مقررات مربوطه انتقال سند بدون حضور خوانده )خریدار( نیز ممكن 
اســت و از طرفی خواهان دلیلی بر حضور در دفترخانه جهت انتقال سند و عدم امكان انتقال به دلیل 
عدم حضور خوانده ارائه ننموده است و همچنین اســتنكاف خوانده از حضور در دفترخانه را نیز اثبات 
ننموده است لذا به شرحی که گذشت بدون ارائه ادله مثبت علیه خوانده در عدم امكان انتقال سند به 
سبب منتسب به خوانده امكان صدور رای به شرح مورد تقاضا و نسبت به محكومیت به پرداخت مبلغ 
مذکور در خواسته به شرحی که گذشت فراهم نیست و مســتندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد که قرار صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهر اصفهان می باشد. م الف:39413 شعبه 8 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )409 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

12/1024 کالسه پرونده 960272 شماره دادنامه: 9609976794800825 تاریخ دادنامه: 96/6/29 
مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای شهرام خورشیدی به نشانی 
اصفهان شهرک صنعتی جی خ یكم فرعی 14 پالک 171،  خوانده: آقای مرتضی علی بنده  به نشانی 
مجهول المكان، خواسته: مطالبه ، گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای شهرام خورشیدی به 
طرفیت آقای مرتضی علی بنده به خواسته مطالبه مبلغ 14/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به 
شماره 483624-94/5/25 بعهده بانک صادرات خ امام خمینی به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
عنایت به محتویات پرونده و بقا اصول اسناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
اینكه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نكرده 
است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد  310، 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حكم به 
محكومیت خوانده به پرداخت چهارده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/325/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر  آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 
وصول محكوم به طبق آخرین شــاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و در حق  خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس  ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف:39411 شــعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )319 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/1025 کالسه پرونده: 960766  شماره دادنامه: 9609976794801530 مرجع رسیدگی: شعبه 
18 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای علیرضا فرازبخت به نشانی اصفهان خ نشاط کوچه 
شهید محمودیان پالک 1221 ،خواندگان: 1- آقای اصغر نصیری به نشانی مجهول المكان 2- آقای 
منوچهر دروگر به نشانی اصفهان خ کاوه بعد از چهار راه دکتر فاطمی ساختمان ماهنوش ط دوم واحد 
8، خواسته: مطالبه، گردشــكار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت  آقای علیرضا فرازبخت به طرفیت 1- آقای اصغر 
نصیری 2- آقای منوچهر دروگر  به خواسته مطالبه مبلغ 22/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 117023-95/6/15 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مســتندات دعوی و اینكه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تكذیبی 
به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حكایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكایت می کند. 
علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ 
22/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/520/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی 
و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید )95/6/15(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:39403 شعبه 18 شورای 

حل اختالف اصفهان) 306 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/1026 کالسه پرونده: 960254-28  شماره دادنامه: 9609976795801366-96/11/28 مرجع 

رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای رحمت اله احمدپور سامانی به نشانی 
اصفهان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید کوچه ســعدی جنوبی پالک 63 با وکالت فرشته ایزدی به 
نشانی اصفهان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید کوی سعدی جنوبی دفتر وکالت، خواندگان1: 1- آقای 
مقدم اکبری 2-حمیده منصور دهقان خواسته: مطالبه مبلغ 10/500/000 تومان وجه یک فقره چک 
حامل به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل تاخیر تادیه،، 
گردشكار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست  آقای رحمت اله احمدپور سامانی با وکالت خانم فرشته ایزدی به طرفیت 1- آقای 
مقدم اکبری 2- خانم حمیده منصور دهقان  به خواسته مطالبه مبلغ 105/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شــماره 007/155683 -1395/8/30 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینكه خواندگان با ابالغ 
قانونی و نشر آگهی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تكذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حكایت از اشتغال ذمه خواندگان به 
خواهان را حكایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون 
آئین دادرســی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 105/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/620/000 به 
عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ )95/8/30(  لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود.  م الف:39400 شعبه 28 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 329 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/1027 کالسه پرونده 960681 شماره دادنامه: 9609976797101251 تاریخ دادنامه: 96/11/29 
مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای هوشنگ محمدی فرزند بیژن 
به نشانی اصفهان خ شهید اشرفی اصفهانی خ دکتر سیادت کوی 16 بن بست شاداب پ 113،  خوانده: 
آقای مهدی رفیعی  به نشانی مجهول المكان، خواســته: مطالبه ، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای هوشــنگ محمدی فرزند بیژن به طرفیت آقای مهدی رفیعی به خواسته مطالبه مبلغ 
10/600/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 864496-96/8/15 به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقا اصول اســناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر استقرار 
دین و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی و اینكه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش 
اقامه و ارائه نكرده است شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مســتنداً به مواد  310، 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر  آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان وصول محكوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
و در حق  خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس  ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:39398 شعبه 41 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )318 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/1029 کالسه پرونده 960682 شماره دادنامه: 9609976797101264 تاریخ دادنامه: 96/11/30 
مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای هوشنگ محمدی فرزند بیژن 
به نشانی اصفهان خ کهندژ بعد از دانشــگاه پیام نور خ دکتر عماد سیادت  فرعی 16 بن بست شاداب 
پ 113،  خواندگان: 1- علیرضا برادران فالحی فرزند جواد 2- خانم اعظم تناســان هر دو به نشانی 
مجهول المكان، خواسته: مطالبه بخشی از وجه یک فقره چک به مبلغ 200/000/000 ریال به شماره 
39919-78/12/10 عهده بانک ملی ایران ، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای هوشنگ 
محمدی به طرفیت 1- آقای علیرضا برادران فالحی 2- اعظم تناســان به خواســته مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال بخشــی از موضوع یک فقره چک به شماره 39919-78/12/10 عهده بانک 
ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقا اصول اسناد و مدارک در 
ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و اینكه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی 
بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نكرده است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به 
مواد  310، 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 
و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حكم به محكومیت خواندگان به نحــو تضامنی به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/710/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محكوم به طبق آخرین شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و هزینه نشرآگهی و در حق  خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس  ظرف 
مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
 م الف:39396 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )363 کلمه، 

4 کادر(

ابالغ نظریه کارشناسی
12/983 در خصوص پرونده کالسه 960443 خواهان مسعود شهریاری دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت شرکت کیا پاالب ســهند آپادانا به نمایندگی حسین حجتی زاده تقدیم نموده است ظرف 
یک هفته از تاریخ نشــر آگهی تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه کارشناســی و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. بررسی میزان طلب خواهان:  خالص طلب خواهان بابت انجام هزینه 
ها : 38/030/000 ریال، طلب خواهان بابت 70 درصد سهم سود: 91/791/000 ریال، خالص طلب 
خواهان: 129/821/000 ریال، نظریه نهایی: با توجه به بررسی های این کارشناس و قرار کارشناسی  
و با در نظر گرفتــن محدودیتهای بند 5 گزارش کارشناســی میزان طلب خواهــان از خوانده مبلغ 
129/821/000 ریال می باشد.  م الف: 39215 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1004 شماره ابالغنامه: 9610106794701812 شماره پرونده: 9609986794700892 شماره 
بایگانی شعبه: 960892  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای عیدی شهبازی، 
خواهان آقای سعید امین پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عیدی شهبازی به خواسته مطالبه 
مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( 
ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609986794700892 شــعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/02/05 
ساعت 16/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. م الف: 39420 شــعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع 

شهدای مدافع حرم( )164 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/1005 شــماره ابالغنامه: 9610100350114763 شــماره پرونده: 9509980350100947 
شماره بایگانی شــعبه: 951115 و 961548  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  
آقای 1- محمد 2- فاطمه 3- عذرا 4- عزت 5- بتول همگی کرمانیــان پور، خواهان  آقای حمید 
قیصریه ها دادخواســتی به طرفیت  خواندگان فوق به خواسته 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک و 
تسلیم مبیع 2- ابطال سند رسمی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509980350100947 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  هر 
دو پرونده مورخ  1397/02/05 ساعت 8  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39188 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1006 شــماره ابالغنامه: 9610106805202176 شــماره پرونده: 9609986805201675 
شماره بایگانی شعبه: 961675   آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای غالمعلی 
صادقیان فرزند موسی، خواهان  آقای سعید خیرالهی دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای غالمعلی 
صادقیان به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ) اصفهان کنار گذر اتوبان شهید خرازی حد فاصل 
خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره سه شورای حل اختالف(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805201675 شعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره سه(  ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/02/05 ساعت 8  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 39203 شعبه 52 شورای حل اختالف 

اصفهان ) مجتمع شماره سه( )171 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/1007 شــماره ابالغنامه: 9610100354209941 شــماره پرونده: 9409980358200401 
شماره بایگانی شعبه: 940624   آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای جمال 
منتظرالقائم فرزند علی رضا و امیر رمضانی و جواد قربانی، خواهان  آقای روح اله مومنی دادخواستی 
به طرفیت  خواندگان آقای جمال منتظر القائــم فرزند علی رضا و امیر رمضانــی و جواد قربانی به 
خواسته کالهبرداری مطرح که به این شــعبه ) اصفهان کنار گذر اتوبان شــهید خرازی حد فاصل 
خیابان آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9409980358200401 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 
اصفهان) 116 جزایی سابق(  ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/05 ساعت 10  تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده 

و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف: 39230 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان

) 116 جزایی سابق( )200 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/1008 شماره ابالغنامه: 9610100354209954 شماره پرونده: 9509980359501624 شماره 
بایگانی شعبه: 961465   آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  خانم عصمت احمدی 
فرزند موسی، خواهان: آقای احمدرضا آذربایجانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده خانم عصمت احمدی 
و سعید مینویی به خواسته کالهبرداری مطرح که به این شعبه ) اصفهان کنار گذر اتوبان شهید خرازی 
حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی(  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9509980359501624 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی 
شهرستان اصفهان) 116 جزایی سابق(  ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/05 ساعت 11  تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف: 39231 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان

) 116 جزایی سابق( )185 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/1009 شماره ابالغنامه: 9610100354411167 شماره پرونده: 9609980364600734 شماره 
بایگانی شعبه: 961433   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده کالسه 9609980364600734 و 961433 ک 118 شكایت آ قای جلیل صلصال علیه آقای 
محمد علی قپانچی به اتهام جعل و اســتفاده از ســند مجعول تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ) اصفهان کنار گذر اتوبان شهید خرازی حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر 
مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1397/02/05 ساعت 
8/30 تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به متهم ودر اجرای 
مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در و قت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهدآمد. م الف: 39236 شعبه 118 دادگاه 
 کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 118 جزایی ســابق( )165 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/1010 شماره ابالغنامه: 9610100354411182 شماره پرونده: 9609980359500551 شماره 
بایگانی شعبه: 961437   دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده کالسه 9609980359500551 و 961437 ک 118 شكایت آقای حمید بالش علیه آقایان 
ناصر رشیدی فرزند اسماعیل و عبداله نوار فرزند عبدالنبی به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداری 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ) اصفهان کنار گذر اتوبان شهید خرازی حد 
فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهر مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1397/02/08 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترسی به متهم ودر اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در و قت مقرر در دادگاه 
 حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهدآمد. 
 م الف: 39239 شعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان

) 118 جزایی سابق( )169 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/1011 شماره ابالغنامه: 9610100350413618 شماره پرونده: 9609980350400427 شماره 
بایگانی شعبه: 960500  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 1- مهران کریمی 
2- پگاه رجبی فرزند محمد کریم،  خواهان  آقای سید مجتبی میرباقری فرزند سید جالل و با وکالت 
ریحانه کریمی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان 1- مهران کریمی 2- پگاه رجبی فرزند محمد کریم 
به خواسته مطالبه وجه چک ) دو فقره چک به شماره های 9414/061823 مورخ 95/11/20 به مبلغ 
یكصد و شصت میلیون ریال و 9518/212931 مورخ 96/03/20 به مبلغ یكصد و شصت میلیون ریال 
هر دو عهده بانک ملی شعبه بلوار اشرفی خمینی شهر تضامنا مجموعا( به مبلغ 320/000/000 ریال 
، مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه  مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308(  ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980350400427 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت 
و وقت رسیدگی  مورخ  1397/02/08 ساعت 9/45  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یكی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:39189 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)236 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/1012 شماره: 260/95 ش 25 به موجب رای شماره 580 تاریخ 95/6/13 حوزه 25 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محكوم علیه فهیمه ضیایی به نشانی مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 665/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف 93/10/3 تا تاریخ اجرای حكم در حق خواهان ســعید امین پور به نشانی 
اصفهان خ زینبیه میدان الله ابتدای اتوبان چمران فروشگاه کناف آذران وپرداخت نیم عشر دولتی. 
ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:39421 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/1013 شماره: 546/95 به موجب رای شماره 114 تاریخ 96/3/10 حوزه 49 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه مصطفی کاظمی به نشانی مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ 68/000/000 ریال بابت خسارات وارده به خودروی مذکور وفق نظریه 
کارشناسی و مبلغ 2/105/000 ریال بابت هزینه دادرسی صادرو اعالم می گردد و نیم عشر حق االجرا 
در حق محكوم له غالمرضا پورنقشبند فرزند عبدالوهاب شغل استاد دانشگاه و نگین پورنقشبند فرزند 
غالمرضا شغل دانشجو به نشانی اصفهان خ هزار جریب کوی امام جعفر صادق بوستان 3 شرقی پالک 
1، ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:39418 شعبه 49 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )188 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/1014 شماره: 243/96 به موجب رای شماره 322 تاریخ 96/7/24 حوزه 47 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه مجید تاجی زادگان فرزند فضل اله به نشانی 
مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 113/500/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
2/725/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت مورخ 
90/9/5 لغایت تاریخ اجرای حكم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق محكوم له حسین رمضانی 
فرزند یداله به نشانی اصفهان خ چهارباغ عباســی ابتدای خ سید علیخان مجتمع تجاری شهر طبقه 
دوم اداری واحد 4 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به 
محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:39431 شعبه 47 

حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )196 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

12/1015 شماره: 245/96 به موجب رای شماره 321 تاریخ 96/7/24 حوزه 47 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محكوم علیه حمزه کریمی فرزند قلی به نشانی مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/540/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/5/8 لغایت تاریخ 
اجرای حكم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان حســین رمضانی فرزند یداله به نشانی 
اصفهان خیابان سید علیخان مجتمع تجاری شهر طبقه دوم اداری واحد 4 و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:39430 شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )188 کلمه، 2 کادر(
اجرائیه

12/1016 شماره اجراییه:9610426795900051  شماره پرونده:9609986795900499 شماره 
بایگانی شعبه:960500 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9610096795900297 
و شماره دادنامه مربوطه 9609976795903024 محكوم علیه یوسف نامداریان به نشانی مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته طی یک فقره چک 
به شماره 357896 مورخ 1395/8/25 و 3/015/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی - حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 1395/8/25 
تا تاریخ اجرای حكم و نیم عشــر حق االجرا در حق محكوم له محمد سمندیجان فرزند داریوش به 
نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ اردیبهشت جنوبی بن بست ناهید پالک 198 با وکالت محمد  
اعالئی ورنوسفادرانی فرزند مسعود به نشانی اصفهان شیخ صدوق شمالی بعد از چهار راه نیكبخت به 
سمت پل میر کوچه مسجد محمدآباد مجتمع توانا طبقه دوم واحد 7 دفتر وکالت آقای نبی اله لطفی.  
محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 

سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و 
اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط 
به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 39417 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )459 کلمه، 5 کادر(
اجرائیه

12/1017 شماره اجراییه:9610426794200196  شماره پرونده:9609986794200690 شماره 
بایگانی شعبه:960693 بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9610096794201660 
و شماره دادنامه مربوطه 9609976794203739 محكوم علیه منیژه عباسی مقدم فرزند ولی اله به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ یكصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 2/065/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک مورخ 1393/11/15 لغایت تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له محمد جمشــیدی زاده فرزند 
رحیم به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خیابان فروغی کوچه 60 کوچه شهید علی برکتین پالک 
33 کدپســتی 8137975911 تلفن همراه 09134100470 کدملی 1291009469 و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا.  محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشــت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 39415 شــعبه 
 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع حرم( )425 کلمه،

 4 کادر(
ابالغ رای

12/1028 کالسه پرونده 960684 شماره دادنامه: 9609976797101253 تاریخ دادنامه: 96/11/29 
مرجع رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای هوشنگ محمدی به نشانی 
اصفهان خ کهندژ خ دکترعماد سیادت کوی 16 بن بست شاداب پ 113،  خوانده: فائزه اصغرپور  به 
نشانی مجهول المكان، خواسته: مطالبه ، گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای هوشنگ محمدی 
فرزند بیژن به طرفیت خانم فائزه اصغرپور فرزند عسگر به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال 
موضوع یک فقره چک به شــماره 716189-94/8/10 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 
به محتویات پرونده و بقا اصول اســناد و مدارک در ید خواهان که داللت بر اســتقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
اینكه مشارالیه هیچگونه دلیل و یا مدرک موثر قانونی مبنی بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نكرده 
است شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد  310، 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حكم به 
محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/710/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر  آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان وصول محكوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و در حق  خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و ســپس  ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:39397 شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان )317 کلمه، 3 کادر(
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مفاد آراء 
12/352 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند 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 3858 مورخ 96/11/08  آقای عبدالحسین ســبحانی فروشانی   فرزند 
محمد اسماعیل  بشماره کالسه 0415 و به شــماره شناسنامه 238 صادره به شماره ملی 
1141504286 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار و دوباب مغازه به مساحت 
239/54 مترمربع از پالک  2274 و 2275 و 2273 و 3864 و 4328 و قســمتی از پالک 
1841 که قبل از تفکیک جز تعریض بوده است  فرعی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر صورت مجلس تفکیکی 3690 مورخ 45/09/26 و 3572 مورخ 
21/06/29 و 1481 مورخ 42/02/06 و تقسیم نامه 29409 مورخ 51/12/24 و 16016 
مورخ 45/09/26 و سند 232900 مورخ 95/07/18 و ســند 29551 مورخ 74/02/19 

دفترخانه 91 و سند 90461 مورخ 71/03/06 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 3857 مورخ 96/11/08  خانم فاطمه سبحانی فروشانی   فرزند عبدالحسین  
بشماره کالسه 0412 و به شماره شناســنامه 263 صادره به شماره ملی 1141704005 
نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب انبار و دوباب مغازه به مساحت 239/54 
مترمربع از پالک  2274 و 2275 و 2273 و 3864 و 4328 و قسمتی از پالک 1841 که 
قبل از تفکیک جز تعریض بوده است  فرعی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر صورت مجلس تفکیکی 3690 مورخ 45/09/26 و 3572 مورخ 21/06/29 
و 1481 مورخ 42/02/06 و تقســیم نامــه 29409 مــورخ 51/12/24 و 16016 مورخ 
45/09/26 و سند 232900 مورخ 95/07/18 و سند 29551 مورخ 74/02/19 دفترخانه 

91 و سند 90461 مورخ 71/03/06 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 3859 مورخ 96/11/08  خانم بتول رحیمی فروشانی   فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 0417 و به شماره شناسنامه 15 صادره به شماره ملی 1141520362 نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب انبار و دوباب مغازه به مساحت 239/54 مترمربع از 
پالک  2274 و 2275 و 2273 و 3864 و 4328 و قسمتی از پالک 1841 که قبل از تفکیک 
جز تعریض بوده است  فرعی از 72  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
صورت مجلس تفکیکی 3690 مورخ 45/09/26 و 3572 مورخ 21/06/29 و 1481 مورخ 
42/02/06 و تقســیم نامه 29409 مورخ 51/12/24 و 16016 مورخ 45/09/26 و سند 
232900 مورخ 95/07/18 و سند 29551 مورخ 74/02/19 دفترخانه 91 و سند 90461 

مورخ 71/03/06 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 3545 مورخ 96/11/02  آقای حســین جعفری فروشانی فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 1279 و به شماره شناسنامه 23 صادره به شماره ملی 1141415488 نسبت 
به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 25/04 مترمربع از پالک  2173  فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 18350 

مورخ 96/08/08 دفترخانه 305 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 3950 مورخ 96/11/11  آقای سلیمان قصری خوزانی   فرزند جعفر  بشماره 
کالسه 1659 و به شماره شناسنامه 10287 صادره به شماره ملی 1142327701 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 102/37 مترمربع پالک  
710  فرعی از 99  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

116754 مورخ 92/02/29 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 3951 مورخ 96/11/11  آقای محمدرضا قصری خوزانی   فرزند جعفر  
بشماره کالسه 1658 و به شماره شناســنامه 383 صادره به شماره ملی 1141241102 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 102/37 مترمربع 
پالک  710  فرعی از 99  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 116754 مورخ 92/02/29 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 3926 مورخ 96/11/09  خانم صفرعلی عابدی   فرزند محمود  بشماره 
کالسه 1261 و به شماره شناسنامه 95 صادره به شــماره ملی 1141573611 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 120/04 مترمربع پالک 748  فرعی از 112  واقع در 
ماسه دانی   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 59 دفتر 476   

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

8- رای شــماره 3996 مورخ 96/11/11  خانم رضوان لطفی پور  فرزند فتح اهلل   بشماره 
کالسه 0719 و به شماره شناسنامه 220 صادره به شماره ملی 1141522411 نسبت به 
5/25 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 245/20  مترمربع از پالک  1760  
فرعی از 72 اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

26662 مورخ 50/12/14  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 3979 مورخ 96/11/11  خانم فاطمه زهرا مجیری فروشــانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 0945 و به شماره شناســنامه 1131067568 صادره به شماره 
ملی 1131067568 نسبت به 0/25دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 
245/20  مترمربع از پالک  1760  فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه به صورت مع االواســطه از مالک رسمی قدمعلی 

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

10- رای شــماره 3982 مورخ 96/11/11  آقای محمد عرفان مجیری فروشانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 0943 و به شماره شناسنامه 1130688313 صادره به شماره ملی 
1130688313 نسبت به 0/5دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 245/20  
مترمربع از پالک  1760  فرعی از 72 اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ارائه قولنامه به صورت مع االواسطه از مالک رسمی قدمعلی مجیری 

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

11- رای شــماره 4038 مورخ 96/11/11  آقای محمد عرفان مجیری فروشانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 0942 و به شماره شناسنامه 1130688313 صادره به شماره ملی 
1130688313 نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 103/60  
مترمربع از پالک  28  فرعی از 77 اصلی واقع در صحرای واره کوه  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع االواسطه از مالک رسمی رضا ترابی ثبت در صفحه 286 دفتر 

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

12- رای شماره 2159 مورخ 96/09/29  آقای غالمرضا مجیری فروشانی  فرزند حسین   
بشماره کالسه 0949 و به شماره شناســنامه 240 صادره به شماره ملی 1141685655 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 103/60  مترمربع از پالک  
28  فرعی از 77 اصلی واقع در صحرای واره کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ارائه قولنامه و سهم االرث از مالک رسمی رضا ترابی ثبت در صفحه 286 دفتر 154 

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

13- رای شماره 2158 مورخ 96/09/29  آقای علیرضا مجیری فروشانی  فرزند حسین   
بشماره کالسه 0947 و به شماره شناسنامه 1962 صادره به شماره ملی 1141155400 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 103/60  مترمربع از 
پالک  28  فرعی از 77 اصلی واقع در صحرای واره کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه و سهم االرث از مالک رسمی رضا ترابی ثبت در صفحه 286 دفتر 

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

14- رای شــماره 2160 مورخ 96/09/29  خانم فاطمه زهرا مجیری فروشــانی  فرزند 
مصطفی   بشماره کالسه 0944 و به شماره شناسنامه 1131067568 صادره به شماره ملی 
1131067568 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 103/60  

مترمربع از پالک  28  فرعی از 77 اصلی واقع در صحرای واره کوه  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه و ســهم االرث از مالک رسمی رضا ترابی ثبت در 

صفحه 286 دفتر 154 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 4029 مورخ 96/11/11  خانم فرزانه موسوی فرد  فرزند سید احمد بشماره 
کالسه 0491 و به شماره شناسنامه 294 صادره به شماره ملی 2002073201 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284  مترمربع از پالک  1072  فرعی از 99 اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  مع الواسطه از مالک رسمی 

اکرم و اعظم شیخ االسالم  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 4028 مورخ 96/11/11  آقــای احمد نقدی فرزند رمضان  بشــماره 
کالسه 1473 و به شماره شناســنامه 2923 صادره به شماره ملی 1141299968 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 150/86  مترمربع از پالک  255  فرعی از 
113 اصلی واقع در صحرای بوستان سهم خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل  ثبت در صفحه 11 دفتر 611 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شماره 3387 مورخ 96/10/27  آقای محمد حســین دباغی  فرزند غالمرضا  
بشماره کالسه 1491 و به شماره شناســنامه 200 صادره به شماره ملی 1141101610 
نسبت به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 149/04 مترمربع از پالک  
62/3  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 110849 مورخ 96/09/09 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شــماره 6248 مورخ 96/05/28  آقای نادعلی کمالــی اندانی فرزند فتحعلی  
بشماره کالسه 0240 و به شماره شناسنامه 13 صادره به شماره ملی 1141713810 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 166  مترمربع از پالک  628  فرعی از 112  اصلی 
واقع در صحرای ماسه دانی اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 206 دفتر 255 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 3953 مورخ 96/11/11  آقای سید ابوالفضل هاشمی فروشانی  فرزند سید 
رضا  بشماره کالسه 1643 و به شماره شناسنامه 23 صادره به شماره ملی 1141496577 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 80/11 مترمربع  از پالک شماره 508 فرعی از 
85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12496 مورخ 

86/04/21 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 3379 مورخ 96/10/27  آقای ناصر جبلی فروشانی  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1466 و به شماره شناسنامه 636 صادره به شماره ملی 1818205807 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/75 مترمربع  از پالک شماره 3542 فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 298 

و 301 دفتر 297  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 3717 مورخ 96/11/07  آقای ولی اله هارونی  فرزند محمود  بشماره 
کالسه 2171 و به شماره شناسنامه 998 صادره به شماره ملی 1129214478 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 204/71 مترمربع  از پالک شماره 833 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 525 

دفتر 572  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 3928 مورخ 96/11/10  آقای علیرضا سبحانی  فرزند حبیب اله  بشماره 
کالسه 1242 و به شماره شناسنامه 109 صادره به شماره ملی 1141694328 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 125 مترمربع  از پالک شماره 539 
فرعی از 107  اصلی واقع در بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

68245 مورخ 96/03/31 دفترخانه 172   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 3828 مورخ 96/11/07  آقای محســن ســبحانی  فرزند حبیب اله  
بشماره کالسه 1243 و به شماره شناسنامه 1542 صادره به شماره ملی 1141285861 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 125 مترمربع  از پالک 
شــماره 539 فرعی از 107  اصلی واقع در بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شــامل ســند 68245 مورخ 96/03/31 دفترخانه 172   مالحظه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شــماره 0844 مورخ 96/01/28  آقای مهدی عمادی  فرزند فتح اهلل بشماره 
کالسه 1492 و به شماره شناسنامه 11096 صادره به شماره ملی 1142335828 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152 مترمربع  از پالک شماره 375 
فرعی از 105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

283832  مورخ 95/11/18 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شماره 0845 مورخ 96/01/28  خانم لیال عسکرانی خوزانی  فرزند اصغر بشماره 
کالسه 1493 و به شماره شناسنامه 1271810387 صادره به شماره ملی 1271810387 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 152 مترمربع  از پالک 
شــماره 375 فرعی از 105  اصلی واقع در انــدان  بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی 
 شهر شــامل ســند 283832  مورخ 95/11/18 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 2461 مورخ 96/10/11  خانم مریم شــفیعی  فرزند اسماعیل  بشماره 
کالسه 1421 و به شماره شناسنامه 18289 صادره به شماره ملی 1140182439 نسبت 
به 2 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه به مســاحت 200 مترمربع  از پالک 
شــماره 81 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 234153  مورخ 95/12/22 ارائه قولنامه از مالک سند ذکر 

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

27- رای شماره 2462 مورخ 96/10/11  آقای مجتبی شفیعی خوزانی  فرزند جعفر  بشماره 
کالسه 1125 و به شماره شناسنامه 30 صادره به شماره ملی 1141672731 نسبت به 4 
دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 200 مترمربع  از پالک شماره 
81 فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش انــدان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 234153  مورخ 95/12/22 ارائه قولنامه از مالک سند ذکر شده 

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

28- رای شماره 3829 مورخ 96/11/07  آقای علیرضا سبحانی  فرزند حبیب اله  بشماره 
کالسه 1244 و به شماره شناسنامه 109 صادره به شماره ملی 1141694328 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب انبار به مساحت 790/50 مترمربع  از پالک شماره 541 
فرعی از 107  اصلی واقع در بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 5001 و 5000  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شماره 3830 مورخ 96/11/07  آقای محسن سبحانی  فرزند حبیب اله  بشماره 
کالسه 1245 و به شماره شناسنامه 1542 صادره به شماره ملی 1141285861 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب انبار به مساحت 790/50 مترمربع  از پالک شماره 541 
فرعی از 107  اصلی واقع در بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 5001 و 5000  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شــماره 3834 مورخ 96/11/07  خانم زهره خالویی خوزانی  فرزند غالمعلی  
بشماره کالسه 0266 و به شماره شناسنامه 1639 صادره به شماره ملی 1141185032 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 218/82 مترمربع  از پالک شماره 317/1 
فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 8578 مورخ 91/08/07 دفترخانه 301  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 4004 مورخ 96/11/11  خانم نازنین عظیمی دستگردی  فرزند یداله  
بشماره کالسه 1578 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شماره ملی 1142193462 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 125/63  مترمربع  از پالک شماره 769 فرعی 
از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی احمد مسعودیان سند 5041 مورخ 35/11/03 دفترخانه 73 و سند 65693 

مورخ 63/0202 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
32- رای شــماره 4334 مورخ 96/11/18  آقای غالمرضا پیمانی  فرزند محمد ابراهیم  
بشماره کالسه 1554 و به شماره شناســنامه 914 صادره به شماره ملی 1818227371 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 157/51 مترمربع  از پالک شماره 4890 
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 11243  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 4163 مورخ 96/11/16  خانم ربابه پیمانی  فرزند حسینعلی  بشماره 
کالسه 1746 و به شماره شناسنامه 238 صادره به شماره ملی 1141358883 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 474 مترمربع  از پالک شماره 400 فرعی از 107  اصلی 
واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 104447 

مورخ 35/05/17 دفترخانه 38  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 4277 مورخ 96/11/11  آقای ســید ناصر سادات ورنوسفادرانی  فرزند 
سید مهدی  بشماره کالسه 1714 و به شماره شناســنامه 13043 صادره به شماره ملی 
1140506609 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 152/16  
مترمربع  از پالک شماره 455 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی ابراهیم وطن طی  سند الکترونیکی  

11615  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شــماره 1984 مــورخ 96/09/26  آقــای نادعلی حاجیان فروشــانی  فرزند 
غالمحسین  بشماره کالســه 0913 و به شماره شناســنامه 357 صادره به شماره ملی 
1141621827 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183 مترمربع  از پالک شماره 
83 فرعی از 80  اصلی واقع در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 59857 مورخ 91/09/02  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شماره 3410 مورخ 96/10/28  خانم زهرا نوری خوزانی فرزند اسداهلل  بشماره 
کالسه 1297 و به شماره شناســنامه 1067 صادره به شماره ملی 1141281104 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 190/73  مترمربع  از پالک شماره 1337 فرعی از 
82  اصلی واقع در سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
827394 و سند الکترونیکی 9237 و سند 2358 سند 985473 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شماره 4152 مورخ 96/11/16  خانم مژگان میرزایی  فرزند قدیرعلی  بشماره 
کالسه 1873 و به شماره شناسنامه 1130020169 صادره به شماره ملی 1130020169 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 180  مترمربع  از پالک شماره 125 
فرعی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند الکترونیکی 8855  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 4100 مورخ 96/11/15  آقای ناصر کریمی  فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 1725 و به شماره شناسنامه 10312 صادره به شماره ملی 1142327957 نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 355/73  مترمربع  از پالک شماره 169 
فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی ســند 127442 مورخ 80/02/15 دفترخانه 72 مریم 
زمانی و سند 158487 مورخ 84/04/27 عفت صرامی و سند 127293 مورخ 80/02/06 
دفترخانه 72 عفت صرامی و سند 104279 مورخ 77/03/23 بتول قندی و سند 25237 

مورخ 75/10/08 مریم پریشانی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شماره 4101 مورخ 96/11/15  آقای محسن رفیعی فروشانی  فرزند حسنعلی  
بشماره کالسه 1723 و به شماره شناســنامه 223 صادره به شماره ملی 1141668556 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 165/87  مترمربع  از پالک شماره 
187 فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 141815 مورخ 96/04/19 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
40- رای شــماره 3383 مورخ 96/10/27  آقای حســن هــوازاده جوآبــادی  فرزند 
محب علی  بشماره کالســه 1203 و به شماره شناســنامه 1003 صادره به شماره ملی 
1140846922 نســبت به ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 211/19  
مترمربع  از پالک شــماره 1325 فرعی از 99  اصلی واقع در جــوی آباد  بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 147926 مورخ 82/10/13 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 3384 مورخ 96/10/27  آقای حسن هوازاده جوآبادی  فرزند محب علی  
بشماره کالسه 1204 و به شماره شناسنامه 1003 صادره به شماره ملی 1140846922 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 300 مترمربع  از پالک شماره 1325 فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 147926 

مورخ 82/10/13 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 4133 مورخ 96/11/16  آقای رضا حاجی هاشــمی ورنوســفادرانی 
فرزند محمد  بشماره کالســه 0892 و به شماره شناســنامه 481  صادره به شماره ملی 
1141036673 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 219/40  
مترمربع  از پالک شماره 45 فرعی از 118  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 354 دفتر 576  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شــماره 4132 مورخ 96/11/16  خانم نرگس اشتری فرزند نعمت اهلل  بشماره 
کالسه 0891 و به شماره شناسنامه 312  صادره به شماره ملی 1141071827 نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 219/40  مترمربع  از پالک شماره 45 
فرعی از 118  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 202 دفتر 221  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 7388 مورخ 96/06/12  آقای جعفر قدیری فرزند محمد تقی  بشماره 
کالسه 0424 و به شماره شناسنامه 11911  صادره به شماره ملی 1140372157 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 173/23  مترمربع  از پالک 
شماره 319 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 25805 مورخ 76/02/21 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

45- رای شماره 7389 مورخ 96/06/12  خانم مهری قدیری فرزند محمد بشماره کالسه 
0426 و به شماره شناسنامه 96  صادره به شماره ملی 1141673398 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 173/23  
مترمربع  از پالک شــماره 319 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 42816 مورخ 66/05/17 دفترخانه 59 

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

46- رای شماره 7387 مورخ 96/06/12  خانم رخساره ســلطانی ورنوسفادرانی فرزند 
عبدالحسین  بشماره کالسه 0425 و به شماره شناسنامه 1130105180  صادره به شماره 
ملی 1130105180 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 
173/23  مترمربع  از پالک شماره 319 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا 
خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 63515 مورخ 86/10/25 

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

47- رای شماره 7386 مورخ 96/06/12  خانم پریســا رضایی  فرزند عباسعلی  بشماره 
کالسه 0463 و به شماره شناسنامه 1130307247  صادره به شماره ملی 1130307247 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 173/23  مترمربع  از 
پالک شماره 319 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 5598 مورخ 93/05/18 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

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

48- رای شــماره 4365 مورخ 96/11/21  خانم آمنه قورچانــی خوزانی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 0555 و به شماره شناسنامه 1236  صادره به شماره ملی 1141154447 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220/20  مترمربع  از پالک شماره 126 فرعی 

از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 41585 
مورخ 82/01/31 دفترخانه 46 مع الواسطه از مالک رسمی زیبا طاهری مالحظه و محرز 

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

49- رای شــماره 4338 مورخ 96/11/18  آقای کریم رضایــی خوزانی  فرزند کرمعلی  
بشماره کالسه 1856 و به شماره شناســنامه 297  صادره به شماره ملی 1141649810 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/46  مترمربع  از پالک 
شماره 92 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 467 دفتر 380  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شــماره 4339 مورخ 96/11/18  خانم عصمت افتخاری نژاد  فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1857 و به شماره شناســنامه 377  صادره به شماره ملی 1141145847 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166/46  مترمربع  از پالک 
شماره 92 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 464 دفتر 380  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شــماره 4092 مورخ 96/11/15  آقای ســیاوش هارون رشیدی  فرزند پرویز  
بشماره کالسه 1711 و به شماره شناســنامه 937  صادره به شماره ملی 1129213854 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191/98  مترمربع  از پالک شماره 556 فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رســمی ســلطان علی صالحی ثبت در صفحه 193 دفتر 159 مالحظه و محرز 

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

52- رای شــماره 4532 مورخ 96/11/23  آقای غالمحســین صلواتی  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 0174 و به شماره شناســنامه 12  صادره به شماره ملی 1141523361 
نسبت به ششدانگ یکباب گاراژ و دو باب مغازه به مساحت 396  مترمربع  از پالک شماره 
744 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 566 دفتر 227 و مع الواسطه از مالکین رسمی یداهلل 
و عبداهلل عابدی ثبت در صفحه 508 دفتر 105 و ســند الکترونیکی 12383   مالحظه و 

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

53- رای شماره 4058 مورخ 96/11/14  آقای حجت اله حسن زاده فرزند ابراهیم  بشماره 
کالسه 1204 و به شماره شناسنامه 1130209598  صادره به شماره ملی 1130209598 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی تجاری  به مساحت 46/6  
مترمربع  از پالک شماره 708 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 69114 مورخ 96/07/06 دفترخانه 172  مالحظه و محرز 

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

54- رای شماره 4059 مورخ 96/11/14  آقای ابراهیم  حســن زاده احمد آبادی  فرزند 
جعفر  بشماره کالسه 1205 و به شماره شناسنامه 2  صادره به شماره ملی 1142183068 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی تجاری  به مساحت 46/6  
مترمربع  از پالک شماره 708 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 69114 مورخ 96/07/06 دفترخانه 172   مع الواسطه از 

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

55- رای شــماره 4613 مورخ 96/11/24  خانم فاطمه مختاری  فرزند شکراله  بشماره 
کالسه 1835 و به شماره شناسنامه 562  صادره به شماره ملی 1141688875 نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 150/67  مترمربع  از پالک شماره 
228 و 227 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 100675  مورخ 78/01/24 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

56- رای شــماره 4612 مورخ 96/11/24  آقای مرتضی عمویی خوزانی  فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 1832 و به شماره شناسنامه 12059  صادره به شماره ملی 1140373625 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 150/67  مترمربع  از پالک 
شماره 228 و 227 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 100675  مورخ 78/01/24 دفترخانه 63  مالحظه و 

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

57- رای شماره 3528 مورخ 96/11/02  خانم مرحمت زهتاب خوزانی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 1639 و به شماره شناسنامه 62  صادره به شماره ملی 1141564793 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 302/11  مترمربع  از پالک شماره 1031 
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 67 دفتر 8   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شــماره 3527 مورخ 96/11/02  آقای رجبعلی زهتاب خوزانی  فرزند عزیزاله  
بشماره کالسه 1638 و به شماره شناسنامه 10403  صادره به شماره ملی 1140356984 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 302/11  مترمربع  از پالک 
شــماره 1031 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 73 دفتر 8 و صفحه 304 دفتر 156  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شــماره 3529 مورخ 96/11/02  خانم فاطمه زهتاب سدهی  فرزند قربانعلی  
بشماره کالسه 1640 و به شماره شناســنامه 104  صادره به شماره ملی 1141519313 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 302/11  مترمربع  از پالک 
شــماره 1031 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 70 دفتر 8   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شماره 4630 مورخ 96/11/25  آقای روح اله نعمتی ورنوسفادرانی  فرزند شکراله  
بشماره کالسه 0547 و به شماره شناسنامه 1291  صادره به شماره ملی 1141181551 
نسبت به ششدانگ یکباب دامداری  به مســاحت 484/45  مترمربع  از پالک شماره 43 
فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه گواهی حصر وراثت به شماره 1930/87 که متقاضی یکی از وراث است  سند 8334 

مورخ 57/03/30 دفتر خانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شماره 4618 مورخ 96/11/24  آقای وحید سرمست  فرزند حسن  بشماره کالسه 
1817 و به شماره شناسنامه 665  صادره به شماره ملی 1141106264 نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 110  مترمربع  از پالک شماره 88 فرعی از 118  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 19235 مورخ 96/10/27 

دفترخانه 276   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شــماره 4131 مورخ 96/11/16  خانم زهرا جوانمرد  فرزند حســین  بشماره 
کالسه 1482 و به شماره شناسنامه 1667  صادره به شماره ملی 1290527970 نسبت به 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 30/90  مترمربع  از پالک شماره 2523 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند تک برگ 9718 

سند 19183 مورخ 95/10/09 دفترخانه 300 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شماره 4622 مورخ 96/11/24  خانم گوهر ستاره  فرزند حسین  بشماره کالسه 
0166 و به شماره شناســنامه 15521  صادره به شــماره ملی 1140153994 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 188  مترمربع  از پالک شماره 73 فرعی از 118  اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی رویا گرجی از سند 1270111 مورخ 80/01/19 دفترخانه46 و سند 99398 مورخ 

70/08/16  دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 4470 مورخ 96/11/23  آقای / خانم عزت اسماعیلی ورنوسفادرانی  
فرزند محمد حسین  بشماره کالسه 0057 و به شماره شناسنامه 647  صادره به شماره ملی 
1141014688  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 181/37  مترمربع  از پالک 
شماره 3600 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 64513 مورخ 68/02/28 و سند 119042 مورخ 84/11/05 دفترخانه 63    

مالحظه و محرز گردیده است.
اادامه در صفحه 7
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
65- رای شماره 4635 مورخ 96/11/25  آقای مهدی کریمی  فرزند رضا  بشماره کالسه 
1445 و به شماره شناسنامه 498  صادره به شماره ملی 1140701738 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 194/16  مترمربع  از پالک شماره 841 و 841/1  فرعی از 111  
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ارائه قولنامه از مالکین رسمی طی سند 35236 مورخ 57/05/09 دفترخانه 61 سند 36800 

مورخ 90/11/05 دفترخانه 139   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 4766 مورخ 96/11/28  آقای احمد فیروزه فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 0398 و به شماره شناسنامه 1512  صادره به شماره ملی 1817110438 نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان 2 طبقه  به مساحت 230  مترمربع  از پالک شماره 88  اصلی 
واقع در قرطمان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
یداله محمدی سند 22904 مورخ 94/05/22 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
67- رای شــماره 4763 مورخ 96/11/28  آقای محمد نیل فروش زاده  فرزند محبعلی  
بشماره کالسه 0305 و به شماره شناسنامه 4209  صادره به شماره ملی 1281517860 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 231  مترمربع  از پالک شماره 1205 و 1204  
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 
صفحه 171 دفتر 281 و ثبت در صفحه 182 دفتر 281 سند 221645 مورخ 92/12/06 از 

پالک 1204  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 4834 مورخ 96/11/30  آقای ســید محمد حسن موسوی صدر فرزند 
سید جان محمد  بشماره کالسه 0184 و به شماره شناسنامه 679  صادره به شماره ملی 
5558772115 نسبت به ششدانگ دو باب مغازه و تحتانی مسکونی به مساحت 203/80  
مترمربع  از پالک شماره 491 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 20163 مورخ 96/01/30 دفترخانه 300    مالحظه و محرز 

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

69- رای شــماره 4767 مورخ 96/11/28  خانــم ندا بلوری  فرزند عزت اهلل  بشــماره 
کالسه 0915 و به شماره شناسنامه 8756  صادره به شماره ملی 1142312437 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه در حال ســاخت  به مساحت 231/70  مترمربع  از پالک شماره 
22 فرعی از 112 اصلی واقع در صحرای بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 431 دفتر 657    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 1998 مورخ 96/09/26  خانم معصومه فرهادی  فرزند رجبعلی  بشماره 
کالسه 1381 و به شماره شناسنامه 227  صادره به شماره ملی 1142147290 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 93/88  مترمربع  از پالک شماره 83 فرعی از 80 اصلی 
واقع در صحرای کهنه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 6523 مورخ 

96/02/28 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 4530 مورخ 96/11/23  خانم ربابه رحیمی اندانی  فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 1461 و به شماره شناســنامه 24  صادره به شماره ملی 1141583968 نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 148/92  مترمربع  از پالک شماره 567  فرعی از 111 
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 28398 مورخ 76/04/16 دفترخانه 35 ثبت در صفحه 227 دفتر 282 مع الواسطه از 

مالک رسمی کوکب سلطان رحیمی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شماره 4859 مورخ 96/11/30  خانم پروانه شــفیع پور  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 1853 و به شماره شناسنامه 1523  صادره به شماره ملی 4897515319 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مســاحت 153/29  مترمربع  از پالک شماره 3273 
فرعی از 87 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع 
الواسطه ارائه قولنامه از محمد شفیع پور و ابراهیم شفیع پور  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
73- رای شماره 4855 مورخ 96/11/30  خانم اکرم هلیلی  فرزند نصیر  بشماره کالسه 
1096 و به شــماره شناســنامه 1622  صادره به شــماره ملی 1293142611 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 70/50  مترمربع  از پالک شماره 816 فرعی از 99 اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه ارائه قولنامه 
از مالکین رسمی خدیجه بدیحی و بیبی ماه صالحی سند 1445 مورخ 27/02/25 و سند 

40599 مورخ 55/08/24  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 4856 مورخ 96/11/30  آقای ســید ابراهیم دیباجی  فرزند سید حسن  
بشماره کالسه 1715 و به شماره شناســنامه 368  صادره به شماره ملی 1141517957 
نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 2250  مترمربع  از پالک شماره 
16 فرعی از 156 اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

55034 مورخ 96/05/05  دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شــماره 4848 مورخ 96/11/30  آقــای محمد تقی رضایــی آدریانی  فرزند 
غالمحسین  بشماره کالســه 1727 و به شماره شناســنامه 171  صادره به شماره ملی 
1142151921 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/54  مترمربع  از پالک 
شماره 864 فرعی از 109 اصلی واقع در صحرای درب آدریان   بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 9131 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شماره 4853 مورخ 96/11/30  آقای علی اصغر هاشم زاده خوزانی  فرزند قدیر  
بشماره کالسه 1279 و به شماره شناسنامه 2877  صادره به شماره ملی 1141231468 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان تجاری  به مساحت 169/78  
مترمربع  از پالک شــماره 9 فرعی از 156 اصلی واقع در خیرآبــاد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 13600 مورخ 93/09/31 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

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

77- رای شماره 4852 مورخ 96/11/30  آقای رحیم خسروی خوزانی  فرزند محمد مهدی  
بشماره کالسه 1278 و به شماره شناســنامه 27  صادره به شماره ملی 1141660989 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان تجاری  به مساحت 169/78  
مترمربع  از پالک شــماره 9 فرعی از 156 اصلی واقع در خیرآبــاد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 13600 مورخ 92/09/31 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

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

78- رای شــماره 2381 مورخ 96/10/27  خانم مرضیه حاجیان فروشــانی  فرزند علی  
بشماره کالسه 1092 و به شماره شناسنامه 1410  صادره به شماره ملی 1141323087 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 245/80  مترمربع  از پالک 
شماره 1873 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 14637 مورخ 82/07/06 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 3380 مورخ 96/10/27  آقای صدیقه صرامی   فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 1093 و به شماره شناسنامه 73  صادره به شماره ملی 1141550131 نسبت به 4 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 245/84  مترمربع  از پالک شماره 1873 
فرعی از 72 اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
69548 مورخ 96/08/29 دفترخانه 172 و سند 23696 مورخ 87/08/11 دفترخانه 172   

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

80- رای شــماره 4673 مورخ 96/11/25  آقای علیرضا گرجی ورنوســفادرانی فرزند 
رحیم   بشماره کالسه 0925 و به شماره شناسنامه 1130138178  صادره به شماره ملی 
1130138178 نسبت به 1/75 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی  به مساحت 245/30  مترمربع  از پالک شماره 484 فرعی از 122 اصلی واقع 
در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 43552 

مورخ 87/12/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 4674 مورخ 96/11/25  آقای رســول گرجی ورنوســفادرانی فرزند 
رحیم   بشماره کالسه 0926 و به شماره شناسنامه 1130062988  صادره به شماره ملی 
1130062988 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 245/30  مترمربع  از پالک شماره 484 فرعی از 122 اصلی 

واقع در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 43552 
مورخ 87/12/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
82- رای شــماره 4675 مورخ 96/11/25  خانم ســیمین تهال فرزند شکراهلل   بشماره 
کالسه 1577 و به شماره شناسنامه 1130224864  صادره به شماره ملی 1130224864 
نسبت به 1/25 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 245/30  مترمربع  از پالک شــماره 484 فرعی از 122 اصلی واقع در صحرای 
بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 43552 مورخ 

87/12/05 دفترخانه 35  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شــماره 4867 مورخ 96/11/30  خانم اکرم مجیری فرزند کرمعلی   بشــماره 
کالسه 0341 و به شماره شناسنامه 22003  صادره به شماره ملی 1140219588 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به به مساحت 136/36  مترمربع  از پالک شماره 418 فرعی از 
120 اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 148 دفتر 61   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 4529 مورخ 96/11/23  خانم ربابه رحیمی اندانی فرزند یداهلل   بشماره 
کالسه 1796 و به شماره شناســنامه 24  صادره به شماره ملی 1141583968 نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه به به مســاحت 148/92  مترمربع  از پالک شماره 567 فرعی 
از 111 اصلی واقع در صحرای نخــود جاری اندان  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شــهر شــامل ســند 28395 مورخ 76/04/16 دفترخانه 35 ثبت در صفحه 227 دفتر 
 282 مع الواســطهاز مالک رســمی کوکب ســلطان رحیمی    مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شــماره 4850 مورخ 96/11/30  خانم زهرا باقری  فرزند قنبر   بشماره کالسه 
0311 و به شماره شناسنامه 739  صادره به شماره ملی 1141176033 نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به به مساحت 238/20  مترمربع  از پالک شــماره 22 فرعی از 114 اصلی 
واقع در شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 225387 مورخ 

93/08/18 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شــماره 3294 مورخ 96/10/23  خانم بتول هوازاده جوآبادی  فرزند حســن   
بشماره کالسه 1340 و به شماره شناســنامه 11  صادره به شماره ملی 1142210103 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به به مســاحت 173/05  مترمربع  از پالک شماره 396 
فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

20401 مورخ 74/05/18 دفترخانه 91    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شماره 4905 مورخ 96/12/02  خانم هاجر پریشانی فروشانی فرزند محمدرضا   
بشماره کالسه 3499 و به شماره شناسنامه 4429  صادره به شماره ملی 1142272338 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به به مســاحت 180/16  مترمربع  از 
پالک شماره 1907 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 211162 مورخ 91/04/05 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
88- رای شماره 4904 مورخ 96/12/02  آقای حمیدرضا پریشانی فروشانی فرزند رجبعلی   
بشماره کالسه 3498 و به شماره شناســنامه 265  صادره به شماره ملی 1141716331 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به به مســاحت 180/16  مترمربع  از 
پالک شماره 1907 فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 211162 مورخ 91/04/05 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
89- رای شماره 4315 مورخ 96/11/18  آقای محمد جواد رفیعی فروشانی فرزند حسنعلی   
بشماره کالسه 1257 و به شماره شناســنامه 211  صادره به شماره ملی 1141144182 
نسبت به 4 دانگ مشــاع از  ششدانگ یکباب خانه به به مســاحت 226/45  مترمربع  از 
پالک شماره 52 فرعی از 114 اصلی واقع در شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 21575 مورخ 96/03/04 دفترخانه 322   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
90- رای شــماره 4314 مورخ 96/11/18  خانم مریم پریشــانی فرزند فتح اله   بشماره 
کالسه 1256 و به شماره شناسنامه 1682  صادره به شماره ملی 1141253925 نسبت به 
2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به به مساحت 226/45  مترمربع  از پالک شماره 
52 فرعی از 114 اصلی واقع در شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 21575 مورخ 96/03/04 دفترخانه 322   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شماره 0967 مورخ 96/12/05  خانم اکرم رضایی آدریانی  فرزند هاشم   بشماره 
کالسه 0967 و به شماره شناسنامه 638  صادره به شماره ملی 1142442535 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به به مساحت 192/20  مترمربع  از پالک شماره 360  فرعی از 107 
اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

14894 مورخ 92/11/03 دفترخانه 305   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شماره 4770 مورخ 96/11/28  آقای غالم رشــیدی  فرزند خدا بنده   بشماره 
کالسه 1913 و به شماره شناســنامه 11  صادره به شماره ملی 5759848186 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 141/10  مترمربع  از پالک شماره 818  فرعی از 99 
اصلی واقع در جوی  آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

12689    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شماره 4877 مورخ 96/12/02  آقای ابوالحسن رشیدی  فرزند حسن   بشماره 
کالسه 1971 و به شماره شناسنامه 3  صادره به شــماره ملی 1129703797 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/60  مترمربع  از پالک شماره 2484  فرعی از 99 
اصلی واقع در جوی  آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 335 

دفتر 305 مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 96/12/10
تاریخ چاپ نوبت دوم : 96/12/24

 م الــف: 6987  آقــای نبــی الــه یزدانــی رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالک
 خمینی شهر

حصر وراثت
12/992 خانم مریم کریمی کرطمانی دارای شناسنامه شــماره 35 به شرح دادخواست 
به کالسه  1128/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جمیله قنبری حیدرآبادی به شناسنامه 2 در تاریخ 1396/12/6 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- براتعلی 
کریمی کرطمانی فرزند محمود، ش.ش 5 )همســر( 2- عباس کریمی قرطمانی فرزند 
براتعلی، ش.ش 836 )فرزند( 3- ســمیه کریمی قرطمانی فرزند براتعلی، ش.ش 157 
)فرزند( 4- فاطمه کریمی کرطمانی فرزند براتعلی، ش.ش 728 )فرزند( 5- مریم کریمی 
کرطمانی فرزند براتعلی، ش.ش 35 )فرزند( 6- زهــرا کریمی کرطمانی فرزند براتعلی، 
ش.ش 817 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7282 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/993 آقای رضا رضائی آدریانی دارای شناسنامه شماره 2459 به شرح دادخواست به 
کالسه  1126/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رقیه رضائی آدریان به شناســنامه 33 در تاریخ 1396/10/8 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمدعلی رضائی 
آدریانی فرزند حسین، ش.ش 18 )فرزند( 2- رضا رضائی آدریانی فرزند حسین، ش.ش 
2459 )فرزند( 3- حســن رضائی آدریانی فرزند حسین، ش.ش  2458 )فرزند( 4- احمد 
رضائی آدریانی فرزند حسین، ش.ش 49 )فرزند( 5- کرمعلی رضائی آدریانی فرزند حسین، 
ش.ش 13 )فرزند( 6- زهرا رضائی آدریانی فرزند حسین، ش.ش 3096 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7290 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/994 خانم شوکت هارون رشیدی دارای شناســنامه شماره 465 به شرح دادخواست 

به کالسه  1124/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بایرام هارون رشیدی به شناسنامه 305 در تاریخ 1386/9/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا هارون 
رشیدی فرزند بایرام، ش.ش 464 )فرزند( 2- زینب هارون رشیدی فرزند بایرام، ش.ش 
466 )فرزند( 3- شوکت هارون رشیدی فرزند بایرام، ش.ش 465 )فرزند( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7285 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/995 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 483/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ســاعت 9/45 صبح روز پنج 
شنبه مورخه 1397/2/6، مشخصات خواهان : روح اله علیشــاهی فرزند علی به نشانی 
خمینی شهر چهار راه شریعتی کوچه علیرضا جعفر پ 28، مشخصات خوانده:عادل هاللی 
مزعل زاده فرزند عبدالباری،  خواسته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 7283 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

12/996 شماره پرونده: 139604002121000396/1 شماره بایگانی پرونده: 9600519 
شــماره آ گهی  ابالغیه: 139603802121000085 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9600519 بدین وسیله به آقای علی اکبر حسین زاده کاظمی، نام پدر: حسن، تاریخ تولد: 
1330/06/07، شــماره ملی 1141487829 شماره شناســنامه 136 به نشانی خمینی 
شهر خیابان کهندژ - اسالم آباد - کوچه شــهید دهقانیان پالک 33 )اعالمی متعهد له( 
ابالغ می شود که خانم محبوبه پرنده خوزانی جهت وصول تعداد 70 عدد سکه طال تمام 
بهار آزادی بابت خریداری منزل مسکونی به اســتناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 
11214-1394/3/7 دفترخانه ازدواج 119 خمینی شهر استان اصفهان علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9600519 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1396/12/16 مامور، ابالغ واقعی به شما میسر نبود، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شــود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این  آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهــد یافت. م الف: 7279 یزدانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)254 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/997 مرجع رســیدگی: شعبه 3 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 2319/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 6/40 صبح روز دوشنبه مورخه 
1397/2/31، مشخصات خواهان : قدرت اله درخش فرزند علی به نشانی خمینی شهر خ 
امام شمالی ک 72 جنب مسجد اباالفضل، مشخصات خوانده:سعید کیان آرا فرزند حسن،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه یک فقره چک به شماره 801335 مورخ 94/10/8 عهده بانک 
ملی شعبه یزدانشهر، دالیل خواهان: 1- کپی مصدق چک 801335 مورخ 94/10/8 عهده 
بانک ملی و گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 7269 شعبه 3 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )195 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/998 کالسه پرونده 96/1175 شــماره دادنامه: 1782-96/11/28 مرجع رسیدگی: 
شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: سعید بدیعی فرزند محمود به نشانی 
خمینی شهر 7 دســتگاه فجر 9 پالک 30، خواندگان: 1- سحر توکلی فرزند احمدرضا به 
نشانی اصفهان خ کاوه خ باهنر کوی هدایت کوچه وحدت 3 بن بست گلشن پ 23، 2- 
غالمرضا مهربانی فرزند حسن 3- محمد ذیفی هر دو  به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی سعید بدیعی 
فرزند محمود  به طرفیت 1- سحر توکلی فرزند احمدرضا  2- غالمرضا مهربانی 3- محمد 
ذیفی اصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 190/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
964922 مورخ 96/2/10 عهده بانک صادرات به انضمام خســارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواســت،  مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/10/23  و عدم ارائه الیحه 
دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم  به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد و نود میلیون ریال به نحو تضامن بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/485/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
اســتهالک کامل دین برمبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف:7276 شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر )398 کلمه، 4 کادر(

حصر وراثت
12/999 آقای علی ســلطانیان تیرانچی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به 
کالسه  1122/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان کریم سلطانیان تیرانچی به شناســنامه 242 در تاریخ 1356/2/24 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مدینه 
ســلطانیان تیرانچی فرزند حیدر، ش.ش 149 )همســر( 2- قدمعلی سلطانیان تیرانچی 
فرزند کریم، ش.ش 24 )فرزند( 3- سیف اله سلطانیان تیرانچی فرزند کریم، ش.ش  532 
)فرزند( 4- علی سلطانیان تیرانچی فرزند کریم، ش.ش 2 )فرزند( 5- حیدرعلی سلطانیان 
فرزند کریم، ش.ش یک )فرزند( 6- رمضانعلی سلطانیان تیرانچی فرزند کریم، ش.ش 
10 )فرزند( 7- فاطمه سلطانیان تیرانچی فرزند کریم، ش.ش 493 )فرزند( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 7278 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/1000 کالسه پرونده 96/2074 شماره دادنامه: 2536-96/12/16 مرجع رسیدگی: 
شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: حسن سلطانی فرزند اسداله به 
نشانی خمینی شهر میدان آزادی چادردوزی مهدی، خوانده: فائزه ده بزرگی فرزند احمد  
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حسن سلطانی فرزند اسداله  به طرفیت خانم فائزه 
ده بزرگی فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 3454/140249 مورخ 96/9/30 عهده بانک تجارت به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلســه مورخ 96/12/2  و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 
و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 

قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم  به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ هشــتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/050/000 ریال 
بابت خسارات دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
اســتهالک کامل دین برمبنای شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف:7281 شــعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی 

شهر )354 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

12/1001 آقای علی سلطانیان تیرانچی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به 
کالسه  1121/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مدینه سلطانیان تیرانچی به شناسنامه 149 در تاریخ 1368/5/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علی 
ســلطانیان تیرانچی فرزند کریم، ش.ش 2 )فرزند( 2- حیدرعلی سلطانیان فرزند کریم، 
ش.ش یک )فرزند( 3- رمضانعلی ســلطانیان تیرانچی فرزند کریم، ش.ش 10 )فرزند( 
4- قدمعلی ســلطانیان تیرانچی فرزند کریم، ش.ش 24 )فرزند( 5- سیف اله سلطانیان 
تیرانچی فرزند کریم، ش.ش 532 )فرزند( 6- فاطمه ســلطانیان تیرانچی فرزند کریم، 
ش.ش 493 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 7277 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

پرونــده:  شــماره   9610100350114749 ابالغنامــه:  شــماره   12 /982
9609980350100734 شــماره بایگانی شــعبه: 960901 آگهی ابالغ دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر خواهی به آقای داراب سلطانی، تجدیدنظرخواه آقای ایمان محمدی 
دادخواســت تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای داراب سلطانی نسبت 
به دادنامه شماره 9609970350101811 در پرونده کالسه 960901 شعبه اول دادگاه 
حقوقی اصفهان تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایــح یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاســخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر 
این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر 
اقدام خواهد شد. )آدرس: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333(. م الف: 39187 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

12/1031 کالســه پرونده 961187 مرجع رســیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف 
اصفهان، شــماره دادنامه: 9609976794404652-96/12/16 خواهان: حمید حقیقت 
نیا به نشانی اصفهان خیابان هزار جریب کوی بهار بازارچه مسجدالرسول طالی برلیان، 
خواندگان: 1- زهره نفری 2- زهرا عشوری مهرنجانی هر دو به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و بیســت میلیون ریــال، به تاریخ 
96/12/7 شعبه 14 شــورای حل اخالف به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است، پرونده 
کالسه 961187 مفتوح و تحت نظر می باشد با مالحظه اوراق و محتویات پرونده، شورا 
با استعاتت از خداوند متعال ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای شــورا: در خصوص دعوی آقای حمید حقیقت نیا به طرفیت خانم ها زهره 
نفری و زهرا عشوری مهرنجانی به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک به شماره 9603006557 مورخ 96/6/19 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه اولی بعنوان صادرکننده و ثانوی به عنوان ظهرنویس به شرح دادخواست، شورا 
با بررسی اوراق پرونده و استماع اظهارات طرفین و اینکه خواندگان در قبال دعوی مطروحه 
دفاعی نداشته اند دعوی را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 522 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرســی مدنی و مواد 313 و 310 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 536-
1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به 
پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی 
)دو میلیون و پانصد وهفتاد هزار ریال( و هزینه نشــرآگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از سررسید چک 96/6/19 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 
روز قابل تجدیدنظردر محاکم عمومی دادگستری اصفهان می باشد. م الف:39392 شعبه 

14 شورای حل اختالف اصفهان )300 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

12/1032 کالســه پرونده: 960595 شــماره دادنامه:9609976795201112 مرجع 
رسیدگی: شعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی باباصفری به نشانی 
رهنان میدان شاهرخ زاجان کوی شــهید مجید باباصفری پ 56 با وکالت سیدمصطفی 
ملکیان به نشانی خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی قبل از گلزار ساختمان وکال ط دوم دفتر 
وکالت، خوانده: کیامرث قاسم پور دهاقان به نشانی مجهول المکان،   با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی مهدی باباجعفری به وکالت مصطفی 
ملکیان به طرفیت کیامرث قاسم پور دهاقان  به خواسته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال 
وجه چک  به شماره 571474 به عهده بانک ملی   به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم  ابالغ واقعی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموه لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 
و 313 قانون تجــارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 185/000 ریال  بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشــر آگهی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 91/3/3 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:39391 شعبه 22 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)311 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970361702113 دادنامــه: شــماره   12 /1033
9609980361700902 شماره بایگانی شــعبه: 961011 خواهان: آقای سعید مالکی 
زاده فرزند حمید با وکالت خانم آیلین میرباقر آجرپز فرزند عباس به نشــانی اصفهان خ 
شمس آبادی نرسیده به چهار راه قصر مقابل ســاختمان رازی ساختمان مسیح طبقه 4 
واحد 42 همراه 09132074714 خوانده: آ قای ســید رســول شاهچراسودرجانی فرزند 
سید قدرت اله به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- استرداد مال) منقول( 2- مطالبه 
خسارت دادرســی، رای دادگاه: درخصوص دعوی خانم آیلین میرباقر آجرپز به وکالت از  
آقای سعید مالکی زاده به طرفیت آقای سید رسول شاهچراسودرجانی به خواسته مطالبه 
عین 493/080 گرم طالی 18 عیار ساخته شده مستند به سند پرداخت شماره 200197 
مورخ 95/3/1 به انضمام خسارات دادرسی و صدور قرار تامین خواسته دادگاه با عنایت به 
دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به 
خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصــف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده 
و ایراد و دفاعی نســبت به دعوی خواهان به عمل نیاورده بنابراین دعوی خواهان را به 
نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت عین 493/080 گرم طالی 18 عیار ساخته شده بابت اصل 
خواسته و همچنین مبلغ 37/356/392 ریال به عنوان خسارات دادرسی مرحله بدوی طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و نظر به اینکه به وکیل خواهان اخطار شــده تا ظرف مهلت 
مقرر اقدام به تودیع خسارت احتمالی نماید ولیکن نسبت به تودیع خسارت احتمالی اقدام 
ننموده است فلذا مستندا به ماده 119 و تبصره ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگا ه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته خواهان را صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 
 اصفهان می باشد. م الف:39385 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )322 کلمه، 

3 کادر(
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مفاد آراء
12/341 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 ســاختمانهای 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 دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شــماره 139660302027012573 مورخ 1396/11/25 ربابه صفرعلي زاده 
لفداني فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291676287 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/38 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عبدالحسین اخالقی.
2- راي شــماره 139660302027011475 مورخ 1396/10/24  اقبال قربانپور فرزند 
بهرام بشــماره شناســنامه 624 صادره از فریدونشهر بشــماره ملي 1129389286 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 110/20 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس مظاهری فرزند حسین.
3- راي شماره 139660302027011370 مورخ 1396/10/21 سیدعباس میراشرفي 
فرزند سیدرمضان بشماره شناسنامه 40700 صادره از اراک بشماره ملي 0530405792 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 48/79 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139660302027011800 مــورخ 1396/11/03 حمیدرضا داوري 
دولت آبادي فرزند عبدالعلی بشــماره شناســنامه 1000 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291157761 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 289/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد حسین نیروکار .
5- راي شماره 139660302027012379 مورخ 1396/11/18 محسن محمدي رفتار 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 1308 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286722640 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 224/31 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
6- راي شماره 139660302027008381 مورخ 1396/07/20 حسین شایان نژاد فرزند 
براتعلي بشماره شناسنامه 8997 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283791846 در 59/65 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 فرعي از اصلــي 6395 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 138/74  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
7- راي شماره 139660302027008384 مورخ 1396/07/20 زهرا باقري توت خشکي 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 12684 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283828741 در 
12/35 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1 فرعي از اصلي 6395 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 138/74  مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
8- راي شــماره 139660302027012162 مورخ 1396/11/12 علیرضا حاجیان فرد 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 271 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283999218 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9346 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 166/63 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
9- راي شماره 139660302027012163 مورخ 1396/11/12 زهرا قادري  فرزند اسداله 
بشماره شناسنامه 23826 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282707671 در سه دانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 9346 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 166/63 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
10- راي شــماره 139660302027012051 مورخ 1396/11/10 عباســعلي زاهدي  
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 69 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284039528 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10174 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/58 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حیدر قلی سلیمانی.
11- راي شــماره 139660302027011354 مورخ 1396/10/21 کوثر تقي پور فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 7204 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292600500 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4597 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/24 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139660302027010457 مورخ 1396/09/26 شرکت گاز استان 
اصفهان سهامی خاص بشماره ثبت 23727  بشناسه ملي 10101891781 در ششدانگ 
یکباب ایستگاه تقلیل فشــار گاز ارغوانیه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 
15234 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 124/67 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
13- راي شماره 139660302027011853 مورخ 1396/11/04 مهدی مرادی فرزند 
یاور بشماره شناســنامه 6 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291725113 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 65/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

رحیم کشاورز .
14- راي شماره 139660302027011850 مورخ 1396/11/04 حسین مرادي فرزند 
یاور بشماره شناسنامه 3737 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292430125 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 65/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

رحیم کشاورز .
15- راي شماره 139660302027012623 مورخ 1396/11/26 مهدي کارگران فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 667 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286073162 در یکدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 199/57 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
16- راي شماره 139660302027012627 مورخ 1396/11/26 اصغر کمالي هاشمي 
اصفهاني فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 8219 صادره از خرمشــهر بشــماره ملي 
1828034827 در پنج دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 199/57 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

17- راي شــماره 139560302027015418 مورخ 1396/11/19 رضا نم نبات فرزند 
عبدالرسول بشماره شناســنامه 1669 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286838770 در 
ششدانگ یکباب باغ ویال احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
11519 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 2188/74 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
18- راي شماره 139660302027011542 مورخ 1396/10/25 امیررضا فخرالمباشري 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 3012 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1288169132 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/09 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اداره کل اموال بنیاد مستضعفان.
19- راي شــماره 139660302027011327 مورخ 1396/10/20 ســید اکبر حمزه 
جبلي فرزند سید اصغر بشماره شناســنامه 273 صادره از قم بشماره ملي 0384182054 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 43996 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 153/70 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
20- راي شماره 139660302027011007 مورخ 1396/10/11 اکبر فروغي ابري فرزند 
کریم بشماره شناسنامه 1410 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283643014 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 43996 فرعي از اصلي 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/09 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139660302027012098 مــورخ 1396/11/11 محمود جعفری 
فشارکی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 60839 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1281706140 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
23 باقیمانده فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 324/81 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
22- راي شماره 139660302027012550 مورخ 1396/11/24 زهره سلطانی فرزند 
اسداله بشماره شناسنامه 246 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291124195 در یکدانگ 
یکباب انبار  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مســاحت 1445/25 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 
عبدالرحیم کشاورز هفدانی فرزند محمدرضا.

23- راي شماره 139660302027012549 مورخ 1396/11/24 ماشاءاله نظري فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 38 صادره از شهرضا بشــماره ملي 1199533548 در پنج دانگ 
یکباب انبار  احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مســاحت 1445/25 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي 

عبدالرحیم کشاورز هفدانی فرزند محمدرضا.
24- راي شماره 139660302027012422 مورخ 1396/11/19 حسین قاسمي الوري 
فرزند محمود بشماره شناســنامه 17 صادره از نجف آباد بشماره ملي 5499709981 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 123 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 49/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عزیزاهلل سعیدی فرزند حسینعلی.
25- راي شــماره 139660302027009902 مورخ 1396/09/11  احمد اســکندري 
نیســیاني  فرزند کرمعلي بشــماره شناســنامه 13 صادره از اردســتان بشــماره ملي 
1189799804 در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي احمد اسکندری نیسیانی.
26- راي شماره 139660302027011349 مورخ 1396/10/21 سید حسن طباطبایي 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 21 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649830738 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 فرعي از اصلي 
6392 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/74 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي میرزا حسن حسینی.
27- راي شماره 139660302027011018 مورخ 1396/10/11 طاهره زارعي اندواني 
فرزند قدمعلي بشماره شناسنامه 134 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284018490 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8870 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 99/73 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاجی اسمعیل قاسمی ارداجی.
28- راي شــماره 139660302027012353 مورخ 1396/11/17 حســین جیحاني 
خوراســگاني فرزند محمد بشــماره شناســنامه 186 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291208089 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3 فرعي از اصلــي 6414 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 247/07 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
29- راي شــماره 139660302027011348 مورخ 1396/10/21  حســن خشوعي 
اصفهاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 67617 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1281775452 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 145/40 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محترم کشاورز.
30- راي شــماره 139660302027011649 مورخ 1396/10/30 نسرین جهان بین  
فرزند حسن بشماره شناســنامه 827 صادره از مرودشت بشماره ملي 2431709787 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 116/65 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي زهرا خانم برادران توتونچی فرزند میرزا حسن.
31- راي شــماره 139660302027012506 مــورخ 1396/11/23 کریــم یخچالي 
خوراسگاني فرزند غالمعلي بشــماره شناســنامه 7053 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283772310 در ســه دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5915 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 200/18 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
32- راي شماره 139660302027012507 مورخ 1396/11/23 صغري دهقاني ارداجي 
فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283649268 در سه 
دانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 5915 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200/18 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
33- راي شــماره 139660302027010376 مورخ 1396/09/23 حمید شــفیعي پور 
فرزند میرزا آقا بشماره شناسنامه 1478 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287825869 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 61/79 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی زارعی هفدانی.
34- راي شماره 139660302027010588 مورخ 1396/09/29 محمد زارعي  فرزند 
محمود بشــماره شناســنامه 1916 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291594604 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 15 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 187/64 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
35- راي شماره 139660302027012361 مورخ 1396/11/17 محمدعلي علي خاصي 
حبیب آبادي فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 33732 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1282262645 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
1-2-3 فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 240 مترمربع. 
خریداري طي سند رسمي. که نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت شماره 04/18-1819/ 

1394 فوت و به نام ورثه وی به قانون ارث می باشد.
36- راي شماره 139660302027012571 مورخ 1396/11/25 علیرضا کاغذچی فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 1429 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288222114 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11884 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139660302027011839 مورخ 1396/11/04 احمدرضا انگبینی 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 498 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287858023 در 
ششدانگ یکباب دامداری احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 46 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 1001 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شــماره 139660302027012572 مورخ 1396/11/25 رسول کیاني ابري 
فرزند کریم بشماره شناسنامه 13336 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283835118 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 19 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 292/76 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي اسماعیل ، رحیم و محمد تقی فروغی.
39- راي شــماره 139660302027012011 مــورخ 1396/11/09  نصرت اله همتي  
فرزند شکراله بشماره شناســنامه 1237 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287803407 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6214 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 43 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
40- راي شماره 139660302027012387 مورخ 1396/11/18 محمد اخالقی بوزانی 
فرزند علي بشماره شناسنامه 6640 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283768161 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 180 مترمربع. خریداري طي ســند 

رسمي.
41- راي شماره 139660302027012463 مورخ 1396/11/21 اصغر غالمي سمسوري 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 170 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283923556 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7738 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 229/80 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یوسفعلی فرزند حسن .
42- راي شــماره 139660302027012958 مورخ 1396/12/06 مهدي ترابي فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 58814 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281015822 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 58 فرعي از اصلي 7949 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 252/76 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
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م الف: 37860  مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
مفاد آراء

12/334 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دونوبت 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 وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شماره 3230-96/11/24 هیأت : آقای علی اکبر ایمانیان مفرد فرزند حیدر شماره 
شناسنامه 7482 ، ششدانگ  یکبابخانه نیمه ساز به مساحت 204.28 مترمربع شماره پالک 

3094 فرعی مجزا از شماره باقیمانده 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک مشاعی

2- رأی شماره 3313- 96/12/05 هیأت : خانم صدیقه امیرجانی بیدگلی فرزند محمود 
شماره شناسنامه 138 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 250.30 مترمربع شماره پالک 
3098 فرعی مجزا از پالک3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3  حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. موروثی
3- رأی شماره 3312-96/12/05 هیأت : آقای مهدی امیرجانی بیدگلی فرزند محمود 
شماره شناسنامه 146 ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 24.60 مترمربع شماره 
پالک 3099 فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آبــاد بیدگل بخش حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.موروثی   
4- رأی شماره 3214-96/11/21 هیأت : خانم منیره صباغی بیدگلی فرزند عبداله شماره 
شناسنامه 7003  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 104.20 مترمربع شماره پالک 912 
فرعی مجزا از شماره 107 فرعی وباقیمانده 6 اصلی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  حسن ناظمی 
5- رأی شماره 3279-96/11/25 هیأت : آقای حسن قلیایی بیدگلی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 1147 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 67 مترمربع شماره پالک 913 فرعی 
مجزا از شماره 83 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از  سیدحسین هجری بیدگلی
6- رأی شماره 3307-96/12/5 هیأت : خانم سودابه خونچه بیدگلی فرزند عباس شماره 
شناسنامه 6190014356 ،نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
86.50 مترمربع شماره پالک 914 فرعی مجزا از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از  مرتضی ناظمی
7- رأی شماره 3314-96/12/05 هیأت : خانم اسما عمرانی بیدگلی فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 8522 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 114 مترمربع شماره پالک 915 
فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از  امین آغا احمدی
8- رأی شــماره 3213-96/11/21 هیأت : آقای احمدعلی دولت آبادی بیدگلی فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 6190048757 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 91.30 
مترمربع شماره پالک 55 فرعی مجزا از شــماره 13 فرعی از پالک 285 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از اسفندیار کشتکار
9- رأی شــماره 3218و3219-96/11/21 هیأت : آقای امیرحســین رحیمیان آرانی 
فرزند مجید شماره شناسنامه 6190135358 با قیمومت خانم مریم قدیری آرانی فرزند 
محمدرضا و خانم مریم قدیری آرانی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 10851)بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 79 مترمربع شــماره پالک 17 فرعی مجزا از شماره 7 
فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 1773 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از صفرعلی مهدوی قالهر وزهرا بوجاریان
10- رأی شماره  3305و3306-96/12/02 هیأت : آقای حسین بشیری آرانی فرزند ناصر 
شماره شناسنامه 217 و خانم سیمین دخت حسامی آرانی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 
11083  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 237 مترمربع شماره پالک 11 
فرعی مجزا از شــماره 3و4و5و6و12و14و15و19 فرعی از 2038 اصلی و مجزا از پالک 

2039 اصلی و مشاعات واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکین مشاعی
11- رأی شماره 3216و3215-96/11/21 هیأت : آقای علی رضایی آرانی فرزند مرتضی 
شماره شناسنامه 179 و خانم طاهره عصارزاده نوش آبادی فرزندعباس شماره شناسنامه 
39  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 325.50 مترمربع شماره پالک 13 
فرعی مجزا از شماره 1و2و3و4و12 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 2054 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی وابتیاعی
12- رأی شماره 3217-96/11/21 هیأت : اداره اوقاف وامور خیریه آران وبیدگل شماره 
شناسه 14003505268 با نمایندگی احمد رهنما ، ششدانگ قسمتی از  حسینیه سر کوچه 
دراز به مساحت 192.23 مترمربع شماره پالک 1 فرعی مجزا از پالک 2102 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
13- رأی شــماره 3303و3304-96/12/02 هیأت : آقای رمضانعلی آردی آرانی فرزند 
علی شماره شناسنامه 415 و خانم زهره مرادی آرانی فرزند محمود شماره شناسنامه 59  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 195 مترمربع شماره پالک 14 فرعی مجزا 
از شماره 2و3و5و6و7 فرعی ومشاعات از پالک 2281 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکین مشاعی
14- رأی شــماره 3221-96/11/23 هیأت : آقای ســید میرزا شــریفیان آرانی فرزند 
سیدخلیل شماره شناسنامه 455 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 132.4 مترمربع شماره 
پالک 1 فرعی مجزا از شــماره 10و11و15 فرعی از پالک 2427 اصلی ومجزا از 2429 

اصلی و مشاعات واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک مشاعی
15- رأی شــماره 3233-96/11/24 هیأت : موقوفه مسجد و حســینیه ولی عصر به 
تولیت احمد رجب زاده  فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 384 ، ششدانگ  یکباب مسجد 
وحسینیه ولی عصر به مساحت 454 مترمربع شــماره پالک 9314 فرعی مجزا از شماره 
1235 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از احمد رجب زاده  
16- رأی شــماره 3317و3316و3315-96/12/05 هیأت : خانم فاطمه صانعی آرانی 
فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 552 و خانم اعظم صانعی آرانی فرزند رمضانعلی شماره 
شناسنامه 345 و خانم زهرا صانعی آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه207 )بالسویه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 116 مترمربع شماره پالک 9325 فرعی مجزا از شماره 
989و990و1000 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکین مشاعی وابتیاعی
17- رأی شماره 3308-96/12/05 هیأت : آقای تقی سعدآبادی آرانی فرزند آقاگل شماره 
شناسنامه 105 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 386.50 مترمربع شماره پالک 3166 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از حسن اکرمیان
18- رأی شماره 3228و3229-96/11/23 هیأت : آقای سیدحسین شجاعی آرانی فرزند 
سیدمرتضی شماره شناسنامه 8981 و خانم جنت آغا خندان پور آرانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 240  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 236 مترمربع شماره پالک 
1901 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از تقی دهقان
19- رأی شماره 3311-96/12/05 هیأت : آقای یاسر عالیی آرانی فرزند عزت اله شماره 
شناسنامه 3138 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 164 مترمربع شماره پالک 1904 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
20- رأی شماره 3310-96/12/05 هیأت : آقای علی داروغه آرانی فرزند محمدآقا شماره 
شناسنامه 152 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مســاحت 40.84 مترمربع شماره پالک 
1905 فرعی مجزا از شماره 146 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اکبر نوذرزاده وایران جباریان
21- رأی شماره 3309-96/12/05 هیأت : خانم لیال مشتاقی آرانی فرزند سیدجواد شماره 
شناسنامه 72 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 128.15 مترمربع شماره پالک 1906 
فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت عادی
22- رأی شــماره 2838-96/10/11 هیأت : آقای حســین ذاکر بیدگلی فرزند ابراهیم 
شماره شناسنامه 42 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 376 
فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.
23- رأی شماره 3232-96/11/24 هیأت : آقای هاشم ارباب پور بیدگلی فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 6190005772 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره 
پالک 379 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه 

بخش 3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  جواد حمیدپناه
24- رأی شماره 3231-96/11/24 هیأت : آقای سیداکبر لحمی بیدگلی فرزند سیدعباس 
شماره شناسنامه 9189 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 162.03 مترمربع شماره پالک 
6206 فرعی مجزا از شــماره 267 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  فاطمه نوریان
25- رأی شماره 3302-96/11/30 هیأت : آقای رضا اخباری نوش آبادی فرزند یحیی 
شماره شناسنامه 9 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 225 مترمربع شماره پالک 3919 
فرعی مجزا از شماره 2194و2197 فرعی وقسمتی از مشاعات2562 فرعی از پالک 40 

اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/12/24

 م الــف: 5/2/96/828  عباس عبــاس زادگان رییس اداره ثبت اســناد وامالک
  آران وبیدگل

ابالغ وقت رسیدگی
12/1002 نظر به اینکه خواهان محمدرضا صیادی با وکالت خانم جشنی  دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت علی موسی خانی کمازانی به مجتمع شوراهای حل اختالف 
آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
964/96 ثبت و برای تاریخ 97/02/02 ســاعت 18:15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از 
آنجاکه خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت 
مقرر در جلسه دادرسی حاضر شوند . ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نماید .انتشار این آگهی 
به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
کرد. م الف: 5/2/96/862 عباس اربابی مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف 

آران و بیدگل )151 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

12/1003 نظــر به اینکه ســندمالکیت ششــدانگ قطعه زمین شــماره 92 - فرعي از 
157 – اصلي بخش یک ثبتي شــهرضا که درصفحه 389 دفتر 130 دفترامالک به نام 
کریم یعقوبي ثبت وسندصادرگردیده اینک نامبرده باارائه درخواست کتبي به شماره وارده 
960903661625133 - 13 / 12 / 96  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلي که امضاء 
شهودآن ذیل شــماره 14608 - 17 / 12 / 96 به گواهي دفترخانه 292 - شهرضارسیده 
است مدعي اســت که ســندمالکیت به علت جابجائي مفقودگردیده است ودرخواست 
صدورسندمالکیت المثناي دوم نسبت به مالکیت خودازپالک فوق رانموده است لذامراتب 
به استنادتبصره یک اصالحي ذیل ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي 
شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس 
واصل ســند مالکیت به ارائه کننــده سندمســتردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت 
مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام 
به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. م الف: 1094  موسوي رئیس 

ثبت اسنادوامالک شهرضا  )172 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

12/991 شماره صادره: 1396/42/474434- 96/12/13 نظر به اینکه ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 4999/19703 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 214993 در صفحه 530 
دفتر امالک جلد 1171 به نام پروین صادق دوست تحت شماره چاپی دفترچه ای 564007 
الف/ 16-88 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس مع الواسطه به موجب سند انتقال 
شماره 178574 مورخ 1389/02/13 دفترخانه شماره 71 اصفهان به زهرا سادات صمصام 
شریعت و افسانه صمصام شریعت )هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع( انتقال یافته سپس 
نامبردگان با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 139621702024040421 مورخ 
1396/12/08 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 73122 
و 73132 مورخ 1396/11/25 به گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 39622 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 

)263 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالكیت

12/990 شماره صادره: 1396/42/474470- 96/12/13 نظر به اینکه ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 5000/22252 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 88453 در صفحه 85 دفتر 
امالک جلد 499 ) به دفتر 1269 صفحه 521 نقل گردید( به موجب ســند انتقال شــماره 
127633 مورخ 1390/12/27 دفترخانه شــماره 31 اصفهان به نام پروین صادق دوست 
تحت شماره چاپی برگی 614894 د 91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139621702024040420 مورخ 1396/12/08 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 73121 مورخ 
1396/11/25 به گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 39621 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )245 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

12/987 شماره دادنامه: 9409970351401355 شماره پرونده: 9309980351400668 
شــماره بایگانی شــعبه: 930682 خواهان: بانک ملت اصفهان به مدیریت محمدرضا 
ساروخانی با وکالت آقای آرش شیرانی فرزند فیض اله به نشانی اصفهان خیابان فروغی 
روبروی بانک صادرات ابتدای کوچه 23 ) کوچه بهمن( خواندگان: 1- آقای محسن قوه 
عود فرزند محمد 2- خانم بتول مهاجر فرزند احمد همگی به نشــانی اصفهان خ سروش 
خ دشتســتان جنوبی مهدیه پ 56، 3- آقای عباس گودرزی فرزند رحمت اله به نشانی 
مبارکه خ صفائیه محله 5 خ گلستان بوستان 1، 4- شرکت مبین دارو پاسارگاد به نشانی 
اصفهان خ مشتاق دوم نبش خ مهرآباد پ 4 )حسب دستور دادگاه با توجه به سبق ابالغ در 
محل الصاق شود( خواسته: مطالبه وجه چک، رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک ملت 
با مدیریت آقای محمدرضا ساروخانی با وکالت آقای شیرانی به طرفیت 1- شرکت مبین 
دارو پاسارگاد 2- آقای محســن قوه عود 3- آقای عباس گودرزی 4- خانم بتول مهاجر 
به خواسته مطالبه مبلغ 4/245/000/000 ریال مبلغ تسهیالت بانکی بانضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار 
دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه 
ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است 
مســتند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی، دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده 
محق تشخیص مستندا به مواد 519، 198، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب امورمدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 4/245/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 118/510/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین حق الوکاله وکیل 
طبقه تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس قرارداد بانکی از تاریخ دادخواست تا 
زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.  م الف: 39180  شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/1038 در خصوص پرونده کالسه 961144 خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی 
علیرضا زمانی با وکالت نرگس صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت امیر 
حسین بابایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 97/2/9 ساعت 10/30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 45 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 39199 شعبه 45 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )126 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

12/128 در خصوص پرونده کالســه 857/95 خواهان امیررضا عبادی نژاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت بهرام صفری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
97/2/9 ساعت 5/5 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 36533 
 شعبه 22 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )126 کلمه، 

1 کادر(



گزارش تخلف دریافت نکردم
پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

عکس روز

دوربین مجهز به سلول های 
خورشیدی در پارک کاله قاضی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از 
نصب دوربین های مجهز به سلول های خورشیدی 
در پارک ملی کاله قاضی خبر داد و گفت: در حال 
حاضر ۶۰ درصد از عرصه ۶۰ هزار هکتاری پارک 
ملی کاله قاضی زیــر لنز دوربین هــای نظارت 
تصویری قرار دارد. ســید رحمان دانیالی با بیان 
اینکه سال گذشــته ۸۰ نفر نیروی محیط بان به 
نیروهای محیط بانی محیط زیست استان اضافه 
شــد، تصریح کرد: هم اکنون ۲۶۰ نفر محیط بان 
از ۷۰۰هزار هکتار عرصــه حیات وحش اصفهان 

محافظت می کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
در ادامه با اشاره به شرایط تاالب گاوخونی گفت: 
در حال حاضر برداشت غیرمجاز از چاه های مجاز 
بیش از برداشت غیرمجاز از چاه های غیرمجاز است 
و همین مسئله باعث شده امکان تخصیص حقابه 

تاالب گاوخونی ممکن نباشد.

تصویب آیین نامه ایجاد بازار 
بهینه سازی انرژی و محیط زیست

آیین نامه ایجاد بازار بهینه ســازی انرژی و محیط 
زیست توســط معاونت علمي و فناوري ریاست 
جمهوري در شــوراي عالي انرژي مطرح شد و به 

تصویب رسید.
بــه گــزارش »پارمــا« ؛ آیین نامه ایجــاد بازار 
بهینه سازي انرژي و محیط زیســت در راستاي 
عملیاتي شــدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و همچنین طبق ماده ۵ قانون اصالح 
الگوي مصرف انرژي توسط معاونت علمي و فناوري 
ریاست جمهوري در شوراي عالي انرژي مطرح شد 

و به تصویب رسید.
این آیین نامه، بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع 
و بخش های مختلف را مدنظر دارد که به اهتمام 
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري تدوین و 
بعد از تصویب در شوراي عالي انرژي توسط دولت به 
دستگاه ها ابالغ شد. بر اساس این آیین نامه وظیفه 
هر یک از نهادها همچون وزارت نفت و نیرو در این 
حوزه مشخص است؛ همچنین پیشنهاد اصلی این 
آیین نامه، ایجاد بازار بهینه سازي انرژي در کشور 
است تا بر اساس صرفه جویي که هر یک از بخش ها 
در میزان مصرف انرژي، گواهینامه صرفه جویي 
انرژي براي آنها صادر شود به نحوي که بتوانند آن 
را در بازار بهینه ســازي که در چارچوب قوانین و 
مقررات حاکم بر بازار بورس انرژي ایران تشکیل و 

اداره مي شود، داد و ستد کنند.

رها سازی یک پرنده سارگپه در 
پناهگاه حیات وحش کاله قاضی

یک پرنده ســارگپه پس از تیمار و درمان توسط 
محیط بانان شهرســتان مبارکه در پارک ملی و 

پناهگاه حیات وحش کاله قاضی رها سازی شد.
پرنده مذکور به منظور دستیابی به غذا وارد منزل 
مسکونی یکی از ساکنین روستای باغملک شده 
بود که با هماهنگی صورت پذیرفته جهت تیمار 
و رهاسازي به زیستگاه مناسب به این اداره تحویل 
داده شــد. این پرنده  بعد از تیمار و با هماهنگی 
با کارشناســان محیط طبیعی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان در پارک ملي و پناهگاه حیات 

وحش کاله قاضي رها سازي شد.
 سارگپه پرنده ای شــکاری کوچک تر از عقاب، با 
جثه ای متوسط است که سری کوچک و گرد روی 
گردنی کلفت، بال های پهن و دم کوتاه و رنگ پر و 

بال بسیار متنوعي دارد.

همکاری رؤسای ادارات حفاظت 
محیط زیست و منابع طبیعی

نشست مشترک رؤســای ادارات حفاظت محیط 
زیســت و منابع طبیعی شهرســتان لنجان در 
راســتای همکاری های دو جانبه برگزارشــد.به 
گزارش»پارما« از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان لنجان ؛ نشستی مشترک بین رؤسای 
ادارات حفاظت محیط زیســت و منابع طبیعي  
لنجان و کارشناسان این دو دستگاه در اداره منابع 

طبیعي این شهرستان برگزار شد.
لحــاظ  از  طبیعــی  عرصه هــای  حفــظ 
زیســت محیطــی و منابــع طبیعــی حائــز 
 اهمیــت اســت و در حفــظ تنــوع زیســتي و 
حیات وحــش و جلوگیري از ایجــاد ریزگردها و 
سیل و فرسایش خاک، نقش بسزایي دارد.در این 
نشست مقرر شــد، همکاری دوجانبه ای بین دو 
 اداره و به منظور حفظ و حراست محیط طبیعی و

 حیات وحش صورت گیرد.

روزهای پایانی سال البه الی تمام دل مشــغولی ها و بروبیاهایی که 
برای رسیدن به لحظه تحویل سال داریم، شــاید بد نباشد با توقفی 
کوتاه، زمانی را به ساکنین گوشــه ای از این شهر اختصاص دهیم که 
در رکودی همیشگی به سر می برند و روزهای جوانی را با حافظه ای 

ضعیف مرور می کنند.
خانه ســالمندان را می گویم؛ یک نفر، از لفظ »ســرای سالمندان« و 
یکی با عنوان »بهشت تجربه« و آن یکی با اســم »کلبه امید« از آن 
یاد می کند؛ اما همه این نام ها بازی با کلمات اســت. اینجا فقط خانه 
ســالمندان اســت؛ خانه ای بزرگ که تعدادی مادر و پدر سال های 

کهنسالی خود را در آن می گذرانند و نه هیچ چیز دیگری.
بعد از تعامــالت و رایزنی های زیاد باالخره توانســتیم زمانی را برای 
مالقات با ساکنین یکی از خانه های سالمندان هماهنگ کنیم. درست 
نقطه میانی روز، ســاعت ۱4:۱۵ روبه روی دری بزرگ ایســتاده ایم. 
برخالف اینکه تصور می کردم بــا یک در بســته و دیوارهای بلند و 

نگهبانی سرسخت روبه رو شویم اما چنین نبود.
به حیاط بزرگ خانه ســالمندان صادقیه می رویــم؛ حیاطی بزرگ و 
مرتب با درختانی بلند و حوضی که تازه رنگ شده و هنوز در آن آبی 
نریخته اند. نگاهی می اندازم بــه پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که با 

تمام تجربه سال های زندگی و چروک هایی که بر دستان و صورتشان 
به یادگار مانده، به صورت انفرادی یا دســته جمعی در گوشه و کنار 
حیاط نشســته اند. برخی از آنها، به محض اینکه اجتماع چند نفره از 
انســان های آن طرف دیوار را می بینند بی حوصله از روی صندلی ها 
برمی خیزند و به سمت اتاق خود می روند. به یکی از همین سالمندانی 
که خیلی بی حوصله به ســمت اتاقش در حال حرکــت بود نزدیک 
می شوم و بعد از سالم از او می پرسم از چیزی ناراحتی؟ می گوید نه، 
بدم می آید مثل موزه یا یک جســم به من نگاه شود. آدم هایی که به 
اینجا می آیند فقط برای همین چند ساعت یادشان به ماست و بعد از 
رفتن از اینجا فراموش می کنند که ما هم عضوی از این جامعه هستیم.
بی توجه به توصیه دوستان که گفته بودند نپرسیم به چه دلیل به این 
مکان آمده اند یا اصال فرزندی دارند یا نه، از او می پرسم فرزند داری؟ 
طوری نگاه می کند که پشیمان می شوم از ســوال خودم. نمی دانم! 
شاید چون به کوبنده ترین شکل ممکن جواب سوالم را گرفته ام، سر 

جایم میخکوب می شوم و او به راهش ادامه می دهد.
نمی خواهم در این چند ســاعتی که در کنارشان هســتم چهره ای 
مغموم داشته باشم. تمام انرژی باقی مانده ام را جمع و جور می کنم و 
با لبخندی تصنعی بی خیال سایر همکاران که به اتفاقشان به این خانه 

آمده بودم، به سمت سالن اصلی خوابگاه ها می روم. روی صندلی های 
راهروی ورودی، ۵ مادربزرگ نشسته اند و با هم حرف می زنند. یکی 
از آنها می گوید ای وای قرصم را یادم رفت و به طرف اتاقش می رود. از 
فرصت استفاده می کنم و کنار مادربزرگ ها می نشینم و سر صحبت 
را با این جمله باز می کنــم که »چه حیاط زیبایــی دارد اینجا!«؛ اما 
سکوت هر چهار مادربزرگ تمام درختان کهنسال حیاط را روی سرم 
خراب می کند. یکی از آنها که شاید در دلش خواست کمی روحیه به 
من بدهد، گفت چند روز مانده به عید؟ با ذوق و شوق گفتم شمارش 
معکوس شروع شده است و آخرین روزها را داریم تجربه می کنیم. از 
او می پرسم اسم شما چیست؟ می گوید گل نســا هستم و از دزدیده 
شدنش در ســن 4 سالگی و برده شدنش به شــهری دیگر می گوید و 
اینکه بعد از ازدواج به اصفهان آمده است. صحبت ها دامنه دار می شود 

اما باید از آنها جدا شوم و به همکارانم بپیوندم.
در تمام طول جلســه با همکاران و مســئوالن بهزیستی، فکرم پیش 
ســالمندان اســت. بالفاصله پس از اتمام جلســه به حیاط می آیم. 
خانمی که از نظر ظاهری چندان سالخورده به نظر نمی رسد، روبه روی 
حوض روی صندلی ها نشسته و آهنگی غمگین گوش می دهد. آرام 
کنارش می نشــینم و می گویم چه نوای غم انگیزی! نگاه که می کند، 
به یکباره خود را در چشمان نمناکش می بینم. می گوید کالغ را نگاه 
کن نیم ساعت است آنجا نشســته و می خواهد این تکه کالباسی که 
برایش انداختم را بردارد؛ اما جرات نمی کند. اشــاره می کند به یکی 

از درختان که در بلندترین نقطه آن 
یک کالغ نشسته است.

از او می پرسم چند سال دارید؟ طبق 
معمول می گوید چند ســاله می زنم؟ 
می گویم ۵۰ ساله. تایید می کند و با 
لحنی نسبتا شــیطنت آمیز می گوید 
همین حدودا، ۵۷ ســالم اســت. در 
همان لحظه از ذهنم عبور می کند که 

۵۷ ساله سالمند محسوب می شود؟
 می پرسد آهنگ شاد نداری؟ و با هم 
مشغول تبادل آهنگ شاد می شویم و 
خنده ما همه را به این سمت می کشد. 
از او هم خداحافظــی می کنم. وقتی 
با دوســتان در حــال گرفتن عکس 
یادگاری هستیم، پدربزرگی زنده دل 
می آید و عالقه نشــان مــی دهد به 

سلفی گرفتن. وقتی که از او خداحافظی می کنیم آرام می گوید باز هم 
بیایید و قولی به آن می دهیم که نمی دانیــم آیا عمل خواهیم کرد یا 

نه؟ و بار دیگر به شهر شلوغ خودمان بازمی گردیم.
بیایید در پنجشــنبه آخر ســال در کنار ســر زدن به آرامستان ها و 
پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که دیگر در میان ما نیســتند، به خانه 

سالمندان هم سری بزنیم که آنها بیشتر نیازمند محبت ما هستند.

امروزه همزمان با گســترش و صنعتی شدن شــهرها، لزوم وجود و 
نظارت ارگان مرتبط با مسائل زیست محیطی بیش از پیش احساس 
می شود. شهر اصفهان نیز با توجه به اینکه نقش صنعتی دارد از این 
قائده مستثنی نیســت. یکی از وظایفی که اداره کل محیط زیست 
اســتان اصفهان بر عهــده دارد، نظارت بر رونــد فعالیت واحدهای 

مذکور است.
فعالیت صنایع بــا دو موضوع اســتقرار و بهره برداری 

روبه روست 
سرپرست اداره محیط زیست شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه برای 
فعالیت صنایع با دو موضوع استقرار و بهره برداری روبه رو هستیم، اظهار 
داشت: کارشناسان مربوطه در مرحله استقرار به بررسی این موضوع 

می پردازد که آیا واحدی شرایط اولیه را دارد یا نه.
به گفته محمود قهرمانی، در مرحله مذکور، فاصله از منازل مسکونی، 

نقاط حساس زیست محیطی و... در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به اینکه در مرحله بهره برداری نیز مسئله آلودگی و آالینده 

ها مورد بررســی قرار می گیرد، تصریح کرد: کارخانه ها زمانی که به 
فعالیت می پردازند، در زمان اخذ پروانه بهره برداری، باید بررسی شوند؛ 
آیا شرایط رفع آالیندگی را دارند؟و به عبارت دیگر درصورت داشتن 
فاضالب یا آالیندگی، از تصفیه خانه یا فیلتر مناسب استفاده می کنند؟ 
سرپرست اداره محیط زیست شهرستان اصفهان ادامه داد: چنانچه در 
مرحله پایش با واحدهایی برخورد کنیم که داشتن تصفیه خانه در آنها 
الزامی است، باید استانداردهای الزم را رعایت کنند و در صورت بروز 
تخلف در مرحله اول به مدیران این واحدها برای راه اندازی تصفیه خانه 
طبق استاندارد تذکر داده می شود.قهرمانی ادامه داد: در صورت عدم 

استاندارد ســازی، واحدهای صنعتی پلمب و به دستگاه های قضایی 
اطالع رسانی می شود تا روند حقوقی خود را طی کند. قهرمانی در پاسخ 
به این سوال که بازدیدهای دوره ای از این واحدها در چه فاصله زمانی 
انجام می شود، با اشاره به اینکه گروه های پایش دوره ای وظیفه نظارت 
بر این واحده را بر عهده دارند، اذعان داشــت: بازدیدهای دوره ای به 

صورت مستمر و روتین صورت می گیرد.
گشت های پایش حداقل سه بار در هفته انجام می شود

وی ضمن بیان اینکه گشت های پایش حداقل سه بار در هفته انجام 
می شود، افزود: مدیران عالوه بر گشت های روزانه، به صورت شبانه 
هم از این واحدها بازدید و بر کار آنها نظــارت می کنند که مبادا به 
تصور عدم نظارت، دســتگاه های تصفیه آب یا آلودگی هوا را از مدار 
خارج کنند. سرپرست اداره محیط زیســت شهرستان اصفهان در 
پاسخ به این سوال که آیا در زمان بازدیدها با واحدی که مرتکب تخلف 
شده باشد برخورد داشتید، گفت: گزارش این تخلفات به صورت سه 
ماهانه جمع بندی می شود. قهرمانی خاطرنشان ساخت: طی مدت 
دوماهی که در این اداره فعالیت می کنم، گزارشی از تخلف واحدهای 

قالی شویی دریافت نکردم.

سرپرست اداره محیط زیست شهرستان اصفهان در مورد نظارت بر واحدهای صنعتی مطرح کرد:

گزارش تخلف دریافت نکردم

در آستانه نوروز، اعزام اردوهای جهادی استان اصفهان به مناطق محروم کرمانشاه و جنوب کشور آغاز شد.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: نوروز امسال هزارو ۵۰۰ نفر جهادگر به مناطق سرپل ذهاب کرمانشاه و روستاهای محروم اطراف آن اعزام و 
در زمینه اجرای طرح های محرومیت زدایی ، فرهنگی و عمرانی فعالیت می کنند. سرهنگ احسان ا... رضاپور افزود:  این تعداد بسیجی جهادگر شامل  حدود ۱۵۰ 
گروه جهادی در قالب گروه های ۲۵ ،۶۰ و ۱۰۰ نفره در تعطیالت نوروزی برای اجرای طرح های محرومیت زدایی در غرب کشور و مبارزه با ریزگردها با  درختکاری 
برای جلوگیری از بحران فرسایش بادی در جنوب کشور مستقر می شوند. وی بیشترین فعالیت جهادگران بسیجی را در  استان کرمانشاه بیان کرد و گفت: هر گروه 
جهادی این استان با شرکت در این اردوها تا ۲۰ فروردین درمدت ۱۲ روز به خدمت رسانی در زمینه های عمرانی، فرهنگی، محرومیت زدایی و درمانی می پردازند.

خبر

بامسئوالن

برای نخستین بار در کشــور باهمکاری باشگاه معلولین، 
همراه اول و انجمن خانواده ناشــنوایان استان اصفهان، 
آموزش اشــاره به کارکنــان دفاتر خدماتــی، ارتباطی  
پیشخوان دولت در جهت کمک به ناشــنوایان در محل 
سالن جلســات معاونت تجاری مخابرات منطقه اصفهان 

برگزارشد. در این دوره آموزشی که توسط خلیل رحیمی عضو هیئت مدیره  انجمن ناشنوایان به همراه آیگین 
عباسی مدیرعامل و مترجم ناشنوایان برگزارشد، اعالم گردید: زبان اشاره یک سیستم ارتباطی است که توسط 
فرد ناشنوا در قرن گذشته ابداع گردیده است. رحیمی افزود: زبان اشاره یک زبان ساده است که در سازمان ملل 
نیز به تصویب رسیده و آن را به رسمیت می شناسند. وی گفت: یادگیری زبان اشاره عملکردمغز را بهبود می 

بخشد و برای یادگیری آن نیاز به سر وصدا نیست و پس از یاد گیری آن با فرهنگ ناشنوایان آشنا می شوید.
دراین دوره آموزشی که ۲۰ نفر حضوردارند آموزش های الزم به صورت علمی و عملی تدریس می گردد. 

آموزش اشاره 
به کارکنان 
دفاترخدماتی 

رییس پلیــس راهنمایی و رانندگی شهرســتان اصفهان 
گفت: مسافران نوروزی و شهروندان باید دقت کنند که در 
ایام نوروز با خودرو به هسته مرکزی شهر وارد نشوند و در 
اولین پارکینگ خودرو را مستقر کنند. سرهنگ ابوالقاسم 
چلمقانی با اشاره به مهم ترین اقدامات پلیس در ایام نوروز 

اظهار کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان برای نوروز سال 9۷ ضمن تقویت نیروها و با کمک گرفتن از 
ستاد و اعزام نیروها از مرکز و همچنین تشکیل جلسات متعدد با سازمان های همکار پلیس راهنمایی و رانندگی 
و بیرون از سازمان مانند شهرداری، اورژانس، بیمه، تاکسیرانی و اتوبوسرانی، سعی می کند تا در بخش اصناف 
تسهیالت ویژه ای را به مسافران ارائه کند. وی گفت: مسافران نوروزی و شهروندان باید دقت کنند که با خودرو 
به هسته مرکزی شهر وارد نشوند و در اولین پارکینگ خودرو را مستقرکرده و  با استفاده وسایل حمل و نقل 

عمومی به مکان های تفریحی و تفرجی مراجعه کنند.

استقرار پلیس راهور 
در تمام مناطق 
تفریحی و گردشگری

آغاز اعزام اردوهای جهادی استان اصفهان؛
سازندگی مناطق محروم در نوروز

دیدار در وقت اضافه با ساکنین خانه سالمندان در اصفهان

 این خانه دور است

 بازار داغ خرید و فروش
 ماهی قرمز

اخبار

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان 
خبر داد:

خدمات امدادی به مسافران 
نوروزی با اپلیکیشن مسافریار 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان گفت: به 
منظور ارائه خدمات امدادی به مسافران نوروزی، 
اپلیکیشن مســافریار و ســامانه ارتباطی ۱۱۲ 
ندای امداد برای مســافران قابل استفاده است.
 ERU محسن مومنی اظهار داشــت: تیم های
مناطق هفتگانه و تیم آنســت اســتان اصفهان 
جهت پاسخگویی به حوادث احتمالی برای ارائه 
خدمات امدادی به مســافران نوروزی به حالت 
آماده باش اســت. وی تصریح کــرد: طراحی و 
راه اندازی اپلیکیشن مسافر یار هالل احمر استان 
با قابلیت دانلود از کافه بازار و سامانه ارتباطی ۱۱۲ 
ندای امداد، از جمله تدابیر هالل احمر اصفهان 
برای خدمت رسانی بیشتر به مسافرین نوروزی 
اســت.مومنی اظهار داشــت: با توجه به اینکه 
هر ساله تعداد بسیاری از مســافران نوروزی به 
اصفهان سفر می کنند بیش از یک هزار نیروی 
امدادی، ۱۸۰ پرسنل و ۷ تیم واکنش سریع در 
4۲ پایگاه امداد و نجات بین شهری، یک پایگاه 
امداد هوایی و 4۰ پایگاه و پست ایمنی و سالمت، 

آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

خدمت رسانی ۲۵۰ خادم 
اصفهانی به زائران راهیان نور

مسئول کمیته خادمان شهدای استان اصفهان 
گفت: بیــش از ۲۵۰ خادم از اســتان اصفهان 
برای خدمت رسانی به زائران یادمان های دفاع 
مقدس، به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام 
می شوند.مسعود عابدی با اشاره به اعزام خادمان 
استان اصفهان به مناطق عملیاتی جنوب کشور 
اظهار داشت: خادمان استان اصفهان در ۲ بخش 
به زائران خدمت رســانی می کنند: بخشــی در 
یادمان ها و مناطق زیارتی جنوب کشور و بخش 
دیگر در اردوگاه های اســتان اصفهان که محل 
اســکان زائران اســت. وی افزود: گروه نخست 
خادمان شــامل ۱۶۶ نفر، طی چند مرحله و با 
توجه به ثبت نام خادمان و ســهمیه  اختصاصی 
استان اصفهان اعزام می شــوند که این خادمان 
پس از حضور در یادمان بیت المقدس، نســبت 
به فعالیت ها و برنامه ها توجیه می شوند. مسئول 
کمیته خادمان شهدای اســتان اصفهان گفت: 
خادمان اصفهانی پس از حضور در مراسم و جلسه 
توجیهی که اساتیدی همچون حاج حسین یکتا 
در آن ســخنرانی می کنند، به همــراه خادمان 
سایر استان ها به مناطق و یادمان های مورد نظر 
اعزام می شــوند و برای مــدت ۱۰ روز به زائران 

خدمت رسانی می کنند.

پرداخت خسارت به 
زیان دیدگان حوادث رانندگی

 در آســتانه نوروز 9۷ و در اجرای ماموریت های 
محوله قانونی به صندوق تامین خســارت بدنی 
کشور، جباری مدیرعامل صندوق و هیئت همراه 
به استان اصفهان سفر کردند. مدیرعامل صندوق 
تامین خســارت بدنی در این نشست گفت: از 
ابتدای ســال 9۶ با همکاری ستاد دیه، تا کنون 
مبلغ ۵۳۰ میلیــارد ریال برای زیــان دیدگان 
حوادث رانندگی در استان اصفهان پرداخت شده 
و تعداد ۶۰۰ مقصر حوادث رانندگی با دریافت 
تسهیالت، یا از زندان آزاد شدن آنها یا از زندانی 

شدنشان جلوگیری شده است.
وی افزود: باقی مانده زندانیان مشمول خدمات 
صندوق تامین خسارت بدنی، با همکاری ستاد 
دیه، شناســایی و ســریعا در صندوق برای آنها 
تشــکیل پرونده خواهد شد تا ان شــاء ا... قبل 
 از تحویــل ســال نو به آغــوش گــرم خانواده 

باز گردند.
علی جباری در ادامه این نشســت با اشــاره به 
قانون شــخص ثالث و ماموریت هایی که نظام 
مقدس اسالمی به این نهاد محول کرده، گفت: 
از هر ظرفیتی برای اجرای صحیح قانون جدید 
شخص ثالث و تکالیف صندوق استفاده می کنیم 
 تا حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی تضییع 

نشود.

فاطمه کاویانی

اینجا فقط خانه 
سالمندان است؛ 

خانه ای بزرگ 
که تعدادی مادر 
و پدر سال های 

کهنسالی خود را 
در آن می گذرانند 

و نه هیچ چیز 
دیگری

ناهید حاجی رضازاده
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 رکوردشکنی ژاوی
 در لیگ قهرمانان آسیا

ستاره اسپانیایی الســد با گلزنی در دیدار برابر 
نسف، یک رکورد جدید 
را به نام خود در لیگ 
قهرمانان آســیا به 
ثبت رساند.در یکی 
از دیدارهای حساس 
دور برگشــت مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا، 
تیم فوتبال الســد قطر به مصاف نسف قارشی 
ازبکستان رفت. السد توانست پیروزی پر گلی را 
در این دیدار به دست آورد و نماینده ازبکستان 
را با چهــار گل از پیش رو بردارد.گل نخســت 
بازی را ژاوی در دقیقه ســه به ثمر رساند. این 
ستاره اسپانیایی با گلی که در این دیدار به ثمر 
رساند سریع ترین گل تاریخ باشگاه های قطری 
 در لیگ قهرمانان آســیا را به نــام خود به ثبت 

رساند.

 شهربانو منصوریان: شهرت را برای کمک به مردم دوست دارم

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 واکنش پدر نیمار 
به انتقال پسرش به رئال

نیمار سینیور، پدر نیمار جونیور، ستاره پاری 
ســن ژرمن، در واکنش 
بــه شــایعات اخیر 
در مــورد جدایی 
پســرش از ایــن 
باشگاه در تابستان، 
اعالم کــرد که آینده 
پســرش در پارک دو 
پرنس خواهد بود.نیمار در تابســتان گذشته 
با انتقالی غیرمنتظــره و 222 میلیون یورویی 
از بارســلونا به پاری سن ژرمن رفت؛ اما خیلی 
زود شــایعاتی در مورد نارضایتی او از حضور 
در باشگاه پاریســی منتشر شــد و گفته شد 
که احتماال در تابســتان آینده به رئال مادرید 
خواهد رفت.این در حالی اســت کــه او بعد از 
مصدومیت در دیدار مقابل المپیک مارســی، 
تحت عمــل جراحی قــرار گرفــت و دوران 
نقاهتش را در برزیل ســپری مــی کند. ناصر 
الخلیفی، مالک باشگاه پاری سن ژرمن، برای 
عیادت نیمار به برزیل رفت؛ ســفری که گفته 
می شــود برای اطمینان از ماندن این ستاره 
 برزیلی در پاری ســن ژرمن صــورت گرفته

 است.

  قاب روز

 طرح جالب بلیچر از حذف منچستر
 و  جا ماندن از قافله لیگ قهرمان اروپا

سویا، قهرمان ســه دوره متوالی لیگ اروپا )2014 تا 2016( موفق شد منچستر یونایتد 
قهرمان سال 2017 لیگ اروپا را در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف کند!

اسامی ملی پوشان تیم ملی فوتبال اعالم شد که در بین آنها نام سه 
بازیکن از دو تیم سپاهان و ذوب آهن به چشم می خورد.نکته جالب 
عدم دعوت از مرتضی تبریزی، مهاجم گل زن تیم ذوب آهن است که 
این روزها با آمدن امیر قلعه نویی احیا شده و نقش موثری در تیمش 
ایفا می کند و در این فصل عالوه بر 3 گلی که در جام باشــگاه های 

آسیا به ثمر رسانده، 11 گل هم در لیگ به ثمر رسانده است . 

درخشش تبریزی به چشم کی روش نیامد
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 هدف بزرگ سپاهان: 
مسلمان یا جباروف؟

سپاهان به عنوان یکی از پرافتخارترین تیم های 
لیگ برتر، فصل کابوس واری را ســپری کرده و 
نتایجی بسیار ضعیف گرفته است. موضوعی که 
باعث شده مدیران سپاهان از همین حاال به فکر 

تقویت تیمشان برای فصل آینده باشند. 
آنها که احتماال منصــور ابراهیم زاده را به عنوان 
ســرمربی در تیمشــان نگــه خواهند داشــت 
حاال قصــد جذب یکی از دو بازیکن سرشــناس 
استقالل و پرســپولیس را دارند. به نوشته نامه 
نیوز؛ یکی از خواســته های اصلــی ابراهیم زاده 
جذب یک بازی ســاز باتجربه اســت و ظاهرا دو 
گزینه نیز دارند که هــر دو عضو تیم های مطرح 
 تهران هســتند؛ محســن مســلمان و ســرور 

جباروف.
 مسلمان، در پرســپولیس نیمکت نشین شده و 
در پایان فصل هم قراردادش به اتمام می رســد 
و گزینه مناســبی برای حضــور در تیم متمول 
اصفهانی است. جباروف نیز اگرچه بازیکن فیکس 
استقالل است؛ اما تجربه بازی در سپاهان را دارد و 
با توجه به اتمام قراردادش با استقالل بعید نیست 
با یک پیشــنهاد مالی چشــمگیر دوباره مسافر 

اصفهان شود.

روایت روز

لوکوموتیو  فوتبال
مسکو - 
اتلتیکو 
مادرید

ساعت 
19:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 

24 اسفند

 اگر تــا امروز فکر مــی کردید که محســن ربیع خواه 
پسرخوانده برانکو است، بهتر است در افکارتان تجدید 
نظر کنید چــون از مصاحبــه جدید ناصــر ابراهیمی 
می توان نتیجه گرفت که باید لقب پسرخوانده برانکو را 
به حسین ماهینی داد. مربی سابق پرسپولیس در بخشی 

از مصاحبه اش با خبرآنالین درباره ماهینی گفته:» ماهینی دفاع کناری است ولی برانکو به سبک بازی 
او عالقه زیادی دارد، نمی خواهد که او بیرون از ترکیب باشد.به همین دلیل حتی اگر شده فرد دیگری را 
قربانی کند، این کار را می کند تا ماهینی بازی کند. ماهینی اگر دفاع راست باشد، صادق محرمی جوان 
از بین می رود، اگر دفاع چپ بازی کند، انصاری از بین می رود. اگر ربیع خواه در زمین است، کامیابی نیا 

نباید باشد و اگر کامیابی نیا در زمین بازی می کند، ماهینی نباید بازی کند.«

وقتی ماهینی 
 پسرخوانده برانکو 
می شود!

سال 96 ، سال متفاوتی برای خواهران 
 منصوریان بود و بیشــتر از گذشته نامشان به چشم خورد،

 از این  سال برایمان بگویید؟ 
بله، امسال واقعا ســال خوبی برای من بود و توانستم طعم خوب زندگی را در این 
سال بچشم. حضور در برنامه ماه عسل و اکران فیلم صفر تا سکو، مسیر تازه ای در 
زندگی ما ایجاد کرد و مردم جور دیگری ما را شناختند. اگر در گذشته می گفتیم 
که ووشو کار هســتیم با تعجب نگاه می کردند و نمی دانستند رشته ووشو چه 

رشته ای است ولی حاال از همه زندگی ما  و فراز و نشیب های آن خبر دارند.
سخت نبود که مردم با زندگی شما آشنا شوند؟

 اوایل برای خود ما هم سخت بود و دوست نداشتیم ولی خانم سحر مصیبی از ما 
خواست تا به مردم نشان دهیم که چه راه سختی را برای  رسیدن به قهرمانی پشت 
سر گذاشته ایم و با وجود اینکه امکانات نداشتیم با تالش بسیار توانستیم به قله های جهانی راه پیدا 
کنیم و بعد هم بحث حضور در برنامه ماه عسل پیش آمد  و مردم در جریان زندگی ما قرار گرفتند 
که هم این حضور و هم اکران فیلم تاثیر زیادی روی مردم گذاشته و در شهرهای مختلفی که حضور 
یافته ام با عالقه زیاد مرا در آغوش می گیرند و بعضی از آنها می گویند که این فیلم باعث شده تا نگاه 

آنها به زندگی فرق کند و تالش کنند تا سرنوشتشان را آن گونه خودشان می خواهند رقم بزنند.
 خوهران منصوریان امسال  وارد فعالیت های اقتصادی و اجتماعی گسترده ای شدند از 

این فعالیت ها بگویید؟
ما برای کمک به باغداران سمیرمی، تصمیم گرفتیم با کمک شرکت رفاه فعالیتی تحت عنوان برند 
سیب سمیرم ترتیب دهیم. در این کار ما سیب را 20درصد باالتر از قیمت دالل از باغدار سمیرمی 
خریدیم و با حذف واسطه ها و صحبت هایی که با مدیران فروشگاه زنجیره ای رفاه داشتیم، با کمک 
آنها این محصول را به دست مصرف کننده رساندیم تا هم باغدار سود بیشتری ببرد و هم محصول 
ارزان تر به دست مشتری برسد. با وقوع زلزله کرمانشاه تنها کاری که می توانستیم انجام 
دهیم این بود که در کنار مردم 

آنجــا 

یم  بگیر ر ا قر
برای همین در کرمانشاه حاضر شدیم.

در چند خیریه فعالیت داریم و از این طریق به مردمی که شرایط سختی 
همچون خودمان در گذشته دارند، کمک می کنیم؛ همچنین از آنجایی که من سفیر بانک مهر بودم 
توانستم وام های 10 و 20 میلیونی در اختیار افراد نیازمند قرار بدهم که این وام ها کمک زیادی به 

بهبود زندگی آنها کرده است.
از حضور در خانه شهید مدافع حرم هم برایمان بگویید؟

زمانی که تروریست ها به حرم امام حمله کردند به  اهمیت کار مدافعان حرم پی بردیم و  زمانی که 
متوجه شدیم  فرزندان شهید حمزه کاظمی دوست دارند که ما را از نزدیک ببینند بدون هیچ درنگی 
به خانه آنها رفتیم که این کار باعث شد دختران شــهید که خود ورزشکار بودند، بسیار خوشحال 
شوند و ما هم خوشحال شدیم که توانستیم اندک کاری برای آنها انجام دهیم. پایان کار داعش به 
نظر من مهم ترین اتفاق امسال بود که رخ داد و این مســئله مدیون فداکاری های شهدای مدافع 

حرم و خانواده آنهاست.
شهرتی که امسال کسب کردید برایتان دردسر ساز نبوده؟

شــهرت، خوبی و بدی های خاص خود را دارد؛ اگرچه نمی توانیم مثل گذشته راحت باشیم و باید 
روی رفتار و پوشش مان توجه زیادی داشته باشیم ولی از اینکه بتوانم به مردم کمک کنم واقعا لذت 
می برم و دوست دارم با انجام فعالیت های ورزشی و شرکت مسابقات، پول به دست آورم تا بتوانم 

خودم شخصا به مردم نیازمند کمک کنم و دیگر شرمنده آنها نشوم.
برنامه شما برای سال آینده؟

 در سال آینده بازی های  آسیایی را در پیش داریم و تمرین هایمان را برای حضور در این رقابت ها 
شروع کرده ایم. هر سال مسابقات سخت تر و قدرت تیم های  شرکت کننده  بیشتر می شود و ما  باید 
تمرینات سختی را پشت سر بگذاریم. در دوره قبلی این بازی ها، در اولین مسابقه پای من شکست 
به طوری که شش ماه در گچ بود ولی امیدوارم که این دوره این اتفاق نیفتد و تمام تالشم را می کنم 

که مدال طال را کسب کنم.

بانوی ورزشکار اصفهانی در گفت و گو با زاینده رود  از فراز و نشیب های سال 96 می گوید؛

 شهربانو منصوریان: شــهرت را برای کمک به مـردم
 دوست دارم

سمیه مصور

شهربانو منصوریان، یکی از سه خواهر  ووشوکار معروف ایرانی است که با وجود زندگی 

 
پر فراز  و نشیب، عنوان پرافتخارترین بانوی ورزشکار ایرانی را یدک می کشد. خواهر 

بزرگ تر خانواده ورزشی منصوریان که در سال های گذشته به سه مدال طالی جهانی و 

دو طالی آسیایی دست یافته بود، در سال جاری توانست با کسب چهارمین مدال طالی 

قهرمانی و به دست آوردن رکورد تازه ای در تاریخ ووشو،  قدرت بدنی خود را بیش از 

بیش به رخ همگان بکشــد به طوری که اگر در المپیک، رشته رزمی ووشو در فهرست 

رسمی رقابت ها قرار می گرفت، حتما نام شهربانو به عنوان برنده مدال طالی المپیک 

شنیده می شد. کسب عنوان اخالق مدارترین ورزشکار زن در نهمین همایش فرزندان 

آفتاب سبب شد تا در روزهای پایانی سال به پای صحبت های بانوی ورزشکار اصفهانی 
بنشینیم. 

فوتبال
ساعت موناکو - لیل

23:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات
 جمعه

 25 اسفند

روابط عمومی اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي زیر را از طریق مناقصه عمومي واگذار نماید، بدینوسیله از شرکتهاي داراي 
صالحیت و رتبه بندي با رعایت ظرفیت کاري دعوت مي گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز جمعه  مورخ  1397/01/17 به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به نشانی http://setadiran.ir   مراجعه نمایند.  

مهلت تحویل پیشنهادها تا  روز سه شنبه مورخ    1397/01/28                      گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز چهارشنبه  مورخ    1397/01/29

مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد ) ریال (موضوع پروژهشماره مناقصه
رتبه مورد نیازدر مناقصه )ریال(

5راه و ترابری5.445.038.232272.500.000تکمیل عملیات احداث باند دوم محور زواره- اردستانتجدید 96/27

اجرای عملیات آسفالت گرم محور شاپور آباد-تجدید 96/33
5راه و ترابری4.639.349.809232.000.000محسن آباد از توابع شهرستان برخوار

آسفالت کنارگذر شرقی شهرستان تجدید 96/34
5راه و ترابری30.730.088.1771.537.000.000کاشان )سردار شهید کریمی(

اجرای عملیات تکمیل و آسفالت محور شهید تجدید 96/35
5 راه و ترابری42،866،181،0092،143،310،000دزکرد از توابع شهرستان سمیرم

عملیات عمرانی تکمیل تقاطع غیرهمسطح تجدید 96/37
5 راه و ترابری10،369،405،584518،480،000محور چرمهین - زمان آباد

اجرای عملیات بهسازی و آسفالت محور علی آباد- تجدید 96/38
5 راه و ترابری3،140،449،923157،030،000ضامن آباد از توابع شهرستان گلپایگان

اجرای عملیات آسفالت محور روستای تجدید 96/40
5 راه و ترابری2،793،164،050139،660،000رحمت آباد از توابع شهرستان تیران و کرون

عملیات تکمیل و آسفالت محور آغداش- تجدید 96/41
5 راه و ترابری9،461،076،756473،060،000اسالم آباد از توابع شهرستان سمیرم

بهسازی و آسفالت راه روستائی سیریان- قلعه 96/42
5 راه و ترابری18.305.893.459915.295.000عبداهلل )اصفهان( از توابع شهرستان اصفهان

تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت گرم محور 96/43
5 راه و ترابری17.464.278.370873.214.000زمان کهریز از توابع شهرستان سمیرم

عملیات بهسازی و آسفالت گرم محور کهریز 96/44
5 راه و ترابری11.317.482.644565.845.000لطفی از توابع شهرستان تیران و کرون

عملیات بهسازی و آسفالت گرم محور دولت 96/45
5 راه و ترابری9.756.620.053487.832.000قرین علیا از توابع شهرستان سمیرم

تکمیل و احداث محور حسین آباد- قاسم آباد 96/46
5 راه و ترابری13.377.248.290668.863.000از توابع شهرستان آران و بیدگل

5 راه و ترابری8.220.638.467412.000.000احداث باند جدید محور ا... آباد از توابع شهرستان لنجان96/47

بهسازی و آسفالت محور بیدکان به سورچه 96/48
5 راه و ترابری15.313.300.998766.000.000باال از توابع شهرستان مبارکه

نشانی:  اصفهان  ـ   خیابان سعادت آباد                             تلفن:  6681068 3– 031

آگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای  شماره 41-40-38-37-35-34-96/33/ن
نوبت اول و مناقصات عمومی شماره های 96/42/ن  الی  96/46/ن   

م الف: 157493
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آخرین نشست خبری شهردار اصفهان در سال 96 صبح دیروز با حضور 
100 نفر از اصحاب رســانه در خانه مشروطیت برگزار شــد. قدرت ا... 
نوروزی در این جلسه که جواد شعرباف، مشاور عالی شهردار،  علی راعی 
مشاور رســانه ای و ایمان حجتی، مدیر کل ارتباطات و امور  بین الملل 
شهرداری نیز حضور داشتند، به بیان گزارش فعالیت های شهرداری در 

سال جاری پرداخت که رسیدن مترو به 
صفه، اقدامات این ارگان برای آماده سازی 
شهر برای نوروز و فعالیت های آن درطول 
نوروز، از جمله این فعالیت ها بود. شهردار 
اصفهان در این نشست اظهار داشت: در 
سال آینده با قوت بیشــتر کارهایی که 
امسال انجام شــده را ادامه خواهیم داد، 
پایان تابستان امســال تنها 30 درصد 
جذب بودجه صورت گرفته بود که بدون 
مبالغ بخش وام ها در واقــع 23 درصد 
از بودجه 50 درصدی شــش ماهه اول 
تحقق یافت. قدرت اله نوروزی افزود: در 
همین زمینه اقداماتــی انجام گرفت و با 
بخش های مختلف صحبت شد؛ همچنین 
با تمام افرادی که در تهران و اصفهان به 
این قضیه مربــوط بودند مذاکره صورت 
گرفت که تا روزهای پایانی سال اجرایی 

خواهد شد. اگر اتفاق خاصی نیفتد میزان جذب بودجه امسال بیش از 5 
درصد بیشتر از سال قبل خواهد بود و به 80درصد خواهد رسید. شهردار 
اصفهان بیان داشــت: 500میلیارد تومان برای مترو که اوراق مشارکت 
است در نظر گرفته شده بود که 250 میلیارد آن را دولت تضمین می کند 
و مراحل آن هم با صرف وقت زیاد در بانک مرکزی طی شده و اگر تحقق 
پیدا کند و جزو درآمد امسال حساب شود، وضعیت متفاوتی برای سال 
آینده رقم خواهد خورد و بودجه به 3 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 
همچنین با برنامه ریزی های انجام شده و تشکیل کمیته جذب و کمیته 
تخصیص بودجه و سنجش پذیری برنامه، اقدامات با وجود مشکالت زیاد، 
چه در سطح کشور و چه شهرداری، در سال آینده وضعیت بهتری خواهد 
داشت.وی اضافه کرد: سالن اجالس، در سال 1390 کلنگ زنی شد و قرار 

بود که در سال 1391 افتتاح شــود که دولت به جای 100 میلیارد، 20 
میلیارد کمک کرد و سهم دولت سهم کمی بود و کسری داشت، شهرداری 

هم برخی اقدامات را انجام نداد و وضعیت کنونی ایجاد شده است.
نوروزی مشکل بزرگ این سالن را قسمتی دانست که به بخش خصوصی 
مانند هتل مربوط است و بیان داشــت: بدون این بخش، سالن نمی توان 
جایگاه موفقی برای برگزاری کنفرانس باشد، در صورتی که پیشرفت از 
سمت شهرداری اتفاق بیفتد اما مشکالت بخش خصوصی حل نشود، سالن 

کاربرد درستی نخواهد داشت؛ به همین دلیل به دنبال اجرایی شدن بخش 
خصوصی و حل مشکالت حقوقی هستیم که مراحل اجرای دولت هم واریز 

شود که درنتیجه آن، وضعیت در اجالس بهتر خواهد شد.
وی درخصوص رسیدگی به وضعیت ارگ جهان نما در اصفهان خاطرنشان 
کرد: ارگ جهان نما سال هاست که به دالیلی با مشــکالت مواجه بوده که 
مشکالت آن با یونســکو حل شــده اما بخش دیگری که به خاطر اختالف 
خریداران و افرادی است که با شهرداری قرارداد بسته اند و استقبالی صورت 
نگرفته، به همین دلیل به دنبال این هستیم که کارخانه تکنولوژی که در تهران 
هست به نوعی در اینجا حل و این مشاغل وارد اصفهان شود که در حالت عقد 

قرارداد بوده و قرار است به شهرک علمی و فناوری هم گره زده شود.
شهردار اصفهان با اشاره به وضعیت میدان امام علی )ع( توضیح داد:  قهر 

مردم میدان امام علی)ع( را احاطه کرده است، در همین زمینه از متولیان 
امر درخواست صحبت با مردم و مالکان صحبت شده تا فضای کسب و کار 
ایجاد و مشکالت رفع شود تا فرصت های موجود در اختیار شهروندان قرار 
گیرد. وی درباره نحوه تعامل با شهروندان توضیح داد: در چند ماه اخیر 
سعی شده با اصحاب رسانه، هیئت های مذهبی، مردم عادی و... ارتباط 
گرفته شود و این ارتباط منشأ خیر و برکت است؛ ارتباطی که عوام فریبانه 
باشد و مسائل مهم را توجیه کند بهتر است نباشد؛ پس باید از رفتارهای 
ظاهرگرایانه پرهیز شود و هم اندیشی های 
بیشــتری با بحث های کارشناســی شده 

صورت گیرد.
نوروزی با اشاره به تعداد مشاوران شهردار 
یادآور شد: مشاوران کنونی شهرداری نسبت 
به قبل کمتر شده اند و حضور آنها تا کنون 
مثمر ثمر بوده؛ تا جایــی که جذب بودجه 
30درصدی در چند ماه به 80 درصد رسیده 
است. وی با بیان اینکه »تغییر« تنها به تغییر 
افراد اطالق نمی شــود بلکــه در خصوص 
تغییر رویه و اصالح روش هم هست، اذعان 
داشت: تغییر مد نظر کنونی به معنای اصالح 
روش است و برای اصالح راه نهادینه شده 
هم به ابزار نیاز داریم که همان نیروی انسانی  
است و اگر مدیر دستگاهی به دنبال تغییرات 
برنامه اعالم شــده نباشــد، فرد هم عوض 
خواهد شد. در شهرداری برای تغییر روش 
برنامه اعالم و منتشر شده، در شهرداری مدیران زیادی وجود دارد و این 
طور نیســت که همه این مدیران با برنامه اعالم شده توسط شهرداری 
مخالف باشند. بیشتر کارهای حوزه شهرداری اجرایی است بنابراین از همه 
افرادی که بتوانند برنامه اعالم شده را اجرا کنند استفاده می شود و تاکنون 
هم اثبات شده اســت؛ اما اگر جایی دیده شــد که با این برنامه فرد توان 
اجرا یا مطابقت را ندارد تغییر داده می شود.شهردار اصفهان درخصوص 
انضباط مالی بیان داشت: در این مدت عده ای از افراد که از موقعیت های 
خود سوءاستفاده می کردند شناسایی شده اند و پرونده آنها در دادگاه در 
حال رسیدگی است. مبارزه با فساد صورت گرفته و ادامه خواهد داشت و 
هرکس در بخش شهرداری و در هر رده ای قصد سوءاستفاده داشته باشد، 

با او برخورد خواهد شد.

 شهردار اصفهان در نشست پایان سال با خبرنگاران، برای ناکارآمدها و سوء استفاده کنندگان احتمالی 
در مجموعه شهرداری خط و نشان کشید

اولتیماتوم های نوروزی

بازار پررونق تهیه و فروش سبزه در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان در نشست خبری 
اعالم برنامه های نوروزی صدا و ســیمای مرکز اصفهان 
اظهار کرد: ســال 96 به خاطر حــوادث مختلفی چون 
حادثه  ای.تی.آر، زلزله، کشتی نفتکش سانچی و... مملو 
از تحرک برای صدا و ســیمای مرکز اصفهان بود؛ سال 
96 سالی پر از اشــک و لبخند بود و بابت تالش هایی که 

خبرنگاران انجام دادند باید به همه آنها خدا قوت گفت.
مسعود احمدی افزادی افزود: ایران در حال پیشرفت است 
و خبرنگاران پیشرو رکن اول توسعه آن را شامل می شوند 
و اگر امروز اصفهان در ابعاد گوناگون جلو است، به دلیل 
وجود خبرنگاران پیشــرو و پرتالش این استان است؛ به 
طور مثال حادثه دردناک سقوط ای.تی.آر در پادنا اتفاق 
افتاد و در همــان دقایق اولیه خبرنــگاران در ارتفاعات 

حضور پیدا کردند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان، با تاکید بر وجود 
تنگناهای مالی که مرکز اصفهان در سال 96 با آن رو به رو 
بوده اســت، گفت: نمی توانــم تنگناها را نــام ببرم؛ اما 

رخدادهای خوبی را برای سال 97 رقم خواهیم زد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ســریال های تاریخی که در 
سال 97 خواهیم داشت، ســریالی به نام »هیچ کاره« با 
ماهیت اقتصاد مقاومتی و در قالب طنز است که در ایام 
نوروز پخش خواهد شــد، همچنین برنامه مشاعره ای با 
لهجه اصفهانی خواهیم داشــت؛ عالوه بــر این برنامه ها 
زنده رود، ستاره چینی و تماشاخانه نیز ویژه برنامه هایی 

خواهند داشت.
احمدی ابراز داشت: با توجه به سفرهای راهیان نوری که 
در این ایام برگزار می شود، ارتباط زنده با کاروان راهیان 

نور نیز در برنامه های نوروزی قرار دارد، همچنین با توجه 
به اینکه رسانه ملی امسال سریال »پایتخت 5« را پخش 
خواهد کرد، پیش از نوروز برگزیده ای از سریال »پایتخت 

4« را پخش خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به میالد امام علی)ع( نیز برای 11 
فروردین ویژه برنامه های خوبی داریم، دو ویژه برنامه برای 
شهادت حضرت زینب)س( به نام مدافعان حرم خواهیم 

داشت که شامل 2 مستند اســت؛ همچنین ویژه برنامه 
سال تحویل به نام »ناز نوروز« از ساعت 13 در چهلستون 
آغاز و تا اذان در این مکان اجرا خواهد شــد، سپس بعد 
از اذان مغرب با حال و هوای شهادت امام هادی)ع( و در 
گلستان شهدا تا ساعت 20 برنامه ادامه خواهد داشت و 
این برنامه با حضور هنرمندان ملی و هنرمندان ســریال 
پایتخت 5 اجرا خواهد شد. مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
اصفهان عنوان کــرد: در حوزه رادیو برنامه های شــاد و 
مفرحی برای اصفهانی ها و گردشگران و نیز گزارش هایی 

از ســطح شــهر و پلیس راهور خواهیم داشت. در حوزه 
فضای مجازی کانال های مختلفی راه اندازی شده است؛ 
در حوزه معاونت اخبار نیــز گزارش های خبری مفصلی 
خواهیم داشت. وی بیان داشت: در تالش هستیم تا یک 
کنفرانس با مشارکت عمومی دستگاه های مختلف برگزار 
کنیم که در ســطح کشــور تاکنون برگزار نشده است؛ 
بعد از 20 ســال مجهزترین و جدیدترین حوزه خبری 
را در ســاختمان تاریخی والیت آماده کردیم و در حال 
بهره برداری اولیه از آن هستیم؛ بهره برداری نهایی از این 

استودیو نیز در اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.
احمدی اذعان داشت: در سال 96 در خصوص زاینده رود 
و مشکالت کشــاورزان، همکاران ما برنامه های مختلفی 
داشــتند تا به نقــل از مســئوالن پاســخ ها را به گوش 
مردم برســانند. رســانه ملی به دنبال طرح هر مشکل، 
باید راهکار آن را نیز توســط مســئوالن مطرح کند؛ در 
حوزه مشکالت کشاورزان نیز مشــکل را مطرح کردیم 
و مدیران هم در ســطح ملی و اســتانی راهکار دادند و 
امروز می بینیم که پرداخت بخشــی از حقابه ها در حال 
انجام اســت. وی در خصوص ســاخت فیلم برای شهدا 
بخصوص سرداران شــهید تشــریح کرد: برای استانی 
که 23 هزار شــهید دارد، باید اراده قوی همه دستگاه ها 
شــکل بگیرد تا مســتندات و فیلم هایی برای شــهدا و 
مفاخر اصفهان ساخته شود. برای تولید سریال و مستند 
شــهید بهشــتی با همه دســتگاه ها مکاتبه داشتیم تا 
تولیــدات فاخری در این رابطه داشــته باشــیم و برای 
 ســاخت فیلم از شــهید خرازی نیز اقداماتی انجام شده

 است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان خبر داد:

دست پِر صداو سیمای اصفهان در نوروز

مردم اصفهان نیز همراه با سایر اقوام ایرانی از سالیان گذشته تاکنون به رسم  
سبزه کاشتن پایبند بوده و عالوه بر سبزه برای سفره هفت سین، یک سبزه 
نیز برای گذاشتن روی قبر عزیزانشان به ویژه در رسم »عید اول« می اندازند. 
اگرچه در ســال های اخیر بســیاری این انتقاد را وارد می کنند که سبزه 
انداختن در شرایط فعلی و در این حجم مقدار زیادی از غالت را از بین می برد 
و موجب اسراف می شود و از طرفی در شرایط بی آبی کنونی، کار صحیحی 
نیست، اما وجود این رسم در الیه های عمیق فرهنگ ایرانی مانع این شده 

که این هنجار از سبک زندگی جامعه ایرانی حذف شود.
نکته قابل تامل در سبزه انداختن در سال های گذشته این است که برخالف 

گذشته با ماشــینی شــدن زندگی مردم و ترویج ســبک زندگی رفاه زده 
شهرنشینی، سبزه نیز مانند بســیاری از کاالهایی که قبال توسط خانواده ها 
درست می شد، اکنون توســط گل فروشــی ها یا مغازه های موقت ماهی 
فروشــی و به صورت کاال در مغازه ها به فروش می رسد.یکی از فروشندگان 
سبزه که چندین سال در کار تولید و عرضه ســبزه بوده، در مورد بازار این 
کاالی سفره هفت سین گفت:» مشتری نیســت، مردم پول ندارند و مدام 
اجناس تخفیف می خورد، مردم بیشتر به صورت تفریحی به بازار می آیند 

و قصد خرید ندارند«.
وی در پاسخ به سوالی در مورد قیمت اجناس عرضه شــده در بازار امسال 

اظهار کرد: »قیمت ها کمتر از سال گذشته اســت، اجناس با قیمت کمتر 
عرضه می شوند اما مشــتری ها هم دنبال اجناس ارزان آمده اند،البته بازار 
ما بازار شب عید است و بیشتر مردم در شــب های مانده به عید برای خرید 

مراجعه می کنند.«
این فروشــنده دررابطه با دانه هــای پرمصرف در تهیه ســبزه هم عنوان 
کرد:»بیشــتر گاودانه کاشــت می شــود، بعضی گندم و بعضی هم عدس 
می کارند.«رشــد تمایل مردم به خرید سبزه های آماده، بازار پررونقی برای 
سبزه فروشان به وجود آورده اســت که البته آب و بذر زیادی را نیز به خود 

اختصاص می دهد.

بازار پررونق تهیه و فروش سبزه در اصفهان

مدیر کل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری خبر داد:

 برگزاری رویدادساعت 
زمین در چهلستون 

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان از برگزاری رویداد 
»ســاعت زمیــن« در چهارمین روز 
از فروردین ماه ســال 97 از ســاعت 
20:30 تا 21:30 در عمارت تاریخی 

چهلستون خبر داد.
ایمان حجتی در این نشســت اظهار 
کــرد: این رویــداد جهانی زیســت 
محیطی با حضور سمن های زیست 
محیطــی و مشــارکت شــهرداری 

اصفهان برگزار می شود.
وی افــزود: رویداد ســاعت زمین با 
همــکاری اداره کل میراث فرهنگی 
برگزار خواهد شد و به همین مناسبت 
نور اصلی عمارت چهلستون به مدت 
یک ســاعت همزمان با سراسر دنیا 

خاموش می شود.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه این 
رویداد، تغییــر اقلیــم و آب و هوا را 
یادآوری می کند، اظهار کرد: امسال 
با همکاری ســازمان های مردم نهاد 
فعال و با تشــکیل پویــش مردمی، 
فعالیت های ساعت زمین آغاز می شود 
و در این زمینه از مشارکت های مردم 
اســتقبال کرده و برنامــه را برگزار 

می کنیم.
حجتی تصریح کرد: این برنامه ها طی 
چند روز ادامــه دارد و مردم پیمان 
خواهند بست که برای حمایت زمین 
غیر از صرفه جویی در مصرف انرژی 
اقدامات نوآورانــه دیگری در جهت 
حفظ محیط زیســت و زمین انجام 

دهند.

مشاور عالی شهردار: 
عملیات عمرانی خط دو 

متروی اصفهان آغاز شده است
مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان  در 
آخرین نشست خبری شهردار در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: مشکالت زیادی 
در ارتباط با افتتاح خط یک وجود داشت 
که امسال برطرف شــد و ایستگاه های 
بیســتگانه آن مورد بهره بــرداری قرار 
خواهد گرفت.جواد شــعرباف ادامه داد: 
جای هیچ گونه نگرانی از لحاظ وارد شدن 
خسارت به میراث فرهنگی و اماکنی که 
در مسیر مترو هستند، وجود ندارد، زیرا 
حسگرها با مبلغی معادل میلیارد تومان 
تهیه و برای بررســی میزان لرزه نگاری 
حرکت واگن ها، نصب  شده اند. مشاور عالی 
شهردار اصفهان عنوان کرد: نقشه قبلی 
خط دو مترو یک نقشه دقیق مهندسی 
از شــرکت های ایتالیایی و فرانسوی بود 
که قرار شــد این خط با موافقت یونسکو 
از شــمال میدان نقش جهان عبور کند، 
اما به دالیلی که همچنان میراث فرهنگی 
و ســمن های فعال در این عرصه بر آن 
اصرار داشتند، درنهایت مدیران شهری 
تصمیم به تغییر این خط گرفتند و با این 
تغییر 1.5 کیلومتر به طول خط دو اضافه 
شــد. وی افزود: در حال حاضر عملیات  
عمرانی خــط دوم متــروی اصفهان به 
صورت زیرزمینی و با ایمنی بســیار زیاد 
آغاز شده است. شعرباف در مورد انحراف 
دستگاه های حفاری در جنوب سی و سه 
پل در جریان احداث خــط یک متروی 
اصفهان گفت: این موضوع صحت دارد، 
البته بــا وجود خســارت های مالی، این 
دستگاه به پایه های سی و سه پل برخورد 
نکرد و بــا اینکه یک ایســتگاه خود را از 
دست دادیم، اما دستگاه حفاری به مسیر 

اصلی خود بازگشت.

مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان، صبح دیروز با همکاری گروه تاریخ و 
ایران شناسی دانشگاه اصفهان، میزبان مجید تفرشی، تاریخ نگار و 

پژوهشگر آرشیو ملی بریتانیا بود.
در این نشست مجید تفرشــی، تاریخ نگار و پژوهشگر آرشیو ملی 
بریتانیا به تمدن ایالمی ها و شــگفتی بسیاری از تاریخ شناسان از 
این تمدن اشاره کرد و ادامه داد: شناخت ما از این تمدن مرهون 

تالش های فراوان مرحــوم عزت اله 
نگهبان است. وی حتی در کتاب خود 
اشاره می کند »زمانی که موفق شدم 
این تمدن را از زیرخاک بیرون بیاورم 
مدتی حیران و شگفت زده آن شدم«.

وی افزود: بندرسازی و تجارت از راه 
دریا حرفه ایالمی ها بود که نیشکر را 
به بنادر پاکستان و از آنجا به کوه های 
هیمالیا می بردند و نخستین افرادی 
بودند که شهرسازی کردند و آن را در 

سرزمین ایران گسترش دادند.
تفرشی با اشاره به شکل گیری تمدن 

ایالمی ها در کنار رودخانه های پرآبی مانند کارون، گفت: ایالمی ها 
نخســتین افرادی بودند که موفق شــدند حکومت فدراسیون را 
تشکیل دهند و بعدها به تقلید از آنها بسیاری از کشورها از جمله 

آمریکا، هند، آلمان و روسیه به آن دست یافتند.
وی به شهرهای خوزستان، شوش، شوشتر، اهواز، ایذه، اندیمشک 
و... اشــاره کرد و گفت: این شهرها نشــانه های تمدن ایالمی ها 
هســتند که تاکنون باقی مانده اند، عالوه بر اینکــه ایالمی ها در 
ساختمان سازی بســیار ماهر بودند که نمونه ساختمان بلند آن 

چغازنبیل یا همان زیگورات است.
تاریخ نگار و پژوهشگر آرشیو ملی بریتانیا به معماری قوطی کبریتی 
این ساختمان عظیم اشــاره کرد و افزود: در این بنا هر ساختمان 
در کنار ســاختمان دیگر قرار دارد و هیچ گونه اتصالی بین این دو 
مشاهده نمی شــود، بنابراین بناها هیچ  فشــاری به یکدیگر وارد 

نمی کنند.
وی با اشاره به کتاب »تاریخ باستانی ایران در بنیاد باستان شناسی« 
نوشــته ارنســت هرتســفلد، شهر 
اصفهان را حاصــل حکومت مادها 
دانست و تصریح کرد: نمونه بارز آن 
وجود مادی های مختلف در ســطح 
شهر اصفهان اســت که از آنها برای 
بردن آب رودخانــه به نقاط مختلف 
شــهر و آبیاری درختان اســتفاده 
می کردنــد؛ بــا این کار نخســتین 
باغ شــهرهای ایرانی در این شهر بنا 

شدند.
تفرشی با اشــاره به دوره ساسانیان 
در شهر اصفهان، این شهر را حاصل 
استقرار سپاهیان دانست و افزود: در این زمان افراد زیادی از نواحی 
مختلف چون کرمان، خوزســتان و سیستان وارد این شهر شده و 
پس از آموزش نظامی، به آنها ابزار جنگ می دادند و برای جنگ به 

شرق یا غرب اعزام می کردند.
وی با اشاره به دو جغرافیدان بزرگ اسالمی، گفت: این دو، اصفهان 
را شهر سواران یا سواره »ارســباران« خواندند؛ شهری که سواره 
 نظام در آن وجود داشــت و محــل تمرین نظامیــان در آن قرار

 داشت.

تاریخ نگار و پژوهشگر آرشیو ملی بریتانیا:

نخستین باغ شهرهای ایرانی در اصفهان ساخته شد

فرزانه افسرطه
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امام علی عليه  السالم :
انسان شكيبا، سرانجام به مقصدش می رسد و به آرزويش دست می يابد.
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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 در روزهای پایانی ســال موضوعــی که زیاد به
چشم می آید و نســبت به آن حساس هستیم 
زمان است؛ چرا که وقتی مشــغول به کارهای 
روزانه می شــویم ، نمی فهمیم کــه چه موقع 
زمان به پایان رسیده اســت. آنچه ضروری به 
نظر می رسد و افراد تمایل دارند که اتفاق بیفتد، 
انجام تمام کارهای معوقــه در روزهای پایانی 

سال است.
ترافیک های سرسام آور و بازارهای پرازدحام هر 
سال دقیقا در همین مدت آنچنان هراس از دست 
دادن زمان و ارزش واقعی لحظات را برایت عیان 
می کند که تمام تالشت را به کار می گیری تا به 

همه کارها در این روزها برسی.
وقتی به سال های گذشته و دقیقا روزهای پایانی 
هر سال نگاه می کنیم، تصورمان این است که 
گذر روزهای پایانی ســال ســرعتی چند برابر 
روزهای دیگر دارد. معمــوال در روزهای پایانی 
ســال زمان قابل کنترل و پیش بینی نیســت 
و برنامه ریزی در این ماه تحــت تاثیر حوادث 
غیرقابل پیش بینی قرار مــی گیرد.موضوعی 
که در این بحث بسیار حائز اهمیت است اینکه 
چگونه زمان را در این روزهای پایانی مدیریت 

کنیم تا به تمام کارهای خود برسیم.
برای اینکه در ماه اسفند بتوانیم به همه امورمان 
رسیدگی کنیم، الزم است مهارت مدیریت زمان 
را در این ماه بیشــتر و جدی تر پیگیری کنیم. 
افرادی کــه از میزان نظــم و برنامه ریزی قوی 
تری برخوردارند معموال از قبــل به این مقوله 
فکر کرده و برای آن برنامه های مشخصی دارند 
و کارهای خود را به گونه ای تنظیم می کنند که 
بدون استرس هستند. از آن سو، افرادی که نظم 
افراطی دارند نیز در این ماه با مشکالت مختلفی 
روبه رو می شوند و در نهایت سالمت روان آنها 
آسیب می بیند؛ زیرا زمان بسیار زیادی را برای 
انجام امور اختصاص می دهند و انتظاراتشــان 
مطابق با واقعیت نیست و از اینکه همه امور طبق 
زمان بندی آنها انجام نشــود، به هم می ریزند 
و عرصه را بر خود و اطرافیانشــان نیز تنگ می 
کنند؛ اما برای اینکه بتوانیم سالمت روان خود را 
حفظ کنیم و این روزهای پایانی را با نظم و برنامه 

پیش برویم، می توانیم زمان را مدیریت کنیم.

یادداشت

 اسفند ماه، ارزش زمان را
 اثبات می کند

دوستی خدا و رسول و مومنین و پدر و مادر و... از معرفت سرچشمه 
می گیرد، هرچه معرفت بیشتر باشد محبت افزون می شود. هرکس 
در دنیا هر چیزی را دوســت بدارد با آن محشور خواهد شد و از آن 
طرف هر دوستی که خدا در آن دخیل و شریک نباشد موجب دوری 

از رحمت حق می شود و از دشمنی خالی نخواهد بود.
خداوند وقتی بنده ای را دوست داشته باشد محبت او را دردل اصفیاء 

و مالئکه و سکان عرش خود قرار می دهد تا او را دوست بدارند.
محبت خدا به بندگان

 روزی شخصی از بیابان به سوی مدینه می آمد، در راه دید پرنده ای 
به ســراغ بچه های خود در النه رفت، آن شخص کنار النه رفت، آن 
شــخص کنار النه پرنده رفت و جوجه ها را گرفت و به عنوان هدیه 
نزد پیامبر)ص( آورد. چون به اصحاب پیامبر رســید، جوجه ها را 
نزد پیامبرگذاشــت، در این هنگام جمعی از اصحاب حاضر بودند، 
ناگاه دیدند مادر جوجه ها بــی آنکه از مردم وحشــت کند آمد و 
خود را روی جوجه های خود انداخت. معلوم شــد مادر جوجه ها، 
به دنبال آن شــخص به هوای جوجه هایش بوده و محبت و عالقه 
به فرزندانش به قدری بود که بدون ترس خود را روی جوجه هایش 
انداخت. پیامبر)ص( به حاضران فرمود: این محبت مادر را نسبت به 
جوجه هایش درک کردید  ولی بدانید خداوند هزار برابر این محبت، 

نسبت به بندگان محبت و عالقه دارد.
 محبت به چوب

ابوحنیفه خدمت امام صادق علیه الســالم برای اســتفاده از علم و 
شــنیدن حدیث رفت، امام از خانه بیرون آمده در حالی که به عصا 
تکیه کرده بود، عرض کرد: یابن رســول ا... عمر شــما به اندازه ای 
نرسیده که محتاج به عصا باشید!  فرمود: چنین است که می گویی، 
لکن چون این عصای پیامبر اســت خواســتم به او تبرک بجویم. 
ابوحنیفه به سرعت خواست عصا را ببوسد که حضرت دست خود را 
گشود آستین خود را باال زد و فرمود: وا... تو می دانی که پوست دست 
من از پیامبر است او را نمی بوســی و عصای پیامبر را که جز چوبی 

نیست را می خواهی ببوسی!

باغ 
کاغذی

»آنچه شما مي گويید، آن چه پزشك مي شنود« اثر»دنیل افری«       
با ترجمه دکتر افروز معتمد را انتشارات» قطره« چاپ و روانه بازار 
نشر کرده است. در بخشی از اين اثر می خوانیم:»نیازي نمي بینم 
که پزشکم مرا دوست داشته باشــد؛ انتظار هم ندارم همراه من 
عذاب بکشد؛ وقت زيادي از پزشکم نمي خواهم؛ فقط پنج دقیقه 
به وضعیت من فکر کند، تمام ذهنش را به من بســپارد، در يك 
فاصله  کوتاه به من بپیوندد، همراه جســمم روحم را جست و جو 
کند و بیماري ام را بفهمد، زيرا هر انساني به شیوه خودش بیمار 

مي شــود. بســیاري از بیماران با ناامیدي از اتاق پزشك خارج 
مي شوند؛ اما آن چه از »صرفا نارضايتي« مهم تر است، اين است 
که پزشك نتواند تشخیص درستي بدهد يا آنها را درست درمان 
کند. پزشکان نیز به همین میزان از دشواري چیدِن قطعاِت پازل 
داستان بیماران درمانده مي شــوند، به خصوص براي آنهايي که 
عاليم پیچیده و مرموزي دارند. رشد بیشتر علم پزشکی و چندگانه 
و پیچیده ترشدن بیماری ها، فاصله میان آن چه بیمار می گويد و 

آن چه پزشك می شنود، يا برعکس، چشمگیرتر می شود«.

آن چه شما مي گوييد 
آن چه پزشك مي شنود 

محبت

اقیانـوس هـا خیلـی بـزرگ هسـتند، آنقـدر بـزرگ که 
انسـان هـا فقـط ۵ درصـد از آن را اکتشـاف کـرده انـد. 
در میـان اقیانوس هـا مـوارد باورنکردنـی و حیرت آوری 
وجـود دارد کـه تـا به حـال کسـی آنهـا را کشـف نکرده 
اسـت؛ امـا تعـدادی از چیزهایـی کـه انسـان هـا از کف 
اقیانوس هـا یافتـه انـد هـم بـه شـدت عجیب هسـتند. 
در ادامـه تعـدادی از چیزهـای حیـرت آوری کـه در 
اقیانوس هـا پیـدا شـده را بـه شـما معرفـی مـی کنیـم.

عـروس دریایـی بزرگی کـه از سـکوی نفتی 
بازرسی می کند!

وقتـی کسـی روی سـکوی نفتـی کار مـی کند یکـی از 
کابـوس هایـش ایـن اسـت کـه ناگهـان یـک هیـوالی 
بـزرگ دریایـی ظاهـر شـود؛ امـا ایـن دقیقـا همـان 
 اتفاقـی اسـت کـه در سـال ۲۰۱۲ در خلیـج مکزیـک

 افتـاده اسـت. دوربیـن هـای روشـن سـکوی نفتـی، 
هیـوالی قهـوه ای رنگـی را ضبـط کردند کـه مدتی دور 

ایـن سـکو چرخیـد، همـه کارکنـان را ترسـاند و از این 
محـل دور شـد.

به گفتـه محققان؛ ایـن جانـور عجیب گونـه ای خاص از 
عروس دریایی اسـت کـه بـا ظاهر شـدن ناگهانـی انگار 

در حال بازرسـی سـکوی نفتـی بود!
جزیره ناپدید شده برمجا 

مکزیـک جزیـره ای به اسـم »برمجا« داشـت کـه حتی 
در قرن ۱۷ هم روی نقشـه هـای مکزیک دیده می شـد 
اما در حوالی دهـه ۱۸۰۰ این جزیره ناگهان ناپدید شـد! 
مـردم مدت هـا دنبـال این جزیـره گشـتند تـا اینکه در 
سـال ۱۸۴۴ بریتانیا ادعا کـرد که این جزیـره را در چند 
متری زیـر سـطح اقیانوس پیدا کـرده اسـت، ادعایی که 
هیچ وقـت ثابت نشـد و ایـن جزیـره را تبدیل به افسـانه 
کرد. دولت مکزیـک در سـال ۱۹۹۷ افـرادی را به محل 
 ایـن جزیـره فرسـتاد؛ امـا هیـچ چیـزی در آنجـا پیـدا 

نشد.

عجيب ترين کشفيات غواص ها از دل اقيانوس ها!
دانستنی ها

حرف حساب

باید برای خودت خوش باشی
فایده اش چیست که انسان هی از خودش بپرسد 
که اگر فالن لحظه یا بهمــان لحظه جور دیگری 
برگزار شــده بود کار به کجا می کشید؟باید برای 
خودت خوش باشــی. بهترین قسمت روز، شب 
اســت.تو کار روزت را انجام داده ای. حاال پاهایت 
را بگذار باال و خوش باش. من اینجوری می بینم . 
از هر کس می خواهی بپرس. بهترین قسمت روز 

شب است.
»بازمانده روز«
کازوئو ایشی گورو
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۲- بازي نفس گیر - حریص - زن بابا

3- طوالني تریــن رود آفریقــا - آگاهي - 
آتشدان حمام - آش شوربا

۴- مطلــع - از خــود گذشــته - پســوند 
نگهداري

۵- پر حرفــي - تن پوش زنانه - آتشــدان 
نانوایي - چربي گوسفند

6-ضرورت - قورباغه درختي - رقیب تام
۷- سوریه قدیم - زنداني کردن - انصاف - 

آب روستایي
۸- حیوان عسل دوست - دائم و همیشه - 

نوعي پرتقال
۹- صدمه - میــان - از ماه هــاي قمري - 

همنشین برهمن
۱۰- روش و طریقــه - حرف نــدا - پدال 

دوچرخه
۱۱- عدد بلبــل - چنــگک - دور دهان-

پیشروي گله
۱۲- مو طالیي - مددکار - اعضاي کابینه

۱3- تصدیق روسي - مصیبت و گرفتاري - 
زین و برگ - فرزند

۱۴-بازاریاب - بوي خوش - اثر پا
۱۵- حقه باز و متقلب - خجل و شرمنده

عمودی
۱- غمگین کننده - خانه خراب و آواره
۲- صفار - کفر و ناسپاسي - گوشه ها

3- نفي تازي - ابریشم پست - خزنده گزنده 
- طال

۴- کرانه رود - چوب سوزاندني - روز عرفه 
- یار کلنگ

۵- رشد و بالیدگي - مي دهند تا رسوا کنند 
- جسم و کالبد - از حروف یوناني

6- آگاه و مطلع - احاطه شده - سنگدلي
۷- بازگشت و رجوع - رایحه - ابزار و وسیله 

- عالمت مفعولي
۸- راهنماي دریایي

۹- ازخواهران برونته - بخیه درشت
- دندانه سوهان - عمل باریدن

۱۰- بخت آزمایي - ماده اي خوشبو به رنگ 
خاکستري - سرود و آواز

۱۱- کارهــا و دســتورها - مــادر بزرگ- 
جشنواره سینمایي فرانســه - فرآورده اي 

نفتي
۱۲- اسباب خانه - مته برقي - موش خرما 

- تکرار حرفي از الفبا
۱3- اندازه و قامت - پسران و فرزندان - هر 

بخش از کتاب - امر از زاییدن
۱۴- صاحب و مالک - بي سواد - نوعي نان

۱۵-افراط نکردن در کاري و حد وسط کار 
را گرفتــن - تلکه کــردن و در مضیقه قرار 

دادن کسي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 14

15

15        14        13        12        11        10        9           8         7        6         5         4           3          2          1     

 15     14    13   12    11     10      9      8     7      6      5      4      3      2      1     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14
15

23
80

ره 
ما

 ش
ول

جد
ب 

جوا

سیره بزرگان

فاطمه کاویانی

شاید آن روزی که اولین تالش ها برای تاسیس ذوب آهن آغاز شــد و رویای دیرین ایرانیان از زمان سلسله قاجار به ثمر نشست، در ذهن هیچ کس 
نمی گنجید که روزگاری این غول دشــت طبس به این نقطه برســد و چندین دهه تالش بی وقفه را که آثار هر روزش بر پیکر آهنین آن باقی است 

پشت سر گذارد.
هرچند در ابتدای کار، کارشناسان روس، ظرفیت ۵۵۰ هزار تن را برای ذوب آهن در نظر گرفتند؛ اما با اجرای طرح های توسعه و احداث کوره شماره۲، 
که سال ۱36۲ به اتمام رسید بر ظرفیت تولید آن افزوده شد و تا سال ۱36۷ با خرید دو دستگاه ماشین ریخته گری مدرن از کشور ایتالیا و نصب آن 
این کارخانه به ظرفیت اسمی خود یعنی یک میلیون و نهصد هزار تن رســید و در ادامه با تالش کارشناسان خود موفق شد بیش از ظرفیت اسمی 
خود یعنی بیش از ۲/۲ میلیون تن در سال تولید کند . هم اکنون با توجه به ظرفیت موجود ، تالش و همت واالی سخت کوشان این شرکت ، تولید 
ساالنه محصول نهایي به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده است .  ضمن اینکه در سال جاری ریل ملي و تیرآهن بال پهن سایز 3۰ نیز براي اولین بار 

در ایران توسط ذوب آهن تولید شد . 
حکایت ذوب آهن در این چند دهه عمر ثمر بخش خود شباهت شگرفی با زندگی و سرنوشت ایرانیان داشته است. این کارخانه با تولد خویش اولین 

شعله های صنعتی شدن را در سرزمین ایران روشن کرد و مایه امیدواری شد که با حرارت خود کوره  صنعت ایران را بر افروزد.
ذوب آهن، هم پای همه ایرانیان در انقالب اسالمی ۱3۵۷ پیروز شد و با اعزام کارکنان خود و ساخت قطعات مورد نیاز پا به پای رزمندگان از خاک میهن 
دفاع کرد، شهید و جانباز داد و به انتظار آزادگان خود نشست. در سال های بازسازی پس از جنگ به سازندگی پرداخت و با نیروی انسانی متخصص 
و ورزیده خود در احداث و پشتیبانی صنایع مختلف به خصوص صنایع فوالدی سراسر کشور نقش مهمی ایفا کرد و فرهنگ صنعتی را توسعه داد به 
گونه ای که لقب مادر صنعت فوالد ایران را از آن خود کرد. ضمن اینکه بــا افزایش ظرفیت تولید و افزایش تنوع محصوالت و بهبود کیفیت محصول 

به شهرت جهانی دست پیدا کرد.
همزمان با تدوین سند چشم انداز ۲۰ساله ایران به موفقیت هایی همچون، احداث کارخانه فوالدسبا، اجرای طرح توازن، پیاده سازی ERP، دریافت 
گواهینامه های مختلف از جمله تندیس بلورین تعالي سازمانی و گواهینامه های مدیریت کیفیت و زیست محیطی، کسب عنوان صادرکننده نمونه و 
گسترش صادرات به کشورهای اروپایی، حضور در بورس فلزات ، کسب تندیس طالیی حقوق مصرف کنندگان و چندین رکورد تولیدی دست یافت. 
تاثیر ذوب آهن اصفهان بر صنعت کشور به گونه ای است که برخی از صاحب نظران ، تاریخ صنعت کشور را به دو دوره قبل و بعد از تاسیس این مجتمع 
عظیم صنعتی تقسیم کرده اند. این شرکت همچون دانشگاهی بزرگ با تمام امکانات آموزش کاربردی ، در خدمت کشور قرار گرفت و فرهنگ صنعتی 

را در کشور نهادینه ساخت و صنعت مدرن در ایران از افق ذوب آهن اصفهان طلوع کرد . 
آینده این مادر صنعت نیز آنچنان که در طرح های توسعه آن رقم خورده، همپای سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران با توسعه ایران و سرنوشت ایرانیان 
پیوند ناگسستنی دارد. آینده ای که می تواند با تاکید بر علم، کارشناسی، فن آوری، کارگروهی، تعهد به کار، مدیریت صحیح، مشارکت کارکنان در 

مدیریت و... توسعه همه جانبه و پایدار را برای ذوب آهن و ایران رقم بزند.
  علی حسین غریبی

یادداشتی به مناسبت نیم قرن حیات سبز ذوب آهن اصفهان؛
طلوع صنعت مدرن در ايران از افق ذوب آهن اصفهان
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