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سالم ذوب آهن به نایب قهرمانی
نکته به نکته با برد سبزپوشان اصفهانی مقابل سرخ پوشان تهرانی؛

مردم از خدمات جامع سالمت استفاده کنند
استاندار اصفهان خواستار شد:

11

10 درصد تولیدات دارویی کشور در اصفهان
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:
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آیت ا... مظاهری:

 هم سو بودن شهرداری و شورا
 به سود مردم است

زعیم حوزه علمیه اصفهان در دیدار با اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان با تبریک اعیاد مبارک شعبانیه و ضمن قدردانی از 
وحدت موجود در شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 

زمانی که شهرداری و شورای شهر هم سو و همگام باشند...

بازار چادر مشکی در تسخیر چینی ها
 بررسی چالش های صنعت نساجی در استان اصفهان؛

 فرمانده انتظامی استان خبر داد: 

کشف بزرگ ترین محموله هروئین و مورفین تاریخ اصفهان

10

یک سازمان دولتی در نظر دارد امالک زیر را از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند. 

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی )97/02/04( تا پایان وقت 
اداری روز شنبه مورخ 97/02/15 همه روزه از ساعت 8:30 الی 16:00 برای 
کسب اطالعات و خرید اســناد مزایده به دفتر فروش به نشانی تهران، 
میدان آرژانتین، خیابان شهید مغنیه، جنب بانک سپه، پالک 7، واحد 
9، تلفن 02188882188 و 02188787852 و 02188787859 یا به 
نشانی اصفهان خیابان دانشگاه روبروی آتش نشانی نرسیده به سه راه 
حکیم نظامی، مجموعه ورزشی 22 بهمن، جنب سالن همایش های کوثر. 

تماس:0 3629557-031  مراجعه فرمایند.

آگهی مزایده شماره 97/122/هـ .ف

موضوع ردیف
پالک ثبتیمزایده

مساحت)مترمربع(

مالحظاتآدرسقیمت پایه)ریال(
اعیانیعرصه

1
ششدانگ 
11 قطعه 

زمین

همگی مفروز 
و مجزی 

شده از پالک 
 22483

فرعی از پالک 
4999 اصلی 
بخش 5 ثبتی 

اصفهان

5443/76-452/941/250/000

اصفهان 
خیابان 

فرایبورگ 
باالتر از اداره 

کل راه و 
شهرسازی

نوبت اول از 
مرحله اول 
با وضعیت 
موجود و 
با توجه 

به شرایط 
مشخصات 

مزایده

هیأت فروش

آگهی مناقصه عمومی دو مر حله ای
شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی اجرا نماید.

مبلغ سپرده)ریال(ساعت بازگشایی پاکاتتاریخ بازگشایی پاکاتشماره مناقصهموضوع مناقصه و مزایدهردیف

1
تجدید مناقصه تدوین مدل مرجع 

معماری سازمانی
1597/9797/02/188:30400/000/000

مدت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 97/02/04 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/02/08 در قبال فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده به حساب 
جاری سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان

مدت تحویل پیشنهادات: از روز یکشنبه مورخ 97/02/09 به ترتیب جدول فوق تا ساعت  7 و 7/30 صبح روز سه شنبه مورخ 97/02/18
محل تحویل پیشنهادات: اصفهان چهار باغ باال خیابان شریعتی دبیرخانه شرکت توزیع برق استان اصفهان 

تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریزی به حساب جاری سپهر صادرات به 
شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
سایر توضیحات:

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های اصفهان امروز و زاینده رود بعهده برنده مناقصه  می باشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی 4274 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

3- اسناد و مدارک و اطالعات کامل این مناقصه در سایت اینترنتی معامالت  توانیر به آدرس: http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسی می باشد همچنین آگهی این 
مناقصات در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسی می باشد.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضا و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل 

گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/02/15
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/02/16

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 335(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/02/04

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب فرعی های شرق 97-1-24
بلوار معلم در شهر خوانسار)4( )با ارزیابی کیفی(

تملک دارایی های سرمایه ای)اسناد 
خزانه اسالمی - اوراق 
مشارکت یا سایر منابع(

13،452،423،217673،000،000

احداث ایستگاه پمپاژ 4 پمپه 90 کیلو 97-1-25
واتی و مخزن 1000 مترمکعبی شهر 
مدیسه منطقه لنجان )دو مرحله ای (

تملک دارایی های سرمایه ای)اسناد 
خزانه اسالمی - اوراق 
مشارکت یا سایر منابع(

22،121،166،0001،107،000،000

هفته فرهنگی اصفهان در حالی آغاز شده که مردم در 
زیبا ترین ماه سال،کامشان تلخ از کشمکش ها بر سر آب 
و سیاست های مبهم مسئوالن در این زمینه است. اگر 
چه کم آب ترین سال های  آبی را می گذرانیم و اصفهان 
بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به توجه و نگاه ویژه مدیران 
استانی و کشوری دارد اما شهر  با وجود تمام نامهربانی 
ها و نداشته هایش، باز هم زیباست. زاینده رود بخش 
بزرگی از زیبایی اصفهان است؛ اما هنوز هم اردیبهشت 
می تواند گوشه ای از بهشــت را در این شهر تداعی  و 
گردشگران را بهت زده کند. اصفهان هنوز هم زیباست؛ 
 همان جا کــه  باران بر ســر مناره های مســجد امام
 بی وقفه می بارد و دهانه هــای پل خواجو از هیاهوی 
مردم و گردشگران پر می شود. زندگی البه الی همین 
خنده های ســرخوش بچه ها در میدان شگفت انگیز 
نقش جهان اســت، در پیچ و خم بازارهای سنتی آن...
زندگی با زیبایی های بی شــمارش در اصفهان جاری 
است و مردم اگر چه هنوز هم چشم انتظار آوای زیبای 
زاینده رود هستند؛ اما چیزی که شهر را از همیشه زیبا تر 
می کند، امید است و مردمی که دوش به دوش این نماد 
را در شهر جاری کرده اند. امسال هفته فرهنگی اصفهان 
در سایه هجمه های نبود آب و دلخوری های صنفی و 
مردمی از این اتفاق شروع شــده است؛ رویدادی که با 
هدف ترویج امید و نشاط و با شعار شهری که دوستش 
 دارم تالش مــی کند تا بــار دیگر مــردم را به عرصه 

زیبایی های زندگی در اصفهان بازگرداند. 

 اصفهان 
تنها زاینده رود نیست

مرضیه محب رسول
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ترامپ در حالی خود را برای مذاکره با کره شمالی 
بر سر برنامه هسته ای این کشــور آماده می کند 
که نه تنها پیونگ یانگ بلکه کل دنیا چشــم به راه 
تصمیم گیری رییس جمهور آمریکا در مورد اولین 
تجربه مذاکرات هسته ای یعنی برجام هستند. در 
حالی که سیاســتمداران و محافل سیاسی دنیا به 
آمریکا توصیه می کنند تا از برجام خارج نشــده و 
ایران را در مسیر هســته ای شدن قرار ندهد اما به 
نظر می رسد حلقه مشاوران تندروی وی در آستانه 
متقاعد کردن ترامپ برای نقض برجام هســتند. 
اخیرا روزنامه تایمز لندن در گزارشی تحت عنوان 
»هشدار ظریف محاسبات ترامپ را پیچیده کرد« 
به آمریکا هشــدار داده که بنابر اعــام وزیر امور 
خارجه ایران این کشــور اعــام آمادگی کرده که 
برنامه هسته ای خود را در صورت خروج آمریکا از 
برجام »با جدیت دنبال کند«. به نظر این روزنامه 
به این اظهارات به  گونه ای حســاب  شــده مطرح 
شده تا کار رییس جمهوری آمریکا که خود را برای 
گفت وگو با کیم جونگ اون درباره برنامه هسته ای 
کره شمالی آماده می کند، دشوار نماید. این نشریه 
افزود: محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه ایران 
گفته اســت که تهدید آمریکا بــرای بازگرداندن 
تحریم هایــی که در ســال 2015 لغو شــد پیام 
خطرناکی را ارسال می کند که نمی توان به سخنان 
آمریکا اعتماد کرد. این امر همچنین سبب می شود 

که کره شمالی دست از توقف برنامه هسته ای خود 
بکشد. در حالی ترامپ کمتر از یک ماه دیگر برای 
ماندن یا ترک برجام فرصــت تصمیم گیری دارد 
رقبای اروپایی در حال تــاش برای متقاعد کردن 
وی برای ماندن در این اتحاد اســتراتژیک هستند. 
این مسئله مشخصا در سفر دیروز مکرون، رییس 
جمهور فرانسه به آمریکا و نیز سفر آنگامرکل، صدر 
اعظم آلمان که روز جمعه هم زمان با نشست تاریخی 
رهبران کره شمالی و جنوبی، با ترامپ در کاخ سفید 
به چشم می خورد مقامات آلمانی تاکید کرده اند 

که مرکل در مورد برجام و تصمیم آمریکا با رییس 
جمهور مذاکره خواهد کرد این در حالی اســت که 
مقامات آمریکایی اذعان دارند که وضعیت ایران و 
کره شمالی به یکدیگر مرتبط است. همچنین ترامپ 
برای خروج از برجام باید از سد دو رقیب سرسخت 
خود یعنی چین و روسیه نیز بگذرد این در صورتی 
است که چین نقش مهم و اساسی در مذاکرات کره 
شــمالی با آمریکا و تعلیق فعالیت های هسته ای 
این کشــور دارد و در صورت عقب نشینی آمریکا از 
برجام، چندپارگی در متحدان و طرفداران درگیر در 

برجام  روی خواهد داد کشورهایی که واشنگتن به 
حضور و اتحاد آن ها برای تحریم جدی علیه ایران 
نیاز شــدیدی دارد و در نتیجه اهرم فشار از سوی 

واشنگتن در این خصوص از بین خواهد رفت.
 وال اســتریت ژورنال نیز در مطلبی ضمن مرتبط 
بودن موضوع ارتباط میــان مذاکرات آمریکا و کره 
شــمالی با توافق هســته ای ایران عنوان کرده که 
افراد ذی ربط در توافق هســته ای، مدت هاســت 
مي گویند ممکن است سرنوشــت این توافقنامه، 
بر دیپلماسي کره شمالي تأثیر زیادي داشته باشد. 
این افراد این استدالل را مطرح کرده اند که خارج 
شدن ترامپ از توافق هسته ای سال 2015 با ایران 
موجب خواهد شد، رهبر کره شمالي به این نتیجه 
برسد که نمی تواند بر تضمین های امنیتي که وي 
قطعا در ازاي محدود کردن برنامه هســته ای خود 
خواستار دریافت آن ها از آمریکاست، حساب کند. 
به نظر می رســد اقدام پیش دستانه کره شمالی در 
تعلیق فعالیت های هسته ای و اشتیاق پیونگ یانگ 
برای باز کردن درهای کشور بر روی نظام بین الملل 
موجب شــده تا دولت مردان امریکایی برای خروج 
از برجام و بــر هم زدن توافق هســته ای با ایران در 
تنگنای سیاســی قرار بگیرند تصمیم ترامپ در ماه 
آینده میادی نه تنها سرنوشت حل و فصل مسایل 
هســته ای از طرق دیپلماتیک در سطح بین المللی 
بلکه آینده قدرت و توان هسته ای در عرصه مشروع 
 بین المللی را با چالش های اساســی روبرو خواهد

 کرد.

تظاهرات مسلمانان و غيرمسلمانان؛
 اعتراض عليه افزايش تعرض

 به زنان در هند
گروه هاي مختلف مســلمان و غیر مسلمان در 
حیدرآباد هند در اعتــراض به فضاي نا امن براي 
زنان و دختران در این کشــور تظاهرات برگزار 
کردند. در این تجمع هــاي اعتراضي، معترضان 
با در دست داشــتن پاکاردهایي در محکومیت 
تعرض به زنان در مناطق مختلف هند، از دولت و 
مقامات قضایي این کشور خواستند براي مقابله 
با متجاوزان اقدام کننــد .همچنین معترضان از 
مقامات قضایي هند خواستند براي متجاوزان و 
قاتان » آصفه« دختر بچه هشت ساله کشمیري 
که ســه ماه قبل مورد تجاوز گروهي قرار گرفت 
حکم اعدام صادر کند .معترضــان اعام کردند 
تجاوز به زنان و دختــران جایگاهي در فرهنگ 
مردم هند ندارد و قوانین و مقررات علیه متجاوزان 
باید به گونه اي باشــد که در برابر چنین جرمي 

بازدارنده باشد .

ترس از ايران سبب تجديد نظر 
تل آويو در  رزمايش آالسکا شد

 اسـرائیل به دلیل بـاال گرفتـن تنش ها بـا ایران 
و احتمـال واکنش تهـران به حملـه T۴ تصمیم 
بـه کاهـش سـطح حضـور خـود در رزمایـش 
آالسـکا گرفته و نیروی هوایـی اسـرائیل در این 

رزمایـش شـرکت نمـی کند.
در همیـن رابطـه ارتـش رژیـم صهیونیسـتی 
بـا صـدور بیانیـه ای اعـام کـرد کـه جنگنـده 
هـای ایـن رژیـم در رزمایش ذکر شـده شـرکت 
نمی کنند.پـس از حملـه رژیم صهیونیسـتی به 
فرودگاه T۴ سـوریه، مقامـات تل آویـو به دلیل 
ترس از اقدام تافـی جویانه جریـان مقاومت، به 
طور مرتـب ایـران را تهدید کـرده انـد.در همین 
رابطـه، »آویگـدور لیبرمـن« وزیـر جنـگ رژیم 
صهیونیسـتی گفتـه بـود: »آنهایی که اسـرائیل 
را تهدیـد می کننـد بداننـد کـه بایـد بهـای آن 

را بپردازنـد«.
در خصـوص تهدیدهـای هـر روزه مقامـات 
صهیونیسـتی، »بنیامیـن نتانیاهـو« نخسـت 
وزیـر رژیـم صهیونیسـتی، نیـز مدعـی  شـده 
بـود کـه ارتـش اسـرائیل آمـاده تـر از هـر زمان 

دیگـری اسـت.

فهرست هدايای نمادين 
ماکرون و ترامپ، فاش شد

رسـانه های غربـی از هدایـای نمادیـن کـه قـرار 
اسـت در دیدار رییس جمهـور فرانسـه از آمریکا 
میـان رهبـران دو کشـور رد و بـدل شـود پـرده 

برداشـتند.
شـبکه سـی ان ان آمریـکا در ایـن بـاره نوشـت 
کـه »مانیـا ترامـپ« همسـر رییس جمهـور 
آمریـکا قـرار اسـت تکـه ای از یـک صندلـی که 
بـه دسـت »پیـر آنتـوان« طـراح فرانسـوی کـه 
در دوران »جیمـز مونـرو« پنجمیـن رییـس 
جمهـور آمریکا در سـال هـای 1۸1۷ تـا 1۸25 
در کاخ سـفید مشـغول به کار بود، سـاخته شده 
اسـت را بـه همسـر ماکـرون هدیـه دهد.عـاوه 
بـر آن ترامـپ قـرار اسـت به همتـای فرانسـوی 
خـود آلبومـی از تصاویـر و یـک فنجان نقـره که 
امضـای مانیـا و ترامـپ روی آن اسـت را هدیه 
دهـد.کاخ ریاسـت جمهـوری فرانسـه اعـام 
کـرد کـه ماکـرون تصمیـم دارد یـک درختچـه 
بلوط متعلـق بـه مـکان درگیری هـای اصلی در 
جنـگ جهانـی اول کـه نیـروی دریایـی آمریکا 
با حملـه آلمـان مواجه شـد را بـه ترامـپ هدیه 
 دهد. ایـن درختچه متعلـق به 100 سـال پیش 

است.

ریل توافق با کره شمالی از برجام می گذرد
فرمانده نيروی دریایی ارتش:

بهره مندی از منافع دريا 
متکی به اراده کشورهاست

فرمانده نیــروی دریایی ارتــش جمهوری 
اسامی ایران گفت: بهره مندی از منافع دریا 

متکی به اراده خود کشورهاست.
امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی 
دریایی راهبردی ارتش جمهوری اســامی 
ایران در اجاس فرماندهان نیروهای دریایی 
کشورهای حاشیه اقیانوس با بیان اینکه دریا 
برای تمامی ملت ها فرصتی بزرگ محسوب 
می شــود، اظهار کرد: بهره برداری صحیح از 
دریا امنیت، رفاه، ثــروت و منزلت به همراه 
دارد؛ به همین دلیل اتصال به دریا بخشی از 
وزن ژئوپلتیک کشورهای ساحلی و دریایی 

محسوب می شود.

وی ادامه داد: امنیــت دریایی حاصل توجه 
کشورهای ساحلی به دریاهای اطراف خود، 
آگاهی محیطی از دریا، تشکیل ائتاف های 
هم افزا برای دســتیابی به امنیت و ممانعت 
از تحمیــل ترتیبــات امنیتــی نامطلــوب 
توســط دیگران را فراهم می کنند.خانزادی 
تصریح کــرد: مهم ترین دلیل بــرای تاکید 
بر این موضــوع که امنیت مناطــق دریایی 
جهان باید توسط کشــورهای همان منطقه 
تامین شــود، این اســت که حضور دیگران 
نوعی ترتیبــات امنیتی را بــه منطقه مورد 
نظر تحمیــل می کند کــه نمی تواند ضامن 
منافع جمعی همه کشورهای منطقه باشد. 
همزمان با برگــزاری این اجاس ریاســت 
اجاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای 
حاشیه اقیانوس هند رسما به نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســامی ایران واگذار شدو 
فرمانده نیروی دریایی بنگادش که کشــور 
او از ســال 201۶ تا 201۸ ریاست اجاس 
IONS  را در اختیــار داشــت، در حضــور 
سرلشکر باقری، رییس ســتادکل نیروهای 
مسلح کشورمان، ریاست اجاس فرماندهان 
نیروی دریایی کشــورهای حاشیه اقیانوس 
هند را با اهــدای یک تلســکوپ نمادین به 
امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی 
 دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران واگذار

 کرد. 

آیت ا... هاشمی شاهرودی:
تقويت مقاومت، قدرت های 

سلطه گر را بيچاره کرد
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
بحث مقاومــت و تقویت جبهــه مقاومت، 
قدرت های سلطه گر به ویژه آمریکا را بیچاره 
کرده اســت.آیت ا... ســید محمود هاشمی 
شــاهرودی در دیدار جمعــی از مدیران و 
مسئوالن نظام ، اجرایی کردن منویات رهبر 
معظم انقاب در دوره جدید فعالیت مجمع را 
اولین اولویت این نهاد انقابی در سال جدید 
دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم این منویات 

عالی را به نحو احسن اجرایی کنیم.
وی افــزود: مجمــع، بــازوی رهبــری در 
سیاست گذاری اســت و این وظیفه مهم در 
کنار سایر مسئولیت های این نهاد، مجمع را 
به عنوان ابتکاری ماندگار از حضرت امام) ره( 

مطرح کرده است.
آیت ا... هاشمی شــاهرودی گفت: سیاست 
های کلی روح و محتوای یک نظام سیاسی را 
تشکیل می دهد که در ابعاد مختلف سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، نظامی و امنیتی 
می تواند ارزش هــای انقاب مــا را به دنیا 

معرفی کند.

حسام الدین آشنا
 مشاور رییس جمهور:

دیدگاه

عضو هیئت رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: 
تنها مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی 
و تلویزیونی بر عهده صدا وسیماست و هنوز در مورد 
موضوع فضای مجازی در این کمیســیون تصمیم 
گیری نشده اســت.فاطمه ذوالقدر در مورد حاشیه 
های خبر واگذاری صدور مجوز فضای مجازی به صدا 
و سیما گفت: خبری از ســوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس در رسانه ها منعکس شــد مبنی بر این که 
کمیسیون فرهنگی مجلس مصوب کرده مسئولیت 
صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای 
مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده صدا و سیما 
باشد در حالی که این خبر درست کار نشده است.وی 
افزود: این در حالی است که طبق مصوبه روز گذشته 
کمیسیون مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات 
رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن بر عهده 
صدا و سیما اســت و بخش مربوط به فضای مجازی 

در آن نیست.

کميسيون فرهنگی درباره فضای 
مجازی تصميم نگرفته است

نماینده مجلس: 

پارلمان

کافه سیاست

عکس  روز 

کره جنوبی تبليغات مرزی عليه 
پيونگ یانگ را متوقف کرد

دیگر مدیر دوتابعیتی نداریم

پیشنهاد سردبیر:

مشاور رییس جمهور با اشاره به اولین نشست 
مشترک ســه قوه، عزم مشــترک، همدلی و 
همراهی را شــاخصه مهم حاضــران در این 
نشست توصیف کرد.وی گفت: اولین نشست 
مشــترک ســه قوه معانی عمیــق و برکات 
فراوانی داشت. نمایندگان ســه فراکسیون با 
صریح ترین زبان ممکن دغدغه ها و ماحظات 
خود را بیان کردنــد؛ پس از آن رییس مجلس 
در سخنانی مفصل و بســیار دقیق معضات 
کشور و کاستی های هر سه قوه را در تعامل با 
یکدیگر  برشمرد. سپس رییس قوه قضائیه به 
پیشرفت های قوه  قضائیه در برقراری عدالت 
پرداخت و برای کمک به دولت اعام آمادگی 
کرد.آشنا تصریح کرد: در این نشست در چهره 
مسئوالن عزم مشــترک، همدلی و همراهی 
مشــهود بود. پس از مدتی احساس کردم که 

بوی بهبود ز اوضاع جهان می آید.

 بوی بهبود
 ز اوضاع جهان می آيد

محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه:

سیاست خارجی

معـاون اول رییـس جمهور گفـت: ۷ماه اسـت که 
جلسات سـتاد مبارزه با مفاسـد اقتصادی را برگزار 
نکـرده ام، در زمـان خـودش توضیـح می دهـم که 
چرا این جلسـات را تشـکیل ندادم البتـه امیدوارم 
نخسـتین جلسـه ایـن سـتاد پـس از مـدت هـا 
تعطیلی در مـاه جاری تشـکیل شـده و بحث های 

جـدی پیرامـون آن مطرح شـود.
 معـاون اول رییـس جمهور، بـا بیان اینکه مسـائل 
مهمی پیـش روی کشـور اسـت کـه نیازمنـد این 
بـوده که بـا کمـک ملـت و دسـتگاه هـای مختلف 
ایـن مسـائل حـل و فصـل شـود، گفـت: در بیـن 
این مسـائل برخـی از لحـاظ تکنیکال هیـچ راهی 
بـرای رفـع آن وجـود نـدارد، هماننـد مسـائل آب 
و مسـائل زیسـت محیطـی امـا مسـائل کشـور 
در حـال حاضـر بـه یـک مرحلـه ای رسـیده کـه 
 راهـکار سیاسـی نقـش اساسـی و کلیـدی در آن

 دارد.

جلسات ستاد مبازه با مفاسد 
اقتصادی تشکيل نشده است

جهانگيری:

دولت

وزیر امور خارجه در مصاحبه بــا المانیتور 
گفت: اروپاییان باید از فرصت دیدار با ترامپ 
برای تشــویق او به حفظ تعهدات آمریکا در 
برجام اســتفاده کنند به جای اینکه سعی 
کنند او را تســکین بدهند. من فکر می کنم 
اگر آن ها منافعی در سر دارند و منافع اروپا را 
دنبال می کنند باید از این امکان برای تشویق 
ترامپ نه فقط برای ماندن در توافق هسته ای 
که برای اجــرای تعهداتش با حســن نیت 
استفاده کنند.وزیر خارجه ایران تاکید کرد: 
ایران بر اساس منافعش تصمیم می گیرد، یا 
ایران باید بتواند به منافع اقتصادی دســت 
پیدا کند، یــا آمریکا آمــاده توقف اقدامات 
15 ماه اخیرش برای تغییر فضای تردید در 
ایران باشد. این سیاست باید متوقف شود و 
ما معتقدیم ماکرون و مــرکل باید ترامپ را 

قانع کنند .

اروپايی ها به جای تسکين 
ترامپ را تشويق کنند

پیشخوان

بین الملل

محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت در نشســت خبری خود با 
اصحاب رسانه، اظهار کرد: هر سال همه برنامه ها و اهداف در سندی 
تحت عنوان بودجه منعکس می شود. پیش بینی منابع و مصارف 
در سال 9۶ براساس گزارش خزانه 320 هزار میلیارد تومان بوده 
که نسبت به ســال قبلش 13 درصد افزایش داشته است.معاون 
رییس جمهور با بیان اینکه ارز ۴200 تومان را برای همه کاالهایی 
که باید ثبت سفارش شــوند پرداخت می کنیم، گفت: البته برای 

برخی کاالهای اساسی ارز 3۸00 تومان پرداخت می کردیم این 
قبیل اقام را باید با همان ارز 3۸00 تومانی بیاورند.ســخنگوی 
دولت افزود: بعد از قضایای اوکراین یکی از کشــورها که تحریم 
شده بود از ما خواست تا تجارب  خود را در اختیارشان  قرار دهیم.

نوبخت در پاسخ به ســوالی در مورد کاوه مدنی گفت: مدیران دو 
تابعیتی تعریفی دارند. تعدادی از این افراد که در خارج از کشور کار 
می کردند هیچ گاه تابعیت ایرانی را نفی نکرده اند.سخنگوی دولت 

ادامه داد: وزارت اطاعات در خصوص مدیران دو تابعیتی موظف 
به شناسایی و نتیجه هم اعام شد. سیاست دولت این است که از 
مدیران دو تابعیتی استفاده نکند.وی تاکید کرد: براساس گزارش 
وزارت اطاعات ما تقریبا دیگر مدیر دو تابعیتی نداریم.سخنگوی 
دولت تاکید کرد: ما هم معتقد به مراقبت هســتیم تا جلوی نفوذ 
گرفته شود اما اگر بگوییم هر کسی در خارج تحصیل کرده، نفوذی 

است این برخورد افراطی است.

 سخنگوی دولت اعالم کرد:
ديگر مدير دوتابعيتی نداريم

روزنامه روسی کامرســانت به نقل از منابعی در ارتش 
روســیه گزارش داد که مســکو به زودی سامانه های 
موشکی اس 300 را به صورت رایگان به سوریه تحویل 
خواهد داد. بر اساس آنچه برخی از منابع خبر داده اند 
روسیه قصد ندارد هزینه ای برای این سامانه های دفاعی 

از سوریه دریافت کند و آن ها را به عنوان بخشی از حمایت نظامی از دمشق، به صورت رایگان در اختیار 
این کشور قرار می دهد. همچنین تا زمانی که افسران ارتش سوریه نحوه کار با این سامانه ها را فرابگیرند، 
کارشناسان روسی در هماهنگی کامل با دمشق این سامانه ها را کنترل خواهند کرد.بر این اساس، روسیه 
معتقد است تحویل دادن اس 300 به سوریه می تواند وضعیت این کشور را باثبات کرده و آمریکا و رژیم 

صهیونیستی را از انجام حمات هوایی بازدارد.

نایب رییس اول کمیسیون انرژی از تنظیم طرح سوال از 
وزیر نفت درباره دزدی 200 میلیارد تومانی در مدیریت 

اکتشاف خبر داد.
وی با بیان اینکه هنوز پیگیری ها دربــاره این موضوع به 
صورت اساسی انجام نشــده و نتیجه ای مشخص نیست، 

افزود: ابتدا اعام شد که این شــخص فرار کرده اما برخی گفتند نگویید فرار کرده و در کشور است، البته در 
حقیقت شخص خاطی بعد از دزدی ابتدا به ترکیه و از آنجا به کانادا رفته است.

وی با اشــاره به اینکه طوالنی کردن پیگیری ایــن دزدی  تنها برای کهنه کردن موضوع اســت، تاکید کرد: 
قوه قضاییه در نهایت باید بحث دزدی در مدیریت اکتشاف را پیگیری کند اما وزارت نفت اگر به فکر منافع ملی 

باشد، می توانست پول های مردم را نگاه داشته تا این طور دزدی نشود. 

روسيه اس ۳۰۰ را 
مجانی به سوريه 
می دهد

طرح سوال از زنگنه 
 درباره دزدی
 ۲۰۰ ميليارد تومانی 

  آمریکا ناچار به تصميم گيری بر سر برجام در راه مذاکره با کره شمالی است؛ 

مرتضــوی در زندان_ 
احمدی نژاد چه شد؟

کدام مرتضوی به اوین 
رفت

8 تصميم کليدی سران 
سه قوه

آخرین بــرگ پرونده 
کهریزک

صفرهای سرسام آور

پریسا سعادت
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واردات برنج آزاد شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 ماليات بر ارزش افزوده
 ماليات مترقي و پويا

 امروزه بيشتر کشورهاي جهان داراي ماليات بر 
ارزش افزوده هستند.نرخ استاندارد از ۳ درصد 
در ســنگاپور تا ۲۵ درصد در دانمارک وسوئد 

نوسان دارد.
عالوه بــر آن، در حالــي که برخي کشــورها 
تنها يک نرخ بــراي ماليات بــر ارزش افزوده 
دارند،برخي ديگر داراي نرخ هاي متعددند. مثال 
کلمبيا در حال حاضر هفت نرخ جداگانه دارد. 
همچنين اختالف قابل توجهي نيز در بازدهي 
ماليات بــر ارزش افزوده در کشــورهاي ديگر 
وجود دارد.تعدادي از کشورها کمتر از ۱ درصد 
توليد ناخالص داخلي خود را از درآمد ماليات 
بر ارزش افزوده به دست مي آورند،حال آن که 
اين رقم در برخي ديگر بيش از ۱۰ درصد است. 
مزاياي ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر ارزش 
افزوده داراي آثار اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي 
فراواني است.برخي از اين آثار عبارتند از: ايجاد 
منبع درآمــدي با ثبات و انعطــاف پذير براي 
دولت:ماليات بر ارزش افزوده در بســياري از 
کشــورها يک منبع درآمدي جديد و با ثبات 
است که به منظور پوشش هزينه هاي عمومي 
در نظر گرفته مي شــود. چون ايــن ماليات از 
مصرف اخذ مي شــود و مصرف نيــز به مثابه 
بخشــي از توليد ناخالص داخلي، کمتر دچار 
نوسان مي شــود، بنابراين اعمال اين ماليات 
نوعي درآمــد ثابت بــراي دولــت ايجاد مي 
کند و درنهايت فشــار از توليد برداشــته مي 
شــود.مديريت مصرف:وضع ماليات بر ارزش 
افــزوده در مديريت وکنترل مصــرف کاالها 
وخدمات نقش اساسي دارد، براي مثل ماليات 
بر ارزش افــزوده اهرمي بــراي محدود کردن 
مصرف محصوالت آسيب رســان مانند فست 
فودها،ســيگار ونوشــابه هاي گازدار وقنددار 

است. 

بازار

چراغ قوه

از سوی بانک مرکزی ابالغ شد؛
ممنوعيت خريد و فروش 
ارزهای مجازی به بانک ها

 بانک مرکزی اعالم کـرد به کارگيـری ابزار بيت 
کويـن)Bit Coin( و سـاير ارزهـای مجـازی در 
تمـام مراکز پولی و مالی کشـور ممنوع اسـت.در 
جلسـه سـی ام شـورای عالی مبارزه با پولشويی 
در تاريـخ ۹ دی مـاه ۱۳۹۶، بـه کارگيـری ابـزار 
بيت کويـن)Bit Coin( و سـاير ارزهای مجازی 
در تمام مراکز پولـی و مالی کشـور ممنوع اعالم 
شـد.از آنجايی کـه انواع ارزهـای مجـازی از اين 
قابليـت برخـوردار هسـتند که بـه ابـزاری برای 
پولشـويی و تامين مالی تروريسـم و به طور کل، 
جابه جايـی منابـع پولـی مجرمـان بدل شـوند، 
حوزه نظـارت بانک مرکـزی برای پيشـگيری از 
وقوع جرائـم از طريـق ارزهای مجـازی، موضوع 
ممنوعيـت بـه کارگيـری ارزهـای مجـازی را به 
بانک هـا ابالغ کـرده اسـت.از اين رو، بـا توجه به 
اهميت موضـوع، تمام شـعب و واحدهـای تابعه 
بانک ها و موسسـات اعتباری و صرافی ها بايد از 
انجام هـر گونه خريـد و فـروش ارزهـای مذکور 
و يا انجـام هـر گونـه اقدامی که بـه تسـهيل و يا 
ترويج ارزهـای يـاد شـده بينجامد، به طـور جد 

اجتنـاب کنند.

واردات برنج آزاد شد
در حالـی کـه ممنوعيـت واردات برنج براسـاس 
تصميـم وزيـر جهـاد کشـاورزی در نيمـه دوم 
سـال گذشـته هم تمديد شـده بـود، يـک مقام 
مسـئول در وزارت جهاد کشـاورزی از آزاد شدن 
مبادی اين محصول اسـتراتژيک خبـر داد.البته 
علی اکبـر مهرفـرد بهمـن مـاه سـال گذشـته 
اعالم کـرد کـه واردات برنج نـه برای تاميـن نياز 
سـال ۱۳۹۶ بلکـه بـرای سـال آينـده و تنظيـم 
بـازار شـب عيـد سـال ۱۳۹۷ آزاد شـده اسـت. 
بنابر گفتـه يـک مقـام مسـئول در وزارت جهاد 
کشـاورزی بنا بر تصميم مسـئوالن ارشد دولت، 
همـه مبـادی وارداتـی برنـج آزاد شـده و وارد 
کننـدگان تنهـا بـا رعايـت شـرايط و ضوابـط 
سـازمان اسـتاندارد و وزارت بهداشـت، درمـان 
و آمـوزش پزشـکی می تواننـد نسـبت بـه ورود 
اين محصـول اسـتراتژيک از هـر يـک از مبادی 

رسـمی کشـور اقـدام کنند.

دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت و معدن 
اعالم کرد:

افزايش ۱۳.۷ درصدی توليد 
انواع خودرو در سال ۹۶

در ۱۲ ماهه سـال ۹۶ يـک ميليـون و ۵۳۵ هزار 
و ۷۷۸ دسـتگاه خـودرو در کشـور توليـد شـد 
کـه بـا احتسـاب رقـم توليـد سـال ۹۵ کـه يک 
ميليون و ۳۵۰ هـزار و ۳۷۷ دسـتگاه خودرو بود 
۱۳.۷ درصـد افزايش يافت.بر اسـاس آمـار دفتر 
صنايـع خـودرو و نيرومحرکـه وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت در ۱۲ ماهـه ۹۶ يـک ميليون 
و ۴۴۲ هـزار و ۶۲۰ دسـتگاه خـودروی سـواری 
توليد شـد که با احتسـاب ميزان توليد در سـال 
۹۵ )يـک ميليـون و ۲۵۵ هزار و ۲۱۱ دسـتگاه( 
افزايـش ۱۴.۹ درصـدی توليـد را داشـتيم.در 
ايـن مـدت ۹۳۱ دسـتگاه ون توليـد شـد کـه 
بـا در نظرگرفتـن توليـد ۱۷۷ دسـتگاه خـودرو 
در سـال ۹۵ افزايـش ۴۲۶ درصـدی را شـاهد 
بوديم.همچنيـن در سـال ۹۶ توليـد اتوبـوس به 
يـک هـزار و ۷۸۲ دسـتگاه رسـيد و بـا افزايـش 
۵۳.۹ درصـدی توليـد مواجه بـود. در سـال ۹۵ 
حدود يک هـزار و ۱۵۸ دسـتگاه اتوبـوس توليد 

شـده بود.
گفتنی اسـت کـه توليـد انـواع خـودرو در گروه 
 صنعتـی ايـران خـودرو در سـال ۹۶ بـا افزايش 

۹ درصدی همراه بود. 

 رييس خانــه صنعت، معدن وتجــارت اصفهان 
گفت: برخی از قانون ها باعث شده که کارفرمايان 
به خاطر دريافت يارانه های دولتی اقدام به اخراج 
کارگران کنند که اين ضعــف قانون بايد برطرف 
شــود.محمدرضا برکتين اظهار داشــت: امسال 
سال ســختی برای بنگاه های اقتصادی است و از 
ســوی ديگر هم بانک ها ديگر قادر به حمايت از 
توليدکنندگان و فعاالن اقتصادی نيستند.وی بيان 
داشت: از ســوی ديگر عوامل فشاری مثل دارايی 
و بيمه ها سبب شــده که بنگاه های اقتصادی هر 
روز ضعيف تر شوند.رييس خانه صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان اعالم کرد: ضعف قانونگذار است 
 که با يکســری از قانون ها کارفرمايان را ترغيب

 می کند برای دريافت سوبسيدهای دولتی اقدام به 
اخراج کارگران کند و اينکه يک کارفرمايی از اين 
ترفند استفاده کند امری چندان عجيب نيست.وی 
ادامه داد: در حال حاضر ما در يک شرايط متالطم 
اقتصادی به سر می بريم و آشفتگی که در بازار ارز 
شاهد بوديم بالتکليفی زياد و شرايط پر تالطمی را 

برای بنگاهای اقتصادی ايجاد کرد و باعث می شود 
کارفرمايان در يک فضای ترس و بی اعتمادی به 
سر ببرند.وی افزود: طی سال های گذشته قانون 
های مختلف و بخش نامــه های متعددی تنظيم 
شده است که همين قانون و مقررات امروز حکم 
باتالقی را پيدا کرده اســت که به هيچ کس اجازه 
کوچک تريــن حرکت را نمــی دهد.رييس خانه 
صنعت، معــدن و تجارت اصفهان بيان داشــت: 
الزم است ديگر مقابل اين قوانين دست و پاگير را 

بگيريم و آنها را بشکنيم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

برخی ازيارانه های دولتی، عامل اخراج کارگران می شود
همزمان با رشــد ســودآوری فوالد مبارکه در سال 
۱۳۹۶ ســهام اين شــرکت نيز با اســتقبال باالی 
سهامداران در بورس مواجه شــد؛ به گونه ای که از 
قيمت ثبت شــده در ابتدای سال ۹۶ به رقم ۲۸۷۷ 
ريال در پايان سال دست يافت و ۱۰۴ درصد بازده 
قيمت به ثبت رســيد که با توجه به تقســيم ۱۰۰ 
ريال سود جمعا ۱۱۱ درصد بازده برای سهامداران 
شــرکت به ارمغان آورد. اين مطلب را اميرحسين 
نادری، معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت و 
تصريح کرد: در سال گذشته، فوالد مبارکه با توجه 
به رشد قابل توجه سودآوری و بهره برداری از طرح 
های توسعه، ازجمله طرح توسعه فوالدسبا، گندله 
سازی سنگان و افزايش توليد کالف و تختال، به رقم 
ســود باالتر از ۵هزار ميليارد تومان دست يافت که 
از زمان راه اندازی تاکنون، باالترين رقم ســود بوده 
اســت.نادری در ادامه افزود: در سال گذشته، سهام 
شــرکت با ميانگين ۶۱ ميليارد ريال ارزش روزانه 
معامالت، رتبــه اول را در بين شــرکت های بورس 
به خود اختصــاص داد؛ ضمن اينکه نماد شــرکت 

۲۳۴ روز کاری باز بود که نشــان از نقدشوندگی و 
سهولت در خريدوفروش سهام دارد.وی در ادامه با 
تاکيد بر اينکه شاخص کل بورس اوراق بهادار يکی 
از نماگرهای حســاس اقتصاد کشــور است، گفت: 
شاخص بورس در ســال ۱۳۹۶، از ۷۷/۴۸۵ واحد 
به ۹۶/۲۸۹ واحد رسيد و رشد ۲۴ درصدی داشت 
که فوالد مبارکه به عنوان يکــی از تاثيرگذارترين 
شــرکت ها در بورس، به تنهايی با ۳۱۴۰ واحد )از 
مجموع ۱۸۸۰۴ واحد( باعث رشــد شــاخص کل 

بورس اوراق بهادار شد.

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه بيش از ۴ برابر ميانگين کشور،  بازدهی داشته است

مديرعامل شرکت پشتيبانی امور دام استان اصفهان گفت: ذخيره گوشتی استان مطلوب است و از اين بابت در 
تامين گوشت ايام ماه مبارک رمضان مشکلی نداريم.وی با اشاره به پيش بينی افزايش قيمت گوشت در ايام 
ماه رمضان افزود: به نظر نمی رسد در اين باره شاهد افزايش قيمت باشيم چرا که گوشت دام عشاير بختياری از 
شهرستان های فريدون شهر، چادگان و فريدن به اصفهان وارد می شود.مديرعامل شرکت پشتيبانی امور دام 
با بيان اينکه سال گذشته ۴۰۰ تن گوشت گرم گوسفندی وارد شد، افزود: از ابتدای امسال هم در هر هفته ۱۰ 

تن و ماهيانه ۴۰ تن گوشت گرم گوسفندی از استراليا وارد استان اصفهان می شود.

 گوشت گران
 نمی شود

مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام استان اصفهان: خبر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،821،000
تومان

885،000نیم سکه
تومان

549،000ربع سکه
تومان

356،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

170،020
تومان

      قیمت سکه و طال

چراغ قوه مدل 8400

 12,500
تومان

چراغ قوه طرح 9

 25,500
تومان

چراغ قوه UV ونسکی 
مدل بلک الیت

 220,000
تومان

واردات غيرقانونی خودرو
بيش از ۱۵ هزار خودرو غيرقانونی وارد شــده 

است!

عکس روز

صنعت

رييس اتــاق بازرگانی اصفهان در نشســت 
بررسی فرصت های تجاری و سرمايه گذاری 
روسيه و اصفهان با بيان اينکه صادرات روسيه 
به ايران سه برابر صادرات ايران به روسيه است، 
گفت: يکی از موضوعات مهم در توسعه روابط 

بين ايران و روسيه رواديد است که کنسولگری روسيه در اصفهان می تواند نقش مهمی در تسهيل عبور و مرور بين 
دو کشور ايفا کند ضمن اينکه دو کشور در حوزه های مختلفی می توانند همکاری داشته باشند و اين تراز تجاری 
می تواند نزديک تر شود.يوری شستريوکوف نيز در اين ديدار با بيان اينکه سن پترزبورگ ساالنه ۶۰ ميليارد دالر 
صادرات کاال و خدمات دارد، عنوان کرد: اين استان می تواند روابط تجاری نزديکی با استان اصفهان در ايران برقرار 
کند.نماينده استاندار سن پترزبورگ در مجلس قانون گذاری با اشاره به ضرورت توسعه همکاری مشترک بين اتاق 

بازرگانی اصفهان و سن پترزبورگ، خاطرنشان کرد: آماده همکاری مستقيم بين سن پترزبورگ و اصفهان هستيم.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

  آماده همکاری مستقيم بين 
سن پترزبورگ و اصفهان هستيم

 مدير دفتر مديريت مصرف شــرکت توزيع برق استان اصفهان 
گفت: اصفهان به علت مواجه با بحران آب بــا کمبود توليد برق 
نيز مواجه است.مهدی ثقفی اظهار داشت: امسال نسبت به سال 
گذشته دو برابر ميزان برق توليدی کاهش يافته و دليل اصلی آن 
بحران و کمبود آب است.مدير دفتر مديريت مصرف شرکت توزيع 
برق اســتان اصفهان با بيان اينکه نيروگاه های اصفهان ظرفيت 

توليد برق خود اســتان را دارند، ادامه داد: به منظور تامين برق 
تمام خانوار برای شش گروه طرح های تشــويقی گذاشته شده 
که در صورت اســتقبال خوب، مردم و صنايع کشــاورزی از اين 
طرح ها به راحتی می توانيم مديريت بار مصرف داشته باشيم و 
خاموشی صورت نگيرد.وی با اشــاره به اينکه نزديک به ۱۰ هزار 
کشاورز ديماندی )مصرف برق آنها باال است( در اصفهان داريم که 

سال گذشته با پيوستن يک هزار و ۷۰۰ کشاورز به طرح تشويقی 
و خاموش کردن موتور برق خود در ساعات پيک مصرف يعنی از 
ساعت ۱۱ صبح تا چهار بعدازظهر توانستيم برق را مديريت کنيم، 
گفت: امســال که با کمبود دو برابری برق مواجهيم، نياز اســت 
 که تعداد بســياری از کشــاورزان از طرح های تشويقی استفاده 

کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
اصفهان با کمبود توليد برق مواجه است

بورس در اين روزها بيش از هر روز ديگری نياز به نقدينگی 
دارد. دالر ۴۲۰۰ تومانی و به طور کلی غير شــفاف بودن 
آينده بازار ارز يکی از مهم ترين موضوعاتی است که باعث 
شده شرکت های بورسی با ابهاماتی روبه رو باشند و تحليل 
گران نتوانند موضــع دقيقی درباره وضعيت ســوددهی 

شرکت ها داشته باشند.اين موضوعات سبب شده شاخص کل بازار سهام که طی ماه ها و هفته های گذشته بارها 
حول کانال  ۹۶ هزار نوسان می کرد با ترک کانال ۹۶ و ۹۵ هزار واحدی به تراز ۹۴ واحدی وارد شود.فوالد مبارکه 
اصفهان، خدمات انفورماتيک و پااليش نفت اصفهان سه نمادی بودند که  علی رغم جو ريزشی قيمت ها در بازار 
سهام سعی کردند شاخص کل را به سمت باال هدايت کنند. اين ســه نماد به ترتيب ۴۹، ۳۱ و ۲۹ واحد تاثير 
افزاينده روی دماسنج بازار سرمايه داشتند.ارزش معامالت بورس تهران به رقم حدود ۱۴۵ ميليارد تومان رسيد 
که اين رقم ناشی از دست به دست شدن ۴۸۶ ميليون سهم و اوراق مالی طی ۳۶ هزار و ۹۵۷ نوبت دادوستد بود.

با توجه به غیر شفاف بودن آینده بازار 
انتظار می رود؛

بورس دست به گريبان 
نقدينگی

طبق آمار رســمی اعالم شده از ســوی مرکز آمار 
ايران ، درصد بيکاری در کشــورحدود ۱۲ درصد و 
در اصفهان باالی ۱۴ درصد اســت که دليل اصلی 
اين افزايش نــرخ مربوط به مهاجرپذيری اســتان، 
درصد باالی جمعيت دانش آموختگان دانشگاهی، 
رکود بی ســابقه صنايع در اثر ورود بی رويه کاالی 
قاچاق، خشکســالی، کم آبی و مصاديقی از اين نوع 
است.هم اکنون در اصفهان درصد دانش آموختگان 
دانشگاهی در مقايسه با ساير اســتان ها باالتر بوده 
و افراد غير شــاغل بيشــتر از ميان اين قشر جامعه 
هستند. همچنين شرق استان اصفهان بيش از ۲۰۰ 
روستا دارد که به سبب کم آبی زاينده رود کشاورزی 
 در اين منطقــه بی رونق و به تبع کشــاورزان بيکار 

شده اند.
اکنون  نيزبرخی از صنايع دراستان  همچون کارخانه 
کاشی نيلو و شرکت پلی اکريل تعطيل يا نيمه تعطيل 
است، دقيقا مشخص نيست که صنايع همان اشتغال 
قبلی را ايجاد می کند يا کمتر از اين ميزان شده است، 
چرا که عالوه بر اين کارخانه هــا ديگر کارخانه های 
اصفهان  هم به دليل نبود درآمــد و يا ارزش افزوده 
باال و وضعيت بد صنايع بدنه کارخانه خود را کوچک 

کرده اند.
 به گفته برخی از مســئوالن متوســط بيکاری در 
استان اصفهان ۲/۶ درصد باالتر از ميانگين کشوری 
اســت که شــايد بيکاری تعداد زيادی از کارگران 
کارخانه هــا و نيز بيــکاری جوانــان تحصيلکرده 
 در اســتان اصفهــان ايــن ۲/۶ درصد را شــامل

 می شود.

۱۰۰ درصد چادر مشــکی مصرفی کشور 
وارداتی است

يکی از صنايعی که قبال در استان جايگاه ويژه ای در 
ايجاد اشتغال داشت، صنعت نساجی بود که متاسفانه 
در سال های اخير به ورطه نابودی کشانده شده است 
و اين نابودی صنايع داخلی باعث شده مردم به خريد 
کاالی وارداتی عادت کنند.رييــس اتحاديه پارچه 
فروشان اصفهان با بيان اينکه گرايش مردم به خريد 
مصنوعات نساجی وارداتی متاسفانه ريشه فرهنگی 
دارد گفت: ۱۰۰ درصد چادر مشکی مصرفی کشور 

وارداتی است.
اصفهان روزگاری قطب صنعت نساجی بوده 

است
احمد تقی زاده، رييس اتحاديه پارچه فروشان اصفهان 

در اين بــاره گفت: امروز در صنعت نســاجی پارچه 
بيشتر واردکننده هستيم با سودده بودن اين صنعت 
به دليل بی توجهی در ارائه مــواد اوليه به کارخانه ها 
امروز واردات پارچه با قوت بيشتری در کشور انجام 
می شــود. اصفهان از ديرباز قطب صنعت نســاجی 
ايران بوده و توليد انواع پارچه در ۱۱۵ ســال پيش 
اين اســتان را در جهان به جايگاه نخســت نساجی 
تبديل می کند اما توليد پارچه که ساليانه به ميزان 
زيادی به کشور وارد و قاچاق می شود چرخه حرکت 
 کارخانه ها و واحدهای توليدی پارچه در استان را کند 

کرده است.
صنعت نساجی پارچه، صنعتی سودآور و استراتژيک 
در اســتان اصفهان به شــمار می  رود امروزه واردات 
بی رويه، رکــود، ماليات بر ارزش افــزوده، باال بودن 
نرخ سود تســهيالت، جرائم بانکی تار و پود نساجی 

اصفهان را درهم تنيده و نفــس کارخانه های آن به 
شماره افتاده است. ۱۱۵ سال پيش استان اصفهان 
در صنعت نساجی جايگاه نخســت جهان را کسب 
می کند و تا جايی پيش می رود که مقام اول منچستر 
که از آن انگلســتان بوده را در توليد پارچه کســب 
می کند تا آنجا که تهديد به جنگ هم می شــود، اما 
همچنان در توليــدات با کيفيت پارچــه با واردات 
 دستگاه ها و تجهيزات پيشرفته روز قدرتمند بوديم و

 صنعت نساجی را بسيار گسترده پيش می برديم.
از تکنولوژی عقب مانده ایم

 تقی زاده ادامه داد:ما سال های سال است که در امر 
تکنولوژی از کشورهای پيشرفته عقب مانده ايم، زيرا 
در برخی از مسائل به دليل نبود صرفه هزينه ها ورود 
نکرده ايم و توجيه اقتصادی هم ندارد که بتوانيم در 
توليد يکسری از پارچه ها خودکفا باشيم و عرضه آن از 
نظر هزينه  برای مصرف کنندگان و فروشندگان پارچه 
هم به صرفه تر اســت. به عنوان نمونه ما ساليانه ۷۵ 
ميليون متر چادر مشکی در کشور نيازمنديم و ايران 
يکی از پرمصرف ترين کشورهای دنيا در چادر مشکی 
است که نياز داخل از کشورهای کره، اندونزی، تايلند 
و ژاپن وچين تامين می شــود.  همچنان قدرتمند 
هستيم اما معتقديم که ظرفيت ها نهفته مانده است، 
زيرا برای موفقيت در توليد منسوجات داخلی در وهله 
نخست بايد دستگاه های نساجی به روز شود و بعد با 
قرار گرفتن مواد اوليه مناســب و همچنين حمايت 
دولت زمينه توليد باکيفيــت آنها را فراهم کنيم. در 
حال حاضر بهترين توليدکنندگان پارچه در کشور 
کره، چين، اندونزی، هند و در برخی مسائل هم تايلند 
و ژاپن اســت و ۹۰ درصد پارچه و چادر مشکی ما با 

کيفيت باال و تنوع بسيار از کره وارد می شود. 

بازار چادر مشکی در تسخیر چینی ها
 بررسی چالش های صنعت نساجی در استان اصفهان؛

فرزانه مستاجران
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استارت آپ
۵ اولویت توسعه کسب 

وکارهای فضاپایه مشخص شد
علی صادقی نائینی، معاون توسعه کاربرد و خدمات 
فضایی در سمینار توسعه کسب وکارهای فضاپایه 
گفت: ســازمان فضایی ایران در راســتای توسعه 
کســب و کارهای فضاپایه و براســاس نیازمندی 
های کشور، ۵ حوزه کشــاورزی، خدمات شهری، 
هواشناسی، محیط زیســت و مدیریت بحران را به 

عنوان محورهای دارای اولویت انتخاب کرده است.
وی گفت: در تالشــیم تا با حمایت از توسعه کسب 
و کارهای موجود و توسعه کسب و کارهای جدید 
بتوانیم عالوه بر رفع نیازهای اساسی کشور در این 
حوزه ها، با ایجاد بســتر مناســب، ظرفیت نیروی 
انسانی تحصیلکرده و متخصص کشور را به سمت 
خلق ایده های نو و ایجاد کسب و کارهای فضاپایه 

هدایت کنیم.
در این زمینه در راســتای بسترسازی برای توسعه 
کســب و کارهای نوین و شــکل دهی زیست بوم 
کارآفرینی فضاپایه، اعضای کارگروه توسعه کسب 
و کارهای نوپای ســازمان فضایی، در ســفری به 
استان یزد، ضمن بازدید از پارک علم و فناوری یزد 
و توانمندی ها، زیرساخت ها و شرکت های فعال در 
این پارک، جلســه ای با حضور نمایندگان کسب و 
کارها، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه و شتاب 

دهنده های استان برگزار کردند.
در این زمینه جلسه ای نیز در استانداری استان یزد 
و با حضور دکتر زینی وند، معاون اقصادی استانداری 
یزد، اکرم فــداکار، مدیرکل ارتباطــات و فناوری 
اطالعات اســتان یزد، اعضای کارگــروه پژوهش، 
آموزش، نوآوری و فناوری این استان، مدیران کل 
دســتگاه های اجرایی اســتانی و اعضای کارگروه 
توسعه کسب و کارهای نوپای سازمان فضایی ایران 
برگزار شد که به معرفی توانمندی ها و ظرفیت های 
موجود در سازمان فضایی ایران، سیاست ها و برنامه 
های این سازمان در توسعه کسب و کارهای فضاپایه 
پرداخته شد.  معاون اقتصادی اســتانداری یزد با 
اشاره به وجود ظرفیت ها و زیرساخت های مناسب 
در استان یزد افزود: امروز استان یزد در حوزه های 
محیط زیست، کشاورزی و تغییرات اقلیمی و... نیاز 
به کار دانشی و تخصصی دارد و از شکل گیری کسب 
و کارهای نوین در این حوزه ها اســتقبال می کند. 
این آمادگی وجود دارد تا با تشــکیل کارگروه های 
تخصصی و بررســی های کارشناسی، نحوه شکل 
گیری و حمایت از کسب و کارهای نوین در جهت 
کمک به رفع نیازهای اســتان تدوین و به مرحله 

اجرا درآید.

به کارگیری ظرفیت 
نیکوکاران، راهی برای توسعه 
زیست بوم فناوری و کارآفرینی

در راســتای اجرایی  کردن اقــدام ملی 3-1-2 
سند راهبردی کشــور در امور نخبگان مبنی بر 
ساماندهی و گسترش پشــتیبانی های مستقیم 
و غیرمســتقیم مادی در قالب بورس، جایزه های 
مقطعی و پژوهانه از سوی ســازمان های دولتی، 
بخش خصوصی و نهادهای عمومی )وقف و خیریه( 
منطبق با پایش پیشرفت مرحله ای و اثرگذاری 
آنان، جهت دهــی و به کارگیــری ظرفیت های 
خیرین بومی به ســمت بخش های مــورد نیاز 
اجتماع نخبگانی ازجمله توسعه علمی و فناوری، 
تسهیل روند تجاری ســازی اخترعات و یا ایجاد 
زیست بوم کارآفرینی، یکی از اولویت های کاری 

بنیادهای نخبگان استانی است.
حبیب شریف؛ رییس بنیاد نخبگان استان فارس 
پیرامون ایــن اقدامات می گویــد: بنیاد نخبگان 
استان فارس در این حوزه در قالب های متنوعی 
تالش کرد با همکاری نهادها و دستگاه های دیگر، 
ظرفیت های خیرین را به مسیر مورد نیاز هدایت 
کند که در این بین می توان به جایزه پسا دکتری 
امید، جایزه تحصیلی امیــد، جایزه علمی رامک 
)در حوزه ایده پــردازی و خالقیت در زمینه علوم 
و صنایع غذایی( و جایــزه کارآفرینی ذواالنواری 

اشاره کرد.
مســعود اصفهانی؛ رییس بنیاد نخبگان استان 
گیالن نیــز دراین باره می گویــد: بنیاد نخبگان 
استان گیالن فعالیت های خوبی در بخش جلب 
سرمایه های خیرین به حوزه نخبگانی داشت که 
اعطای جایزه  علمی امام علی علیه السالم یکی از 

این اقدامات است.
رضا خانی؛ رییس بنیاد نخبگان اســتان ایالم با 
اشاره به لزوم حمایت از مستعدان برتر با استفاده 
از ظرفیت های بخش خصوصی، بر لزوم حمایت و 
پشتیبانی همه جانبه از استعدادهای موجود در 
استان تاکید دارد و تصریح می کند: اعطای بورسیه 
تحصیلی مهندس بهزاد خیری یکی از نمونه های 
موفقی بود که بــه همت بنیاد نخبگان اســتان 
ایالم اجرایی شد. با اجرای این طرح و حمایت از 
دانشجویان مستعدبرتر امید است در آینده، شاهد 
رونمایی از بورس  های تحصیلی دیگری نیز توسط 

خیرین باشیم .

فناوری

کسب و کار

فرزانه مستاجران

معضل بیکاری، معضلی است که این روزهای تمام کشورهای 
دنیا را کم و بیش در گیر خود کرده اســت کــه البته برخی از 
کشورهای پیشرفته برای برون رفت از این معضل راهکارهایی را 
اجرایی کرده اند و بعضا کار ســاز واقع شــده است. یکی از این 
راهکارها بها دادن به بخش خدماتی در کشور است زیرا بخش 
تولید دچار محدودیت هایی شــده کــه وررود به آن در دنیای 
اشتغال مستلزم هزینه بیشتری نسبت به بخش خدمات است.از 
این رو بخش خدمات در سال های اخیر جایگاه ویژه ای را کسب 
کرده است. بیشتر کشــورها توجه ویژه ای به ظرفیت های این 
بخش برای ایجاد اشتغال دارند. به عبارتی در کشورهای توسعه 
یافته این معضل با رشد و گسترش مشــاغل خدماتی برطرف 

شده است.
به گفته مسئوالن؛  در ایران ۵۰ درصد اشتغال در بخش خدمات، 
33 درصد در بخش صنعت و 1۷ درصد در بخش کشــاورزی 
است، در راستای این تحوالت، صنایع وابسته به رساننده های 
خدمات الکترونیکی و دیجیتالی از جمله اپراتورها، روز به روز 
در حال گســترش هســتند، ضمن اینکه با ظهور اپراتورهای 

مجازی تلفن همراه، شــرکت های اپراتور خدمات ارتباطی از 
حوزه انحصاری خارج شده و به ســمت رقابتی پیش خواهند 
رفت، به ویژه با توجه به گســترش کاربردهای فضای مجازی 
و خدماتی کــه در این بخش می توان ارائه داد، زمینه و بســتر 
مناسبی از موقعیت های بالقوه برای ایجاد اشتغال به وجود آمده 
 که در صورت برنامه ریزی درست درباره آن، می توان ازهمه آنها 

بهره مند شد.
سالی که در آن قرار داریم سال حمایت از کاالی ایرانی، از سوی 

مقام معظم رهبری نام گذاری شده است.
نامگذاری این سال با این نام بیانگر دغدغه ایشان برای استمرار 
 و اولویت یافتن اقتصاد خود ســاخته و غیر وابســته در کشور

 است.
 پس باتوجه به شــعار امســال باید میزان نیاز بازار برای ایجاد 
فرصت  های شــغلی در بخش صنعت، خدمات و کشــاورزی 
شناسایی شود و با ایجاد تکنولوژی نو و اصالح فرآیند مخصوصا 
دربخش خدمات، اشــتغالزایی در این حوزه توسعه یابد. البته 
زمانی کــه از کاالی ایرانی صحبت می شــود منظور کاالیی با 
کیفیت باال، بادوام، دارای خدمات پــس از فروش، برخوردار از 
استانداردهای ملی و قابل رقابت در عرصه بین المللی است که 

توسط کارآفرینان ایرانی تهیه و با کار کارگر آموزش دیده، ماهر 
و متخصص ایرانی تولید می شود.

با ظهور دستگاه های جدید در حوزه تولید که سیستم دیجیتال 
داشــته و از دقت و کیفیت باالتری نسبت به تجهیزات پیشین 
برخوردار هستند ، لزوم وجود شــاخه هایی هم چون فناوری 
اطالعات نیز به چشم می خورد و به همین دلیل است که نقش 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتــی در تحول صنایع و جوامع، 

پررنگ و غیرقابل انکار شده است.
بخش فناوری اطالعات به عنوان یکی از بخش های سودآور در 
دنیا شناخته شده است، کارآفرینان حوزه  ارتباطات و فناوری 
 )SME( اطالعات، استارتاپ ها و شرکت های کوچک و متوسط
ها نقش ویژه و مرتبطی در تضمین رشــد اقتصادی به شیوه ای 
پایدار و فراگیر دارند. آنها با پتانســیل منحصربه فردشان برای 
ایجاد تاثیر طوالنی مدت در اقتصاد جهانی، منطقه ای و ملی در 
توسعه راه حل های نوآورانه و ICT محور در تالش اند و همچنین 
در اقتصاد دانش بنیان فعلی به عنوان منبع مهم مشاغل جدید، 

به ویژه برای جوانان شناخته می شوند.
در روزگاری که اوضاع و شرایط اقتصادی نامناسبی بر کشورهای 
مختلف دنیا سایه افکنده، داشتن یک شغل مناسب با درآمدی 
باال یکی از آرزوهای همیشــگی انسان هاســت. حوزه فناوری 
و اطالعات، یکی از بخش هایی اســت که در ســال های اخیر 
بیشترین درآمدزایی و اشــتغال را به خود اختصاص داده، در 
نتیجه شغل های حوزه آی تی در صدر توجهات قرار گرفته اند.

عصر امروز، عصر تکنولوژی نام گرفته در نتیجه شــرکت هایی 
که در حوزه های فناوری، اطالعــات و تکنولوژی فعالیت دارند 
به مهندســان حوزه آی تی و افرادی که در این رشته تحصیل 
کرده اند برای هموار کردن مطالبات خــود نیاز دارند تا بتوانند 
پاســخگوی کاربران شــان بوده و در عرصه رقابت نیز به کسب 

درآمد بپردازند. 
البته تمامی این بــرآورده کردن مطالبات به بومی ســازی در 
این حــوزه برمی گردد زیــرا توقعاتی که من در ایــران از یک 
برنامه کامپیوتری در دنیای مجــازی دارم هزاران مرتبه با یک 
آمریکایی و یا اماراتی متفاوت اســت اما متاســفانه در ایران به 
این امر بومی ســازی توجه ویژه ای نشده و امید است در سالی 
 که به نام حمایــت از کاالی ایرانــی نام گرفته اســت این امر 

محقق شود.

IT کارآفرینی با بومی سازی
  راهکاری برای تحقق »حمایت از کاالی ایرانی« ؛   

83 استارتاپ در فین استارز فاینکس یازدهم

پیشنهاد سردبیر:

 83 استارت آپ 
در فین استارز فاینکس یازدهم

 مدیرعامل فرابورس ایران در اختتامیه فین استارز 2۰1۸ با بیان 
اینکه از چندین ماه قبل برای برگزاری این رویداد بزرگ برنامه ریزی 
و تالش کرده ایم گفت: از ماه های قبل تیم های استارت آپ، مربیان، 
مشاوران و سرمایه گذاران برای حضور در فین استارز ثبت نام کردند 
و با برگزاری چندین نشســت تخصصی با فعاالن حوزه فین تک، 
سرمایه گذاران و حساب رسان نتایج بسیار کیفی تری از فین استارز 

2۰1۸ در مقایسه با فین استارز 2۰1۷ به دست آمد.
امیر هامونی، گفت: در این دوره اهمیت ورود تکنولوژی های نو به 
حوزه حسابداری و حسابرسی مطرح و مفهوم بالک چین برای ورود 

به این حوزه تبیین شد.
وی تصریح کرد: تعداد ۸3 استارت آپ برای حضور در فین استارز 
امسال ثبت نام کردند که 1۴ تای آن ها از استارت آپ های شاخص 
سال گذشته بودند. همچنین 22 کارگاه تخصصی با حضور ۵3۰ 
نفر توسط مرکز مالی ایران در رویداد فین استارز امسال برگزار شد 
و ۹ کارگاه تخصصی دیگر نیز با موضوع بالک چین با استقبال 3۶۰ 

نفر، میزبان مخاطبان بود.
هامونی به برگــزاری پنل های تخصصی بــا موضوعات متنوعی 
همچــون ســرمایه گذاری جســورانه، ارزهای رمز پایــه، آینده 
حسابرسی و فین تک اشــاره کرد و گفت: نتایج این دوره در انعقاد 
چندین قرارداد ســرمایه گذاری و امضای تفاهم نامه های مختلف 
نسبت به ســال گذشته بسیار ملموس تر اســت و باید اذعان کرد 
رویداد فین استارز صرفا یک نمایشــگاه نیست بلکه یک پلتفورم 
تامین مالی و معرفی فین تک ها و اســتارت آپ های مالی اســت 
که می توان به عنوان دســتاورد ملموس فاینکس 2۰1۸ از آن یاد 
کرد. فین استارز، بزرگ ترین رویداد استارت آپ های مالی ایران، 
خاورمیانه و شمال آفریقاست. در این رویداد صاحبان استارت آپ ها، 
شتاب دهنده ها، فرشتگان سرمایه گذار و صندوق های سرمایه گذاری 
جسورانه مجالی برای شبکه سازی، دیالوگ سازنده ، معرفی ایده ها 
و فرصت آفرینی در فضایی تعاملی پیــدا می کنند. این رویداد که 
ترکیبی از فضای نمایشــگاهی، میزگردهــای تخصصی، رقابت 
اســتارت آپی، فضای شبکه سازی، جلســات تخصصی مشاوره، 
کارگاه های آموزشی و جلسات B2B است، فرصتی بی نظیر برای 
صاحبان ایده، اســتارت آپ های حوزه فین تک، شتاب دهنده ها، 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و فعاالن حوزه سرمایه گذاری 
فراهم می آورد تا با تعامل هدف مند و ســازنده به شبکه ســازی، 
یادگیری، شناسایی و بررســی چالش ها و روندهای مطرح در این 

صنعت نوظهور و اثرگذار در اقتصاد جهانی بپردازند.

 رتبه ایران در شاخص کارآفرینی جهان، ۱3 پله باال رفت
دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار گزارشی از شاخص جهانی کارآفرینی در سال 2۰1۸ منتشر کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده از شاخص جهانی کارآفرینی، رتبه کارآفرینی ایران در ســال 2۰1۸ با افزایش 13 پله در میان 13۷ کشور جهان به ۷2 
رسیده است.

گزارش منتشره نشان می دهد که رتبه کارآفرینی ایران در منطقه ِمنا )کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا( به 11 رسیده که در مقایسه با سال قبل، 
سه رتبه بهبود یافته است.

بر اساس اطالعات گزارش شاخص جهانی کارآفرینی، امسال ایران افزایش چشمگیری در امتیاز شاخص فرعی گرایش کارآفرینانه نسبت به سال قبل 
را تجربه می کند، این افزایش ناشی از تغییر ناگهانی در رکن مهارت راه اندازی کســب وکارهای نوپاست.گرایش کارآفرینانه تحت تاثیر ارکان درک 

فرصت، پذیرش ریسک، شبکه سازی، مهارت راه اندازی کسب وکارهای نوپا و پشتیبانی فرهنگی است.

کوتاه با کار آفرینی

دید و بازدید نوروزی وزیر کار با تشکل های کارگری و کارفرمایی و ابالغ بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۷ تا رشد ۱۳ پله ای ایران در شاخص کارآفرینی جهان و البته اعالم نرخ بیکاری سال ۱۳۹۶ در مجموع  روزهای پر خبر در حوزه کار و تعاون 
را رقم زد.

 اعالم نرخ بیکاری در کشور
مرکز آمار ایران در روزهای اخیر از نرخ بیکاری 12.1 درصدی در ســال 
13۹۶ خبر داد و سهم اشتغال ناقص از اشتغال کشور را 1۰.۴ درصد اعالم 
کرد. بر اساس گزارشی که از ســوی مرکز آمار ایران منتشر شده، 12.1 
درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( کشور بیکار بوده اند و بررسی روند 
تغییرات نرخ بیکاری حاکی اســت که شــاخص بیکاری نسبت به سال 
قبل از آن ۰.3 درصد کاهش یافته است .همچنین در سال 13۹۶، ۴۰.3 
درصد جمعیت 1۰ ساله و بیشــتر از نظر اقتصادی فعال بودند؛ یعنی در 
گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، تعداد شاغالن 
در سال 13۹۶ به 23 میلیون و 3۷۸ هزار و ۶13 نفر رسیده که نسبت به 
سال گذشته ۷۹۰ هزار و ۵۶1 نفر افزایش یافته است. بررسی اشتغال در 
بخش های عمده اقتصادی نیز نشــان می دهد که در سال 13۹۶، بخش 
خدمات با ۵۰.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
و بخش های صنعت با 32 درصد و کشاورزی با 1۷.۶ درصد در رده های 

بعدی قرار دارند.

 دیدار وزیر کار با تشکل های کارگری
 و کارفرمایی و نمایندگان آنها 

علی ربیعی با اعالم حمایت از ایجاد تشــکل هایی قوی و منســجم 
با صدای بلند و هویت واحد، گفت: شــنیده شدن صدای تشکل ها 
و کیفی کــردن فعالیت های آنهــا راهکاری برای قدرتمندســازی 
تشکل هاست و باید به سمت قدرتمند کردن تشکل ها برویم. وی هم 
افزایی بین تشکل ها را از دیگر عوامل قدرتمندی آن ها عنوان کرد و با 
بیان اینکه تشکل ها باید هم افزایی مشترک داشته باشند، بر لزوم سه 
جانبه گرایی در تامین اجتماعی تاکید کرد. نمایندگان تشکل های 
کارگری هم در این دیدار انتظارات و مطالبات خود را مطرح و با ابراز 
خرسندی از نحوه تعیین دستمزد ســال ۹۷ از بیمه های تکمیلی 

درنظر گرفته برای بازنشستگان ابراز رضایت کردند.

 ابالغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۹۷ از سوی وزیر کار 
بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل 
مزد روزانه ای که دریافت می کنند، 3۷۰۴23 ریال معادل 3۷ هزار تومان خواهد بود. سایر سطوح مزدی هم 
روزانه 1۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به عالوه روزانه 2۸2۰ تومان به نسبت آخرین مزد در سال 13۹۶ 
افزایش می یابد. با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 3۷ هزار تومان کمتر شود. به موجب 
این بخشنامه همچنین آن دسته کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آن ها گذشته باشد یا 
اینکه امسال دارای یک سال سابقه کار می شوند، روزی 1۷۰۰ تومان به عنوان پایه سنوات دریافت می کنند.

 اجرای طرح»ایران مهارت« برای دانش آموزان
 معاون وزیر کار گفت: اگر نظام جامع آموزش فنی و مهارتی در سال جاری تدوین شود سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای به ســمت نظام صالحیت حرفه ای پیش خواهد رفت. به گفته سلیمان 
پاک سرشت، طرح ایران مهارت با همکاری وزارت آموزش و پرورش اجرایی می شود و 
در حین تحصیل به تناسب نیازهای سنی و توانمندی ها به دانش آموزان فرصتی برای 
آشنایی با فضاهای کار داده می شــود. وی افزود: نظام آموزش عالی در تابستان هم به 
این موضوع می پردازد تا دانشجویان در رشته های کارگاهی و کارآموزی، در کارگاه های 
سازمان فنی وحرفه ای حضور یابند و ســازمان فنی وحرفه ای دفتری را در دانشگاه ها 
مستقر می کند تا دانشجویان با امکانات و رشــته های مهارتی این سازمان آشنا شوند. 
آنطور که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته با اجرای این طرح، دانش آموزان 
می توانند مجموع تجارب، مدارک و سوابق حرفه ای خود را تبدیل به گواهینامه ای کنند 
که صالحیت حرفه ای آنها را در درجات مختلف تایید می کند.اما رییس اتاق تعاون ایران 

از اقدام دولت و بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز ابراز خرسندی کرد.
بهمن عبدالهی نوسانات ارزی در فعالیت های اقتصادی کشور به ویژه صادرات تعاونی ها 
را تاثیرگذار دانست و گفت که اقدام دولت و بانک مرکزی در تک نرخی شدن نرخ ارز به شرطی که تداوم 

و استمرار یابد مطلوب است.
 وی درباره نوســانات نرخ ارز در فعالیت تعاونی ها و صادرات آن ها ابراز عقیــده کرد و گفت: به طور کلی 
نوسانات ارزی در مجموعه فعالیت های اقتصادی و فعاالن بخش تعاونی و خصوصی لطمه می زند و به صالح 
کشور و اقتصاد نیست. به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، نوســانات بازارها به ویژه نرخ ارز، صدمات 
جبران ناپذیری به بخشــهای مختلف اقتصاد و فعاالن اقتصادی می زند. رییس اتاق تعاون ایران معتقد 
است اگرچه با اعالم تک نرخی شدن ارز، دالر ۴۵۰ تومان نسبت به قیمت مبادله ای آن افزایش یافت ولی 
اگر نرخ ۴2۰۰ تومانی که برای دالر اعالم شده همچنان مستمر باشد، می تواند به تثبیت فضای اقتصاد 
کشــور و جلوگیری از نگرانی فعاالن اقتصادی کمک کند. وی نامشخص بودن نرخ ارز را موجب اختالل 
در فعالیت های اقتصادی عنوان کرد و تصمیم اخیر دولت و بانک مرکزی در اعالم تک نرخی شدن ارز را 

اثرگذار دانست.
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با بدترین گوشی های تاریخ بشریت آشنا شوید

دانستنی هاپیشنهاد سردبیر:

با بدترین گوشی های تاریخ 
بشریت آشنا شوید

 برخی گوشی های تلفن همراه به دالیل مختلف 
سوء شهرت پیدا کرده اند و در زمره بدترین ها 
طبقه بندی شده اند. در ادامه برخی از این گوشی 

های بد را معرفی می کنیم.
گوشی استورم که توسط شرکت بلک بری 
تولید شده به طور قطع یکی از گوشی های تلفن 
همراه بد تلقی می شود. این گوشی که قرار بود 
یک تلفن همراه دارای نمایشــگر لمسی موفق 
باشــد به علت گیر کردن های مــداوم، ضعف 
قابلیت لمسی نمایشــگر، عمر باتری کم و نرم 

افزارهای ضعیف مورد توجه قرار نگرفت.
در میان تولیدات موتوروال گوشــی دروید 
بیونیک که در ســال ۲۰۱۱ عرضه شد به علت 
دوربین کنــد، ناســازگاری نمایشــگر با قلم 
هوشمند گوشی، عمر باتری کم و... به محصولی 

نفرت انگیز مبدل شد.
شرکت آمازون دو سال قبل گوشی فایرفون 
را برای فتح بازار گوشــی های هوشمند عرضه 
کرد؛ اما این گوشــی پرخرج علیرغم امکانات 
مناســب به علت عمر باتری پاییــن، طراحی 
نامتعارف، ضعف برخی نرم افزارها و استفاده از 
سیســتم عامل خاص فایــر او اس که چندان 
شــناخته شــده نبود مورد توجه قرار نگرفت. 
آمازون بعد از سه ماه شکست خود را پذیرفت و 
به علت ســرمایه گذاری به منظــور تولید این 

گوشی ۱۷۰ میلیون دالر ضرر کرد.
در میان گوشــی های تولیدی سامسونگ 
گالکسی نوت ۷ یکی از بدنام ترین محصوالت 

اســت. این گوشی ظاهری 
امکاناتــی  و  زیبــا 
مناسب داشت، اما 
انفجار دهها مدل از 
این گوشی به علت 
ضعــف باتــری 
طراحی شــده و 
کــردن  داغ 
شدید باعث شد 
تولیــد  تــا 
گالکسی نوت 
۷ بــه تجربه 
ای تلخ برای 
نگ  مسو سا

مبدل شود.

خبر

بر اساس گزارش یک نشریه انگلیسی؛
گوگل به ارتفاع ۵۸ متر از هر 

کاربر اطالعات جمع کرده است
در هفته های اخیر انتشار اخباری در مورد نقض 
گسترده حریم شخصی کاربران فیس بوک باعث 
جلب توجه افکار عمومی بــه تخلفات فراوان این 
شبکه اجتماعی شده است؛ اما اگر تصور می کنید 
تنها فیس بوک در حال جمــع آوری انبوهی از 
اطالعات کاربران و فروش یا انتقال آن به شرکت 

های ثالث است، کامال در اشتباه هستید.
بر اساس گزارشی که اولین بار در نشریه انگلیسی 
سان به چاپ رسیده، میزان اطالعاتی که گوگل 
از هر کاربر جمع آوری می کند آن قدر زیاد است 
که با استفاده از آن می توان ۵۶۹۵۵۵ هزار صفحه 
کاغذ A4 را پر کرد. اگر این تعداد کاغذ روی هم 
قرار بگیرند، ارتفاع کل آنها بالغ بر ۵۸ متر خواهد 
شد. جمع آوری این اطالعات هم از طریق موتور 
جست وجوی گوگل و هم از طریق خدمات نقشه 
گوگل، جی میل و یوتیوب صورت می گیرد. گوگل 
با استفاده از ابزار مختلف خود تقریبا همه چیز را 
در مورد کاربرانش می داند.بر اساس بررسی نشریه 
ســان اطالعاتی که گوگل هــر دو هفته یک بار 
از کاربرانش 

جمــع آوری 
می کنــد ۲۳۷۳۱ صفحه 

کاغــذ A4  را پر می کند. از ایــن اطالعات برای 
نمایش آگهی هــای مرتبط با عالیق و ســالیق 
افراد استفاده می شود تا هر کاربر تنها محصوالت 
تبلیغاتی را که به آنها عالقه دارد، مشــاهده کند. 
گوگل تمامی اطالعات مربوط به وب سایت های 
مورد بازدید هر کاربر را هم در صورت استفاده از 

مرورگر کروم جمع آوری می کند.

مفاد آراء
2/104 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم مردم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه های زاينده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی دارند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی بمدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرضا ارائه نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
شماره 8679 و 1157 و 4212 و 6774 و 1158 فرعي از1 اصلي ابنيه

1. رای شــماره 139760302008000066 -  09 / 01 / 97 - زينــت الســادات امامي 
شهرضائي فرزند ســيدمهدي نيم دانگ مشــاع ازششدانگ يكباب ســاختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 4212 ) که قباًل 2. 1157 بوده ( و 8679 ) که قباًل 1. 1157 بوده ( 1157 

فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 22 / 772 مترمربع.  
2. رای شــماره 139760302008000067 -  09 / 01 / 97 - فاطمــه ســادات امامي 
شهرضائي فرزند ســيدمهدي نيم دانگ مشــاع ازششدانگ يكباب ســاختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 4212 ) که قباًل 2. 1157 بوده ( و 8679 ) که قباًل 1. 1157 بوده ( 1157 

فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 22 / 772 مترمربع.  
3. رای شماره 139760302008000068 -  09 / 01 / 97 - بدر السادات امامي شهرضائي 
فرزند سيدمهدي نيم دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان مفروزي ازپالکهاي 1158 
و 4212 ) که قباًل 2. 1157 بوده ( و 8679 ) که قباًل 1. 1157 بوده ( 1157 فرعي از ا اصلي 

ابنيه به مساحت ششدانگ 22 / 772 مترمربع.  
4. رای شماره 139760302008000069 -  09 / 01 / 97 - فخر السادات امامي شهرضائي 
فرزند سيدمهدي نيم دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان مفروزي ازپالکهاي 1158 
و 4212 ) که قباًل 2. 1157 بوده ( و 8679 ) که قباًل 1. 1157 بوده ( 1157 فرعي از ا اصلي 

ابنيه به مساحت ششدانگ 22 / 772 مترمربع.  
5. رای شــماره 139760302008000070 -  09 / 01 / 97 - سيدعلي امامي شهرضائي 
فرزند سيدمهدي چهاردانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان مفروزي ازپالکهاي 1158 
و 4212 ) که قباًل 2. 1157 بوده ( و 8679 ) که قباًل 1. 1157 بوده ( 1157 فرعي از ا اصلي 

ابنيه به مساحت ششدانگ 22 / 772 مترمربع.  
6. رای شــماره 139760302008000079 -  09 / 01 / 97 - فاطمــه ســادات امامي 
شــهرضائي فرزند سيدمهدي يک دانگ مشــاع ازششدانگ يكباب ســاختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 6774 و 4212 فرعي از ا اصلي ابنيه به مســاحت ششدانگ 71 / 421 
مترمربع درازاء 4 حبه ونهصدوچهل وسه - يكهزاروهشتصدوهشتادم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک 1158. 1 موردثبت دفترامالک موروثي ازطرف سيدمهدي و 12 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ پالک 6774. 1 انتقال عادي ازطرف سيدعلي امامي و 2 حبه مشاع از72 

حبه ششدانگ پالک 4212. 1 موردثبت دفاترامالک. 
7. رای شــماره 139760302008000080 -  09 / 01 / 97 - زينــت الســادات امامي 
شــهرضائي فرزند سيدمهدي يک دانگ مشــاع ازششدانگ يكباب ســاختمان مفروزي 
ازپالکهاي 1158 و 6774 و 4212 فرعي از ا اصلي ابنيه به مســاحت ششدانگ 71 / 421 
مترمربع درازاء 4 حبه ونهصدوچهل وسه - يكهزاروهشتصدوهشتادم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک 1158. 1 موردثبت دفترامالک موروثي ازطرف سيدمهدي و 12 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ پالک 6774. 1 انتقال عادي ازطرف سيدعلي امامي و 2 حبه مشاع از72 

حبه ششدانگ پالک 4212. 1 موردثبت دفاترامالک. 
8. رای شماره 139760302008000081 -  09 / 01 / 97 - بدر السادات امامي شهرضائي 
فرزند سيدمهدي يک دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان مفروزي ازپالکهاي 1158 
و 6774 و 4212 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 71 / 421 مترمربع درازاء 4 حبه 
ونهصدوچهل وسه - يكهزاروهشتصدوهشتادم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 1158. 
1 موردثبت دفترامالک موروثي ازطرف ســيدمهدي و 12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالک 6774. 1 انتقال عادي ازطرف ســيدعلي امامي و 2 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 

پالک 4212. 1 موردثبت دفاترامالک.
9. رای شماره 139760302008000082 -  09 / 01 / 97 - فخر السادات امامي شهرضائي 
فرزند سيدمهدي يک دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان مفروزي ازپالکهاي 1158 
و 6774 و 4212 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 71 / 421 مترمربع درازاء 4 حبه 
ونهصدوچهل وسه - يكهزاروهشتصدوهشتادم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 1158. 

1 موردثبت دفترامالک موروثي ازطرف ســيدمهدي و 12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالک 6774. 1 انتقال عادي ازطرف ســيدعلي امامي و 2 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 

پالک 4212. 1 موردثبت دفاترامالک. 
10. رای شماره 139760302008000083 -  09 / 01 / 97 - سيدعلي امامي شهرضائي 
فرزند سيدمهدي دو دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان مفروزي ازپالکهاي 1158 و 
6774 و 4212 فرعي از ا اصلي ابنيه به مساحت ششدانگ 71 / 421 مترمربع درازاء 9 حبه 
وسه - نهصدوچهلم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 1158. 1 موردثبت دفترامالک 
موروثي ازطرف سيدمهدي و 24 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 6774. 1 موردثبت 

دفاترامالک و8 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ پالک 4212. 1 موردثبت دفاترامالک. 
تاريخ انتشار نوبت اول : 04 / 02 / 97 
تاريخ انتشار نوبت دوم:  19 / 02 / 97

م الف: 41 سيد اسداله موسوی  رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ رای

2/108 کالسه: 774/96 دادنامه: 21-97/1/20 مرجع رسيدگی:  شعبه دوم حقوقی شوراهای 
حل اختالف تيران، خواهان: محمد رمضانی حســن آبادی فرزند عبداله به نشــانی تيران 
شهرک کوهان مهر آباد 6 پالک 10، خوانده: 1- فاروق ملک فرزند عبداله 2- زيبا عليپور 
فرزند علی هر دو به نشانی مجهول المكان، خواسته: الزام به تنظيم سند رسمی شش دانگ 
خودروی سواری پژو پارس به انضمام مطلق خسارات دادرســی و هزينه دادرسی مقوم به 
علی الحساب 100/000/000 ريال، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسيدگی را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد: رای شورا: در خصوص دعوی مطروحه 
از ناحيه محمد رمضانی حسن آبادی فرزند عبداله به طرفيت 1- فاروق ملک فرزند عبداله 
2- زيبا عليپور فرزند علی به خواســته الزام به انتقال سند رسمی يک دستگاه خودروی پژو 
پارس مدل 91 به شماره شهربانی 84-423 د 69 و مطالبه کليه خسارات دادرسی شورا نظر 
به دادخواست تقديمی خواهان و قرارداد مورخ 93/12/2  که مبين فروش خودروی مذکور، 
توسط خوانده رديف اول به خواهان می باشد و پاسخ استعالم  واصله از پليس راهور که مبين 
مالكيت رسمی خوانده رديف دوم می باشد و اينكه انتقال خودرو بنام خريدار از الزامات ضمنی 
قرارداد است و رويت خودروی مذکور در يد خواهان و بيمه نامه های 3 سال متوالی خودرو که 
به نام خواهان می باشد و خواندگان نيز ايراد و دفاعی بعمل نياورده اند فلذا دعوی خواهان را 
به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئين 
دادرسی مدنی حكم به الزام خوانده به انتقال سند رسمی خودروی ياد شده به نام خواهان و 
پرداخت مبلغ 1/360/000 ريال بابت هزينه دادرســی و تمبر الصاقی درحق خواهان صادر 
و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در 
اين شورا و پس ازآن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی تيران است و در خصوص 
خوانده رديف اول نظر به اينكه سند خودرو به نام ايشان نمی باشد وفق بند 4 ماده 84 قانون 
آيين دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد که ظرف مهلت 20 روز پس ازابالغ قابل 
تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی تيران می باشد. م الف:42 شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف تيران)385 کلكه، 4 کادر(
حصر وراثت

2/122 آقای حسن مجيری فروشــانی )ذی نفع( دارای شناسنامه شــماره 152  به شرح 
دادخواست به کالســه  65/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شــادروان ســلطنت مجيری فروشــانی به شناســنامه 6572 در تاريخ 
1344/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- صفرعلی مجيری فروشــانی فرزند رضا، ش.ش 6573 )فرزند( 2- محمدعلی 
مجيری فرزند رضا، ش.ش 8027 )فرزند( 3- حيات مجيری فروشانی فرزند رضا، ش.ش 
6574 )فرزند( 4- جميله مجيری فرزند رضا، ش.ش 8026 )فرزند( و الغير. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 306 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )149 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/123 آقای الياس حاج کرمی خوزانی دارای شناســنامه شماره 1130170802  به شرح 
دادخواست به کالســه  53/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که شادروان حسن حاج کرمی خوزانی به شناسنامه 128 در تاريخ 1396/5/14 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- حسين حاج کرمی خوزانی فرزند مرتضی، ش.ش 6804 )پدر( 2- صغری حاجی کريمی 
خوزانی فرزند ابوالقاســم، ش.ش 8321 )مادر( 3- بتول طاهری خوزانی فرزند قربانعلی، 
ش.ش 319 )همســر( 4- الياس حاج کرمی خوزانی فرزند حسن، ش.ش 1130170802 
)فرزند( 5- فاطمه حاج کرمی خوزانی فرزند حسن، ش.ش 1130405338 )فرزند( و الغير. 

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه 
به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 304 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/124 آقای علی اکبر رضائی آدريانی دارای شناســنامه شماره 33  به شرح دادخواست به 
کالسه  44/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان سلطان خانم رضائی آدريانی به شناســنامه 553 در تاريخ 1396/11/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- علی اکبر 
رضائی آدريانی فرزند احمد، ش.ش 33 )فرزند( 2- حسن رضائی آدريانی فرزند احمد، ش.ش 
20 )فرزند( 3- صغرا رضائی آدريانی فرزند احمد، ش.ش 21 )فرزند( و الغير. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشــر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا 
تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 302 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )143 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/125 آقای عباسعلی طاهری اندانی دارای شناســنامه شماره 3573  به شرح دادخواست 
به کالسه  42/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان شيرين جان طاهری اندانی به شناسنامه 1717 در تاريخ 1364/2/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباسعلی طاهری 
اندانی فرزند عبدالعلی، ش.ش 3573 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 314 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر 

)مجتمع شماره يک( )123 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/126 خانم ايران ســليمانی درچه دارای شناسنامه شــماره 129  به شرح دادخواست به 
کالسه  50/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شــادروان محمد کريم هاديان به شناســنامه 194 در تاريخ 1396/12/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه هاديان 
درچه فرزند حسن، ش.ش 870 )مادر( 2- ايران سليمانی درچه فرزند عبدالرحيم، ش.ش 
129 )همسر( 3- مجيد هاديان فرزند محمد کريم، ش.ش 421 )فرزند( 4- زينب هاديان 
فرزند محمد کريم، ش.ش 1130265390 )فرزنــد( 5- مريم هاديان فرزند محمد کريم، 
ش.ش 486 )فرزند( و الغير. اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 312 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره 

يک( )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/129 خانم فاطمه اشرفی ورنوسفادرانی دارای شناســنامه شماره 3  به شرح دادخواست 
به کالسه  58/97 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
که شادروان نصراله اشرفی سده  به شناسنامه 320 در تاريخ 1396/10/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- فاطمه اشــرفی 
ورنوســفادرانی فرزند علی محمد، ش.ش 3 )همسر( 2- مهدی اشرفی سده فرزند نصراله، 
ش.ش 2203 )فرزند( 3- عبدالحســين اشرفی ســده فرزند نصراله، ش.ش 194 )فرزند( 
4- محبوبه اشرفی سده فرزند نصراله، ش.ش 3548 )فرزند( 5- منصوره اشرفی سده فرزند 
نصراله، ش.ش 741 )فرزند( 6- مرضيه اشرفی سده فرزند نصراله، ش.ش 416 )فرزند( و 
الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا 
هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 
يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 316 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر )مجتمع شماره يک( )168 کلمه، 2 کادر(
مزایده

2/130 اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان خمينی شهر در پرونده کالسه 
96/6777 له خانم شهناز افشاری فرزند رضا عليه آقای سيد قاسم محمدی به خواسته مطالبه 
در نظر دارد موتور ســيكلت هوندا 125 مدل 1382 آبی رنگ به شــماره پالک 24/9381 
اصفهان را که کارشناس رسمی دادگســتری 6/500/000 ريال ارزيابی نموده را از طريق 
مزايده به فروش رساند لذا جلسه مزايده ساعت ده صبح روز چهارشنبه در تاريخ 97/2/19 در 
محل اجرای احكام شورای حل اختالف خمينی شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراهای 
حل اختالف خمينی شهر برگزار می گردد طالبين می توانند 5 روز قبل از روز مزايده به نشانی 

اصفهان خيابان امام خمينی کوچه 45 کوچه ابوذر پالک 4 نــزد امين اموال آ قای مهدی 
افشــاری مراجعه و مورد مزايده را از نزديک بازديد نمايند. خريدار کسی است که باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد، خريدار می بايست ده درصد قيمت پيشنهادی را فی المجلس و مابقی 
را ظرف يک ماه از تاريخ مزايده به حساب سپرده دادگستری واريز نمايد در غير اين صورت 
ده درصد اوليه پس از کسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 274 
اجرای احكام مدنی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف خمينی شهر )197 کلمه، 2 کادر(

اصالحی
2/127 پيرو رای شــماره 3385 مــورخ 96/10/27 و 3386 مــورخ 96/10/27 مبنی بر 
درخواست آقای محمد توالئی فرزند هوشنگ و خانم فاطمه نصيری فرزند عباسعلی هر کدام 
نسبت 3 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه به مساحت 185/60 پالک ملک شماره 1070 
فرعی از 99 اصلی می باشد که اشتباها 99/107 اعالم شــده است که از طريق اين آگهی 
اصالح می گردد. پالک صحيح ملک 99/1070 می باشد. نبی اله يزدانی رئيس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمينی شهر )79 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/132 شــماره صادره : 1397/42/484083-1397/1/28 نظر بــه اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب خانه پالک شماره 4348/2767 مجزی شده از94 فرعی واقع در  بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای احمد علی لر دستجردی فرزند 
عباس در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا 
به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 1397/02/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاوريــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 2237 قويدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/148 شماره ابالغنامه: 9610106794103522 شماره پرونده: 9609986794101001 
شماره بايگانی شعبه: 961002  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست وضمائم به آقای سيد 
علی حسينی و علی اصغر رحيمی فر، خواهان آقای عليرضا چاوشی دادخواستی به طرفيت 
خوانده آقای ســيد علی حسينی و علی اصغر رحيمی فر به خواســته 200/000/000  وجه 
چک   مطرح که به اين شعبه )اصفهان چهار راه شيخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شورای حل اختالف ( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794101001 
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسيدگی مورخ 1397/03/03 ســاعت 8/30 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده  درخواست خواهان 
مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس 
ازتاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
م الف: 2209 شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )181 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/149 شماره ابالغنامه: 9710106798200008 شماره پرونده: 9709986798200003 
شماره بايگانی شعبه: 970003  آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
جواد نصر فرزند هوشنگ، خواهان آقای مجيد هاشميان دادخواستی به طرفيت  خوانده آقای 
جواد نصر به خواسته مطالبه مطرح که به اين شعبه ) اصفهان خيابان سجاد خيابان آيت اله 
ارباب روبروی مدرسه نيلی پور جنب ســاختمان صبا پالک 57(  ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709986798200003 شــعبه 49 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
شهيد حججی( ثبت و  وقت رسيدگی  مورخ  1397/03/05 ســاعت 16 تعيين که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يک نوبت در يكی ازجرايد کثيراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه، ابالغ اوراق قضايی 
به صورت الكترونيک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراين ضروری است نسبت به ثبت نام و مشــاهده اين ابالغيه و ابالغيه 
های آتی از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه 
و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكــی از دفاتر خدمات الكترونيک قضائی و در 
صورت عدم دسترســی، به نزديكترين واحد قضائی مراجعه نماييد.  م الف: 2188 شعبه 
 49 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شهيد حججی( )249 کلمه،

 2 کادر(

هاوکینــگ از دانشــمندان برتر معاصراســت 
کــه پــس از انیشــتین یکــی از معروف ترین 
دانشــمندان جهان محســوب می شــود که با 
نظریه های بزرگ خود انقالبــی بزرگ درجهان 
ایجاد کــرد و موجب نگــرش بســیار ژرفی در 
 زمینــه ســیاه چاله ها و حتــی لحظــه انفجار

 بیگ بنگ شده است.
کتــاب »تاریخچه زمان« او یکی از نوشــته های 
بی نظیر اوســت کــه در ایــران نیز بســیاری از 
دوستداران علم آن را مطالعه کرده اند و در جهان 
بارها و بارها به چاپ رســید در این کتاب مسائل 
فیزیکی به صورت بسیارساده و بدون استفاده از 

مفاهیم ریاضی به کار رفته است.
یکی از دستاوردهای بزرگ هاوکینگ)که آن را با 
جیم هارتل سهیم است( ایجاد نظریه جهان بدون 

مرز در سال ۱۹۸۳ است.
مهم ترین دستاوردهای پژوهشی

زمینه پژوهشی اصلی وی کیهان شناسی و گرانش 
کوانتومی اســت. از مهم ترین دستاوردهای این 
دانشمند مقاله ای است که به رابطه سیاه چاله ها 
و قانون های ترمودینامیک می پردازد. او نشــان 
می دهد که ســیاه چاله ها بعد از مدتی به وسیله 
زوج های ذرات مجــازی که در افــق رویداد آن 
تشکیل می شود، نابود می شــوند که همین زوج 
ذرات پیش بینــی می کند که ســیاه چاله ها باید 
امواجی از خود تابش کننــد که امروزه این امواج 
به نام تابش هاوکینگ و گاهی)تابش بکســِتین-

هاوکینگ( خوانده می شوند.
مقاله مشــترک اســتیون هاوکینــگ و پنروز 
کــه در ســال ۱۹۷۰ منتشــر شــد و ثابــت 
می کرد کــه اگر نســبیت عام درســت باشــد 
و جهــان دارای آن مقــدار مــاده که مشــاهده 
 می کنیم باشــد، باید انفجار بزرگ در گذشــته

 رخ داده باشد.
وی اعالم کرده که یک سیاهچاله کوچک به اندازه 
یک کوه پرتوایکس و پرتو گاما از خود به اندازه ۱۰ 

میلیون مگاوات ساطع می کند که برای تامین برق 
تمام جهان کافی است. هاوکینگ خودش هشدار 
داده که احتماال بسیار سخت خواهد بود که بدون 
آنکه این انرژی به انســان ها آسیب بزند و تمدن 
بشــری را نابود کند، بتوان از آن استفاده کرد و 

سیاهچاله را به اصطالح تحت کنترل خود درآورد. 
یک راهکار این است که سیاهچاله در مدار زمین 
و فاصله مناسب از ما قرار بگیرد تا بتوان از انرژی 
ساطع شده  اســتفاده کرد. هنوز اما کسی در دنیا 

 نتوانسته اســت ســیاهچاله کوچک را پیدا کند.
ســاخت فیلم ســینمایی از زندگی 

هاوکینگ
»نظریــه همه چیــز« فیلمی در ســبک درام و 
زندگی نامه ای به کارگردانی جیمز مارش اســت 

که در سال ۲۰۱4 منتشر شد. آنتونی مک کارتن 
فیلم نامــه این فیلــم را بر پایه کتاب »ســفر به 
بی نهایت: زندگی من با استیون« نوشته »جین 
وایلد هاوکینگ«، همســر اســتیون هاوکینگ 

نگاشته  است.
جمالت و نظریات معروف درباره زندگی

این فیزیکدان مشــهور در طول حیات جمالتی 
دربرگیرنده تمام مســائل زندگــی نیز گفت که 

در این مقاله چند نمونه از آنها را بیان می کنیم.
ناتوانی جسم:  توصیه  من به سایر افراد ناتوان و 
از کار افتاده می تواند این باشد که روی چیزهایی 
تمرکز کنید که ناتوانی شما، مانع از خوب انجام 
دادن آن نمی شود و هرگز افسوس چیزهایی که 
مخل آن هســتند را نخورید. نگذارید روحتان، 

مانند بدنتان، ناتوان باشد.
توصیه های او به ســه فرزندش:  نخست، 
یادتان باشــد که نگاهتان رو به ستارگان باشد، 
نه به پاهایتان. دوم، هرگز تسلیم کار نشوید. کار 
به شما معنا و هدف می دهد و زندگی بدون آن 
پوچ است. سوم، اگر به اندازه  کافی خوش شانس 
بودید کــه عشــق را بیابید، یادتان باشــد که 

عشقتان آنجاست و دورش نیندازید.
درباره  آگاهی: بزرگ ترین دشــمن انســان 
ناآگاهی و جهل نیســت، بلکه توهم دانســتن 

است.
سرانجام این دانشمند بزرگ و دوست داشتنی 
در صبح روز چهاردهم مارس ۲۰۱۸ در سن ۷۶ 
سالگی  در منزلش واقع در کمبریج درگذشت. 

جمالت استیون هاوکینگ
هر نظریــــه فیزیکی همواره موقتی است بــه 

این معنا کــه صرفا یک فرضیــه می باشد:
ما هرگز قادر بــه اثبات آن نیستیم.

اگر بارها و بارها نتایج تجربــه با پیش بینی های 
نظریــه سازگار باشد، نمی توان اطمینان داشت 
کــه نتایج تجربــه بعدی در تناقض با نظریــه 

نخواهد بود.
از ســوی دیگــر مــی تــوان نظریــــه ای را با 
یافتــن حتی یــک گــزارش کــــه بــا پیش 
 بینــی هــای نظریــــه ناســازگار باشــد،

 ابطال کرد.

 به مناسبت هفته جهانی نجوم؛ 

هاوکینگ، دانشمندی که تمام جهان را محصور خود کرد

تقریبا تمام مردم دنیا » اســتیون هاوکینگ« را می شناسند دانشمندی که همواره روی 
صندلی چرخ دارش نشسته است و نمی تواند صحبت کند اما این فرد به الگوی بسیاری 
از افراد برای شکستن موانع مقابل زندگی تبدیل شد. او عضو جامعه سلطنتی هنر و عضو ثابت 

جامعه اسقفان دانشمند بود و در سال ۲۰۰۹ مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا را گرفت.
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مفاد آراء
2/105 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 شماره 5904 مورخ 96/12/16  آقای سیامک هارون رشیدی   فرزند پرویز  بشماره 
کالسه 1793 و به شماره شناسنامه 1130246892 صادره به شماره ملی 1130246892 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی با طبقه فوقانی به مساحت 143/21 
مترمربع از پالک  616 فرعی از 99  اصلی واقــع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از مالک رسمی مختار محمدی طی سند 13410 مورخ 

47/11/02 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 5903 مورخ 96/12/16  آقای رضا هارون رشــیدی   فرزند میرزا جان  
بشماره کالسه 2109 و به شماره شناسنامه 1040 صادره به شماره ملی 1129214893 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/63 مترمربع از پالک  828 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند  14872 مورخ 
94/04/31 دفترخانه 300 و مع الواسطه ارائه قولنامه از فاطمه صغری مجیدی سند 14112 

مورخ 48/06/17 دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره 5777 مورخ 96/12/13  خانم اکرم رحمتی اندانی   فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1331 و به شماره شناســنامه 1751 صادره به شماره ملی 1141326507 نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 202/90 مترمربع از پالک  161 
فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل ثبت در صفحه 44 دفتر 331   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شماره 5774 مورخ 96/12/13  آقای خمیدرضا مشتاقی خوزانی   فرزند مصطفی  
بشماره کالسه 1330 و به شماره شناسنامه 2774 صادره به شماره ملی 1141264870 
نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 202/90 مترمربع از پالک  
161 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 126 و 53 و 44 دفاتر 549 و 435 و 331    مالحظه و 

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

5- رای شــماره 5620 مورخ 96/12/12  خانم اکرم پرنده خوزانی   فرزند ناصر  بشماره 
کالسه 1726 و به شماره شناسنامه 3282 صادره به شماره ملی 1141201471 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 97/91 مترمربع از پالک  1367 فرعی از 85  اصلی واقع 
در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 28057 مورخ 77/06/29 

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

6- رای شماره 5671 مورخ 96/12/12  آقای محمد رسول متقی   فرزند مرتضی  بشماره 
کالسه 0897 و به شماره شناسنامه 63978 صادره به شماره ملی 1281066451 نسبت 
به ششدانگ  یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 91/91 مترمربع پالک  149/2  
فرعی از 118  واقع در صحرای قلعه زنگی   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 2905 مورخ 96/03/22 دفترخانه 301  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 3543 مورخ 96/11/02  خانم محبوبه لطفی فروشانی   فرزند عبدالخالق  
بشماره کالســه 1623 و به شــماره شناســنامه 1130112179 صادره به شماره ملی 
1130112179 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی  به مســاحت 282 مترمربع پالک 277  فرعی از 114  واقع در شــمس آباد   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 167471 مورخ 85/08/10 دفترخانه 

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

8- رای شــماره 3542 مورخ 96/11/02  خانم رویا نقدعلی فروشانی   فرزند غالمرضا  
بشماره کالســه 1622 و به شــماره شناســنامه 1130204091 صادره به شماره ملی 
1130204091 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی  به مســاحت 282 مترمربع پالک 277  فرعی از 114  واقع در شــمس آباد   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 218912 مورخ 92/06/07 دفترخانه 

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

9- رای شماره 3540 مورخ 96/11/02  خانم عفت نقدعلی فروشانی   فرزند رحیم  بشماره 
کالسه 1620 و به شماره شناسنامه 10907 صادره به شماره ملی 1140485301 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 282 
مترمربع پالک 277  فرعی از 114  واقع در شمس آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 88146 مورخ 74/10/10 دفترخانه 73   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شماره 3541 مورخ 96/11/02  خانم راضیه حاجیان فروشانی   فرزند محمدعلی  
بشماره کالســه 1621 و به شــماره شناســنامه 1130013936 صادره به شماره ملی 
1130013936 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی  به مســاحت 282 مترمربع پالک 277  فرعی از 114  واقع در شــمس آباد   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 154031 مورخ 83/08/11 دفترخانه 

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

11- رای شماره 3539 مورخ 96/11/02  آقای محمد حســین پناهی فروشانی   فرزند 
زین العابدین  بشماره کالســه 1619 و به شماره شناســنامه 174 صادره به شماره ملی 
1141484463 نسبت به 0/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی  به مســاحت 282 مترمربع پالک 277  فرعی از 114  واقع در شــمس آباد   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 25642 مورخ 74/09/09 دفترخانه 35   

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

12- رای شماره 5670 مورخ 96/12/12  آقای مجتبی جوانمرد  فرزند رمضانعلی   بشماره 
کالسه 1802 و به شماره شناسنامه 109 صادره به شماره ملی 1142480801 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب دامداری  به مساحت 272/27  مترمربع از پالک  1378  
فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت 
در صفحه 122 دفتر 147 سند 44741 مورخ 88/09/02 دفترخانه 35  مالحظه و محرز 

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

13- رای شماره 5503 مورخ 96/12/09  آقای علیرضا جوانمرد  فرزند رمضانعلی   بشماره 
کالسه 1803 و به شماره شناســنامه 2681 صادره به شماره ملی 1293153206 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب دامداری  به مساحت 272/27  مترمربع از پالک  
1378  فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 122 دفتر 147 ســند 44741 مورخ 88/09/02 دفترخانه 35  مالحظه و 

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

14- رای شماره 4952 مورخ 96/12/05  آقای میرزا ولی هارون رشیدی  فرزند میزا علی   
بشماره کالسه 3243 و به شماره شناســنامه 508 صادره به شماره ملی 1129209520 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 98/36  مترمربع از پالک  617  فرعی از 
99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
397 دفتر 60 از مالکیت عید محمد شیاســی با ارائه قولنامه از نامبرده  مالحظه و محرز 

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

15- رای شماره 5404 مورخ 96/12/09  آقای فتح اله حاجیان فروشانی  فرزند عباسعلی 
بشماره کالسه 1867 و به شماره شناســنامه 263 صادره به شماره ملی 1141462826 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 183/8  مترمربع از 
پالک  2528 و 1028  فرعی از 72 اصلی واقع در فروشــان بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل  سند 24434 مورخ 95/06/13 دفترخانه 301 و ارائه قولنامه از مالک 

رسمی عفت صفری و ثبت در صفحه 277 دفتر 142  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شــماره 5400 مورخ 96/12/09  خانم عفت صفری فروشانی  فرزند غالمعلی 
بشماره کالسه 1866 و به شماره شناسنامه 79 صادره به شماره ملی 1141521008 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 183/8  مترمربع از پالک  

2528 و 1028  فرعی از 72 اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  سند 25434 مورخ 95/06/13 دفترخانه 301 و ارائه قولنامه از مالک رسمی فتح اله 

حاجیان و ثبت در صفحه 277 دفتر 142  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 5471 مورخ 96/12/09  آقای اصغر کریمی اندانی  فرزند اســماعیل  
بشماره کالسه 2069 و به شماره شناسنامه 2910 صادره به شماره ملی 1141197758 
نسبت به4/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 154/86 مترمربع از پالک  
496   فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحات 320 و 60 و دفاتر 453 و 584  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
18- رای شماره 5472 مورخ 96/12/09  خانم پریسا قصری خوزانی  فرزند تقی  بشماره 
کالسه 2070 و به شماره شناسنامه 1130018131 صادره به شماره ملی 1130018131 
نسبت به1/5 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 154/86 مترمربع از پالک  
496   فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ثبت در صفحات 320 و 60 و دفاتر 453 و 584  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
19- رای شماره 5482 مورخ 96/12/09  خانم فاطمه موسوی  فرزند سید رضا  بشماره 
کالسه 0675 و به شماره شناسنامه 1588 صادره به شماره ملی 1285531371 نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه دارای اعیانی به مساحت 670  مترمربع  از پالک شماره 91  اصلی 
واقع در تیرانچی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه ارائه قولنامه از 

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

20- رای شماره 5253 مورخ 96/12/08  آقای جواد قاسمی سدهی امینه  فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 1558 و به شماره شناسنامه 31 صادره به شماره ملی 1141593610 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و زمین متصله به مساحت 103/23 مترمربع  از پالک شماره 446 
و 1140  فرعی از 119  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 221 دفتر 337 و صفحه 134 دفتر 203 صفحه 131 و 128 دفتر 203   

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

21- رای شماره 5248 مورخ 96/12/08  آقای جواد قاسمی سدهی امینه  فرزند عبداهلل  
بشماره کالســه 1892 و به شماره شناسنامه 31 صادره به شــماره ملی 1141593610 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه در حال ســاخت به مساحت 185/80 
مترمربع  از پالک شماره 1140  فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 128 دفتر 203 مالحظه و 

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

22- رای شماره 5243 مورخ 96/12/08  خانم مهری رحمتی اندانی فرزند جعفر  بشماره 
کالسه 1891 و به شماره شناسنامه 17644 صادره به شماره ملی 1140175981 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 185/80 مترمربع  
از پالک شــماره 1140  فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 149 دفتر 486 مالحظه و محرز 

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

23- رای شماره 5059 مورخ 96/12/07  آقای سید کاووس دادور  فرزند خداداد  بشماره 
کالسه 1823 و به شماره شناســنامه 7461 صادره به شماره ملی 1128884976 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/23 مترمربع  از پالک شماره 658 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 187 

دفتر 71   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شــماره 5062 مورخ 96/12/07  آقای مهدی قصری  فرزند اسماعیل بشماره 
کالسه 2074 و به شماره شناسنامه 24 صادره به شــماره ملی 1141672677 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 191/50 مترمربع  از پالک شماره 16 فرعی از 84  
اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 99468 
مورخ 77/09/21 دفترخانه 63 و ارائه قولنامه از نوروزعلی قصری طی سند 99467 مورخ 

52/02/13  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 5036 مورخ 96/12/07  خانم زهرا رحیمی  فرزند اســمعیل بشماره 
کالسه 1377 و به شماره شناسنامه 19099 صادره به شماره ملی 1140190539 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 134/64 مترمربع  از پالک شماره 771 فرعی از 
112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه ارائه قولنامه از مالک رسمی عزت عمادی طی ثبت در صفحه 268 دفتر 208 

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

26- رای شماره 5037 مورخ 96/12/07  آقای ســعید رحیمی  فرزند اسماعیل  بشماره 
کالسه 1376 و به شماره شناسنامه 2509 صادره به شماره ملی 1142253287 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه 3 طبقه در حال ساخت مساحت 201/10 مترمربع  از پالک شماره 
922 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماســه دانی  اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 152 دفتر 453 و ارائه قولنامه از مالکیت اسماعیل 

رحیمی طی ثبت در صفحه 149 دفتر 453 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 5067 مورخ 96/12/07  آقای امین اهلل پیرحاجی خوزانی  فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 1769 و به شماره شناســنامه 408 صادره به شماره ملی 1141598639 
نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 150/60 مترمربع  از 
پالک شماره 522 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر ثبت در صفحه 134 دفتر 577  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- - رای شــماره 5068 مورخ 96/12/07  خانم پروین شیروی خوزانی  فرزند صادق  
بشماره کالسه 1771 و به شماره شناســنامه 107 صادره به شماره ملی 1141714752 
نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 150/60 مترمربع  از 
پالک شماره 522 فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر ثبت در صفحه 590 دفتر 654  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شماره 4954 مورخ 96/12/05  آقای عبدالعلی قارایی ورنوسفادرانی  فرزند حسن 
بشماره کالسه 1273 و به شماره شناسنامه 12339 صادره به شماره ملی 1140121944 
نسبت به 2 و 5/2 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب باغ به مساحت 7751/49 مترمربع  
از پالک شــماره 104 و 1005 فرعی از 130  اصلی واقع در کوشک  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ارائه گواهی حصر وراثت از مالکیت حســن قارایی طی اسناد 
12887 مورخ 34/06/08 و ســند 18651 مورخ 59/12/10 دفترخانه 59 و سند 32595 
مورخ 35/09/09 و سند 35320 مورخ 37/05/29 و سند 18651 مورخ 59/12/10 و سند 

17517 مورخ 38/08/11 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شماره 4956 مورخ 96/12/05  خانم طوبی قارایی ورنوسفادرانی  فرزند حسن 
بشماره کالسه 1277 و به شماره شناسنامه 11 صادره به شماره ملی 1140935372 نسبت 
به 1 و 5/1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب باغ به مساحت 7751/49 مترمربع  از پالک 
شماره 104 و 1005 فرعی از 130  اصلی واقع در کوشک  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه گواهی حصر وراثت از مالکیت حســن قارایی طی اسناد 12887 مورخ 
34/06/08 و سند 18651 مورخ 59/12/10 دفترخانه 59 و سند 32595 مورخ 35/09/09 
و سند 35320 مورخ 37/05/29 و ســند 18651 مورخ 59/12/10 و سند 17517 مورخ 

38/08/11 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شماره 4953 مورخ 96/12/05  خانم مهین قارایی ورنوسفادرانی  فرزند حسن 
بشماره کالسه 1275 و به شماره شناسنامه 2611 صادره به شماره ملی 5649272344 
نسبت به 1 و 5/1 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب باغ به مساحت 7751/49 مترمربع  
از پالک شــماره 104 و 1005 فرعی از 130  اصلی واقع در کوشک  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ارائه گواهی حصر وراثت از مالکیت حســن قارایی طی اسناد 
12887 مورخ 34/06/08 و ســند 18651 مورخ 59/12/10 دفترخانه 59 و سند 32595 
مورخ 35/09/09 و سند 35320 مورخ 37/05/29 و سند 18651 مورخ 59/12/10 و سند 

17517 مورخ 38/08/11 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شــماره 4955 مورخ 96/12/05  خانم پری قارایی ورنوسفادرانی  فرزند حسن 
بشماره کالسه 1269 و به شماره شناســنامه 252 صادره به شماره ملی 1140973241 
نسبت به 1 و 5/1 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب باغ به مساحت 7751/49 مترمربع  
از پالک شــماره 104 و 1005 فرعی از 130  اصلی واقع در کوشک  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ارائه گواهی حصر وراثت از مالکیت حســن قارایی طی اسناد 
12887 مورخ 34/06/08 و ســند 18651 مورخ 59/12/10 دفترخانه 59 و سند 32595 
مورخ 35/09/09 و سند 35320 مورخ 37/05/29 و سند 18651 مورخ 59/12/10 و سند 

17517 مورخ 38/08/11 دفترخانه 61  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 4658 مورخ 96/11/25  خانم مریم محمدی جوی آبادی  فرزند مهدی  
بشماره کالسه 1827 و به شماره شناسنامه 963347 صادره به شماره ملی 1130340082 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 315/88 مترمربع  
از پالک شــماره 433 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخــش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 197 دفتر 680  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شــماره 4657 مورخ 96/11/25  آقای علیرضا جوانمــردی   فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1801 و به شماره شناسنامه 2681 صادره به شماره ملی 1293153206 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 315/88 مترمربع  
از پالک شــماره 433 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخــش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 284 دفتر 658  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 4656 مورخ 96/11/25  خانم مرضیه جوانمرد  فرزند صفرعلی  بشماره 
کالسه 1799 و به شماره شناسنامه 0 صادره به شماره ملی 1270991574 نسبت به 1/5 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مســاحت 315/88 مترمربع  از پالک 
شماره 433 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 287 و 281 دفتر 658  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شماره 4655 مورخ 96/11/25  آقای مجتبی جوانمرد  فرزند رمضانعلی  بشماره 
کالسه 1800 و به شماره شناسنامه 109 صادره به شماره ملی 1142480801 نسبت به 
1/5 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 315/88 مترمربع  از پالک 
شماره 433 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 287 و 281  دفتر 658  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 4739 مورخ 96/11/28  آقــای اکبر آقابابایی ورنوســفاردانی  فرزند 
قاسمعلی  بشماره کالســه 6247 و به شماره شناســنامه 13299 صادره به شماره ملی 
1140131710 نسبت به 40 حبه از 72 حبه یکباب خانه به مساحت 535  مترمربع  از پالک 
شماره 581 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل قانون ارث ســند 97060 مورخ 93/06/24 و سند 41320 مورخ 41/04/21 
دفترخانه 5 و سند 39813 مورخ 60/08/02 دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
38- رای شــماره 4738 مورخ 96/11/28  خانم زهره نبیان خوزانی فرزند علی  بشماره 
کالسه 0351 و به شماره شناسنامه 37 صادره به شــماره ملی 1817219340 نسبت به 
12 حبه از 72 حبه یکباب خانه به مســاحت 535  مترمربع  از پالک شماره 581 فرعی از 
87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل قانون ارث 
سند 97060 مورخ 93/06/24 و سند 41320 مورخ 41/04/21 دفترخانه 59 مالحظه و 

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

39- رای شــماره 4732 مورخ 96/11/28  آقای امین اهلل  آقابابایی ورنوسفاردانی  فرزند 
قاسمعلی  بشماره کالســه 6259 و به شماره شناســنامه 13300 صادره به شماره ملی 
1140131729 نســبت به 4 حبه از 72 حبه یکباب خانه به مســاحت 535  مترمربع  از 
پالک شماره 581 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل قانون ارث ســند 97060 مورخ 93/06/24 دفترخانه 46 مالحظه و 

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

40- رای شــماره 4733 مورخ 96/11/28  خانم طوبی  آقابابایی ورنوســفاردانی  فرزند 
قاسمعلی  بشــماره کالسه 6258 و به شــماره شناســنامه 1479 صادره به شماره ملی 
1819322688 نسبت به 2 حبه از 72 حبه یکباب خانه به مساحت 535  مترمربع  از پالک 
شماره 581 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل قانون ارث سند 97060 مورخ 93/06/24 و سند 41320 مورخ 41/04/21 دفترخانه 

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

41- رای شــماره 4735 مــورخ 96/11/28  خانم زهرا آقابابایی ورنوســفاردانی  فرزند 
قاســمعلی  بشماره کالســه 6256 و به شــماره شناســنامه 245 صادره به شماره ملی 
1141040085 نسبت به 2 حبه از 72 حبه یکباب خانه به مساحت 535  مترمربع  از پالک 
شماره 581 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل قانون ارث ســند 97060 مورخ 93/06/24 و سند 41320 مورخ 41/04/21 

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

42- رای شــماره 4741 مورخ 96/11/28  آقای نادعلی آقابابایی ورنوسفاردانی  فرزند 
قاسمعلی  بشماره کالســه 6257 و به شماره شناســنامه 17201 صادره به شماره ملی 
1140171070 نسبت به 12 حبه از 72 حبه یکباب خانه به مساحت 535  مترمربع  از پالک 
شماره 581 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل قانون ارث ســند 97060 مورخ 93/06/24 و سند 41320 مورخ 41/04/21 

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

43- رای شماره 5829 مورخ 96/12/14  خانم عفت میردامادی  فرزند مجلس  بشماره 
کالسه 1192 و به شماره شناسنامه 9681  صادره به شماره ملی 1140350102 نسبت به 
ششدانگ  قسمتی از یکباب مغازه به مساحت 6/70  مترمربع  از پالک شماره 1649 فرعی 
از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 15525 
مورخ 45/04/01 دفترخانه 73 و ســند 15525 مورخ 45/04/01 دفترخانه 73   مالحظه 

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

44- رای شــماره 5617 مورخ 96/12/10  آقای فتح اله یزدانی  فرزند محمود  بشماره 
کالسه 2034 و به شماره شناسنامه 220  صادره به شماره ملی 1141587327 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183  مترمربع  از پالک شماره 115 فرعی از 84  اصلی 
واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 87266 مالحظه 

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

45- رای شماره 5802 مورخ 96/12/12  آقای حسینعلی صرامی فروشانی فرزند ابوالقاسم 
بشماره کالسه 2137 و به شماره شناســنامه 1806  صادره به شماره ملی 141255170 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221/30  مترمربع  از پالک شماره 225 فرعی 
از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 64327 مورخ 94/11/25 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شماره 5982 مورخ 96/12/17  آقای محمد تقی قربانی خوزانی  فرزند حسینعلی  
بشماره کالسه 1227 و به شماره شناســنامه 683  صادره به شماره ملی 1141720515 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 33/80  مترمربع  
از پالک شماره 65 فرعی از 113  اصلی واقع در بوستان سهم  خوزان بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل سند 87104 مورخ 87/11/20 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شماره 5983 مورخ 96/12/17  آقای ابوالفضل قربانی خوزانی  فرزند حسینعلی  
بشماره کالسه 1228 و به شماره شناسنامه 2074  صادره به شماره ملی 1141223430 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 33/80  مترمربع  
از پالک شــماره 65 فرعی از 113  اصلی واقع در بوستان ســهم  خوزان بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 87104 مورخ 87/11/20 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شماره 5870 مورخ 96/12/16  آقای ناصر مختاری  فرزند نوراهلل  بشماره کالسه 
1435 و به شماره شناسنامه 16  صادره به شماره ملی 1141001802 نسبت به ششدانگ 
یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 1300  مترمربع  از پالک شماره 36 فرعی از 121  
اصلی واقع در گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه  ارائه 
قولنامه از مالک رسمی صغری بیگم شاهین سند 10521 مورخ 30/05/28 دفترخانه 35 

و سند 13458 ملک بانو امیر یوسفی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شــماره 5858 مورخ 96/12/14  خانم الهه دباغی  فرزند محمدرضا  بشــماره 
کالسه 2117 و به شماره شناسنامه 15169  صادره به شماره ملی 1142366421 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 460/33  مترمربع  از پالک شماره 
768 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 506 دفتر 79  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شماره 5857 مورخ 96/12/14  خانم مینا دباغی  فرزند کلبعلی  بشماره کالسه 
2119 و به شماره شناسنامه 12863  صادره به شــماره ملی 1140127349 نسبت به 5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 460/33  مترمربع  از پالک شماره 768 

فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 506 دفتر 79  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
51- رای شماره 5988 مورخ 96/12/19  خانم محترم میش مستی فرزند رمضان  بشماره 
کالسه 1460 و به شماره شناسنامه 32933  صادره به شماره ملی 1282255746 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256/40  مترمربع  از پالک شماره 98 فرعی از 84  
اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 83561 

مورخ 73/11/09 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 5866 مورخ 96/12/15  خانم فاطمه عســگری فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1808 و به شماره شناسنامه 1130368270  صادره به شماره ملی 1130368270 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/30  مترمربع  از پالک 
شــماره 298 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 9204 مورخ 96/08/02 دفترخانه 388  مالحظه و محرز 

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

53- رای شــماره 5865 مــورخ 96/12/15  آقای مهدی آقاکوچکی فروشــانی فرزند 
علی  بشماره کالسه 1807 و به شماره شناســنامه 1130085015  صادره به شماره ملی 
1130085015 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 167/30  
مترمربع  از پالک شــماره 298 فرعی از 122  اصلی واقع در صحــرای بزمکه وراه کوه  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 9204 مورخ 96/08/02 دفترخانه 388  

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

54- رای شماره 5913 مورخ 96/12/16  خانم زهرا کریمی اندانی فرزند رجبعلی  بشماره 
کالسه 1049 و به شماره شناسنامه 1091  صادره به شماره ملی 1110338988 نسبت 
به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 172  مترمربع  از پالک شماره 842 
فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی مهدی کریمی سند الکترونیکی 4501 مالحظه 

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

55- رای شماره 5882 مورخ 96/12/16  خانم مرضیه اعالیی فرزند محمدرضا  بشماره 
کالسه 2165 و به شماره شناسنامه 25249  صادره به شماره ملی 1140244159 نسبت 
به ششدانگ یکباب کارگاه آهن  به مساحت 880/80  مترمربع  از پالک شماره 156 اصلی 
واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االواسطه ارائه قولنامه از 

مالک رسمی عزیزاهلل حاج صادقی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شــماره 5873 مورخ 96/12/16  آقای صفر هارون رشــیدی فرزند علی فتح  
بشماره کالسه 3390 و به شماره شناســنامه 911  صادره به شماره ملی 1129213595 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 124/7  مترمربع  از پالک شماره 557 
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 

وکالتنامه از سند 24136 مورخ 55/12/24 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شماره 5612 مورخ 96/12/10  خانم مریم جوانمرد فرزند محمدرضا  بشماره 
کالسه 1707 و به شماره شناسنامه 1272310809  صادره به شماره ملی 1272310809 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153 مترمربع  از پالک شماره 1064 و 1064/1 
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
46044 مورخ 95/12/18 دفترخانه 35 و ســند 4552 مورخ 92/08/09 دفترخانه 388 

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

58- رای شماره 5878 مورخ 96/12/16  آقای محمود هوازاده جوآبادی فرزند حمزه علی  
بشماره کالسه 1343 و به شماره شناسنامه 3  صادره به شماره ملی 1142185575 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 95/10  مترمربع  از پالک شماره 39 فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21982 

مورخ 54/10/29 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شــماره 4832 مورخ 96/11/30  آقای محمد رضا حاج حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند جعفر  بشــماره کالسه 1755 و به شــماره شناســنامه 46  صادره به شماره ملی 
1140988301 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 
202/60  مترمربع  از پالک شماره 119 فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای پا گودالی 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 31299 مورخ 96/09/23 

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

60- رای شماره 4833 مورخ 96/11/30  آقای ابراهیم حاج حیدری ورنوسفادرانی فرزند 
محمدرضا  بشماره کالسه 1756 و به شماره شناسنامه 1130281442  صادره به شماره 
ملی 1130281442 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 
202/60  مترمربع  از پالک شماره 119 فرعی از 116  اصلی واقع در صحرای پا گودالی 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 31299 مورخ 96/09/23 

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

61- رای شماره 5593 مورخ 96/12/10  آقای محمد عمادی فرزند رضا  بشماره کالسه 
1076 و به شماره شناسنامه 2864  صادره به شماره ملی 1141197294 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 189  مترمربع  
از پالک شماره 716 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 288 و 285 دفتر 457 ثبت در صفحه 215 دفتر 20 

سند 32391 مورخ 89/11/18 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

62- رای شماره 5594 مورخ 96/12/10  خانم معصومه کمالی اندانی  فرزند مانده علی  
بشماره کالسه 1074 و به شماره شناسنامه 7092  صادره به شماره ملی 1142295931 
نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
189  مترمربع  از پالک شماره 716 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 288 و 285 دفتر 457 ثبت در صفحه 
215 دفتر 20 سند 32391 مورخ 89/11/18 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
63- رای شــماره 2059 مورخ 96/09/26  آقای احمد کیانی خوزانی  فرزند امیر  بشماره 
کالسه 4405 و به شماره شناسنامه 75  صادره به شماره ملی 1141466791 نسبت به 5 
و 5/4 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 274/50  مترمربع  از پالک شماره 
541 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
34670 مورخ 53/11/04 و سند 35187 مورخ 54/02/14 و سند 24916 مورخ 56/06/29 

دفترخانه 73 و 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شماره 2058 مورخ 96/09/26  خانم صغری محمدی  خوزانی  فرزند نعمت اهلل  
بشماره کالسه 4403 و به شماره شناســنامه 124  صادره به شماره ملی 1141530325 
نسبت به 1 و 5/1 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 274/50  مترمربع  از 
پالک شــماره 541 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 32591 مورخ 52/06/15 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شــماره 5609 مورخ 96/12/10  خانم عصمت شــفیعی خوزانی  فرزند علی  
بشماره کالسه 0992 و به شماره شناسنامه 9620  صادره به شماره ملی 1140349491 
نسبت به 4 و 43/8 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 87/70  
مترمربع  از پالک شماره 335 فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 2336 مورخ 35/07/24 دفترخانه 63   مالحظه و محرز 

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

66- رای شماره 5608 مورخ 96/12/10  آقای احمد شفیعی خوزانی  فرزند رحیم  بشماره 
کالسه 0991 و به شماره شناسنامه 312  صادره به شماره ملی 1141389568 نسبت به 
1 و 43/35 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 87/70  مترمربع  
از پالک شــماره 335 فرعی از 114  اصلی واقع در شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 23335 مورخ 55/07/24 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شــماره 5833 مورخ 96/12/14  آقای محمد مهرابــی خوزانی  فرزند صادق  
بشماره کالسه 1863 و به شماره شناســنامه 189  صادره به شماره ملی 1141525135 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مساحت 60  مترمربع  از پالک شماره 
1113 فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 135462 مورخ 91/11/29 دفترخانه 63 و سند 82447 مورخ 73/08/28 دفترخانه 

63   مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 7
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
68- رای شــماره 5909 مورخ 96/12/16  آقای عبدالحمید کدخدایی  فرزند مصطفی  
بشماره کالسه 1762 و به شماره شناســنامه 894  صادره به شماره ملی 1140254316 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مســاحت 55/42  مترمربع  از پالک شماره 
350 فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 191 دفتر سند 26153 مورخ 73/06/06 دفترخانه 108   

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

69- رای شــماره 5602 مورخ 96/12/10  آقای ذبیح اهلل ثنایی ورنوســفاردانی  فرزند 
شکراهلل   بشماره کالســه 2059 و به شــماره شناســنامه 2884  صادره به شماره ملی 
1142257045 نسبت به 0/5 دانگ  مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 137/63  مترمربع  از پالک شماره 1898 فرعی از 87  اصلی 
واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند الکترونیکی 

10959  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 5598 مورخ 96/12/10  آقای احسان ثنایی ورنوسفاردانی  فرزند شکراهلل   
بشماره کالسه 1642 و به شماره شناسنامه 2693  صادره به شماره ملی 1141264056 
نســبت به 2 دانگ  مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به اســتثنای بهای ثمنیه 
اعیانی به مســاحت 137/63  مترمربع  از پالک شــماره 1898 فرعی از 87  اصلی واقع 
در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 10961  

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

71- رای شــماره 5599 مورخ 96/12/10  خانم مهناز حاجیان فروشانی  فرزند علیرضا   
بشماره کالســه 2062 و به شــماره شناســنامه 1130247643  صادره به شماره ملی 
1130247643 نسبت به 2 دانگ  مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 137/63  مترمربع  از پالک شماره 1898 فرعی از 87  اصلی 
واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 122 

دفتر 679 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شــماره 5600 مورخ 96/12/10  خانم طاهره علــی اصغری   فرزند نعمت اهلل   
بشماره کالسه 2065 و به شماره شناســنامه 356  صادره به شماره ملی 1140945718 
نسبت به 0/5 دانگ  مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی به مســاحت 137/63  مترمربع  از پالک شماره 1898 فرعی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند الکترونیکی 109570  

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

73- رای شماره 5601 مورخ 96/12/10  خانم زهرا  ثنایی ورنوسفاردانی  فرزند شکراهلل   
بشماره کالسه 2064 و به شماره شناسنامه 15686  صادره به شماره ملی 1142371591 
نســبت به 1 دانگ  مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به اســتثنای بهای ثمنیه 
اعیانی به مســاحت 137/63  مترمربع  از پالک شــماره 1898 فرعی از 87  اصلی واقع 
در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 10958  

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

74- رای شــماره 5985 مورخ 96/12/19  خانم صدیقه حســین امینی سدهی  فرزند 
قنبرعلی   بشــماره کالســه 1492 و به شــماره شناســنامه 30  صادره به شماره ملی 
1141599181 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/62  مترمربع  از پالک 
شماره 786 فرعی از 106  اصلی واقع در صحرای درب آدریان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل  مع الواسطه ارائه قولنامه از مالک رسمی نصرت امینی سند 4440 مورخ 

21/09/04 دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 4847 مورخ 96/11/30  آقای اصغر جان نثاری الدانی فرزند ابوالقاسم   
بشماره کالسه 0929 و به شماره شناسنامه 1338  صادره به شماره ملی 1283452741 
نسبت به ششدانگ یکباب باغ ویالیی به به مساحت 8297/71  مترمربع  از پالک شماره 
324 و 33 و 330 و 314 و 318 و 212/1 و 325 و 322 و 316 و 315  فرعــی از 91 و 92  
اصلی واقع در تیرانچی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر طی گواهی ارائه قولنامه 
از براتعلی سلطانیان و سید محمد موسوی و یداهلل ســلطانی و حسن سلطانی و علی بابا 
سلطانیان و احمد سلطانیان و سید مهدی  احمدی و حسن سلطانیان و محمد رضا شکرانی 

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

76- رای شــماره 5605 مورخ 96/12/10  خانم زهرا رحمتی  فرزند محمد علی بشماره 
کالسه 1569 و به شماره شناسنامه 850  صادره به شــماره ملی 1141150581 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 170/10  مترمربع  از پالک شماره 186 فرعی از 
105  اصلی واقع در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 5556 مورخ 

76/12/23 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شماره 1101 مورخ 96/11/14  آقای سید مهراب دادور  فرزند سنگری بشماره 
کالسه 2400 و به شماره شناسنامه 9  صادره به شــماره ملی 5559775428 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 101/20  مترمربع  از پالک شماره 849 فرعی 
از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند مالکیت مشاعی  

384 دفتر 50  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 6054 مــورخ 96/12/20  آقای اقبال هارون رشــیدی  فرزند محمد 
اســماعیل بشماره کالســه 1676 و به شــماره شناســنامه 625  صادره به شماره ملی 
1129152863 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211  مترمربع  از پالک شماره 
616 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
مع الواسطه ارائه قولنامه فرم عدم دسترسی از مالک رسمی مختار محمدی  سند 13410 

مورخ 47/11/02 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شماره 6202 مورخ 96/12/22  اقای مهدی پرنده  فرزند حسین  بشماره کالسه 
0649  و به شماره شناســنامه 15771  صادره به شــماره ملی 1140156527 نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه نجاری به مساحت 151/16  مترمربع  از پالک شماره 317 و 318  
فرعی از 117  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 60 و صفحه 150 دفتر 238 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شماره 6055 مورخ 96/12/20  آقای جمشــید هارون رشیدی  فرزند سلیمان  
بشماره کالسه 1740 و به شماره شناسنامه 4156  صادره به شماره ملی 1128871688 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 136/80  مترمربع  از پالک شماره 
548 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
مع الواسطه ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی از مالک رسمی احمد هوازاده ثبت در صفحه 

217 دفتر 150  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شماره 5613 مورخ 96/12/10  خانم زهرا هارون رشیدی  فرزند میرزا بشماره 
کالسه 1818 و به شماره شناسنامه 523  صادره به شماره ملی 1129209660 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 195/05  مترمربع  از پالک شماره 549 فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 26631 مورخ 

88/11/19 دفترخانه 139  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شماره 5875 مورخ 96/12/16  خانم گل افروز رشیدی  فرزند الماس  بشماره 
کالسه 1911 و به شماره شناسنامه 356  صادره به شماره ملی 1129207986 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 103/54  مترمربع  از پالک شماره 548 فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 
مالک رسمی احمد هوازاده طی  سند 23854  مورخ 50/05/11 ثبت در صفحه 217 دفتر 

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

83- رای شــماره 5859 مورخ 96/12/15  آقای محمدرضا زمانی فروشانی  فرزند غالم 
بشماره کالسه 1383 و به شماره شناسنامه 10761  صادره به شماره ملی 1142332462 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238 مترمربع  از پالک شماره 986 فرعی از 
72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 5438 مورخ 

96/03/26 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شــماره 5957 مورخ 96/12/17  آقای ستار هارون رشیدی  فرزند غالمحسن 
بشماره کالسه 1912 و به شماره شناســنامه 616  صادره به شماره ملی 1129212051 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 266/33  مترمربع  از پالک شماره 616 فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع الواسطه 
ارائه قولنامه از مالک رسمی مختار محمدی سند 13410مورخ 47/11/03 دفترخانه 63  

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

85- رای شــماره 6226 مورخ 96/12/22  آقای غالمرضا حاج حیدری  فرزند عباسقلی 
بشماره کالسه 2017 و به شماره شناســنامه 289  صادره به شماره ملی 1140986732 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242/80  مترمربع  از پالک شماره 1524/1 
فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 

9901 مورخ 80/12/28 دفترخانه 32  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شماره 6109 مورخ 96/12/20  خانم منور محمدی  فرزند احمد بشماره کالسه 
1105 و به شماره شناسنامه 69  صادره به شماره ملی 1092072489 نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 19 مترمربع  از پالک شماره 640 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند ارائه قولنامه از مالک رسمی و فرم 
عدم دسترسی از شکراهلل گودرزی سند 5901 مورخ 91/05/24 دفترخانه 300  مالحظه 

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

87- رای شماره 5371 مورخ 96/12/09  خانم بتول موسوی اندانی   فرزند سید عبدالکریم  
بشماره کالسه 1753 و به شماره شناســنامه 211  صادره به شماره ملی 1141695340 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167/60  مترمربع  از پالک شماره 525 فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل  سند 24204 مورخ 96/10/09 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شــماره 4478 مورخ 96/11/23  خانم بتول داورپناه ورنوسفادرانی  فرزند اکبر  
بشماره کالسه 1852 و به شماره شناسنامه 1058  صادره به شماره ملی 1141097575 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 92  مترمربع  از پالک شماره 1676 فرعی 
از 159  اصلی واقع در اراضی شمال شــهر  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
سند 31858  مورخ 96/11/02 دفترخانه 301 و سند الکترونیکی 6012907  مالحظه و 

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

89- رای شــماره ...... مورخ ......  آقای عباسعلی هاشم پور فروشــانی  فرزند رمضانعلی 
بشماره کالسه 2125 و به شماره شناسنامه 9728  صادره به شماره ملی 1142322051 
نسبت به 1145/20 سهم از 3242/75 سهم مشاع یکباب باغ مساحت 1145/20  مترمربع  
از پالک شماره 36 فرعی از 108  اصلی واقع در صحرای دهنو خرم آباد   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه ارائه قولنامه از مالک رسمی محمد اسماعیل 

محمدیان سند 66894 مورخ 69/03/02 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شماره 5673 مورخ 96/12/12  آقای رجبعلی جوان بخت   فرزند کرم بشماره 
کالسه 1550 و به شماره شناسنامه 118  صادره به شــماره ملی 1141002825 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مســاحت 148/24  مترمربع  از پالک شماره 933/1 
فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
سند 22048 مورخ 87/12/26 و سند 54597 مورخ 96/07/15 دفترخانه 139  مالحظه 

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

91- رای شــماره 2019 مورخ 96/09/26  آقای  جواد جوانی جوهانی  فرزند نعمت اهلل  
بشماره کالسه 0954 و به شماره شناسنامه 38228  صادره به شماره ملی 1282309730 
نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه نجاری به مســاحت 561  مترمربع  از پالک شماره 
1005 و 3981  فرعی از 99  اصلی واقع در جــوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  سند 235082 مورخ 96/50/10 دفترخانه 73 و صفحات 91 و 256 دفتر 68 
صفحات 525 و 534 و 531 و 522 و 528 و 537 دفتر565 و صفحه 523 دفتر 67 مالحظه 

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

92- رای شماره 6165 مورخ 96/12/21  آقای علی مســلمی  فرزند عبداالمیر  بشماره 
کالسه 1859 و به شماره شناسنامه 1130245985  صادره به شماره ملی 1130245985 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه در حد سفتکاری  به مساحت 
225/60  مترمربع  از پالک شــماره 923 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان 
سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 28499 مورخ 96/02/18 
دفترخانه 301 ثبت در صفحه 245 و 275 دفتر 660 و 592  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
93- رای شــماره 6167 مورخ 96/12/21  خانم زهره کریمی  فرزند رجبعلی  بشــماره 
کالسه 1905 و به شماره شناسنامه 13333  صادره به شماره ملی 1140500951 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه در حد سفتکاری  به مساحت 225/60  
مترمربع  از پالک شماره 923 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان سهم خوزان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 28499 مورخ 96/02/18 دفترخانه 301 

ثبت در صفحه 245 و 275 دفتر 660 و 592  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94- رای شماره 6166 مورخ 96/12/21  آقای عباس مسلمی  فرزند عبداالمیر  بشماره 
کالسه 1906 و به شماره شناسنامه 1130321045  صادره به شماره ملی 1130321045 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه در حد سفتکاری  به مساحت 
225/60  مترمربع  از پالک شــماره 923 فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان 
سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 28499 مورخ 96/02/18 
دفترخانه 301 ثبت در صفحه 245 و 275 دفتر 660 و 592  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
95- رای شماره 5318 مورخ 96/12/08  خانم زینب زمانی  فرزند محمد  بشماره کالسه 
1478 و به شماره شناسنامه 8623  صادره به شماره ملی 1142311104 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/50  مترمربع  از پالک شماره 491/1 فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  سند 2128 مورخ 28/04/08 دفترخانه 27 قربانعلی مصیب که مرتضی مصیب ورثه 

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

96- رای شــماره 5317 مورخ 96/12/08  آقای محمد رحیمی اندانی  فرزند احمدرضا  
بشماره کالسه 1477 و به شماره شناســنامه 716  صادره به شماره ملی 1141149249 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/50  مترمربع  از پالک 
شــماره 491/1 فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 2128 مورخ 28/04/08 دفترخانه 27 قربانعلی مصیب 

که مرتضی مصیب ورثه نامبرده است  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

97- رای شــماره 6057 مورخ 96/12/20  خانم مهناز حاجی حیدری ورنوســفادرانی  
فرزند حسنعلی  بشماره کالسه 1851 و به شماره شناسنامه 4017  صادره به شماره ملی 
1142267830 نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231  مترمربع  
از پالک شماره 3455 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل  سند الکترونیکی 11227مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

98- رای شــماره 6056 مورخ 96/12/20  آقای سید حسن نوربخش  فرزند سید حسین   
بشماره کالسه 1850 و به شماره شناســنامه 454  صادره به شماره ملی 1141081695 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 231  مترمربع  از پالک شماره 
3455 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل  سند الکترونیکی 11226 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

99- رای شماره 5615 مورخ 96/12/10  آقای حجت اله تاج الدین  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 0601 و به شماره شناسنامه 1193  صادره به شماره ملی 1141214571 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 78/27  مترمربع  از پالک شماره 50 
فرعی از 84  اصلی واقع در صحرای فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل  سند 18182 مورخ 95/04/09 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

100- رای شــماره 5616 مورخ 96/12/10  خانم زهره سرخی خوزانی  فرزند نعمت اهلل  
بشماره کالسه 0600 و به شماره شناسنامه 1664  صادره به شماره ملی 1141253747 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 78/27  مترمربع  از پالک 
شماره 50 فرعی از 84  اصلی واقع در صحرای فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل  سند 18182 مورخ 95/04/09 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

101- رای شماره 5959 مورخ 96/12/17  آقای اسماعیل محمدی  فرزند عباس  بشماره 
کالسه 1896 و به شماره شناسنامه 35  صادره به شماره ملی 1142204189 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237/75  مترمربع  از پالک شماره 1098 
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 

22456 مورخ 96/05/17 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

102- رای شــماره 5958 مــورخ 96/12/17  خانم معصومه بدیحــی جوآبادی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالســه 1895 و به شماره شناســنامه 1257  صادره به شماره ملی 
1140852248 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 237/75  
مترمربع  از پالک شماره 1098 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل  سند 22456 مورخ 96/05/17 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

103- رای شــماره 6131 مورخ 96/12/21  آقای اصغر کاکایی فروشانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 1809 و به شماره شناســنامه 317  صادره به شماره ملی 1141463369 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 166  مترمربع  
از پالک شماره 14 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحه 260 دفتر 508 و ســند الکترونیکی 12632  

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

104- رای شــماره 6130 مورخ 96/12/21  آقای علی کاکایی فروشــانی  فرزند اصغر  
بشماره کالسه 1810 و به شماره شناســنامه 646  صادره به شماره ملی 1141276887 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 166  مترمربع  
از پالک شماره 14 فرعی از 112  اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 243 دفتر 579 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

105- رای شماره 6228 مورخ 96/12/22  آقای بدیع اهلل ابراهیمی  فرزند روح اهلل  بشماره 
کالسه 1641 و به شماره شناســنامه 28  صادره به شماره ملی 6339848567 نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه مبل سازی  به مساحت 206/37  مترمربع  از پالک شماره 137 
فرعی از 75  اصلی واقع در دســتگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع 

الواسطه از مالک رسمی ارائه قولنامه از مالک رسمی   مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

106- رای شــماره 6081 مورخ 96/12/20  خانم زهرا سعادت ورنوســفادرانی  فرزند 
حسینعلی  بشماره کالســه 1688 و به شماره شناســنامه 16551  صادره به شماره ملی 
1140164368 نسبت به 2/25 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 179  
مترمربع  از پالک شــماره 1829 و 1841 و 1824  فرعــی از 77  اصلی واقع در وراه گوه  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 110523 مورخ 81/07/10 دفترخانه 
63 و سند 128950 مورخ 88/09/22 و سند 106459 مورخ 77/07/04 سند 24501 مورخ 
74/02/12 سند 22050 مورخ 72/12/03 سند 48896 مورخ 69/02/05 سند 39718 
مورخ 60/07/22 و ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی از غالمرضا حاج حیدری سند 42754 
مورخ 62/10/19 دفترخانه 61 و ارائه قولنامه و فرم عدم دسترســی از زهرا حاج هاشمی 

ثبت در صفحه 465 دفتر 141 و دفتر 139 صفحه 262 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

107- رای شماره 6083 مورخ 96/12/20  خانم اقدس کاوه  فرزند حیدر  بشماره کالسه 
1686 و به شماره شناســنامه 260  صادره به شماره ملی 1140937863 نسبت به 2/75 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179  مترمربع  از پالک شماره 1829 و 
1841 و 1824  فرعی از 77  اصلی واقع در وراه گــوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  سند 128950 مورخ 88/09/22 و سند 24501 مورخ 74/02/12 سند 22050 
مورخ 72/12/03 و ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی از غالمرضا حاج حیدری سند 42754 
مورخ 62/10/19 دفترخانه 61 و ارائه قولنامه و فرم عدم دسترســی از زهرا حاج هاشمی 

ثبت در صفحه 465 دفتر 141 و دفتر 139 صفحه 262 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

108- رای شماره 6082 مورخ 96/12/20  خانم زیبا حاجی باقری  فرزند عباسعلی  بشماره 
کالسه 1687 و به شماره شناسنامه 307  صادره به شماره ملی 1141621320 نسبت به 
1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179  مترمربع  از پالک شماره 1829 و 
1841 و 1824  فرعی از 77  اصلی واقع در وراه گوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  سند 106459 مورخ 77/07/04  دفترخانه 72 و ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی 
از غالمرضا حاج حیدری سند 42754 مورخ 62/10/19 دفترخانه 61 و ارائه قولنامه و فرم 
عدم دسترسی از زهرا حاج هاشمی ثبت در صفحه 465 دفتر 141 و دفتر 139 صفحه 262 

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

109- رای شماره 5823 مورخ 96/12/14  آقای غالمرضا فخاری اسفریزی   فرزند امراله  
بشماره کالسه 0641 و به شماره شناســنامه 843  صادره به شماره ملی 1751017273 
نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 251/30  مترمربع  از پالک شماره 98  
اصلی واقع در اســفریز  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 40921 مورخ 

94/07/09 دفترخانه 131  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

110- رای شماره 5454 مورخ 96/12/09  آقای غالمعلی محمدی خوزانی   فرزند نعمت 
اهلل  بشماره کالسه 1278 و به شماره شناسنامه 335  صادره به شماره ملی 1141539764 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مســاحت 201/47  مترمربع  از پالک 
شماره 553 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  سند 146081 مورخ 84/07/17 دفترخانه 73  مالحظه  و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
111- رای شماره 5453 مورخ 96/12/09  آقای غالمعلی محمدی خوزانی   فرزند نعمت 
اهلل  بشماره کالسه 1279 و به شماره شناسنامه 335  صادره به شماره ملی 1141539764 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/63  مترمربع  از پالک شماره 553 فرعی 
از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  سند 

45221 مورخ 67/02/06 دفترخانه 59  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

112- رای شماره 0624 مورخ 96/01/21  آقای سیف اهلل فخاری اسفریزی فرزند امراله  
بشماره کالسه 2191 و به شماره شناسنامه 5  صادره به شماره ملی 1141001462 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 207/04  مترمربع  از پالک شماره 136 فرعی از 
98  اصلی واقع در اســفریز  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل  مع الواسطه 
ارائه قولنامه از مالک رسمی امراهلل فخاری سند 28633 مورخ 51/08/30 دفترخانه 73   

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

113- رای شــماره 6236 مورخ 96/12/22  آقــای جواد کاظم نادی ورنوســفادرانی   
فرزند حسین  بشماره کالسه 2116 و به شماره شناســنامه 1675  صادره به شماره ملی 
1141139057 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/76  مترمربع  از پالک 
شماره 3834 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  ســند 32266 مورخ 96/11/24 ثبت در صفحه 358 دفتر 269 و دفتر318 
دفتر 578 صفحه 556 دفتر 44 و صفحــه 115 دفتر457  دفترخانه 73  مالحظه  و محرز 

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

114- رای شــماره 6227 مورخ 96/12/22  آقای بهرام مصلحی بهارانچی   فرزند اکبر  
بشماره کالسه 1251 و به شماره شناسنامه 1652  صادره به شماره ملی 1283014521 
نسبت به ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت 1447/46  مترمربع  از پالک شماره 104  
اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع الواسطه از 
مالک رسمی و ارائه فرم عدم دسترسی براتعلی حاجیان و علی ستاره ثبت در صفحه 153 

دفتر 254 و صفحه 435 دفتر 229   مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

115- رای شماره 0283 مورخ 97/01/15  آقای قدیر هارون رشیدی   فرزند غالمحسین  
بشماره کالسه 1953 و به شماره شناسنامه 661112  صادره به شماره ملی 1129216225 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/42  مترمربع  از پالک شماره 830 فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع الواسطه 
از مالک رسمی ارائه قولنامه سید علی میرلوحی ثبت در صفحه 548 دفتر 79 مالحظه  و 

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

116- رای شماره 6113 مورخ 96/12/21  آقای جعفر صمدی خوزانی   فرزند علی  بشماره 
کالسه 1618 و به شماره شناسنامه 280  صادره به شماره ملی 1141397684 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/42  مترمربع  از پالک شماره 626 
و 628  فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل  ثبت در صفحات 232 و 1 دفاتر 552 و 130 و صفحات 582 و 444 دفاتر 65 و 548   

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

117- رای شــماره 6112 مورخ 96/12/21  خانم سکینه کریمیان خوزانی   فرزند حسن  
بشماره کالسه 1617 و به شماره شناسنامه 9546  صادره به شماره ملی 1140348752 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 138/42  مترمربع  از پالک 
شماره 626 و 628  فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل  ثبت در صفحات 232 و 1 دفاتر 552 و 130 و صفحات 582 و 444 

دفاتر 65 و 548   مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

118- رای شماره 6110 مورخ 96/12/21  آقای جعفر صمدی خوزانی   فرزند علی  بشماره 
کالسه 1627 و به شماره شناسنامه 280  صادره به شماره ملی 1141397684 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 216/88  مترمربع  از پالک شماره 628  
فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

ثبت در صفحه 1 دفتر 130  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

119- رای شــماره 6111 مورخ 96/12/21  خانم سکینه کریمیان خوزانی   فرزند حسن  
بشماره کالسه 1628 و به شماره شناسنامه 9546  صادره به شماره ملی 1140348752 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 216/88  مترمربع  از پالک 
شماره 628  فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل  ثبت در صفحه 552 دفتر 232 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

120- رای شماره 0741 مورخ 97/01/23  آقای محمد حسین سراییان سده   فرزند یداهلل  
بشماره کالسه 0883 و به شماره شناســنامه 221  صادره به شماره ملی 1140937472 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 174/10  مترمربع  از پالک شماره 59  
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

سند 45102 مورخ 57/01/27 دفترخانه 73 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

121- رای شــماره 6031 مورخ 96/12/19  آقای خلیل ابراهیم بابایی   فرزند حسنعلی  
بشماره کالسه 1717 و به شماره شناسنامه 11464  صادره به شماره ملی 1140115006 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 164/73  مترمربع  از پالک شماره 172 
و 173  فرعی از 121  اصلی واقع در گارسله  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی به مالک طی سند 3088 مورخ 24/07/15 دفترخانه 62  

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

122- رای شماره 6237 مورخ 96/12/22  خانم الهام پریشانی فروشانی   فرزند ابوالقاسم  
بشماره کالسه 2166 و به شماره شناسنامه 14846  صادره به شماره ملی 1142363198 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 186/42  مترمربع  از پالک شماره 2285  
فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی شمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

ثبت در صفحه 156 دفتر 631  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

123- رای شماره 0643 مورخ 97/01/21  خانم الله صادقی   فرزند محمد ابراهیم  بشماره 
کالسه 1655 و به شماره شناســنامه 59  صادره به شماره ملی 1817443331 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 99/80  مترمربع  از پالک شماره 372  فرعی 
از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
ارائه قولنامه از مالک رسمی محمد حســن صرامی و ارائه فرم عدم دسترسی   مالحظه  و 

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

124- رای شــماره 0580 مورخ 97/01/20  آقای علی ابوترابی   فرزند محمد  بشــماره 
کالسه 2188 و به شماره شناسنامه 16523  صادره به شماره ملی 1142379957 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/86  مترمربع  از پالک شماره 2496  فرعی از 
159  اصلی واقع در اراضی شــمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  سند 

الکترونیکی 5673 مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

125- رای شــماره 0277 مورخ 97/01/15  آقای منصور نقدعلی   فرزند محمد ابراهیم  
بشماره کالسه 0598 و به شماره شناسنامه 582  صادره به شماره ملی 11416990444 
نسبت به 1180 سهم مشاع از 2513 سهم یکباب باغ به مساحت 1180  مترمربع  از پالک 
شماره 595  فرعی از 109  اصلی واقع در صحای درب آدریان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل  مع الواسطه ارائه از مالک رسمی اکرم حاجیان ثبت در صفحه 577 دفتر 

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

126- رای شماره 0760 مورخ 97/01/27  آقای اکبر فرخی   فرزند عباس  بشماره کالسه 
0082 و به شماره شناسنامه 8  صادره به شــماره ملی 2411260581 نسبت به 5 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه و قسمتی تجاری به مساحت 244  مترمربع  از پالک شماره 
41  فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

ثبت در صفحه 327 دفتر 178  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

127- رای شماره 0759 مورخ 97/01/27  خانم گوهر فرخی   فرزند محمد حسین  بشماره 
کالسه 0081 و به شماره شناسنامه 174  صادره به شماره ملی 1140955950 نسبت به 1 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و قسمتی تجاری به مساحت 244  مترمربع  از پالک 
شماره 41  فرعی از 157  اصلی واقع در علی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل  ثبت در صفحه 237 دفتر 29  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

128- رای شــماره 6194 مورخ 97/12/22  آقای علیرضا مانــده گاری   فرزند رمضان  
بشماره کالسه 2089 و به شماره شناسنامه 20481  صادره به شماره ملی 1140204361 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/20  مترمربع  از پالک شماره 54  فرعی 
از 84  اصلی واقع در فتح  آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 

596 دفتر 372  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

129- رای شماره 0750 مورخ 97/01/27  آقای علی کیماسی   فرزند ابوالقاسم  بشماره 
کالسه 1335 و به شماره شناسنامه 5  صادره به شــماره ملی 4172926339 نسبت به 
ششدانگ یکباب کارگاه فرسوده صنعتی به مساحت 200  مترمربع  از پالک شماره 104  
اصلی واقع در اصغر  آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل  مع الواسطه و 
ارائه قولنامه از مالک رسمی زهرا هدایت طی ثبت در صفحه 153 دفتر 254   مالحظه  و 

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

130- رای شــماره 4113 مورخ 96/11/16  خانم مهناز عباسی دره بیدی   فرزند حسن  
بشماره کالسه 1489 و به شماره شناسنامه 19714  صادره به شماره ملی 1140196685 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 309  مترمربع  از پالک شماره 
187  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوســفادارن  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل  ثبت در صفحه 571 دفتر 394  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

131- رای شماره 4112 مورخ 96/11/16  آقای سعید علی پور   فرزند غالمحسین  بشماره 
کالسه 1488 و به شماره شناسنامه 318  صادره به شماره ملی 1141059169 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 309  مترمربع  از پالک شماره 187  
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادارن  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

ثبت در صفحه 568 دفتر 394  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

132- رای شــماره 5977 مورخ 96/12/17  خانم ســمانه جعفری پور ســدهی   فرزند 
احمد  بشماره کالسه 1821 و به شــماره شناســنامه 1130116573  صادره به شماره 
ملی 1130116573 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 192  
مترمربع  از پالک شماره 3930  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 446 دفتر 600  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

133- رای شماره 5960 مورخ 96/12/17  آقای صادق عموچی فروشانی   فرزند حسین  
بشماره کالسه 1822 و به شماره شناسنامه 13293  صادره به شماره ملی 1142317761 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 192  مترمربع  از پالک شماره 
3930  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

سند الکترونیکی 10307   مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

134- رای شماره 0732 مورخ 97/01/23  آقای محمدعلی امیرخانی ورنوسفادرانی   فرزند 
اکبر  بشماره کالسه 0724 و به شماره شناسنامه 298  صادره به شماره ملی 1141018047 
نســبت به یکباب مغازه و طبقه فوقانی مالکیت طبق برابر قانون ارث  به مســاحت 150  
مترمربع  از پالک شــماره 59  فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شــهر شــامل  گواهی حصر وراثت ســند 43844 مورخ 56/08/12 
 دفترخانه و ســند 119315 مورخ 72/12/07 دفترخانه 20    مالحظــه  و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

135- رای شماره 0740 مورخ 97/01/23  خانم فاطمه امیرخانی ورنوسفادرانی   فرزند 
اکبر  بشماره کالسه 0735 و به شماره شناسنامه 289  صادره به شماره ملی 1141004534 
نسبت به یکباب مغازه و طبقه فوقانی به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی مالکیت طبق برابر 
قانون ارث  به مساحت 150  مترمربع  از پالک شــماره 59  فرعی از 120  اصلی واقع در 
ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  گواهی حصر وراثت سند 

43844 مورخ 56/08/12 اکبر امیرخانی مالحظه  و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 8
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
136- رای شــماره 0739 مورخ 97/01/23  آقای محمد حسن امیرخانی ورنوسفادرانی   
فرزند اکبر  بشــماره کالسه 0733 و به شــماره شناســنامه 470  صادره به شماره ملی 
1141054868 نســبت به یکباب مغازه و طبقه فوقانی به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 
مالکیت طبق برابر قانون ارث  به مســاحت 150  مترمربع  از پالک شماره 59  فرعی از 
120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  گواهی 
حصر وراثت سند 43844 مورخ 56/08/12 اکبر امیرخانی مالحظه  و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
137- رای شــماره 0738 مــورخ 97/01/23  خانم جواهر موســوی ورنوســفادرانی   
فرزند حسین  بشماره کالســه 0731 و به شماره شناســنامه 402  صادره به شماره ملی 
1140919172 نســبت به یکباب مغازه و طبقه فوقانی به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 
مالکیت طبق برابر قانون ارث  به مســاحت 150  مترمربع  از پالک شماره 59  فرعی از 
120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  گواهی 
حصر وراثت سند 43844 مورخ 56/08/12 اکبر امیرخانی مالحظه  و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
138- رای شماره 0737 مورخ 97/01/23  خانم زهرا امیرخانی ورنوسفادرانی   فرزند اکبر  
بشماره کالسه 0730 و به شماره شناسنامه 2316  صادره به شماره ملی 1141293935 
نسبت به یکباب مغازه و طبقه فوقانی به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی مالکیت طبق برابر 
قانون ارث  به مساحت 150  مترمربع  از پالک شــماره 59  فرعی از 120  اصلی واقع در 
ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  گواهی حصر وراثت سند 

43844 مورخ 56/08/12 اکبر امیرخانی مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

139- رای شــماره 0736 مورخ 97/01/23  خانم طوبی امیرخانی ورنوسفادرانی   فرزند 
اکبر  بشماره کالسه 0729 و به شماره شناسنامه 304  صادره به شماره ملی 1140994336 
نسبت به یکباب مغازه و طبقه فوقانی به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی مالکیت طبق برابر 
قانون ارث  به مساحت 150  مترمربع  از پالک شــماره 59  فرعی از 120  اصلی واقع در 
ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  گواهی حصر وراثت سند 

43844 مورخ 56/08/12 اکبر امیرخانی مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

140- رای شماره 0735 مورخ 97/01/23  خانم مهین امیرخانی ورنوسفادرانی   فرزند اکبر  
بشماره کالسه 0727 و به شماره شناسنامه 13844  صادره به شماره ملی 1140137174 
نسبت به یکباب مغازه و طبقه فوقانی به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی مالکیت طبق برابر 
قانون ارث  به مساحت 150  مترمربع  از پالک شــماره 59  فرعی از 120  اصلی واقع در 
ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  گواهی حصر وراثت سند 

43844 مورخ 56/08/12 اکبر امیرخانی مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

141- رای شماره 0734 مورخ 97/01/23  آقای محمد حسین امیرخانی ورنوسفادرانی   
فرزند اکبر  بشــماره کالســه 0726 و به شــماره شناســنامه 52  صادره به شماره ملی 
1141037858 نســبت به یکباب مغازه و طبقه فوقانی به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 
مالکیت طبق برابر قانون ارث  به مســاحت 150  مترمربع  از پالک شماره 59  فرعی از 
120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  گواهی 
حصر وراثت سند 43844 مورخ 56/08/12 اکبر امیرخانی مالحظه  و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
142- رای شــماره 0733 مــورخ 97/01/23  خانــم اقدس امیرخانی ورنوســفادرانی   
فرزند اکبر  بشــماره کالسه 0725 و به شماره شناســنامه 12850  صادره به شماره ملی 
1140127217 نســبت به یکباب مغازه و طبقه فوقانی به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 
مالکیت طبق برابر قانون ارث  به مســاحت 150  مترمربع  از پالک شماره 59  فرعی از 
120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  گواهی 
حصر وراثت سند 43844 مورخ 56/08/12 اکبر امیرخانی مالحظه  و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
143- رای شماره 0742 مورخ 97/01/23  خانم اعظم شاهین ورنوسفادرانی   فرزند حسین  
بشماره کالسه 1653 و به شماره شناسنامه 1905  صادره به شماره ملی 1140190040 
نسبت به 8 حبه 5080/1453 حبه از 72 حبه یکباب مغازه و طبقه فوقانی به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی مالکیت طبق برابر قانون ارث  به مساحت 150  مترمربع  از پالک شماره 59  
فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  
گواهی حصر وراثت سند 43844 مورخ 56/08/12 اکبر امیرخانی و سند 119315 مورخ 

72/12/07  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

144- رای شماره 5611 مورخ 96/12/10  آقای فتح اله علیرضایی ورنوسفادرانی   فرزند 
غالمرضا  بشماره کالسه 1383 و به شماره شناسنامه 1130003132  صادره به شماره 
ملی 1130003132 نسبت به3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 349/12  
مترمربع  از پالک شــماره 183/2  فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 133 دفتر 120  مالحظه  و 

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

145- رای شماره 5610 مورخ 96/12/10  آقای مجتبی علیرضایی ورنوسفادرانی   فرزند 
غالمرضا  بشماره کالســه 1382 و به شماره شناســنامه 12302  صادره به شماره ملی 
1142337863 نسبت به3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 349/12  
مترمربع  از پالک شــماره 183/2  فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 419 دفتر 237  مالحظه  و 

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

146- رای شــماره 0244 مورخ 97/01/15  آقای مجید اعالیی   فرزند حسن  بشماره 
کالسه 2139 و به شماره شناسنامه 164  صادره به شــماره ملی 1141045109 نسبت 
به4/5  دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 214/60  مترمربع  از پالک 
شماره 3822 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  ثبت در صفحه 295 دفتر 98 و صفحه 292 دفتر 98 و صفحه 193 دفتر 139   

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

147- رای شماره 0245 مورخ 97/01/15  خانم ســهیال کاکولی ورنوسفادرانی   فرزند 
صفرعلی  بشماره کالسه 2734 و به شــماره شناسنامه 1141195992  صادره به شماره 
ملی 1141045109 نســبت به1/5  دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 
214/60  مترمربع  از پالک شماره 3822 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 591 دفتر 549 مالحظه  و محرز 

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

148- رای شــماره 0660 مــورخ 97/01/22  خانم مهین ســلطانی ورنوســفادرانی   
فرزند حسن  بشماره کالســه 0489 و به شماره شناســنامه 263  صادره به شماره ملی 
1140984225 نسبت به 9 حبه از 72 حبه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  یکباب زمین 
دارای اعیانی به مساحت 275/50  مترمربع  از پالک شماره 277 فرعی از 118  اصلی واقع 
در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع الواسطه ارائه قولنامه و 

فرم عدم دسترسی ارائه گواهی حصر وراثت   مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

149- رای شــماره 0661 مورخ 97/01/22  آقای قدرت اله ســلطانی ورنوســفادرانی   
فرزند حسن  بشماره کالســه 0481 و به شماره شناســنامه 519  صادره به شماره ملی 
1141048655 نسبت به 18 حبه از 72 حبه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  یکباب زمین 
دارای اعیانی به مساحت 275/50  مترمربع  از پالک شــماره 277 فرعی از 118  اصلی 
واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  مع الواسطه ارائه 
قولنامه و فرم عدم دسترســی ارائه گواهی حصر وراثت احمدرضا ســلطانی   مالحظه  و 

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

150- رای شماره 0662 مورخ 97/01/22  آقای رضا سلطانی فرزند حسن  بشماره کالسه 
0484 و به شماره شناسنامه 782  صادره به شماره ملی 1141084971 نسبت به 18 حبه 
از 72 حبه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 275/50  
مترمربع  از پالک شماره 277 فرعی از 118  اصلی واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع الواسطه ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی ارائه گواهی 

حصر وراثت ارائه قولنامه احمدرضا سلطانی   مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

151- رای شماره 0663 مورخ 97/01/22  خانم آفاق سلطانی ورنوسفادرانی   فرزند حسن  
بشماره کالسه 0480 و به شماره شناســنامه 441  صادره به شماره ملی 1140995693 
نسبت به 9 حبه از 72 حبه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  یکباب زمین دارای اعیانی به 
مساحت 275/50  مترمربع  از پالک شماره 277 فرعی از 118  اصلی واقع در ورنوسفادران   
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  مع الواسطه ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی 

ارائه گواهی حصر وراثت  احمدرضا سلطانی  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

152- رای شــماره 0664 مورخ 97/01/22  آقای رحمت اله ســلطانی ورنوسفادرانی   
فرزند حسن  بشماره کالسه 0485 و به شماره شناســنامه 14575  صادره به شماره ملی 
1140144502 نسبت به 18 حبه از 72 حبه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  یکباب زمین 
دارای اعیانی به مساحت 275/50  مترمربع  از پالک شــماره 277 فرعی از 118  اصلی 
واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل  مع الواسطه ارائه 
قولنامه و فرم عدم دسترســی ارائه گواهی حصر وراثت احمدرضا ســلطانی   مالحظه  و 

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

153- رای شماره 0632 مورخ 97/01/21  آقای علی رحمتی اندانی   فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0004 و به شماره شناسنامه 1130534847  صادره به شماره ملی 1130534847 
نسبت به 1  دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 224/08  مترمربع  از پالک 
شــماره 393 و 18 فرعی از 105   اصلی واقع در اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  ارائه قولنامه از مالک رســمی محمد رحمتی سند 67288 مورخ 69/04/27 

دفترخانه 63 و ثبت در صفحه 232 دفتر 191  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

154- رای شــماره 0628 مورخ 97/01/21  خانم طاهره کریمی اندانی   فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 0003 و به شماره شناســنامه 76  صادره به شماره ملی 1141562553 
نسبت به 1  دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 224/08  مترمربع  از پالک 
شــماره 393 و 18 فرعی از 105   اصلی واقع در اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  ارائه قولنامه از مالک رسمی محمد رحمتی ثبت در صفحه 232 دفتر 191 و 

سند 67288 مورخ 69/04/27 دفترخانه 63  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

155- رای شــماره 0633 مورخ 97/01/21  آقای محمد  رحمتــی اندانی   فرزند رحیم  
بشماره کالسه 0642 و به شماره شناســنامه 28  صادره به شماره ملی 1141528444 
نسبت به 4  دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 224/08  مترمربع  از پالک 
شــماره 393 و 18 فرعی از 105   اصلی واقع در اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  سند 67288 مورخ 69/04/27 دفترخانه 63 و ثبت در صفحه 232 دفتر 191  

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

156- رای شماره 0858 مورخ 97/01/28  خانم سهیال صافی خوزانی   فرزند غالمعباس  
بشماره کالسه 2122 و به شماره شناسنامه 2281  صادره به شماره ملی 1141293587 
نسبت به 4  دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 72/16  مترمربع  از پالک 
شــماره 132 فرعی از 114   اصلی واقع در صحرای کهنــدژ   بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 542 دفتر 356  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

157- رای شــماره 0859 مورخ 97/01/28  آقای مجتبی قیاســی خوزانی   فرزند جواد  
بشماره کالسه 6829 و به شماره شناسنامه 3120  صادره به شماره ملی 1141340216 
نسبت به 2  دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 72/16  مترمربع  از پالک 
شــماره 132 فرعی از 114   اصلی واقع در صحرای کهنــدژ   بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 539 دفتر 356  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

158- رای شماره 0883 مورخ 97/01/28  آقای رحمن مانده گاری اندانی   فرزند عباس  
بشماره کالسه 2242 و به شماره شناســنامه 28  صادره به شماره ملی 1141584001 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 140/81  مترمربع  از پالک شماره 808 فرعی 
از 111   اصلی واقع در صحرای نخودجاری اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل  ثبت در صفحه 143 دفتر 145  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

159- رای شــماره 6142 مورخ 96/12/21  خانم زهرا احمدی   فرزند حســین  بشماره 
کالسه 6749 و به شماره شناسنامه 744  صادره به شماره ملی 1141710791 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 206/60  مترمربع  از پالک شماره 1055 
فرعی از 85   اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در 

صفحه 368 دفتر 262  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

160- رای شــماره 6141 مورخ 96/12/21  آقای حبیب احمدی خوزانی   فرزند رمضان  
بشماره کالسه 6751 و به شماره شناســنامه 251  صادره به شماره ملی 1141674947 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 206/60  مترمربع  از پالک 
شــماره 1055 فرعی از 85   اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل  ثبت در صفحه 375 دفتر 262  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

161- رای شــماره 0720 مورخ 97/01/22  آقای علی اصغر علیرضایی ورنوسفادرانی   
فرزند علی اکبر  بشماره کالسه 2201 و به شماره شناسنامه 2051  صادره به شماره ملی 
1141120070 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 219/61  
مترمربع  از پالک شماره 33 فرعی از 122   اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه قولنامه از مالک رسمی  علی اکبر علیرضایی 

ثبت در صفحه 116 دفتر 275   مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

ضا  بشماره  162- رای شماره 0719 مورخ 97/01/22  خانم مریم سعیدی   فرزند ر 
کالسه 2202 و به شماره شناسنامه 6092  صادره به شماره ملی 1142288951 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 219/61  مترمربع  از پالک شماره 33 
فرعی از 122   اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل  ثبت در صفحه 116 دفتر 275   مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

163- رای شــماره 0705 مورخ 97/01/22  آقای رسول صفاری   فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1437 و به شماره شناسنامه 12188  صادره به شماره ملی 1140374907 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 26/10  مترمربع  از پالک 
شــماره 1403/1 فرعی از 85   اصلی واقع در خوزان بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  ارائه قولنامه و وکالتنامه از مالک رسمی زهره رحیمی طی سند 235854مورخ 

96/09/02 دفترخانه 73  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

164- رای شماره 0706 مورخ 97/01/22  خانم زهره رحیمی اندانی   فرزند کاظم  بشماره 
کالسه 1438 و به شماره شناسنامه 487  صادره به شماره ملی 1141708132 نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 26/10  مترمربع  از پالک 
شــماره 1403/1 فرعی از 85   اصلی واقع در خوزان بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل  سند 235854مورخ 96/09/02 دفترخانه 73  مالحظه  و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
165- رای شــماره 0809 مورخ 97/01/27  آقای احســان آذری   فرزند احمد  بشماره 
کالسه 1344 و به شماره شناسنامه 21781  صادره به شماره ملی 1140217364 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 93  مترمربع  از پالک شماره 62/3 
فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

ارائه قولنامه از ورثه مالک رسمی محمد حسن دباغی مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

166- رای شماره 0812 مورخ 97/01/27  آقای امین آذری   فرزند احمد  بشماره کالسه 
1346 و به شماره شناسنامه 4449  صادره به شماره ملی 1142272532 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 93  مترمربع  از پالک شماره 62/3 فرعی 
از 120   اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه 

قولنامه از ورثه مالک رسمی محمد حسن دباغی مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

167- رای شماره 0805 مورخ 97/01/27  آقای عماد آذری   فرزند احمد  بشماره کالسه 
1353 و به شماره شناسنامه 1130165590  صادره به شماره ملی 1130165590 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 93  مترمربع  از پالک شماره 62/3 
فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

ارائه قولنامه از ورثه مالک رسمی محمد حسن دباغی مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

168- رای شماره 0813 مورخ 97/01/27  خانم خدیجه بلبل   فرزند محمد حسین  بشماره 
کالسه 1352 و به شماره شناسنامه 12806  صادره به شماره ملی 1140126776 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 93  مترمربع  از پالک شماره 62/3 
فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  

ارائه قولنامه از ورثه مالک رسمی محمد حسن دباغی مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

169- رای شماره 0814 مورخ 97/01/27  آقای جالل آذری   فرزند احمد  بشماره کالسه 
1354 و به شماره شناسنامه 245  صادره به شماره ملی 1141677954 نسبت به 1 دانگ 

مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 93  مترمربع  از پالک شماره 62/3 فرعی 
از 120   اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه 

قولنامه از ورثه مالک رسمی محمد حسن دباغی مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

170- رای شماره 0806 مورخ 97/01/27  آقای جواد آذری   فرزند احمد  بشماره کالسه 
1350 و به شماره شناسنامه 598  صادره به شماره ملی 1141092972 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 93  مترمربع  از پالک شماره 62/3 فرعی 
از 120   اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه 

قولنامه از ورثه مالک رسمی محمد حسن دباغی مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

171- رای شــماره 1037 مورخ 97/01/30  آقای اصغر علی جانی   فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1795 و به شماره شناسنامه 10442  صادره به شماره ملی 1283212439 نسبت 
به ششدانگ  یکباب سردخانه  به مساحت 1597  مترمربع  از پالک شماره 10056  فرعی 
از 75   اصلی واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 

110 دفتر 663  مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

172- رای شــماره 0778 مورخ 97/01/27  آقای محمد عمادی اندانی   فرزند قاســم  
بشماره کالسه 2085 و به شماره شناسنامه 2042  صادره به شماره ملی 5649412286 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 139  مترمربع  از پالک شماره 1413  فرعی 
از 85   اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 114957 

مورخ 78/07/24 دفترخانه 73    مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

173- رای شماره 0960 مورخ 97/01/29  آقای محمود شیروی خوزانی   فرزند نوروزعلی  
بشماره کالسه 0225 و به شماره شناسنامه 2383  صادره به شماره ملی 1142252027 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 152/32  مترمربع  از پالک شماره 9  فرعی 
از 156 اصلی واقع در اراضی شــمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

189947 مورخ 88/03/30 دفترخانه 73   مالحظه  و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

174- رای شماره 0929 مورخ 97/01/28  شهرداری خمینی شهر بشماره کالسه 0527 
و به شناســه ملی 14000277397 نسبت به ششــدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی   به 
مساحت 23225  مترمربع  از پالک شماره 53  فرعی از 159   اصلی واقع در اراضی شمالی  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  واگذاری شهرداری خمینی شهر  مالحظه  

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

175- رای شماره 0951 مورخ 97/01/29  آقای لهراسب عروجعلیان   فرزند جمعه  بشماره 
کالسه 0129 و به شماره شناسنامه 1074  صادره به شماره ملی 5759374036 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 100مترمربع  از پالک شماره 830  فرعی از 99 
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 

رسمی سید علی میرلوحی ثبت در صفحه 548 دفتر 79   مالحظه  و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 97/2/4

تاریخ چاپ نوبت دوم : 97/2/18
م الف: 164 آقای نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
2/109 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالســه پرونده 1645/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/10 بعد از ظهر روز یکشنبه 
مورخه 1397/4/17، مشخصات خواهان : شرکت آسیا فوم یرمین به مدیریت عبدالرضا 
زهتابچه به نشانی خمینی شهر خ پاسداران شرقی پ 52، مشخصات خوانده: سید جالل 
موسوی فرزند سید محمد،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 57/000/000 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: تصویر سه 
فقره چک و گواهی 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: 236 شعبه هشتم حقوقی 

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

2/110 از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر در پرونده 
کالسه مطروحه کالسه 970017 ح 4 به 1- حبیبه عسگری 2- بهنام مجیری 3- بهزاد 
مجیری 4- بهروز مجیری 5- محمدرضا مجیری 6- رخسانه مجیری 7- سیف اله پیمانی 
8- منیژه پیمانی 9- عباس عسگری 10- فاطمه پیمانی 11- علی عسگری 12- زهره 
عسگری 13- ناهید عســگری  خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده 
است و خواهان آن آ قای مجید بلدی فرزند علی ساکن خمینی شهر بلوار منتظری پشت 
گلزار درب سید، به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و در جریان رسیدگی می باشد اخطار 
می نماید که برای جلسه رسیدگی روز یکشــنبه مورخ 97/3/13 ساعت 10/30 صبح در 
دادگاه شعبه چهارم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چنانچه 
جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارسال 
دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صــادر خواهد نمود و جهت دریافت 
نســخه ثانی  و برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید این 
 آگهی وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود درج می شود. 

م الف: 287 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )203 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/111 شماره: 1340/96 به موجب رای شماره 1561 تاریخ 96/10/30 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- غالمرضا 
منصف شادپور فرزند الیاس 2- حسین حاجی حیدری فرزند احمد به نشانی خمینی شهر خ 
شریعتی شمالی سه راه رجائی ک 145 محکوم است متضامنا به پرداخت 150/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از زمان چک 96/5/3 
لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی اســت. مشــخصات 
محکوم له: علیرضا رحیمی فرزند اصغر به نشــانی خمینی شهر منظریه چهار راه کارمند 
فرهنگیان ناظم 5،  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:286 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )197 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/112 مرجع رسیدگی: شــعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 3064/96 حل 2 ، وقت رســیدگی ساعت 6/30 بعد از ظهر روز 
دوشنبه مورخه 1397/4/4، مشخصات خواهان : زهره کاظمی اندانی فرزند اسماعیل به 
نشانی خمینی شــهر خ مدرس کوچه فاطمیه روبروی فاطمیه، مشخصات خوانده: اصغر 
فتحی فرزند حسین،  خواســته و بهای آن:  مطالبه یک فقره چک بانک صادرات به مبلغ 
سی میلیون ریال، دالیل خواهان:  فتوکپی مصدق چک و گواهی 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 است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 291 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )185 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/113 آقای رجبعلی نوروزی ورنوسفادرانی دارای شناســنامه شماره 14745  به شرح 
دادخواست به کالسه  51/97 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان نعمت اله نوروزی ورنوســفادرانی به شناسنامه 428 در تاریخ 
1396/11/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- قمر محب محمدی ورنوسفادرانی فرزند اسماعیل، ش.ش 289 )همسر( 2- 
رجبعلی نوروزی ورنوسفادرانی فرزند نعمت اله، ش.ش 14745 )فرزند( 3- محسن نوروزی 
ورنوسفادرانی فرزند نعمت اله، ش.ش 16370 )فرزند( 4- حسین نوروزی ورنوسفادرانی 
فرزند نعمت اله، ش.ش 915 )فرزند( 5- رســول نوروزی ورنوسفادرانی فرزند نعمت اله، 
ش.ش 3153 )فرزند( 6- مسعود نوروزی ورنوسفادرانی فرزند نعمت اله، ش.ش 1540 
)فرزند( 7- بتول نوروزی ورنوسفادرانی فرزند نعمت اله، ش.ش 390 )فرزند( 8- فرشته 

نوروزی ورنوسفادرانی فرزند نعمت اله، ش.ش 1130122506 )فرزند( 9- افسانه نوروزی 
ورنوسفادرانی فرزند نعمت اله، ش.ش 16371 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 295 شــعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ و احضار

2/114 شــماره: 197 آقای فرج اله بیگی فرزند اسداله مجهول المکان پیرو انتشار آگهی 
مورخ 1396/09/11 در روزنامه زاینده رود به علت عدم حضور جنابعالی طالق خلع نوبت 
اول خانم شهناز ترک فریدنی همسر شما با حسب وکالت شروط ضمن عقد و دادنامه شماره 
9609973633300499 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر جاری و به شماره 
197 مورخ 1396/09/29 ثبت گردید. م الف: 294 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

)دفترخانه رسمی ثبت ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر( )78 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/115 شــماره: 970720671652413 - 97/1/30  خانم فرشته صالحیان فرزند یداله 
به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
است یکدانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 5382 فرعی از 72 اصلی واقع در خمینی 
شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 599 صفحه 551 مسبوق به ثبت و سند می باشد 
که در اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک  اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 285 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر )188 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/116 شماره: 970720671649247 - 97/1/29  خانم عصمت کاظمی اندانی فرزند 
صفرعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است شش حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک شماره 185 فرعی از 73 اصلی 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 570 صفحه 409 مسبوق به ثبت 
و سند می باشد که در اثر جابجایی مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده  طبق تبصره یک  اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 284 نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )192 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/117 شــماره: 970720671649247 - 97/1/29  خانم فاطمه کریمی خوزانی فرزند 
عباس به استناد یک برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک شــماره 185 فرعی از 73 اصلی واقع در 
خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 332 صفحه 566 مسبوق به ثبت و سند 
می باشد که در اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده  طبق تبصره یک  اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 283 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )188 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/118 شــماره: 970720671649247 - 97/1/29  خانم ملیحه خلیلی خوزانی فرزند 
مهراب به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است پانزده حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ پالک شماره 185 فرعی از 73 اصلی 
واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 570 صفحه 412 مسبوق به ثبت 
و سند می باشد که در اثر جابجایی مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده  طبق تبصره یک  اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 282 نبی اله یزدانی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/119 از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالســه 961498 ح 4 به  1- هرمز درویش کجوری 2- تینا درویش کجوری 
3- کاوه درویش  کجوری 4- رامین درویش کجوری خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول 
المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای بهمن مقصودیان فرزند علی ساکن خمینی شهر 
منظریه 16 متری هدایت پالک 835 به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی و در جریان 
رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای جلسه رسیدگی روز یکشنبه مورخ 97/3/27 
ساعت 10/30 صبح در دادگاه شعبه چهارم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر مراجعه 
نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه 
اعالم و ارســال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود و 
جهت دریافت نسخه ثانی  و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه 
نماید این آگهی وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود درج 
می شود. م الف: 299 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )178 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
2/120 آقای حمیدرضا پیمانی دارای شناسنامه شــماره 12071  به شرح دادخواست به 
کالسه  49/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسنعلی پیمانی به شناسنامه 9155 در تاریخ 1397/1/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- فردوس نوروزی 
فروشانی فرزند حسین، ش.ش 9716 )همسر( 2- علیرضا پیمانی فرزند حسنعلی، ش.ش 
12070 )فرزند( 3- حمیدرضا پیمانی فرزند حســنعلی، ش.ش 12071 )فرزند( 4- مریم 
پیمانی فرزند حسنعلی، ش.ش 14011 )فرزند( 5- فاطمه پیمانی فرزند حسنعلی، ش.ش 
39636 )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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 310 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک( )152 کلمه، 2 کادر(
مزایده

2/121 در پرونده 940005 ح /1  محکوم علیه مسعود محمود خانی فرزند عزیزاله محکوم 
به پرداخت جمعًا مبلغ 460/369/000 ریال بابت محکــوم به در حق محکوم له محمود 
ترابی با وکالت ســجاد آقا محمدی  و مبلغ 17/000/000 ریال بابت هزینه اجرا گردیده 
است محکوم علیه اقدام به معرفی اموال نموده اســت و اموال معرفی شده به شرح ذیل 
توسط کارشناس ارزیابی شده است.  سنگ های آنتیک گیوتین شده روی تور چسبانیده 
شده به ابعاد 50 * 30 سانتی متر مربع که ارزش ریالی آن از قرار هر متر مربع 650/000 
ریال و قیمت 400 متر مربع توقیف آن 260/000/000 ریال برآورد گردیده است نظریه 
کارشناسی به طرفین ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجرا قصد 
فروش اموال از طریق مزایده را دارد.  جلسه مزایده: شــنبه 97/02/29 راس ساعت 10 
صبح، محل انجام مزایده: دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری خمینی شهر اتاق 26، محل 
بازدید از اموال: خمینی شهر بلوار آزادگان ابتدای خیابان اداره آگاهی سابق کارگاه سنگ 
سپه ساالر، اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست در موعد مقرر 10 
درصد از قیمت پیشنهادی خود را فی المجلس همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن 
به حساب واریز و تا یک ماه فرصت دارند مابقی وجه را به حساب واریز نمایند واال ضمن 
 ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
م الف: 308 شــعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگســتری خمینی شهر )241 کلمه، 

2 کادر(



دندان های سالم نشانه سالمت قلب است
پیشنهاد سردبیر:

منزل
کافه 

موز 2 عدد  
خرما ) بدون پوست( 100 گرم  

 عسل 1 ق غ ، دارچین 4/1 ق غ ، خامه 2 ق غ  
شیر  )سرد( 1 لیوان ، بستنی 300 گرم  

گردو ) خرد شده( 1 ق غ 
فندق ) آسیاب شده( 1 ق غ ، کنجد  )بوداده( 1 ق غ  

پودر نارگیل 1 ق غ 
طرز تهیه : 

تمام مواد را درون مخلوط کن ) میکســر ( بریزید و آن را روشــن کنید ، 
انقدر مخلوط کنید تا مواد یکدست و غلیظ شــده و حالت کش دار پیدا 
کنند. معجون آماده شــده را درون لیوان های مورد نظر بریزید و سرو 
کنید، می توانید درون هر لیوان یک موز نصفه نیز قرار دهید تا معجون 

مخصوص تر و خوشمزه تری داشته باشید. 
 می توانید از جایگزین های دیگری مانند بادام و پسته به جای 
کنجد و فندق استفاده کنید ، میزان غلظت مواد را با کم 
و زیاد کردن شیر یا بستنی می توانید تغییر دهید ، 

بهتر است مواد سرد باشند تا معجون خوبی 
داشته باشید.

معجون مخصوص 

مصرف ترامادول به قشر خاصی از جامعه محدود نمی شود؛ دامنه قربانیان این 
دارو، از تحصیلکرده هایی که به دنبال شــادی و انگیزه بیشتر بودند، گرفته تا 
برخی کارگران سخت کوشی که می خواستند از خستگی فرار کنند، گسترده 

شده و آن را به یکی از رایج ترین داروهای مخدر تبدیل کرده است.
میان بری برای فرار از درد

ســاخت ترامادول، شــاهکار یک شــرکت آلمانی بود. شــاهکاری قوی تر از 
اســتامینوفن و بروفن و ضعیف تر از مرفین، درد را از بیماران می گرفت و مثل 
دیگر مسکن هایی که خاصیت مخدری داشتند، می توانست دردهای متوسط 

تا شدید را آرام کند.
 بیماران مبتال به دردهای مفصلی یا کســانی که از تیغ جراحی خالص شده 
بودند، در دوره درمانشان و بنا به تجویز پزشک، دوز مشخصی از دارو را دریافت 
می کردند و تاثیر خارق العاده و برتری های ترامادول به مسکن های مشابه، پای 

آن را به گوشه گوشه جهان کشاند.
اما با وجود تاثیر اثبات شده این مسکن، سازمان غذا و دارو آمریکا )FDA( پس 
از مدتی، تجویز ترامادول برای بچه های زیر 12سال را ممنوع و تجویز آن برای 

افراد بین 12 تا 18 سال، کســانی که اضافه وزن داشته یا سابقه دچارشدن به 
تشنج و   حساسیت به مسکن ها در خانواده شــان دیده می شد را ممنوع کرد. 
براساس نظر این سازمان، حتی کسانی که در خواب خروپف کرده یا به دیگر 
نشــانه های حاکی از وقفه در تنفس دچار بودند هم نباید ســراغ این مسکن 

می رفتند.
کسی از خطراتش چیزی نمی گفت

به هر حال، ترامادول به لیست داروهای مســکن وارد شد، اما کمتر کسی راه  
و رســم مصرف آن را با خریدارانی که تا مدت ها بدون نسخه و آزادانه آن را از 
داروخانه ها دریافت می کردند در میان گذاشــت. گرچه تزریق این مخدر تنها 
در بیمارســتان ها صورت می گرفت، داروخانه ها قرص و کپسول آن را الاقل تا 
چند ســال پیش، به راحتی در اختیار متقاضیان قرار می دادند و این مخدر در 

دسترس و ارزان، هر روز بیش از پیش قربانی می گرفت. 
در حالی که بیشــتر از دو هفته مصرف کردن ترامادول، به ندرت برای بیماران 
تجویز می شــد، کم نبودند کســانی که بدون دردی خاص و بی نیاز از تجویز 
پزشک، ماه ها و ســال ها به این مخدر پناه می بردند. عادت خوشایند مصرف 

قرص بی بو و ارزان قیمتی که می شــد بدون اطالع اطرافیان همیشــه نگران، 
مصرفش کرد، کم کــم به وابســتگی و اعتیاد رنــج آوری تبدیل می شــد و 

مسمومیت، تشنج و ده ها عارضه دیگر را با خود به همراه می آورد.
راه موقتی برای نجات از خستگی

کارگرانی که زیر بار کارهای ســنگین کمر خم کرده  بودند، دانشــجویانی که 
نیازمند تمرکز و هشیاری بیشتری بودند و مردانی که از برخی مشکالت جنسی 
رنج می بردند، تنها بخشی از کســانی بودند که زندگی بدون ترامادول، کم کم 

به نظرشان ناممکن می رسید. 
بیمارانی که مدتی با تجویز پزشــک این دارو را مصرف کــرده بودند، گاهی 
توان جدا شــدن از آن را در خود نمی دیدند و معتادان بــه دیگر مواد افیونی، 
 ترامادول را ارزان تر، بی ضررتر، در دسترس تر یا حتی شــرافتمندانه تر تلقی 

می کردند.
این راه، بیراهه بود

اختالل تعادل، افت فشار، تشنج و گرفتار اختالالت بینایی شدن، تنها بخشی از 
عوارض مصرف مکرر ترامادول بود. زنانی که به این دارو وابسته شده بودند، از 
بروز زودرس عالئم یائسگی شکایت داشتند و برخی دیگر از مصرف کنندگان، 
نفخ شدید، یبوست، بی اشــتهایی و دردهای مبهم شکمی شان را به این دارو 

نسبت می دادند. 
ترامادولی که قــرار بود زندگــی مصرف کنندگانش را آرام تر و شــادتر کند، 
کم کم آن ها را به آدم هایی عصبی تر تبدیل می کرد، خواب را از چشم هایشان 
می گرفت و نگرانی همیشگی، گیجی، خســتگی، بی قراری و ضعف همیشگی 

را به جانشان می انداخت. 
درحالی که مصرف کنندگان ترامادول، در ابتدا آن را بی ضررتر از دیگر مخدرها 
می دانستند، بعد از مدتی شکایت از ابتال به افسردگی شدید و تسکین نیافتن 
عالئم اضطرابی از ســوی آن ها شروع می شــد و جدایی از این داروی مخدر، 
بدون همراهی روان پزشــکان، ناممکن جلوه می کرد. مصرف این مخدر بی بو، 
در ابتدا برای معتادان پنهان، آسان بود، اما بعد از مدتی، وقوع تشنج و حمالت 
شبه صرع، تندشدن تنفس و افزایش شدید ضربان قلب، اطرافیان فرد را هم از 

این راز با خبر می کرد.
خطر، دوشادوش شما ایستاده است

مصرف ترامادول به قشــر خاصی از جامعه محدود نمی شــود؛ دامنه قربانیان 
ایــن دارو، از تحصیلکرده هایی که به دنبال شــادی و انگیزه بیشــتر بودند، 
گرفته تا برخی کارگران سخت کوشــی که می خواســتند از خســتگی فرار 
 کنند، گســترده شــده و آن را به یکی از رایج ترین داروهــای مخدر تبدیل 

کرده است.

خطرات دارویی که مدت ها به اشتباه برای بهتر شدن حال افراد تجویز می شد

  همه چیز درباره ترامادول ؛  
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

 10 درصد تولیدات دارویی کشور
 در اصفهان

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در آیین عیدانه 
انجمن صنعت پخش اســتان در تاالر همایش های بین المللی اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: ارزش تولیدات شــرکت های داروســازی 
استان بیش از 970میلیارد تومان است و با این سهم تولید اصفهان 
10درصد کل ارزش تولیدات دارویی کشور را تولید می کند.ابوالفضل 
اصالنی افزود: استان اصفهان با داشتن 12کارخانه داروسازی سومین 
استان بزرگ تولیدکننده دارو در کشــور است وی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر 250شرکت دارویی در کشــور فعال است، افزود: از 
این تعداد 120شرکت داروسازی گیاهی و 130شرکت داروسازی 
صنعتی اســت.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر 880کارخانه و کارگاه تولید موادغذایی در 
استان فعال هستندگفت: 43 کارخانه و کارگاه تولید لوازم آرایشی 
فعال هستند و 70درصد از وسایل پزشکی مانند باند و چسب زخم 

در اصفهان تولید می شود.

دندان های سالم نشانه سالمت قلب است

 طبق اعالم انجمن قلب آمریکا، دندان ها نشانه خوب سالمت قلب 
هستند.محققان در مطالعه اخیر مربوط به از دست دادن دندان ها 
در اواســط زندگی دریافتند افرادی که در طول این آزمایش دو یا 
تعداد بیشتری از دندان هایشــان را از دست داده بودند 23 درصد 

بیشتر در معرض ریسک بیماری قلبی-عروقی قرار داشتند.
این افزایش ریسک بدون توجه به سایر فاکتورهای پرخطر قلبی-

عروقی نظیر فشارخون باال، کلســترول باال یا دیابت بود.دکتر »لو 
کیویی«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه توالن نیویورک، در این 
باره می گوید: »برخی دالیل افزایش این ریســک شامل التهاب، 
تغییر در مصرف مواد غذایی یا تغییر در ترکیب باکتریایی در دهان 
یا دستگاه گوارش اســت.«به گفته محققان، دهان می تواند نشانه 
هشداردهنده خوبی باشد.  افراد مبتال به مشکالت دندان و پیرامون 
لثه، نه تنها سالمت دهان شان در معرض خطر است، بلکه سالمت 

قلب و عروق خونی شان هم در معرض خطر قرار دارد.

 مزایای سالمتی سوپرفودها 

سوپرفودها یا غذاهای شگفت انگیز، گزینه هایی هستند که حتی روی انتخاب های غذایی ما تاثیر می گذارند. اصطالح ســوپرفود روی برخی بسته بندی های غذایی درج شده و ما با دیدن نام آن بیشتر 
تمایل داریم که این محصوالت را خریداری کنیم ضمن این که با مصرفشان نیز احســاس بهتری داریم. سوپرفودها سرشار از ریزمغذی ها، ویتامین ها و موادی هستند که برای سالمت شما الزم هستند. 

بدون شک سبزیجات قسمت اساسی از سوپرفودها هستند. اکثر سوپرفودها پایه گیاهی دارند، در ادامه با برخی از آنها آشنا می شوید:

آووکادو

سرشار از چربی های غیر اشباع و سالم برای کاهش خطر ابتال به سرطان 
ها، بیماری های قلبی و دیابت است. مصرف آووکادو به بازسازی خون و 
بافت ها کمک می کند، منجر به تثبیت قند خون می شود و برای رفع 
اختالالت قلبی یک سوپرفود عالی است. آووکادو همچنین منبع خوبی 

از لوتئین و آنتی اکسیدان برای حفظ سالمت چشم و پوست است.

بادام

سرشار از فیبر و چربی های مفید برای 
پایین آوردن سطح کلسترول بد خون 
اســت. مطالعات نشــان می دهد که 
خوردن منظم بادام به طور موثر منجر 

به کاهش وزن می شود.

شکالت تیره

شکالت تلخ سرشــار از آنتی اکســیدان ها و پلی فنول 
ها برای مبارزه با ســرطان است. فالونول موجود در این 
شکالت به کاهش سطح کلسترول بد نیز کمک می کند 
ضمن این که جلوگیری کننده از تجمع پالک در شریان 

ها نیز هست.

سیر 

مصرف منظم سیر باعث کاهش کلسترول و تری گلیسیرید شده و منجر به جلوگیری 
از مسدود شدن رگ ها می شود. مصرف دو تا سه حبه سیر در روز خطر 
ابتال به حمله قلبی را نیز در بیماران پرخطر کاهش می دهد. مصرف 
سیر همچنین منجر به دفع سمومی مانند جیوه و کادمیوم از بدن می 

شود. سیر  خاصیت ضد باکتری و ضد ویروس دارد و باعث مقاومت در 
برابر سرماخوردگی و عفونت های ناشی از استرس می شود.

قارچ 

برای قرن ها از قارچ در طب سنتی اســتفاده می شده است. قارچ ها باعث 
تقویت سیستم ایمنی بدن می شوند و به جلوگیری و درمان سرطان، 

بیماری های ویروسی، کلسترول و فشار خون باال کمک می کنند. 
مصرف منظم قارچ اثرات منفی پرتو درمانی و شیمی درمانی را نیز 

کاهش می دهد.

سیب 

سیب سرشار از کورستین است؛ یک آنتی 
اکســیدان قدرتمند بــرای کاهش خطر 
ابتال به ســرطان ها و بیماری های قلبی. 
مصرف سیب با پوست خواص آن را چند 
برابر می کند. تحقیقات نشان می دهد که 

سیب با پوست 5 برابر بیشتر از سیب پوست کنده شده دارای پلی فنول 
است. سیب منبع غنی از فیبر نیز محسوب می شود.

کلم 

در جهان سبزیجات، کلم سرشار از ترکیباتی است که نشان داده شده 
خطر ابتال به سرطان را به طور چشمگیری کاهش می دهند. خوردن 
کلم برای یک بار در هفته احتمال ابتال به سرطان روده بزرگ را تا 66 
درصد کاهش می دهد. کلم باعث تحریک سیستم ایمنی بدن، کشتن 

باکتری ها و ویروس ها می شودو تصفیه کننده خون است.

چرا قد زنان کوتاه تر از مردان است؟
مدت هاست محققان در تالش برای دانستن دلیل کوتاه تر بودن قد زن ها و مردها بودند. در هر شهر، 
کشور یا قاره ای که نگاه کنیم می بینیم این اختالف قد بین زن و مرد وجود دارد.برای مثال در فرانسه 
زن ها به طور متوسط حدود 1/63 متر و مردها 1/75متر هستند یا در دانمارک بلندترین قد برای 
زنان 1/69و برای مردها 1/83متر است یا در چین زنان نزدیک 1/58متر و مردان1/70 متر هستند.
به طور خالصه در سراسر جهان اختالف قد بین این 2جنس مخالف وجود دارد اما دلیل این نابرابری 
فیزیکی در چیســت؟ بر اساس یک نظر سنجی به عقیده کارشناســان اختالف در انسان ها وجود 
دارد اما در حیوانات وجود ندارد اما برخی از حیوانات مانند نهنگ های آبی ماده بزرگ تر از نر های 
آنها هستند.این فرایند تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند طبیعت های مختلف و به خصوص ژنتیک 
است که اگر والدین بلند قد باشند فرزند آنها شــانس بیشتری برای بلند قد شدن دارد.اما برخی از 
دانشمندان در حال حاضر می گویند ژنتیک همه چیز نیست و محیط زیست نیز نقش مهمی در رشد 
افراد با اثرات کم و بیش در دراز مدت ایفا می کند.مطالعات قبلی نشــان داده اند که شرایط زندگی 
بهداشت و رژیم غذایی عوامل مهمی برای رشد بوده اند.کارشناسان می گویند دلیل کوتاهی زنان 
نسبت به مردان رژیم غذایی و مواد خاص اســت که در کودکی استفاده کرده اند.در جوامع معموال 
می گویند پسر نیاز به خوردن بیشتری دارد تا یک دختر چون فعالیت او بیشتر است و با تحقیقات 

انجام شده زنان 2برابر مردان سوء تغذیه دارند.

بابونه 
بابونه یک گیاه فــوق العاده و  تقویت کننده مغز و اعصاب اســت و ســالمت معده را برایتان بــه ارمغان می آورد . از مهــم ترین خواص بابونه تقویــت معده، درمان 
زخم معــده و ورم معده اســت؛ همچنین برای رفع کرم معــده و روده اســتفاده می کنند. این گیــاه برای تقویت سیســتم ایمنی بدن مفید اســت و عفونت های 
 ناشــی از ســرماخوردگی را از بین می برد.  درمــان کننده ســردرد و میگرن و ضدنفخ اســت. افراد مــی توانند برای تســکین دردهای عضالنی چــای بابونه 

بنوشند.

عطارباشی
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 رونمایی 
از مشتریان انگلیسی سردار

ماجرای تمایل باشــگاه های اروپایی به جذب 
ســردار آزمون دوباره 
کلید خورده است. 
بعد از آنکه شایعه 
ســلتیک  شــد 
مهاجم  مشــتری 
ایرانــی روبین کازان 
است حاال از لیگ جزیره به 
عنوان مقصد احتمالی ســردار نام برده شده 
است. روزنامه خراسان ورزشی در گزارشی  به 
این موضوع پرداخته و نوشــته:»روزنامه پیپل 
انگلیس مدعی شــده که 3 باشــگاه اورتون، 
لســتر و ولورهمپتون نام آزمون را در فهرست 
خریدشان قرار داده اند. اورتون و لستر به  عنوان 
2 تیم شــناخته شــده لیگ برتری می توانند 
انتخاب های خوبی برای ســردار فوتبال ایران 
باشند. ضمن این که ولورهمپتون هم این فصل 
با حضوری قدرتمند در چمپیونشیپ توانسته  
جواز حضور در لیگ برتر را بگیرد و این تیم هم 
می تواند گزینه خوبی بــرای مهاجم تیم ملی 

کشورمان باشد.« 

سالم ذوب آهن به نایب قهرمانی

پیشنهاد سردبیر:
خبر روز

رکورد علیپور مقابل قلعه نویی
گل نخســت  دیدار ذوب آهن و  پرسپولیس 
توســط علی علیپور وارد دروازه ذوبی ها شد 
که بــه نوعی ســومین 
گل ایــن بازیکن به 
تیم هــای تحــت 
هدایت قلعه نویی 
بود.علیپور در دور 
رفــت همین فصل و 
در خالل پیروزی 4 بر 
صفر پرسپولیس برابر ذوب آهن توانست گلزنی 
کند و پیش از آن هم در دربی 80 که در لیگ 
چهاردهم با پیروزی یک بر صفر پرســپولیس 
به پایان رســید، علیپور دروازه استقالِل تحت 
هدایت قلعه نویی را باز کرد و تک گل 3 امتیازی 
تیمش را به ثمر رساند.پرسپولیس در 2 گلزنی 
قبلی علیپور به تیم های قلعه نویی پیروز شده 
بود ولی این بــار گلزنی علیپــور ثمری برای 
تیمش نداشت و سرخپوشــان 2 بر یک بازی 

را واگذار کردند. 

رکورد روز

  قاب روز

لذت مدیرعاملی در فوالدشهر! 
سعید آذری، مدیرعامل تیم ذوب اهن که یکباره تیمش در میانه فصل موفق شد اوج بگیرد، 
در پایان بازی تیمش با پرســپولیس تهران مورد تشویق شدید هواداران قرار گرفت و دور 

افتخار در ورزشگاه فوالد شهر زد.

پیشنهاد تکراری برای برانکو؛
 دوباره ازبکستان

بعد از مطرح شــدن نام باشگاه التعاون عربستان 
به عنوان مشتری جدید برانکو، خبرگزاری میزان 
اعالم کرده فدراســیون فوتبال ازبکستان هم به 
دنبال جذب سرمربی پرسپولیس است. البته این 
اولین باری نیست که ازبک ها سراغ برانکو رفته 
اند و اسفند ماه سال گذشته هم این بحث مطرح 
شد که ازبک ها بعد از ناامیدی در جذب کی روش 

به دنبال استخدام برانکو هستند.
 ســرمربی قرمزها در آن مقطع و در واکنش به 
این موضوع گفته بــود:» به طور مرتب از جاهای 
مختلف با من تمــاس می گیرند. مــی دانم که 
تیم   ملــی فوتبال ازبکســتان حدود شــش ماه 
اســت به دنبال ســرمربی می گردد. این چیزی 
طبیعی اســت و بــرای همــه مربیــان چنین 
پیشــنهاداتی ارائه می شــود، اما من سرمربی 
 پرســپولیس هســتم و این مهم ترین مســئله

 است.« 

در حاشیه

ملی پوش اصفهانی  قایقرانی ایران:
 اصفهانی ها

 به من کم لطفی کردند
ملی پوش اصفهانی قایقرانی ایران درباره شــرایط 
خود و اردوهای تیم ملــی قایقرانی برای حضور در 
بازی های آســیایی جاکارتا اظهار داشت: اردوهای 
تیم ملی زیر نظر یک مربی خارجی که در بازی های 
آسیایی 2010 گوانگ جو هم با او کار می کردیم در 
حال برگزاری است. خوشبختانه سطح آمادگی ام 
با توجه به اینکه حدود سه ماه تا بازی های آسیایی 
باقی مانده، خوب اســت. احمدرضــا طالبیان در 
پاسخ به اینکه ورزش اصفهان در بازی های آسیایی 
جاکارتا از او انتظار چه مدالی داشــته باشد، اظهار 
داشت: بعد از بازی  های آسیایی 2010 گوانگ جو 
در ورزش اصفهان نبودم و با قایقرانی اصفهان کار 
نکردم چون مســئوالن ورزش اصفهــان کمی به 
من کم لطفی کردند. هدفم در بازی های آســیایی 
2018 جاکارتا، کسب مدال طال و ارتقای رنکینگ 

قایقرانی ایران است.

منهای فوتبال

پیشخوان

شوک نقل و انقاالت : 
 پیشنهادهای اروپایی 

برای وریا

استقالل3- پیکان 2، 
شــاگردان شــفر روی 

نوارپیروزی

شفر: بایرن با مارتینز 
همیشه برنده است ما با 

امید!

 روز بــد گلرهای تیم 
بیرانوند، مظاهری  ملی، 
 و حسینی؛ کاف به توان 2

سالم ذوب آهن به نایب قهرمانی
یکشنبه شب ورزشگاه فوالد شهر شاهد بازگشت دوباره سبزپوشان اصفهانی به جایگاه دوم جدول رده بندی بود. در این شب شاگردان قلعه نویی توانستند بازی یک برصفر باخته را با پیروزی پشت سر 
بگذرانند تا امید این تیم برای کسب سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا حفظ شود و این تیم با خیال راحت در آخرین بازی خود در این دوره از رقابت های لیگ برتر به مصاف تیم سقوط کرده نفت تهران 

برود. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به نکته های آماری این دیدار؛ با ما همراه باشید:

نکته به نکته با برد سبزپوشان اصفهانی مقابل سرخ پوشان تهرانی؛

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

مهلت ارسال اسناد:

نمایندگان شرکتهای واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم) 97/02/04( تا پایان وقت اداری 
روز شنبه مورخ 97/2/08 از طریق سامانه ستاد ایران نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

setadiran.ir محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه ستاد ایران به نشانی
مهلت تکمیل و ارائه اسناد و قیمت پیشنهادی: پایان روز سه شنبه مورخ 97/02/18 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب: روز چهارشنبه 97/2/19 ساعت 11 صبح
)نمایندگان شرکت کننده در مناقصه می توانند در صورت تمایل با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه 

کمیته ارزیابی فنی مربوط به خود حضور بهم رسانند(.
تاریخ بازگشایی پاکت ج مناقصه از طریق سامانه: روز پنج شنبه مورخ 97/2/20 می باشد.

تاریخ اعالم برنده نهایی مناقصه: روز شنبه مورخ 97/02/22 می باشد.
محل برگزاری مناقصه: اصفهان- خیابان شمس آبادی جنب هنرستان ابوذر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

اصفهان سالن شهدای کارمند
توجه: ضمن اینکه ضمانت نامه بانکی در سامانه مذکور اسکن می شود، الزامی است اصل ضمانت نامه بانکی و 
صورتهای مالی را در پاکت ممهور شده حداکثر تا آخروقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/02/18 به اداره حراست 

بنیاد واقع در خیابان شمس آبادی جنب هنرستان ابوذر طبقه اول تحویل گردد.
اسناد و مدارک ارائه شده طبق ضوابط و مقررات بویژه قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های مربوطه و نیز 

ضوابط داخلی بنیاد بررسی می گردد.

آگهی عمومی مناقصه دو مرحله ای شماره 97/1  )نوبت اول(

م الف: 165265

نام مناقصه گذار: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان
موضوع مناقصه:

موضوعردیف
میزان تضمین شرکت 

در مناقصه
شماره 
مناقصه

1
انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و 

سرویس و خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

2/000/000/00097/1 ریال

2

99

45

69

بی شک خوشحال ترین فرد یکشنبه شب ورزشگاه فوالد شهر کسی نبود جز سرمربی سبزپوشان. امیر قلعه نویی که توانسته بود 
چهره تیم ذوب آهن را در نیم فصل دوم کامل دگرگون کند و این تیم که در پایان نیم فصل اول در رده دهم جدول رده بندی قرار 
گرفته بود را به رده دوم برگرداند، توانست با شکست تیم پرسپولیس رکورد خاصی را از خود در این فصل بر جای بگذارد. قلعه 
نویی دومین مربی ای است که توانسته استقالل و پرسپولیس را در این فصل شکست دهد.  پیش از این علی دایی موفق شده  بود 
با سایپا، استقالل منصوریان و پرسپولیس برانکو را شکست دهد و حاال نوبت به ژنرال رسیده تا دو تیم محبوب پایتخت را دست 
خالی به تهران برگرداند.  فرق بردهای قلعه نویی با دایی در این است که قلعه نویی تنها سرمربی لیگ برتری است که توانسته 

استقالل و پرسپولیس را با سرمربیان خارجی اش شکست دهد. 

گلی که کی روش استنلی در دقیقه 88 وارد دروازه بیرانوند کرد، باعث شد که 
برانکو برای اولین بار مقابل امیرقلعه نویی شکست بخورد. تعداد گل های زده  
تیم ذوب آهن در این  فصل به عدد 45 رسید تا با قهرمان این دوره از رقابت های 
لیگ برتر در تعداد گل زده برابری کند. در هرحالی شاگردان قلعه نویی توانستند 
در این مولفه با سرخ های تهرانی برابری کنند که تیم پرسپولیس بهترین خط 
حمله لیگ های پانزدهم و شانزدهم را در اختیار دارد و با مربی خوش فکرش، 

هر بازی فرصت های گلزنی متعددی ایجاد می کند.

سبزپوشان اصفهانی که با شکست تیم پرسپولیس هم اکنون بیشترین شانس را برای کسب عنوان 
توانســت ســرخابی های تهرانی را در نایب قهرمانی لیگ برتــر دارد در نیم فصل دوم 
شکست دهد که  در هر دو بازی ابتدا ورزشگاه فوالد شهر با نتیجه یکسان دو بر یک 

ســپس ذوب آهن به بازی برگشت تیم میهمان به گل رسید 
میهمانش را داد. وجه اشــتراک دیگر هر دو بازی و با 2 گل پاسخ تک گل 
روش نیز گلزن مشــترک ذوب آهن به هر دو این بود  که استنلی کی 

تیم استقالل و پرسپولیس بود که توانست در 
ورزشگاه فوالد شــهر دروازه سرخابی ها را 

بازکند.

  اولین گل ذوب آهن در بازی مقابل پرسپولیس 
توســط یک استقاللی ســابق زده 

شــد، مدافع با تجربه ای که 
گویا قرار گرفتن در 

ترکیــب هفته برایش امــری عادی 
شده اســت. فخرالدینی که در 

نیم فصل اول مسابقات، افتی 
محســوس را تجربه کرده 
بود، با پیوســتن به جمع 
در نیم فصل دوم، شــاگردان امیر قلعه نویی 
بازگشت. مدافع دوباره به روز های اوج خود 

مقابل پرسپولیس کرمانــی ذوب آهــن در بازی 
تهران، نفوذ کمتری را از سمت راست مسابقه انجام داد و 
بیشتر مشغول به انجام کارهای دفاعی شد. اما در یکی از 

معدود نفوذهای خود در نیمه دوم توانست از سانتر ارسالی 
سید محمد حسینی، نهایت اســتفاده را ببرد و با ضربه ی 

محکم و  رو پا گل اول ذوب آهن را وارد دروازه بیرانوند بکند.

آگهی مزایده شماره 97-2 
اجاره بوفه دانشگاه علمی کاربردی  هالل احمر استان

عالقمندان به شــرکت در مزایده می توانند ضمن بازدید از محل حداکثر تا تاریخ 97/2/11 جهت 
دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100 هزار ریال به حساب جام شماره 
91/12244112 با شناسه 9900680164127 بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل 

احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان واقع در بلوار آئینه خانه مراجعه نمایند.
قیمت پایه کارشناسی اجاره ماهیانه: 17 میلیون ریال

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 97/2/19
جمعیت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه کارشناسی مربوطه و آگهی روزنامه به عهده برندگان مزایده می باشد.

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

سمیه مصور
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مردم از خدمات جامع سالمت استفاده کنند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شنیده ها

»کامران« مامور بررسی 
وضعیت آب استان اصفهان شد

 اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها و 
امور داخلی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
برخی از اعتراضات مردمی در اصفهان، اظهار 
داشــت: دلیل اعتراضات اخیر مردم اصفهان 

مسئله آب در این استان است.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع حســن 
کامران، نماینده مردم اصفهان و عضو کمسیون 
شوراهای مجلس از سوی اعضای این کمیسیون 
مامور بررسی و پیگیری این مسئله شده است.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح 
کرد: قرار است تا وی گزارشی را در این ارتباط 

تهیه و به اعضای کمسیون ارائه دهد.
ســلیمی در پاســخ به این پرســش کــه آیا 
کمیسیون شوراها به مســئله اعتراضات اخیر 
شــهر کازرون ورود کــرده اســت، گفت: این 
اعتراضات به تازگی رخ داده و کمیسیون هنوز 
به این مسئله ورود نکرده است؛ اما رسیدگی و 
بررسی به اعتراضات مردم کازرون نیز در حوزه 
وظایف این کمیسیون است که در اولین فرصت 
با دعوت از مســئوالن ذی ربط این مســئله را 

ارزیابی می کنیم.

دستیارویژه رییس جمهور:
پرونده اسیدپاشی اصفهان 

هنوز باز است
دســتیار ویژه رییس جمهــور در امور حقوق 
شــهروندی درباره تدوین قانون بازدارنده در 
خصوص مبارزه با اسیدپاشی گفت: متاسفانه 
موارد اسیدپاشی در حال تکرار است ما درصدد 
هستیم با همفکری و تعامل با نمایندگان خانم 
مجلس شورای اسالمی یک قانون جامع و کامل 
را به وجود بیاوریم.شــهیندخت موالوردیدر 
مورد  اینکه آیا نهاد حقوق شهروندی قصد دارد 
در تدوین قانون بازدارنده در خصوص اســید 
پاشی ورود کند تا دیگر شــاهد حوادثی مانند 
تبریز و اصفهان نباشــیم، گفت: پرونده اسید 
پاشــی های اصفهان همچنان باز است،  اطالع 
نداریم که مقصر و عامالن اسیدپاشی باالخره 
پیدا شده اند یا خیر. اگر پرونده مختومه اعالم 
شد این یعنی این که ما اطالع رسانی دقیقی از 

این موضوع نداریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان:

طرح انتقال آب از خلیج 
فارس به اصفهان اشتباه است

عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان 
در خصــوص طرح انتقــال آب از خلیج فارس 
به اصفهان در راستای حل مشکل آبی استان، 
اظهار کرد: به جرأت می تــوان گفت که طرح 
انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان اشــتباه 
است، چرا که آب خلیح فارس بسیار شور بوده  و 
فاصله و ارتفاع اصفهان از دریا بسیار زیاد است.

مهدی بصیری با بیان اینکه انتقال آب از دریا 
به اصفهان به طــور قطع هزینه های بســیار 
ســنگینی را به مردم منتقل مــی کند، اظهار 
کرد: ارتفاع اصفهان از ســطح دریا 1500 متر 
است در این شــرایط باید 1500 متر آب را از 
خلیج فارس به ســمت اصفهان پمپ کنیم که 
این مصرف انرژی باالیی را ایجاد می کند و به 
تبع هزینه این انتقال با توجه به مصرف انرژی 
و طول مسیر انتقال بسیار گران خواهد بود.این 
فعال محیط زیســت با بیان اینکه کشورهای 
عربی هم چون امارات مجبور به استفاده از آب 
شیرین کن در تامین آب مور نیاز خود هستند، 
گفت: این کشورها بعد از شیرین کردن آب مورد 
نیازشان، همه نمک حاصل از آب شیرین کن 
ها را به دریا می ریزنــد که این موجب تخریب 
اکوسیستم دریا شــده و به طور مرتب، شوری 
آب دریا را افزایش می دهــد، بنابراین انتقال 
آب از خلیج فارس به اصفهان از نظر زیســت 

محیطی، اشتباه است. 
وی با تاکید بــر اینکه انتقــال آب از دریا تنها 
در صورت اجبار برای تامین آب شــرب انجام 
می شــود نه برای طرح های توسعه صنعت یا 
کشــاورزی، تصریح کرد: اگر قرار اســت برای 
شــرب، از دریا آب را انتقال دهیم، بهتر است 
آب را به اســتان های نزدیک تر از اصفهان به 
دریا همچون کرمان و یا کنــار دریا و با ارتقاع 
بســیار کم از ســطح دریا هم چون خوزستان 

منتقل کنیم.
بصیری با تاکید بر اینکه باید توسعه آب محور 
و آب بر را در کشور کنار بگذاریم، تصریح کرد: 
برای حل این مشــکل باید به ســمت توسعه 

صنایع »های تک« حرکت کنیم.

آیت ا... مظاهری:
هم سو بودن شهرداری و شورا 

به سود مردم است
زعیم حوزه علمیه اصفهان در دیــدار با اعضای 
شورای اســالمی شــهر اصفهان با تبریک اعیاد 
مبارک شعبانیه و ضمن قدردانی از وحدت موجود 
در شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: زمانی که شــهرداری و شورای شهر هم سو 
و همگام باشــند برای مردم مفید است. آیت ا... 
حســین مظاهری با بیان اینکه تیــم مدیریت 
شهری باید از شهر مواظبت کند، افزود: اعضای 
شورای اسالمی شهر می توانند با نظارت خوب و 
تذکرات مناسب وظیفه نظارتی خود را نیز انجام 
دهند و همه با هم رضایت شهروندان را به دست 
آوردند کــه نتیجه آن رضایت امــام زمان )عج( 
خواهد بود. زعیم حــوزه علمیه اصفهان با تاکید 
بر اینکه هم ســویی و هم گامی اعضای شــورای 
شهر و شهرداری زمینه رشــد و تعالی را فراهم 
کرده اســت، گفت: با این روش همواره در همه 
عرصه ها دشمن شکست می خورد همانطور که 
جوانان ایران در هشت ســال دفاع مقدس با این 
راهکار نظام استکبار جهانی را شکست دادند.وی 
با تاکید بر اینکه در هشت سال دفاع مقدس اتحاد 
در اســتکبار جهانی به گونه ای بود که بمب های 
روسی بر ســر مردم ایران فرود می آمد، تصریح 
کرد:  این در حالی بود که ما در نهایت پیروز شدیم 

و دشمن به اهدافش نرسید.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کشف بزرگ ترین محموله 

هروئین و مورفین تاریخ اصفهان
فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: 
یکی از اولویت های مهم کــه در نیروی انتظامی 
استان اصفهان طراحی شــده قرارگاه عملیاتی 
اقدام و عمل است که ماموریت این قرارگاه تجمیع 
ظرفیت های نیروی انتظامی استان برای خدمت 
موثر در شهرستان هاســت.مهدی معصوم بیگی   
افزود: یکی از موضوعاتی که در سال جاری نیروی 
انتظامی اســتان دنبال می کنــد بحث آموزش 
اســت. زیرا بخش عمده دزدی توســط سارقان 
ناشی از موقعیتی اســت که مردم در اختیار آنها 

قرار می دهند.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان تاکید 
کرد: راهبرد نیروی انتظامی امنیت مردم است. 
هرکجا مردم حضور داشته باشند نیروی انتظامی 
هــم در آن محل حضور خواهد داشــت.معصوم 
بیگی با بیان اینکه در ســال جدیــد 12 اولویت 
در استان اصفهان تعریف شده است افزود: یکی 
از موضوعات مبارزه بــا کاالی قاچاق و حمایت 
از کاالی ایرانی اســت.وی خاطرنشــان کرد: در 
فروردین ماه ســال جاری در حوزه مواد مخدر 
بیش از 3 هزار و 700 کیلوگرم انواع مواد مخدر 
در اســتان اصفهان کشف شده اســت که برای 
استان اصفهان بعنوان یک اســتان مرکزی آمار 
قابل توجهی است. بزرگ ترین محموله هروئین و 
مورفین در استان اصفهان امسال کشف شد که در 

تاریخ استان اصفهان بی سابقه بوده است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان:
دشمن به دنبال القای ناامیدی 

در جامعه است
فرمانده ســپاه صاحب الزمان استان اصفهان در 
دیدار با جمعی از اعضای شــورای تبیین مواضع 
بسیج دانشــجویی اســتان اصفهان اظهار کرد: 
جمهوری اســالمی یک نظام مردم ساالر دینی و 

دارای شرایط ویژه جغرافیایی است.
سردار غالمرضا ســلیمانی با بیان این که جایگاه 
جمهوری اســالمی در منطقه از اهمیت باالیی 
برخوردار است، افزود: کشــور ایران برای جهان 
حساسیت های زیادی دارد و به همین خاطر نام 
جمهوری اســالمی بیش از دیگر کشورها به کار 
برده می شود.فرمانده سپاه صاحب الزمان استان 
اصفهان گفت: اگر خودمان ناخواسته به مشکالت 
بیفزاییم و راه را درســت طی نکنیم، مشکالت 

جدیدی ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بدیهی است که کشور ما هم 
مشکالتی دارد و باید برای حل آن ها گام برداشته 
شــود که دانشــجویان نیز در این زمینه نقش 
مهمی دارند.ســردار غالمرضا سلیمانی تصریح 
کرد: امروزه محرومیت معنای دیگری پیدا کرده 
و وسیع تر شده است که در همین خصوص باید 
اقدامات جدی صورت پذیرد؛ فضای دانشگاه ها 
باید گرم تر شود تا دانشــجویان نسبت به آینده 
امیدوار شوند چراکه دشمن در تالش است تا به 

جامعه ما ناامیدی القاء کند.

مســئول کمیته خادمین شــهدای اصفهان بیان کرد: برنامه ای 
فرهنگی در گلســتان شهدا از نیمه شعبان شــروع می کنیم که 
خادمان شهدا به ســبک راهیان نور ثبت نام و به صورت گسترده 
در گروهان هایی تقسیم بندی می شوند. ایجاد فضای راهیان نور، 
ایستگاه صلواتی، خادمی گلستان شهدا، واکس صلواتی، جذب، 

پذیرش و سازمان دهی ازجمله این برنامه هاست.
مسعود عابدی با تاکید بر اینکه این برنامه فرهنگی از چهارشنبه 
میالد حضــرت مهدی)عج( آغاز و از پنجشــنبه هــر هفته این 
برنامه ادامــه می یابــد، اظهار کــرد: تشــکیل حلقه هایی در 
قطعه قطعه گلستان شــهدا با محوریت روحانیت و تدریس کالم 

امیرالمومنین)ع( در نهج البالغه و کتاب انســان 250 تا فرهنگ 
شهید و شهادت از جمله برنامه های مدنظر کمیته شهداست.

مسئول کمیته خادمین شهدای اصفهان ادامه داد: با یاری خدا 20 
اردیبهشت ماه یادواره شهدای گمنام تیپ فاطمیون در گلستان 

شهدای اصفهان برگزار می شود.

مسئول کمیته خادمین شهدای استان اصفهان:
یادواره شهدای گمنام تیپ فاطمیون در گلستان شهدا برگزار می شود

مدیـر کل راهـداري و حمل و نقـل جاده اي اسـتان 
اصفهـان  در مراسـم تجلیـل از نیروهاي پلیـس راه 
اسـتان اصفهان  کـه در ایام نـوروز نقـش موثري در 
کاهـش تصادفات جـاده اي و همچنین روان سـازي 
عبـور و مـرور داشـته اند،گفـت : نبـود جدایـي 
مجموعه راهـداري وحمـل و نقل جاده اي اسـتان و 
پلیس راه و همـکاري هایي که در سـطح جاده هاي 
اسـتان داشـته اند موجـب کاهـش تصادفات شـده 
اسـت و با وجود امکانات و نیروهـاي متعهدي که در 
سـطح جاده ها داریم مـي توانیم با همـکاري پلیس 
راه  کاهش بیـش از پیش تصافات را شـاهد باشـیم.

 مهـدي خضري افـزود : ازحـدود 12 هـزار کیلومتر 
محورهـاي مواصالتـی اسـتان اصفهـان حـدود 80 
درصد تصادفات در 2 هـزار کیلومتـر از این محورها 
 رخ مـي دهـد کـه مدیریـت صحیـح در ایـن نقـاط 
مي توانـد کاهـش شـدید تصادفـات و تلفـات را در 

پي داشـته باشـد .
وی خاطرنشـان کـرد : در دهـه اول نوروز امسـال با 
افزایـش قابل توجـه تلفات جـاده اي روبه روشـدیم 
ولـي بـا اقداماتـي کـه پـس از تحقیـق ترافیکـي 
مناسـب بـه وضعیـت جـاده هـاي اسـتان داشـتیم 
بـا کاهـش صـد درصـدي تصـادف مواجـه شـدیم  
و آمـار تلفـات از 16 نفـر در نیمـه اول نـوروز بـه 8 
نفـر در نیمـه دوم کاهـش یافت  کـه  این امر نشـان 
مي دهد بـا همفکـري و همـکاري مجموعـه پلیس 

راه و  راهـداري و حمـل و نقل جاده اي مـي توانیم با 
کاهـش تصادفات و تلفـات در جاده ها روبرو شـویم.

مدیـر کل راهـداري و حمل و نقـل جاده اي اسـتان 
اصفهـان افـزود : بـراي کاهـش تصادفـات جـاده 
اي تاکنـون تجهیـزات و امکانـات در جـاده هـا را 
مالک قـرار داده ایـم ولي  باید به سـمت مهندسـي 
ترافیک حرکـت کنیـم و این امـر  با وجـود امکانات 
و همچنیـن افـراد متخصـص در اداره کل راهـداري 

و حمـل و نقـل جـاده اي امـکان پذیر اسـت.رییس 
کمیته حمـل و نقل سـتاد هماهنگي سـفر اسـتان 
اصفهان با اشـاره بـه اینکـه در ایام نـوروز 97  بخش 
ناوگان حمل و نقل عمومي هیچ کشـته اي نداشـته 
اسـت افـزود : اگـر کنتـرل و نظـارت بیشـتري بـر 
ناوگان حمل و نقل داشـته باشـیم ، تخلفات کاهش 
چشـمگیری خواهد داشـت.وي گفت : اجراي طرح 
سپهتن ) سـامانه پایش هوشـمند تردد ناوگان ( در 

ناوگان حمل مسـافر بسـیار تاثیرگزار بود و موفقیت 
هـاي زیـادي در کاهـش تصادفـات به دسـت آمد و 
سـازمان راهـداري و حمـل و نقل جـاده اي کشـور 
طـرح نصـب سـپهتن در نـاوگان بـاري را نیـز در 

دسـتور کار خود قـرار داده اسـت .
خضري گفـت : با توجـه بـه تصادفاتي کـه در حوزه 
حمـل و نقـل بـار وجـود دارد طـرح هـاي کنتـرل 
ساعت خواب ،کارت هاي هوشـمند و سامانه کنترل 
بارنامه و جلوگیـري از اضافه تناژ بایـد بیش از پیش 
مـورد توجـه قـرار گیـرد چرا کـه عـالوه بر آسـیب 
هایي که این اضافـه تناژ به جـاده ها وارد مي سـازد 
در کنتـرل خـودرو و ایجاد تصـادف  نیز موثر اسـت.

وي خاطر نشـان کرد : در غرب اسـتان کـه فضاهاي 
کوهستاني و سرسـبز بیشـتري وجود دارد واژگوني 
خودرو در حد صفر اسـت ولي در محورهاي شـرقي 
همچـون  خـور و کاشـان آمـار واژگوني بسـیار زیاد 
اسـت که بر اسـاس مطالعات علمـي باید به سـمت 
روح دهـي و جان بخشـي  بـه جـاده هـا و در نتیجه 
کاهـش تصادفـات حرکـت کنیـم .خضري بـا بیان 
اینکـه روز هفتـم اردیبهشـت ماه از سـوي شـوراي 
فرهنگ عمومي به نـام روز ملي ایمنـي حمل و نقل 
نام گرفته اسـت، افـزود : باید با اسـتفاده اي ظرفیت 
هـاي موجود و  فرصـت ایجاد شـده  شـرایط را براي 
افزایـش ایمنـي سـفرهاي جـاده اي  و درنتیجـه 

کاهـش تصادفـات فراهـم کنیم.

نوروز بدون تلفات
  مدیر کل راهداری استان اصفهان از عملکرد موفق حمل و نقل عمومی در روزهای آغازین سال 97 خبر داد:

استاندار اصفهان در پیامی ضمن گرامیداشت هفته سالمت، اظهار کرد: 
اکنون و با گذشت 4 دهه از انقالب شکوهمند اسالمی، نظام جمهوری 
اسالمی و ملت مسلمان ایران می تواند به دستاوردهای حوزه سالمت، 
از فراگیری و ارتقای دسترسی به خدمات سالمتی و بهبود شاخص های 
سالمت جامعه گرفته تا افزایش حداقل 25 ساله امید به زندگی ایرانیان 
و ریشه کنی برخی بیماری ها و توسعه 10ها شاخص کمی و کیفی این 
حوزه افتخار کند.محســن مهرعلیزاده افزود: بی شک این همه جز با 
تالش ها و زحمات خالصانه و ایثارگرانه یکایک اعضای خانواده بزرگ 
سالمت در تمام سطوح و در جای جای کشــور و به طور خاص استان 
پهناور اصفهان حاصل نشده و البته توســعه این موفقیت ها نیز جز از 

طریق تداوم این تالش های خالصانه و دلسوزانه میسر نمی شود.
استاندار اصفهان گفت: شعار محوری هفته سالمت سال جاری به نیکی 
»سالمتی برای همه« لحاظ شده اســت، بدیهی است تحقق پوشش 
همگانی سالمت، همه جا و برای همه، الجرم از مسیر رویکرد اجتماعی 
به سالمت و همکاری و همیاری و هم افزایی مجدانه و مسئوالنه آحاد 
جامعه و همه نهادها و دســتگاه ها می گذرد و جهت نیل به جامعه ای 
سالم با همه ابعاد آن، بدون مشــارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری 

عمومی و هماهنگی گسترده بین بخشی میسر نخواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: در این اثنا انتظار می رود هم استانی های عزیز 
در سراســر اســتان به عنوان گام آغازین از وضعیــت فراهم آمده در 

برنامه تحول نظام ســالمت در حوزه بهداشت و امکان تشکیل پرونده 
الکترونیک سامانه یک پارچه بهداشــتی در پایگاه ها و مراکز خدمات 
جامع سالمت سراسر استان بهره گیرند تا طی طریق در مسیر سالمت 
و برنامه ریزی و تحقق اهداف و سیاســت های کالن این حوزه و ارائه 

عادالنه و بهتر خدمات جامع سالمت تسهیل شود.
مهرعلیزاده اذعان داشــت: به عنوان خدمتگزار مردم و نماینده عالی 
دولت در این اســتان، رجاء واثق دارم با تمرکز دولت، همدلی جامعه، 
هماهنگی و هم افزایی بین بخشی و انگیزه متعالی اعضای خانواده بزرگ 
سالمت استان، سالمت همه جانبه و زندگی سالم در جامعه ای سالم تر 
برای مردم استان شــهیدپرور اصفهان نه تنها دور از دسترس نیست، 
بلکه امکان تحقق کامل آن وجود خواهد داشت و همه ما در این مسیر 
ارزشمند، مجدانه گام برداشته و تا تحقق آن، از هیچ تالش و کوششی 

فروگذار نخواهیم بود.

استاندار اصفهان خواستار شد:

مردم از خدمات جامع سالمت استفاده کنند

معاون عمران شهری شــهردار اصفهان گفت: 
کمیسیون حفاری به منظور به حداقل رساندن 
حفاری هــای مجــدد و غیرضروری از ســوی 
ســازمان های مختلف و همچنین پیشگیری از 

حفاری های غیرمجاز تشکیل شده است.
ایرج مظفر اظهارکرد: کمیســیون 
حفاری یکی از مصوبات هیئت دولت 
است که در سال 66 به کل شهرداری 
های کشور ابالغ شد تا نظارت دقیقی 
بر نحوه اجرا و زمانبندی حفاری ها 
صــورت گیرد و کمترین خســارت 
به شــهر وارد شــود.معاون عمران 
شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه 
کمیســیون حفاری درخواست های 

شــرکت های تاسیساتی را بررســی و بر اساس 
ضوابط اقدام به صدور مجــوز حفاری می کند، 
تاکید کرد: برای ســرعت بخشــیدن به انجام 
حفاری ها، صــدور مجوزهای حفاری به صورت 

مکانیزه انجام می شود.
وی ادامــه داد: بــرای صدور مجــوز به صورت 
مکانیزه برنامه ای تنظیم شــده تا شرکت های 
تاسیساتی بتوانند درخواست های خود را آسان تر 
ارائه کنند و از اعمال ســلیقه در صدور مجوزها 
جلوگیری شــود.مظفر تاکید کرد: کمیسیون 
حفاری با محوریت معاونت عمران شهرداری و 
به منظور به حداقل رساندن حفاری های مجدد 
و غیر ضروری از سوی ســازمان های مختلف، 

همچنین پیشــگیری از حفاری های غیرمجاز 
تشکیل شده است.

وی با اشاره به درخواست شهروندان در خصوص 
هماهنگی شهرداری با شــرکت های خدماتی 
برای جلوگیری از حفاری های بی مورد، مجدد 

و غیر مجــاز، گفت: حــدود 70 درصد تخریب 
آســفالت معابر فرعی بر اثــر حفاری ها ایجاد 
می شود، زیرا پس از حفاری، زیرسازی ها به طور 
صحیح انجام نشده و تردد خودروهای سنگین، 
نفوذ آب از رفیوژ فضای سبز به آسفالت و کاهش 
کیفیت آسفالت مجدد، سهم مهمی در تخریب 
آســفالت معابر اصفهان دارد.معــاون عمران 
شهری شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: با 
توجه به اینکه تشکیل کمیسیون حفاری اقدامی 
اســت که شــهرداری اصفهان را در به حداقل 
رساندن دوباره کاری های مخرب و جراحی کمتر 
آسفالت های معابر یاری می کند، این جلسات در 

سال جاری نیز ادامه دارد.

معاون عمران شهری شهرداری  خبر داد:

پایان دوباره کاری ها با تشکیل کمیسیون حفاری
مدیر امور درآمد شـهرداری اصفهـان از اجرای 
مرحلـه دوم انتشـار اوراق مشـارکت خـط دوم 
قطارشـهری اصفهـان تا پایـان اردیبهشـت ماه 
سـال جاری خبـر داد و گفـت: ایـن اقـدام بـا 
موافقـت اولیـه بانـک مرکـزی انجام می شـود.

نادر آخوندی اظهـار کرد: سـال 96 مجوزی در 
بودجـه کل کشـور وجود داشـت که بر اسـاس 
آن می توانسـتیم برای انتشـار اوراق مشـارکت 

قطارشـهری اقـدام کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن مجـوز اعـالم شـد 
50 درصـد اصـل و سـود اوراق مشـارکت را 
دولـت پرداخـت می کنـد، افـزود: بـا توجـه به 
پرداخـت 50 درصد اصل و سـود توسـط دولت 
در وضعیـت کنونـی اقتصـادی، انتشـار اوراق 
مشـارکت برای خـط دوم قطارشـهری اصفهان 
اقدامی ارزشـمند بـه شـمار می رفـت از این رو 
در سـال گذشـته برای دریافت مجوزهای الزم 

اقـدام کردیـم.

وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر بانـک 
مرکزی موافقـت اولیه مرحله دوم انتشـار اوراق 
مشـارکت در سـال جاری را صـادر کرده اسـت، 
گفـت: در این راسـتا مرحلـه دوم انتشـار اوراق 
مشـارکت خـط دوم قطارشـهری اصفهـان تـا 
پایـان اردیبهشـت ماه امسـال اجـرا 

. د می شـو
آخونـدی خاطرنشـان کرد: بـا توجه 
بـه اینکـه اوراق مشـارکت قبلـی بـا 
نـرخ 16 درصـد و 18 درصـد بـه 
فروش رفـت، نـرخ فعلـی 20 درصد 
سـود بسـیار خـوب و در بـازار فعلی، 
بـرای  مطمئنـی  سـرمایه گذاری 

مـردم اسـت.
مدیـر امـور درآمـد شـهرداری اصفهـان تاکید 
کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 20 درصد نرخ سـود 
رقم جذابی برای سـرمایه گذاری اسـت در حال 
حاضر بسـیاری از صندوق های سـرمایه گذاری 
اوراق مشـارکت  تـا  نـد  در صـدد برآمده ا
 خـط دوم قطارشـهری اصفهـان را جـذب

 کنند.
  وی بـا بیـان اینکـه خریـد اوراق مشـارکت 
فرآینـدی دو سـر بـرد برای شـهروندان اسـت، 
گفت: شـهروندان با خرید اوراق مشـارکت غیر 
از دریافت سـود بـه راه انـدازی هر چه سـریع تر 
خـط دوم قطـار شـهری اصفهـان نیـز کمـک 

. می کننـد

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:

انتشار اوراق مشارکت قطارشهری تا پایان اردیبهشت
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 افقی
1- عايــدي از كار و تجارت - بر اســاس گزارش 
سازمان بين المللي كار، اين پديده يكي از داليل از 
بين رفتن 5ميليون فرصت شغلي در سال 2008 

ميالدي بود
2- سرگرم بودن به كاري - شيمي كربن - حافظه

3- سمت چپ - از جنس پارچه ماليدني
4- غرور و تكبر - به هم ســاييده - آماده و فراهم 

- قليل
5- از مستحبات نماز - تارمي - تخت پادشاهي
6- قضاوت - گذرانيدن زندگي - تخم ماكيان
7- چنگ رومي - پوست گردو - حمام الغري
8- رمق آخر - اساس - كمياب - دانه خوشبو

9- روانه شدن - حقوق - بهشر
10- كشور مبارك - زن و فرزند - پيش ايواني

11- از اين رو - اثر مشــهور »اميل زوال« نويسنده 
فرانسوي - سمت راست

12- ضمير وزني - راهنمايان - پيرامون - مخفف 
پادشاه

13- پاكيزه - اتاق قطار
14- مسابقه - به جا آوردن - كولي

15- اســتفاده از مخــارج و ماليــات دولت براي 

هدف هاي معين اقتصاد كالن - بندري در فرانسه
عمودی

1- به شرايطي اطالق مي شود كه صاحبان دارايي 
مقادير زيادي از پول را بي اســتفاده و بيكار بودن 
خريد اوراق قرضه نگه مي دارند و از اين رو نرخ بهره 

پايين مي آيد - مخلوط كردن
2- باران اندك - ســاختمان و سازنده آن - سقف 

باالي سر - جانشين او
3- كوچك ترين ذره - حركــت كرم گونه - جديد 

تركي - ديوار بلند
4- روحاني زرتشتي - مقام و حالت شهر يا كشوري 
نســبت به شــهرها يا كشــورهاي تابع آن - نام 

سلسله اي از فراعنه مصر
5- هميشــگي - چين و چروك پوســت - از انواع 

ورشكستگي
6- زبان عرب - اشاره - الزم شدن

7- گرفتــاران - خرج بــراي رفــع نيازمندي ها - 
تصديق روسي

8- پرحرارت - به رو خفته - خطاب به دل - ميوه 
نارس

9- نقش هنري - نام بخشــي از ايالم كه قرار است 
در آنجا منطقه ويژه اقتصادي تاسيس شود - اهل 

هندوستان
10- ابزار خودبيني - كرانه هاي آسمان - سازمان 
كشــورهاي صادر كننده نفت دنياي سوم با هدف 

ايجاد هماهنگي در سياست نفتي
11- آســان - عضــو پــر كار بــدن - از نام هاي 

شاهنامه اي
12- هوشيار - اصل تجارت - حرف همراهي

13- حرف درد - ناگهاني - واحد درسي - مورچه
14- رفوزه - ساحل - گوسفند ماده - بي حركت

15- برگه هاي رسيد مبلغي از سرمايه يك كارخانه 
يا شركت - كااليي كه مصرف كنندگان بدون هيچ 

گونه تغيير در شكل آن مصرف مي كنند.
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یادداشت

 رفتن به فروشــگاه كتاب وكند وكاو البه الی 
قفســه هايی كه خوراك ذهنــی آدمی آنجا 
چيده شده، لذت مقدســی است، قدم زدن در 
عطر كاغذ و كلمه و دم خور شــدن با موسيقی 

جمالت. 
ديرزمانی است كه دنيا فهميده، ذره ذره سوت 
و كور خواهد شد اگر نخواند و انديشه بزرگان 
پيشــين و معاصرش را درنيابــد. همين برگه 
هايی را كه نويسندگان، شــب و روز، عاشقانه 
و عاقالنه تحريرش كرده انــد.  همه می دانند 
كه كتــاب ها معرفت و شــعور دارنــد، مدارا 
دارنــد، مهربانی و فهم و درايــت دارند. كتاب 
 كه پايش به زندگی باز شــود وســعت و خير

 می آورد. كتــاب ها همانند ســالخوردگانی 
هستند كه كنارشان نشستن لذت دارد و می 
شود از آنها عقل و تجربه گهربارشان را آموخت.

به خاطر همه تجربه های فــراوان موجود در 
كتاب ها وعبــرت هايی كه می شــود از آنها 
آموخت هر خانه ای بايد كتابخانه داشته باشد، 
خانه بی كتابخانه را مگر می شــود تصور كرد، 
خانه بی كتابخانه مثل سفره بی نان است بركت 
ندارد، اين كتاب است كه با خود خير و بركت را 

به خانه می آورد. 
به راستی خواندن، خواستن می خواهد و آنكه 
بخواهد با پای دل می رود و حرمت اين جهان 
كاغذی را نگه مــی دارد. حرمت لحظاتی كه 
جز شادی و دانايی پيشــكش ديگری ندارند. 
 خانه بی كتابخانه را نمی شود تصور كرد، چون

 وقــت هايی در زندگی هســت كــه تنها هم 
صحبتی با آنها، دست آدميزاد را می گيرد. اصال 
نوازش كتاب، چيز ديگری اســت. وقتی روبه 
 روی هم می نشينيد و او از همه چيز باخبرتان

 می كند. تو می شــوی كودكی چندســاله و 
او، پيری هزاران ســاله... ديدن و شنيدنت را 
كه می سپاری دســتش، آن سفری كه هرگز 
توصيف هيجانش در سفرنامه ای نمی گنجد، 

آغاز می شود.
 مســافر خواندن كه می شــوی و دوســت 
نــداری در هيچ ايســتگاهی پياده شــوی و  
 مطمئنا جز در ايســتگاه خواندن، آرام و قرار

 نمی يابی.

 کتاب با خود خیر وبرکت
 به خانه می آورد

سمیه مصور

بقعه شیخ زاهد گیالنی 
مربوط به اواخر سده 
ـ .ق اســت و در  9 هـ
الهیجان،  شهرستان 
روستای شیخانور واقع 
شده و این اثر در تاریخ 
5 دی 1347 با شماره 
ثبــت 824 به عنوان 
یکی از آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است.

عکس روز

بقعه شیخ زاهد 
گیالنی در الهیجان

وقتی شیطان راست پنچ گاه می نوازد
 اشتباه نكن آقای اصولی، زايل كردن عقل مردم از حد توان من و تو خارج است. ما حداكثر 

كارمان اين است كه عقل  ها را مصادره كنيم و موقتا دور از كاسه سر آن ها در جايی در 
يك انبار نگه داريم. اين عمل، حداكثر يك سرقت ساده است يا يك بازداشت موقت .

- انبار از كجا گير بياوريم؟
- من قبال  انبار خانه تو را وارسی كرده ام. كوچك است اما برای نگهداری عقل 
همه خلق جهان كفايت می كند. فقط كافی است كه آن گلدان های خالی، آن 
گل های مصنوعی رنگ پريده، آن آباژور شكسته، آن تكه موكت پوسيده، آن 
تابلوی نقاشی مسخره روستايی كه دست زير چانه گذاشته و لب صخره لم داده 

و به دنيا نگاه می كند، همه را دور بريزی. 
- آن هاون سنگی را نگه می دارم، يادگار مادربزرگم است.

- يك زحمت ديگر هم بايد بكشی، مقداری پوشالی بايد تهيه كنی.
- پوشال ؟ پوشال برای چه ؟

 - برای اينكه وقتی عقل مردم را می دزديم، به جايش پوشال پر كنيم 
كه متوجه خالی بودن مغزشان نشوند.

 - پيشنهاد می كنم يك كارخانه پوشال سازی راه بيندازيم كه هم 
پوشال مغز مردم را تامين كرده باشيم، هم پوشال كولرشان را.

- فكر پسنديده ای است. توســعه اقتصادی يعنی همين، يعنی 
اينكه شما تا می توانی صنعت را گسترش بدهی و حتی المقدور از 

وابستگی به صنايع ديگر بكاهی. پس از اين مذاكره، شيطان و آقای 
اصولی خيلی زود به توافق رسيدند... )ادامه دارد(

استاد در سال 
1320 با يك ســبيل تنومند بر پشت لب 

در تهران متولد شــد. بعضی ها صدايش می كردند:»پير ما«،  
بعضی ها صدايش می كردند: »عمو سبيلو«، مادرش صدايش می كرد: 

»منوچهر:، خودش به  خودش می گفت: »م – پسر خاله و الف- اين كاره«. اگر زن 
می گرفت زنش صدايش می كرد: »هوی«. اين را می دانست كه هيچ وقت زن نگرفت. 
البته عده ای معتقدند آن قدر سرگرم نوشتن بود كه وقت ازدواج پيدا نكرد. حسنی نگو 
بال بگو/ تنبل تنبال بگو را حتما شــنيده ايد. خوب شاعرش منوچهر احترامی است. 

استاد جنس اش جور بود. از كودك دو ســاله تا پيرمرد صدساله مشتری اش 
بودند  همه نوع اثر ادبی هم در طبله عطاری اش پيدا می شــد. شعر، 

 داستان، نثر. خالصه استاد بيخودی به خودش نمی گفت:
 اين كاره! ) كبريت بی خطر(

 دانستنی های تاریخی
 که فقط یک سوء تفاهم بوده اند)2(

کاله خود وایکینگ ها: معموال تصوير وايكينگ ها را با كاله خودهايی 
ديده ايم كه دو شــاخ بزرگ روی آن تعبيه شده اســت، تاكنون باستان 
شناســان نتوانســته اند ثابت كنند كه اين كاله خودها به سربازان تعلق 
داشته و در هنگام جنگ اســتفاده می شده اند.  نكته جالب اين است كه 
كاله خودهای وايكينگ ها فقط در مقبره های آنان پيدا شده است و اين 
طور كه به نظر می رسد، وايكينگ ها از كاله خودهای خود نه برای جنگ 

بلكه برای اجرای آيين های خاصی استفاده می كرده اند. 
 آثار باستانی استون هنج:استون هنج يكی از بزرگ ترين اسرار جهان 
است و فرضيه های زيادی درباره منشــأ آن پديد آمده ؛ اما اين سنگ ها 
در اصل به شــكلی كه امروز می بينيم نبوده اند. در سال 1901 ميالدی 
»ويليام گوالند« آنها را بازسازی كرد و شكل آنها را تغيير داد . استون هنج 
در جنوب انگلســتان، قرار دارد و يكی از بناهای بزرگ سنگی است كه 

توسط مردم باستان در اروپا ساخته شده است.
کشــف قاره آمریکا: در كتاب های تاريخ خوانده ايم كه »كريستف 
كلمب«  اولين كسی بود كه در سال 1492 قاره ی آمريكا را كشف كرد. اما 
برخی پژوهشگران بر اين باورند كه وايكينگ ها در اواخر قرن دهم  گروه 
هايی بودند كه به دنيای جديد قدم گذاشتند و آنها نخستين كاشفان قاره 

آمريكا بوده اند.

بریده ها

شايد باورتان نشه ولی حتی نيسان آبی هم گاهی پنجر می كنه، ما كه   
جای خود داريم!

چرا يك چيز توليد نمی كنند كه هم خوشمزه باشه هم هرچی بخوری   
 چاق نشــی، هر غذا و گيــاه رژيمی كه مــا ديديم مــزه اش به دلمون

 ننشست!
 اون وقت ها كه گوشی ها دكمه ای بود، می شد از شدت ترق توروق 

صدای دكمه ها بفهميم اوضاع اعصاب دو طرف در چه وضعيه!
 من نمی دونم زمين چه جوری گرده كه هر جا زرنگی كنی باالخره يه 

روزی كارت لنگ اون شخص ميشه، ولی برعكسش نميشه هرگز!
 در تازه ترين اكتشافات، فروشــندگان ايرانی تونستن ثابت كنن كه 

گرونی با قيمت دالر هم رابطه مستقيم داره، هم رابطه عكس!
هروقت توی بحث از لفظ پول شــويی اســتفاده می كنم همه اش   

استرس اينو دارم كه طرف بپرسه پول شويی چيه؟!
 سلمان خان به خاطر قتل يك غزال هندی به پنج سال زندان محكوم 
شد، روز دوم از حبس خسته ميشه، با برق چشماش ميله های زندان رو 

آب ميكنه و ميزنه بيرون!
ما دهه شصتی ها حتی اگه اســباب بازی واسه مون می خريدن هم   

 نمی ذاشتن باهاشون بازی كنيم!
 مامان بابای من، هر وقت ميگم يه چيزيم شده ميگن از بس سرت تو 

تلگرامه!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

بــا خدمــت بــه غریبــه ها 
خودستایی شان ارضا می 
شــود ، هر چقــدر کانون 
عواطف شــان به ایشــان 
نزدیــک تــر باشــد، کمتر 
محبــت مــی کننــد؛ هــر 
چقدر دورتر باشد، عالقه 
 و توجــه بیشــتری نشــان

 می دهند !
»بابا گوریو«
اونوره دوبالزاک

»دوستان بی لیاقت«
افــرادی هــم هســتند 
کــه مــزدور صفــت به 
دنیــا آمــده انــد و هیــچ 
خوبــی  در حق دوســتان 
و نزدیــکان شــان نمــی 
کنند، چون ایــن وظیفه 
شان اســت؛ در حالی که 

خبرنگاری ادعا می كند پس از ارســال درخواســت دريافت اطالعات، به طور 
مرموزی فايلی حاوی اطالعات درباره فعاليت دولت برای ســاخت اسلحه های 
الكترومغناطيسی برای او ارسال شده اســت. طبق اسناد موجود در اين فايل، با 
استفاده از نيروی الكترومغناطيس می توان در بدن انسان درد، خارش يا سفتی 
 Muck عضالت را به وجود آورد. فايل مورد نظر برای كورتيس والتمن خبرنگار
Rock ارسال شــده اســت. همچنين در اين فايل چند دســتگاه و روش برای 
دستكاری ذهن انسان ذكر شــده كه به عنوان مثال می توانند به مغز افراد از راه 

دور دسترسی داشته باشند.

 سهره سينه ســرخ يا فنچ خانگی در ايران، عراق، ســوريه و جنوب قفقاز ديده 
می شود و 13 سانتی متر درازا دارد. سر خاكستری روتنه بلوطی و پيشانی و سينه 
قرمز گلی است. پرنده ماده و پرنده جوان فاقد رنگ بلوطی بوده و با روتنه قهوه ای 
رگه دار ديده می شود. اين رگه ها در ســينه و پهلو ها نيز وجود دارد. جالب است 
بدانيد كه آنها به نام »سينه سرخ آمريكايی« معروف هستند و تخم هايی با رنگ 

آبی فيروزه ای می گذارند.
آرايشگری كه اقدام به تراشيدن موهای يك كودك 10 ساله با نمره 1 كرده بود 
پس از شكايت خانواده اين كودك به زندان محكوم شد. طبق حكم دادگاه شهر 
بدفورد انگليس؛ اين آرايشــگر به 8 ماه زندان محكوم شده است. »عبدالرحيم 
عمر« 21 ساله پس از بازداشــتش به پليس گفت كه برای تنبيه كودك و برای 
اينكه به او درس خوبی بدهد اقدام به تراشيدن موهايش كرده است. ظاهرا اين 
كودك پس از نشستن روی صندلی سعی كرده بود تا با استفاده از ماشين اصالح 
موهايش را كوتاه كند.خانواده كودك در دادگاه ادعا كردند كه فرزند آنها دچار 

آسيب جسمی و روحی شده است.

قابلیت عجیب سالح های جدید آمریکایی!کچل کردن مشتری، آرایشگر را روانه زندان کرد

پرنده ای منحصربه فرد با تخم های آبی فیروزه ای


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

