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3 اصفهانی در جمع
 فعال ترین نمایندگان مجلس

معاون نظارتی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد:

قولوزیردررابطهباپیگیریبرداشتهایبیرویهآبزایندهرود
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی  خبر  داد:
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احتمالجیرهبندیآباصفهاندرتابستانوجوددارد
نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها اعالم کرد:
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 وقتی رییس رژیم جعلِی آدم کش، دلسوز ملت ایران می شود؛

شماغلطمیکنی
»»غلط زیادی«؛ این محترمانه ترین واکنشــی است که 
می توان به نخســت وزیر قاتل و آدم کــش رژیم جعلی 
صهیونیستی نشان داد. به »بنیامین نتانیاهو«یی که به تازگی پیشنهاد 
کمک به ایران برای حل مشکل کم آبی را مطرح کرده و در ویدئویی که 
در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است، گفته ۹۶ درصد از زمین های 

ایران به نوعی با مشکل کم آبی مواجه هستند...

کولرخراباست،
مردمتحملکنند!

 افزایش مشکالت مسافران اتوبوس  

درون شهری  با فرارسیدن تابستان؛

  وقتی پول »بنز« می دهیم  و »پیکان« سوار می شویم؛ 

پزعالیودستخالیخودروسازاندرتولیدملی
سفر اخیر شــهردار اصفهان  به لهستان به منظور 
شــرکت در  اجالس شــهرهای خالق، در حالی 
انجام می شــود که نوروزی در ســفارت ایران در 
لهستان اعالم کرده است؛ اصفهان آمادگی دارد در 
شهرهای لهستان نمایشگاه های اقتصادی برگزار 
کند و رویدادهای دوجانبه فرهنگی و هنری را به 
اجرا دربیاورد. این اعالم آمادگی البته در ماه های 
گذشته در سفر به برخی دیگر از کشورها و شهرها 
از جمله پاریس نیز عنوان شده بود؛ موضوعی که به 
خودی خود حرکت خوب و شایان توجهی است. 
نکته مثبتی که شــهردار روی آن تاکید کرده این 
اســت که این رویدادها دو جانبه و دو سویه باشد 
که در صورت عملی شدن، می تواند کمک شایانی 
به ارتقای سطح فرهنگی شهر و عوض شدن حال و 
هوای رخدادهای فرهنگی کنــد؛ ولی آنچه کمتر 
در دســتاوردهای این ســفرها دیده شده، اجرای 
همین برنامه های فرهنگی و نمایشگاهی از سوی 
کشــورهای دیگر در اصفهان است. این مسئله در 
حالی است که پیاپی از برپایی نمایشگاه های هفته 
فرهنگی اصفهان در شهرهای دیگر یا برنامه های 
مشابه، خبر داده می شــود. این موضوع اگر چه در 
ارائه جهانِی پتانسیل های فرهنگی اصفهان بی اثر 
نیست، اما چندان بازخوردی برای مردم اصفهان 
ندارد. در سفر شهردار اصفهان به پاریس وی ضمن 

گالیه از برخی انتقادها به این سفر وعده داد که...

هفتههایفرهنگیدوجانبه،
وعدهیابرنامه؟

یاسمین کرامتی 

ادامه در صفحه2

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

آگهیمناقصهعمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذی صالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 2۹2: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ ۹7/4/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ ۹7/4/3

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-3۶۶80030-8 
)داخلی 338(

نوبتاول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:13۹7/03/23

مبلغ تضمین ) ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

۹7-2-۹7
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 1۶0 میلیمتر 

جهت خطوط انتقال چاه های بحران
اعتبارات تملک 
دارایی سرمایه ای

 450/000/000

۹7-2-۹8
خرید لوله پلی اتیلن آب شرق قطر 200 میلیمتر 

جهت خطوط انتقال چاه های بحران
اعتبارات تملک 
دارایی سرمایه ای

470/000/000

۹7-2-۹۹
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 110 میلیمتر 

جهت خطوط انتقال چاه های بحران
اعتبارات تملک 
دارایی سرمایه ای

142/500/000

۹7-2-100
خرید لوله U-PVC فاضالبی  در اقطار 110 و 125 

میلیمتر پوش فیت جهت ستاد و خمینی شهر
847/000/000جاری
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جنابآقایمنصوریزدیزاده

انتصابشایســتهجنابعالیبهعنوانمدیرعاملشرکتذوبآهناصفهانرا

تبریکعرضنموده،ازخداوندمنانبرایتانآرزویموفقیتوتوفیقروزافزون

درراهخدمتبهصنعتکشورخواستاریم.

بهمنزینالدین

جانشینمدیرمسئولروزنامهزایندهرود
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»غلط زیــادی« ؛ایــن محترمانه ترین واکنشــی 
است که می توان به نخســت وزیر قاتل و آدم کش 
رژیم جعلی صهیونیســتی نشــان داد. به بنیامین 
نتانیاهویی که اخیرا پیشنهاد کمک به ایران برای 
حل مشکل کم آبی را مطرح کرده و در ویدئویی که 
در شبکه های اجتماعی منتشر کرده، گفته که ۹۶ 
درصد از زمین های ایران به نوعی با مشکل کم آبی 
مواجه هستند. سپس به پیشــرفت های این رژیم 
در مبارزه بــا کم آبی و مدیریت آب اشــاره کرده و 
در نهایت پیشــنهاد مضحک کمک به حل مشکل 
کم آبی در ایران را مطرح کرده اســت. نتانیاهو پا را 
از این هم فراتر گذاشته و گفته که وب سایتی برای 
کاربران ایرانی راه اندازی می کند که در آن روش های 
بازیافت آب و اســتفاده مجدد از آن، تشریح داده 
می شود و به کشــاورزان ایرانی هم نشان می دهد 
که چگونه از خشکســالی فرار کرده و خانواده خود 
را سیر کنند! این پیشــنهاد آن قدر مضحک است 
که ارزش پردازش هم ندارد. حیف از قلم و کاغذ و 
روزنامه که حرام پرداختن به چنین یاوه گویی هایی 
شود. می خواهد به کشاورزان ایرانی کمک کند)!( 
آن هم کسی که دستش آغشــته به خون هزاران 
هزار فلسطینی است؛ کســی که با زر و زور و تزویر 
می خواهد برای خود و رژیم غاصبش هویت بسازد؛ 
هویتی که ندارد. کســی که اگر جرأتش را داشت 

که نــگاه چپ بــه ایران 
بیندازد، یقینا از کشــتار 
ایرانی ها هم ابایی نداشت؛ 
از اینکــه بر ســر مردم 
بی گناه و زنان و کودکان 
بمــب و موشــک بریزد. 
شاهد و مدرکش کودکان 
چندماهــه و چنــدروزه 

فلســطینی که داغ شــان به دل مادران شان ماند. 
شاهد این ادعا، ده ها جوان فلسطینی است که در 

روز جشن انتقال سفارت 
آمریکا به بیت المقدس، 
بــه دســت مامــوران 
همین ســفاک، در خون 
غلتیدند. شاهد ادعای ما 
جوان معلول فلســطینی 
که حتی بــه او هم رحم 
نکردنــد ... شــاهد مــا 
 »محمــد الــدوره« کــه مظلومیتــش از یادمان
 نمی رود، یــا آن خانــم محجبه فلســطینی که 

می خواستند به زور حجاب از سرش بردارند و دست 
آخر هم شهیدش کردند...

وزیر جنگ شان اخیرا گفته » توافق هسته ای فرقی 
با توافق مونیــخ ندارد؛ اما اســرائیل هم تمایلی به 
جنگ با ایران ندارد.« از »تمایل« داشتن و نداشتن 
حرف می زنند)!( جرأت و جسارتش را ندارند. بهتر 
است از »ترس« هایشان حرف بزنند. از اینکه خوب 
می دانند تــکان بخورند، »حیفــا« و »تل آویو« با 
خاک یکسان می شــود و آرزوهایشان برای اشغال 
قدس شریف و عزیز را بر سرشان آوار می کنیم. اینها 
هنوز چوب »غیرت« بچه شــیعه های دالوری که 
جان شان را کف دست شان گذاشتند و فرسنگ ها 
آن ســوتر از مرزهای کشورشان در سوریه در دفاع 
از حرم و حریم جنگیدند تا اسرائیل نتواند یک قدم 
هم به ما نزدیک تر شود، به تن شان نخورده است. 

حاال می خواهد مشکالت بی آبی ایران را حل کند! 
هنوز نفهمیده اینجا و در این خاک پرگهرِ  پرشهید، 
»اسرائیل« خط قرمز همه ماست. راست و چپ هم 
ندارد. در تنفر از این رژیم جعلــی آدم کش، همه 

مشترک هستیم. 
رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
گفته»نتانیاهــو غلط می کنــد. بــه نتانیاهو چه 
ربطی دارد محیط زیســت ایران، او برود دنبال کار 
خودش«. راست می گوید. نتانیاهو غلط می کند و 
بهتر است ساکت شــود . اینجا هیچ کس برای او و 
اظهارات مسخره و مضحکش تره هم خرد نمی کند. 

 بیانیه دموکرات ها؛ همزمان با دیدار 
»اون« و »ترامپ«

ما باید نظارت کنیم
دموکرات هــای مجلس نماینــدگان آمریکا در 
بیانیه ای مشــترک همزمــان با دیــدار رییس 
جمهوری این کشــور با رهبر کره شمالی تاکید 
کردند که هرگونــه توافق احتمالــی با پیونگ 
یانگ باید مثل برجام تحت نظارت و با مشــورت 

کنگره باشد.
این بیانیه از سوی »نانسی پلوسی« رهبر اقلیت 
دمکرات، »اســتنی هویر« معــاون دمکرات ها، 
»الیوت انگل« معاون کمیته روابط خارجی، »آدام 
اسمیت« معاون کمیته نیروهای مسلح و »آدام 
شیف« معاون کمیته اطالعات مجلس نمایندگان 
آمریکا منتتشــر و خواســتار نظارت کنگره این 
کشور بر توافق احتمالی با کره شمالی شده است.

این بیانیه تاکید کرد توافقی که باعث تداوم وضع 
جاری توانمندی هســته ای کره شمالی شده و 
امکان مقابله با اشاعه هســته ای این کشور را از 
آمریکا بگیرد، مورد قبــول دمکرات های کنگره 

نیست.

رییس جمهور کره جنوبی: 
نتوانستم بخوابم!

رییس جمهوری کره جنوبی نســبت به برگزاری 
موفقیت آمیز نشست رهبران آمریکا و کره شمالی 
ابراز امیدواری کرد و گفت  که این نشست می تواند 

فصلی جدید در شبه جزیره کره رقم بزند.
مون جائه این، رییس جمهــوری کره جنوبی در 
آغاز نشست کابینه این کشــور، گفت : من شب 
گذشته نخوابیدم. من و ملت کره جنوبی صادقانه 
امید داریم که نشست جاری موفقیت آمیز باشد و 
فصلی جدید در خلع سالح هسته ای کامل، تحقق 
صلح و ایجاد روابطی جدید میان کره شمالی، کره 

جنوبی و آمریکا رقم بزند.
او تصریح کرد: با این حال موفقیت این نشســت 
تنها آغاز یک فرآیند طوالنی در راســتای خلع 
ســالح کره شــمالی و ایجــاد صلح پایــدار در 

شبه جزیره کره خواهد بود.

روزنامه آلمانی: 
 ترامپ

 احمق و اصالح نشدنی است
یک روزنامه آلمانی ترامــپ را رییس جمهوری 
دانست که هیچ حد و مرز و منطقی را نمی شناسد 

و از اروپا خواست که از وی دنباله روی نکند.
روزنامه »زوددویچه سایتونگ« در مطلبی نوشت: 
»رییس جمهور آمریکا هیچ حد و مرز و منطقی را 
نمی شناسد، اروپا نباید از ترامپ دنباله روی کند. 
مرکل باید حاال ماکرون را به عنــوان مهم ترین 
متحد خود جدی بگیرد«.این روزنامه آلمانی در 
ادامه نوشــت:» هر کس اعتقاد داشت که دونالد 
ترامپ بر اساس استدالل ها و حقایق عمل می کند 
باید در نهایت این امید خود را نابودشده ببیند. با 
این مرد بی ادب و احمق دنیا بهتر و صلح آمیزتر 

نمی شود«.

 هدیه ویژه روس ها
 برای فرزندان »بشار اسد«

نمایندگان پارلمــان روس پس از دیدار با رییس 
جمهور ســوریه، توپ فوتبال ویــژه جام جهانی 

روسیه را به فرزندان وی تقدیم کردند.
گفتنی است؛ این توپ رسمی جام جهانی است 
که در روسیه برگزار می شــود و به عنوان هدیه 
به فرزندان بشار اســد تقدیم شد. مسابقات جام 
جهانی از 24 خرداد ماه جاری آغاز خواهد شــد 
و 24 تیر ماه ســال جاری به پایان خواهد رسید.

در همین راســتا، اواخر فروردین ماه سال جاری 
چند نماینده پارلمان روس در دمشق با بشار اسد، 

دیدار و گفت وگو کردند. 

شما غلط می کنی

 انتقاد سعدالحریری
 از فرمانده ایرانی

به گزارش نامه نیوز به نقل از آسوشیتدپرس، 
»سعد الحریری« نخست وزیر لبنان در ادعایی 
از یکی از فرماندهان بلند پایه ایرانی برای اظهار 
نظرهایش درباره پیروزی های اخیر نیروهای 
مورد حمایت ایــران در انتخابات پارلمانی ماه 
گذشته لبنان انتقاد کرد. بر اساس این گزارش، 
حزب ا... لبنان و متحدانش بیــش از نیمی از 
کرسی های پارلمان لبنان را در انتخابات ۶ می به 
خود اختصاص دادند. رسانه های لبنان ویدئویی 
که در شــبکه های اجتماعی دست به دست 
می شد را منتشر کرده اند. در این ویدئو، قاسم 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران می گوید که 
پیروزی حزب ا... در زمانی اتفاق افتاده که برخی 
کشورهای عربی، ســران حزب ا... را تروریست 
می خوانند. حریری به خبرنگاران گفته که اظهار 
نظر سلیمانی »باعث تاسف« است و مدعی شده 
که دخالت در امور داخلی لبنان نه به نفع ایران 

است و نه به نفع لبنان و منطقه.

 استفاده از احمدی نژاد
 برای مهار اقدام بقایی؟!

اعتماد آنالین نوشت: بهمن شریف زاده، روحانی 
نزدیک به رییس دولت هــای نهم و دهم اخبار 
مربوط به قصــد محمود احمدی نــژاد برای 
کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری 
1400 را رد کرد و گفــت: »آقای احمدی نژاد 
اصال در این باره حرفی نزده اند و نخواهند زد.« 
او همچنین درباره مرخصی حمیدرضا بقایی 
گفت:  »قرار بود بعد از ۶ روز مرخصی، ایشان به 
بیمارستان منتقل شوند؛ اما به این وعده عمل 
نشد. بعد از اینکه به وعده عمل نشد آن عکس ها 
از آقای بقایی منتشر شد.« شریف زاده مدعی 
شد: »انتشار تصاویر آقای بقایی سند محکمی بر 
وجود اعتصاب غذای ایشان بود که جو متشنجی 
ایجاد کرد! برای اینکه این جو مهار شود باید یک 
خبر داغ آن را تحت الشعاع قرار می داد؛ بنابراین 
خبر کذبی مثل حضور آقای احمدی  نژاد برای 

انتخابات 1400 را مطرح کردند.« 

کشف یک تیم تروریستی 
پیش از عملیات 

وزارت اطالعات در اطالعیه ای اعالم کرد:یک 
تیم تروریستی در راســتای اهداف استکبار، 
قصد ناامن ســازی ایران اســالمی و اجرای 
عملیات های تروریستی در تهران و چند شهر 
مهم را داشتند و با انتشار تصاویری در فضای 
مجازی، ملت شریف ایران اسالمی را به انتقام و 
قتل تهدید کرده بودند که با هوشیاری سربازان 
گمنام امــام زمان )عج( و همــکاری مقامات 
قضائی و نیروهای نظامــی و انتظامی به ویژه 

پلیس فتا همگی آنان بازداشت شدند.
از این شــبکه تروریســتی مقادیــر زیادی 
سالح و مهمات شــامل چندین قبضه اسلحه 
کالشــینکف،کلت، نارنجک جنگی، بمب و 
تجهیزات ساخت مواد انفجاری کشف و ضبط 

شده است.

 واکنش »قاسمی«
 به سفرهای خارجی والیتی

ســخنگوی وزارت امور خارجــه گفت: هیچ 
گونه مــوازی کاری و رقابت بین دکتر ظریف 
و دکتر والیتی وجود ندارد.»بهرام قاسمی«، 
سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره افزایش 
تعداد سفرهای والیتی در مقایسه با »محمد 
جواد ظریف«، وزیر امور خارجه، گفت: »آقای 
والیتی از شخصیت های سیاسی و رده باال در 
کشور هستند. اصال تعداد سفرهای این دو مقام 

سیاسی به مسکو یکی نیست«. 

قاسم میرزایی نیکو
 عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب:

عضو جبهه پیروان رهبری در واکنش به اظهارات 
ســیدمحمد حســینی، عضو هیئت رییسه جبهه 
مردمــی نیروهــای انقالب اســالمی کــه گفته 
»جمنا آمادگــی مدیریت لیســت های انتخاباتی 
ســال ۹۸ را دارد«، گفته اســت: قصــد نفی هیچ 
مجموعه ای را ندارم؛ اما دیگر اشــتباه اســت که 
بخواهیــم خــود را درون یک مجموعــه محدود 
کنیم. ضمن آنکه هنوز تــا انتخابات مجلس زمان 
زیادی باقی اســت و از حاال مطرح کردن مباحث 
 مربوط بــه انتخابات، موضوع انحرافی محســوب

 می شود.
احمد کریمی اصفهانی  افزود: مســئله دعوا بر سر 
آنکه چه مجموعه ای محور فعالیت های سیاســی 
قرار بگیرد، دیگر محلی از اعراب ندارد و هر کس هم 

چنین کاری کند اشتباه است. 
وی ادامه داد: فارغ از جمنا، به طور کلی می گویم 
هر کسی در وضعیت کنونی کشور حرفی بزند که 
از آن بوی اختالف به شمام برسد، مصداق بارز توپ 

زدن در زمین دشمن است. 

مطرح کردن مباحث انتخاباتی 
موضوع انحرافی است

عضو جبهه پیروان رهبری:

کافه سیاست

یادداشت

ترامپ  احمق و اصالح نشدنی است

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب با اشاره به 
تعیین محل هایی بــرای برگزاری تجمعات 
در تهران از سوی هیئت وزیران، در پاسخ به 
سوالی درباره شرایط صدور مجوز تجمعات 
بیان کرد: درخواســت برگزاری تجمعات و 
راهپیمایی و اتخاذ تصمیم در این زمینه بر 
اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های 
 سیاســی با کمیســیون مــاده 10 احزاب
  اســت؛ امــا اینکــه در کجا و چه شــکلی 
 برگزار شــود، قوانیــن جســته و گریخته

 است.
میرزایی نیکو گفت: الیحه برگزاری تظاهرات 
و تجمعات قانونی باید در وزارت کشور کامل 
شــود؛ البته رایزنی مقدماتی بــا احزاب در 
این زمینه صورت گرفته و در دستور جلسه 
آینده کمیسیون ماده 10 احزاب قرار دارد. 
هیئت دولت نیز مکان هایی را برای برگزاری 

تجمعات تعیین کرده است. 

 قانون درباره  تجمعات
 جسته و گریخته است

حجت االسالم مرتضي آقاتهراني 
دبیرکل »جمنا«:

رییس دفتــر رییس جمهور درباره غیبت حســن 
روحانی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام 

توضیحاتی را ارائه داد.
ســید محمود واعظــی دربــاره حضــور نیافتن 
رییس جمهور در جلسات تشخیص مصلحت نظام 
گفت: روش آقای رییس جمهور با گذشــته فرقی 
نکرده است،  هم در این مجمع و هم مجمع قبل به 
این دلیل که روزهای شنبه ایشان برنامه هایی دارند 
که عمال به آن برنامه ها می پردازند، امکان حضور در 

جلسات مجمع فراهم نمی شود.
رییس دفتر رییس جمهور تاکیــد کرد: این روزها 
آقای رییس جمهور بســیار سرشــان شلوغ است، 
به هر حال در مجمع افراد مختلفی هســتند و اگر 
زمانی هم الزم باشد آقای روحانی در این جلسات 

شرکت می کند. 
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر برنامــه آقــای 
رییس جمهور همــان گونه که گفتم با گذشــته 
تفاوتی نکرده است؛ اما مسائل مختلفی وجود دارد 

که ایشان باید رسیدگی کنند.

 رییس جمهور
 سرش شلوغ است

رییس دفتر رییس جمهور:

حجت االســالم مرتضي آقاتهراني، دبیرکل 
»جمنا« گفت: ما هم مثل آدم هاي دیگر در 
انتخابات شرکت مي کنیم و قبول داریم که 
باید در این مسائل ورود داشته باشیم و باید 
وسط میدان بیاییم. اتفاقا همین چند وقت 
پیش دربــاره یکي از مســائل بیانیه دادیم؛ 
اما به طــور کل چندان عالقه نداریم ســر و 
صدا کنیــم. کارهایي که انجــام مي دهیم 
درچند جهت پیگیري مي شود. اول ارتباط با 
شهرستان هاست که سعي داریم این ارتباط 
را وسعت بخشیده و ساختار و سازمان دروني 
جبهه را منسجم تر ســازیم. اقدام مهم دیگر 
جبهه پایداري مســائل و اقدامات فرهنگي 
اســت که در این مورد نیز چندان بنا نداریم 
سر و صدا کنیم؛ چرا که خیلي ها قربت الي ا... 
همین که متوجه شــوند ما کاري مي کنیم، 
اقدام مي کننــد به حمله کــردن به ما. چه 
ضرورتي دارد که دیگران را تحریک کنیم؟ 

 بعضی ها »قربت الی ا...«
 به جمنا حمله می کنند

پیشخوان

بین الملل

سفیر روسیه در لبنان اظهار داشــت: جایز نیست و امکان ندارد 
حزب ا... لبنان و ایران در این شرایط از سوریه خارج شوند زیرا روند 

نابودی تروریسم هنوز به سرانجام نرسیده است.
الکساندر زاسپکین، سفیر روســیه در لبنان اظهار داشت: در این 
مرحله بر موضوع ایجاد تردید و مشکل تراشی بین محور مقاومت و 

روسیه تمرکز شده که از نظر ما این مسئله مردود است.

زاسپکین تاکید کرد: روابط بین روسیه و محور مقاومت در سوریه 
روابط بر مبنای همکاری است.

وی حضور نیروهای آمریکایی در ســوریه را یکی از دالیل اصلی 
موانع و پیچیدگی های موجود در این کشــور و دست نیافتن به 
راه حل دانست.سفیر روسیه تصریح کرد: وقایع سوریه با قدرت و 
به طور گسترده در حال تغییر هستند و من پیش بینی نمی کنم 

طی یک یا دو ماه نتایج نهایی در تمام زمینه ها مشــخص شوند 
زیرا اهداف اصلی مطرح شده مورد نظر مقاومت و روسیه و حتی 
اهداف اصلی نظیر نابودی تروریســم و حل و فصل اوضاع سوریه 

هنوز تکمیل نشده اند.
وی خاطرنشان کرد: روسیه موافق تسلط ارتش سوریه بر تمامی 

مرزهایش است و اوضاع در این کشور گام به گام جلو می رود.

روسیه: فعال جایز نیست ایران از سوریه خارج شود

 وقتی رییس رژیم جعلِی آدم کش، دلسوز ملت ایران می شود؛

خوب می دانند تکان بخورند، »حیفا« 
و »تل آویو« با خاک یکسان می شود و 
آرزوهایشان برای اشغال قدس شریف 

و عزیز را بر سرشان آوار می کنیم

واکنش »غرویان« به ادعای جدید احمدی نژاد:
 او فاقد عقالنیت است!

حجت االسالم محسن غرویان، اســتاد حوزه درباره اظهارات احمدی نژاد که مدعی شده می توانسته ۶ 
ماهه کل تحریم ها را بردارد و تحریم های کنونی نتیجه کار حسن روحانی در مذاکرات دولت اصالحات 
با اروپایی هاســت و ربطی به دولت نهم و دهم ندارد، اظهار کرد: تحلیل های احمدی نژاد را قبول ندارم، 
احمدی نژاد و جریان فکری اش خودش را در ۸ سال ریاســت جمهوری نشان داد و مردم از او شناخت 
پیدا کردند.غرویان، جریان احمدی نژاد را فاقد علم، دانش و عقالنیت خواند و گفت: احمدی نژاد فردی با 
شعارهای توخالی است و مردم ماهیت شخصیتی او را فهمیده اند. این شعارهای احمدی نژاد نیز توخالی 
است، نوعی حرف های پوپولیستی برای جلب افکارعمومی است که به نظرم نتیجه ای ندارد. در مقابل، 
روحانی براساس نگرش دیپلماتیک و واقعیت های عالم سیاست حرکت می کند، نتیجه انتخابات خبرگان، 
ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی نیز نشان داد که مردم با شناخت به گفتمان اعتدال رای دادند . 

 وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد:
خدا آقای دکتر احمدی نژاد را بیامرزد!

مراسم ترحیم حجت االسالم و المسلمین احمدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و رییس موسسه سمت، 
عصر دوشنبه  با حضور چهره های دانشگاهی و سیاسی در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار شد.

یکی از حواشی این مراسم، مردمی بودند که نامه در دست به دنبال مسئوالن دولتی می گشتند و به محض اینکه 
متوجه حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور شدند، به سمت درب مسجد نور واقع در خیابان 
فاطمی رفتند تا بلکه بتوانند معاون اول روحانی را ببینند.یکی دیگر از شرکت کنندگان مراسم، غالمحسین 
الهام، سخنگوی دولت و وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد بود که مدت هاست هیچ مصاحبه ای انجام نداده 
است. الهام در برابر اصرار خبرنگار تسنیم درباره رفتارهای اخیر احمدی نژاد و اطرافیانش، با بیان اینکه »من 
را از مصاحبه معذور بدارید« اظهار داشت: »خدا آقای دکتر احمدی را بیامرزد. راهی است که همه می رویم. 

خدا ان شاءا... عاقبت همه ما را به خیر کند، بعدا صحبت می کنم«.

چهره ها

گام اروپا در برابر تحریم ها

170 پیامک تهدیدآمیز به 
یک نماینده مجلس!

شــنیدن صدای مردم از 
»محل مناسب«

هایدپارک های ایرانی

وظیفه دولت حل مشکالت 
مردم است نه تعیین محل تجمع!

سمیه پارسا

هفته های فرهنگی دوجانبه، 
وعده یا برنامه

...ادامه از صفحه اول
هفته فرهنگی پاریس در اصفهان برگزار خواهد 
شــد؛ وعده ای که نه زمان برای آن مشــخص 
شــد و نه راهکارهای عملی آن تشریح گردید. 
به نظر می رســد پروژه های مشترک و برنامه 
 های دو ســویه ای که همواره در این ســفرها 
رسانه ای می شود کمتر وجهی از همکاری های 
دو جانبه داشته باشد و بیشتر عرضه فرهنگی 
ایرانیان در کشــورهای دیگر است. شاید مردم 
اصفهان حق داشته باشــند که دستاوردهای 
عینی ســفر مدیری که هزینه های سفرش از 
سازمان شــهرداری و از جیب مردم پرداخت 
می شوند را در شهرشان ببینند و در این زمینه 

مطالبه گر باشند.
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واکنش بازارها به دیدار ترامپ و کیم جونگ اون
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

تکالیف و وظایف صاحبان 
مشاغل در قبال قانون مالیات ها

ســازمان امور مالياتي کشــور مي تواند برخي از 
مشــاغل يا گروه هايي از آنان را که ميزان فروش 
کاال و خدمات ساالنه شان حداکثر ده برابر معافيت 
موضوع ماده )84( اين قانون باشد، از انجام بخشي 
از تکاليف از قبيل نگه داري اسناد و مدارک و ارائه 
اظهارنامه مالياتي معاف کنــد و ماليات موديان 
مذکور را به صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. 
در مواردي که مودي کمتر از يک ســال مالي به 
فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت 

به مدت اشتغال محاسبه و وصول مي شود.
حکــم ايــن تبصــره مانــع از رســيدگي به 
اظهارنامه هاي مالياتي تسليم شده در موعد مقرر 

نخواهد بود. )ماده 100 و تبصره آن(
ضمنا در مضاربه، عامل )مضارب( مکلف است در 
موقع تسليم اظهارنامه، عالوه بر پرداخت ماليات 
خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون 
رعايت معافيت ماده )101( قانون ماليات ها کسر 
و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه 
به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور 
مالياتــي ذي ربط و صاحب ســرمايه ارائه دهد. 
چنانچه صاحب سرمايه، بانک باشد تکليف کسر 
و ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط 

است. )ماده 102 و تبصره آن(
3-مهلت قانونی اعالم شروع فعالیت 

صاحبان مشــاغل مکلف هستند ظرف چهارماه 
از تاريخ شــروع فعاليت، مراتــب را کتبا به اداره 
امور مالياتــی محل اعالم کننــد. درصورتی که 
صاحبان مشــاغل از انجام اين تکليف در مهلت 
مقرر خودداری کنند، مشمول جريمه ای معادل 
10 درصد ماليات قطعی، نيز موجب محروميت 
از کليه تسهيالت و معافيت های مالياتی تا تاريخ 

شناسايی توسط اداره امور مالياتی خواهد بود.
 اين حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها 
از طرف مراجع ذی ربــط پروانه يا مجوز فعاليت 
صادر شــده اســت، نخواهد بود. )تبصره 3 ماده 
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بازار

مدیرکل پشتیبانی اموردام استان خبرداد:
خرید حمایتی 5500 تن مرغ 

منجمد در استان اصفهان
مديرکل پشتيبانی امور دام استان اصفهان، از خريد 
حمايتی پنج هزار و 500 تن گوشت مرغ منجمد در 

استان اصفهان خبر داد. 
»علی اکبر نجفی« اظهار کرد: اين خريد حمايتی با 
قيمت 76 هزار ريال از 9 کشتارگاه صنعتی استان 
اصفهان تحت شرايط استاندارد و بهداشتی با حضور 
ناظران تخصصی دامپزشکی و شــرکت به مقدار 
دو هزار تن از مجموع پنج هزار و 500 تن قرارداد 

منعقد شده با مرغداران انجام شده است. 
مديرکل پشتيبانی امور دام استان اصفهان در اين 
رابطه افزود: روند اين گونه خريدها تا تثبيت قيمت 

مرغ زنده ادامه دارد.

سخنگوی دولت اعالم کرد:
خبر خوش برای شاغالن، 
بازنشستگان و یارانه بگیران

ســخنگوی دولت از پرداخت حقوق شــاغالن و 
بازنشستگان و افزايش صورت گرفته در آن تا قبل 

از عيد فطر خبر داد. 
»محمدباقر نوبخت« اظهار کرد: قبل از عيد فطر 
همه حقوق شاغالن و بازنشســتگان را در رابطه 
با يارانه ها پرداخت می کنيــم؛ به رغم اينکه رقم 
سنگينی است، اما تاکيد رييس جمهور بر پرداخت 
آن است که در روزهای آينده قبل از عيد فطر همه 
حقوق ها را با درصد افزايش پرداخت خواهيم کرد. 
ســخنگوی دولت افزود: مقدمات ميان سازمان 
برنامه و بودجه و خزانه انجام شده است تا دستور 

رييس جمهور اجرايی شود.
نوبخت با تاکيد بر اينکه درصــد افزايش يافته در 
حقوق ها نياز به استفساريه مجلس داشت، گفت: 
 اين موضــوع دو ماه به تعويق افتــاد که اميدوارم 
اين احکام صادر شود و ما بتوانيم تا روز پنجشنبه 

حقوق ها را واريز کنيم.
و ی اظهار کرد: بازنشستگان عالوه بر حقوق، اين 
اضافاتی را که اعالم کرديــم نيز دريافت خواهند 

کرد.

بانک مرکزی پاکستان مجبور به 
کاهش ارزش پول ملی شد

بانک مرکزی پاکســتان در بيانيــه ای تاييد کرد 
ارزش روپيه را 3.7 درصد کاهش داده اســت و هر 
دالر اکنون به 119.84 روپيه رسيده است. روپيه 
پاکستان، بدترين عملکرد را در بين ارزهای آسيايی 
در سال جاری داشــته و اين سومين بار از دسامبر 
سال گذشته است که بانک مرکزی پاکستان مجبور 

به چنين کاری می شود.
کاهش ارزش روپيه پس از آن صورت می گيرد که 
پول های ملی بسياری از کشورهای نوظهور ديگر 
چون ترکيه، اندونزی و هند با مشکل مشابهی دست 

و پنجه نرم می کنند.
 برخی از تحليلگــران انتظار دارنــد ارزش روپيه 
پاکستان از اين هم کمتر شــود: بانک استاندارد 
چارترد اعالم کرده اســت که پيش بينی می کند 
هر دالر تا پايان ســال به 125 روپيه برسد و گفته 
اســت: مقامات صندوق بين المللی پول از طرف 
پاکستانی خواســته اند ارزش پول خود را بيش از 
ســطح کنونی کاهش دهند. با ايــن حال »چارلز 
رابرتسون« کارشناس اقتصادی موسسه » رنسانس 
کپيتال« معتقد است: به دنبال کاهش ارزش پول، 
روپيه پاکستان رقابت پذيرترين ارز منطقه جنوب 
آســيا خواهد بود و اين تصميم احتماال به توسعه 

صادرات اين کشور خواهد انجاميد.

واکنش بازارها به دیدار ترامپ 
و کیم جونگ اون

با افزايش اميدواری نسبت به حل و فصل بحران در 
شبه جزيره کره، بازارهای سهام در جهان افزايش 
يافتند و دالر به باالترين سطح سه هفته اخير رسيد.

ارزش دالر در برابر ارز ين ژاپن افزايش يافت و وون 
کره جنوبی با 0.2 درصد افزايش به باالترين سطح 
دو هفته اخير رسيد. در وال استريت، شاخص »اس 
اند پی ۵۰۰« 0.02 درصد و شاخص »داوجونز« 
0.06 درصد افزايش يافتند. در بورس های آسيايی 
نيز شاخص »نيک کی 225« 0.3 درصد باالتر رفت.

مالقات »دونالد ترامــپ« رييس جمهور آمريکا و 
»کيم جونگ اون« رهبر کره شمالی، در هفته ای 
برگزار شد که انتظار می رود بانک مرکزی آمريکا 

نرخ بهره را افزايش دهد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،491،000
تومان

1،221،000 نیم سکه
تومان

696،000ربع سکه
تومان

396،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

206،500
تومان

      قیمت سکه و طال

ایران جزو معدود کشــورهایی اســت که 
مردمش به دلیل حمایــت از »تولید ملی« 
سالیانه هزاران کشته می دهند؛ زیرا محصول 
به شدت بی کیفیت می خرند و در پس حمایت 
از تولیدملی شان، ساالنه هزاران خلف وعده 
می بینند و پول های نابجا پرداخت می کنند. در 
عوض این صنعت در طی سه دهه، تقریبا هیچ 
تولید کامال ملی و داخلی ندارد و در هیچ یک از 
محصوالت تولیدی، انصاف در قیمت و کیفیت 

باالی محصوالت مشاهده نمی شود.
 سطرهای ذکر شده، شــرح حال مختصری از بازار 
خودروی ايران اســت. در روزگاری که صنعت های 
بــزرگ و بومی در کشــور مانند نســاجی، کفش، 
پوشــاک و... تقريبا تعطيل و چــراغ کارخانه جات 
توليدی خاموش است، صنعت خودروسازی در ايران 
بيش از سه دهه به شــدت از سوی دولت و نهادهای 
مديريتی در کشور حمايت شــده است و نتيجه ای  
جز مجبورساختن مردم به اســتفاده از محصوالت 
بی کيفيــت و در برخی موارد، حق خوری توســط 

شرکت های خودروسازی نداشته است.
جوالن نمایندگی هادرخوردن حق مشتریان

در حالی که سايت ثبت سفارش خودروسازان داخلی 
به علت مشخص نبودن قيمت ها بسته است، اما اغلب 
نمايندگی ها اقدام به فروش خودرو با قيمت  بســيار 
باالتر از نرخ مصوب می کنند.اين موضوع زنگ خطر 
داللی در نمايندگی ها را به صدا درآورده است. تخلف 
خودروسازان حتی فراتر از اين رفته و اين شرکت ها 
به طورعملی از تحويل خودروهای سفارشی مشتريان 
نيز ســر باز می زنند! نمونه خبرســاز آن در تحويل 
»تندر 90« به جای خودرو »ساندرو« ديروز خبرساز 
شد. براســاس بخشــنامه ای که به تازگی با امضای 
مدير عمليــات فروش و امــور نمايندگی های گروه 
خودروسازی سايپا منتشر شده است، نمايندگی های 
اين خودروسازی موظف شــده اند به مشتريانی که 
برای خودرو ســاندرو با گيربکس پيشرفته JHO با 

موعد  تحويل در ارديبهشــت ماه ثبت نام کرده اند، 
اطالع دهند، اين شرکت امکان تحويل ساندرو را در 
موعد مقرر ندارد و نوع خودروی قابل تحويل، به تندر 
90 با گيربکس پيشرفته JHO تغيير کرده است. اگر 
چه اين شرکت مدعی شده خريداران، اجباری برای 
اين تعويض ندارند اما مشــخص نيست کسانی که 
ساندرو ثبت نامی خود را می خواهند قرار است کی 

اين خودرو را تحويل بگيرند. 
بازار بی ســامان که به حال خود رها شده 

است
به رغم نوسانات و اوج گيری قيمت ها در سال جديد، 
تاکنون هيچ طرح و توضيحی در اين زمينه از سوی 
مســئوالن امر در وزارت صنعت يا ستاد تنظيم بازار 
ارائه نشده اســت. قيمت ها در چند ماه اخير چه در 
بازار آزاد و چه از ســوی نمايندگی هــا و کارخانه ها 
افزايش داشــته و هنوز هيچ جلســه و راهکاری از 
سوی وزير ارائه نشده اســت. اين در حالی است که 
تعرفه و قيمت ها در زمينــه خودروهای وارداتی نيز 
افزايش داشته است. کارشناسان، بخش عمده ای از 
اين آشفتگی و هرج ومرج قيمت ها در بازار را ناشی از 
تصميم غيرمنطقی و حاشيه دار وزارت صنعت، معدن 

و تجارت مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو 
به داليل واهی می دانند؛ تصميمی که البته  صراحتا 
تخلف از آن و واردات آن به صورت قاچاق در ماه های 
اخير، علنی شده اســت. اين مسئله درکنار تخلفات 
آشــکار نمايندگی های خودروهای داخلی موجب 
شــد مجلس برای کنترل بازار، به اين موضوع ورود 
کند. به گفته »حميدرضا فوالدگر« رييس کميسيون 
ويژه حمايت از توليد ملی، نابسامانی ها از اواخر سال 
95 شروع و ابتدا مقرر شــد تنها شرکت های دارای 
نمايندگی، مجاز به ثبت سفارش خودروهای خارجی 
شوند و سپس در تير96 ثبت سفارش واردات خودرو 
کامال متوقف شد که در همان مقطع نيز پنج تا 6 هزار 
دستگاه خودرو غيرقانونی ثبت سفارش شد و چند 
ماه بعد تعرفه های جديد به اجرا درآمد که البته همين 
نابسامانی بازار خودروهای خارجی، تاثيرش را روی 

خودروهای داخلی نيز گذاشت. 
رييس کميســيون ويژه حمايت از توليــد ملی در 
بخش ديگری از سخنانش درباره علت عرضه نکردن 
محصول خودروســازان داخلی گفت: خودروسازان 
می گويند چون هنوز قيمت ها به طوررســمی تاييد 
نشده است، محصول عرضه نمی کنند و از همين رو 

سايت هايشان را نيز بسته اند و معتقدند اگر سايت را 
باز کنند، بعدها بايد به دستگاه های نظارتی پاسخگو 

باشند.
وی با ياد آوری اينکه بنا بود در هفته جاری موضوع 
تعيين قيمت خودروها مشخص شود و شورای رقابت 
رويه قيمت گــذاری بدهد، گفت: نظر ما اين اســت 
که بايد بازار از اين بالتکليفی خارج شــود، زيرا هر 
چه عرضه متوقف بماند فاصله رسمی و قيمت های 
غيررسمی بيشتر و فضای داللی، رانت و سوءاستفاده 
بيشــتر می شــود. نماينده مردم اصفهان گفت: به 
همين منظور در تالشــيم زودتــر گزارش مان را در 
کميسيون های ويژه حمايت از توليد داخل و صنايع 
آماده ســازيم تا از بُعد نظارتی بتوانيم اين موضوع را 
پيگيری کنيم که در همين باره هم سه شنبه با حضور 
وزير و خودروسازان بحث قيمت خودروها را پيگيری 

خواهيم کرد.
پز عالی و دســت خالی خودرو سازان در 

تولید ملی!
سال ها حمايت از خودروهای داخلی به بهانه حمايت 
از »توليد ملی« در حالی ادامه دارد که خودروسازان 
اين روزها بخشی از افزايش قيمت ها را به دليل گرانی 
ارز، مواد اوليه و قطعات عنــوان می کنند. بهانه های 
خودروســازان درخصوص تورم و نوسانات ارزی در 
حالی مطرح می شود که به گفته يک نماينده مجلس، 
شرکت های خودروسازی پيش تر توانمندی در توليد 
قطعات در داخل کشور را به رخ کشيده بودند، حال 
اکنون صحبــت از گران شــدن ارز و افزايش قيمت 
قطعــات وارداتی می کنند. گرچــه مديرکل صنايع 
خودروی وزارت صنعت اعالم کــرد: با اقداماتی که 
در خصوص پيش فروش خودرو شده است، تا کمتر 
از يک ماه ديگر بازار خودرو آرام می شــود، اما ديروز 
شــورای رقابت مجوز افزايش 5.6 تــا 7.1 درصدی 
قيمت محصوالت سه شــرکت خودروسازی ايران 
خودرو، ســايپا و مديران خودرو را از ابتدای تيرماه 
صادر کرد. اين موضوع به خوبی نشــان می دهد که 
خودروسازان چگونه با استفاده از موج افزايش قيمت 
به روال گذشته توانسته اند قيمت ها را افزايش دهند.

پز عالی و دست خالی خودروسازان در تولید ملی
  وقتی پول »بنز« می دهیم  و »پیکان« سوار می شویم 

  عکس روز

صف شبانه مردم برای خرید فولکس گلف 400 میلیونی!
نماينده استان اصفهان در شورای عالی استان ها اعالم کرد: احتمال جيره بندی آب در استان طی ماه های تير 
و مرداد وجود دارد.»عباس محمدصالحی« افزود: بارندگی در اصفهان نسبت به سال قبل 50 درصد کاهش 
داشته و به طورکلی اين خطه از نظر کم آبی جزو استان های در مرز خطر است. وی درباره راه حل اين معضل 
توضيح داد: در غرب استان به ويژه در منطقه فريدن و فريدونشهر، آب های جاری به صورت رودخانه با حجم 
نزديک به 400 ميليون مترمکعب وجود دارد که به دليل مهار نشدن از دسترس استان خارج و به رودخانه 

ما پيشنهاد داده ايم با مهار اين کارون می پيوندد؛ بنابراين 
از نياز آبی اســتان اصفهان و آب بتوان بخش عمده ای 
مانند يزد و کرمان را جبران حتی کوير مرکزی ايران 
نشده اســت. نماينده استان کرد که فعال اين کار انجام 
استان ها گفت: وجود چندين اصفهان در شــورای عالی 
ماننــد فوالدمبارکــه، ذوب مجتمع بــزرگ صنعتی 
اصفهان و سپاهان و پااليشگاه آهن، کارخانه های سيمان 

اصفهان، يعنی واحدهايی که هم بيشــترين جمعيت کارگری و هم بيشترين درصد مصرف آب را به خود 
اختصاص داده اند، بر مشکالت آبی منطقه افزوده است.به گفته وی، از سوی ديگر جمعيت 300 هزار نفری 
شهرستان اصفهان در زمان انقالب امروز هشت برابر يعنی 2/4 ميليون نفر شده است و اين جمعيت نياز به آب 
زيادی دارد. نماينده اصفهان در شورای عالی استان ها پيشنهاد داد: اگر بتوانيم به واسطه اشتغالزايی، بخشی 
از مهاجران را به شهرهای غربی استان بازگردانيم و بخشی از صنايع و جمعيت را نيز به ساحل خليج فارس 

منتقل کنيم، بخش بزرگی از فشار جمعيت بر محيط زيست و کمبود آب در استان اصفهان کم خواهد شد.

احتمال جیره بندی آب اصفهان در تابستان وجود دارد
نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها اعالم کرد

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان اعالم کرد:
توزیع دوباره بنزین سوپر از ابتدای هفته آینده در اصفهان

مديرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان گفت: پيش بينی می شود بنزين سوپر، طی دو روز و 
از ابتدای هفته آينده دوباره در جايگاه های سوخت اصفهان توزيع شود.»حسين صادقيان« در خصوص 
داليل توقف بنزين سوپر در برخی از جايگاه های سوخت و اختالل توزيع آن در اصفهان، اظهار کرد: با توجه 

به اينکه بنزين سوپر وارداتی است و تنها بخشی 
از آن از طريق پااليشگاه اراک تامين می شد، طی 
سه هفته اخير در توزيع آن اختالالتی ايجاد شد. 
وی با بيان اينکه پااليشگاه اراک مدتی تعميرات 
اساسی داشــت، افزود: خوشــبختانه پااليشگاه 
اراک دوباره وارد مدار شده و پيش بينی می شود 
بنزين ســوپر طی دو روز آينده و از ابتدای هفته 
آتی دوباره در جايگاه های سوخت اصفهان توزيع 

شود.
مديرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان اظهار کرد: بعد از واردات بنزين سوپر به کشور که 
بايد از بندرعباس به مرکز کشور انتقال يابد، اين پروسه اندکی زمان بر است و اين عوامل موجب اختالل 
مقطعی در توزيع بنزين سوپر در اصفهان شده اســت. وی همچنين تاکيد کرد: در حال حاضر در توزيع 
انواع سوخت در اصفهان مشکلی نداريم و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور با بررسی مطالبات 

کاميون داران، برخی از خواسته های آنها را تامين کرده است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس خبر  داد:
قول وزیر در رابطه با پیگیری برداشت های بی رویه آب زاینده رود

نماينده مردم شاهين شهر و ميمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: جمعی از نمايندگان 
استان اصفهان در اعتراض به برداشت بی رويه آب در چهارمحال و بختياری در وزارت کشور تجمع کردند و 

نظارت بر مصرف آب از زاينده رود را از وزارتخانه های نيرو و کشور خواستار شدند.
»حسينعلی حاجی دليگانی« افزود: به  اتفاق ابوالفضل 
ابوترابی، حيدرعلی عابدی، حجت االسالم احمد سالک، 
سيدناصر موسوی الرگانی، سيدمحمدجواد ابطحی و 
ناهيد تاج الدين، نمايندگان شهرستان های نجف آباد، 
تيران و کرون، اصفهان، فالورجان و خمينی شــهر در 
وزارت کشور تجمع کرديم تا نسبت به برداشت بی رويه 
در محدوده استان چهارمحال و بختياری به وزير کشور 
اعتراض کنيم. در اين جلسه غيرمنتظره، نمايندگان 
استان اصفهان در مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی خواستند در خصوص تامين آب پنج ميليون نفر جمعيت 
استان اصفهان، به  خصوص در جلوگيری از برداشــت بی رويه آب از زاينده رود در باالدست فوری اقدام کند.

وی ابراز داشت: در حالی  که شرکت توزيع برق اســتان اصفهان، برق کشاورزانی را که در محدوده اين استان 
از رودخانه زاينده رود بی رويه برداشــت می کردند، قطع کرده، اين برخورد در محدوده استان چهار محال و 
بختياری صورت نگرفته اســت. وی در پايان گفت: وزير کشور در اين جلســه قول داد موضوع برداشت های 

بی رويه و مديريت برداشت آب در حوزه چهار محال و بختياری را  به  سرعت پيگيری کند.

مرضیه محب رسول

 محتوای آموزشی
 زبان انگلیسی

نرم افزار آموزش زبان رزتااستون 
انگلیسی نشر ماهان سافت

 13,500
تومان

بسته یادگیری زبان 
Essential 2 انگلیسی

 300,000
تومان

نرم افزار آموزش ويدئويي زبان 
انگلیسی موسسه نصرت

 36,000
تومان
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مفاد آراء
3/533 برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان 
امروز چاپ اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 
2 ماه و نسبت به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
1. رای شــماره 139660302008005787 -  28 / 10 / 96 - حمیدرضاســبزواري 
شــهرضائي  فرزند ناصر ششــدانگ یکباب خانه مفــروزي ازپــالک 1 / 268 ) که به 
 شماره 15786 تبدیل شــده اســت (  فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت 02 / 87 

مترمربع.
2. رای شماره 139660302008006186 -  23 / 11 / 96 - زهره سالک فرزند ناصرسه 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 168 فرعي از 23 اصلي 

سودآباد به مساحت ششدانگ 169 مترمربع.
3. رای شــماره 139660302008006216 -  24 / 11 / 96 - محمدرضاصیادي فرزند 
اکبر ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 277 فرعي از 50 اصلي اله آباد به مساحت 

40 / 166 مترمربع.
4. 139660302008006268 -  26 / 11 / 96 - زهــره کریمــي ) به قیومیت مادرش 
صغراکیاني (  فرزند محمدحسن دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 

641 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 10 / 95 مترمربع.
5. 139660302008006269 -  26 / 11 / 96 - امیــر کریمــي ) بــه قیومیــت 
مــادرش صغراکیاني (  فرزند محمدحســن دودانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه 
 مفــروزي ازپالک 641 فرعــي از 2 اصلي فضل آباد به مســاحت ششــدانگ 10 / 95 

مترمربع.
6. 139660302008006270 -  26 / 11 / 96 - صغرا کیاني فرزند حیدردودانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 641 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 10 / 95 مترمربع.
7. رای شــماره 139660302008006354 -  29 / 11 / 96 - حمیدرضاقاسمي فرزند 
عباسعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 556 فرعي از 100 اصلي فیض آباد به 
مساحت 85 / 113 مترمربع درازاء تمامت یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادي 

مع الواسطه ازطرف سیداحمدرضامدني .
8. رای شماره 139660302008006430 -  30 / 11 / 96 - مژده کاظمي فرزند علیرضا 
ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 / 68 ) که به شــماره 225 تبدیل شده ( اصلي 

میرآباد به مساحت 40 / 107 مترمربع.
9. رای شماره 139660302008006856 -  20 / 12 / 96 - داریوش رهیده فرزند سیف 
اله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 100 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 30 / 232 مترمربع.
10. رای شماره 139660302008006857 -  20 / 12 / 96 - فاطمه کریمي فرزند پرویز 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 100 فرعي از 23 اصلي 

سودآباد به مساحت ششدانگ 30 / 232 مترمربع.
11. رای شماره 139660302008006985 -  27 / 12 / 96 - محمودرضارستمي فرزند 
حسین ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 534 فرعي از 100 اصلي فیض آباد به 
مساحت 87 / 180 مترمربع درازاء 180 سهم مشاع از5. 4422 سهم ششدانگ پالک 534. 
100 که میزان 5. 42 سهم مشاع آن انتقال عادي ازطرف سمن گل امیري ومیزان 5. 127 
سهم مشاع آن انتقال عادي ازطرف فتح اله امیري ومیزان 10 سهم مشاع آن انتقال عادي 

ازطرف نعمت اله مطهري.
12. رای شــماره 139660302008006993 -  27 / 12 / 96 - ابراهیم سوندي فرزند 
محمدجان ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزي ازپالک 3764 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت 70 / 221 مترمربع.
13. رای شماره 139660302008007005 -  27 / 12 / 96 - نصرت ماهر فرزند کریم 

ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3483 فرعــي از 2  اصلي فضل آباد به 
مساحت 96 . 4 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3482. 2 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3482 فرعي از 2  فضل آباد به مساحت 
01 . 214 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3483. 2 جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
14. رای شماره 139660302008007008 -  27 / 12 / 96 - پري براتي فرزند حسین 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 535 فرعي از 100 اصلي فیض آباد به مساحت 

60 / 169 مترمربع.
15. رای شــماره 139660302008007025 -  27 / 12 / 96 - خیراله عظیمیان علي 
آبادي فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1719 فرعي از 2 اصلي فضل 

آباد به مساحت 187 مترمربع.
16. رای شــماره 139660302008007053 -  28 / 12 / 96 - احمدرضاحریري فرزند 
اصغر ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 2384 و 2385 ) که به شماره 8059 تبدیل 

شده ( فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 50 / 115 مترمربع.
17. رای شماره 139660302008007061 -  28 / 12 / 96 - جعفرعلي شاه پیري فرزند 
نعمت اله سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک واحدمرغداري گوشتي مفروزي ازپالک 38 
اصلي ولندان به مساحت ششدانگ 83 / 6457 مترمربع درازاء تمامت سه هزارودویست 
وبیست ونه –هیجده هزارم سهم مشاع ازیک سهم از72 سهم ششدانگ انتقال عادي مع 

الواسطه ازطرف ولي اله نوابي قوام آبادي.
18. رای شماره 139660302008007062 -  28 / 12 / 96 - علیرضا شاه پیري فرزند             
رحمت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحدمرغداري گوشتي مفروزي ازپالک 38 
اصلي ولندان به مساحت ششدانگ 83 / 6457 مترمربع درازاء تمامت سه هزارودویست 
وبیست ونه –هیجده هزارم سهم مشاع ازیک سهم از72 سهم ششدانگ انتقال عادي مع 

الواسطه ازطرف ولي اله نوابي قوام آبادي.
19. رای شــماره 139760302008000094 -  15 / 01 / 97 - فاطمه بیگم جاویدان 
فرزند سیدقنبرسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزي ازپالک 1 فرعي از 100 
اصلي فیض آباد به مساحت ششدانگ 65 / 191 مترمربع درازاء نصف مشاع از 65. 191 
سهم مشاع از 84000 سهم ششــدانگ پالک 1. 100 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

سیدمحمدرضامدني موروثي ازسیدحسام مدني.
20. رای شماره 139760302008000095 -  15 / 01 / 97 - سیدمحمودتقوي فرزند 
سیدرضاسه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مفروزي ازپالک 1 فرعي از 100 
اصلي فیض آباد به مساحت ششدانگ 65 / 191 مترمربع درازاء نصف مشاع از 65. 191 
سهم مشاع از 84000 سهم ششــدانگ پالک 1. 100 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

سیدمحمدرضامدني موروثي ازسیدحسام مدني.
21. رای شــماره 139760302008000096 -  15 / 01 / 97 - فتح اله الصاق شهرضا 
فرزند علي اکبر ششدانگ یک باب خانه مفروزي ازپالک 146 فرعي از 21 اصلي رشکنه 
به مساحت 30 / 149 مترمربع درازاء چهارصدوسیزده - پانصدم سهم مشاع از 13 سهم 

ششدانگ پالک 146. 21 انتقال عادي ازطرف رحمت اله امیري.
22. رای شــماره 139760302008000105 -  16 / 01 / 97 - گلشــادانصاري فرزند 
عســگر ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 534 فرعي از 100 اصلي فیض آباد 
به مســاحت 120 مترمربع درازاء 120 سهم مشــاع از 50. 4422 سهم ششدانگ پالک 
 534. 100 که میزان 80 ســهم مشــاع آن انتقال عادي مع الواســطه ازطرف عوضعلي

 انصاري میباشد.
23. رای شماره 139760302008000135 -  18 / 01 / 97 - ناهیدمشکاه فرزند خلیل 
ششدانگ یکباب مغازه باســاختمان تحتاني وفوقاني مفروزي ازپالک 6122 فرعي از 1 

اصلي ابنیه به مساحت 20 / 30 مترمربع.
24. رای شــماره 139760302008000136 -  18 / 01 / 97 - سوســن مشکاه فرزند 

خلیل ششدانگ:

الف( قسمتی از یک باب مغازه باساختمان تحتاني وفوقاني آن به مساحت 85 / 10 مترمربع 
مفروزي ازپالک 6121 فرعي از 1 اصلي ابنیه که به انضمام قســمتی از پالک 6122. 1 

جمعا تشکیل یک باب مغازه باساختمان فوقاني وتحتاني آن را داده است.
ب( قسمتی از یک باب مغازه باساختمان تحتاني وفوقاني آن به مساحت 55 / 18 مترمربع 
مفروزي ازپالک 6122 فرعي از 1 اصلي ابنیه که به انضمام قســمتی از پالک 6121. 1 

جمعا تشکیل یک باب مغازه باساختمان فوقاني وتحتاني آن را داده است.
25. رای شــماره 139760302008000140 -  19 / 01 / 97 - شــاهرخ راعي فرزند 

منصوردودانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2089 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
ششدانگ 95 / 55 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2090 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2090 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
63 / 54 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 2089 جمعا تشــکیل یک باب خانه 
را داده است درازاء یک ســوم حبه مشاع از 29 حبه وچهل وهشــت – هفتادوهفتم حبه 
 مشاع از72 حبه ششــدانگ پالک 2090. 1  انتقال عادي بیواسطه ومع الواسطه ازطرف

 احمدقنادي.
26. رای شــماره 139760302008000142 -  19 / 01 / 97 - حمیدرضا راعي فرزند 

منصوردودانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2089 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
ششدانگ 95 / 55 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2090 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2090 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
63 / 54 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 2089 جمعا تشــکیل یک باب خانه 
را داده است درازاء یک ســوم حبه مشاع از 29 حبه وچهل وهشــت - هفتادوهفتم حبه 
 مشاع از72 حبه ششــدانگ پالک 2090. 1  انتقال عادي بیواسطه ومع الواسطه ازطرف

 احمدقنادي.
27. رای شــماره 139760302008000143 -  19 / 01 / 97 - پیمــان راعــي فرزند 

منصوردودانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2089 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
ششدانگ 95 / 55 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2090 جمعا تشکیل یک باب 

خانه را داده است.
 ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزي ازپالک 2090 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت

 63 / 54 مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 2089 جمعا تشــکیل یک باب خانه 
را داده است درازاء یک ســوم حبه مشاع از 29 حبه وچهل وهشــت - هفتادوهفتم حبه 
 مشاع از72 حبه ششــدانگ پالک 2090. 1  انتقال عادي بیواسطه ومع الواسطه ازطرف

 احمدقنادي.
28. رای شــماره 139760302008000266 -  26 / 01 / 97 - حبیب اله خادم  فرزند 
عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 798 فرعي از 3 اصلي 
موغان به مساحت ششــدانگ 10 / 165 مترمربع درازاء 85 ســهم مشاع از3250 سهم 

ششدانگ پالک 798. 3 انتقال عادي ازطرف سیدحسین نوابي.
29. رای شماره 139760302008000267 -  26 / 01 / 97 - لیالسعید فرزند ابوالقاسم 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 798 فرعي از 3 اصلي موغان 
به مساحت ششدانگ  10 / 165 مترمربع درازاء 85 سهم مشاع از 3250 سهم ششدانگ 

پالک 798. 3 انتقال عادي مع الواسطه  ازطرف سیدحسین نوابي..
30. رای شماره 139760302008000288 -  27 / 01 / 97 - علي اکبرمرداني راد فرزند 
جواد ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1191 فرعي از 4 اصلي برزوک آباد 

به مساحت 142  مترمربع.
31. رای شــماره 139760302008000289 -  27 / 01 / 97 - علــي اکبرمرداني راد 
فرزند جواد ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1191 فرعي از 4 اصلي برزوک آباد به 

مساحت 30 / 175  مترمربع.
32. رای شــماره 139760302008000293 -  27 / 01 / 97 - رضوان کاظمپور فرزند 
حیدر ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 52 فرعي از21 اصلي رشکنه به مساحت 

22 / 93 مترمربع.
33. رای شــماره 139760302008000315 -  28 / 01 / 97 - حجــت الــه مرادزاده 
هونجاني فرزند قلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپــالک 157 اصلي محمودیه به 
مســاحت 250 مترمربع درازاء تمامت 06. 0 حبه مشاع از72 حبه ششدانگ انتقال عادي 

ازطرف محمدجوادمیرزائي.
34. رای شــماره 139760302008000316 -  28 / 01 / 97 - عباسعلي رفیعي فرزند 
فریدون چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 / 2687 فرعي از 1 

اصلي ابنیه به مساحت ششدانگ 70 / 184 مترمربع.
35. 139760302008000371 -  29 / 01 / 97 - احمدرضاسودایي فرزند محمدعلي 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 565 فرعي از 50 اصلي 

اله آباد به مساحت ششدانگ 10 / 217 مترمربع
36. رای شماره 139760302008000390 -  29 / 01 / 97 - الهام رضائي فرزند حبیب 
 اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 798 فرعي از 3 اصلي موغان به مســاحت

 90 / 100 مترمربع درازاء 103 سهم مشاع از 3250 سهم ششدانگ پالک 798. 3 انتقال 
عادي ازطرف سیدحسین نوابي.

37. رای شــماره 139760302008000468 -  01 / 02 / 97 - فرشــته آغاسي فرزند 
غالمعلي  ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 14103 ) که قباَل 1532 و 

1533 بوده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 175 مترمربع.
38. رای شــماره 139760302008000506 -  03 / 02 / 97 - الهــه منیــري فرزند 
غالمرضاسه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 565 فرعي 

از 50 اصلي اله آباد به مساحت ششدانگ 10 / 217 مترمربع.
39. رای شماره 139760302008000515 -  03 / 02 / 97 - حسن اسماعیلي عطاآبادي  
فرزند بهرام ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 958 فرعي از 2 اصلي فضل 

آباد به مساحت 60 / 157 مترمربع.
40. رای شــماره 139760302008000525 -  04 / 02 / 97 - تقــي آقائي فرزند ایاز 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1723 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

99مترمربع.
41. رای شماره 139760302008000583 -  06 / 02 / 97 - بابک اباذري فرزند رحمت 

اله 4دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني مفروزي ازپالک 1973 فرعي 
 از 1 اصلي ابنیه به مســاحت ششــدانگ 261 مترمربع که به انضمام ششدانگ از پالک

 1 / 1973 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( ششــدانگ پالک 1 / 1973 فرعي از یک اصلي ابنیه که به انضمام قسمتي ازپالک 
 1973 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است درازاء سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک

  1 / 1973 فرعي انتقال عادي مع الواسطه ازطرف مرادعلي حمیدي .
42. رای شماره 139760302008000584 -  06 / 02 / 97 - مینانعیم فرزند محمدعلي 

دودانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني مفروزي ازپالک 1973 فرعي 
 از 1 اصلي ابنیه به مســاحت ششــدانگ 261 مترمربع که به انضمام ششدانگ از پالک

 1 / 1973 فرعي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( ششــدانگ پالک 1 / 1973 فرعي از یک اصلي ابنیه که به انضمام قسمتي ازپالک 
 1973 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است درازاء سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک

  1 / 1973 فرعي انتقال عادي مع الواسطه ازطرف مرادعلي حمیدي .
43. رای شــماره 139760302008000655 -  09 / 02 / 97 - صادق کریمیان فرزند 
احمدچهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1552 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 75 / 239 مترمربع.
44. رای شــماره 139760302008000661 -  09 / 02 / 97 - اعظم محجوب فرزند 
ابراهیم دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1552 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 75 / 239 مترمربع.
45. رای شــماره 139760302008000760 -  10 / 02 / 97 - اعظم برغشــي فرزند 
محمدرضا ششــدانگ یکباب مغازه به انضمام طبقه تحتاني آن مفروزي ازپالک 4138 

فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 24 مترمربع.
46. رای شماره 139760302008000832 -  13 / 02 / 97 - لقمان ناظم فرزند فضل اله 
ششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزي ازپالک 5459 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 
05 / 53  مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک هاي 3134. 1 و 3135. 1 جمعًا تشکیل 

یک باب خانه راداده است.
47. رای شماره 139760302008000852 -  15 / 02 / 97 - علیرضاخیرمند فرزند قاسم 
ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 2521 ) که قباًل 1 / 151 بوده ( فرعي از 

23 اصلي سودآباد به مساحت 50 / 125 مترمربع.
48. رای شــماره 139760302008000958 -  18 / 02 / 97 - احســان آفرین فرزند 
اسمعیل ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 168 فرعي از 23 اصلي سودآباد 
به مساحت 80 / 192 مترمربع درازاء 192 سهم مشاع از 4000 سهم ششدانگ پالک 168. 

23 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف وراث توحیده جعفري.
49. رای شماره 139760302008000988 -  19 / 02 / 97 - سیدعلي اکبرطبائیان فرزند 
سیدعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 / 1618 ) که به شماره 8758 تبدیل 
شده (  فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت 12 / 19 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 

1617 فرعي جمعا، تشکیل یک باب خانه راداده است.
50. رای شماره139760302008001193 -  26 / 02 / 97 - خدیجه بیغم شهرضا فرزند 
عبدالخلیل ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 743 فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه 

مساحت 10 / 99 مترمربع.
51. رای شــماره 139760302008001205 -  26 / 02 / 97 - نیایش شــاملي فرزند 
محمود به والیت پدرش ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 2127 فرعي از 1 اصلي 
ابنیه به مســاحت 28 / 29 مترمربعدرازاء تمامت 3 / 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

انتقال عادي ازطرف علي اکبرمهدوي.
52. رای شــماره139760302008001346 -  31 / 02 / 97 - مجتبي شجاعي فرزند 
عباس  ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 44 فرعي از 51 اصلي فودان به مساحت 

95 / 89 مترمربع.
53. رای شــماره139760302008001348 -  31 / 02 / 97 - مجتبي شجاعي فرزند 
عباس  ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 44 فرعي از 51 اصلي فودان به مساحت 

97 / 82 مترمربع.
54. رای شــماره139760302008001356 -  31 / 02 / 97 - عباس شجاعي فرزند 
حسنعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 / 101 ) که به شماره 347 تبدیل شده 

( فرعي از 32 اصلي دست قمشه به مساحت 40 / 211 مترمربع.
  55. رای شماره 139760302008001443 -  07 / 03 / 97 - ابوالفضل جعفري فرزند 
همت علي ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1087 فرعی از 100  اصلی فیض آباد 

به مساحت 95 / 116 مترمربع.
بند ب(

1. رای شــماره 139560302008006914 -  16 / 11 / 95 -  محســن رضایي فرزند 
کیامرث ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1  فرعــي از 100 اصلي فیض آباد به 
مساحت 160 مترمربع درازاء 174 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ پالک 1 فرعي 
انتقال عادي مع الواسطه ازطرف احمدرضامدني احدي از ورثه حسام مدني که در آگهی 

اولیه نوع ملک اشتباه قید گردیده واینک تجدید آگهی می شود.
2. رای شماره 139660302008006943 - 23 / 12 / 96-  محمدحسن براهیمي فرزند 
عبدالستار ششدانگ یکباب مغازه باساختمان فوقاني احداثي مفروزي ازپالک 909 و 9341 
و 9343 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 90 / 59 مترمربع که در آگهی اولیه شماره 

راي اشتباه قید گردیده واینک تجدید آگهی می شود.
3. رای شــماره 139660302008003722 - 17 / 07 / 96- ســمانه ســودائي 
فرزند حیدرعلي ششــدانگ یکبــاب خانه مفروزي ازپــالک 475 فرعــي از 2 اصلي 
فضل آبــاد به مســاحت 109 مترمربــع درازاء تمامــت 6 حبه وسیصدوبیســت ودو- 
چهارصدوهشتادویکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدحسن 
 مجاهدي که در آگهی اولیه  نام انتقال دهنده اشــتباه قیدگردیــده واینک تجدید آگهی

 می شود.
4. رای شماره 139660302008006952 - 24 / 12 / 96- محمدرضاصادقیان فرزند 

جمشید ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 1514 فرعي از 1 اصلي ابنیه به 
مساحت 29 / 205 مترمربع که به انضمام قسمتی ازپالک 4247 فرعی جمعًا تشکیل یک 

باب خانه نیمه تمام را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 4247 فرعي از 1 اصلي ابنیه به 
مساحت 99 / 10 مترمربع که به انضمام قسمتی دیگرازپالک 4247 و 1514 جمعاً تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است
ج( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 4247 فرعي از 1 اصلي ابنیه به 
مساحت 72 / 17 مترمربع که به انضمام قسمت دیگری ازپالک 4247. 1 وقسمتی ازپالک 

1514. 1 جمعًا تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است
  کــه قســمت ســوم )ج( در آگهــی اولیــه اشــتباه قیدگردیــده واینــک تجدیــد 

آگهی می شود.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 23 / 03 / 1397                     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 07 / 04 / 1397                              
م الف:  183  سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا

مفادآراء
3/514 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره 759 فرعي از 3 اصلي موغان و 22 فرعي از 33 اصلي مهرقویه و 1007 فرعي از2 

اصلي فضل آبادو 1277 فرعي از3 اصلي موغان
1. رای شــماره 139760302008001641 - 17 / 03 / 97 - مرتضي کاظمیني فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب انباري مفروزي ازپالک 1007 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 75 / 549 مترمربع.
2. رای شــماره139760302008001650 - 17 / 03 / 97 - محمدابراهیــم کریمي 
فرزند محمدحسن سه دانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن از ششدانگ یکباب 
 خانه مفروزي ازپــالک 22فرعي از 33 اصلي مهرقویه به مســاحت ششــدانگ 123 

مترمربع.
3. رای شماره 139760302008001651 - 17 / 03 / 97 - عفت سالک فرزند بهزادسه 
دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن از ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 

22فرعي از 33 اصلي مهرقویه به مساحت ششدانگ 123 مترمربع.
4. رای شماره 139760302008001663 - 17 / 03 / 97 - ناصرخرمي فرزند بمانعلي 
 ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپــالک 759 فرعي از 3 اصلي موغان به مســاحت

 58 / 385 مترمربع.
5. رای شــماره 139760302008001683 - 20 / 03 / 97 - مســیح اله خرمي فرزند 
بمانعلي30حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 759 فرعي از 3 

اصلي موغان به مساحت ششدانگ 66 / 374 مترمربع.
6. رای شــماره 139760302008001684 - 20 / 03 / 97 - مهنازتوکلــي فرزنــد 
عبدالمحمد42حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 759 فرعي از 

3 اصلي موغان به مساحت ششدانگ 66 / 374 مترمربع.
7. رای شماره 139760302008001685 - 20 / 03 / 97 - حسن سعیدي دهکي فرزند 
رحیم ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1277 فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت 
ششدانگ 98 / 146 مترمربعدرازاء 147 سهم مشاع از 2000 سهم ششدانگ پالک 1277. 

3 انتفال عادي بالسویه ازطرف یداله وماه سلطان شاهین .
تاریخ انتشار نوبت اول : 23 / 03 / 1397 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 07 / 04 / 1397 

و  اســناد  ثبــت  ادره  رئیــس  له موســوی  اســدا ســید   192 الــف:   م 
امالک شهرضا  

فقدان سند مالکیت
3/534 شــماره: 970720671679749 - 97/3/10 ورثــه مرحــوم صاحب طاهریان 
ورنوسفادرانی فرزند حیدر باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو هزار و ششصد و هفتاد و نه- سه هزار  و پانصدم 
سهم مشاع به استثناء بهای ثمینه اعیانی از نه سهم ششــدانگ یک قطعه زمین پالک 
شماره 120/1797 واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 217 دفتر 
144 امالک ذیل ثبت 35799 بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم گردیده نحوه گم شدن یا 
از بین رفته بعلت 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: 1075 نبی اله یزدانی رئیس  اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )226 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710103634101458 ابالغنامــه:  شــماره    3 /535
9609983635301348 شماره بایگانی شعبه: 961667  نظر به اینکه در پرونده کالسه 
961667 آقای سید رســول رضوی زاده فرزند اصغر متهم می باشــد به کالهبرداری از 
طریق سکه تقلبی موضوع کیفرخواست صادره از شــعبه ششم دادیاری خمینی شهر لذا 
وقت رسیدگی پرونده برای مورخ 1397/04/25 ساعت 9 تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در 
وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم 
در وقت مقرر فوق وقت رســیدگی ابالغ شده محســوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود.  م الف: 1077 شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر 

)118 کلمه، 1 کادر(
اجرايیه

3/522 شماره اجراییه:9710426794100134  شماره پرونده:9509986794100991 
شــماره بایگانی شــعبه:950991 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610096794101199 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794104083  محکوم علیه 
داوود پارسا فر به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال سند مالکیت خودرو وانت مزدا به شماره انتظامی 483 م 96 / ایران 43 در 
حق خواهان حبیب اله عسگرپور نجف آبادی فرزند رجبعلی به نشانی اصفهان نجف آباد 
خ مولوی کوی اسداله مغزی پ 17 و پرداخت مبلغ 955/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان و نیم عشــر حق االجرا در حق 
اجرای احکام. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 6238 شعبه 11 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )420 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/536 شماره صادره: 1397/42/499067- 1397/3/22 نظر به اینکه سند مالکیت چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 16 فرعی از 832 اصلی واقع در بخش پنج به 
شماره دفتر الکترونیکی 139620302024001588 و به شماره چاپی سند 984216د/94 
به نام مهدی یار محمدیان فرزند محمد علی  ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 2046690 مورخ 97/3/6 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره رمز تصدیق 574415 مورخ 97/3/6 
به گواهی دفترخانه 71 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6992 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )234 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/537 شــماره صادره: 1397/42/498972- 1397/3/21 نظر به اینکه سند مالکیت  
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 17 فرعی از 832 اصلی واقع در بخش پنج به شماره دفتر 
الکترونیکی 139620302024008317 به نام مهدی یار محمدیان  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 2406688 مورخ 
97/3/6 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره رمز تصدیق 
144598 مورخ 97/3/6 به گواهی دفترخانه 71 اصفهان رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شــد. م الف: 6993 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )234 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/499 شماره ابالغنامه: 9710100350602312 شماره پرونده: 9609980350601472 
شماره بایگانی شعبه: 961741  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای  
لیال ذوالفقاری فرزند علی اکبر، خواهان  آقای سعید شــاه محمدی بنی فرزند احمد قلی 
دادخواســتی به طرفیت  خواندگان لیال ذوالفقاری فرزند علی اکبر و محمدرضا فاروقی 
فرزند باال و محمد آبدار اصفهانی فرزند حسین به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
 و مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرســی و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ) اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 214(  ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980350601472 شعبه 6 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/05/13  ساعت 
8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده خانم لیال ذوالفقاری و محمدرضا فاروقی و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خواندگان فوق ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد. م الف:5249 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)166 

کلمه، 2 کادر(



پیوندفناوریوتوپهایجامجهانی،عاشقانفوتبالراغافلگیرمیکند

پیشنهاد سردبیر:

 گوشی گیمینگ ROG Phone توسط ایسوس معرفی 
شد

 ROG در جریان رویداد کامپیوتکس 2018، ایســوس گوشــی مخصوص بازی
 Rog ،2018 را معرفی کرد. درســت مانند گوشــی های پرچمدار سال Phone
Phone نیز از پردازنده  باالرده  کوالکام، یعنی اسنپدراگون 8۴۵ استفاده می کند؛ 
اما ایسوس برای افزایش بهره وری این پردازنده، با اندکی دستکاری، سرعت کالک 
آن را افزایــش داده و از 2.8 گیگاهرتز بــه 2.۹۶ گیگاهرتز ارتقا داده اســت. برای 
واحد گرافیکی این دســتگاه نیز از پردازنده  آدرنو ۶۳0 استفاده شده است. حافظه  
ذخیره سازی این دستگاه به نسبت مدل انتخابی، بین 128 تا ۵12 گیگابایت متغییر 
خواهد بود. در بخش صفحه نمایش نیز ایسوس از پنل ۶ اینچی امولد با وضوح تصویر 

از محتوای اچ دی آر نیز پشتیبانی به عمل 1080 × 21۶0 استفاده کرده که 
هرتز )یــک میلی ثانیه( به نمایش می آورد و بــا نرخ رفرش ۹0 

بخــش رم نیز شــاهد تصاویر می پــردازد. در 
استفاده از حافظه  رم 
8 گیگابایتی هستیم 

که نیاز اکثر افــراد را به 
شــکل فوق العاده ای برطــرف می کند. 

ایســوس برای دوربیِن این دســتگاه نیز از دوربین 
8 مگاپیکسلی برای قســمت جلو و 12 و 8 مگاپیکسلی برای 

قسمت پشتی استفاده کرده است.

رقابت های جام جهانــی فوتبال هر 
چهارســال یک بار میلیون ها نفر را در سراسر 
جهان به هیجان می آورد. اکنون با پیشــرفت 
فناوری، راه های تــازه ای برای غافلگیر کردن 

عاشقان فوتبال ابداع شده است. 
شرکت »آدیداس« با همکاری شــرکت نرم افزاری 
»بلوبایت« توپ های ویژه مسابقات جام جهانی فوتبال 
را به یک تراشه ان.اف.ســی مجهز کرده تا طرفداران 

فوتبال بتوانند با خرید این 
توپ هــا و بازکــردن 

قفل این تراشه ها 
هر روز بــا یک 
محتوای جدید 
روبه رو شــده 
و از دریافــت 
اطالعات خاص 
و منحصربه فرد 
مربوط به این 
لذت  رقابت ها 

ببرند.
 » س ا یــد د آ «
بعــد از تولید این 

توپ هــا، آنهــا را 
در اختیار شــرکت 

نرم افــزار »لوبایت« 
گذاشته تا تراشه های 

خاص ان. اف. ســی در 
آنها نصب شود.

عالقه مندان به فوتبال بعد 
از خرید این توپ ها و فعال 

کردن تراشــه آنها، از طریق یک برنامــه ویژه تلفن 
همراه می توانند هر روز بخشــی از محتوای ذخیره 
شده در این تراشه ها را رمزگشایی کرده و از مشاهده 
و دسترســی به این اطالعات اختصاصی شگفت زده 
شــوند. بخشــی از این محتوا مربوط به ویژگی های 
خود این توپ و برخی دیگر از آنها مربوط به مسابقات 
جام جهانی است. این تراشه به گونه ای طراحی شده 
که کاربران هر روز با مراجعه به آن از محتوای جدید و 

منحصر به فردی لذت ببرند.
از جمله محتوای ذخیره شده در این تراشه 
می تــوان بــه ویدئوهــای اختصاصی 
از بازیکنــان فوتبــال حاضــر در 
جام جهانی، مشاهده تصاویر دیگر 
کاربران و خریــداران این توپ که 
عکس های خود را با آن به اشتراک 
گذاشــته اند و برخی عکس های 
اختصاصی و ویــژه از حال و هوای 

جام جهانی و غیره اشاره کرد.
دسترســی به محتواهــای مذکور از 
طریق برنامه تلفن همراه خاص عرضه 
شده همراه با این توپ صورت می گیرد.

گفتنی است تراشه یادشــده تا بدان حد 
سبک اســت که نصب آن در درون 

توپ فوتبال هیــچ تغییری در 
وزن آن ایجــاد نمی کنــد. 

ننــد  عالقه منــدان می توا
بــا مراجعه به وب ســایت 

آدیداس، این توپ را با 
قیمت 12۴ دالر خریداری 

کنند. 

توپ رســمی رقابت های جام جهانی فوتبال 2018 
روسیه که توســط آدیداس طراحی و تولید شده، از 
نخستین توپ رسمی تولیدشده توسط آدیداس برای 

جام جانی 1۹۷0 الهام گرفته شده است.
 آدیداس برای نخســتین بار توپ موسوم به تل استار 

را برای جــام جهانی 1۹۷0 
آماده کرد. فیفا در وب سایت 
رسمی خود در رابطه با توپ 
جدید آدیداس بــرای جام 
جهانی 2018، چنین اظهار 

نظر کرده است: 
آدیــداس تــوپ رســمی 
مسابقات جام جهانی 2018 
روســیه را رونمایی کرد که 
الهام گرفتــه از اولیــن توپ 

رسمی آدیداس برای استفاده در جام جهانی فوتبال 
است. تل استار 18 به عنوان توپ جدید آدیداس یادآور 
خاطرات فراموش نشدنی ازجام جهانی 1۹۷0 است که 
طی آن ستارگانی نظیر »گردمولر«، »پله«، »فاکتی« 
و »بابی مور« هنر خود را با این 

توپ به نمایش گذاشته بودند. 
آدیداس اعالم کرده است که توپ جدید این کمپانی 
برای استفاده در جام جهانی 2018 روسیه، از وجود 
یک میکروچیپ بهــره می برد که با اســتفاده از آن 
می توان سرعت حرکت توپ  در کنار سایر فاکتورها 
 نظیر مســیر حرکت توپ در هــوا را دریافت و آن را 

تحلیل کرد. 
»روالنــد روملــر« یکی 
از مدیران آدیــداس، در 
خصوص تکنولوژی جدید 
به کاررفته در توپ تل استار 
18 چنین اظهار نظر کرده 

است: 
ســاختار جدید پنل های 
توپ در کنــار تعبیه  یک 
میکروچیپ NFC در آن، 
فناوری و نوآوری در فوتبــال را وارد مرحله  جدیدی 
 می کند و تجربه  تازه ای را در اختیــار بازیکنان قرار

 خواهد داد. 
جالب اســت بدانید که آدیداس در ســال 1۹۶8 با 
معرفی توپ ۳2 تکه تل اســتار، نام این توپ را از یک 

ماهواره  ارتباطی اقتباس کرد.
 تل اســتار نام یک ماهواره  ارتباطی-مخابراتی بود 
که شــکلی کروی داشــت و پنل های خورشــیدی 
قرارگرفتــه روی آن، ایــن ماهــواره را شــبیه 
 بــه تــوپ فوتبالی بــا تکه های مشــکی و ســفید 

کرده بود.

پیوندفناوریوتوپهایجامجهانی،عاشقانفوتبالراغافلگیرمیکند
تازه ها  در آستانه جام جهانی ۲۰۱۸؛ 

تلفن های همراه به فناوری حس بویایی مجهز می شوند
محققان آلمانی نوعی فناوری حس بویایی)بینی الکترونیکی( ساخته اند که در آینده 
می توان آن را در تلفن های همراه هوشمند و ربات ها به کار گرفت. این ابتکار بخشی از 
پروژه smelldect است که در موسسه فناوری کارلسروهه )Karlsruhe( در آلمان 
توسعه یافته است. این بینی انسان ساز، یک دستگاه کوچک چند سانتی متری است 
و تمام چیزهای الکترونیکی الزم از قبیل فناوری مورد نیاز برای ارزیابی گازها در آن 
تعبیه شده است. با توجه به الگوهای خاصی که در تراشه این بینی به کار رفته، سنسور 
آن می تواند بوها را در عرض چند ثانیه شناســایی کند. در واقع این بینی قادر است 
طیف وسیعی از بوهای مختلف را سریع تر از انسان شناسایی و اعالم کند در این بینی 
الکترونیکی، سیم های نانو به انواع گازهای مخلوط یعنی بوها واکنش نشان می دهند 
و نوعی سیگنال تولید می کنند. البته بر سر راه توسعه و تکمیل این بینی الکترونیکی 
مشکالتی نیز وجود دارد. برای نمونه، یک بو همواره وضعیت ثابتی ندارد و به عنوان 
مثال، بوی یک گل رز در نور خورشید متفاوت با بوی آن در زیر باران است. با این حال 
پژوهشگران معتقدند از این ابزار می توان به عنوان آشکارساز هوا یا وسیله ای برای اعالم 
حریق استفاده کرد؛ یا حتی آن را برای کشف تازه بودن ماهی و گوشت به کار گرفت. 
با استفاده از این وسیله بعید نیست در آینده، ربات ها و تلفن های همراه هوشمند نیز 
 به حس بویایی مجهز شوند و کاربرانی که به خرید می روند، یک بینی حساس، همراه 

خود داشته باشند.

  عکس روز

وسیلهایکههمرایانهاست،همفوتبالدستی!
کمپانی تایوانی I.I.D Maker Studio کیس جدیدی را طراحی کرده است که هم رایانه 

قوی برای بازی های رایانه ای است و هم فوتبال دستی.

ترفند

  ویژگی جدید بازی 
Devil May Cry  معرفی شد

E3 2018 ایــن  طــی کنفرانــس مایکروســافت در 
شــرکت بــا همــکاری کــپ کام، باالخــره بــه شــایعات 
 پایــان داد و بــازی Devil May Cry ۵ را رســما 

تایید کرد.
این معرفی با یک تریلر انجام شــد که در آن شخصیت اصلی 
بازی Devil May Cry 4، نرو، را می بینیم و مثل نسخه های 
 Devil قبلی پر از صحنه های اکشن و هیجان انگیز است. بازی
May Cry ۵ تاریخ عرضه مشــخصی ندارد و به احتمال زیاد 
 برای پلتفرم های ایکس باکس وان، پلی   استیشــن ۴ و پی سی

 عرضه خواهد شد.

 آپدیت کلش آف کلنز 
منتشر شد

آپدیت کلــش آف کلنــز 10.۳22.۵ توســط سوپرســل 
منتشــر شــد. در ایــن بــه روز رســانی از بــازی کــه 
21 خردادمــاه ۹۷ منتشــر شــد، مشــکل ورود بــه 
 بازی رفــع شــده و دیگــر شــاهد بســته شــدن برنامه

 نیستیم.
البته آپدیت کلــش آف کلنــز 10.۳22.۴  تغییرات زیاد و 
مهمــی را در گیم پلی بازی ایجاد کرد. بــه تازگی کلش آف 
کلنز ورژن 10.۳22.۵ منتشر شده که هنوز در فروشگاه های 
گوگل پلی و اپ اســتور قرار نگرفته و همچنین سوپرســل 
نیز نســبت به این نســخه جدید هیچ گونه اطالع رســانی 
 انجام نداده، اما در این نســخه مشــکل ورود به بازی کامال

 مرتفع شده است. 
با توجه به عدم اطالع رسانی اکانت های اینستاگرام و توییتر 
کلش آف کلنز و سوپرســل درباره آپدیت کلــش آف کلنز 
10.۳22.۵ ، دانلــود و اجرای این نســخه از برنامه تماما به 

عهده کاربر خواهد بود.

جزئیات  و نخستین تصاویر بازی 
Devil May Cry 5 منتشر شد

پــس از رونمایــی بــازی Devil May Cry 5 در کنفرانس 
مایکروسافت، جزئیات و نخستین تصاویر این بازی مورد انتظار 
منتشر شده اســت. این بازی تمام ویژگی های مثبت خود را 
 Devil May Cry مانند اکشن غنی که مشــخصه مجموعه
است و شــخصیت های افســانه ای و اورجینالی که به واسطه 
آنها سری مذکور در بین عموم شناخته می شود، دربر خواهد 
 Devil گرفت. »هیدکــی ایتســونو« کارگردان بازی هــای
May و تیم اصلی ســازنده مجموعه، بار دیگر برای ســاخت 
هیجان انگیز ترین، پیشرفته ترین و دیوانه وار ترین تجربه اکشن 

نسل فعلی متحد شده اند.

چگونگی تعامل دستگاه اندرویدی از طریق موس و کیبورد
یکی از قابلیت های جالب که اغلب گوشــی های اندرویدی فعلی آن را ارائه می کنند و 
متاسفانه اغلب کاربران از آن مطلع نیســتند، به امکان استفاده از دستگاه اندرویدی در 
کنار موس و کیبورد مربوط اســت. تصور کنید بتوانید موس و کیبورد بی سیم خود را 
مستقیم به گوشی یا تبلت اندروید متصل کنید و با استفاده از آنها با محیط سیستم عامل 

اندروید تعامل داشته باشید. 
برای این کار کافی است گوشی اندرویدی شما از قابلیت OTG پشتیبانی کند. در این 
شــرایط یک کابل OTG می تواند ضمن اتصال به گوشی هوشمندتان، تعامل بین آن و 
موس یا کیبورد فیزیکی را برقرار سازد. هنگامی که به این صورت یک موس را با 

دستگاه اندرویدی خود در تعامل می کنید، نشانه گر موس روی 
صفحه نمایش دستگاه نمایان می شود و کلیک های چپ، راست و 

حتی اسکرول موس قابل استفاده هستند.

 نوت بوک ۲ اسکرینه؛ چیزی که همگان دنبال آن بودند
»اینتل« دنبال شریک ســخت افزاری برای تجاری ســازی محصول خود می گردد و 
به زودی شاهد وفور لپ تاپ های دو اســکرینه در بازار خواهیم بود. ضخامت محصول 
اینتل، به اندازه نوت بوک Moleskine )دفترچه یادداشت( است که به زودی ظریف تر 
خواهد شد.در یک طرف نمایشگر ۷.۹ اینچی فول. اچ. دی تعریف شده و در طرف دیگر 
کاغذ الکترونیک/ EPD وجود دارد؛ در وسط نیز لوالی خاصی تعبیه شده تا به راحتی 
تبدیل شود. چند دهه قبل اختراع لپ تاپ باهدف توسعه نوت بوک به صورت الکترونیکی 
ظاهر شد و از همان ابتدا نیز اســم نوت بوک را یدک می کشید؛ اما رویای آن  تاکنون  
باقی ماند تا فناوری امروز بتواند رویای دیروز را به طورکامل، محقق سازد؛ همان نوت 

کارت بوکی که همگان آرزوی داشتن آن را در سر می پروراندند  تــا 
تبریک سال نو را در 

یک طرف با نوک 
انگشــت کشیده 

و در طــرف دیگــر 
به صورت کارت پستال 
الکترونیکــی بــرای 

دوستان در شبکه های 
اجتماعی به اشــتراک 

بگذارند. 

رونمایی از دستبند هوشمندی که فکر را می خواند!
شــرکت CTRL-labs از یک نســخه آزمایشی و اولیه دســتبند هوشمندی 
رونمایی کرد که قادر اســت فکر و دســتورات ذهنی کاربــران را بخواند. این 
شرکت که دفتر مرکزی آن در شــهر نیویورک ایاالت متحده آمریکا واقع شده 
اســت، از یک فناوری مبتنی بر رابط کاربری عصبی به منظور طراحی و تولید 
این دستبند هوشمند بهره گرفته اســت که به موجب آن، یادگیری ماشینی و 
هوش مصنوعی به تشخیص و شناســایی فکر و ذهن کاربران خواهد انجامید.

این گجت هوشمند قادر اســت به راحتی ایده ها و تفکرات انسانی را تشخیص 
داده و آنها را روی نمایشــگر ثبت کنــد. یکی از متخصصان تیــم طراحان در 
اثبات کار کردن این دســتگاه می گوید: با مشــت کردن یکی از دستانم و فکر 
کردن به باز کردن مشــت، دســتم پس از چند ثانیه به صورت مجازی باز شد. 
این وسیله جذاب و جدید توسط ســرمایه گذاری های کالن شرکت هایی نظیر 
آمازون، اســپارک کپیتال و ولکان کپیتال به وجود آمده و اختراع شده است. 
این شــرکت همچنین قصد دارد فنــاوری مذکور را در هدســت های واقعیت 
مجــازی و واقعیت افزوده که ایــن روزها از محبوبیت بــه خصوصی برخوردار 
شــده اســت، نیز به کار ببرد. به گفته »جاش وولف« موســس شرکت لوکس 
کاپیتال، رویای همیشگی انسان ها به راستی تحقق یافته است و اختراع چنین 
 گجت شــگفت انگیزی به طور قطع تحوالت عظیمی را در عرصه تکنولوژی به

 وجود خواهد آورد.

توپ رسمی رقابت های جام جهانی 
فوتبال ۲۰۱۸ روسیه که توسط 
آدیداس طراحی و تولید شده، از 
نخستین توپ رسمی تولیدشده 
توسط آدیداس برای جام جانی 
۱۹۷۰ الهام گرفته شده است
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مفاد آراء
3/271 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1- رای شــماره 0586 مورخ 97/01/20  آقای فرزاد عرفانی مقدم   فرزند علی  بشماره 
کالسه 1248 و به شماره شناسنامه 1271226480 صادره به شماره ملی 1271226480 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 57 مترمربع از پالک  1 فرعی از 75  اصلی 
واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 92 دفتر 668  

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

2- رای شماره 7611 مورخ 96/06/15 شــرکت آب و فاضالب شهرستان خمینی شهر 
بشماره کالسه 1519 و به شناســه ملی 4111767648644 نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان سه طبقه امور مشترکین به مساحت 521/09 مترمربع از پالک  267  فرعی از 
114  اصلی واقع در صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

78609 مورخ 72/11/20 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 5596  مورخ 96/12/10  آقای علیرضا گلی فروشــانی   فرزند مرتضی  
بشماره کالسه 1197 و به شماره شناسنامه 2730 صادره به شماره ملی 1141264439 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 712/33 مترمربع از پالک  
83 فرعی از 88  اصلی واقع در قرطمان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 
در صفحه 260 دفتر 374 و صفحه 310 دفتر 85 و صفحه 263 دفتر 364 و صفحه 100 

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

4- رای شماره 5595  مورخ 96/12/10  آقای هادی گلی فروشانی   فرزند مرتضی  بشماره 
کالسه 1198 و به شماره شناسنامه 913 صادره به شماره ملی 1141211785 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 712/33 مترمربع از پالک  83 فرعی 
از 88  اصلی واقع در قرطمان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
260 دفتر 374 و صفحه 310 دفتر 85 و صفحه 263 دفتــر 364 و صفحه 100 دفتر 93  

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

5- رای شماره 5597  مورخ 96/12/10  آقای مرتضی گلی فروشانی   فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1199 و به شماره شناسنامه 292 صادره به شماره ملی 1141535051 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 712/33 مترمربع از پالک  83 فرعی از 
88  اصلی واقع در قرطمان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 
260 دفتر 374 و صفحه 310 دفتر 85 و صفحه 263 دفتــر 364 و صفحه 100 دفتر 93  

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

6- رای شــماره 1234 مورخ 97/02/03  آقای سلطان حسین جالل الدین  فرزند حاجی 
علی  بشماره کالسه 2241 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شماره ملی 5759859994 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 166/83 مترمربع پالک  556  فرعی 
از 99  واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل  مع الواســطه 
 از مالک رســمی ســلطانعلی صالحی ثبت در صفحه 193 دفتر 159  مالحظه و محرز 

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

7- رای شــماره 1229 مورخ 97/02/03  خانم خدیجه کندری   فرزند احمد  بشــماره 
کالسه 1356 و به شماره شناسنامه 291 صادره به شماره ملی 1141017970 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 98/10 مترمربع 
پالک 3555 و 3558 فرعی از 87  واقع در ورنوســفادران   بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 110609 مورخ 96/08/15 دفترخانه 46 و سند 109968 مورخ 
 96/06/22 دفترخانه 46 و ارائه قولنامه از مالک رســمی حسن حسینی مالحظه و محرز

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

8- رای شماره 1214 مورخ 97/02/03  آقای حســینعلی محمدی   فرزند علی  بشماره 
کالسه 1772 و به شماره شناسنامه 551 صادره به شــماره ملی 5759406337 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 123/79 مترمربع پالک 843  فرعی از 99  واقع 
در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
ارائه قولنامه یداهلل فخاری سند 12535 مورخ 47/02/21 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

9- رای شــماره 1009 مورخ 97/01/29  آقای حســن کمالی اندانی   فرزند محمدعلی  
بشماره کالســه 1362 و به شــماره شناســنامه 1130102009 صادره به شماره ملی 
1130102009 نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 177/25 
مترمربع پالک 14  فرعی از 111  واقع در صحرای جوتنده اندانبخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شــهر شــامل واگذاری شــهرداری ارائه فرم و وکالتنامه و فرم قرارداد طی سند 

114587 مورخ 83/01/11 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 1010 مورخ 97/01/29  خانم فاطمه کاظمی   فرزند مرتضی  بشماره 
کالسه 1363 و به شماره شناسنامه 1130396738 صادره به شماره ملی 1130396738 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 177/25 مترمربع پالک 
14  فرعی از 111  واقع در صحرای جوتنده اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل واگذاری شــهرداری ارائه فرم و وکالتنامه و فرم قرارداد طی سند 114587 مورخ 

83/01/11 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 2262 مورخ 96/02/30  آقای ســید محمد عبدالهی موسوی   فرزند 
سید امیر حسین  بشماره کالســه 0293 و به شماره شناســنامه 3309 صادره به شماره 
ملی 1970518189 نســبت به ششــدانگ  یکباب مغازه و فوقان و تحتانی به مساحت 
80/75 مترمربع پالک 2338  فرعی از 99  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل وکالتنامه از مالک رسمی محمود بدیحی ثبت در صفحه 74 دفتر 445    

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

12- رای شــماره 1307 مورخ 97/02/05  آقای داود کریمی   فرزند علی همت   بشماره 
کالسه 1361 و به شماره شناسنامه 69 صادره به شماره ملی 5559903736 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 263/64  مترمربع از پالک  156  اصلی 
واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از شهرداری 

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

13- رای شماره 1306 مورخ 97/02/05  آقای شیر علی کریمی   فرزند غالمعلی   بشماره 
کالسه 1360 و به شماره شناسنامه 212 صادره به شماره ملی 5558818816 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 263/64  مترمربع از پالک  156  اصلی 
واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از شهرداری 

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

1- رای شماره 1621 مورخ 97/02/08  آقای عبدالرسول صرامی فروشانی  فرزند ولی اهلل   
بشماره کالسه 0101 و به شماره شناسنامه 63 صادره به شماره ملی 1141028451 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 176/42  مترمربع از پالک  29  فرعی از 114 اصلی 
واقع در صحای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

4226   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15- رای شماره 9255 مورخ 96/07/24  خانم فردوس نقدعلی فروشانی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 0205 و به شماره شناســنامه 650 صادره به شماره ملی 1284604543 
نسبت به 2 و 1/2 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 381/71 مترمربع از پالک  997  

فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه 
انحصار ورثه از محمود نقدعلی ثبت در صفحــه 485 و 357 دفتر 187 و 189 مالحظه و 

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

16- رای شــماره 9253 مورخ 96/07/24  آقای امراله نقدعلی فروشانی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 0203 و به شماره شناسنامه 1602 صادره به شماره ملی 1141138328 
نسبت به 5  حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 381/71 مترمربع از پالک  997  فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه انحصار 
ورثه از محمود نقدعلــی ثبت در صفحه 485 و 357 دفتــر 187 و 189 مالحظه و محرز 

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

17- رای شماره 9250 مورخ 96/07/24  خانم ربابه صادقی فروشانی  فرزند عبدالحسین  
بشماره کالسه 0202 و به شماره شناســنامه 53  صادره به شماره ملی 1141450348 
نسبت به 45 و 1/2 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 381/71 مترمربع از پالک  997  
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در 

صفحه 307 و 304 دفتر 189 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شماره 9252 مورخ 96/07/24  آقای علیرضا نقدعلی فروشانی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 0206 و به شماره شناســنامه 227 صادره به شماره ملی 1141655241 
نسبت به 5 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 381/71 مترمربع از پالک  997  فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه انحصار 
ورثه از محمود نقدعلــی ثبت در صفحه 485 و 357 دفتــر 187 و 189 مالحظه و محرز 

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

19- رای شماره 9251 مورخ 96/07/24  آقای روح اهلل  نقدعلی فروشانی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 0201 و به شماره شناسنامه 1288 صادره به شماره ملی 1141321866 
نسبت به 5 حبه از 72 حبه  یکباب خانه به مساحت 381/71 مترمربع از پالک  997  فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه انحصار 
ورثه از محمود نقدعلــی ثبت در صفحه 485 و 357 دفتــر 187 و 189 مالحظه و محرز 

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

20- رای شماره 9254 مورخ 96/07/24  خانم زهرا زمانی  فرزند رجبعلی  بشماره کالسه 
0204 و به شماره شناسنامه 12427 صادره به شماره ملی 1140500457 نسبت به 9  حبه 
از 72 حبه  یکباب خانه به مســاحت 381/71 مترمربع از پالک  997  فرعی از 72  اصلی 
واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ثبت در صفحه 211 دفتر 

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

21- رای شماره 0926 مورخ 97/01/29  خانم کبری شاهین  فرزند زین العابدین  بشماره 
کالسه 1930 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 4172530966 نسبت به 132 
سهم از 1930 سهم ششدانگ  یکباب باغ  به مساحت 1930 مترمربع از پالک  36  فرعی 
از 77  اصلی واقع در صحرای وراه کوه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 
قولنامه از مالک رسمی اسداهلل شاهین ثبت در صفحه 423 دفتر 200 که زین العابدین ورثه 

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

22- رای شماره 0932 مورخ 97/01/29  آقای جلیل شاهین  فرزند زین العابدین  بشماره 
کالسه 1927 و به شماره شناســنامه 10 صادره به شماره ملی 4172509282  نسبت به 
579 سهم از 1930 سهم ششدانگ  یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
1930 مترمربع از پالک  36  فرعی از 77  اصلی واقع در صحرای وراه کوه بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی اسداهلل شاهین ثبت در صفحه 

423 دفتر 200 که زین العابدین ورثه نامبرده است  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 0933 مورخ 97/01/29  آقای اسداهلل  شــاهین  فرزند زین العابدین  
بشماره کالسه 1925 و به شماره شناسنامه 19052 صادره به شماره ملی 1140190067  
نسبت به 264 سهم از 1930 سهم ششدانگ  یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 1930 مترمربع از پالک  36  فرعی از 77  اصلی واقع در صحرای وراه کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی اسداهلل شاهین ثبت در 
صفحه 423 دفتر 200 که زین العابدین ورثه نامبرده است  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
24- رای شماره 0934 مورخ 97/01/29  خانم ســکینه  مختاری ورنوسفادرانی  فرزند 
اکبر  بشماره کالسه 1928 و به شماره شناسنامه 63  صادره به شماره ملی 1140938721  
نسبت به 823  سهم از 1930 سهم ششدانگ  یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 1930 مترمربع از پالک  36  فرعی از 77  اصلی واقع در صحرای وراه کوه بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 15562 مورخ 39/09/05 دفترخانه 35 و ارائه 
قولنامه از مالک رسمی اسداهلل شاهین ثبت در صفحه 423 دفتر 200 که زین العابدین ورثه 

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

25- رای شماره 0935 مورخ 97/01/29  خانم حببیه شاهین  فرزند زین العابدین  بشماره 
کالسه 1929 و به شماره شناسنامه 2834 صادره به شماره ملی 1141299070  نسبت به 
132 سهم از 1930 سهم ششدانگ  یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
1930 مترمربع از پالک  36  فرعی از 77  اصلی واقع در صحرای وراه کوه بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی اسداهلل شاهین ثبت در صفحه 

423 دفتر 200 که زین العابدین ورثه نامبرده است  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شماره 1608 مورخ 97/02/08  خانم نازی براهیمی ورنوسفادرانی  فرزند مهدی  
بشماره کالسه 1876 و به شماره شناسنامه 1696 صادره به شماره ملی 1141254069  
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه 3 طبقه   به مساحت 200  مترمربع از 
پالک  779 و 780 و 791 و 792   فرعــی از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رســمی شهرداری خمینی شهر ثبت 
در صفحه 552 دفتر 4 و صفحه 568 دفتــر 4 و صفحه 392 دفتر 3 و صفحه 358 دفتر 4   

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

27- رای شماره 1595 مورخ 97/02/08  آقای علیرضا منصوری  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 1875 و به شماره شناسنامه 2399 صادره به شماره ملی 1141192640  نسبت به 
3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه 3 طبقه   به مساحت 200  مترمربع از پالک  779 
و 780 و 791 و 792   فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآبــاد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی شــهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 
552 دفتر 4 و صفحه 568 دفتر 4 و صفحه 392 دفتر 3 و صفحه 358 دفتر 4   مالحظه و 

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

28- رای شماره 1801 مورخ 96/09/23  آقای مهدی گلی  فرزند کرمعلی  بشماره کالسه 
0562 و به شماره شناسنامه 994 صادره به شماره ملی 1141132249  نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مســاحت 162/40  مترمربع از پالک  204   فرعی از 107  اصلی واقع در 
صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 203511 مورخ 

89/12/15 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29- رای شــماره 2117 مورخ 96/02/15  آقای جالل پیمانی فر  فرزند رمضان  بشماره 
کالسه 1774 و به شماره شناسنامه 1130069192 صادره به شماره ملی 1130069192  
نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 136/83  مترمربع از پالک  479   فرعی 
از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه 
ارائــه قولنامه از مالک رســمی رمضان پیمانیفــر و مرضیه بزی ســند 103698 مورخ 
 78/12/17 دفترخانه 63 و سند 48118 مورخ 62/10/05 دفترخانه 62   مالحظه و محرز 

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

30- رای شماره 2114 مورخ 97/02/15  آقای عبداهلل مانده گاری اندانی  فرزند حسین   
بشماره کالســه 1935 و به شماره شناسنامه 58 صادره به شــماره ملی 1141573245  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 160/90  مترمربع از پالک  330   فرعی از 111  
اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
سند 15580 مورخ 93/03/01 دفترخانه 301 و سند 11190 مورخ 92/04/02 دفترخانه 

322   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
31- رای شــماره 2113 مــورخ 97/02/15  خانــم عصمــت یزدی خوزانــی  فرزند 
ابوالقاســم  بشماره کالســه 1933 و به شــماره شناســنامه 326 صادره به شماره ملی 
1141548674  نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 169/75  مترمربع از پالک  
330   فرعی از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 11190 مورخ 93/04/02 دفترخانه 322   مالحظه و محرز

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

32- رای شــماره 4550 مورخ 96/04/26  آقای رسول حاجیان ســه پله  فرزند حسین  
بشماره کالسه 0230 و به شماره شناســنامه 148 صادره به شماره ملی 1284387267  
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 68/50  مترمربع از پالک  62   فرعی 
از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 267 و 264 دفتر 236  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 2077 مورخ 97/02/11  آقای علی اصغر کاظمــی اندانی  فرزند تقی  
بشماره کالسه 0143 و به شماره شناسنامه 1309 صادره به شماره ملی 1285635574  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 274  مترمربع از پالک  808   فرعی از 112  
اصلی واقع در صحرای ماســه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 4028  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 2063 مورخ 97/02/10  خانم اقدس حاج حیدری ورنوسفادرانی  فرزند 
حاجی غفار  بشــماره کالسه 1387 و به شــماره شناســنامه 417 صادره به شماره ملی 
1140974890  نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 107/20  مترمربع از پالک  
258/3   فرعی از 120  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل سند 25280 مورخ 48/09/29 دفترخانه 61 و ارائه وکالتنامه از عزت ا... اصغری نژاد 
طی سند 25096 مورخ 48/07/14 دفترخانه 61 و سند 32479 مورخ 55/08/12 دفترخانه 

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

35- رای شــماره 2045 مورخ 97/02/10  آقای مجتبی افتادگان خوزانی  فرزند مهدی  
بشماره کالسه 1841 و به شماره شناسنامه 2015 صادره به شماره ملی 1141290911  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 173/10  مترمربع از پالک  279   فرعی از 113  
اصلی واقع در بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 3 دفتر 577   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36- رای شماره 2046 مورخ 97/02/10  آقای محســن رضایی آدریانی  فرزند عباس  
بشماره کالسه 0129 و به شماره شناســنامه 691 صادره به شماره ملی 1142442071  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 240  مترمربع از پالک  512   فرعی از 117  
اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

8641  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شــماره 2047 مورخ 97/02/10  خانم زهرا زمانی فروشانی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 0136 و به شماره شناسنامه 1485 صادره به شماره ملی 1141285290  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 210/67  مترمربع از پالک  
157   فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکــه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 208199 مورخ 79/12/13 دفترخانه 77 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38- رای شــماره 2048 مورخ 97/02/10  آقای حمیدرضا ســعیدی ورنوســفادرانی  
فرزند حسن  بشماره کالســه 0141 و به شماره شناســنامه 1488 صادره به شماره ملی 
1141114471  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 210/67  
مترمربع از پــالک  157   فرعی از 122  اصلی واقع در صحــرای بزمکه وراه کوه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 110551 مورخ 77/12/24 دفترخانه 73 

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

39- رای شــماره 6157 مورخ 96/12/21  آقای تقی عبداللهی  فرزند حسنعلی  بشماره 
کالسه 1455 و به شماره شناسنامه 729 صادره به شــماره ملی 1141084449  نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به مســاحت 435/30  مترمربع 
از پالک  178 و 181    فرعــی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکــه وراه کوه  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از حسنعلی عبداللهی ثبت 
 در صفحه 219 دفتر 608 و سند 63264 مورخ 62/02/19 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

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

40- رای شــماره 6156 مورخ 96/12/21  خانم اعظم عبداللهی ورنوسفادرانی   فرزند 
حسنعلی  بشماره کالســه 1453 و به شــماره شناســنامه 3722 صادره به شماره ملی 
1141346230  نسبت به سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به مساحت 
435/30  مترمربع از پالک  178 و 181    فرعــی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه 
وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از حسنعلی 
عبداللهی ثبت در صفحه 219 دفتر 608 و ســند 63264 مورخ 62/02/19 دفترخانه 73  

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

41- رای شــماره 6155 مورخ 96/12/21  خانم فرزانه عبدالهی ورنوســفادرانی  فرزند 
حسنعلی  بشماره کالسه 1452 و به شماره شناســنامه 1130173089 صادره به شماره 
ملی 1130173089  نسبت به سه ربع  دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به 
مساحت 435/30  مترمربع از پالک  178 و 181    فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای 
بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ارائه فرم انحصار ورثه 
از حســنعلی عبداللهی ثبت در صفحه 219 دفتر 608 و ســند 63264 مورخ 62/02/19 

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

42- رای شماره 6154  مورخ 96/12/21  خانم فاطمه سلطان علیرضایی ورنوسفادرانی  
فرزند فتح اهلل   بشماره کالسه 1454 و به شماره شناســنامه 157 صادره به شماره ملی 
1140983164  نسبت به سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به مساحت 
435/30  مترمربع از پالک  178 و 181    فرعــی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه 
وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از حسنعلی 
عبداللهی ثبت در صفحه 219 دفتر 608 و ســند 63264 مورخ 62/02/19 دفترخانه 73  

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

43- رای شــماره 2037 مورخ 97/02/10  آقای جواد عبداللهی ورنوســفادرانی  فرزند 
حسنعلی  بشماره کالسه 1448 و به شــماره شناســنامه 17651 صادره به شماره ملی 
1140176056  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به مساحت 
435/30  مترمربع از پالک  178 و 181    فرعــی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه 
وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از حسنعلی 
عبداللهی ثبت در صفحه 219 دفتر 608 و ســند 63264 مورخ 62/02/19 دفترخانه 73  

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

44- رای شــماره 2036 مورخ 97/02/10  آقای امیر عبداللهی ورنوســفادرانی  فرزند 
حسنعلی  بشماره کالسه 1456 و به شــماره شناســنامه 22214 صادره به شماره ملی 
1140221701  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب گاراژ و مغازه  به مساحت 
435/30  مترمربع از پالک  178 و 181    فرعــی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه 
وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از حسنعلی 
عبداللهی ثبت در صفحه 219 دفتر 608 و ســند 63264 مورخ 62/02/19 دفترخانه 73  

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

45- رای شماره 2264 مورخ 97/02/17  خانم رضوان پریشانی  فرزند علیرضا  بشماره 
کالسه 1399 و به شماره شناسنامه 17234 صادره به شماره ملی 1142387062  نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 161 مترمربع از پالک  31   فرعی از 159  اصلی 
واقع در اراضی شمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 100131 مورخ 
94/03/06  دفترخانه 46 و سند 73153 مورخ 88/09/11 دفترخانه 46  مالحظه و محرز 

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

46- رای شــماره 1066 مورخ 97/01/30  آقای عبدالرضا رحمتی  فرزند رضا  بشــماره 
کالسه 2112 و به شماره شناسنامه 22435 صادره به شماره ملی 1140223925  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 169 مترمربع از پالک  341   فرعی از 114  اصلی واقع 
در کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 236455 مورخ 96/11/28 

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

47- رای شــماره 2283 مورخ 97/02/19  خانم فرزانه ابراهیمیان خوزانی  فرزند مختار  
بشماره کالسه 0976 و به شماره شناســنامه 441 صادره به شماره ملی 1141665141  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 150  مترمربع از پالک  454   فرعی 
از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

98114 مورخ 76/03/22 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 6119 مورخ 96/12/21  آقای امیر اصفهانی  فرزند محمود  بشــماره 
کالسه 1066 و به شماره شناسنامه 1130343936 صادره به شماره ملی 1130343936  
نسبت به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 296/10  مترمربع از پالک  9   
فرعی از 156  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ارائه گواهی 
انحصار وراثت از سند 18253 مورخ 47/05/04 دفترخانه 35 محمود اصفهانی مالحظه 

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

49- رای شماره 2250 مورخ 97/02/17  خانم رضوان طاهری  فرزند محمدعلی  بشماره 
کالسه 2147 و به شماره شناسنامه 708 صادره به شــماره ملی 1141720760  نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 211 مترمربع از پالک  364 و 365   فرعی از 115  
اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 23436 
مورخ 96/01/29 دفترخانــه 73 و ثبت در صفحه 86 و 92 دفتــر 200 مالحظه و محرز 

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

50- رای شماره 0999 مورخ 97/01/29  خانم فریبا حوازاده جوآبادی  فرزند حیدر  بشماره 
کالسه 1865 و به شماره شناسنامه 2814 صادره به شماره ملی 1141337142  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع از پالک  333   فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 466 مورخ 81/08/16  

دفترخانه 126  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شــماره 2181 مورخ 97/02/16  آقای علی مشــهدیان خوزانی  فرزند احمد  
بشماره کالسه 1849 و به شماره شناســنامه 168 صادره به شماره ملی 1141524929  
نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان تجاری و فوقانی مســکونی  به مساحت 293/55  
مترمربع از پالک  8   فرعی از 114  اصلی واقع در صحرای شــمس آباد بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 286 دفتر 384  مالحظــه و محرز 

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

52- رای شماره 9355 مورخ 96/07/26  آقای احمدرضا مجیری اندانی  فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1039 و به شماره شناسنامه 14490 صادره به شماره ملی 1140518291  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 215/44  مترمربع از پالک  499   فرعی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

11351 مورخ 93/01/28  دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شــماره 2199 مورخ 97/02/16  خانم فرزانه مومنی  فرزند ســیاوش  بشماره 
کالســه 2167 و به شــماره شناســنامه 4623 صادره به شــماره ملی 1092130764  
نسبت به ششدانگ  یکباب ســاختمان  به مســاحت 75  مترمربع از پالک  319   فرعی 
از 157  اصلی واقع در علی اباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 
 31460و ثبــت در صفحه 451 دفتــر 33 صفحــه 407 دفتر 455 مالحظــه و محرز

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

54- رای شماره 2265 مورخ 97/02/17  آقای ابراهیم دشتبانی  فرزند عباسعلی  بشماره 
کالسه 1398 و به شماره شناسنامه 9379 صادره به شماره ملی 1142318567  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 232 مترمربع از پالک  61   فرعی از 159  اصلی واقع 
در اراضی شمالی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 229 دفتر 

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

55- رای شــماره 4664 مورخ 96/04/27  آقای محمود ترابی  فرزند علینقی  بشــماره 
کالسه 0346 و به شــماره شناسنامه 28 صادره به شــماره ملی 1092025944  نسبت 
به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مســاحت 258  مترمربع از پالک  
219 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کــوه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 14416 مورخ 89/05/27 دفترخانه 301  مالحظه و محرز 

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

56- رای شماره 4663 مورخ 96/04/27  خانم فاطمه ترابی میرآبادی  فرزند اکبر  بشماره 
کالسه 0345 و به شماره شناسنامه 2131 صادره به شماره ملی 1141120879  نسبت 
به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مســاحت 258  مترمربع از پالک  
219 فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کــوه  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 14416 مورخ 89/05/27 دفترخانه 301  مالحظه و محرز

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

57- رای شــماره 2286 مورخ 97/02/19  آقای احمد میردامادی خوزانی  فرزند سیف 
اهلل  بشماره کالسه 2103 و به شماره شناسنامه 19 صادره به شماره ملی 1141433941  
نســبت به 2/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  
به مســاحت 315/80  مترمربع از پــالک  1414 و 2870 فرعــی از 87  اصلی واقع در 
ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 7902 و ثبت 
در صفحه 506 دفتر 661 و دفتر 660 صفحه 542 و سند 7900 و صفحه 404 دفتر 708  

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

58- رای شماره 2285 مورخ 97/02/19  خانم بهجت علوی سده  فرزند آقا جالل  بشماره 
کالسه 2104 و به شماره شناسنامه 121 صادره به شــماره ملی 1140968971  نسبت 
به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
315/80  مترمربع از پالک  1414 و 2870 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 536 و 404 دفتر 660 و 711 و دفتر 
661  صفحه 509 و دفتر 661 صفحه 518 و دفتر 660 صفحــه 536  مالحظه و محرز 

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

59- رای شــماره 2284 مورخ 97/02/19  خانم الله میردامــادی خوزانی  فرزند احمد  
بشماره کالسه 2102 و به شماره شناســنامه 184 صادره به شماره ملی 1141648687  
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 
315/80  مترمربع از پــالک  1414 و 2870 فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه407 دفتر 77 و ارائه قولنامه 
از بهجت علوی ثبت در صفحه 509 دفتر 661 و دفتر 661 صفحه 518 مالحظه و محرز 

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

60- رای شماره 2438 مورخ 97/02/24  خانم آزیتا بقایی زاده زمانی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 0117 و به شماره شناسنامه 5658 صادره به شماره ملی 0069290881  نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 255/98 مترمربع از پالک  443  فرعی از 84  اصلی 
واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند الکترونیکی 

6127   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شــماره 2179 مورخ 97/02/16  خانــم زهرا حاجی کریمــی خوزانی  فرزند 
مصطفی  بشماره کالســه 2233 و به شــماره شناســنامه 5279 صادره به شماره ملی 
1142280829  نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 190/12 
مترمربــع از پالک  393  فرعــی از 118  اصلی واقــع در ورنوســفادران خوزان  بخش 
 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 407 دفتر 643   مالحظه و محرز 

گردیده است.
ادامه در صفحه 7



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2438|  چهارشنبه 23  خرداد 1397 | 28  رمضان  1439

No. 2438| June 13, 2018|  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
62- رای شــماره 2385 مــورخ 97/02/22  آقای امیرحســین حاجــی کریمی  فرزند 
مصطفی  بشماره کالسه 2231 و به شماره شناســنامه 1130081461 صادره به شماره 
ملی 1130081461  نســبت به 3 دانگ مشــاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 
190/12 مترمربــع از پالک  393  فرعــی از 118  اصلی واقع در ورنوســفادران خوزان  
 بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 8234    مالحظه و محرز 

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

63- رای شــماره 2423 مورخ 97/02/23  آقای رحیم مجیــری خوزانی  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 0969 و به شماره شناسنامه 1085 صادره به شماره ملی 1140361503  
نسبت به ششدانگ  یکباب کارگاه به مســاحت 600 مترمربع از پالک  1047  فرعی از 
130  اصلی واقع در کوشک بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی ملوک علیرضایی ثبت در صفحه  ثبت در صفحه 382 دفتر 182   مالحظه 

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

64- رای شماره 2414 مورخ 97/02/23  آقای ســیف اهلل امیری   فرزند حسن  بشماره 
کالسه 2189 و به شماره شناسنامه 851 صادره به شماره ملی 1285577272  نسبت به 
27/5 قفیز مشاع قطعه زمین کشاورزی دارای درخت خانه به مساحت 771/60 مترمربع 
از پالک  498  فرعی از 109  اصلی واقع در صحــرای درب آدریان بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی علی صفری طی سند 16381 مورخ 

20/01/25 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 2409 مورخ 97/02/23  خانم لیال ساداتیان  فرزند علی  بشماره کالسه 
1689 و به شماره شناسنامه 191 صادره به شماره ملی 1141238691  نسبت به ششدانگ  
یکباب زمین دارای اعیانی به مســاحت 461/74 مترمربع از پالک  115  فرعی از 119  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
احمد و حسن و فتحعلی امیر یوسفی طی ســند 16643 مورخ 42/06/09 دفترخانه 35 
واقدس دباغی طی ســند 5022 مورخ 42/10/07 دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شماره 2408 مورخ 97/02/23  خانم لیال ساداتیان  فرزند علی  بشماره کالسه 
1683 و به شماره شناسنامه 191 صادره به شماره ملی 1141238691  نسبت به ششدانگ  
یکباب زمین دارای اعیانی به مســاحت 491/88 مترمربع از پالک  115  فرعی از 119  
اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی احمد و حسن و فتحعلی امیر یوسفی طی سند 16643 مورخ 42/06/09 
دفترخانه 35 واقدس دباغی طی ســند 5022 مورخ 42/10/07 دفترخانه 59 مالحظه و 

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

67- رای شماره 2416 مورخ 97/02/23  خانم الهام رشیدی  فرزند رشید  بشماره کالسه 
0127 و به شماره شناســنامه 15913 صادره به شــماره ملی 1142373861  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 166/04 مترمربع از پالک  661  فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه وکالتنامه 4846 
مورخ 90/12/14 دفترخانه 300 علی عسگر ده قلی محمود صالحی سند 55013 مورخ 

64/09/16 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 9354 مورخ 96/07/26  آقای احمدرضا مجیری اندانی  فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1038 و به شماره شناسنامه 14490 صادره به شماره ملی 1140518291  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 142/80 مترمربع از پالک  498  فرعی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
ثبت در صفحه 169 دفتر 68 سند 5301 مورخ 94/03/11  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
69- رای شــماره 2362 مورخ 97/02/22  خانــم مرضیه کارخیــران  فرزند مصطفی  
بشماره کالسه 2210 و به شماره شناســنامه 153 صادره به شماره ملی 1140856332  
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 117/46 مترمربع از 
پالک  497  فرعــی از 110  اصلی واقع در صحرای کک موش انــدان  بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 590 دفتر 492  مالحظــه و محرز

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

70- رای شــماره 2363 مــورخ 97/02/22  آقــای اصغر نــوروزی خوزانــی  فرزند 
مرتضی  بشــماره کالسه 2211 و به شــماره شناســنامه 19747 صادره به شماره ملی 
1140197010  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 117/46 
مترمربع از پالک  497  فرعی از 110  اصلی واقــع در صحرای کک موش اندان  بخش 
 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند الکترونیکی 13605   مالحظه و محرز 

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

71- رای شماره 2902 مورخ 97/03/02  آقای محمد تقی اعتزازیان  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1215 و به شماره شناسنامه 55375 صادره به شماره ملی 1281650773  نسبت 
به ششدانگ  یکباب ویال  به مســاحت 5901  مترمربع از پالک  4  فرعی از 104  اصلی 
واقع در اصغرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 4 دفتر 69  

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

72- رای شماره 3167 مورخ 97/03/05  آقای محمد علی نادری خوزانی  فرزند حسین  
بشماره کالسه 0239 و به شماره شناسنامه 7985 صادره به شماره ملی 1140333021  
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه و فوقانی به مســاحت 65/72 مترمربع از پالک  1810  
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 535 دفتر 25   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شماره 2905 مورخ 97/03/02  خانم گلتاج رشیدی  فرزند حاتم  بشماره کالسه 
0321 و به شماره شناسنامه 360 صادره به شماره ملی 1129208036  نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 162/82 مترمربع از پالک  553  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی یداهلل حیدری 

ثبت در صفحه 185 دفتر 136    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شــماره 0944 مورخ 97/01/29  خانم بتول مختــاری اندانی فرزند قنبر علی  
بشماره کالسه 1372 و به شماره شناســنامه 104 صادره به شماره ملی 1141584761  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 269/55 مترمربع از پالک  14 و 16  فرعی 
از 111  اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل قرارداد واگذاری شهرداری طی ســند 114587 مورخ 83/01/11 و سند  56780 

مورخ 85/09/09 دفترخانه 63 و 46    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 2115 مورخ 97/02/15  آقای عبداله مانده گاری  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1936 و به شماره شناســنامه 58 صادره به شماره ملی 1141573245  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 171/80 مترمربع از پالک  67  فرعی از 111  اصلی واقع 
در صحرای نخود جاری  اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13737 

مورخ 86/07/28 دفترخانه 139    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 2927 مورخ 97/03/02  خانم معصومه سلمانیان اندانی  فرزند عباس  
بشماره کالســه 2224 و به شماره شناسنامه 71 صادره به شــماره ملی 1141509865  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 293 مترمربع از پالک  647 
و 648   فرعی از 107  اصلــی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 44942 مورخ 61/12/26 دفترخانه 61 و ارائه قولنامه از حسین 
امامی سند 230957 مورخ 94/11/29 و ســند 2211244 مورخ 92/11/10  مالحظه و 

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

77- رای شماره 2924 مورخ 97/03/02  آقای حسن کاظمی اندانی فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1557 و به شماره شناسنامه 96 صادره به شماره ملی 1141480018  نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی  به مساحت 293 مترمربع از پالک  647 و 
648   فرعی از 107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه از سید رضا امامی و  ســند 44942 مورخ 61/12/26 دفترخانه 
61 و سند 230957 مورخ 94/11/29 و ســند 2211244 مورخ 92/11/10 دفترخانه 72  

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

78- رای شماره 2814 مورخ 97/03/02  خانم مهین حاجی حیدری  فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0202 و به شماره شناسنامه 332 صادره به شــماره ملی 1141027445  نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 205  مترمربع از پالک  331  فرعی از 82  اصلی 
واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 50978 مورخ 

94/12/26  دفترخانه 61    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 2901 مورخ 97/03/02  آقای محمدرضا بیاتی  فرزند تقی  بشــماره 
کالسه 0247 و به شماره شناسنامه 1599 صادره به شماره ملی 1170660177  نسبت به 
ششدانگ  یکباب سوله به مساحت 450 مترمربع از پالک  1599  فرعی از 1170660177  
اصلی واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از جمال 
انتشــاری و محمد رفیع احمدی ثبت در صفحه 596 دفتر 668 و صفحه 467 دفتر 669  

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

80- رای شماره 2886 مورخ 97/03/02  آقای علی آقامحمدی  فرزند مصطفی  بشماره 
کالسه 1631 و به شماره شناسنامه 12820 صادره به شماره ملی 1140126911  نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180/38 مترمربع از پالک  749  فرعی از 158  اصلی 
واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 

شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 142 دفتر 152    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 5614 مورخ 96/12/10  آقای مهدی خجســته  فرزند احمد  بشماره 
کالسه 2037 و به شــماره شناسنامه 93 صادره به شــماره ملی 1141237466  نسبت 
به ششــدانگ  یکباب خانه بــه مســاحت 172/19 مترمربع از پــالک  168  فرعی از 
82  اصلی واقع در صحرای ســکه الزهرا خــوزان  بخش 14حوزه ثبــت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ســند 30716 مــورخ 89/08/03 دفترخانــه 139 مالحظــه و محرز 

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

82- رای شماره 2772 مورخ 97/03/01  خانم پروانه شاهین ورنوسفادرانی  فرزند عبداهلل  
بشماره کالسه 1635 و به شماره شناســنامه 368 صادره به شماره ملی 1141018748  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200/90 مترمربع از پالک  508 و 509  فرعی 
از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 

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

83- رای شماره 2538 مورخ 96/10/13  آقای محمد عموتقی  فرزند حسینعلی  بشماره 
کالسه 1279 و به شماره شناسنامه 2311 صادره به شماره ملی 1141332094  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع از پالک  561 و 562   فرعی از 158  اصلی 
واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری 
خمینی شــهر ثبت رد صفحه 172 دفتر 152 و صفحه 130 دفتر 152   مالحظه و محرز 

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

84- رای شماره 3096 مورخ 96/10/20  آقای رضا عسگری ورنوسفادرانی  فرزند شکراهلل  
بشماره کالسه 1439 و به شماره شناســنامه 323 صادره به شماره ملی 1140973959  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180/53 مترمربع از پالک  745  فرعی از 158  
اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 256 

دفتر 151   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شماره 0646 مورخ 97/01/21  خانم ســمیه صرامی فروشانی فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 2256 و به شماره شناسنامه 1651 صادره به شماره ملی 1141253615  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 72 مترمربع از پالک  794  فرعی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند الکترونیکی 10209  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شماره 5226 مورخ 95/10/26  خانم فاطمه حاج هاشمی  فرزند عبداهلل  بشماره 
کالسه 2193 و به شماره شناسنامه 351 صادره به شماره ملی 1141064863  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 97 مترمربع از پالک  350  فرعی از 116  اصلی واقع 
در صحرای پاگودالی ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
43359 مورخ 82/08/10 دفترخانه 46 و ســند 91836 مورخ 92/05/05 دفترخانه 46   

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

87- رای شــماره 2391 مورخ 97/02/22  خانم معصومه نجفی خوزانی  فرزند محمود  
بشماره کالسه 0091 و به شماره شناســنامه 815 صادره به شماره ملی 1141711494  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 123/13 مترمربع از پالک  401  فرعی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
مع الواسطه از مالک رســمی رباب صرام ثبت در صفحه 251 دفتر 44  مالحظه و محرز 

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

88- رای شماره 2188 مورخ 97/02/16  آقای رضا هوازاده جوآبادی  فرزند احمد  بشماره 
کالسه 1864 و به شماره شناســنامه 26 صادره به شماره ملی 1142189589  نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه و طبقه فوقانی به مساحت 115/80 مترمربع از پالک  1039  فرعی 
از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی مجتبی مویدی ثبت رد صفحه 142 دفتر 155  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
89- رای شماره 2903 مورخ 97/03/02  خانم زهرا قاســمی خوزانی  فرزند رحمت اله  
بشماره کالسه 1341 و به شماره شناسنامه 3002 صادره به شماره ملی 1141165805  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 178/76 مترمربع از پالک  
247  فرعی از 82  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند الکترونیکی 287  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شــماره 2904 مورخ 97/03/02  آقای علیرضا کیانی خوزانی  فرزند سیف اله  
بشماره کالسه 1342 و به شماره شناسنامه 1621 صادره به شماره ملی 1141138514  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 178/76 مترمربع از پالک  
247  فرعی از 82  اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند الکترونیکی 288  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شــماره 2126 مورخ 97/02/15  خانم فاطمه شیروی خوزانی  فرزند مصطفی  
بشماره کالســه 0764 و به شماره شناسنامه 36 صادره به شــماره ملی 1141705699  
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع از پالک  800/1  
فرعی از 85  اصلی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 
217859 مورخ 92/04/10 دفترخانه 73 و سند 159507مورخ84/06/19 دفترخانه 73 و 

سند 121773 مورخ 73/09/07 دفترخانه 20   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شــماره 2125 مورخ 97/02/15  آقای عبدالرســول ریحانــی خوزانی  فرزند 
قربانعلی  بشــماره کالســه 3624 و به شــماره شناســنامه 353 صادره به شماره ملی 
1141638071  نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 
مترمربع از پالک  800/1  فرعی از 85  اصلــی واقع در خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ســند 28978 مورخ 77/12/24 دفترخانه 46   مالحظه و محرز

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

93- رای شماره 2436 مورخ 97/02/24  خانم لیال شــومالی خوزانی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 2051 و به شماره شناسنامه 13104 صادره به شماره ملی 1142345378  
نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 214/86 مترمربع از پالک  
299/1 و 299 و 298  فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 457 و 448 دفتر 78 و ارائه قولنامه از سند 31318 
مورخ 89/09/0 دفترخانه 139 رمضانعلی پرنــده و رضا پرنده و ثبت در صفحه 411 دفتر 

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

94- رای شماره 2435 مورخ 97/02/24  آقای عبدالرضا پرنده خوزانی  فرزند علی اکبر  
بشماره کالسه 2048 و به شماره شناسنامه 2767 صادره به شماره ملی 1141196328  
نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 214/86 مترمربع از پالک  

299/1 و 299 و 298  فرعی از 115  اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 457 و 448 دفتر 78 از علی اکبر پرنده و ارائه 
قولنامه از مالک رسمی سند 31318 مورخ 89/09/07 دفترخانه 139 رمضانعلی پرنده و 
رضا پرنده و از حســن مختاری  ثبت در صفحه 411 دفتر 141  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شــماره 2792 مورخ 97/03/02  آقای محســن خانی خوزانی  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 1854 و به شماره شناسنامه 19160 صادره به شماره ملی 1140191144  
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 264/20 مترمربع از پالک  
120 فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل سند 14314 مورخ 94/07/05 دفترخانه 305   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

96- رای شماره 2791 مورخ 97/03/02  خانم آمنه امینی خوزانی  فرزند ابراهیم  بشماره 
کالسه 1855 و به شماره شناسنامه 477 صادره به شماره ملی 1141127083  نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 264/20 مترمربع از پالک  120 فرعی 
از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

150311 مورخ 83/01/09 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

97- رای شــماره 3281 مورخ 97/03/05  آقــای محمدعلی حاجی محمد هاشــمی  
فرزند قربانعلی  بشماره کالسه 2237 و به شماره شناســنامه 294 صادره به شماره ملی 
1141027062  نسبت به ششدانگ  یکباب ساختمان تجاری اداری  به مساحت 219/84 
مترمربع از پالک  1600 و 1599  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 117180 مورخ 82/12/27 دفترخانه 63 و ثبت رد صفحه 

94 دفتر 1  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

98- رای شــماره 9754 مورخ 95/07/10  خانم نســرین ایمان  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 1480 و به شماره شناسنامه 5699 صادره به شماره ملی 1750550271  نسبت 
به ششدانگ  یک درب باغ به مساحت 5928/20 مترمربع از پالک  8 فرعی از100 و 399 
فرعی از 98 فرعی از  100 و 98  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 29082 مورخ 82/10/13 دفترخانه 61 و سند 4239 مورخ 31/11/22 دفترخانه 
63 و ســند 134755 مورخ 87/03/05 دفترخانه 63 و ســند 25564 مورخ 74/08/24 
دفترخانه 35 و سند 24121 مورخ 73/12/07 دفترخانه 35 وسند 32206 مورخ 35/06/06 
دفترخانه 61 و مع الولسطه از مالک رسمی محمود گلستانه    مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
99- رای شــماره 2193 مورخ 97/02/16  خانم زهره هوازاده جوآبادی  فرزند مرتضی  
بشماره کالســه 0080 و به شــماره شناســنامه 1130242137 صادره به شماره ملی 
1130242137  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 109/84 
مترمربع از پالک  402 فرعی از 111  اصلی واقع در صحــرای نخود جاری اندان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 414 دفتر 471  مالحظه و محرز 

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

100- رای شــماره 2192 مورخ 97/02/16  آقــای مجتبی هــوازاده جوآبادی  فرزند 
مصطفی  بشماره کالسه 0078 و به شماره شناســنامه 1130120651 صادره به شماره 
ملی 1130120651  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 109/84 
مترمربع از پالک  402 فرعی از 111  اصلی واقع در صحــرای نخود جاری اندان بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 414 دفتر 471  مالحظه و محرز 

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

101- رای شماره 2314 مورخ 97/03/05  خانم ثریا طاهری ورنوسفادرانی  فرزند اکبر  
بشماره کالســه 0268 و به شماره شناسنامه 39 صادره به شــماره ملی 1141077582  
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 118/13 مترمربع از پالک  907 فرعی از 165  
اصلی واقع در شمال شهر بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند الکترونیکی 

1919   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

102- رای شــماره 3611 مورخ 97/03/06  خانم اعظم مهدی پور ورنوسفادرانی  فرزند 
غالمرضا  بشــماره کالسه 1629 و به شــماره شناســنامه 2657 صادره به شماره ملی 
1141195224  نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200/90 مترمربع از پالک  
528 و 529 و 509 و 508  فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 469 و 455 و 73 

و 115 دفتر 153 و 149 و 195 و 150    مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

103- رای شــماره 3650 مورخ 97/03/07  آقای میثم حاجیان ورنوســفادرانی  فرزند 
رمضانعلی  بشماره کالســه 1479 و به شماره شناســنامه 24318 صادره به شماره ملی 
1140234781  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع 
از پالک  729 و 728  فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآبــاد بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل مع لواسطه از مالکیت شــهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 541 و 

183 دفتر 157  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

104- رای شماره 3651 مورخ 97/03/07  خانم نجمه رفیعی فروشانی  فرزند اکبر  بشماره 
کالسه 1568 و به شماره شناسنامه 5957 صادره به شماره ملی 1142287602  نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع از پالک  729 و 728  
فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
لواسطه از مالکیت شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 541 و 183 دفتر 157  مالحظه 

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

105- رای شــماره 2101 مورخ 96/09/27  خانــم فاطمه حاجیان فروشــانی  فرزند 
صفرعلی  بشــماره کالســه 1818 و به شــماره شناســنامه 261 صادره به شماره ملی 
1141655586  نسبت به 2دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 290/80 
مترمربع از پالک  1827   فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 303274 مورخ 89/12/08 دفترخانه 73  مالحظه و محرز

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

106- رای شــماره 6335 مورخ 96/05/29  آقای علیرضا عموچی  فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 1817 و به شماره شناسنامه 232 صادره به شماره ملی 1141026449  نسبت به 4 
دانگ  مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 290/80 مترمربع از پالک  1827   فرعی 
از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 303274 

مورخ 89/12/08 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

107- رای شماره 3627 مورخ 96/03/07  آقای سید حسینقلی دادور  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 0294 و به شماره شناســنامه 14 صادره به شماره ملی 5559763640  نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 101/60 مترمربع از پالک  861   فرعی از 99  اصلی 
واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 173 دفتر 

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

108- رای شماره 3610 مورخ 96/03/06  آقای محمد علی حاجی حیدری ورنوسفادرانی  
فرزند حسین  بشماره کالســه 2225 و به شماره شناســنامه 458 صادره به شماره ملی 
1141006121  نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب کارخانه سنگبری به مساحت 
3789  مترمربع از پالک  297   فرعی از 117  اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11140 و 11141 مورخ 32/12/17 و سند 41917 از 

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

109- رای شماره 3609 مورخ 96/03/06  خانم زهرا توانایی مقدم  فرزند نوروز  بشماره 
کالسه 2227 و به شماره شناسنامه 261 صادره به شــماره ملی 1141022427  نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب کارخانه سنگبری به مســاحت 3789  مترمربع 
از پالک  297   فرعی از 117  اصلی واقع در ورنوســفادران بخــش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ســند 41920 مورخ 62/04/06 دفترخانه 61  مالحظه و محرز 

گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1397/03/09
تاریخ چاپ نوبت دوم : 1397/03/23

م الف: 850 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
3/507 مرجع رسیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 573/97 حل 4 ، وقت رسیدگی ســاعت 10/30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخه 
1397/05/17، مشخصات خواهان: محمود نقدی فرزند محمد علی با وکالت پریسا غیاثی 
به نشانی خمینی شهر خ شریعتی جنوبی پاساژ الزهرا طبقه دوم، مشخصات خوانده: محمد 
حســین عربی علی آباد فرزند محمود  و مهدی علمدار  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال وجه یک فقره چک 10682-95/10/21 به عهده موسســه مالی و 
اعتبار مهر به انضمام جمیع خسارات دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت 
اجرای حکم، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و عدم برگشت چک، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و 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: 1048 شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )214 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/508 شــماره: 1895/96 حل 4 به موجب رای شــماره 2609 تاریخ 96/12/23 حوزه 
4 شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
محمد ابراهیم پور فرزند عظیم به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/195/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له حسین حاج هاشــمی فرزند اصغر به نشانی خمینی شــهر خ ش مدنی غربی 
روبروی اداره گاز امالک دوستان و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:1052 شعبه 4 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )190 کلمه،2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/509 شماره نامه: 1397009000335989 شــماره پرونده: 9609983735600462 
شماره بایگانی پرونده: 970014 نظر به اینکه در پرونده کالسه 970014 این شعبه آقای 
کیوان کرمی فرزند یاور به اتهام مشارکت در سرقت از منزل حسب شکایت آقای علی اکبر 
آقا بابایی و ... به موجب کیفرخواست 961043373000644 دادسرای عمومی و انقالب 
نطنز متهم شناخته شده و تقاضای مجازات شده لذا به تجویز ماده 180 ق.ا.ک مراتب با 
ذکر وقت رسیدگی روز چهارشنبه 97/4/27 ساعت 10/30 صبح  برای یک نوبت منتشر 
می گردد تا نامبرده حضور پیدا کند نتیجه عدم حضور موجب صدور حکم غیابی خواهد بود. 
م الف: 128 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر نطنز )جزایی سابق( )106 کلمه، 1 کادر(

احضار متهم
3/510 شماره نامه: 1397009000335949 شــماره پرونده: 9609983735600462 
شماره بایگانی پرونده: 960472 نظر به اینکه در پرونده کالسه 960472 این شعبه آقای 
کیوان کرمی به اتهام مشارکت در سرقت از منازل شکات تحت تعقیب قرار گرفته است و 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یکماه از تاریخ صدور آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد و در صورت عدم حضور وفق مقررات 
رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م الف: 127 شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان نطنز  )106 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/511 آقای مهدی علوی مقدم دارای شناســنامه شــماره 1130440982  به شــرح 
دادخواست به کالسه  210/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالرسول علوی مقدم به شناسنامه 50 در تاریخ 1397/2/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فتح 
اله پریشانی فروشــانی فرزند علی، ش.ش 10236 )پدر( 2- فردوس پریشانی فروشانی 
فرزند محمد کریم، ش.ش 286 )مادر( 3- اعظم الســادات دیباجی فروشانی فرزند سید 
مصطفی، ش.ش 223 )همســر( 4- علیرضا علوی مقدم فرزند عبدالرســول، ش.ش 
1743560923 )فرزند( 5- مهدی علوی مقدم فرزند عبدالرسول، ش.ش 1130440982 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 1059 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )162 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/512 شــماره صادره: 1397/42/497960- 1397/3/19 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 94 فرعی از 2905 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل 
ثبت 119492 در صفحه 428 دفتر امالک جلد 644  به نــام قمر رحیمی آدرگانی تحت 
شماره چاپی مسلسل 584528  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است  سپس نامبرده با ارائه 
درخواســت کتبی به شــماره وارده 974/1686416 مورخ 97/3/19 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل رمز تصدیق شماره 605334 به گواهی دفترخانه 
281 اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6860 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )231 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/506 کالسه پرونده 2050/96 شماره دادنامه: 450-97/3/8  تاریخ رسیدگی: 97/3/7 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: علیرضا زمانی 
مدیریت بانک مهر اقتصاد به نشانی اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ 3 با وکالت فرزانه 
عباسی به نشــانی چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز 1 ط 2 واحد 417، خواندگان: 1- حسن 
شیروی به نشانی مجهول المکان  2- نورا... مختاری به نشانی شهرداری مرکزی خمینی 
شهر، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:در 
خصوص دادخواســت تقدیمی آقای علیرضا زمانی مدیریت بانک مهر اقتصاد به طرفیت 
آقایان 1- حسن شــیروی 2- نورا... مختاری به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و سی و یک 
میلیون و سیصد و سی  هزار و سیصد و هفت ریال وجه بخشی از یک فقره چک به شماره 
164538 تاریخ 96/10/10 به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به عدم 
حضور خواندگان در جلسه رســیدگی مورخه 97/3/7  و عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسیدگی شــورا  و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
97/3/7 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و ســی و یک میلیون و ســیصد و سی هزار و 
سیصد و هفت ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس 
 ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد.  م الف:1050 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف خمینی 

شهر )426 کلمه، 4 کادر(
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مفاد آراء
3/501 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139660302027010965 مورخ 1396/10/10 صدیقه قنبري لفداني 
فرزند مرتضي بشــماره شناســنامه 2 صادره از لفدان بشــماره ملي 1291698795 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي 

محمد علی زارعی هفدانی فرزند رحمت اهلل.
2- راي شماره 139660302027013235 مورخ 1396/12/14 زهرا لعلي فرزند کریم 
بشماره شناسنامه 512 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286891851 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 111/87 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي معصومه کشاورز.
3- راي شماره 139660302027013240 مورخ 1396/12/14 محمدرضا شریفي فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 67475 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281771848 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 111/87 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي معصومه کشاورز.
4- راي شــماره 139660302027013245 مــورخ 1396/12/14 محمود چنگانیان 
خوراســگاني فرزند رمضان بشــماره شناســنامه 68 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291367926 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6683 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 170/83 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
5- راي شماره 139660302027013299 مورخ 1396/12/15 محمود شایگان نیا فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 445 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286513685 در ششدانگ 
یکباب باغ ویال احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 524 فرعي از اصلي 11519 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1773/84 مترمربع. خریداري مع الواســطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی رمضانی.
6- راي شماره 139660302027013397 مورخ 1396/12/16 سیدمحمدرضا موسوي 
جاللي فرزند عزیز بشماره شناســنامه 25297 صادره از مسجد ســلیمان بشماره ملي 
1970255250 در ششــدانگ یکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
11729 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 84/60 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن ربانی فرزند علی .
7- راي شــماره 139660302027013401 مــورخ 1396/12/16 کریم فروغي ابري 
فرزند علی اصغر بشماره شناســنامه 30 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291352457 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12634 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203/66 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد فروغی .
8- راي شــماره 139760302027000008 مورخ 1397/01/05  مهدي اعتباري فرد 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 17956 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283880830 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 179/03 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاجی مال جعفر جعفریان .
9- راي شــماره 139760302027000012 مورخ 1397/01/06 ابراهیم طالبی کیانی 
فرزند اصغر بشماره شناســنامه 1820 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291522816 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11515 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 161/5 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین طالبی کیانی.
10- راي شماره 139760302027000018 مورخ 1397/01/06 الهه قیصری فرزند علي 
محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1271022230 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
11- راي شماره 139760302027000019 مورخ 1397/01/06 مجتبي طاوسي فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 4 صادره از جرقویه بشماره ملي 5649701660 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
12- راي شــماره 139760302027000028 مورخ 1397/01/07 سعید محتشمي نیا 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 118 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291108718 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پــالک 1591 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 363/30 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
13- راي شــماره 139760302027000538 مورخ 1397/01/21 محســن درویش 
هرندي فرزند علی بشماره شناسنامه 5085 صادره از کوهپایه بشماره ملي 5659175295 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
284 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/93 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
14- راي شماره 139760302027000539 مورخ 1397/01/21 بدرالسادات حسیني 
هرندي فرزند سیدهاشــم بشــماره شناســنامه 3070 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 
5659167608 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 284 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

180/93 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
15- راي شــماره 139760302027000726 مورخ 1397/01/27 رســول شجاعیان 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 294 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291396403 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 6540 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 318/10 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس رضائیان فرزند رمضان.
16- راي شــماره 139760302027000729 مورخ 1397/01/27 رحیم شــجاعیان 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 411 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291432655 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 6540 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 318/10 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عباس رضائیان فرزند رمضان.
17- راي شــماره 139760302027000761 مــورخ 1397/01/27 علــي قیصري 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 9684 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1283798719 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6095 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي حاج جعفر ، حبیبه سلطان ، فاطمه سلطان شهرت همگی 

لقمانی اوالد محمد.
18- راي شــماره 139760302027000787 مــورخ 1397/01/28 رضا بقائی فرزند 
شعبانعلي بشماره شناسنامه 62 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199763438 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 237 فرعي از اصلي 15201 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/10 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي صالح شاهزیدی فرزند محمود .
19- راي شماره 139760302027000810 مورخ 1397/01/28 احمد معتمدي منش 
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 13169 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283833492 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 234/50 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
20- راي شماره 139760302027000811 مورخ 1397/01/28 زهرا اجیه خوراسگاني 
فرزند حیدرعلي بشماره شناسنامه 114 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291407510 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6548 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 234/50 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شــماره 139760302027000891 مــورخ 1397/01/30 رضا کرباســي 
باب الدشــتي فرزند غالمعلي بشــماره شناســنامه 324 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1286215544 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 

10246 و 1959باقیمانده فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
232/46 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم و رحیم زارع.

22- راي شماره 139760302027000904 مورخ 1397/01/30 فاطمه سلماني فرزند 
رجبعلي بشماره شناسنامه 26 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291400672 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10084 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 150/24 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک 

رسمي رجبعلی سلمانی.
23- راي شــماره 139760302027000915 مــورخ 1397/02/01 مریــم هــادي 
محمدآبادي فرزند صادق بشــماره شناســنامه 12 صــادره از محمد آباد بشــماره ملي 
5649657531 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 291 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

50/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
24- راي شــماره 139760302027000916 مــورخ 1397/02/01 کیانــوش فاني 
محمدآبادي فرزند علي بشــماره شناســنامه 5703 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287328059 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 291 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

50/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
25- راي شــماره 139760302027000918 مــورخ 1397/02/01 کیــارش فاني 
محمدآبادي فرزند علي بشــماره شناســنامه 6590 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1293288551 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 291 فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

50/70 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
26- راي شــماره 139760302027000934 مورخ 1397/02/01 احمد کشانی فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1185 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286251362 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1959 فرعي از اصلي 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 61/54 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي کریم و رحیم زارع .
27- راي شــماره 139760302027001003 مورخ 1397/02/03 شهرداری اصفهان 
فرزند - بشماره شناسنامه 1286 صادره از - بشماره ملي 14000277232 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 686/53 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
28- راي شماره 139760302027001123 مورخ 1397/02/08 مهدي عظیمي فرزند 
محمد علي بشماره شناســنامه 1127 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287900216 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 168 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي یداله و ماشاءاله و نوراله برزمهری گشیری فرزندان حسین.
29- راي شــماره 139760302027001124 مــورخ 1397/02/08 زهــرا زارعي زاد 
فرزند مصطفي بشماره شناسنامه 178 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287907024 در 
ششدانگ یکباب خانه و مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از 
اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 193/2 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی استان.
30- راي شماره 139760302027001165 مورخ 1397/02/08  رضا کمال فرزند علي 
بشماره شناسنامه 1893 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286258431 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 261/71 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139760302027001356 مورخ 1397/02/13 عباسعلی فرخ فال فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 295 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286681758 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12384 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 415/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عباس شاهین دوست فرزند محمد کریم .
32- راي شــماره 139760302027001398 مورخ 1397/02/13 رضا صادقي فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 70 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283975246 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 54 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 32904/46  مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمد علی ناظمی سجزی فرزند رضا.
33- راي شماره 139760302027001409 مورخ 1397/02/15 محمد مهوري فرزند 
محمدحسین بشماره شناســنامه 186 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286773970 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3124 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.

34- راي شــماره 139760302027001484 مورخ 1395/07/18  زهره کیوانداریان 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 11553 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282899252 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 164/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي ربابه زارعی فرزند عزیزاله.
35- راي شماره 139760302027001487 مورخ 1397/02/16 حمید حیدري راراني 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 1595 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291520600 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 8833 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 154/15 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
36- راي شماره 139760302027001508 مورخ 1397/02/16 محمود اکبري فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 559 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289340171 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4094 فرعي 
از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 255/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
37- راي شــماره 139760302027001509 مورخ 1397/02/16 عشــرت هاروني 
مشــهدي فرزند علي رحم بشــماره شناســنامه 397 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1289428360 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 4094 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

255/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
38- راي شماره 139760302027001523 مورخ 1397/02/16 لیال میر باقري دهاقاني 
فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 28 صادره از دهاقان بشماره ملي 5129662814 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12135 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/47 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي عزت هاشمی فرزند رجبعلی .
39- راي شــماره 139760302027001524 مورخ 1397/02/16 بتول کریمي فرزند 
نصراله بشــماره شناســنامه 1147 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1283987074 در 
ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 6 فرعي از اصلي 
15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 134/04 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي مرتضی کریمی فرزند نصر اله .
40- راي شــماره 139760302027001603 مورخ 1397/02/18 حسن عارف فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 235 صادره از اردکان بشماره ملي 4449391519 در ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه های متصله احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 750 فرعي 
از اصلي 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 529/60 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
41- راي شماره 139760302027001648 مورخ 1394/05/13 محسن عشاقی فرزند 
مرتضي بشماره شناسنامه 615 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288036671 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از 
اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/07 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي جعفر کریمی فرزند حسین.
42- راي شماره 139760302027001649 مورخ 1394/05/13 مجتبي عشاقي فرزند 
مرتضي بشماره شناســنامه 1358 صادره از اصفهان بشماره ملي 1290495661 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي 
از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 153/07 مترمربع. خریداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي جعفر کریمی فرزند حسین.
43- راي شماره 139760302027001755 مورخ 1397/02/22 رمضانعلي مسجدي 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 151 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1291353062 در ششــدانگ یکباب کارگاه نجاری  احداثي بر روي قســمتي از قطعه 
زمین پالک 257 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 568/62 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
44- راي شماره 139760302027001796 مورخ 1397/02/23 فروزان رحیمي خیاداني 
فرزند اکبر بشماره شناســنامه 17802 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283879522 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 428 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حسین رحیمی خیادانی فرزند رحیم.

45- راي شماره 139760302027001857 مورخ 1397/02/23 رضا عنایت کردآبادي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 28 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291211454 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10202 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي نعمت اله عنایتی .
46- راي شماره 139760302027001858 مورخ 1397/02/23 عفت کریمي کردآبادي 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 23 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291271511 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10202 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/96 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي نعمت اله عنایتی .
47- راي شــماره 139760302027001859 مورخ 1397/02/23 رضا صادقي  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 70 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283975246 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 54 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 7995/39 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي اسماعیل آقابابائی فرزند حسن.
48- راي شــماره 139760302027001998 مورخ 1397/02/26 اســداله عسگري 
قورتاني فرزند شکراله بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملي 5659791174 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 3126 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 245/17 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
49- راي شــماره 139760302027002018 مورخ 1397/02/26 حســین سلطاني 
خوراســگاني فرزند مرادعلی بشــماره شناســنامه 15 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291246177 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 6494 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 143/50 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
50- راي شــماره 139760302027002022 مورخ 1397/02/26  محمد اعتباري پور  
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 119 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291577807 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ دو دهنه مغازه و زمین متصله و دو واحد طبقه فوقانی مسکونی 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 45 فرعي از اصلي 34 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 1285/32 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
51- راي شماره 139760302027002025 مورخ 1397/02/26 جلیل ارجمندکیا فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 1077 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291515437 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ دو دهنه مغازه و زمین متصله و دو واحد طبقه فوقانی مسکونی احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 45 فرعي از اصلي 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 

به مساحت 1285/32 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139760302027002102 مــورخ 1397/02/29 بهجت فراهاني 
روحاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 411 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287611478 
در ششدانگ یکباب انبار مصالح احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1820 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139760302027002154 مــورخ 1397/02/30  احمد قریشــي 
خوراســگاني فرزند حســین بشــماره شناســنامه 52 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291267514 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
9708 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/41 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي محمود زمانی خوراسگانی.
54- راي شماره 139760302027002220 مورخ 1397/02/30 مهری سواری دهقی 
فرزند رجب بشــماره شناسنامه 750 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1285629991 در 
ششدانگ یکباب انبار آهن احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 1552/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي سلیمان خان ایروانی .
55- راي شــماره 139760302027002596 مورخ 1397/03/07 خلیل ایزدی فرزند 
رجبعلي بشماره شناسنامه 24 صادره از اصفهان بشماره ملي 5409720822 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 249 فرعي از اصلي 15201 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شــماره 139760302027002870 مــورخ 1397/03/13 محمــد رضــا 
مولوي وردنجاني فرزند نادرقلي بشماره شناســنامه 3288 صادره از تهران بشماره ملي 
0056881428 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10453 فرعي از اصلي 15190 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 161/80 

مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کریم زارع.
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 م الــف: 6719 مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد وامــالک
 شرق اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9710460370200018 درخواســت:  شــماره   3 /366
9609980359800086 شماره بایگانی شعبه: 960172   نظر به اینکه خانم نیلوفر ایزدی 
فرد فرزند مسعود شکایتی علیه آقایان 1- هومن آقا طاهری فرزند هوشنگ 2- یوسف آقا 
طاهری خوزانی فرزند مهدی 3- مسعود آقا طاهری خوزانی فرزند صفر مبنی بر شرکت 
در آدم ربائی در این دادگاه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 960172 در این دادگاه 
ثبت و وقت رسیدگی برای روز 1397/04/30 ســاعت 8/30 صبح تعیین شده است نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب دو نوبت و به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل می  آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد 
نمود. م الف: 6243 شعبه 3  دادگاه کیفری یک اســتان اصفهان ) 18 کیفری استان 

سابق(  )169 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

3/502 شــماره صادره: 1397/42/496510- 1397/3/9 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ آپارتمان که به دفتر کار تغییر وضعیت داده پالک ثبتی شــماره 46 فرعی از 
4468 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در دفتر 895 صفحه 367  به شماره ثبت 163901 
تحت شــماره چاپی 546707  دفترچه ای به نام آقای غالمرضــا احمدی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است سپس به موجب سند انتقال 11791 مورخ 1381/11/06 دفترخانه 
اسناد رسمی 101 اصفهان ششــدانگ از طرف غالمرضا احمدی به آقای جالل مظفری 
انتقال گردیده است و طی اسناد رهنی شماره 154667 مورخ 1392/03/21  و 159612 
مورخ 1396/11/17 دفترخانه اســناد رســمی 14 اصفهان در رهن بانک رفاه کارگران 
می باشد سپس نامبرده با ارائه درخواست  کتبی به شــماره وارده 9741674576 مورخ 
1397/02/31 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن به شماره یکتا 
139702155846000109 و رمز تصدیق به شــماره 477941 مورخ 1397/02/30 به 
گواهی دفترخانه 14 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 6856 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان )294 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

3/503 شــماره دادنامه-9709973749100418تاریــخ تنظیم-1397/3/7شــمار0 
پرونده-9609983749100423شــماره بایگانــی شــعبه-960706پرونده 
کالسه9609983749100423  شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دهاقان تصمیم 
نهایی شــماره-9709973749100418-خواهان:خانم اعظم بدریــان دهاقانی فرزند 
رمضان با وکالت خانم تهمینه شرافت فرزند حسین به نشانی اصفهان -شهرضا-خیابان 
شهید بهشتی -جنب بانک ملی مرکزی-پاساژ پورغالم ط2،خوانده: آقای عبداله فروتن 
زلیوند فرزند فرامرز به نشــانی مجهول المکان-خواســته:صدور گواهــی عدم امکان 
سازش-گردشکار:دادگاه باتوجه به بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم 
ختم رســیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه: درخصوص 
دعوی خانم اعظم بدریان فرزند رمضان با وکالت خانم تهمینه شــرافت به طرفیت آقای 
عبداله فروتن زلیوندفرزند فرامرز به خواســته صدور گواهی عدم ا مکان ســازش برای 
طالق به لحاظ عسر وحرج به استناد تبصره ماده 1130قانون مدنی که خواهان خواسته 
خودرا در جلسه اول دادرســی به الزام خوانده به طالق به لحاظ عسر وحرج از بابت ترک 
منزل بیش از شــش ماه و عدم پرداخت نفقه تغییر داده است و درخواست هزینه دادرسی 

نیز به خواسته افزوده است مختصرا بدین شرح که حسب اظهارات وکیل محترم خواهان 
موکله در مورخ 1395/4/19 به عقــد دائمی خوانده محترم در آمــده که پس ازیک ماه 
زندگی مشــترک بدون دلیل زوج زندگی مشــترک را رها نموده وتا کنون هیچ اطالعی 
از ایشان در دست نمی باشــد علی هذا دادگاه با توجه به رونوشت مصدق سند نکاحیه به 
شماره 7583مورخ1395/4/19تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 7دهاقان  مودای اظهارات 
شهود که حکایت از ترک منزل و عدم پرداخت نفقه از ســوی خوانده داشته عدم توفیق 
داوران در اصالح ذاتالبین و اینکه ترک منزل توسط زوج واحرازاستمرار آن بیش از شش 
ماه موجب عسر وحرج زوجه گردیده دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت دانسته 
و مســتندا به تبصره ماده 1130قانون مدنی ومــواد 24-26-29و30و33قانون حمایت 
خانواده مصوب 1391 و مواد515و519 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به الزام زوج به 
طالق زوجه واجرای آن دریکی از دفاتر ثبت طالق و پرداخت 1070000ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و مبلغ 2000000ریال به عنوان حق الوکاله وکیل صادر و اعالم می دارد 
نوع طالق بائن و عده آن سه طهر می باشد. مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاریخ 
ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی میباشد و هرگاه حکم طالق از سوی 
زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طالق تسلیم شــود در صورتی  که زوج ظرف یک هفته از 
تاریخ ابالغ در دفتر خانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابالغ می کند برای اجرای صیغه 
طالق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شــوند درصورت عدم حضور زوج و عدم اعالم عذر 
موجه و یا امتناع او از اجرای صیغه طالق؛صیغه طالق توســط ســر دفتر به نمایندگی از 
دادگاه اجرا می شود.در خصوص حقوق مالی ناشی از زوجیت با توجه به اظهارات خواهان 
مبنی بر مطالبه جداگانه این مرجع مواجه با تکلیفی نمی باشــد و ضمنازوجین فاقد فرزند 
مشترک می باشند. رای صادره غیابی بوده وظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید 
 نظر اصفهان وسپس ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. 
 م الف: 97/84 محمد حاتمی کیا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی دهاقان)509 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

3/504 کالسه پرونده 1493/96 شماره دادنامه: 243-97/2/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
سوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: مجتبی کبیریان فرزند محمدباقر به 
نشانی خمینی شهر خ امام شمالی ک نجارها پالک 6،  خوانده: عبدالوحید آموزگار فرزند 
ابوالقاسم  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای مجتبی کبیریان فرزند محمدباقر  به طرفیت 
آقای عبدالوحید آموزگار فرزند ابوالقاسم به خواسته مطالبه مبلغ 107/800/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 392347 مورخ 93/9/27 عهده بانک مسکن به انضمام خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 97/1/27  و عدم 
ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شورا  و احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به 
مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 
311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانســته و حکم   به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/347/500 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف 
مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظــر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:1056 شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )360 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/505 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1250/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/50 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1397/05/13، مشخصات خواهان: احمد هارون رشیدی فرزند حسین به نشانی خمینی 
شهر خ کهندژ خ شمس خ ولیعصر جنب مسجد ابوالفضل مغازه ایزوگام فروشی، مشخصات 
خوانده: اسماعیل عابدی فرزند رضا،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه 10/000/000 ریال 
بابت حواله شماره 050518 قرض الحســنه قدس خمینی شهر به انضمام کلیه خسارات 
هزینه دادرســی و تاخیر تادیه، دالیل خواهان: یک فقره حواله)دستور( 050518 مورخ 
96/6/3 و گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 1054 شعبه سوم 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )202 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/497 شماره ابالغنامه: 9710100351101737 شماره پرونده: 9709980351100117 
شــماره بایگانی شــعبه: 970134  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم 
به  خانمها و آقایان محســن، حسین، رضا، حســن، معین، ملیحه، زهره رضوان، توران، 
ریحانه، پری شــهرت همگی کریمی کردآبادی فرزندان علی اکبر،  خواهان آقای علی 
اصغر سلحشــور دادخواســتی به طرفیت  خواندگان خانمها و آقایان محســن، حسین، 
رضا، حســن، معین، ملیحه، زهره رضوان، توران، ریحانه، پری شــهرت همگی کریمی 
کردآبادی فرزند علی اکبر به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات 
دادرســی مطرح که به این شــعبه )اصفهان خیابان جی چهار راه مسجد علی خ شهدای 
ســتار مجتمع قضائی شــهید بهشــتی واحد 208(  ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709980351100117 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )مجتمع 
شهید بهشــتی( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1397/05/09 و ســاعت 11/30 تعیین 
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یــک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:5254 
 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)مجتمع شهید بهشتی( )208 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/498 شماره ابالغنامه: 9710100351203106 شماره پرونده: 9609980351201130 
شماره بایگانی شعبه: 961303  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
سید محمد جواد هاشمی جزی فرزند سید اســماعیل، حجت ا... وکیل جزی فرزند حیدر، 
علی اصغر حاتمیان جزی فرزند اکبر، خواهان  بانک مهر اقتصاد دادخواســتی به طرفیت  
خوانده سید محمد جواد هاشمی جزی فرزند سید اسماعیل، حجت ا... وکیل جزی فرزند 
حیدر، علی اصغر حاتمیان جزی فرزند اکبر، به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات 
دادرســی مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980351201130 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1397/05/10 و ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 

م الف:6224 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/513 در خصوص پرونده کالســه 676/96 دعوی غالمحســین فخاری به طرفیت 
حســین اکبرنژاد به نشــانی مجهول المکان با موضوع مطالبه وجه وقت رســیدگی در 
تاریخ 97/4/30 ساعت 9/30 صبح  در شــورای  حل اختالف  زواره تعیین شده است که 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب  تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
زواره بلوار جانباز شعبه اول شورای حل اختالف زواره مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می گردد.  م الف:8 شــعبه اول شــورای حل اختالف زواره )111 کلمه، 

1 کادر(
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نمک،باکتریهایمفیدرودهراازبینمیبرد
پیشنهاد سردبیر:

شاهدانه
دانه شاهدانه یکی از مفیدترین و بهترین دانه ها برای سالمت بدن انسان است. این دانه حاوی ویتامین های زیاد و خواص شگفت انگیزی است که مصرف آن باعث بهبود عملکرد 
بدن و تقویت سیستم ایمنی می شود. به دلیل آنکه تمام دانه ها دارای مقدار زیادی چربی هستند مصرف آنها نباید از حد مجاز بیشتر باشد. شاهدانه دارای اسید چرب  است؛ می 
دانید که در اثر کمبود اسید چرب در بدن مشکالتی نظیر مشکالت پوستی به وجود می آید.ترک خوردن پاشنه  پا، به وجود آمدن لکه های سفت روی پوست و همینطور اگزاما 
در نتیجه کمبود اسید چرب است. مصرف شاهدانه و همچنین روغن شاهدانه سبب متعادل شدن امگا 3 و امگا 6 بدن می شود.در دوران بارداری از شاهدانه برای جلوگیری از 
استفراغ شدید استفاده می کنند؛ همچنین این گیاه در بهبود دردهای پس از زایمان موثر است و آنها را التیام می بخشد؛ اما زیاده روی در مصرف آن در دوران بارداری خطرناک 

است و باید  از مصرف گیاه شاهدانه در این دوران  جلو گیری کرد.

شی
ر با

طا
ع

زل
من

کافه 

این اســموتی شــیرین، غلیظ و خامه ای شکل است 
و طعــم بی نظیری دارد. ریحــان خواص بســیار مفیدی برای 

پوســت تان به ارمغان می آورد. این گیاه حاوی فالونوئید خاصی به نام 
اورنیتین و ویســنین است که از پوســت شــما در مواجهه با عوامل محیطی و 

اســترس زا محافظت می کند. توت فرنگی هم از خانواده بِری هاست که همگی حاوی 
ویتامین هستند و برای پوست  بسیار مفید هستند. 

مواد الزم: 
توت فرنگی یخ زده ۱۰ عدد 
ریحان تازه ۱6 تا ۲۰ برگ

  اسفناج ۲ فنجان 
شیر نارگیل 3 فنجان

برگ بِه لیمو )انتخابی( چند عدد
 طرز تهیه: 

تمام مواد را با هــم در مخلوط کن بریزید و بعد 
از اینکه کامال با هم مخلوط شــدند نوش 

جان کنید.

اسموتی ریحان و توت فرنگی

زباله های عفونی، 1 تا 2 درصد زباله های تولیدی در شهر 
را به خود اختصاص می دهند 

سرپرست گروه ســالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: 
زباله های عفونی از خطرناک ترین زباله ها هستند که یک تا دو درصد زباله های تولیدی در شهر 

را به خود اختصاص می دهند.
به گزارش وب دا؛ مهندس بهمن بنایی افزود: این زباله ها عمدتا در مراکز بهداشتی و درمانی، 
 بیمارستان ها،  آزمایشگاه ها، مراکز پژوهشی و حتی منازل تولید می شوند که آموزش و فرهنگ 

سازی عالوه بر تفکیک در محل در کاهش تولید اینگونه مواد زائد موثر خواهد بود.
 وی، بیمارستان را از مراکزی برشمرد که بیشــترین زباله های عفونی در آنجا تولید می شود
) حدود ۱۰ تا ۲5 درصد( و افزود: البته حدود 75 تا 9۰ درصد زباله های این مراکز غیرعفونی 
است. بنایی اظهار داشــت: با توجه به اهمیت به کارگیری روش های صحیح جمع آوری و بی 
خطر سازی زباله های عفونی و تاثیر آن در پیشگیری از شیوع عفونت های بیمارستانی، جهت 
جمع آوری زباله های عفونی کیســه های زرد رنگ در اختیار بخش ها قرار گرفته و زباله های 
خانگی با جمع آوری در کیسه های مشکی در همان ابتدا از زباله های عفونی تفکیک می شوند.

سرپرست گروه سالمت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ادامه 
از تجهیز همه بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری به دستگاه اتوکالو جهت امحای 
زباله های بیمارستانی خبر داد و افزود: امروزه روش سوزاندن به دلیل رها شدن گازهای سمی 

و تاثیر مخرب گاز دی اکسید تولید شده از آن بر الیه ازون منسوخ شده است.
وی خاطر نشان کرد: روش های مختلفی برای بی خطر سازی زباله های عفونی وجود دارد؛ اما 
با توجه به وضعیت و موقعیت منطقه و شرایط موجود کشور استفاده از روشی که کمترین بار 

مالی و از لحاظ فنی ضمانت اجرایی داشته باشد، حائز اهمیت است.
وی با اشاره به این که زباله های تیز و برنده نیز جمع آوری می شوند، در خصوص جمع آوری 
زباله ها از سطح مراکز درمانی خصوصی نیز اظهار داشــت: زباله های بخش خصوصی توسط 
ماشین مخصوص جمع آوری و به سایت بی خطرســازی بیمارستان ها منتقل می شوند. وی 
تصریح کرد: زباله های عفونی پس از بی خطر سازی به محل دفن زباله های شهری منتقل و در 

سایت مخصوص به صورت مجزا دفن می شوند.

جراحی لوزه ها، عامل عفونت های تنفسی در دوران 
بزرگسالی است

به گفته محققان استرالیایی؛ جراحی لوزه در دوران کودکی فرد را در برابر انواعی از بیماری های 
عفونی آسیب پذیر می ســازد؛ همچنین با انجام این جراحی به هنگام کودکی احتمال ابتال به 
آلرژی  و بیماری های پوستی و چشــمی افزایش پیدا می کند.محققان در توضیح چرایی این 
ارتباط به نقش لوزه ها در سیستم ایمنی اولیه، تشخیص و مقابله با باکتری ها و ویروس ها در ریه 
و گلو اشاره می کنند. معموال لوزه ها در صورتی که در نفس کشیدن مشکل ایجاد کنند یا موجب 
عفونت های مکرر در گوش ها شوند طی عمل جراحی از بدن خارج می شوند.به گفته محققان 
باید جایگزینی برای این جراحی در نظر گرفته شود زیرا با برداشتن لوزه ها خطر فزاینده ابتال به 

تمامی انواع عفونت ها در دوران بزرگسالی وجود دارد.

نمک، باکتری های مفید روده را از بین می برد
در یک بررسی جدید مشخص شده است: مصرف باالی نمک ممکن است به برخی از باکتری های 
روده آسیب بزند و می تواند در باال رفتن فشــار خون و بروز بیماری هایی که سیستم ایمنی را 
تحت تاثیر قرار می دهند، نقش داشته باشد.ارتباط بین فشــار خون باال و رژیم غذایی سرشار 
از نمک تایید شده اســت؛ همچنین رژیم غذایی پر نمک ممکن اســت پیشرفت بیماری های 
خود ایمنی از قبیل MS را تسریع کند.به گفته محققان آلمانی؛ نوعی باکتری روده موسوم به 
»الکتوباسیلوس« در گروه باکتری های خوب قرار می گیرد. این باکتری ها بدن را در برابر برخی 
انواع بیماری ها حفظ می کنند.محققان در جدیدترین مطالعه خود نشان دادند که مصرف مقدار 

باالی نمک موجب از بین رفتن این باکتری شده و خطر ابتال به بیماری را افزایش می دهد.

 پیشنهاد اقامت در »هتل آنفلوانزا«
 برای تست یک واکسن جهانی!

دانشگاه سنت لوئیس از داوطلبانی که تمایل دارند خود را در معرض ویروس آنفلوانزا قرار دهند 
تا واکسن جهانی آنفلوانزا تولید شود، دعوت کرده است.این داوطلبان به ویروس آنفلوانزا آلوده 
شده و باید مدت زمانی را در ساختمان مجهزی موسوم به »هتل آنفلوانزا« اقامت داشته باشند.

مدیر مرکز تولید واکسن دانشگاه سنت لوئیس گفت: تحقیقات انجام گرفته در مرحله دستیابی 
به واکســن جهانی برای مقابله با ویروس آنفلوانزاست.با این شــیوه اطالعات خیلی سریع تر 
جمع آوری می شوند. درحالی که در روش های سنتی داوطلبان ابتدا واکسینه شده و سپس از 
طریق ارزیابی تولید آنتی بادی ها، عملکرد سیســتم ایمنی بدن آنها در مقابله با آنفلوانزا مورد 

بررسی قرار می  گیرد.

خبر

زیبا سلیمانی

 داروها، یکی از حســاس ترین مصارف در دنیای پزشــکی هستند
 به همین دلیل مصرف اشتباه و یا استفاده از داروهای تقلبی یکی از 
اصلی ترین علل مرگ و میر در ایران است. هیچ دارویی بدون عارضه 
نیست؛ به عنوان مثال، ساالنه ۴.5 میلیون آمریکایی به دلیل عوارض 
جانبی ناشی از داروهای تجویزشده به پزشــک یا اورژانس مراجعه 
می کنند؛ اما در ایران این آگاهی در پایین ترین ســطح اســت. این 
مسئله عالوه بر پزشکان و سهل انگاری آنها مربوط به ناآگاهی بخش 

بزرگی از جامعه نیز می شود.
تداخل دارویی

تداخل دارویی ممکن است تا حد مرگ بیماری را تشدید کند. برخی 
داروها باعث تحریک و ناراحتی معده، سرگیجه، سردرد یا تاری دید 
می شوند. یکی از شــایع ترین عوارض جانبی داروها، درگیر شدن 
سیستم گوارشــی اســت. برخی از داروها باعث بروز حالت تهوع یا 
ناراحتی معده می شوند. برای داروهایی که استعمال خارجی دارند 
)پمادها و قطره ها(، این عوارض می تواند شــامل خارش و سوزش 
پوست باشد. واکنش های آلرژیک ناشــی از عوارض جانبی داروها 

می تواند شامل جوش های پوستی تا شوک آنافیالکتیک  باشد.
 مصرف خودسرانه  دارو  در ایران

فرهنگ خود درمانی در کشور بســیار رواج پیدا کرده است؛ اما این 
مســئله می تواند افراد را دچار عوارض جدی کند. در دسترس قرار 
دادن راحــت داروها از طریق داروخانه ها معضل دیگری اســت که 
موجب ایجاد طیف وسیعی از عوارض مصرف دارویی می شود. آنتی 
بیوتیک ها و مسکن ها بیشترین داروهایی است که در ایران به صورت 
خودسرانه مصرف می شوند. همین مســئله موجب شده تا بخشی 
از آنتی بیوتیک های پر مصرف در ایــران دیگر چندان جواب دهی 
نداشته باشند و از چرخه تجویزی کشــور خارج شوند. دکتر مهدیه 
رحمانی، داروســاز در اینباره می گوید: در زمــان مقاومت دارویی 
حتی اگر فرد داروی درست را نیز مصرف کند امکان بهبودی وجود 
ندارد؛ چراکه دارو روی باکتری های قوی شــده اثری ندارد. در این 

هنگام حتی مصرف داروی اشتباهی می تواند باعث تشدید بیماری 
شود. به طور مثال داروی آزیترومایسین کاربرد زیادی برای درمان 
بیماری های مختلف دارد؛ اما اغلب مردم به صورت خودســرانه این 
دارو را از داروخانه ها تهیه و مصرف می کنند.به گفته این متخصص 
داروسازی، مصرف داروی آزیترومایسین در برخی از موارد می تواند 
جان بیمار را نجات دهد؛ اما اگر فرد در گذشته این دارو را به صورت 
خودسرانه مصرف می کرده بدنش به این دارو مقاوم خواهد شد و دارو 
تاثیری برای درمان او ندارد. متاسفانه این مسئله در برخی از موارد 
حتی منجر به مرگ افراد به علت مقاومت های دارویی نیز شده است.

خطا در نسخه نویسی و مصرف؛ عامل مرگ 3000 ایرانی
 National( گزارش سال ۲۰۱5 موسسه ملی آکادمی های پزشکی
 )Academies of Science's Institute of Medicine
آمریکا نشان می دهد که ساالنه ۴۴ هزار گزارش اشتباه مصرف دارو 
بر اثر بدخطی پزشکان در این کشور ثبت می شود.به عنوان مثال در 
ســال ۲۰۰6 میالدی، 7۰۰۰ نفر در آمریکا بر اثر اشتباهات دارویی 
ناشی از بدخطی پزشکان جان خود را از دست دادند؛ البته بعید است 
که تمامی این مورد مرگ ساالنه در یک کشور بر اثر بدخطی پزشکان 
باشد و باید مواردی از قبیل خطای انســانی، واکنش های دارویی، 
تجویز دوز نامناسب و تعامالت دارویی بدون اطالع پزشک را نیز در 

این دسته بندی قرار داد. 
علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروســازان ایران معتقد اســت: 
ساالنه حدود ۴5 هزار نفر در ایران به علت خطاهای دارویی و عوارض 

نفر جان ناشی از آن آســیب می بینند و متاســفانه حدود 3۰۰۰ 
خود را از دست می دهند. دکتر یسنا به منش، دبیر 

ستاد مرکزی و مرکز ملی اطالع رسانی 
داروها و سموم سازمان 

غذا و دارو نیز ســال 
و  گذشــته 
ن  مــا همز
بــا هفتــه 
ی  پیشگیر

از مســمومیت ها تاکید کرد: آمار باالی مصرف داروها در جامعه از 
یک ســو احتمال بروز تداخالت دارویی را باال خواهد برد و از سوی 
دیگر، اشتباهاتی که ضمن تجویز و مصرف دارو به صورت ناخواسته 
ارتکاب می یابد، ممکن اســت بیمار را به سمت مصرف مقادیر باالتر 
از دوز درمانی و متاسفانه عوارض ناشی از مسمومیت با داروها سوق 

دهد.
داروهای تقلبی؛ آفت تازه بازار داروی ایران

قرص های آرام بخش و مکمل ها از اصلی ترین دسته داروهای تقلبی 
در بازار هســتند که به دلیل تقاضای فراوان در جامعه و محدودیت 
عرضه و فروش در داروخانه ها در بازار سیاه به وفور یافت می شود . 
»ریتالین« از جمله داروهای پر طرفدار است که مصرف بی رویه آن به 
خصوص در ایام امتحانات و در میان جوانان، طرفداران زیادی دارد؛ 
اما اخیرا هشدارهای جدی در مورد پر خطر بودن مصرف این داروو 
همچنین اســتفاده از انواع تقلبی آن داده شــده است. کارشناسان 
هشدار داده اند که انواع تقلبی ریتالین عالوه بر عوارض سالمتی به 
دلیل دارا بودن برخی از انواع مواد مخدر صنعتی، خطرات جدی را در 
پی خواهد داشت. یک پژوهشگر در زمینه مواد مخدر معتقد است: 
بیش از 95 درصد ریتالین های موجود در بازار آزاد در ایران تقلبی 
هستند و بعضی از آنها حاوی ماده مخدر متامفتامین بوده و به شدت 

اعتیاد آور هستند.

داروهاهممیتوانندکشندهباشند

عسل 
عسل قضیه را شیرین تر می کند. عســل، جدا از طعم خوشمزه ای که دارد، در 
صورتی که به صورت موضعی اعمال شــود می تواند به درمان سوختگی های 
خفیف کمک کند. عسل یک ماده طبیعی ضد التهاب، ضد باکتری و ضد قارچ 

است؛ البته عسل طبیعی را کمتر در دسترس داریم.

آب خنک و التهاب پوست
وقتی دچار سوختگی خفیف می شوید اولین کاری که باید انجام دهید این است که دمای ناحیه سوخته را 
کاهش دهید که بهترین وسیله برای این کار که کمترین ضرر و مشکالت را ایجاد می کند، آب پاکیزه است. 
آب خنک )نه آب سرد( را به مدت ۲۰ دقیقه روی ناحیه سوختگی بریزید. سپس آن قسمت را در صورت نیاز 

و در صورتی که سوختگی شدید نیست با یک صابون مالیم و آب بشویید. 

کمپرس خنک
یک کمپرس خنک یا یک پارچه مرطوب تمیز روی ناحیه ســوختگی، 
می تواند به کاهــش درد و التهاب کمک کند. مــی توانید کمپرس را با 
فواصل 5 تا ۱5 دقیقه روی محل نگه دارید. سعی کنید از کمپرس خیلی 

سرد استفاده نکنید زیرا سوختگی را بدتر می کند.

پماد های آنتی بیوتیک
پمادهای آنتی بیوتیک و کرم ها به پیشگیری از عفونت 
کمک می کنند. پمادهای ســوختگی معروف هستند و 
شما حتی با یک سرچ ساده می توانید آنها را خریداری 
و در خانه آماده داشته باشــید، پماد را به محل بمالید و 
آن را با یک پارچه استریل یا یک تکه پارچه تمیز و بدون 

پرز ببندید.

آلوورا 
 این گیاه اغلب با عنوان »گیاه ســوختگی« مشــتریان را جذب

 می کند. مطالعات، شواهدی را نشــان می دهند که آلوورا در 
درمان سوختگی های درجه ۱ و ۲ مؤثر است. آلوورا ضد التهاب 
است، گردش خون را تقویت می کند و از رشد باکتری ها جلوگیری 
می کند.در صورتی که به این گیاه دسترسی دارید مقداری از ژل 
خالص آلوورا که مستقیما از برگ این گیاه گرفته شده است را به 

ناحیه سوختگی بمالید. 

راهکار  سریع برای درمان سوختگی

درمان ســوختگی های سطحی کار 
ســختی نیســت؛ البته باید مراتب 
رعایت شود. اگر نمی دانید چگونه با 
سوختگی پوست برخورد کنید بهتر 

است روش های زیر را به کار گیرید.

پریسا سعادت

دانستنی ها
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امیرعلی مرآتی

زمان کمی  تا آغاز جام جهانی روســیه باقی مانده است؛ آغاز مهم ترین، جذاب ترین و حســاس ترین رقابت های فوتبال در جهان که می تواند به تنهایی میلیون ها بیننده 
را پای تلویزیون میخکوب کند و به آنها اجازه بدهد برای چندروز و ســاعتی هم شــده، فارغ از تمامی روزهای ســیاهی که خاورمیانه و حتی سرزمین های غربِی 

درگیر با اعتراضات و وحشــت تروریســم و بمب گذاری ها و انفجارهــای گاه و بی گاه می گذرانند، بــه فوتبال فکر کنند و از دیدن دوباره »مســی« و 
 »رونالدو« در مستطیل سبز لذت ببرند  و البته که امسال جام جهانی یک سورپرایز ویژه هم برایمان دارد؛ »محمد صالح« ستاره مسلمانی که

 هنرنمایی هایش در لیگ انگلیس همه را به وجد آورده و خبر می رسد خوشبختانه مصدومیتش بهبود یافته و می تواند در جام جهانی 
بازی کند.ایران در روسیه حضور دارد و همین کافی است تا لذت مان دوچندان شود حتی اگر امید چندانی به صعود از گروه 

نداشته باشیم! حضوری که از ابتدا تا االن با حاشیه های مختلفی هم همراه بوده است؛ از قهرکردن های مدام »کی 
روش« گرفته تا لیست نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی که با انتقادات و واکنش های فراوانی 

همراه شد تا خوش تیپ هایی که سوژه رسانه های خارجی شدند و ماجراهای مربوط به سفر 
برخی خبرنگاران خاص و نمایندگان مجلس و چهره های ورزشی که سر و صدای 

زیادی به پا کرد.
در ادامه با ما همراه باشــید تا مروری داشــته باشیم بر برخی 

حاشــیه های جذاب و نکات خواندنــی در مورد جام 
جهانی روسیه که غروب پنجشنبه با دیدار 

روسیه-عربستان سوت آغاز آن به 
صدا در می آید.

تیم هایی که احتماال پدیده 
می شوند

»باتجربه« ها و »پرستاره ها«
یکی از جذابیــت های فوتبــال دقیقا همین 
جاســت که تیم و یا بازیکنی که انتظارش را 
نداری و روی آن حساب چندانی باز نکرده ای، 
از راه می رســد و پدیده لقب می گیرد وکاری 
می کند کارســتان. مصداق در ایــن باره زیاد 
است؛ »سنگال« در رقابت های جام جهانی کره 
جنوبی را به یاد بیاورید یا »عراق« جنگ زده ای 
که قهرمان جام ملت ها شــد... خیلی وقت ها 
دیده ایم که تیم های کوچک در تورنمنت های 
بزرگ خودی نشان داده و باعث تحسین همه 
شده اند. این بار هم احتماال در روسیه تیم هایی 

هستند که انگشت به دهان مان کنند!

اروگوئه
بــا دو دوره قهرمانی جهــان و ۱۳ دوره 
حضور در جام جهانــی، تیم کم تجربه ای 
نیست؛ اما در ســال های اخیر هرگز جزو 
کاندیدا های قهرمانی نبوده است. امسال 
بازیکنــان بزرگی مثل گودین، ســوارز و 
کاوانی و مربــی کاربلدی به نام »اســکار 
تابارز«  دارد. با تیم های روسیه، عربستان 
و مصر همگروه اســت و به نظر می رســد 
می تواند شانس پدیده شدن را داشته باشد.

مصر
پســران نیل برای سومین بار است که 
بزرگ تریــن رویداد فوتبالــی دنیا را 
تجربه می کنند و عملکرد فوق العاده 
آنها در مقدماتی جام جهانی موجی از 
امیدواری را در دل مردم این کشور به 

راه انداخت. 
تنها نگرانی فراعنــه، غیبت احتمالی 
کاپیتان »محمد صالح« در دیدار اول 
مقابل اروگوئه اســت. محمد صالح، 
المحمــدی و الننی ســتاره های این 
تیم آفریقایی هســتند که می توانند 
با درخشــش خود، زمینه ساز ظهور 
 یک تیــم قدرتمند در جــام جهانی
 شوند. و البته که ســتاره و سورپرایز 
ویژه هم خوِد خــود »محمد صالح« 

است . 

کرواسی
از جام جهانی ۹۸ ماجراجویی کروات ها 
در جام جهانی با کســب عنوان سومی 
آغاز شد و شطرنجی پوشان از آن پس 
پای ثابت جام های جهانــی بودند؛ اما 
هیچگاه نتوانســتند درخشش خود را 
ادامه دهند. امسال ســتاره هایی مثل 
مودریچ، راکیتیچ، کواچیچ، پریشــیچ 
و مانزوکیچ دارند. اگــر نتوانند خودی 

نشان دهند، کمی جای تعجب دارد!
کروات هــا در گــروه چهــارم بــا 
 آرژانتین، نیجریه و ایســلند همگروه

 هستند.

بلژیک
بــدون اغــراق یکــی از پرمهره ترین 
تیم های حاضر در جام جهانی اســت 
و بســیاری از کارشناســان شاگردان 
»مارتینز« را مدعی عنــوان قهرمانی 
می دانند. پرســتاره ترین تیــم تاریخ 
شــاهین ســرخ با تکیه به ستاره های 
پرشــمارش می تواند در روسیه تاریخ 
ســازی کند و تمام معادالت را بر هم 
بزند. کورتــوا، کمپانــی، دی بروین، 
هازاد، لوکاکو و مرتنس تنها بخشی از 
مهره های کلیدی بلژیک در جام جهانی 

روسیه هستند.
بلژیک در گروه هفت با پاناما، تونس و 

انگلستان همگروه است.

به این لیســت می توان نام لهســتان 
و کلمبیــا را هم اضافه کــرد و هرچند 
خیلی خوش باوری محسوب می شود؛ 
اما امید داشته باشیم در پایان »ایران« 

هم پدیده لقب گرفته باشد!

درباره پدیده های احتمالی معموال نظــرات متفاوتی وجود دارد؛ اما اخیرا 
وبسایت معتبر انگلیسی »فورفورتو« نام ۱0 بازیکنی که می توانند پدیده 
این جام باشند را منتشر کرد. لیست این مجله شــاید بیش از همه از این 
جهت قابل توجه بود که نام » علیرضا جهانبخش« بازیکن تیم ملی فوتبال 
کشورمان هم در این لیست قرار گرفته است. جهانبخش، فصل بسیار خوبی 
را در لیگ هلند سپری کرد و موفق شــد عنوان آقای گل رقابت ها را از آن 
خود کند. حاال او در فهرســت ۱0 نفره فورفورتو قرار گرفته و ایرانی ها هم 
امید زیادی به هنرنمایی این بازیکن در جــام جهانی دارند. جهانبخش را 
»رونالدو ایرانی« نامیده اند و بد نیست بدانید برخی ها او را با »محمدصالح« 
هم مقایســه می کنند. جهانبخش تمام آنچه باید را دارد؛ او 24 ساله است 
ولی تجربه جــام جهانی دارد و در رقابت های برزیــل 20۱4، به عنوان یار 
 جانشــین به میدان رفت. جهانبخش در کنار »رضا گوچــی« می توانند
 ستاره های ایران در مسکو باشند؛اما در کنار »جهانبخش« نام نه بازیکن 

دیگر هم در این لیست آمده است: 
رومن زوبین )روسیه(: بازیکن دیناموی مسکو است و عملکرد 

فوق العاده ای هم در این تیم داشته است. 
لوکاس توریرا )اروگوئه(:این ستاره 22 ساله فصل بسیار 

خوبی را در »سمپدوریا« گذراند و خودش را به عنوان یکی از 
بهترین های ســری آ در تــکل زنی، توپ ربایی و کســب 

مالکیت توپ معرفی کرد. 
 پیوتر زیلنسکی)لهســتان(: هافبک 24 ساله 
لهستانی توانایی های فوق العاده ای در خط میانی دارد. 
او می تواند پاس های دقیقی ارســال و شوت زنی کند و 
هیچگاه از دوندگی خسته نمی شود. در ناپولی توپ می 

زند و ستاره این تیم بود. 
  ساویچ )صربستان(: ساویچ، عملکرد فوق العاده 
ای در این فصل در التزیو داشته و توانسته ۱۱ گل به ثمر 
برســاند ولی نمایش های خوب او به خاطر تالشش در 

زمین بود. او روی زمین از لحاظ فیزیکی قدرتمند است و 
در هوا نیز قدرت هدزنی خوبی دارد. باشــگاه های 

بزرگ مثل رئــال مادرید و بارســلونا به دنبال 
جذب او هستند .

 موســی کوناته )ســنگال( ، حکیم زیچ 
)مراکش(، پیونه سیســتو )دانمارک(، 

ویکتور کلیســون )ســوئد( و میگل 
تروکو )پــرو( دیگــر بازیکنان این 

لیست هستند. 

»رونالدو«ی ایرانی هم هست

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یک روزنامه نگار ایرانی معروف در فیس بوک اخیرا 
در توئیتی معنــا دار در مورد حمایــت از تیم ملی 
فوتبال ایــران در رقابت های جــام جهانی 20۱۸ 
نوشت و از هواداران درخواست کرد تا از شوخی های 

آبکی با ملی پوشان خودداری کنند.
این روزنامه نگارنوشت :»به ندرت دیدم مصری ها 
حداقل در این روزها چیزی در تخفیف تیم ملی یا 
تحقیر یا حتی شوخی با بازیکنانشون داشته باشند 
بیشتر انگار دارن قدیسانشــون رو راهی مصاف و 
حماسه می کنن، تو فضای مجازی ایرانی اما تا دلت 
بخواد تحقیر و ریشخند و شوخی آبکی با تیم ملی 

و بازیکناش.«
این توئیت احتماال در واکنش بــه درگیری هایی 
است که در صفحه رســمی» امیر مهدی ژوله« رخ 
داد و او با مهدی طارمی و سردار آزمون به درگیری 

لفظی پرداخت.
ژوله که معموال در صفحات مجازی بسیار خبرساز 
است، در واکنش به همان تصویر خوش تیپی که از 
بازیکنان تیم ملی منتشر شده بود، با ژست بازیکنان 
تیم ملی خصوصا رامین رضاییان و مهدی طارمی 
شــوخی کرد که البته ظاهرا این پســت به مذاق 
بازیکنان تیم ملی خــوش نیامد و مهدی طارمی و 
سردار آزمون واکنش نشان دادند و کامنت هایی با 
مضمون عصبانیت پای این پست گذاشتند. ساعتی 
بعد امیر مهدی ژوله مدعی شــد پســت او توسط 
اینستاگرام پاک شده و در ادامه پستی حمایتی از 
بازیکنان گذاشت تا این غائله فعال ختم به خیر شود؛ 
اما جالب بود که به قول ژوله بازیکنان تیم ملی در 
فاصله چندروز مانده تا جام جهانی در فضای مجازی 

سیر و سیاحت می کنند! 

 حاشیه سازی مراکشی ها 
در آستانه بازی با ایران

روزنامه ایران ورزشی، یکی از تیترهای اصلی صفحه 
اول خود را به حاشیه سازی مراکشی ها در آستانه 
بازی با ایران اختصاص داده؛ روزنامه ایران ورزشی 
تیتر زده: »تماس با نزدیکان کی روش برای هدایت 

الجزایر«
مراکش یکی از رقبای تیم ملی کشــورمان در جام 
جهانی است و اینگونه حاشیه سازی ها هم طبیعی 

به نظر می رسد. 

پرحاشیه ترین تمرین  با حضور »مسی« و دوستان

خوش تیپ ترین مربی جام جهانی
شاید دل خوشی از او نداشته باشــیم؛ هرچند بعضی ها هم 
عاشقش هستند)!( اما به هرحال از حق نگذریم، واقعا خوش 
تیپ است. معموالبا بهترین ســلیقه، لباس هایش را انتخاب 

می کند و مقابل دوربین ها ظاهر می شود. در بدو ورود تیم ملی 
به روسیه، بیشتر از هرکس مورد توجه بود چون خوش تیپ تر از 

بازیکنانش هم به نظر می رسید. 
روز شــنبه هم دوربین فیفــا در اردوی تیم ملــی از بازیکنان و 
کی روش عکاســی کرد که در آنجــا هم عــکاس فیفا می گفت 
»کارلــوس خوش تیپ تریــن مربــی جام جهانــی اســت«. 

 با ایــن پولی کــه از ایــران گرفــت، باید هــم بهترین لبــاس ها را 
بپوشد.

خبرنگاران و هواداران زیادی که قصد داشتند تا تمرینات 
تیم ملی آرژانتین و البته »مسی« و دوستان را از نزدیک 
ببینند، به در بسته خوردند چون ماموران امنیتی اجازه 
حضور بر سر تمرینات را به آنها ندادند. هواداران آرژانتینی 
پس از رسیدن به گیت بازرسی اول، با دست رد مسئوالن 
مواجه شدند و نتوانستند وارد کمپ شوند؛ اما خبرنگاران، 
عکاسان و تصویربرداران توانستند از گیت اول به سالمت 
عبور کنند و در حالی که تصور می شــد آنها پس از این 
اتفاق بتوانند به راحتی وارد زمین تمرین شــوند باز هم 

این اتفاق نیفتاد . کار به آنجا رسید که برخی عکاسان تالش کردند تا با پاره کردن قسمتی 
 را هم به آنهااز پرده های دور زمین تصاویــر مخفیانه بگیرند که مامــوران این اجازه 

 ندادند!

لبخند دردسرساز »رونالدو«
از »مسی« گفتیم، به سراغ »رونالدو« هم برویم . در حالی که مدت کمی به شروع رقابت های 
جام جهانی 20۱۸ روســیه باقی مانده است، 
تیم ملی پرتغال با حضور ستاره پرافتخارش 
وارد روسیه شد. میزبانان روسی بنا به آداب و 
رسوم رایج در این کشــور از میهمان با نان و 
نمک استقبال کردند. قبل از اینکه تیم ملی 
پرتغال راهی کمپ خود شود، میزبان روسی 
با لباس سنتی، ســینی نان و نمک را مقابل 
کادر تیم ملی پرتغال تعارف کرد. رونالدو بعد از برداشتن نان و نمک نتوانست جلوی خود را 
بگیرد و شروع به خندیدن با هم تیمی خود کرد. این حرکت او بی احترامی به سنت این کشور 
برداشت شد و دلخوری به دنبال داشت! رونالدو هنوز نیامده، حاشیه هایش شروع شد. بعضا 

مشاهده شده حاشیه هایش قبل ازخودش می آید!

این امید را داریم که اگر تیم مان در زمین نتوانست نتیجه بگیرد ، حداقل بیرون از زمین با 
ستاره های خوش تیپ خود حسابی سروصدا به پا کرده است)!( هنوز پای بروبچه های تیم 
ملی به مسکو نرسیده بود که خبر رسید انتشار عکسی از بازیکنان ایرانی با کت و شلوارهای 
شیکی که به تن داشــتند و آنها را خوش تیپ تر از همیشه نشان می داد، بازتاب زیادی در 
رسانه های خارجی و شــبکه های مجازی پیدا کرده و ستاره های ایرانی حتی خواهان هم 

پیدا کرده و صحبت از خواستگاری و ... به میان آمده است.
ماجرا وقتی جالب تر شد که عکس بازیکنان خوش تیپ ایرانی را با بازیکنان تیم ملی مصر 
قیاس کردند. صالح و هم تیمی ها کت و شــلوار با کفش کتانی پوشیده بودند)!( و حسابی 

سوژه کاربرانی شدند که از آنها می خواستند تیپ زدن را از ایرانی ها یاد بگیرند.

ایرانی ها در صدر لیست خوش تیپ ترین های جام جهانی!

پدیده های احتمالی

فضای مجازی

قاب حاشیه ها-مسکو

در حاشیه

فیفا در هر دوره جام جهانی و پس از پایان هر مسابقه بهترین بازیکن آن دیدار از نگاه هواداران را 
انتخاب می کرد و از طرف اسپانسر این کار که شرکت »بادویزر« بود،یک جام شیشه ای حاوی 

آبجو ، به بازیکن برتر اهدا می کرد.اتفاقی که دیگر قرار نیست در این دوره از رقابت ها رخ بدهد.
از آنجایی که ۱۳ کشور مسلمان در رقابت های جام جهانی حاضر هستند و دو مسابقه به صورتی 
برگزار خواهد شد که حتما یک بازیکن مسلمان بهترین بازیکن زمین خواهد شد،فیفا دیگر قرار 

نیست چنین جایزه ای را به بهترین بازیکن میدان بدهد.
فیفا برای احترام به مسلمانان جایزه ویژه اسپانسرش را به طور کلی حذف کرده و فقط جایزه ای 

به شکل نمادین به بهترین بازیکن اهدا خواهد کرد.

تغییر رویه فیفا به احترام مسلمانان؛
از مشروبات الکلی خبری نیست

کمپانی کفش نایکی در بیانیــه ای اعالم کرد به علت 
اینکه یک کمپانی آمریکایی است و آمریکا تحریم هایی 
را علیــه ایران اعمــال کرده اســت نمی تواند کفش 
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را در حال  حاضر تامین 
کند.اخیرا کمپانی نایکی اعالم کرده بود که نمی تواند 
به بازیکنان تیم   ملی فوتبال ایران برای بازی های جام 

جهانی 20۱۸ روســیه کفش بدهد، دالیل مختلفی 
برای این اتفاق در رســانه ها مطرح شد که در نهایت 
کمپانی نایکی در بیانیه ای اعالم کرد دلیل این اتفاق 

تحریم های آمریکا علیه ایران است.
در این بیانیه آمده اســت: تحریم های آمریکا به این 
معناســت که نایکی به عنوان یک کمپانی آمریکایی 

نمی تواند کفش فوتبالیست های تیم   ملی ایران را در 
حال  حاضر تامین کند، تحریم ها سال هاست که وجود 

دارد؛ اما بر اساس قانون قابل اجرا هستند.
اعالم این خبر باعث شد که اعضای فدراسیون ایران به 
این اتفاقات واکنش نشان دهند. فدراسیون ایران در 
نامه ای از فیفا خواست در این باره توضیحاتی بدهد و 

کمک کنند که مشکالت حل شود.
کارلوس کی روش ، سرمربی تیم   ملی فوتبال ایران نیز 
در واکنش به این اتفاق اعالم کرد که بازیکنان به لوازم 
ورزشی خود عادت کرده اند و درست نیست که تنها 
یک هفته  قبل از مسابقات به این مهمی لوازم خود را 
تغییر دهند.بازیکنان ایرانی روش های مختلفی برای 

اینکه کفش خود را برای مســابقات تامین کنند در 
نظر گرفتند. برخی از آنهــا از هم تیمی های خارجی 
خود درخواست کردند که به آنها کفش قرض دهند. 
طبق گفته یکی از مسئوالن تیم؛ برخی از بازیکنان از 
دوستان شان خواستند که برای شان کفش تهیه کنند 

و برخی به سادگی به مغازه ها رفتند و کفش خریدند.

واکنش بازیکنان ایرانی به بیانیه »نایکی« درباره کفش بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران؛

خودمون کفش می خریم!
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فوتبال ایران- مراکش را  از پارک صفه ببینید
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

استاندار اصفهان بر اقامه نماز 
در ادارات تاکید کرد

اســتاندار اصفهان طی حکمی حجت االســام 
والمسلمین ابراهیم رنجبر را به عنوان مشاور خود 
در امور نماز منصوب و بر برپایــی نماز در ادارات 
و دســتگاه های اجرایی این استان تاکید کرد. در 
حکم استاندار اصفهان به حجت االسام رنجبر که 
روز دوشنبه روی پایگاه اطاع رسانی استانداری 
این اســتان قرار گرفت، آمده اســت: »با در نظر 
گرفتن تعهد، ســوابق و تجارب ارزشمندتان در 
ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز، بدین وسیله 
جنابعالی را به عنوان مشــاور اســتاندار در امور 
نماز منصوب می نمایم«.محســن مهرعلیزاده از 
مشــاور خود در امور نماز خواست با برنامه ریزی 
دقیق و نظارت مســتمر ترتیبــی اتخاذ کندکه 
نمازخانه های مراکز آموزشــی، دولتی، عمومی 
در کلیه ســطوح اســتان اصفهــان زیباترین، 
دلپذیرترین و آرام بخش تریــن نقاط این مراکز 
باشد تا عطر معنویت و آهنگ دلنشین نماز فضای 
دل های همکاران را پرطــراوت و انگیزه خدمت 
رســانی به مردم را دو چندان سازد.خاطرنشان 
می شود، حجت االســام و المســلین ابراهیم 
 رنجبر، مدیر ســتاد اقامه نماز استان اصفهان نیز

 می باشد. 

معاون نظارتی مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد

3 اصفهانی در جمع فعال ترین 
نمایندگان مجلس

معاون نظارتی مجلس شــورای اســامی گفت: 
حســینعلی حاجی دلیگانی، حمیدرضا فوالدگر 
و حجت االسام احمد ســالک کاشانی به عنوان 
فعال ترین نمایندگان خانه ملت در یک سال اخیر 
انتخاب شدند.حسین مظفر در خاصه  گزارش 
اجاســیه دوم، دوره دهم، از 7 خرداد 96 تا 15 
اردیبهشت 97 که صبح دیروز در اجرای ماده 219 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسامی در بین 
نمایندگان ملت منتشــر کرده است، حسینعلی 
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه 
و برخوار در مجلس شــورای اسامی را  به  عنوان 
یکی از نمایندگان فعال در نظارت و قانون گذاری 
خانه ملت در یک سال اخیر معرفی کرد.این عضو 
کمیســیون برنامه  و بودجه و محاسبات مجلس 
دهم در این گزارش، به عنوان یکی از دو نماینده 
فعال کشور در موضوع نظارت بر تهیه و تصویب 
آیین نامه های اجرایی و مقررات و نظارت بر اجرای 
قوانین معرفی شــده اســت. در گزارش سالیانه 
معاون نظارتی مجلس آمده است: حجت االسام 
احمد سالک کاشانی، عضو کمیسیون فرهنگی  
و حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس به عنوان نمایندگان فعال یک سال 

اخیر مجلس شورای اسامی بوده اند.
بر این اســاس، این دو نماینده مردم اصفهان در 
خانه ملت، در کنار 21 نماینــده دیگر، به عنوان 
فعال ترین وکای ملت در موضوع نظارت بر مجامع 
هیئت ها و شوراهای ملی و استانی انتخاب شدند.

در اصفهان تشکیل می شود؛
بانک جامع اطالعات 

فعالیت های قرآنی
حجت االسام ابوالفضل یعقوبی، معاون قرآن و 
عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان 
اصفهان اظهارکرد: تاکنون بیش از 16۰ موسسه 
فرهنگی قرآن و عترت در استان اصفهان از هیئت 
رسیدگی به مراکز قرآنی اســتان که متشکل از 
نمایندگان سازمان تبلیغات اسامی و اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی هســتند، مجوز الزم را 
برای فعالیت دریافت کرده اند. وی با بیان اینکه 
اکنون بیش از 6۰۰ موسسه قرآنی در سطح استان 
اصفهان فعالیت دارند که هنوز مجوز الزم را کسب 
نکرده اند، افزود: این موسسات نیز به مرور زمان در 
سامانه  هیئت رسیدگی به مراکز قرآنی ثبت نام 
خود را انجــام می دهند و مراحــل صدور مجوز 
فعالیت آنها نیز پس از بررســی های الزم صادر 
می شود.وی در ادامه به فعالیت خانه های قرآنی 
روستایی در اســتان اصفهان اشاره کرد و گفت: 
خانه های قرآنی براساس تقسیماتی که انجام شده 
زیر نظر سازمان تبلیغات اسامی فعالیت دارند، اما 
برای حمایت و انسجام هرچه بیشتر فعالیت این 
خانه های قرآنی بعضا جلسات مختلف و مشترکی 
بین اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان 
اصفهان و سازمان تبلیغات اســامی و سازمان 
اوقاف برگزار می شود.معاون قرآن و عترت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان اصفهان در 
ادامه گفت: بســترها و زیرساخت های الزم برای 
تبدیل شدن استان اصفهان به قطب فعالیت های 
قرآنی کشــور و جهان اســام فراهم است ولی 
تحقق این مهم مســتلزم هماهنگی و مساعدت 
 دستگاه های فرهنگی، اجرایی و اقتصادی استان

 است.

 
همزمان با عید فطر در اصفهان صورت گرفت؛

آغاز فعالیت ستاد اسکان 
فرهنگیان

رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان از آغاز فعالیت ســتاد اســکان 
تابستانی فرهنگیان همزمان با عید فطردر اصفهان 
خبر داد. آذر کیوان امیرپورگفت: فعالیت ســتاد 
اسکان تابستانی فرهنگیان از هفته پایانی خرداد در 
اصفهان آغاز می شود.وی افزود:  برای خدمت رسانی 
به فرهنگیان، ستاد اسکان تابستانی در اصفهان از 
24 خرداد همزمان با عید سعید فطر فعالیت خود 
را آغاز می کند.گفتنی است؛ ستاد اسکان تابستانی 
فرهنگیان اصفهان در 14۰ مدرسه و با هزار و 34۰ 
کاس فعالیت خود را آغاز و تا 15 شهریور آماده ارائه 

خدمات به فرهنگیان است.

نایب رییس کمیسیون گردشگری اصفهان:
 خط هوایی اصفهان – آلمان

 راه اندازی می شود
نایب رییس کمیسیون گردشــگری و برند شهری 
اصفهان از دایر شدن خط پروازی اصفهان - آلمان 
خبر داد.علی کرباسی زاده گفت:رایزنی برای خط 
پروازی به یکی از شهرهای هامبورگ،فرانکفورت یا 
دوسلدروف آلمان در دست انجام است. وی افزود:در 
حوزه گردشــگری اصفهان  متولی زیاد است ولی 
کســی کار خاصی انجام نمی دهد و اتاق بازرگانی 
 با هدف توســعه پایدار شــهر وارد این گود شــده

 است.

فعالیت بزرگ ترین بانک ژن 
گیاهی کشوردر اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: بزرگ ترین بانک ژن زنده گیاهان 
مقاوم به خشکی کشور در اصفهان فعال است.  فروغ 
مرتضایی نژاد گفت:این مرکز تحقیقاتی که طی دو 
دهه قبل در اصفهان راه اندازی شد،امروزه با همت 
محققان استان به بزرگ ترین بانک ژن گیاهان مقاوم 

به خشکی تبدیل شده است.
 وی با بیــان اینکه بیش از 3۰۰گونــه گیاه مقاوم 
در این مرکز پرورش داده می شــود، گفت: بیش 
از 35۰نوع گل رز و 5۰۰نــوع گل داودی در کنار 
دیگر گل های مقاوم در این مرکز کشــت و کاشته 

شده است.

 فوتبال ایران- مراکش را
 از پارک صفه ببینید

مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان گفت: رقابت فوتبال جام 
جهانی ایران- مراکش به صورت مســتقیم از صفه 
روز جمعه 25 خردادماه سال جاری ساعت 19 و 3۰ 
دقیقه پخش می شود.علی معینی اظهارکرد: رقابت 
فوتبال ایران- مراکش از طریق تلویزیون شهری در 
ابعاد 24 مترمربع و با کیفیت عالی در بلوار تله کابین 

صفه پخش خواهد شد.  
وی بــا بیــان اینکــه پیش بینــی بــرای حضور 
حداقل 1۰۰۰ نفر انجام شــده اســت، افــزود: در 
صورت استقبال شــهروندان از پخش این رقابت، 
ســایر مســابقات ایران در جام جهانی به صورت 
 مســتقیم از تلویزیــون شــهری صفــه پخــش

 خواهد شد.

»چرا کولر اتوبوس روشن نیست« » چرا توی 
این گرما، اتوبوس ها انگار شلوغ تر هم شده« 
»چرا این ایستگاه های اتوبوس سایبان ندارند« 
» خانم، از کنار پنجره برو کنار تا باد بیاد، از گرما 
داریم می پزیم«. همه این جمالت بخشی از 
حرف های مسافران در اتوبوس های شهری به 
واسطه ازدحام جمعیت و گرماست؛ حرف هایی 
که هرساله با فرا رسیدن فصل گرما به گالیه 
اصلی شــهروندانی تبدیل می شود که با این 

اتوبوس ها در سطح شهر تردد می کنند.
زهرا احمدی، دانش آموز پایه دوم دبیرستان که به 
خاطر شلوغی و هوای گرم داخل اتوبوس مدام زیر لب 
غرولند می کند از جمله همین شهروندانی است که 
از وضعیت اتوبوس ها به شدت ناراضی است و در این 
باره به »زاینده رود«  می گوید: »هر روز برای رفتن 
به دبیرستان مجبور به استفاده از اتوبوس هستم که 
متاســفانه در زمان ظهر و برگشت از مدرسه بسیار 
شلوغ و گرم اســت و هوای داخل اتوبوس به قدری 
آلوده است که نفس کشیدن را سخت می کند، در 
این خط بیشتر اتوبوس ها بدون کولر هستند  که این 

مسئله گرمای هوا را دوچندان می کند«.
سیما رضایی، دانشــجوی ارشد حســابداری نیز 
می گوید: »اتوبوس هایی هم کــه کولر دارند، کولر 
شان در اوج گرما روشن نیست. بارها شده است که 
موقع بازگشت به خانه از راننده اتوبوس می خواهم 

که کولر را روشن کند ولی راننده می گوید که کولرها 
خراب است و کاری از او ساخته نیست«.

 مهین احتشامی خانه دار است، وقتی متوجه می شود 
درباره وضعیــت اتوبوس ها در حــال تهیه گزارش 
هستم، می گوید: »خانم، شــلوغی اتوبوس و نبود 
گرما  و روشن نبودن کولر ها به کنار،  ایستگاه های 
اتوبوس مسیری که من برای خرید از آن عبور کنم 
بدون سایبان هستند و  زمانی که می خواهیم منتظر 

اتوبوس شویم باید مدت ها زیر آفتاب بمانیم.«
 در همین رابطه مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه به خاطر کمبودهای برخی اتوبوس ها 

از مردم عذرخواهی کــرده  و گفت: نیمی از اتوبوس 
های اصفهان به دلیل قدیمی بــودن قدرت موتور 
پایینی دارند و در آنها کولر تعبیه نشده است و امکان 

اضافه کردن چنین تجهیزاتی را هم ندارند.
قدرت افتخاری اظهار کــرد: ما به دلیل  محدودیت 
های موجودی که در زمینــه تعویض اتوبوس های 
قدیمی و جدید کــردن ناوگان اتوبوســرانی داریم 
مجبور هستیم که فعا از همان اتوبوس های قدیمی 

استفاده کنیم.
وی درباره گایه شــهروندان از روشن نشدن کولر 
اتوبوس توسط رانندگان نیز  بیان کرد : این که عده 

ای از شــهروندان براین باور هســتند که رانندگان 
اتوبوس های کولر دار نســبت به روشن کردن کولر 
اتوبوس کوتاهی می کنند، تصور اشتباهی است چرا 
که اگر کولر نقص فنی نداشته باشد،راننده ملزم به 

روشن کردن کولر است.
افتخاری  افزود:  در حال حاضر فرآیند تعمیر، احیا 
و راه اندازی کولر اتوبوس ها به تدریج در حال انجام 
است و احتمال اینکه کولر بخشــی از ناوگان هنوز 

راه اندازی نشده باشد، وجود دارد.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان وحومه 
از شــهروندان  مــی خواهد چنانچه گایــه ای در 
خصوص روشــن نبودن کولر اتوبوس های کولر دار 
دارند می تواننــد با اعام شــماره چهاررقمی ثبت 
شــده روی بدنه اتوبوس به ســامانه 137 موضوع 
را اطــاع دهند تــا بررســی های الزم در ارتباط با 
اینکه اتوبوس کولــر دارد یا خیر و اینکــه آیا کولر 
 اتوبوس آماده بهره برداری بوده و روشن نشده است،

 انجام شود.
بر اســاس آماری که اوایل سال جاری شرکت واحد 
اتوبوســرانی اصفهان و حومه اعام کرده است،این 
ناوگان ســهم 2۰ درصدی از حمــل و نقل عمومی 
اصفهان را برعهده دارد و  روزانه بیش از 9۰5 هزار نفر 
با استفاده از اتوبوس های این ناوگان در سطح شهر 
سفر می کنند ولی به دلیل مشــکات مالی امکان 
تعویض اتوبوس های قدیمی برای این شرکت وجود 
ندارد و چاره ای جز اینکه مردم با این مشکات کنار 

بیایند، وجود ندارد.

 کولر خراب است، مردم تحمل کنند!

رییس مرکز پژوهش های شورای اسامی شهر اصفهان اظهار کرد: 
به منظور بهبود شــرایط موجود، مرکز مطالعات و پژوهش های 
شورای اسامی شهر اصفهان مطالعاتی را با شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان انجام داده تا با اجرای طرح های کارشناسانه بتوان 
بحران آب را در شــرایط فعلی مدیریت کرد. وی بــا بیان اینکه 
از جمله پیشنهادات ارائه شــده در حوزه کاهش مصرف آب در 

اصفهان استفاده همگانی از کاهنده های مصرف آب است، تصریح 
کرد: بر اســاس مطالعات صورت گرفته چنانچه همه شهروندان 
اصفهان در 1۰۰ روز تابستان از وسایل کاهنده مصرف آب استفاده 
کنند در این بازه زمانی 1۰ میلیون متر مکعب آب که معادل آب 

مورد نیاز فضای سبز است، صرفه جویی خواهد شد.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسامی شهر اصفهان تغییر رویه 

در استفاده از کولرهای آبی را دیگر پیشنهاد شورای اسامی شهر 
برای کاهش مصرف آب در اصفهــان عنوان کرد و گفت: چنانچه 
شهروندان اصفهانی به توصیه های انجام شده در کاهش مصرف 
آب در زمینه استفاده از کولر توجه کنند طی 1۰۰ روز تابستان 
می توان بین ســه تا شــش میلیون متر مکعب در این زمینه نیز 

صرفه جویی داشت.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مطرح کرد:
پیشنهاد شورا برای کاهش ۱۶ میلیون متر معکب مصرف آب در اصفهان

 افزایش مشکالت مسافران اتوبوس  درون شهری  با فرارسیدن تابستان؛   

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:
آموزش ۶۰۰ نفر از نیروهای رفع تخلفات شهری

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان از حضور 6۰۰ نفر از نیروهای رفع تخلفات 
شهری در دوره های آموزشی خبر داد و گفت: آموزش کارکنان رفع تخلفات شهری، اولویت شاخص است 

و می تواند در نحوه برخورد با مردم و رفع تخلفات 
صورت گرفته موثر باشد.حســن محمدحسینی 
اظهارکرد: رویکــرد مدیریت پیشــگیری و رفع 
تخلفات شهری شــهرداری اصفهان آموزش تمام 
کارکنان در رده های مختلــف از جمله نیروهای 
برخورد با تخلفات ساختمانی، سد معبر، مشاغل 
مزاحم و ... است.وی با اشاره به برگزاری دوره های 
آموزشــی در دو بخش عمومی و تخصصی افزود: 

دوره های عمومی شامل اخاق اداری و نحوه تعامات اجتماعی است که تاکنون پنج دوره آن برگزار و این 
دوره ها هر 6 ماه یک بار تکرار می شود، دوره های تخصصی نیز برای گروه های فنی برگزار و این دوره ها هر 
سه ماه یک بار تکرار خواهد شد.مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
تاکنون 6 هزار نفر- ساعت دوره های آموزشی ویژه کارکنان تخلفات شهری شهرداری اصفهان برگزار شده 
است، اظهارکرد: در آینده ای نزدیک دوره آموزشی »کنترل خشم« با حضور اساتید روان شناسی دانشگاه 

اصفهان در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می شود. 

طی سفر شهردار اصفهان به لهستان مطرح شد:
آمادگی اصفهان برای همکاری مشترک

 شهردار اصفهان در میهمانی افطار ســفیر ایران در لهســتان از آمادگی اصفهان برای تبادل نمایشگاه های 
اقتصادی و برگزاری رویدادهای دوجانبه فرهنگی و هنری خبر داد. میهمانی افطار ســفیر ایران در لهستان 
در ورشو، پایتخت این کشــور برپا شد. در این دیدار، 
مهمانپرست، سفیر ایران میزبان شــهردار اصفهان، 
مقدری، عضو هیئت رییسه شورای شهر و قورچانی، 
مدیر خاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان 
بود.در این نشســت که پیش از آغاز اجاس جهانی 
شبکه شــهرهای خاق یونسکو صورت گرفت، ضمن 
بررســی راه های تقویت مناســبات و همکاری های 
شــهرداری اصفهان با طرف های لهســتانی، دستور 

کارهای مشخصی برای پیشبرد اهداف سفر جمع بندی شد.
شهردار اصفهان با اشاره به ظرفیت های اصفهان برای جذب ســرمایه گذاری در حوزه های شهری و به ویژه 
توسعه فرهنگی و گســترش صنایع خاق اصفهان، از آمادگی شــهرداری برای تعیین چند پروژه مشترک 
همکاری میان اصفهان و شــهرداری های ورشــو و کراکف خبر داد.قدرت ا... نــوروزی همچنین به پویایی 
دیپلماسی شهری اصفهان در ماه های اخیر اشاره کرد و گفت: اصفهان برای تبادل نمایشگاه های اقتصادی و 

برگزاری رویدادهای دوجانبه فرهنگی و هنری آمادگی دارد.

عمر کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان به نیم قرن می رســد و تاکنون 
این کانون توانسته با نفوذ در شهرها و روستاهای 

کشور 6۰ مرکز تخصصی را راه اندازی کند.
منیره سادات سجادیان، معاون فرهنگی کانون 
پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان در این باره اظهار کرد: اجرای 3۰ عنوان 
برنامه از جمله  قصه گویــی، پژوهش و تحقیق، 
مسابقات علمی، روخوانی، معرفی کتاب، نجوم 
، زیست شناسی و ... از جمله فعالیت های کانون 
اســت  و برپایی کارگاه های نقاشی، سفال گری، 
خوش نویسی، عکاسی و موسیقی عرف کودکان، 
کارگاه های عرف کودک، تشــکیل کارگاه های 
نمایش عروسک و ساخت عروسک های پویانمایی 
و فیلم سازی و شرکت در فراخوان های بین المللی 
و جشنواره ها نیز از جمله برنامه هایی است که در 

بخش هنری این کانون اجرایی می شود.
سجادیان از برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی 
در طول ســال خبر داد و گفــت: همچنین یک 

سری کارگاه های ویژه تابستان نیز برای کودکان 
و نوجوانانی که به صــورت دوره ای کوتاه مدت 
و در بازه زمانی کوتاه می خواهنــد در ارتباط با 
فعالیت های ایــن کانون قرار بگیرند، تشــکیل 
خواهد شد.   معاون فرهنگی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان همچنین در خصوص 
فعالیت هــای ویژه نوجوانــان در کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان اظهار کرد: امســال 
برای نخستین بار، برگزاری کارگاه های تخصصی 
برای نوجوانان و اعضای ارشد را در دستور کار قرار 
داده ایم که قرار اســت این برنامه در سال جاری 
 به صورت پایلوت تنها در شــهر اصفهان اجرایی 

شود.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان:

۶۰ مرکز تخصصی برای کودکان و نوجوانان فعال است

سمیه مصور

آگهی مناقصه : 
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل ورزش و  جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های »1- تکمیل چمن های مصنوعی اژیه /سجزی/نیک آباد/تودشک/
فارفان/قورتان/سهران/آذرخواران اصفهان2-تاسیسات موتورخانه استخر خور و بیابانک3- تکمیل استخر همت آباد اصفهان 4- تکمیل ورزشگاه 
قمصرکاشان5- تکمیل سالن ورزشی چهار راه سمیرم 6-تکمیل زورخانه اردستان« را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/۰3/23 می باشد .
شایان ذکر است هرگونه اطاع رسانی یا اصاح از طریق سامانه انجام می گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف می باشند تا آخرین روز مهلت به 

سامانه مراجعه و از آخرین اطاعات و اصاحات آگاه گردند. بدیهی است عواقب عدم اطاع از آخرین تغییرات به عهده ایشان می باشد ./
  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 12/۰۰ چهارشنبه 97/۰3/3۰

  مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 12/۰۰ روز شنبه 97/۰4/1۰
  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9/۰۰ صبح روز یکشنبه تاریخ 97/4/11

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف:
آدرس: اصفهان- خیابان آبشار- بعد از پل غدیر-  اداره کل ورزش و جوانان اصفهان - تلفن ۰31363۰8212

اطاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 27313131 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت ) www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گزار موجود است .

محمد سلطان حسینی -  مدیرکل

نوبت اول

م الف: 188577
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 افقی :
1- ريز نمرات - بازار تبادالت ارزي - نقاش

2- گياه خوردني - پير سفيد موي - بدون 
عقيده و نظر

3- نيم صداي مگس - نوعي ماهي در درياي 
مازندران - تپه بلند - درس خوانده

4- شــهر جشــنواره - آشــنا به کار - از 
کشــورهاي خليج فارس - ابزار تقسيم آب 

زراعي
5- قاتل - تيره - موش خرما

6- غيراصل - به رو خفته - مامور تشخيص 
و تعيين ماليات

7- قيمت - درخت انبوه هميشــه سبز - 
تصديق روسي

8- مدير اجرايي شرکت فولکس واگن
9- گشــوده - خداوند - موي گردن اسب 

و شير
10- متمول و ثروتمنــد - جديد ترکي - 

ديدني ارتش
11- سواران - چراگاه ايالت - ضربه تنبل

12- ضمير اجتماعي - از انواع ورشکستگي 
- روشني بخش - تلخ تازي

13- رود مرزي - راه کوتاه - بهشت زير پاي 
اوست - سازمان بورس و اوراق بهادار

14- پيرو دين حضرت موسي )ع( - شغل 
و پيشه - اختالف نرخ خريد و فروشي ارز

15- راهنما - وديعه - غالم

عمودی:
1- کارگزار و واســطه ميان مشتري و بازار 
فارکس - صداي کلفــت - از اجزاي اصلي 

توليد ناخالص داخلي
2- آداب و رسوم - اولين فصل سال - امور

3- روي روشــن زمين - ديــوار - تصديق 

روسي - فايده و بهره
 - لطيــف  پارچــه   - تــازي  آب   -4

پيروي کنندگان - ديروز
5- کاردساز - درز - حرف تصديق

6- ناقض پيمان برتون وودز - نظر و عقيده
7- رها - بريان شده - افزوني برنج - دهان

8- خس خس برونش ها - گذشــتن کاالي 
بازرگاني از کشوري به کشــور ديگر بدون 
پرداخت حــق گمرک و ماليــات - گزنده 

خزنده
9- همــه - ويتاميــن انعقــاد خــون - 

تماشاکردن - سرباز زننده
10- باال رفتن ســطح عمومي قيمت ها - 

صادرکننده عمده برنج جهان
11- قيد جواب - امروزي - فناپذير

12- شهري مذهبي نزديک تهران - از مواد 
افيوني - پوشش - دشنام

13- باغ شــّداد - حــرص و طمع - هوس 
زن باردار - از وسايل دفاعي

14- شياد - ارزان نيست - سرماساز
15- وزيــر دارايي اســبق ژاپــن - دختر 

کارتوني - ريزه هاي آهن
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 درخواست توفیق برای انجام نوافل 
پروردگارا در اين روز ما را به انجام اعمال نافله و مستحبات، بهره 

وافرعطا فرما و به آماده ساختن مسائل درکرامت کرم فرما. 
در دعای » اللهم وفر حظی فيه من النوافل«، درخواســت توفيق 
انجام نوافل و مستحبات را از ســوی کردگار داريم که معموال در 
ماه مبارک رمضان، انســان بيش از ساير ماه ها به انجام آن مانوس 
میشــود. در روزهای پايانی به عنوان دعا و حاجت، از درگاهش 
تقاضا می کنيم که بتوانيم در ادامه روزهای آينده و غير رمضان نيز 

اعمال نيک و خداپسندانه انجام دهيم. 
خداوند اگر توفيق دهد و نوافل و مستحبات را ادا کنيم، گويی ميل 
و عالقه خود را به عبادت او و پرستش آن ذات يکتا نشان میدهيم و 
بر اين اساس لذت معنوی نصيب ما میشود؛ همچنين نور عبادت، 
دل و چهره ما را صفا میدهد و آنگاه، عبادات را به عنوان يک عادت 
انجام نخواهيم داد، بلکه به معنای واقعی آن يعنی پرســتش خدا 
پی خواهيم گرفت. درحقيقت اين نوافل و مســتحبات هستند که 
انسان را به خداوند نزديک میسازند و دل ها را متوجه او میکنند 
که اين موضوع سبب میشــود هنگام خطا و گناه، با ياد او دست 
از  اعمال ناشايســت برداريم؛ زيرا حضور خدا را حس کرده و حيا 

میکنيم در محضرش مخالف نظرش گام برداريم.
در فراز » و اکرمنی فيه باحضار المسائل«، از خداوند میخواهيم 
کرامتی عطا کند تا بتوانيم همه مســائلی که وظيفه شــرعی يا 
غيرشرعی ماســت، به طورکامل به آن رســيدگی کنيم، تا قبل 
از اينکه زمان پاسخگويی انسان فرا برســد، نسبت به اعمال مان 

بتوانيم جمع بندی و پاسخگويی داشته باشيم. 
در فراز» و قرب فيه وسيلتی اليک من بين الوسايل«، درخواست 
وسيله ای را میکنيم که سبب تقرب و نزديکی به ذات مقدس اش 
شود و از هر وسيله ای بيشتر مــا را به هدف، راهنمايــی و نزديک 
کند. اعضا و جوارح ما در تابعيت از فرامين و دســتورهای شــرع 
میتوانند بهترين وســيله برای تقرب به خداوند باشــند؛ اگر راه 
خطا در پيش نگيرند و آنچه عبادت و تقرب به پروردگار محسوب 

میشود را به درستی و خلوص نيت انجام دهند.

آیت ا... سیدمحمد حسینی زنجانی

شرح دعای بیست وهشتمین روز ماه مبارك رمضان 

97/03/23 تاریخ   
اذان صبح       04:15:49  
05:55:04 طلوع آفتاب  
13:03:22 اذان ظهر    
20:11:45 غروب آفتاب  
20:31:52 اذان مغرب    
نیمه شب شرعی   00:13:47

معرفی کتاب

اهميت روزه داری که مبانی علمی آن هــر روز بيش از پيش بر جهانيان 
آشکار می شود، موضوع تحقيقات بســياری از دانشگاه های جهان قرار 
گرفته اســت. نتايج تحقيقات نشــان می دهد که روزه  گرفتن صحيح 

می تواند سبب پيشگيری و کنترل بسياری از بيماری ها شود.
درکتــاب »راهنمــای ســالمت درمــاه مبارک رمضان« کــه دکتر 
»علی يزدی نژاد« و دکتر »ســيدرمضان محســن پور« تاليف کرده اند، 
توانسته اند نتايج مطالعات محققان رشته پزشکی در زمينه روزه داری را 
با احاديث و روايات منقول از معصومان تلفيق و مجموعه ای ارزشــمند، 

مختصر و کاربردی را ارائه دهند. 
در مقدمه اين کتاب آمده است: روزه داري، بدون رعايت اصول صحيح تغذيه، نه تنها ضامن سالمت 
انسان نيست، بلکه مي تواند سالمت را به خطر بيندازد. غذاي مصرفي در ماه مبارک رمضان، بايد ساده 
باشد و نبايد خيلي با غذاي روزمره روزه دار تفاوت کند. همچنين روزه دار بايد در اين ماه همانند ساير 
ماه ها، سه وعده غذايي داشته باشد: افطار، شام و سحري. نگارندگان در کتابچه، اصول روزه داري را در 

شرايط مختلف و براي افراد گوناگون بيان کرده اند. 

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

محفل قرآنی امامزاده ادهم )ع( دستگرد با حضور قاری بین المللیراهنمای سالمت در ماه مبارک رمضان

محفل نورانی انس با قرآن کريم همراه با تالوت زيبای استاد »حامد شاکرنژاد« در دستگرد برگزار شد.

افطاری با چای شیرین و نان
»شمسی سبحانی« يکی از بانوان پرســتار، درباره خاطرات ماه رمضان 
در جبهه ها می گويد: »ماه رمضان سال 1361 را هيچگاه از ياد نخواهم 
برد زيرا در آن سال من در نقاهتگاه تختي شهر اهواز بودم. در آن سال، 
تعداد عمليات ها به صورت چشمگيري افزايش يافته بود و بر همين اساس 
در تک و پاتک هايي که از سوي دشــمن انجام مي شد، تعداد بسياري از 
رزمندگان مجروح مي شدند. در آن سال من به همراه دوستانم که پرستار 
بودند پنج روز پيش از آغاز ماه رمضــان به نيت پيروزي رزمندگان روزه 
گرفتيم. در ماه رمضان سال 62  نيز که در بيمارستان »شهيد کالنتري« 
شهر انديمشک بودم، روزها به همين بلندي بود و در طول روز 17 ساعت 
روزه  داشتيم. امام نيز در آن سال فرموده بودند: رزمندگاني که در جبهه 
حضور دارند، اگر توانايــي روزه گرفتن ندارند، روزه نگيرند اما بيشــتر 
رزمندگان به دليل استقامت و صبري که خداوند به آنها داده بود، روزه 
مي گرفتند. ماه رمضان هايي که در جبهه بوديم، از هرماده غذايي که در 
اختيار داشتيم، استفاده مي کرديم؛ به عنوان مثال اگر روزي براي افطار 
و سحري غذايي مناسب در اختيارمان نبود به آب جوش يا چاي شيرين 

و نان اکتفا مي کرديم.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خیر و برکتش فرا رسیده است؛ 
اما شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، روزه داری 
در این ماه را سخت  کرده باشد. سال هاپیش در این 
ســرزمین جوانانی بودند که بسیار سخت تر از ما 
برای اجرای امر خداوند قیام کردند و نه تنها بی هیچ 
شــکایتی بلکه در اوج لــذت در نمایش مباهات 
معشوق درخشیدند. مردانی که گرمی هوا، آتش 
گلوله دشــمن، کمی غذا، روزهای سخت اسارت 
و... آنان را از اجرای فرمان الهی بازنمی داشــت. با 
خاطرات شان همراه می شویم بدان امید که در لذت 

خلوص شان شریک مان کنند.

ساعت 10 صبح بود. دو نفر که يکي از آنان مردي 
فرانسوي ولي اصالتا الجزايري بود و 25 سال داشت، 
به همراه يک خانم آلماني که کمي فرانسوی صحبت 
مي کرد،  خواستند با من گفت وگو کنند. آنها گفتند 
که صحبت هاي من را با گروه قبلي گوش کرد ه اند و 

با آنان موافق  هستند. يکی 
گفت: ما نيز چند پرســش 
داريم که اگر اجازه بدهيد 

بپرسيم.
گفتم: بفرماييد.

گردشــگر فرانسوی گفت: 
من مسلمان و سنی مذهب 
هستم؛ پرسش نخست من 

اين است که تفاوت بين شيعه و سني چيست؟
در جواب گفتم: به نظر من وجــود اختالف در بين 
مردم، ملت هــا و اديان امری طبيعي اســت. حتي 
در يک خانــواده پنج يا شــش نفره هــم مي توان 
ايدئولوژي های متفاوتــی مالحظه کرد. اگر نگاهي 
به دنيا بيندازيم، مي بينيم پر از اختالف اســت؛ در 
تاريخ اختالف است، در فلسفه اختالف است، در طب 

اختالف نظر است، در نجوم اختالف نظريه  است، 
در جامعه شناسي اختالف ديدگاه است و... . تقريبا 
اين اختالفــات در هر زمينه اي وجــود دارد. وجود 
اديان مختلف، همچنين فرقه ها و مذاهب مختلف 
در بين خود اديان نيز از اين امر مستثنا نيست. اگر 
اختالفات وجود نداشــت، 
خيلي خوب بود؛ ولي انسان 
در تصميم گيری هايش آزاد  

و بااراده است.
طبق آيات قــرآن، خداوند 
مــا را در گروه هــا و قبايل 
مختلفی قرار داده تا يکديگر 
را بهتر بشناسيم. اختالفات 
راه بسيار خوبي براي شناخت هستند؛ شما خودتان 
به ايران آمده ايد که اختالفــات را ببينيد. اگر همه 
مردم يک تاريخ، يک زبان و يک استعداد داشتند که 
اصال شناخت و پيشرفت ممکن نبود. در اسالم هم 
مانند ديگر اديان، فرقه ها  و مذاهب مختلفي وجود 
دارد. در اسالم دو شــاخه مهم وجود دارد که يکي 

»تسنن« و ديگري »تشيع« است.

عکس روز

 
تبليغ دين جزو نخستين و مهم ترين 
پروسه هايی اســت که طلبه ها برای 
زکات علــم خــود بــه آن مشــغول 
می شوند؛ حاال اگر طلبه ای خوش ذوق 
باشــد و زبان ديگری هم بداند، مسير 
ديگری برايش گشوده شده و فرصت 
هم کالمی بــا غيرمســلمانانی را پيدا 
می کند که فرســنگ ها فاصله ذهنی 
با آيين محمدی دارنــد و می تواند با 
بهره گيری از اين فرصت ناب، تصوير 
درستی از اســالم را به آنها ارائه کند؛ 
مانند کاری که حجت االسالم »زمانی« 
درمدرســه علميه»ناصريه«انجــام 

می دهد. 
واکنش های جالب گردشگران خارجی 
بــه آيين های مــاه مبــارک رمضان 
و پرســش هايی که دربــاره اين ماه و 
روزه گرفتن می پرســند، بهانه ای شد 
تا در ماه ميهمانی خــدا با خاطرات او 

همراه شويم. 

سمیه مصور 
وجود اختالف در بین ادیان امری طبیعی است

آيت ا... »محمدعلی ناصری« در  جلســه درس اخالق خود در ماه مبــارک رمضان اظهار 
کرد: هر چه هست، واليت اســت و تنها خداوند می داند واليت چه عظمتی دارد. وی بيان 
کرد: وقتی حضرت نبی اکرم )صلــی ا... عليه و آله(  به معراج رفتند و برگشــتند؛ حضرت 
اميرالمومنين)عليه السالم( فرمودند: »يارسول ا...! تشرف شما به عرش الهی ميمون و مبارک 
باشد. اين سفر  چگونه گذشت؟« سپس حضرت امير پرسيدند: »يا رسول ا...! می فرماييد ميان 
شما و خداوند چه گذشت يا من بگويم؟« حضرت فرمودند: »شما بگوييد.« حضرت امير شروع 
به بيان کردند. بيخود نيست که پيغمبر )صلی ا... عليه و آله وسلم( می فرمايند: »علی، نفس من 
است.« در آيه قرآن خداوند متعال حضرت علی را نفس پيغمبر شمرده است)آل عمران:61(. 
اســتاد اخالق حوزه تصريح کرد: هر معصيتی، اثری دارد؛ اين مطلــب را با حس و وجدان 
درمی يابيد. مگر دعای کميل را نخوانده ايد که می گويد: »خدايا! بيامرز گناهانی را که سبب 
حبس دعا می شود؛ بيامرز گناهانی را که سبب نزول بال می شود و بيامرز گناهانی را که سبب 
نااميدی می شود.«  در اين دعا، تمام آثار گناهان بيان شده و در دعای »ابوحمزه« نيز به بعضی 

از آنها اشاره شده است؛ پس هر گناهی اثری دارد.

فخرفروشی و خود بزرگ بینی مایه هالکت است در محضر بزرگان
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