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رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان:

چالش کاغذ، صنعت نشر را زمینگیر کرد

اصفهان؛ دارای کمترین نرخ تورم استانی
به گزارش مرکز آمار ایران؛
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فعالیت های جهادی در اصفهان 2 برابر می شود
  مسئول بسیج سازندگی استان:    

7

 موزه دفاع مقدس اصفهان امسال
 به بهره برداری می رسد

در صورت تامین اعتبار؛

مدیرعامل شرکت گاز استان:

 500 میلیون مترمکعب گاز مصرفی در اصفهان
 ثبت کنتورها نمی شود

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: ساالنه 500 میلیون مترمکعب گاز این استان 
در کنتورها ثبت نمی شود. سید مصطفی علوی در آیین تکریم و معارفه رییس اداره گاز تیران افزود: 
500 میلیون مترمکعب گاز ثبت نشده مربوط به اختالف میزان بهای گاز دریافتی و میزان مصرف 
مشترکان است که حساب نمی شــود.وی بیان کرد: همواره در شبکه گازرسانی و در مراحل تولید، 
انتقال و توزیع مقداری از گاز هدر می رود که برداشــت غیر مجاز، نشت و مشکالت کنتور از جمله 

صفحه  3عوامل عدم ثبت در کنتور است...
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مهدی کثیری - سرپرست شهرداری دولت آباد

آگهی  مزایده
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین واقع در منطقه صنعتی 

شهر دولت آباد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراســت شهرداری : روز چهارشنبه مورخ 

97/07/25
گشایش پاکت های مزایده : روز پنجشنبه مورخ 97/07/26

 محل دریافــت اســناد : دولت آبــاد-  بلــوار طالقانــی- پایــگاه اینترنتی
www.dolatabad.ir 

تلفن : 031-45822010
www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

نوبت اول

پرده خیالی نگاری عاشورا
موزه هنرهای معاصر اصفهان

1 الی 30 مهر

روز جهانی بدون خشونت؛
 »اگندی« میگه: امروز  نمونه 

تغییری میشیم که می خواهیم 
در جهان وجود داشته باشه !

مغزهای کوچک زنگ زده  
کارگردان: هومن سیدی
پردیس سینمایی چهارباغ

طلوع 
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح

برنامه »طلوع« یک مجله تصویری اســت 
که تالش می کند تا بیننده را روی ســبک 

زندگی اش به تامل وا دارد. 

لبنیات و لوازم 
خانگی در صدر

تاخت و تاز بدون مجوز گرانی ها در 
بازار ادامه دارد؛
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شــنیده حکایت از آن دارد که در آخرین مکالمه 
ترامپ با پادشاه عربستان، رییس جمهور آمریکا به 
یکی از اصلی ترین متحدان خود در خاورمیانه گفته 
که شما بدون آمریکا هیچ نیستید! این گفته چه به 
صورت جدی مطرح شده باشد و چه  شوخی، نشانگر 
نگرانی هــای آمریکا از قدرت گیــری و اصالحات 
ساختاری عربستان است؛ مسئله ای که اگر چه در 
ابتدا با چراغ سبز این کشــور در یکی از بسته ترین 
نظام های سیاســی و اعتقادی دنیا کلید خورد؛ اما 
در عمل نتایجی خالف آنچه انتظار می رفت داشت، 
مســیری که به نظر انتهایی به جز همان روندهای 
سابق دولت این کشور در سیاست خارجی و جهت 

گیری های نظامی نخواهد داشت.
پوســته ای به نام اصالحات اجتماعی در 

عربستان
اصالحات اجتماعی در عربســتان با حرکتی تند و 
شــوک آور همراه بود. آزادی رانندگی زنان، تعیین 
سخنگوی زن برای سفارت عربســتان در آمریکا، 
برگزاری برنامه موسیقی در 17 جشن برگزار شده به 
صورت مختلط به مناسبت روز ملی عربستان، آزادی 
صدور فتوا توسط زنان، لزوم تصویب قانون جلوگیری 
از تعرض جنسی به زنان، پخش موسیقی با صدای 
خوانندگان زن در شبکه دولتی عربستان و... از این 
دست اصالحات هستند. این اصالحات همان قدر که 
در فضای اجتماعی سرعت داشت از نظر اقتصادی 
الک پشــت وار و مخفیانه بود. بزرگ ترین حرکت 
اقتصادی را می توان به بند کشیدن برخی از پر نفوذ 
ترین چهره ها و شــاهزاده های عربستان به شمار 
آورد. مسئله ای که به عنوان بخشی از اصالح ساختار 
اقتصادی و مبارزه با فساد مطرح شد و در نتیجه آن 
نوعی پاک سازی در سیستم اداری و اقتصادی این 
کشــور هم صورت گرفت؛ البته هنوز بخش مهمی 
از این اصالحــات از جمله شــروع روند خصوصی 
سازی در این کشــور که اتفاقا بسیار مورد حمایت 
آمریکا هم هســت، مســکوت مانده است. فروش 
سهام آرامکو، شــرکت بزرگ نفتی دولت عربستان 
یکی از اصلی ترین این موارد اســت؛ اگر چه وزیر 
انرژی عربستان اعالم کرده دولت متعهد به فروش 
5 درصد از سهام آرامکو است و هر زمان وقتش برسد 
این کار انجام خواهد شد.نگرانی شاهزاده ها، بانک 

دارها و مدیران اجرایی آرامکو این است که هر گونه 
واگذاری به هر یک از بورس های بزرگ دنیا، مستلزم 
افشای معامالت مالی آرامکو است که احتماال باعث 
برمال شــدن خالف ها و ضعف هایی خواهد شد که 
اعتبار نه تنها شــرکت بلکه خاندان سلطنتی را زیر 
ســوال خواهد برد.از دید ناظران این لغو واگذاری 
ســهام، ضربه ای بزرگ به اعتبار جنبش اصالحی 
»محمد سلمان« است. چون وی ادعا کرده بود که 
ارزش این شرکت 2 تریلیون دالر است و از آن 100 
میلیارد دالری که از فروش سهام به دست می آید 
می خواهد برای هزینه های باالی برنامه چشم انداز 
2030 استفاده کند و از این طریق وابستگی اقتصاد 
را به نفت کاهش دهد و آینده ای بر اساس نوآوری، 
تکنولوژی و یک بخش خصوصی فعال بســازد.به 
عالوه قرار دادن سهام آرامکو در یکی از بزرگ ترین 
بازارهای بورس دنیا قرار بود نشــان دهنده تمایل 
پادشاهی به پیروی از استانداردهای غربی از جمله 

شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون باشد.
پشت پرده اصالحات چه می گذرد؟

بسیاری از ناظران سیاســی در عربستان معتقدند 

اصالحات بهانه ای برای برخی از تســویه حســاب 
های سیاســی و حرکتی نمایشــی برای باال بردن 
میزان محبوبیت ولیعهد این کشــور اســت؛ این 
مسئله از آنجا بیشتر پر رنگ می شــود که پس از 
دادن برخــی از آزادی ها ی مدنی بــه زنان در این 
کشور موج گســترده ای از بازداشــت های فعاالن 
زن در این کشــور به بهانه به خطر انداختن امنیت 
ملی و نیز برخی از اقدامات ضد دینی منتشــر شد، 
همچنین اقدامات اقتصادی نیز نتوانست این کشور 
را از برخی شکست های سیاسی در منطقه رهایی 
دهد و همچنان این کشــور روزهای پر تنشی را با 
برخی از همسایگان خود می گذراند؛ اما در نهایت 
هدف پادشاهی عربستان از این اطالحات چه بوده 
اســت؟ یکی از اصلی ترین علــل آن را می توان در 
تمایل عربســتان به نزدیکی بیشــتر این کشور به 
آمریکا دانست. مسئله ای که در نهایت می توانست 
به نفع عربستان و قدرت گیری بیشتر آن منجر شود؛ 
اما به نظر می رسد این تغییرات هم نتوانسته اعتماد 
بیشترآمریکا به این کشور را جلب کند و هنوز این 
کشور راه درازی در پیش دارد. این مسئله را می توان 

در تالش این کشور برای نزدیکی دوباره کشورهای 
عربی در قالب ناتوی عربــی نیز برآورد کرد. اگر چه 
عربستان بارها تالش کرده اســت تا به تنهایی بار 
دفاعی منطقه را از سوی آمریکا به دوش بکشد؛ اما 
آمریکا همچنان تالش دارد تا ائتالفی از کشورهای 
عربی تشکیل دهد. خطوط کلی سیاست های آمریکا 
و خط مشی واشنگتن نسبت به بحران خلیج فارس 
به تمایل دولت آمریکا برای هماهنگ شدن تحرکات 
عربستان، امارات و دیگر کشورهای عرب این منطقه 
با تشکیالت تروریســتی افراط گرا و مقابله با نفوذ 
ایران باز می گردد و واشنگتن نمی خواهد در راستای 
تحقق این دو هدف، خللــی همچون اختالف میان 
کشورهای عربی منطقه به  وجود آید. در نهایت این 
عربستان است که به رغم کاســتن از اقتدار داخلی 
خود و پرداخت هزینه های نظامی هنگفت و مسائلی 
مانند فروش نفــت ارزان قیمت همچنان پشــت 
درهای بسته دیپلماســی آمریکا قرار دارد و هنوز 
نتوانسته خود را به عنوان شریک استراتژیک آمریکا 
 در یک جایگاه باالتر از سایر کشورهای عربی منطقه

 بداند.

روسیه از میزان تلفات جانی و مالی 
خود در سوریه پرده برداشت

رییس کمیته دفاع و امنیت در شورای فدراسیون 
روسیه، از میزان خسارت های مادی و تلفاتی جانی 
کشورش در طول سه سال حضور در سوریه پرده 

برداشت.
ویکتور باندارف، رییس کمیتــه دفاع و امنیت در 
شــورای فدراسیون روســیه اظهار داشت: تعداد 
کشــته ها در صفوف نیروهای فعال روســیه در 
سوریه در طول سه سال به 112 تن رسیده است. 
خسارت های روسیه در سه ســال نخست در این 
کشور شامل از دســت دادن حدود ۴۸00 نظامی 
و از دست دادن دست کم ۶0 دستگاه تانک، ۴00 
دستگاه خودروی زرهی، 15 فروند هواپیما و ۹7 
فروند هلی کوپتر بود.اخیــرا 15 نظامی روس در 
جریان ساقط شدن هواپیمای نظامی ایلوشین 20 
توسط سامانه های پدافند هوایی سوریه که به طور 

اشتباهی رخ داد، کشته شدند.

 حمایت مقدونی ها
 از تغییر نام كشور 

همه پرســی در مقدونیه برای تغییر دادن نام این 
کشور برگزار شــد و ۹۸ درصد از مردم با تغییر نام 
کشــور خود موافق بودند.به گزارش اسپوتنیک، 
همه پرســی در مقدونیه برای تغییر دادن نام این 
کشــور برگزار شــد و بیش از ۹0 درصد مردم این 
کشــور خواهان تغییر نام این کشــور به مقدونیه 
شمالی شدند. این همه پرسی درباره پذیرش یا رد 
موافقت نامه ای تاریخــی جهت پایان دادن به چند 
دهه مناقشه با یونان از طریق تغییر دادن نام مقدونیه 
به مقدونیه شمالی است که بدینوسیله راه را برای 
عضویت این کشور در ناتو هموار خواهد کرد. موضوع 
نام مقدونیه سال هاست که مانع حضور مقدونیه به 

اتحادیه  اروپا و پیمان ناتو شده است. 

 داعش برای ترور
 »بان كی مون« برنامه داشت

یک فلسطینی عضو داعش بازداشت شده توسط 
دستگاه امنیتی لبنان، به همراه سه فلسطینی دیگر 
که اکنون فراری هستند، برای ترور بان کی مون، 
دبیرکل ســابق ســازمان ملل در جریان سفرش 
به لبنان در ســال 2012 برنامه ریزی کرده بودند 
اما این گروهک تروریســتی نتوانست نقشه خود 
را عملی کند، زیرا بان کی مــون با یک هلی کوپتر 
نظامی از بیروت به جنوب این کشور منتقل شد و 
برخالف انتظار آنها به شکل زمینی مسافرت نکرد. 
این منابع افزودند: این گــروه برنامه ریزی کرده 
بودند با کارگذاری یک مین در یکی از مسیرهای 
کاروان بان کی مون به سمت ناقوره او را هدف قرار 
دهند.منابع یاد شــده افزودند: همین گروه برای 
عملیات تروریستی دیگری در جزیره ساردینیای 
ایتالیا نیز برنامه ریزی کرده بودند و قصد داشتند 
با ریختن سم در مخازن بزرگ آب تعداد زیادی از 

غیرنظامیان را از بین ببرند. 

فرانس پرس: 
كانادا و آمریکا درباره اصالح 

پیمان نفتا به توافق رسیدند
خبرگزاری فرانسه به نقل از رســانه های کانادایی 
از توافق آمریکا و کانــادا در خصوص اصالح پیمان 
تجاری نفتــا در دقیقه نــود خبر داد.به نوشــته 
فرانس پرس، این توافق چند ســاعت قبل از پایان 
ضرب االجل واشــنگتن صورت گرفت.بنابر اعالم 
شبکه تلویزیونی ســی تی وی، پیش بینی می شود 
بیانیه ای در این زمینه منتشــر شود.از سوی دیگر، 
خبرگزاری رویترز از سوی یک منبع آگاه که خواست 
نامش فاش نشود، خبر داد که روبرت الیتزیر و جرد 
کوشنر، نماینده تجاری و مشاور کاخ سفید آمریکا، 
در روز های اخیر تازه ترین تحوالت و اطالعات مربوط 
به روند سخت مذاکرات دوجانبه در باره توافق تجارت 
آزاد آمریکای شمالی موسوم به نفتا را به اطالع دونالد 

ترامپ، رییس جمهور این کشور رساندند.

عربستان پشت درهای بسته دیپلماسی آمریکا

سپاه مقر تجمع تروریست ها 
را بمباران كرد

روابط عمومی کل ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در اطالعیه ای از حمله موشکی 
به مقر سرکردگان جنایت تروریستی اهواز 
در شرق فرات در کشور سوریه توسط یگان 
موشــکی نیروی هوافضای سپاه وهالکت 
شمار زیادی از تروریســت های تکفیری 

خبر داد.
روابط عمومی کل ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در اطالعیــه ای از هــدف قرار 
دادن مقر ســرکردگان جنایت تروریستی 
اهواز در شرق فرات در کشــور سوریه با ۶ 
فروند موشک بالستیک زمین به زمین در 
نخستین ساعات بامداد روز گذشته توسط 
یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه خبر 
داد و تاکید کرد: امنیت ملــت ایران خط 
قرمز نیروهای مسلح بوده و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در صیانت ازمیهن اسالمی 
و تامین امنیت و آرامش مردم عزیز از هیچ 
تالشی فروگذار نکرده و مشت آهنین خود 
را همچنان مهیای پاسخ قاطع و کوبنده به 
هر گونه شرارت و شــیطنت دشمنان قرار 

خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه در سازمان ملل:
ایران در امور داخلی سایر 

كشورهادخالت نخواهد كرد
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
ادعاهای تکراری وزرای امور خارجه بحرین 
و امارات در مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحد، این اظهارات را بــی ارزش، واهی و 

برخاسته از ذهن متوهم آنها دانست.
بهرام قاسمی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
همواره سیاست همسایگی همراه با احترام 
متقابل و حسن همجواری را از اولویت های 

اساسی سیاست خارجی خود قلمداد کرده 
و دخالت در امور داخلی ســایر کشــورها 
هیچگاه سیاست ایران نبوده و نیست.وی 
افــزود: همنوایــی وزرای خارجه بحرین، 
امارات و همچنین عربســتان ســعودی با 
سیاســت هــا و رویکردهــای ضدایرانی 
و جنــگ طلبانه رژیم صهیونیســتی تنها 
باعث مشــروعیت بخشــی به جنایت ها و 
اختالف افکنی های رژیم صهیونیســتی 
و مشــروعیت زدایی از خود می شود. این 
رویکرد اشتباه راه رسیدن به اعتماد متقابل 
میان کشورهای مسلمان منطقه را طوالنی 

و دشوارتر می کند.

»مالزی« هم جا زد
نخست وزیر مالزی، اعالم کرد که این کشور 
بنا به تحریم های آمریکا، روابط تجاری خود 
با ایران را کاهش می دهد و یا به طور کامل 
متوقف می کند.به گــزارش روزنامه ماالی 
میل، »مهاتیر محمد«، نخست وزیر مالزی 
درباره عدم دادوستد با ایران گفت: ما از این 
مسئله رنج خواهیم برد؛ اما با دیگر شرکای 
تجاری مان دادوســتد می کنیم تا از شدت 

این مسئله بکاهیم.
بــه گــزارش ایســنا، دونالــد ترامــپ، 
رییس جمهــور آمریکا، چنــدی پیش در 
جلســه شــورای امنیت تهدیــد کرد که 
هر کشــوری به روابــط تجاری خــود با 
 ایران ادامه دهــد، عواقب ایــن کارش را

 خواهد دید.

احمد سالک کاشانی
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: 
برخی نمایندگان از تــرس اینکه تعدادی از بیرون 
به آنها فشــار می آورند و ممکن اســت در معرض 
فشــارهایی قرار بگیرند و یا تخریب شوند، نگران 
بودند.دهقان اظهارداشت: البته قانون اساسی اصل 
را بر علنی بودن مجلس گذاشــته و همچنین قید 
کرده تمام مذاکرات مجلس باید پخش شــود.وی 
افزود: در آن زمان که این قانون تصویب شــد اصال 
دســتگاه الکترونیک وجود نداشت و همه با دست 
بلند کردن و قیام رای خــود را اعالم می کردند. آن 
زمان که می خواستند مذاکرات علنی برگزار شود 
می خواستند مجلس شیشــه ای و سالن شیشه ای 
باشد تا همه چیز روشن باشــد و این چیز جدیدی 
نیســت که برخی ها در مقابل این شفافیت تا این 
حد مقاومت می کنند.وی گفت: حتی بعد از اینکه 
دســتگاه الکترونیکی برای رای گیــری راه اندازی 
شــد نمایندگان با 2 و ۴ گفتــن رای خود را اعالم 
می کردند؛ اما متاســفانه به تدریج از قانون اساسی 

فاصله گرفته ایم.

برخی از ترس شان به 
شفافیت آرا، رای ندادند

عضو کمیسیون حقوقی مجلس: 

کافه سیاست

عکس  روز 

اولین فانتومی كه از آمریکا 
تحویل ایران شد

نخســتین دســته چهار فروندی فانتوم های 
ایرانی طی پروازی مستقیم از آمریکا به ایران، 
در 27 شــهریورماه 13۴7 وارد پایگاه هوایی 

مهرآباد تهران شدند.

درآمد افزایش نرخ ارز نصیب دولت نمی شود

پیشنهاد سردبیر:

نماینده مردم اصفهــان در مجلس با بیان اینکه 
FATF با هــدف کنترل، مهار و تغییر مســیر و 
براندازی نظام است،  گفت: مجلس، حریت خود 
را در مقابل این ســند اعالم خواهد کرد.سالک 
ادامه داد: اســتکبار جهانی قرارداد دیگری برای 
کنترل موشــک بســته و همچنین FATF را با 
۴ زیرمجموعــه پالرمو،  پولشــویی و دیگر لوایح 
منعقد کرد که این هم دقیقا بــه منظور کنترل 

صورت گرفت.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشــان کرد: 
اکنون عده ای می گویند اگــر مجلس FATF را 
تصویب نکند جمهوری اسالمی ایران را در لیست 
سیاه قرار می دهند؛ حرف ما این است ما ۴0 سال 
است در تحریم هستیم،  در شرایط فعلی هم که 
تحریم ها تشدید شــده، برجام هم که مشکلی را 
در این قضیه حل نکرد پس اکنون هم در لیست 

سیاه قرار داریم.

 FATF هدف 
تغییر مسیر كشورمان است

غالمرضا تاجگردون 
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

رییس ســازمان انرژی اتمی گفت:  پاســخ ادعای 
اسرائیلی ها را وزیر امور خارجه به زیبایی دادند؛ اما 
آنچه می توانم بگویم این است که قطعا از سازمان 

انرژی اتمی هیچ سندی بیرون نرفته  است.
صالحی از کشــورهای همســایه ایــران در حوزه 
خلیج فارس برای همکاری هســته ای با کشورمان 
دعوت کرد و ابــراز امیدواری کرد کــه همکاری 
هسته ای میان ایران و کشورهایی چون عربستان و 
امارات بتواند به کمرنگ شدن بی اعتمادی سیاسی 
میان این کشورها کمک کند. وی پیشنهاد تشکیل 
مجمع منطقه ای ایمنی هســته ای را ارائه کرده و 
هشدار داده  که اگر حادثه هسته ای رخ دهد امکان 
محدود کــردن تبعات آن به یــک محدوده مرزی 
خاص ممکــن نخواهد بود. معــاون رییس جمهور 
افزود: ســازمان انــرژی اتمی کامال ایــن ادعای 
مطرح شده از ســوی نتانیاهو را رد می کند. ما در 
مکان نام برده شــده هیچ گونــه فعالیتی نداریم؛ 
 البته می گویند عدو شــود ســبب خیــر اگر خدا 

خواهد. 

هیچ سندی از سازمان انرژی 
اتمی بیرون نرفته  است

رییس سازمان انرژی اتمی: 

رییس کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت : با توجه به سقف معین استفاده 
دولت از درآمدهای دالری و نفتی ، اگر نرخ دالر 
سه هزار تومان و یا ده هزار تومان باشد درآمد 
حاصله از افزایــش قیمــت آن نصیب دولت 

نخواهد شد.
غالمرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه 
و بودجه افزود: در برخی محافل و شبکه های 
مجازی مطرح شده است که درآمد حاصل از 
افزایش نرخ ارز به حســاب دولت و خزانه می 
رود، باید گفت این گونه نیســت، دولت برای 
اســتفاده از درآمد دالری و نفتی سقف دارد، 
110 هزار میلیارد تومان سقف برای برداشت 
دولت در نظر گرفته شده با این حساب چه دالر 
3 هزار تومان باشد چه 10 هزار تومان، قیمت 
نفت 30 یا ۸0 دالر شود ، سقف برداشت دولت 

مشخص است.

درآمد افزایش نرخ ارز 
نصیب دولت نمی شود

پیشخوان

بین الملل

   آیا ترامپ نگران اصالحات بی سابقه عربستان است؟  
تهدید پیامکی نمایندگان

»رحمانی فضلی« خواستار بركناری شد
رحمانی فضلی، در نامه ای به رییس جمهور، درخواســت کرد با توجه به گســتردگی اهداف، اختیارات و 
مسئولیت های ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، فرد دیگری به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر تعیین و منصوب شود.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، وزیر کشور با ارسال نامه ای به رییس 
جمهور، با اشاره به حکم تعیین رییس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور و ضرورت تمرکز ویژه در 
جهت تحقق منویات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص این ستاد، ضمن تشکر از حسن اعتماد 
رییس جمهور ، درخواست کرد، فرد دیگری به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین و منصوب شود.

در متن کامل این نامه آمده است: نظر به گستردگی اهداف، اختیارات و مسئولیت های معینه برای ستاد مذکور 
و ضرورت تمرکز ویژه در جهت تحقق منویات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این خصوص، لطفا دستور 
فرمایید، فرد دیگری به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین و منصوب شود تا بدین ترتیب زمینه 

وقت گذاری شایسته و پیگیری مناسب اهداف و برنامه های ستاد مورد اشاره مهیا شود.

بیماری روانی وزیر روحانی به خاطر »گرانی«
»محمد دامادی«، نماینده اصالح طلب ساری در مجلس و از امضاکنندگان استیضاح آخوندی، در بخشی از 
یک مصاحبه با شماره یکشنبه گذشته روزنامه »آرمان امروز« گفته است:»وزیری که خودش از وضع موجود 
افسردگی گرفته است، حتما نمی تواند کار کند. ما در شرایط فعلی مدیران و وزرایی می خواهیم که جسور و 
نترس و شجاع باشند. مدیری که در شرایط سخت وا بدهد یا فرماندهی که بترسد، هزار لشکر هم در اختیارش 
باشد قطعا شکســت خواهد خورد. امروز مدیرانی می خواهیم که به دل خطر بروند. بنده با بسیاری از وزرا و 
مدیران که خصوصی صحبت می کنم، بی انگیزگی در سخنان شان موج می زند.« دامادی می افزاید:این خیلی 
بد است که مدیران بی انگیزه بر سر کار باشند. مدیر بی انگیزه و خسته که نمی تواند نیروهای زیر دست خود را 
هدایت کند و امور دستگاه و وزارتخانه  را پیش ببرد؛ بنابراین خود دولت باید دست به تغییرات می زد. دولت 
خیلی کند عمل می کند، نمی دانم چه شیوه و مسیری را دنبال می کند که تا این حد کند پیش می رود. انتخاب 

پیرمردها نشان داد که دولت پیر و کند و محتاط است.

چهره ها

CFT تعویق در تصویب

منابع ارزی به چه کسانی 
تعلق گرفت

حکم اعدام برای 3 مفسد 
اقتصادی

علیرضا کریمیان
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چالش کاغذ، صنعت نشر را زمینگیر کرد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش مالیات ارزش افزوده
 در مبارزه با قاچاق کاال

بی تردید افزایش عدم شفافیت در اقتصاد کشور 
مهم ترین مانع برای یک سیستم مالیاتی است 
که در نظر دارد تا سهم قابل توجهی از هزینه های 
جاری کشــور را از محل درآمدهای مالیاتی، به 

ویژه مالیات های غیر مستقیم تامین کند. 
به اعتقاد کارشناســان، دولت از قســمت قابل 
توجهی از اقتصاد کشــور به دلیل فعالیت های 
غیررسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمی تواند 
مالیاتی دریافت کند و این امر ضربه مهلکی بر 
پیکره اقتصاد کشــور که وابستگی شدیدی به 

درآمدهای نفتی دارد،  می زند.
اما با وجود تمامی زوایای پنهان پدیده قاچاق، 
 راهکارهایی برای خارج ســاختن این پدیده از 
تاریک خانه اقتصاد زیرزمینی و شــفاف سازی 
فرآیند تجارت کاال و گــردش مبادالت کاال در 
کشور نیز وجود دارد. اگر چه پیشگیری از قاچاق، 
منطقی ترین و ساده ترین راهکار مقابله با این 
پدیده شوم اقتصاد به شمار می رود؛ اما در دنیای 
مدرن امروزی، حتــی در صورت ورود کاالهای 
قاچاق به داخل مرزهای یک کشور نیز می توان 

به شیوه ای اثربخش به مواجهه با آن اقدام کرد.
امروزه ایجاد نظام های مالیاتی متکی بر مصرف 
همچون نظام مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل 
شفافیتی که در تمامی مســیر مبادالت کاال از 
مبدأ تا مقصد ) مصرف کننده نهایی ( به وجود 
می آورند، از موثرترین شــیوه ها برای مقابله با 
قاچاق به شــمار می روند. از همین رو،  بسیاری 
ازکشورهای توسعه یافته از چندین دهه گذشته، 
این نظام مالیاتی را به اجرا در آورده و از مزایای 

متعدد آن بهره مند شده اند.
این نوع مالیات در درجه اول به نفع تولید کننده 
داخل و به ضرر دالالن و واسطه گرانی است که 
بدون زحمت در تولید، بــا خرید و فروش مکرر 

باعث عدم شفافیت و التهاب بازار می شوند.

بازار

توستر

به گزارش مرکز آمار ایران؛
اصفهان؛ دارای کمترین نرخ 

تورم استانی
مرکز آمار ایران، گزارش نرخ تورم اســتان ها را 
منتشر کرد. این گزارش نشــان می دهد که در 
شهریورماه، استان سیستان و بلوچستان با تورم 
ماهانه 10/2درصد نســبت به مرداد، رکورددار 
گرانی در بین اســتان های کشــور است. پس از 
آن، استان های چهارمحال و بختیاری و لرستان 
قرار دارنــد. از طرف دیگر، کرمــان، هرمزگان و 
اصفهان ســه اســتانی بودند که در شهریورماه، 
شاهد کمترین نرخ تورم اســتانی بوده اند. طبق 
این گزارش، تــورم ماهانه اســتان تهــران در 
 شهریور ماه 5 درصد و خراسان رضوی 5/5درصد 

بوده است.

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد 
استان خبر داد:

 واریز بسته حمایتی دولت 
به حساب ۱۵۱هزار مددجو

کمک هزینه خرید کاالی ضروری به حساب بیش 
از 151هزار مددجوی اصفهانی واریز شد.معاون 
حمایت و ســامت اداره کل کمیتــه امداد امام 
خمینی)ره( اســتان اصفهان گفت: ابتدای مهر 
برای حمایت از خانواده های نیازمند زیر پوشش 
کمیته امداد، این تعداد ســبد کاالی ضروری به 
حساب سرپرستان خانوار واریز شد.جال یزدانی 
افزود: در قالب این طرح حمایتی، خانوارهای یک 
نفره 40 هزار، دو نفره 80هزار، سه نفره 100هزار، 
چهار نفره 115هزار، پنج نفره 130هزار و شش 
نفره و باالتر هم 145هــزار تومان در این مرحله 
کمک هزینه خرید سبد کاالی ضروری دریافت 
کردند.وی مشموالن دریافت این بسته حمایتی 
را تنها مجاز به خرید کاالی ضروری دانســت و 
گفت: بســته حمایت غذایی دولت تنها در قالب 
 خرید از فروشگاه های طرف قرار داد امکان پذیر

 است.

مدیرعامل شرکت گاز استان:
۵00 میلیون مترمکعب گاز 

 مصرفی در اصفهان
 ثبت کنتورها نمی شود

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: ساالنه 
500 میلیون مترمکعب گاز این استان در کنتورها 

ثبت نمی شود.
 ســید مصطفی علوی در آیین تکریــم و معارفه 
رییــس اداره گاز تیــران افــزود: 500 میلیون 
مترمکعب گاز ثبت نشده مربوط به اختاف میزان 
بهای گاز دریافتی و میزان مصرف مشترکان است 

که حساب نمی شود.
وی بیان کرد: همواره در شــبکه گازرسانی و در 
مراحل تولید، انتقــال و توزیع مقداری از گاز هدر 
می رود که برداشــت غیر مجاز، نشت و مشکات 

کنتور از جمله عوامل عدم ثبت در کنتور است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان اصاح 
کنتورها، شناسایی لوله های دارای نشتی و نظارت 
بر انتقال را برای کاهش این معضل مهم خواند و 
گفت: اسراف و گاز محاسبه نشده، خسارت های 
زیادی را به شــرکت گاز و منابع انرژی کشور وارد 

می کند.
وی با بیان اینکه نگهداری شبکه های انتقال گاز 
هزینه زیــادی در بر دارد ، گفت: ســاالنه 2 هزار 
میلیارد ریال دراستان اصفهان برای نگهداری شبکه 
انتقال گاز مشترکان هزینه می شود که با نظارت 
بیشتر بر انتقال و مصرف گاز می توان این هزینه ها 

را کاهش داد.
علوی، با اشــاره به اینکه بــرای مدیریت مصرف 
گاز نیازمنــد ایده های خاق و اســتفاده صحیح 
مشترکان هســتیم ، افزود : اســتفاده بی رویه از 
انرژی برای کشور چالش ساز است و کاهش منابع 
گاز منجر به کاهــش افت فشــار گاز در مناطق 
مختلف کشور و بروز مشکات اقتصادی و اجتماعی 
می شود. وی یادآوری کرد: توسعه خدمت رسانی 
با بهره گیری از شــرکت های خصوصی و کاهش 
تصدی گری دولتی و شرکت گاز در حوزه انتقال و 

خدمات رسانی از سیاست های این شرکت است.
در این آیین از محمدتقی تسلیمی، رییس سابق 
اداره گاز تیــران و کرون قدردانــی و محمدرضا 

بهزادیان به جای او معرفی شد.
در استان اصفهان 70 درصد گاز طبیعی در بخش 
صنعت و نیروگاه، 20 درصــد در بخش خانگی و 

مابقی در بخش های دیگر مصرف می  شود.
99/6درصد جمعیت شهری و 95 درصد جمعیت 
روستایی استان اصفهان از گاز طبیعی برخوردار 

هستند.

TSF02 توستر اسمگ مدل

2,469,000
تومان

869,000
تومان

ZTS 2910 M توستر زلمر مدل

TT2200 Invent توستر تفال مدل

 420,000
تومان

اگر چه باال رفتن لحظه ای قیمت کاالها، دیگر 
موضوع جدیدی نیســت؛ اما آنچه این روزها 
زیاد به چشم می آید موج تایید و تکذیب هایی 
است که از ســوی دولتی ها در مورد افزایش 
قیمت ها شنیده می شــود؛ اما در عمل مردم 
شــاهد اتفاقات دیگری هستند. لبنیات، نان 
و لوازم خانگی صدر نشین گرانی های بدون 
مجوز هســتند، آن هم در زمانــی که دولت 
ادعای کنترل بیشتر بر بازار این محصوالت را 
دارد ولی عمال برخورد خاصی از سود نهادها 
و سازمان های مربوطه برای جلوگیری با این 
افزایش قیمت ها یا گران فروشــی ها  صورت 
نمی گیرد و گویا تولید کنندگان و فروشندگان 
براســاس یک مجوز نانوشــته، این افزایش 
قیمت ها را اعمال می کننــد و هیچ نگرانی 
 هم از پاســخگویی به هیچ مرجــع قانونی 

ندارند. 
در حالی که صنایع لبنی طبق عادت همیشگی، بدون 
مجوز و خودسرانه قیمت محصوالت شان را افزایش 
داده اند، از سوی ستاد تنظیم بازار اعام شد که هیچ 
قیمت جدیدی از سوی کارگروه تنظیم بازار برای این 
بخش مصوب نشده و کارخانه ها در صورت افزایش 
قیمت، تخلف کرده اند؛ اما مشخص نیست چرا با این 

تخلفات برخورد نمی شود!؟ 
طــی هفته هــای گذشــته محصــوالت لبنی در 
برندهای مختلف با افزایش قیمت مواجه شــد؛ به 
عنوان مثال شــیر کم چرب یک و نیــم لیتری که 
اخیرا با افزایش قیمــت به 3500 تومان رســیده 
بود، با قیمت 4000 تومانــی در برخی از برندهای 
مطرح در بازار عرضه شــد.  این در حالی اســت که 
براســاس آخرین مصوبه کارگروه تنظیــم بازار در 
تاریخ سوم مردادماه امســال، این محصول حداکثر 
باید 2950 تومان قیمت گذاری شود و نرخ مصوب 
دیگر محصوالت لبنی را نیز تصویــب و اباغ کرده 
است که البته تقریبا هیچ کدام از برندهای مطرح و 
موجود در بازار آن را رعایت نکرده و به غیر از شیر کم 
چرب 1/5 لیتری دیگر محصوالت لبنی هم مشمول 
 این افزایش قیمت شده و هیچ کدام از این تخلفات

 جا نمانده اند.
به نظر می رسد این بار هم مانند دفعات گذشته باال 
بردن خودسرانه قیمت ها توســط تولید کنندگان 
برای دولت چاره ای نمی گذارد تــا بار دیگر قیمت 

این محصــوالت را به 
 صورت رسمی افزایش 

دهد.
نان باالخره گران 

شد
طی هفته هــای اخیر 
و روزهای پیش از آن، 
گرانی های غیر رسمی 

در بازار نان کشور شروع شد؛ هر چند که به روال همه 
گرانی های غیر مجاز، دولت این مســئله را تکذیب 
کرد؛ اما در نهایت به صورت رسمی گرانی نان تایید 
شد. در همین زمینه معاون وزیر صنعت با بیان اینکه 
رییس جمهور اجازه افزایش سراسری قیمت نان را 
نداده اســت، گفت: رییس جمهور  اجازه داده  فقط 
 در مراکز اســتان ها افزایش نرخ تا سقف 10 درصد

 انجام شود. 
»حسن یونس سینکی« در خصوص افزایش قیمت 
نان در کشور گفت: در ســال 97 ، با دستور رییس 
جمهور هیچ دستگاهی اجازه تصمیم گیری در مورد 
افزایش ملی قیمت نان را نــدارد؛ اما روحانی  اجازه 
داده در مراکزاســتان ها با بررســی در ستاد تنظیم 
بازار و با تایید شورای تامین استان ها، افزایش قیمت 
حداکثر تا سقف 10 درصد صورت گیرد، به این معنا 

که شوراهای تامین استان ها و 
ســتادهای تنظیم بازار اجازه 
خواهند داشت تا سقف تعیین 
شده، مجوز افزایش قیمت نان 

را صادر کنند. 
معــاون وزیر صنعــت افزود: 
این مجــوز فقط در ســطح 
اســتانی و منطقه ای بوده و 
هیچ گونه افزایش سراســری و ملی برای قیمت نان 
اتفاق نخواهد افتاد. با این وجود اما نان در شهرهای 
بزرگ بیش از 10 درصد گران شده و قیمت ها بدون 
مجوز و نظارت همچنان در حال افزایش اســت. این 
در حالی اســت که نان و لبنیات از جمله کاالهایی 
هســتند که قیمت گذاری آنها تابع فرآیند خاصی 
اســت و هرگونه افزایش قیمتی در مورد این کاال ها 
 بایــد از طریــق کارگــروه ســاماندهی آرد و نان و
  ســتاد تنظیم بازار انجام شــود و روال بدین گونه 
 بوده که هر گونــه افزایش قیمت ایــن محصوالت 
 بــدون مجــوز قانونی تخلف محســوب می شــده

 است.
کاالهایی که از نظارت خارج شده اند

با توجه به اتفاقات که در سطح عرضه می افتد، ظاهرا 
این کاالها از شــمول قیمت گذاری خارج شــده اند 

و اصناف مربوطــه و تولید کنندگان بــدون مجوز و 
یا با مجوز غیر رســمی که ظاهرا از ســوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به آنها داده 

می شود، اقدام به قیمت گذاری می کنند. 
 چندی پیش هم رییس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی اعام کرد که مجوز افزایش 20 تا 30 درصدی 
قیمت لوازم خانگی از ســوی ســازمان حمایت به 
تولید کنندگان لوازم خانگی داده اســت؛ البته دادن 
مجوز غیر رســمی افزایش قیمت به تولید کنندگان 
لوازم خانگی در حالی است که قیمت لوازم خانگی در 
بازار از هیچ قانون و قاعده ای پیروی نمی کند و هیچ 
نهاد و ســازمانی هم تاکنون برای کنترل قیمت این 

کاالها وارد نشده است.
بنابراین با جمع بندی از وضعیت پیش آمده در قیمت 
نان، لبنیات و حتی لــوازم خانگی این نتیجه حاصل 
می شود که نهادها، ســازمان ها و مقام های مسئول 
در حوزه قیمت گذاری کاال و تنظیم بازار شــاید به 
دلیل ناتوانی در کنترل بازار تســلیم شرایط شده اند 
و برای اینکه تولید کنندگان را راضی نگه دارند، مجوز 
افزایش قیمت به صورت غیر رسمی به آنها می دهند 
و از طرفی به مصرف کننده هــم اعام می کنند که 
هر گونه افزایش قیمت بدون مجوز قانونی و رسمی 

تخلف است!

لبنیات و لوازم خانگی در صدر
  تاخت و تاز بدون مجوز گرانی ها در بازار ادامه دارد؛  

مدیر کل استاندارد اصفهان از صدور سه نشان اســتاندارد حال برای محصوالت غذایی در این استان در یک سال 
گذشته خبر داد.غامحسین شفیعی افزود : نشان استاندارد حال در استان اصفهان برای دو واحد تولید گوشت مرغ و 
یک واحد تولید گوشت قرمز صادر شده است.وی با اشاره به اینکه صدور نشان استاندارد حال از سال گذشته در این 
استان آغاز شده است، اظهارداشت : همه واحد های غذایی و غیر غذایی مانند بهداشتی می توانند در صورت داشتن 
شرایط و ضوابط الزم برای اخذ نشان حال اقدام کنند.شفیعی تاکید کرد که این نشان در سطح بین المللی دارای 

اعتبار است و شرکت های صادراتی می توانند از این فرصت به خوبی استفاده کنند.

سه نشان استاندارد حالل 
در استان اصفهان صادر 

شد

خبر

  عکس روز

برداشت و خشک کردن پسته در مهریز یزد
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه در سال های اخیر نیمی 
از چاه های غیرمجاز بر اثر کاهش شدید منابع آب زیرزمینی خشک شده اند، گفت: وقتی در آمارها از 
تعداد چاه های غیرمجاز یاد می شود، در جامعه این شبهه به وجود می آید که همکاران ما در حوزه آب 
منطقه ای و دیگر سازمان های مرتبط، در راستای مسدود کردن این شمار از چاه ها اقدامی نکرده اند؛ 
اما از سال 84 تاکنون حدود 5150 چاه غیرمجاز در سطح استان پر و مسلوب المنفعه شده اند.ساسانی 
تاکید می کند: در شرایط کنونی با توجه به ممنوعه بودن دشت های استان، هیچ مجوزی برای حفر 

چاه به کسی داده نمی شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای با بیان اینکه حــدود 43 هزار و 480 حلقه چاه 
مجاز درسطح استان اصفهان وجود دارد، می گوید: طرح نصب کنتورهای فهام و حجمی با همکاری 
ما و شرکت برق در راستای کنترل هوشــمند مقدار برداشت از منابع آب زیرزمینی در حال اجراست 
که در صورت تامین منابع مالی و تجهیز چاه های مجاز به این کنتورها از اضافه برداشــت ها به طور 
چشمگیری جلوگیری می شود. وی می افزاید: اجرای طرح اصاح و تعدیل پروانه بهره برداری چاه های 
مجاز کشاورزی در سطح استان اصفهان از دیگر اقداماتی است که براساس آن مقدار برداشت از منابع 
آب در هر منطقه اصاح و در صورت لزوم تعدیل می شود.ساسانی، با بیان اینکه با وجود هوشمندسازی 
و کنترل چاه های مجاز، همچنان معضل اضافه برداشــت از منابع آب زیرزمینی وجود دارد، تصریح 
می کند: اضافه برداشت موجب پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی، خشک شدن و کاهش آب دهی 
قنات ها و آبخوان ها می شــود که پیامدها و خســارت های جبران ناپذیری برای طبیعت و منابع آبی 

کشور به همراه دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان:

معضل اضافه برداشت همچنان وجود دارد
برداشت پسته در علی آباد چهل گزی، سرزمین طالی سبز و از توابع شهرستان 

مهریز،دیار مهر و مهرورزی در استان یزد

رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان با اشــاره به مشــکات صنعت 
چاپ گفت: از دالیل مهم ایجاد التهاب در ایــن صنعت همانند دیگر 
حوزه ها، موضوع تحریم هاســت؛ البته سوء استفاده های اشخاصی که 
به دنبال ایجاد شرایط التهاب هســتند، به این اوضاع نابسامان دامن 
زده است.محمد علی انصاری پور با بیان اینکه صنعت چاپ مادر صنایع 
دیگر اســت، افزود: این موضوع اهمیت هم افزایی بیش از پیش دولت 
و تصمیم گیرندگان در حوزه کاغذ را می طلبد؛ زیــرا صنایع دیگر در 
موضوع بسته بندی و ارائه کاال، حتی صنایع دارویی و غذایی به نوعی به 
چاپ وابسته است. وی با بیان اینکه اوضاع نابسامان دالر تاثیر بسزایی 
در تمامی صنایــع و حوزه ها از جمله صنعت چــاپ دارد،عنوان کرد: 

کاغذ و مقو ا  اصل نهاده  صنعت چاپ است و قطعا با نرسیدن کاغذ به 
چاپخانه ها،عما فعالیت این واحد های صنفی متوقف می شوند.رییس 
اتحادیه چاپخانه داران اصفهان با اشاره به وضعیت چاپ مطبوعات اظهار 
کرد: مطبوعات هم منوط به واردات کاغذ است؛ زیرا میزان کاغذ تولید 

شده در کشور، پاسخگوی نیاز کاغذ مطبوعات نیست.
وی افزود: اگر دولتمردان سیاســت گزاری درستی برای واردات کاغذ 
انتخاب نکنند، با مشکات جدی در حوزه مطبوعات  مواجه خواهیم بود. 
انصاری پور با بیان اینکه مواد اولیه در حوزه صنعت چاپ مختص کاغذ 
نیست، تصریح کرد: تمامی مواد مصرفی از جمله مرکب و الکل وموارد و 

ملزومات دیگر صنعت چاپ، وارداتی هستند.

مرضیه محب رسول

سکه تمام 
بهار آزادی

4,476,000
تومان

2,431,000نیم سکه
تومان

1,331,000ربع سکه
تومان

   691,000 سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

462,860
تومان

      قیمت سکه و طال

نان در شهرهای بزرگ بیش 
از 10 درصد گران شده و 

قیمت ها بدون مجوز و نظارت 
همچنان در حال افزایش است

رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان:
چالش کاغذ، صنعت نشر را زمینگیر کرد
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مفاد آراء
7/177 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 و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات 
متقاضیان و امالم مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 

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

1- رای شماره 7815  مورخ 97/05/18  خانم زهرا آقاکوچکی   فرزند محمد علی بشماره 
کالسه 0380 و به شماره شناسنامه 19744 صادره به شماره ملی 1140196987 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 138/10 مترمربع از پالک  
775  فرعی از 106  اصلی واقع در صحرا پیوندها   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 53 دفتر 718  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شماره 7814  مورخ 97/05/18  آقای اسداله آقاکوچکی   فرزند ناد علی بشماره 
کالسه 0379 و به شماره شناسنامه 131 صادره به شماره ملی 1141667630 نسبت به 3 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 138/10 مترمربع از پالک  775  
فرعی از 106  اصلی واقع در صحرا پیوندها   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 311 دفتر 335  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شــماره 7613  مورخ 97/05/15  آقای محمد علی مجیری اندانی فرزند کریم  
بشماره کالســه 2157 و به شماره شناسنامه 94 صادره به شــماره ملی 1141510091 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 228/50 مترمربع از پالک  287 فرعی از 
110  اصلی واقع در صحرا کک موش اندان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه ارائه قولنامه از مالک رسمی سکینه اشــرفی ثبت در صفحه 35 دفتر 212  و 

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

4- رای شماره 7625  مورخ 97/05/15  خانم مریم یحیایی فروشانی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 0679 و به شماره شناســنامه 543 صادره به شماره ملی 1141082586 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی  به مساحت 111/25 مترمربع از پالک  46 
فرعی از 173  اصلی واقع در اراضی شمال شهر   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه لز مالک رسمی سید علی اکبر نوربخش مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
5- رای شماره 7840 مورخ 97/05/18  آقای رســول فخاری  فرزند رمضانعلی  بشماره 
کالسه 0771 و به شماره شناســنامه 4284 صادره به شماره ملی 1142270882 نسبت 
به ششدانگ  یکباب دامداری به مساحت 183 مترمربع پالک 2111 فرعی از 113 اصلی  
واقع در بوستان ســهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 481 

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

6- رای شماره 7841 مورخ 97/05/18  آقای رســول فخاری  فرزند رمضانعلی  بشماره 
کالسه 0772 و به شماره شناسنامه 4284 صادره به شماره ملی 1142270882 نسبت به 
ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 157/40 مترمربع پالک 2111 فرعی 
از 113 اصلی  واقع در بوستان سهم خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 481 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شــماره 7819 مورخ 97/05/18  خانم کوکب حبیبی  فرزند حسین آقا  بشماره 
کالسه 0423 و به شماره شناسنامه 564 صادره به شماره ملی 4171278074 نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 137/09 مترمربع پالک 559 فرعی 
از 99 اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه 
و وکالتنامه از ورثه عباســعلی هوازاده ســند 21205 مورخ 21/02/16  مالحظه و محرز 

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

8- رای شماره 7818 مورخ 97/05/18  آقای منصور رشیدی  فرزند محمد  بشماره کالسه 
0422 و به شماره شناسنامه 922 صادره به شماره ملی 1129213706 نسبت به 4 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 137/09 مترمربع پالک 559 فرعی از 99 اصلی  
واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه و وکالتنامه 

از ورثه عباسعلی هوازاده سند 21205 مورخ 21/02/16  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 8240 مورخ 97/05/24  آقای سید غالمحســین دادور  فرزند سید بندر  
بشماره کالسه 0813 و به شماره شناسنامه 7594 صادره به شماره ملی 1128886332 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 151/18  مترمربع پالک 843  فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی یداهلل فخاری ســند 12535 مورخ 47/02/19 دفترخانه 63 و فرم عدم دسترسی  

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

10- رای شــماره 7829 مورخ 97/05/18  خانم طیبه شــکرانی  فرزند محمود  بشماره 
کالسه 0322 و به شماره شناسنامه 25069 صادره به شماره ملی 1140242350 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 180 مترمربع پالک 737  فرعی از 
158  اصلی واقع در صدر آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع االواسطه 

از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 13 دفتر 170 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

11- رای شــماره 7828 مورخ 97/05/18  آقای حسن پریشانی فروشانی  فرزند ماشاهلل  
بشماره کالسه 1119 و به شماره شناسنامه 1039 صادره به شماره ملی 1141132699 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 180 مترمربع پالک 737  
فرعی از 158  اصلی واقع در صدر آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
االواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 13 دفتر 170 مالحظه و محرز گردیده 

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

12- رای شــماره 7842 مورخ 97/05/18  آقای محمد جواد مالکریمی خوزانی  فرزند 
ابوتراب  بشماره کالســه 0376  و به شــماره شناســنامه 3409 صادره به شماره ملی 
1141236788 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب کارگاه  به مساحت 495/52 
مترمربع پالک 19   فرعی از 157 اصلی واقع در علی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی اصغر حبشی ثبت در صفحه 184 دفتر 31 و ارائه 

وکالتنامه از وراث اصغر حبشی مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13- رای شماره 7843 مورخ 97/05/18  آقای مجتبی مالکریمی خوزانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 0377  و به شماره شناســنامه 182 صادره به شماره ملی 1141648660 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب کارگاه  به مساحت 495/52 مترمربع پالک 
19   فرعی از 157 اصلی واقع در علی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی اصغر حبشی ثبت در صفحه 184 دفتر 31 و ارائه وکالتنامه از 

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

14- رای شــماره 7810 مورخ 97/05/18  خانم فیروزه رضایی  فرزند نادعلی  بشــماره 
کالسه 0637 و به شماره شناسنامه 521 صادره به شماره ملی 1141082365 نسبت به 
ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 101/67 مترمربع پالک 91  فرعی از 82 اصلی واقع 
در سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6428  مالحظه 

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

15- رای شماره 7813 مورخ 97/05/18  آقای شاهپور ملک زاده خوزانی  فرزند سیف اله  
بشماره کالسه 1045 و به شماره شناسنامه 1115 صادره به شماره ملی 1141213796 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 152/70  مترمربع پالک 450   فرعی از 87  
اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه از 

مالکین رسمی رضوان براتی و بیگم ملک پور مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16- رای شماره 7614 مورخ 97/05/15  آقای روح اله حبیبی پور  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 1828 و به شماره شناسنامه 4160634893 صادره به شماره ملی 4160634893 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 97/50 مترمربع پالک 504  فرعی از 157 
اصلی واقع در علی آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه ارائه 
وکالتنامه از مالک رسمی اکبر روشن مهر ثبت در صفحه 344 دفتر 356 مالحظه و محرز 

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

17- رای شماره 5797 مورخ 97/04/09  خانم محبوبه طاهری محمودآبادی   فرزند حسن  
بشماره کالسه 0189 و به شماره شناسنامه 32 صادره به شماره ملی 5110657505 نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 169/52 مترمربع پالک 943  
فرعی از 107 اصلی واقع در صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 317 دفتر 442   و مالحظه و 

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

18- رای شماره 5856 مورخ 97/04/10  آقای علی اصغر شیروی خوزانی   فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 0188 و به شماره شناســنامه 958 صادره به شماره ملی 1141096579 
نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 169/52 مترمربع پالک 
943  فرعی از 107 اصلی واقع در صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 317 دفتر 442   و مالحظه 

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

19- رای شماره 7727 مورخ 97/05/17  خانم مریم عابدی   فرزند عبدالرسول  بشماره 
کالسه 1395 و به شماره شناسنامه 3733 صادره به شماره ملی 1141308071 نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 87/75  مترمربع پالک 1074  فرعی 
از 107 اصلی واقع در بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 8850 

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

20- رای شماره 7736 مورخ 97/05/17  آقای اسماعیل ماندگاری   فرزند علی  بشماره 
کالسه 1396 و به شماره شناسنامه 3353 صادره به شماره ملی 1141236222 نسبت به 
2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 87/75  مترمربع پالک 1074  فرعی 
از 107 اصلی واقع در بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 8896 

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

21- رای شــماره 7639 مورخ 97/05/15 خانم فاطمه مجیری اندانی   فرزند عبدالرضا  
بشماره کالســه 1613 و به شــماره شناســنامه 1130585395 صادره به شماره ملی 
1130585395 نسبت به 0/75 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 
165/85 مترمربع پالک 2976  فرعی از 85 اصلی واقــع در خوزان بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل سند 6725 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شــماره 7640 مورخ 97/05/15 آقای محمدحســین مجیری اندانی   فرزند 
عبدالرضا  بشماره کالسه 1612 و به شماره شناسنامه 1130958566 صادره به شماره ملی 
1130958566 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 
165/85 مترمربع پالک 2976  فرعی از 85 اصلی واقــع در خوزان بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل سند 6726 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23- رای شــماره 7641 مورخ 97/05/15 خانم زهرا مجیری اندانــی   فرزند عبدالرضا  
بشماره کالســه 1611 و به شــماره شناســنامه 1130872335 صادره به شماره ملی 
1130872335 نسبت به 0/75 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 
165/85 مترمربع پالک 2976  فرعی از 85 اصلی واقــع در خوزان بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل سند 6723 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شــماره 7642 مورخ 97/05/15 خانم اعظم اصغری اندانی   فرزند ابوالقاسم  
بشماره کالسه 1610 و به شماره شناسنامه 14412 صادره به شماره ملی 1140517503 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 165/85 مترمربع 
پالک 2976  فرعی از 85 اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل سند 6724 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 7643 مورخ 97/05/15 خانم فاطمه مجیری اندانی   فرزند عبدالرضا  
بشماره کالســه 1604 و به شــماره شناســنامه 1130585395 صادره به شماره ملی 
1130585395 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 226/77 
مترمربع پالک 163  فرعی از 114 اصلی واقع در شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 10070 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26- رای شــماره 7644 مورخ 97/05/15 آقای محمد حســین مجیری اندانی   فرزند 
عبدالرضا  بشماره کالسه 1606 و به شــماره شناسنامه 1130958566 صادره به شماره 
ملی 1130958566 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 226/77 
مترمربع پالک 163  فرعی از 114 اصلی واقع در شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 10071 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شــماره 7645 مورخ 97/05/15 خانم اعظم اصغری اندانی   فرزند ابوالقاسم  
بشماره کالسه 1607 و به شماره شناسنامه 14412 صادره به شماره ملی 1140517503 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 226/77 مترمربع پالک 163  
فرعی از 114 اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

10072 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28- رای شــماره 7646 مورخ 97/05/15 خانم زهرا مجیری اندانــی   فرزند عبدالرضا  
بشماره کالســه 1608 و به شــماره شناســنامه 1130872335 صادره به شماره ملی 
1130872335 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 226/77 
مترمربع پالک 163  فرعی از 114 اصلی واقع در شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 10069 مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
29- رای شــماره 8685 مورخ 97/05/27  آقای فتحعلی رحمتی اندانی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 0197 و به شماره شناسنامه 3006 صادره به شماره ملی 1140553674 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 3 طبقه  به مساحت 252  مترمربع پالک 
36  فرعی از 73 اصلی واقع در صحرای جوتنده بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی رضوان کازرونی سند 22491 مورخ 49/11/20 دفترخانه 

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

30- رای شماره 8689 مورخ 97/05/27  خانم اقدس موسوی اندانی  فرزند سید حسن  
بشماره کالسه 0661 و به شماره شناسنامه 29 صادره به شماره ملی 1141535815 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه 3 طبقه  به مساحت 252  مترمربع پالک 36  
فرعی از 73 اصلی واقع در صحرای جوتنده بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی ســند 22491 مورخ 49/11/20 دفترخانه 73 ارائه فرم عدم 

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

31- رای شماره 8693 مورخ 97/05/27  خانم مهناز کاظمی اندانی  فرزند فتح اله  بشماره 
کالسه 0662 و به شماره شناسنامه 20629 صادره به شماره ملی 1140205846 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه 3 طبقه  به مساحت 252  مترمربع پالک 36  
فرعی از 73 اصلی واقع در صحرای جوتنده بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از مالک رسمی رضوان کازرونی سند 22491 مورخ 49/11/20 دفترخانه 73 

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

32- رای شماره 5724 مورخ 96/04/06  خانم زهرا حاج کرمی خوزانی  فرزند عزت اهلل  
بشماره کالسه 0354 و به شماره شناســنامه 619 صادره به شماره ملی 1141276615 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 180  مترمربع پالک 728 
فرعی از 158 اصلی واقع در صدر آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 183 دفتر 157 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 5723  مورخ 96/04/06  آقای تقی رضایــی خوزانی  فرزند قنبرعلی  
بشماره کالسه 0355 و به شماره شناسنامه 2998 صادره به شماره ملی 1141198630 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 180  مترمربع پالک 728 
فرعی از 158 اصلی واقع در صدر آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت در صفحه 183 دفتر 157 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 7000 مورخ 96/05/06  خانم معصومه اسمعیلی  فرزند یحیی  بشماره 
کالسه 0695 و به شماره شناسنامه 755 صادره به شــماره ملی 1142487253 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به انضمام ثمنیه اعیانی به مساحت 170/30  
مترمربع پالک 1275 فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آبــاد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 50105 مورخ 94/06/09 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شــماره 6999 مورخ 96/05/06  آقای مهدی رشــیدی  فرزند عبدالرســول  
بشماره کالسه 0436 و به شماره شناســنامه 988 صادره به شماره ملی 1110809255 
نسبت به 4 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به انضمام ثمنیه اعیانی به مساحت 
170/30  مترمربع پالک 1275 فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 50105 مورخ 94/06/09 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

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

36- رای شــماره 4066 مورخ 96/03/12  خانم زهرا طاهری خوزانــی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 0286 و به شماره شناسنامه 69 صادره به شماره ملی 1141546108 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 254/80  مترمربع پالک 223 فرعی 
از 82 اصلی واقع در صحرا سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 104  دفتر 240 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37- رای شماره 4063 مورخ 96/03/12  آقای ســیف اله کاملی  خوزانی  فرزند حسن  
بشماره کالسه 0289 و به شماره شناســنامه 294 صادره به شماره ملی 1141513153 
نســبت به 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 254/80  مترمربع 
پــالک 223 فرعی از 82 اصلــی واقع در صحرا ســکه الزهرا خــوزان  بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 513  دفتــر 91 مالحظــه و محرز 

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

38- رای شماره 4064 مورخ 96/03/12  خانم اکرم کارخیران جعفرآبادی  فرزند رسول  
بشماره کالسه 0288 و به شماره شناسنامه 1084 صادره به شماره ملی 1142490645 
نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 254/80  مترمربع پالک 223 
فرعی از 82 اصلی واقع در صحرا سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 436  دفتر 542 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

39- رای شــماره 4065 مورخ 96/03/12  خانم زینب علیخانی فرادنبه  فرزند غالمرضا  
بشماره کالســه 0287 و به شــماره شناســنامه 1271585316 صادره به شماره ملی 
1271585316 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 254/80  
مترمربع پــالک 223 فرعــی از 82 اصلی واقع در صحرا ســکه الزهرا خــوزان  بخش 
 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 513  دفتر 91 مالحظه و محرز 

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

40- رای شــماره 7479 و 7478 مورخ 97/05/10  آقای ســید مهدی و ســید محمد  
طاهرپور   فرزند سید مصطفی  بشماره کالسه 0739 و 0751 و به شماره شناسنامه 238 
و 395 صادره به شــماره ملی 1284571645 و 1291023471 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 153/74 مترمربع پالک 2135 و 2257  فرعی از 
107  اصلی واقع در صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

12611 و 12610 و 11499 و 11498  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شــماره 7477 و 7476 مورخ 97/05/10  آقای ســید مهدی و ســید محمد  
طاهرپور   فرزند سید مصطفی  بشماره کالسه 2081 و 0753 و به شماره شناسنامه 238 
و 395 صادره به شــماره ملی 1284571645 و 1291023471 نسبت به 3 دانگ مشاع 
از ششدانگ  یکباب مغازه  به مساحت 91/80 مترمربع پالک 2135 فرعی از 107  اصلی 
واقع در صحرای بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12611 و 

12610 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 5680 مورخ 97/04/06  آقای ولی اله فرهادی سدهی  فرزند رحمت 
اله  بشماره کالســه 0108 و به شماره شناســنامه 1740470771 صادره به شماره ملی 
1740470771 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 113 مترمربع پالک 88  
فرعی از 113  اصلی واقع در صحرای بوستان ســهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل سند 7539 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شماره 5634 مورخ 97/04/05  آقای حجت اله فرهادی سدهی  فرزند رحمت 
اله  بشماره کالســه 0119 و به شماره شناســنامه 1740882921 صادره به شماره ملی 
1740882921 نسبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 115 مترمربع پالک 622  
فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

101678 مورخ 94/04/28 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شــماره 7437 مورخ 97/05/10  خانم فاطمه گورویی  فرزند علی یار  بشماره 
کالسه 0103 و به شماره شناسنامه 799 صادره به شماره ملی 5759459457 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 220 مترمربع پالک 687  فرعی از 111  اصلی واقع در 
صحرای نخود جاری اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 

158 دفتر 623 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شــماره 6657 مورخ 97/05/01  خانم اعظم مانــده کاری اندانی  فرزند حیدر  
بشماره کالسه 3049 و به شماره شناسنامه 1539 صادره به شماره ملی 1290549745 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 102/20 مترمربع پالک 705  فرعی از 112  
اصلی واقع در صحرای ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 68 و 65  دفتر 416  و مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شماره 6191 مورخ 97/04/24  خانم مهری شتابی آذونبالغی  فرزند فریدون  
بشماره کالسه 0223 و به شماره شناســنامه 552 صادره به شماره ملی 1141066386 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 203/60 مترمربع پالک 20  
فرعی از 82  اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 11937 مورخ 87/03/30 دفترخانه 42  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شماره 6051 مورخ 97/04/14  آقای غالم کاظمی  فرزند محمدکریم  بشماره 
کالسه 1425 و به شماره شناسنامه 466 صادره به شماره ملی 4171406171 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 155/97 مترمربع پالک 692  فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از رضا محمدی 

ثبت در صفحه 46 دفتر 163  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شماره 6050 مورخ 97/04/14  خانم زهرا محمدی جوآبادی  فرزند غالمعلی  
بشماره کالسه 1291 و به شماره شناسنامه 8 صادره به شماره ملی 1142194493 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 117/24 مترمربع پالک 695  فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 3606 مورخ 54/05/26 

دفترخانه 73 ثبت در صفحه 365 دفتر 10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شماره 7369 مورخ 97/05/08  آقای امیرحســین صالحی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 0034 و به شماره شناســنامه 413 صادره به شماره ملی 5759486489 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 242/20 مترمربع پالک 661  فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه ارائه 
قولنامه از مالک رسمی مرادعلی هوازاده و ســند 11713 مورخ 45/10/29 دفترخانه 63 

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

50- رای شــماره 6366 مورخ 97/04/25  آقای رمضانعلی علیرضایی ورنوســفادرانی  
فرزند کریم  بشماره کالسه 0571 و به شماره شناســنامه 13795 صادره به شماره ملی 
1140136682 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 167/30 مترمربع پالک 201  
فرعی از 122  اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رســمی کریم علیرضاییسند 42491 مورخ 66/04/04 
دفترخانه 59 و ســند 48696 مورخ 68/12/24 دفترخانه 59  و مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شماره 9167 مورخ 97/06/05  آقای مرادعلی اسماعیلی گنهرانی  فرزند لطف 
اله  بشماره کالسه 0126 و به شماره شناسنامه 31 صادره به شماره ملی 5499968357 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 106/50 مترمربع پالک 1272  فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت  در صفحه 265 

دفتر 175 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شــماره 7839 مورخ 97/05/18  آقای یداله قربانیان خوزانی  فرزند مصطفی  
بشماره کالسه 1868 و به شماره شناســنامه 155 صادره به شماره ملی 1141546965 
نسبت به ششــدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 58  مترمربع پالک 65/1  فرعی از 84  
اصلی واقع در فتح آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 31867 مورخ 

79/02/15  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شــماره 9234 مورخ 97/06/10  آقای یوسف هارون رشیدی  فرزند عوضعلی  
بشماره کالسه 0071 و به شماره شناسنامه 1153 صادره به شماره ملی 1129216063 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 76/92 مترمربع پالک 613/1  فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی از حسین خادمی ورثه خان آقا خادمی سند 55008 

مورخ 59/02/16 دفترخانه 5  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 6687 مورخ 97/05/01  آقای عباس صرامی فروشانی  فرزند حاجی بابا  
بشماره کالسه 1281 و به شماره شناســنامه 276 صادره به شماره ملی 1141581604 
نسبت به ششدانگ  یکباب ســاختمان بدنسازی به مســاحت 153/08 مترمربع پالک 
1094 و 1606 و 1607  فرعــی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخــش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 29 دفتر 411 و ســند 95782 و ارائه قولنامه 
 از طوبی حاج باقری طی ســند 17754 مورخ 44/09/08 دفترخانه 38  مالحظه و محرز 

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

55- رای شماره 9210 مورخ 97/06/07  آقای علی جهانبخش  فرزند حیدرعلی  بشماره 
کالسه 0977 و به شماره شناسنامه 227 صادره به شماره ملی 1287550843 نسبت به 
ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 457 مترمربع پالک 884  فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی فاطمه 
نیلفروش زاده ســند 105526 مورخ 49/11/27 دفترخانه 63 و ارائه فرم عدم دسترسی  

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

56- رای شــماره 9168 مورخ 97/06/05  خانم رضوان صمدی  فرزند براتعلی  بشماره 
کالسه 1207 و به شماره شناسنامه 11617 صادره به شماره ملی 1140492357 نسبت 
به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 119/51 مترمربع پالک 578 و 579  
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
41784 مورخ 61/02/06 دفترخانه 62 و ســند 26679 مورخ 97/05/06 دفترخانه 322  

مالحظه و محرز گردیده است.
ادامه در صفحه 5
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
57- رای شــماره 6036 مــورخ 97/04/13  آقای عباســعلی امینی فروشــانی  فرزند 
عبدالمحمود  بشــماره کالســه 0088 و به شــماره شناســنامه 98 صادره به شــماره 
ملی 1141508036 نســبت به ششــدانگ  یکباب ســاختمان تجاری مســکونی به 
مســاحت 68 مترمربع پــالک 5131  فرعــی از 72  اصلــی واقع در فروشــان  بخش 
 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 341 دفتر 477 مالحظه و محرز 

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

58- رای شــماره 6031 مــورخ 97/04/13  آقای عباســعلی امینی فروشــانی  فرزند 
عبدالمحمود  بشــماره کالسه 0087 و به شــماره شناســنامه 98 صادره به شماره ملی 
1141508036 نسبت به ششــدانگ  یکباب ساختمان تجاری مســکونی به مساحت 
64/76 مترمربــع پالک 5131  فرعــی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 341 دفتر 477 مالحظــه و محرز 

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

59- رای شــماره 6196 مورخ 96/12/22  آقای محســن شــیروی خوزانــی  فرزند 
رمضان  بشماره کالســه 2114 و به شــماره شناســنامه 276 صادره به شــماره ملی 
1285675533 نســبت به ششدانگ  یکباب مغازه  به مســاحت 25/33 مترمربع پالک 
263  فرعــی از 110  اصلی واقــع در کک موش انــدان  بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ســند 89546 مورخ 75/02/01 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

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

60- رای شــماره 9148 مــورخ 97/06/05  خانــم اشــرف شــمس  فرزنــد 
محمد  بشــماره کالســه 0729 و به شــماره شناســنامه 2242 صادره به شماره ملی 
1141121980 نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه بــه مســاحت 147/47 مترمربع 
پــالک 447 و 447/1  فرعی از 85  اصلــی واقع در خوزان  بخــش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ســند 2539 مورخ 83/03/18 دفترخانه 139  مالحظه و محرز 

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

61- رای شماره 9149 مورخ 97/06/05  آقای محمد قصری  فرزند حیدر  بشماره کالسه 
0730 و به شماره شناسنامه 358 صادره به شماره ملی 1141080729 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 143/63 مترمربع پالک 447/1 و 447  فرعی از 85  اصلی واقع 
در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2539 مورخ 83/03/18 

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

62- رای شــماره 9096 مورخ 97/06/04  خانم مهین مهوش محمــدی  فرزند جعفر  
بشماره کالسه 0381 و به شماره شناسنامه 14021 صادره به شماره ملی 1140138960 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 288/88 مترمربع پالک 195  فرعی از 116  
اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه قولنامه 
 از علی حاج هاشــمی  وســند 38546 مورخ 59/11/01 دفترخانه 61 مالحظه و محرز 

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

63- رای شماره 9070 مورخ 97/06/03  خانم فرخنده رحیمی  فرزند رضا  بشماره کالسه 
1113 و به شماره شناسنامه 4828 صادره به شماره ملی 1142276317 نسبت به 2 دانگ 

مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 264/45 مترمربع پالک 10  فرعی از 73  اصلی 
واقع در صحرای جوتنده  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 332 

دفتر 196 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شماره 9069 مورخ 97/06/03  آقای ســید محمد موسوی  فرزند سید نصراله  
بشماره کالسه 1112 و به شماره شناسنامه 7015 صادره به شماره ملی 1142295176 
نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 264/45 مترمربع پالک 10  
فرعی از 73  اصلی واقع در صحرای جوتنده  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 356 دفتر 473 و صفحه 353 دفتر 472 و صفحه 329 دفتر 196  مالحظه 

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

65- رای شــماره 9132 مورخ 97/06/05  آقای محمدرضا امیری  فرزند صفر  بشماره 
کالسه 0307 و به شماره شناسنامه 1326 صادره به شماره ملی 4171198641 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مساحت 180 مترمربع پالک 11  فرعی از 156  اصلی 
واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از شهرداری 
خمینی شهر طی ســند 59456 مورخ 66/02/05 دفترخانه 62  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شماره 8702 مورخ 97/05/27  آقای رحیم گنجی خوزانی  فرزند تقی  بشماره 
کالسه 0651 و به شماره شناسنامه 12037 صادره به شماره ملی 1140373404 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 191/28 مترمربع پالک 1268  
فرعی از 119  اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

الکترونیکی 1494  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

67- رای شماره 8698 مورخ 97/05/27  خانم زهره گنجی خوزانی  فرزند علی  بشماره 
کالسه 0650 و به شماره شناسنامه 610 صادره به شــماره ملی 1141083256 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 191/28 مترمربع پالک 1268  
فرعی از 119  اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

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

68- رای شماره 8916 مورخ 97/05/29  آقای حسینعلی فردعمادی  فرزند رضا  بشماره 
کالسه 1790 و به شماره شناســنامه 3667 صادره به شماره ملی 1140560271 نسبت 
به ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 22/66 مترمربع پالک 481  فرعی از 107  اصلی 
واقع در بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 211362 مورخ 

91/03/10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شماره 9055 مورخ 97/06/03  آقای فتح اله گلزاری  فرزند مصطفی  بشماره 
کالسه 0736 و به شماره شناسنامه 83 صادره به شــماره ملی 1141532972 نسبت به 
ششــدانگ  یکباب مغازه و فوقانی مسکونی به مســاحت 81/61 مترمربع پالک 1645  
فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ســهم االرث از مالکیت ســند 972 مورخ 10/12/07 دفترخانــه 73   مالحظه و محرز

 گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 9043 مورخ 97/06/03  آقای حسین ابراهیمی بابوکانی  فرزند قنبرعلی  

بشماره کالسه 0774 و به شماره شناســنامه 661 صادره به شماره ملی 1141689863 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 136/77 مترمربع پالک 8167  فرعی از 75  
اصلی واقع در دستگرد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 4500 مالحظه 

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

71- رای شماره 9035 مورخ 97/06/03  آقای ســید محمد ولی دادور  فرزند سلطانعلی  
بشماره کالسه 2347 و به شماره شناســنامه 631 صادره به شماره ملی 5558771666 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 67/16 مترمربع پالک 607  فرعی از 99  
اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی ارائه قولنامه عباسعلی هوازاده طی ســند 22452 مورخ 55/02/09 دفترخانه 63  

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

72- رای شــماره 7809 مورخ 97/05/18  خانم عذرا آقایی فروشــانی  فرزند ســیف 
اله  بشــماره کالســه 0728 و بــه شــماره شناســنامه 6163  صادره به شــماره ملی 
1142289664 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 146/37 
مترمربع پالک 1607  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 237553 مورخ 97/04/23 دفترخانه 73   مالحظه و محرز

 گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شــماره 7808 مــورخ 97/05/18  آقای مهــدی عابدی فروشــانی فرزند 
براتعلی  بشماره کالســه 0727 و به شــماره شناســنامه 0362  صادره به شماره ملی 
1141717301 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 146/37 
مترمربع پالک 1607  فرعی از 72  اصلی واقع در فروشــان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 237553 مورخ 97/04/23 دفترخانه 73   مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 9152 مورخ 97/06/05  خانم لیال پیمانی فروشانی  فرزند رمضان  بشماره 
کالسه 0513 و به شماره شناسنامه 2293  صادره به شماره ملی 1141235625 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه در حال ساخت  به مساحت 240 مترمربع پالک 
773  فرعی از 106  اصلی واقع در صحرای پیوندها  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از مالک رسمی غالمرضا پورفروغی طی سند 26558 مورخ 57/06/28 

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

75- رای شــماره 9151 مــورخ 97/06/05  آقــای احمدرضا نقدعلــی  فرزند محمد 
حسن  بشــماره کالســه 0512 و به شــماره شناســنامه 778  صادره به شــماره ملی 
1141691027 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه در حال ساخت  به 
مســاحت 240 مترمربع پالک 773  فرعــی از 106  اصلی واقع در صحــرای پیوندها  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواســطه از مالک رسمی غالمرضا 
 پورفروغی طی ســند 26558 مــورخ 57/06/28 دفترخانــه 63    مالحظــه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 9108 مــورخ 97/06/04  خانم زهــرا حاج حیدری ورنوســفادرانی 
فرزند حســین   بشماره کالســه 0713 و به شــماره شناســنامه 378  صادره به شماره 
ملی 1141041413 نســبت به ششدانگ  یکباب کارگاه ســنگبری  به مساحت 1410 

مترمربع پالک 297  فرعــی از 117  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی حســین و علی اکبر حاج حیدری 
 طی ســند 11140 مــورخ 32/12/17 و ارائه فرم عدم دسترســی  مالحظــه و محرز 

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

77- رای شــماره 9107 مورخ 97/06/04  خانــم احترام حاج حیدری ورنوســفادرانی 
فرزند حســین   بشماره کالســه 0723 و به شــماره شناســنامه 138  صادره به شماره 
ملی 1140981323 نســبت به ششدانگ  یکباب کارگاه ســنگبری  به مساحت 1395 
مترمربع پالک 297  فرعــی از 117  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی حســین و علی اکبر حاج حیدری 
 طی ســند 11140 مــورخ 32/12/17 و ارائه  فرم عدم دسترســی  مالحظــه و محرز 

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

78- رای شــماره 9104 مورخ 97/06/04  خانم دلبر حاج حیدری ورنوسفادرانی  فرزند 
حسین   بشــماره کالسه 0711 و به شــماره شناســنامه 12227  صادره به شماره ملی 
1140120840 نسبت به ششدانگ  یکباب کارگاه سنگبری  به مساحت 1410 مترمربع 
پالک 297  فرعی از 117  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی حسین و علی اکبر حاج حیدری طی سند 11140 

مورخ 32/12/17 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شماره 9106 مورخ 97/06/04  خانم محبوبه حاج حیدری فرزند عزیزاله   بشماره 
کالسه 0721 و به شماره شناسنامه 685  صادره به شماره ملی 1141148935 نسبت به 
ششدانگ  یکباب کارگاه سنگبری  به مساحت 1395 مترمربع پالک 297  فرعی از 117  
اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی حســین و علی اکبر حاج حیدری طی سند 11140 مورخ 32/12/17 و ارائه 

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

80- رای شــماره 9105 مورخ 97/06/04  خانم صدیقه  حاج حیدری ورنوســفادرانی  
فرزند حسین   بشماره کالســه 0825 و به شماره شناســنامه 78  صادره به شماره ملی 
1140992066 نســبت به ششــدانگ  یکباب کارگاه ســنگبری  به مســاحت 1403 
مترمربع پالک 297  فرعــی از 117  اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از مالک رسمی حســین و علی اکبر حاج حیدری 
 طی ســند 11140 مــورخ 32/12/17 و ارائه فرم عدم دسترســی  مالحظــه و محرز

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

81- رای شــماره 7822  مورخ 97/05/18  آقای ناصر باقری  فرزند غالمعلی  بشــماره 
کالسه 0869 و به شماره شناســنامه 5 صادره به شماره ملی 1290106517 نسبت به 5 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی   به مساحت 1951/21 مترمربع از 
پالک  102 اصلی واقع در هرســتان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه 
قولنامه از مالک رسمی رسمی قاسم کرمی سند 62075 مورخ 53/03/05 دفترخانه 29  

مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ انتشار: نوبت اول: 1397/07/10 
تاریخ انتشار: نوبت دوم: 1397/07/24

م الف: 257775 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

تحدید حدود اختصاصی
7/178 شــماره صادره : 1397/42/522669-1397/7/4 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب خانه پالک شماره 4483/4049 مجزی شــده از 131 فرعی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد جعفر قادری فرزند نبی 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1397/08/02 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 257128 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/179 شــماره صادره : 1397/42/522692-1397/7/4 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه 4070 فرعی مجزا شده از پالک شماره4483/131 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای نصرت ا... کرچی فرزند خیرا... 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1397/8/5 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 257016 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)146 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

7/143  آقای خسرو ایروانی دارای شناسنامه شــماره 18 به شرح دادخواست به کالسه  
313/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمود خان ایروانی مهابادی به شناسنامه 388 در تاریخ 61/11/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- خسرو ایروانی مهابادی 
به شــماره شناســنامه 18 فرزند محمودخان فرزند متوفی 2- بیــوک ایروانی مهابادی 
به شــماره شناســنامه 11 فرزند محمود خان فرزند متوفی 3- محمد ایروانی مهابادی 
به شــماره شناســنامه 9 فرزند محمود خان فرزند متوفی 4- مهدی ایروانی مهابادی به 
شماره شناســنامه 15 فرزند محمود فرزند متوفی 5- محبوبه ایروانی مهابادی به شماره 
شناسنامه 24 فرزند محمود فرزند متوفی 6- بتول ایروانی مهابادی به شماره شناسنامه 7 
فرزند محمود خان فرزند متوفی.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 256287 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )182 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

7/180  آقای محمد رضازاده ســفیده دارای شناسنامه شــماره 9 به شرح دادخواست به 
کالسه  355/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا رضا زاده سفیده به شناسنامه 4749 در تاریخ 74/8/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر دائمی، دو 
پسر و یک مادر که عبارتند از: 1- محمود رضا زاده سفیده به شماره شناسنامه 875 همسر 
متوفی 2- علیرضا رضازاده سفیده به شماره شناســنامه 61366 فرزند متوفی 3- حمید 
رضا زاده سفیده به شماره شناسنامه 0014269430 فرزند متوفی 4- بی بی رضا زاده به 
شماره شناسنامه 466 مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 258216 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اردستان )164 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/181  آقای محمد رضازاده سفیده دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه  
356/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حیدر  رضا زاده سفیده به شناسنامه 150 در تاریخ 49/11/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر و یک عیال 
دایمی که عبارتند از: 1- شایسته حاجی حسینی سفیده به شماره شناسنامه 8 )فرزند حیدر 
و لیال( 2- امراله حاجی حسینی به شماره شناســنامه 21 )فرزند حیدر و لیال( 3- حسین 
حاجی حسینی به شماره شناســنامه 1 )فرزند حیدر و لیال( 4- محمد رضا زاده سفیده به 
شماره شناســنامه 9 )فرزند حیدر و بی بی ( 5- زهرا رضا زاده سفیده به شماره شناسنامه 
4749 )فرزند حیدر و بی بی( 6- صدیقه رضا زاده ســفیده به شماره شناسنامه 14 )فرزند 
حیدر و بی بی ( 7- بی بی رضا زاده به شماره شناسنامه 466 )همسر متوفی(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 258222 شعبه اول حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان )215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/182 شماره ابالغنامه: 9710106794104169 شماره پرونده: 9709986794100514 
شماره بایگانی شعبه: 970517  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای 
سید وحید خاجوئی ورنوسفادرانی فرزند سید ناصر، خواهان آقای مجتبی آقاهادی با وکالت 
زهرا امینی دهاقانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید وحید خاجوئی ورنوسفادرانی 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شــعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال 
مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 
9709986794100514 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1397/08/14 ساعت 12/30 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 255849 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )178 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

7/98 کالسه پرونده 960764 شماره دادنامه: 9609976796903321-91/12/21 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسن آقاکوچک ورزند به نشانی 
جی چهار راه شهید ک اریسون اولین ورودی طبقه همکف درب کرم رنگ،  خوانده: سید 
سجاد هاشمی شیخ شبانی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست حسن آقاکوچک ورزند به طرفیت 
سید سجاد هاشمی شیخ شبانی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شــماره 12/9609/690255-96/11/7 عهده بانک ملی شعبه ابر-اصفهان به 
انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 96/11/25 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه 

وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/11/25 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل 
اختالف و مواد 310، 311، 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 دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 1/662/500 ریال در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و به مدت 20 روز پس از ابالغ واخواهی در همین شــعبه و 
 سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:248221 شــعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )358 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای )اصالحی(

7/99 کالسه پرونده: 430/96-960296  شــماره دادنامه :9609976805200914-
96/6/29  مرجع رسیدگی: شعبه 52 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگی زمانی به نشــانی پل آذر ابتدای خیابان توحید پ 3 با وکالت نرگس 
صادقی قهساره به نشــانی چهارباغ باال مجتمع باران طبقه چهارم واحد 27، خواندگان: 
1- بهروز صادقی نژاد 2- مسلم باغر هردو به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 162/472/435 ریال بابت بخشی از چک به شماره 828471 بانک شهر به انضمام 
مطلق خســارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت نرگس صادقی  به طرفیت بهروز صادقی نژاد 
و مسلم باغر  به خواسته مطالبه مبلغ 162/472/435 ریال وجه بخشی از چک  به شماره 
828471 مورخ 96/2/12   به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه  به محتویات پرونده 
و  بقای اصول مستندات در ید خواهان و  صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خواندگان علی رغم  ابالغ قانونی در جلســه حضور ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموه 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم  بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
162/472/435 ریال بابت اصل خواسته و 3/200/910 ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 96/2/12 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. رای اصالحی: شماره رای اصالحی: 
9709976805200956 شماره پرونده: 9609986805200296 شماره بایگانی شعبه: 
960296 خواهان:  بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم نرگس صادقی قهساره فرزند مصطفی 
به نشــانی اصفهان خیابان چهارباغ باال مجتمع باران طبقه پنجــم واحد 35، خواندگان: 
1-  آقای مسلم باغر 2- آقای بهروز صادقی نژاد همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادنامه 9609976805200914 
صادره از شعبه 52 بصورت تضامنی می باشد که در دادنامه فوق ذکر نشده لذا باستناد ماده 
309 قانون آیین دادرسی مدنی رای به شــرح فوق اصالح می گردد مقررات مربوطه به 
اعتراض و تجدیدنظرخواهی از دادنامه اصالحی تابع دادنامه اصلی است رونوشت دادنامه 
اصلی بدون رای اصالحی ممنوع است. م الف:247979 شعبه 52 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان )472 کلمه، 5 کادر(

ابالغ رای
7/100 شماره دادنامه: 9709976793700490 شماره پرونده: 9709986793700011 
شماره بایگانی شعبه: 970011  خواهان: آقای فریدون فرزاد فرزند محمد به نشانی استان 
اصفهان شهرستان مبارکه شهر  طالخونچه خ شــهید هادی زاده کوی میخک کدپستی 
8498165863  خوانده: آقای ابوالفضل اناری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه بابت بدهی، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای فریدون فرزاد فرزند محمد به طرفیت آقای ابوالفضل 
اناری به خواسته مطالبه وجه به میزان 4/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی 
با توجه به جمیع محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه 
رســیدگی مورخ 97/3/6 و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی و 
عدم ارائه الیحه دفاعیه به شعبه و اخذ استعالم از بانک ملت و وصول پاسخ استعالم ماخوذه 
و تایید مبلغ خواسته لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 
198 و 515 و 519 و 518 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 4/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 240/000 ریال در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره  غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و ســپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:247981 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )246 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/128 شماره دادنامه: 9709976795500925 شماره پرونده: 9709986795500072 
شماره بایگانی شعبه: 970072  خواهان:  آقای فراز محمدزاده فرزند غالمرضا با وکالت 
خانم لیال رئیسی گهروئی فرزند عبدالباقی به نشانی اصفهان خیابان قائمیه بعد از چهار راه 
فضیلت روبروی مسجد صاحب الزمان ط اول واحد اول، خوانده: آقای محسن میوه چی 
چهارسوقی فرزند رضا به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی آقای فراز محمدزاده با وکالت خانم لیال رئیسی گهروئی به طرفیت آقای 
محسن میوه چی چهارسوقی به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال وجه 7 
چک به شماره های 822736-96/08/30 )20 میلیون ریال( 96/09/30-822747 )20 
میلیون ریال( 822735-96/07/30 )20 میلیون ریال( 97/01/05-523560/38 ) 20 
میلیون ریال( 822748-96/10/30 )20 میلیون ریال( 96/11/30-523559/48 )20 
میلیون ریال( 523561-97/02/05 ) 20 میلیون ریال( به عهده بانک صادرات-ملت به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و 3/692/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف فوق الذکر 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــی نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
 واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. م الف:247983 شــعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
اصفهان )364 کلمه، 4 کادر(
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واکنش »رونالدو« به اتهام 
تجاوز به زنی درالس وگاس

کریســتیانو رونالدو، بازیکن باشــگاه یوونتوس 
اتهام یک زن آمریکایی 
مبنی بــر تجاوز این 
ستاره پرتغالی در 
ســال ۲۰۰۹ به او 
را رد کرد. رونالدو 
در ویدئویــی که در 
منتشر  اینســتاگرام 
کرد، گفت: »آنها می خواهند با اســتفاده از اسم 
من، خودشان را مطرح کنند و این طبیعی است«. 
وکالی رونالدو می گویند از نشریه آلمانی اشپیگل 
که اولین بار گزارش مربوط به این اتهام را منتشر 
کرد، شکایت خواهند کرد. مجله اشپیگل نوشت 
که »کاترین مایورگا« مدعی شده که رونالدوی 
۳۳ ساله در هتلی در الس وگاس به او تجاوز کرده 
است.گزارش شده است که خانم »مایورگا«ی ۳۴ 
ساله کمی بعد از زمانی که مدعی است این حادثه 
اتفاق افتاده، فرم مربوط به تجاوز را در دفتر پلیس 
الس وگاس پر کرده است. همچنین گزارش شده  
که سال ۲۰۱۰ او خارج از دادگاه با رونالدو توافق 
کرده که در ازای دریافت ۳۷۵۰۰۰ دالر، اتهامش 

را علنی نکند.

ساری: 
»لوییز« بهتر از آن چیزی است 

که در ابتدا تصور می کردم
»ساری« می گوید، داوید لوییز می تواند سبک 
بازی فوتبالی که او می خواهــد را در این تیم 
انجام دهد.سرمربی تیم 
چلسی در خصوص 
این مدافــع ۳۱ 
ساله برزیلی گفت: 
»داوید، بهتر از آن 
چیزی است که در 
ابتدا تصور می کردم. 
نمی دانم قبل تر چه اتفاقی افتاده اســت؛ اما 
زمانی که به چلسی آمدم، خیلی زود با این حس 
که داوید می تواند ســبک فوتبالی من را بازی 
کند روبه رو شدم. او یک بازیکن بسیار تکنیکی 
اســت. از او تشــکر می کنم، اگر چیزی برای 
گفتن داشته باشــد، به من می گوید. افرادی 
که صریح صحبت می کنند را دوست دارم. فکر 
می کنم دا وید می تواند فوتبالی که می خواهم 

را در زمین اجرا کند.«

مارادونا: مسی از بازی های 
ملی خداحافظی کند

دیگو مارادونا، اسطوره آرژانتینی جهان فوتبال 
می گوید، لیونل مســی باید از بازی های ملی 
کنــد. خداحافظــی 

مارادونــا گفــت: 
»مسی دیگر نباید 
به تیم ملی برود. 
تیم زیر ۱۵ سال 
می بازد و این تقصیر 
مسی اســت. ترکیب 
آرژانتین راســینگ را در برابر بوکاجونیوز قرار 
می دهد و این تقصیر مسی است. همیشه مسی 
مقصر است. به او خواهم گفت که دیگر به تیم 
ملی نرود. باید دید آنهــا چگونه با این موضوع 
کنار می آیند.«آرژانتین در جام جهانی ۲۰۱8 
در مرحله یک شانزدهم نهایی با شکست برابر 

فرانسه حذف شد.

ابراز عالقه یکی از بنیان گذاران 
مایکروسافت به خرید چلسی

 »پل آلن« یکی از بنیان گذاران مایکروســافت 
و مالــک باشــگاه فوتبال 
آمریکایــی ســیاتل 
سی هاوکز، به خرید 
چلسی  باشــگاه 
ابراز عالقه کرده و 
گفته می شود رومن 
آبراموویچ، مبلغ الزم 
بــرای خرید چلســی را ۳ 
میلیارد پوند اعالم کرده است.آبراموویچ، مالک 
روس باشگاه چلســی از ۱۵ سال پیش تملک 
باشگاه انگلیســی را در اختیار داشــته و بنا بر 
اعالم رسانه های انگلیسی حاال مایل است ثمره 
سرمایه گذاری خود را چیده و باشگاه آبی پوش 
لندن را بفروشد؛ اما آبراموویچ قصد ندارد باشگاه 
را به ســرعت و به راحتی واگذار کند. بر اساس 
گزارش هــا او پیش از این یک پیشــنهاد ۲/۳ 

میلیارد پوندی را رد کرده است. 
آبراموویچ در بریتانیا بارها برای دریافت ویزا با 
مشکل روبه رو شده و از این بابت ناراحت است. 
او همچنین مجبور شده برنامه های خود برای 
ســاخت یک ورزشــگاه جدید برای چلسی را 

متوقف کند.

 ورود بانوان به ورزشگاه را آزاد کنید!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

تخریب بخشی از ورزشگاه 
تختی اهواز براثر انفجار گاز

رییس ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری اهواز گفت: انفجار گاز در ســاختمان 
مرکز آموزش ورزشگاه تختی اهواز شامگاه یکشنبه 
موجب تخریب بخشی از آن شد.آتشپاد علی تراب 
پور اظهار داشت: علت این انفجار، گاز شهری بوده 
اســت که موجب تخریب و آتش سوزی در بحشی 
از ساختمان مرکز آموزش ورزشگاه تختی شد.وی 
افزود: این انفجار تلفات جانی نداشته است.رییس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز 
بیان کرد: از سالن مرکز آموزش تنها دو اتاق تخریب 
شده است. به گفته شاهدان عینی، صدای انفجار به 
قدری مهیب بوده که موجب رعب و وحشت ساکنان 
منطقه شده است. به علت ایجاد جو امنیتی از سوی 
نیروی انتظامی به خبرنگاران و عکاسان اجازه حضور 

در محل داده نشد.

ادعای جدید سازمان لیگ:
درآمد50میلیاردی لیگ 
فوتبال از اپراتور موبایل

در جلسه توجیهی تبلیغات محیطی لیگ هجدهم 
توضیحاتی از قرارداد جدید ســازمان لیگ ارائه 
شــد؛ اما هیچ رســانه ای نمی تواند ارقامی که 
درودگر ادعا کرده را بدون شواهد و مدارک باور 
کند؛ چرا که سال هاست فوتبال ایران به عددها و 
وعده ها در این زمینه نرسیده است. طبق آمار و 
ارقامی که در این جلسه اعالم شد شرکت همراه 
اول به عنوان اسپانسر اصلی لیگ هجدهم اعالم و 
معرفی شد. اولین قرارداد هم با این شرکت امضا 
شده اســت. قرارداد با همراه اول به این صورت 
است که سازمان لیگ حدود ۵۰ میلیارد تومان 

درآمد خواهد داشت!

منتظر »رامین« نباشید
مدافع تیم ملی فوتبال ایران جایگاهی در تفکرات 
برانکــو ایوانکوویچ برای حضور در پرســپولیس 
ندارد.سرمربی پرسپولیس پیش از اعزام این تیم 
به قطر، به مسئوالن باشگاه اعالم کرده است هیچ 
بازیکن جدیدی را برای حضور در نیم فصل نمی 
خواهد و با همان بازیکنانی که باشگاه در ابتدای 
فصل قرارداد بسته کار را دنبال می کند.سرمربی 
پرسپولیس نظر قاطع خود در خصوص بحث های 
صورت گرفته مبنی بر بازگشت رامین رضاییان به 
پرسپولیس نیز اعالم کرده و گفته است او را نمی 
خواهد. با مصدومیت حسینی ماهینی در روزهای 
گذشته این شایعه ایجاد شده است که رضاییان 

قصد بازگشت به پرسپولیس را دارد.

هشدار رییس فیفا به فدراسیون ایران؛
  ورود بانوان به ورزشگاه را

 آزاد کنید!
رییس فدراسیون جهانی فوتبال، سومین نامه را 
به فدراسیون فوتبال برای پیگیری ورود بانوان به 
ورزشگاه ها ارسال کرد.دهم اسفند ماه سال گذشته 
بود که جیانی اینفانتینو، رییس فدراسیون جهانی 
فوتبال  با حسن روحانی، رییس جمهور ایران دیدار 
و گفت و گو کرد. در این دیدار اینفانتینو خواستار 
حل مشــکل ورود بانوان به ورزشــگاه های ایران 
شد که رییس جمهور این قول را داد تا مشکل به 
زودی حل شود. با گذشت چند ماه از سفر رییس 
فدراســیون فوتبال به تهــران، وی دو نامه برای 
پیگیری ورود بانوان و حل مشکالت زیر ساخت ها 
به فدراسیون فوتبال نوشت و سومین نامه هم چند 
روز پیش مجددا به فدراسیون فوتبال ارسال شد. 
اینفانتینو در نامه خود نوشته که تکلیف ورود بانوان 
به ورزشگاه ها چه شد و خواســتار ارسال پاسخ از 
سوی فدراسیون فوتبال ایران شده است. اونامه ای 
به فدراسیون فوتبال هم اعالم کرد که اگر مشکل 
حق پخش تلویزیونی حل نشود دیگر به ایران سفر 

نخواهد کرد.

در حاشیه

پیشخوان

ساموئل در ایران مسلمان 
شده بود

  عکس روز

تبریک سوپر استار زن سینمای هالیوود به ستاره سابق پرسپولیس! 

جواد کاظمیان، ستاره سابق باشگاه پرسپولیس همواره از معدود بازیکنان فوتبال ایران است که 
شهامت اظهار عقیده در خصوص مسائل مختلف را داشته و اصوال ترسی از نشان دادن سالیقش 
به مردم ندارد. رفتاری که کمتر در بازیکنان و ستارگان فوتبال یا سینما در روز های اخیر می 
بینیم.موضوع از این قرار است که جواد کاظمیان دو روز قبل به مناسبت تولد »مونیکا بلوچی« 
ستاره سینمای ایتالیا و هالیوود پستی را در اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت تا به این شکل 
به این بازیگر سرشناس تبریک بگوید. موضوعی که با واکنش این بازیگر ایتالیایی نیز روبه رو 

شد و بلوچی بابت این پست از ستاره سابق باشگاه پرسپولیس تشکر می کند.

بدون حتی یک روز سابقه مربیگری در لیگ برتر؛

یکضرب تا نیمکت تراکتور!
برای بعضی، پله های ترقی کوتاه است و چندان تمایل به صرف زمان و گذراندن مدارج برای باالرفتن 
از آن ندارند. در حالی که ســتاره های معتبر فوتبال ایران در اروپا مثل مهدوی کیا و هاشمیان بعد از 
چندین فصل کار و کسب دانش و گذراندن مدارک علمی فوتبال هنوز سرمربی تیم لیگ برتری نشده 
اند، این روزها »محمد تقوی« که یادمان نمی آید مهره برجسته ای در فوتبال ملی یا بین لژیونرهای 
فوتبال ایران بوده باشد، به اعتبار بازی با پیراهن استقالل در دو دهه قبل و مدرکی که از یوفا گرفته، 
داعیه سرمربیگری آن هم در باشگاه تراکتورسازی را دارد و دو هفته نشستن بر صندلی »جان توشاک« 
بزرگ، به مذاقش خوش آمده است. این در حالی است که تقریبا همه اهالی برجسته فوتبال می دانند 

که از کالس های آکادمیک تا کار اجرایی فاصله بسیار دور و درازی است.
تقوی که با خوش شانسی دو سه هفته بعد از کار زیردست توشاک، مسئول موقت هدایت پرستاره ترین 
و متمول ترین تیم لیگ هجدهم در یک بازی خانگی آن هم مقابل بحران زده ترین تیم لیگ از لحاظ 
مالی شد، روی نیمکت تا توانســت عکس همراه با ژســت انداخت تا از این فرصت طالیی برای خود 
ویترینی در فوتبال ایران بســازد. چهره ای که پیش از این حتی یک روز سابقه سرمربیگری در هیچ 
لیگ رسمی را نداشته، حاال در حرکت یکضرب می خواهد وزنه سنگینی به نام هدایت تراکتور را باالی 
سر نگه دارد! در این میان برخی بازیکنان تراکتورســازی البته غیر از ستاره های ملی پوش این تیم، 
تالش دارند با انجام مصاحبه به مالک باشگاه فشار بیاورند که فعال از استخدام سرمربی خارجی معروف 
دست بکشد و با همین تقوی ادامه دهد. مالک این بازیکنان هم نتیجه ای است که در ورزشگاه یادگار 
امام)ره( و درخشــش آنتونی استوکس ایرلندی به دست آمد و اســتقالل خوزستان شش تایی شد. 
نتیجه ای که در فوتبال به عنوان یک اتفاق در دوره مربیگری تقوی رقم خورد و حاال می خواهند از این 

نتیجه و نمد، کالهی برای مربی موقت و بدون سابقه خود ببافند.

احتمال دیپورت طارمی از قطر:

مهدی نیم فصل در پرسپولیس؟

مهاجم ســابق اســتقالل تهران ادعا می کند که بــرای حضور 
در ترکیب تیم ملی برای جــام جهانــی از او ۲۰ میلیون تومان 
خواســته اند.علی علیزاده، بازیکنی اســت که با پرتاب های اوت 
بلند بسیار معروف شده بود و جزو معدود بازیکنانی است که هم 
در استقالل و هم در پرسپولیس عضویت داشته و برای دو باشگاه 
مطرح سرخابی پایتخت به میدان رفته است. این مهاجم اکنون با 

بیان صحبت های جنجالی بازهم حاشیه ساز شده است.

حضور در جام جهانی با 20 میلیون!

محسن مسلمان بعد از جدایی از پرسپولیس و در شرایطی که شایعات 02
زیادی را متوجه خود می دید راهی ذوب آهن شد؛ اما از ذوب آهن هم 
کنار گذاشته شد. با توجه به پر بودن لیست اغلب تیم ها اکنون باید 
دید در صورت جدایی، سرنوشت محسن مســلمان چه خواهد بود. 
نزدیک ترین و البته جنجالی ترین گزینه برای او استقالل خواهد بود. 
وینفرد شفر بعد از جدایی سرور جباروف، شاید بی میل نباشد برترین 

پاسور فصل گذشته را در جمع تیم خود ببیند.

»مسلمان« استقاللی می شود؟
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برانکو: همتــی به برخی 
آقایان یاد داد سکوت  کنند

انصاری: به صفر_صفر در 
قطر خیلی خوش بینم

مسلمان: پرسپولیس را از 
منجالب بیرون کشیدم
پنج ماه بعد از منجالب

نه این که با یک حرکت غیرحرفه ای بخواهیم چشم روی 
تمامی قضاوت های حرفه ای اش ببندیم و او را زیر سوال ببریم؛ 
اما واقعا این سوال برایمان پیش آمده که داوری که سابقه قضاوت در 
نیمه نهایی جام جهانی را دارد، چرا در دربی داخلی در کشور خودمان، 
پیراهن بازیکن را می گیرد و می کشد و کجای دنیا داور چنین 

حرکتی انجام می دهد؟! 
قضاوت در جام جهانی ۲۰۱8 روســیه و رسیدن 
تا مراحل پایانی این مســابقات باعث شده 
تا نام »علیرضا فغانی« در دنیا مطرح 
شود و دیگر کمتر آدم غیرفوتبالی 
هم پیدا می شــود که او را 

همین شرایط بسیار مورد نشناسد. فغانی به واسطه 
داشته به چشم آمده است. توجه بوده و هر رفتاری که 

جام جهانی هــم پیش آمد و حاشیه هایی که برای او در 
بغل کردن داور زن برایش حاشیه ساز شد، دلیل بر همین امر است.
او در ایام جام جهانی با یکی از داوران زن دست داد و او را در آغوش 
گرفت و تصاویر مربوط به این دیده بوســی هم در شبکه های 
اجتماعی و رســانه های داخلی به صورت گسترده پخش شده 
و مورد توجه قرار گرفت. حرکت فغانی منشوری بود. بر اساس 
عرف و شرع و آیین نامه های انضباطی و بر هر اساس دیگری که 
حساب کنی، در ایران این حرکت »منشوری« محسوب می 
شود. مثل بازیگرانی که در سفرهای خارج از کشور خود کشف 
حجاب کردند  و پس از بازگشت به ایران، با مشکالتی هم روبه 
رو شده و مورد انتقاد قرار گرفتند. با »فغانی« اما هیچ کس هیچ 
برخوردی نکرد چون او داور بین المللی ما بود و قرار بود فینال جام را هم سوت 
بزند که درنهایت نیمه نهایی به او رسید. هرکسی جز فغانی بود، شاید تا این 

اندازه با تساهل و تسامح و مماشات با او برخورد نمی شد. 
در واقع قوانین داخلی فدای مصالح خارجی 
شد)!( تا بار دیگر ایمان بیاوریم در 
این کشور می شود قانون 
را زیر پا گذاشت 

اگر طرف تو »لیال حاتمی« یا »علیرضا فغانی« باشد که چهره هایی 
بین المللی هستند! 

ســورپرایز بعدی آقای داور بین المللی در فرودگاه امــام)ره( تهران و موقع 
بازگشــت از روســیه رقم خورد، وقتی خانمی را در آغوش گرفت که گفته شد 

همسرش است و کلی هم در وصف زیبایی صحنه خلق شــده گفتند و نوشتند اما 
چندساعت بعد، داور بین المللی کشورمان در گفت و گوبا رادیو به صراحت اعالم کرد که 

خانمی که در آغوش گرفت ، خواهر همسرش بوده که برای او مثل خواهر خودش می ماند! 
باز هم کسی حرفی نزد. البد برای فغانی ، می شود حکم خواهر بودن خواهر همسر را فرض 

گرفت و دخالتی نکرد! 
پس از آن با برخی اظهارات در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی، خبرساز شد؛ اظهاراتی که رنگ و 

بوی سیاسی هم داشت. کم کم کار به جایی رسید که حاال در ایران واکنش های فضای مجازی به 
رفتارهایی که از این داور نمی پسندند، به توهین و فحاشی در فضای مجازی ختم می شود . توهین 
ها به خودش و خانواده اش در ورزشگاه ها باال گرفته و فغانی را به ستوه آورده است. حمالتی که بعد 
از دربی افزایش هم پیدا کرده و شدت گرفته و در چنین شرایطی بار دیگر مثل ماه های گذشته 

شایعه مهاجرت او سر زبان ها افتاده است.
موضوع مهاجرت »فغانی« البته مربوط به امروز و دیروز نیست. قبل از حضور او و کمک هایش در 
جام جهانی روسیه هم شایعه مهاجرت او به خارج از کشور بعد از تورنمنت روسیه شنیده می شد 
و حتی گفته می شد تالش هایی از داخل کشور برای نرفتنش به روسیه صورت گرفته که با 

حمایت های فیفا و رییس فدراسیون فوتبال ایران ختم به خیر شده است. 
جالب اینجاست که شنیده می شود کمیته داوران هرگز نمی خواسته برای دربی پایتخت 

از فغانی به عنوان داور استفاده کند؛ اما فشــارهای موجود باعث چنین انتخابی شده 
است. مسئله ای که اگر صحت داشته باشد، طبیعی است باعث دلخوری فغانی شود.

فغانی این روزها خودش را آماده می کند تا بــرای قضاوت دیدارهای تدارکاتی 
کره جنوبی به این کشــور ســفر کند، بعد از آن هم در بازگشت به ایران 

باید در انتظار مســابقات داخلی و البته جام ملت های آسیا بنشیند. 
فعال همه چیــز طبیعی اســت؛ اما شــاید در ادامــه اتفاقات 

دیگــری رخ دهــد. ولی جدی کــدام داور بیــن المللی 
 وســط بــازی، پیراهن بازیکــن را مــی گیرد و 

می کشد؟!

در شــرایطی که مهدی طارمی نمایش موفقی از حیث 
گلزنی و تاثیــر در نتایج الغرافه داشــته، مورد انتقاد 
پیشکسوتان این باشگاه قرار گرفته است و حاال فشارها 
آنقدر زیاد شده که ممکن است مهاجم سابق پرسپولیس 

در ادامه از این باشگاه خارج شود.
مهاجم ملی پوش و ایرانی الغرافه که در نیم فصل گذشته 
راهی قطر شد و پیراهن زرد این تیم را بر تن کرد، به رغم 
گلزنی در بیشتر دیدارهای این تیم، با توجه به از دست 
دادن چند موقعیت، مورد انتقاد پیشکسوتان این باشگاه 

قرار گرفته است. این در حالی است که وسلی اسنایدر، 
هافبک هلندی این تیم حمایت ویژه ای از این بازیکن 

ایرانی داشته است.
عادل خمیس، پیشکســوت الغرافه در گفت و گویی با 
روزنامه الوطن قطر بعد از شکســت الغرافه مقابل تیم 
قعرجدولی الخریطیات گفت: مشکل الغرافه االن روشن 
اســت و نیازی به صحبت های اضافه نیست. بازیکنان 
خارجی الغرافه پایین تر از سطح فنی موردنظر هستند و 
نمی توانند چیزی به توانمندی های این تیم اضافه کنند.

بازیکن پیشــین الغرافه با اشــاره به مهدی طارمی، 
ملی پوش ایرانی ادامه داد: با تمــام احترامی که برای 
مهدی طارمی قائل هستم، او یک بازیکن کامال معمولی 
اســت. بازیکنان قطری زیادی بهتر از او هستند. این 

مهاجم در خط حمله تیم الغرافه خطرناک نیست. 
مهدی طارمی، مهاجم اول تیم الغرافه است 

اما نگاهی کنید چنــد گل در لیگ 
ســتارگان به ثمر رســانده است؟ 

مشــاهده می کنید که گلی به ثمر 
نرســانده؛ اما اجازه می دهند تا 
همچنان لژیونر و مهاجم اول تیم 

الغرافه بماند.
عادل خمیس، در انتقادات خود 

به وسلی اســنایدر و آمادو، دو 
بازیکن دیگر خارجی تیم الغرافه نیز 

حمله کرده تا نشان دهد دست کمی از 
برخی پیشکسوتان داخلی ندارد.

پیراهن نکش!
به بهانه شایعات درباره مهاجرت »فغانی« به خارج از کشور؛

امیرعلی مرآتی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2527 | October  02,  2018  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



برپایینمایشگاهساختماناصفهانباهدفرونقساختوساز
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیر دفاتر پیشخوان استان اصفهان:

16 هزار دفتر پیشخوان دولت 
در سطح کشور فعال است

مدیر دفاتر پیشخوان استان اصفهان گفت: 16 
هزار دفتر پیشخوان در سطح کشور فعال بوده 
که 10 هزار واحد آن در روســتاها و 6 هزار در 

شهرها فعالیت دارند.
افشین کالنی، ارائه مســاوی خدمات دولتی 
را حق همه مردم دانســت و اظهار کرد: دفاتر 
پیشخوان ارائه بخشی از خدمات سازمان های 
دولتی در تمام نقاط شــهری و روستایی بود و 
واگذار کردن بسیاری از فعالیت ها به این دفاتر 

تجربه موفقی بوده است.
وی از 16 هزار دفتر پیشخوان در کشور خبر داد 
و افزود: 16 هزار دفتر پیشخوان در سطح کشور 
فعال بوده که 10 هزار واحد آن در روستاها و 6 

هزار در شهرها فعالیت دارند.
مدیر دفاتر پیشخوان اســتان اصفهان با بیان 
این که دفاتر پیشــخوان در تســریع و تسهیل 
خدمات دولت نقش بسزایی دارند، اذعان کرد: 
دفاتر پیشخوان خدمات دولت کارهایی از جمله 
بوروکراتیک اقتصادی و فرهنگی، تســهیل و 
تســریع خدمات دولتی در قالب مراکز عمده 
خدماتی اعم از پست، پســت بانک، مخابرات، 

ثبت احوال، بیمه و سایر موارد را ایفا می کنند.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری:

میدان مرکزی میوه و تره بار 
اصفهان تجهیز می شود

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان 
گفت: سردخانه، سورتینگ و بسته بندی صنایع 
جانبی میوه در میدان میوه و تره بار اصفهان در 

آینده نزدیک راه اندازی می شود.
محمد مجیری اظهــار کرد: میادیــن میوه و 
تره بــار دارای رویکرد مهمــی در تنظیم بازار 
محصوالت کشاورزی است، این میادین از یک 
سو نقش حمایتی خود را به عنوان بازاری برای 
محصوالت کشاورزی تولید کننده داشته و از 
ســویی دیگر باعث عرضه محصوالت با قیمت 
مناســب برای مصرف کنندگان می شــود، اما 
روزانه مقادیر قابل توجهــی از میوه ها و تره بار 
عرضه شــده در این میادین از چرخه مصرف 
به عناویــن مختلف خارج می شــود که ایجاد 
صنایع جنبی در این میادین مانع هدر رفت این 

سرمایه ها خواهد شد.
وی از راه اندازی سردخانه، سورتینگ و بسته 
بندی صنایع جانبی میوه در این میدان خبر داد 
و افزود: با احداث این سردخانه حجم ضایعات 

میوه ها به میزان زیادی کاهش پیدا می کند.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان 
ادامه داد: این سازمان در نظر دارد در مجاورت 
میدان مرکزی مکانی را برای اســتقرار صنایع 
تبدیلی از قبیل ســورتینگ میوه، بسته بندی، 
تهیه کنستانتره ها، ســردخانه و به طور کلی 
اســتفاده از روش های علمی بــرای توزیع و 
 همچنین پایانه صادرات میــوه و تره بار فراهم

 آورد.
مجیری با اشاره به درصد نسبتا باالی ضایعات 
هنگام حمل و نقل در میدان مرکزی میوه و تره 
بار گفت: متاســفانه با توجه به ضایعات میوه و 
تره بار که به دلیل بسته بندی نامناسب ایجاد 
می شــود باید برنامه ریزی مناســب به منظور 

حداقل رساندن این ضایعات صورت پذیرد.
وی گفت: ایجاد مجموعه های ســورت و بسته 
بندی میوه و تره بار در میدان های عرضه کننده 
میوه از مصوبات هیئت  دولت اســت که نقش 

مهمی در کاهش هدررفت میوه دارد.

»پارک سالمندان« در اختیار 
شهروندان ارشد شهر

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
شهرداری اصفهان گفت: در هفته سالمندان ضلع 
جنوبی پارک بستر زاینده رود حدفاصل پل های 
خواجو و بزرگمهــر به نام »پارک ســالمندان« 

نام گذاری می شود.
مرتضی رشــیدی اظهارکرد: با توجــه به اینکه 
بخش قابل توجهی از جامعه را سالمندان تشکیل 
می دهند، همچنین در آمــوزه های دینی و ملی 
تکریم سالمندان همواره مورد توجه قرار گرفته 
اســت، شــهرداری اصفهان در هفته سالمندان 
تالش کرد تا عــالوه بر برنامه هــای نرم افزاری، 

رویدادی را به صورت سخت افزاری رقم بزند.
وی با بیان اینکه اداره توســعه فرهنگ سالمت 
مناسب ســازی یکــی از پارک های شــهر ویژه 
سالمندان را در دستور کار خود قرار داده است، 
افزود: در هفته سالمندان مسیر ضلع جنوبی پل 
خواجو تا پل بزرگمهر به نام »پارک سالمندان« 
نام گذاری می شــود، همچنین مناسب ســازی 
این مســیر نیز با همکاری شــهرداری منطقه 
6 و مشــارکت ســازمان زیباســازی شهرداری 
اصفهان در دســتور کار قرار گرفته تــا الگویی 
برای مناسب سازی ســایر پارک های سطح شهر 

اصفهان شود.
رشیدی خاطرنشــان کرد: به مناســبت هفته 
ســالمندان برنامه های متنوع ورزشی، تفریحی، 
فرهنگی و هنری برنامه ریزی شده که امیدواریم 

مورد توجه و رضایت سالمندان قرار گیرد.

مدیر کتابخانه  مرکزی شهرداری اصفهان:

کتاب های خوانده نشده، 
خوانده می شوند

مدیر کتابخانــه  مرکزی شــهرداری اصفهان از 
برپایی نمایشــگاهی از کتاب هــای موجود در 
کتابخانه مرکزی که تاکنون خوانده نشده است، 
خبر داد و گفت: این نمایشــگاه در آبان ماه سال 
جــاری همزمان با فرا رســیدن هفتــه کتاب و 

کتاب خوانی در این کتابخانه برپا می شود.
طیبــه فاطمی اظهار کــرد: به منظور تشــویق 
شــهروندان بــه کتاب خوانی، نمایشــگاهی از 
کتاب هایی که در کتابخانــه مرکزی وجود دارد 

و  تا کنون خوانده نشده است، برگزار می شود.
وی افزود: در هفته کتاب و کتاب خوانی، معرفی 
کتاب برتر و کتاب خوان برتر انجام می شــود که 
این اقدام جهت تشویق کتاب خوانان و اهل کتاب 

صورت می گیرد.
مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: »رمان هــای محبوب من« نیــز طرح ویژه 
دیگری اســت که در هفتــه کتاب خوانی اجرا و 
بهتریــن و پرمخاطب ترین رمان هــا در فضای 

مجازی معرفی می شود.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای ۵۰ درصد پروژه 
کندروی خیابان آتشگاه

مدیــر منطقــه ۹ شــهرداری اصفهــان گفت: 
ســاماندهی پروژه کندروی خیابان آتشگاه که 
از خیابان ســردار حجازی آغاز و تا انتهای مسیر 
آتشــگاه امتــداد دارد، یکــی از پروژه های این 
منطقه به شــمار می رود که تا کنون ۵0 درصد 
آن اجرا شــده است.ســیدعباس روحانی اظهار 
کرد: آزادســازی پروژه کندروی خیابان آتشگاه 
ضربتی نیســت و به توجه به اینکــه در اولویت 
دوم پروژه های منطقه ۹ شهرداری اصفهان قرار 
دارد، به تدریج انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه 
ساالنه اعتباری برای آزادسازی کندروی خیابان 
آتشگاه در نظر گرفته می شود تا مطابق آن بخشی 
از آزادسازی ها انجام شود، خاطرنشان کرد: امسال 
یک میلیارد تومان برای آزادسازی پروژه در نظر 

گرفته شد. 

مسؤول بسیج سازندگی اســتان اصفهان 
گفت: در تیر ماه ســال جاری میثاق نامه ای 
توسط بسیج ســازندگی کشــور به امضا 
رسید که بر اساس آن تصمیم به افزایش دو 
 برابری فعالیت های جهادی بسیج استان ها

 گرفته شد.
هرچند استان اصفهان را به نام استان »برخوردار« 
می شناسند و به همین بهانه هم هرسال با مشکل 
کمبــود بودجه و افزایــش مالیات اســتان مواجه 
هستیم، اما همین استان نقاط محروم زیادی دارد.

محرومیت هایی که سبب شده تا بسیج سازندگی 
استان برای رفع آن، فعالیت خود را دو برابر  کند. 

در همین رابطه هم احسان اله رضاپور در گفت وگو با 
فارس اظهار کرد: در تیر ماه سال جاری میثاق نامه ای 
توسط بسیج سازندگی کشــور به امضا رسید که بر 
اساس آن تصمیم به افزایش دو برابری فعالیت های 

جهادی بسیج استان ها گرفته شد.
وی در همین رابطــه افزود: فعالیت هــا در تمامی 
اســتان ها در بخش هــای اقتصــاد مقاومتــی، 
اشتغال زایی و محرومیت زدایی دو برابر شد و تمام 
تالش ها در راســتای اهداف تعیین شــده صورت  

گرفت.
مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در ابتدای ســال، اعزام 3۵0 گروه جهادی به 
مناطق محروم به تصویب رســیده بود که بر اساس 
میثاق نامه امضا شــده این میزان بــه 800 گروه 

جهادی افزایش یافت.
رضاپور تصریح کرد: در راستای تصمیمات اخذ شده، 
خدماتی نظیر خدمات پزشکی، خدمات فرهنگی، 
تشــکیل خانه محرومین، برگــزاری کالس های 
آموزشــی و کالس های اقتصاد مقاومتی، ســاخت 
حســینیه ها و مســاجد و تهیه لوازم التحریر برای 

محرومین صورت گرفت.
وی در رابطــه بــا میــزان تســهیالت اعطایی به 
متقاضیان گفت: بر اســاس بضاعت سازمان بسیج 
سازندگی در سال جاری، تا کنون بالغ بر 30 میلیارد 
ریال تسهیالت ارزان قیمت در زمینه فعالیت های 
اقتصاد مقاومتی به درخواست کنندگان داده شده 
است. مسئول بسیج ســازندگی استان اصفهان در 
ادامه اذعان داشت: در حال حاضر نمی توان آماری از 
میزان اشتغال ایجاد شده از بابت اعطای این میزان 
تسهیالت داد و باید فرصتی را در نظر گرفت تا این 

تسهیالت در زمینه تولید استفاده شده و در مرحله 
بعد آمار دقیق اشتغال گزارش شود.

رضاپور بیان کرد: در شرایط فعلی باید تمام مسئوالن 
تالش خود را در جهت بهبود شــرایط انجام دهند 
و تالش شــبانه روزی را به منظــور بهبود وضعیت 

معیشتی مردم انجام دهند.
وی اظهار داشت: اگر از همان ابتدا به مقوله اقتصاد 
مقاومتی توجه جدی شده بود و اهمیت این موضوع 
به خوبی در نظر گرفته شده بود، شرایط فعلی حاکم 

بر جامعه مشاهده نمی شد.

مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان به اهمیت 
حضور مردم در تمــام صحنه های انقالب اشــاره 
کرد و گفت: مــردم همواره یــاری دهنده انقالب 
بودند و در مواقع حساس در صحنه حضور داشتند، 
اکنــون می طلبد که مســئوالن با همــت و تالش 
مضاعــف در صحنه حضور پیدا کننــد. رضاپور در 
پایان به یک نکته اشــاره کرد و اظهار داشت: نگاه 
به بیرون منجر به بهبود شــرایط نمی شود و باید به 
توانایی های درونی تکیه کرد و با استفاده از پتانسیل 

و ظرفیت های داخلی، اوضاع را سامان بخشید.

فعالیتهایجهادیدراصفهان2برابرمیشود

شهردار اصفهان گفت: در مسئله زاینده رود، باید تمام مسائل از جمله 
گردشگری، سالمت مردم، حفظ فضای سبز و حفظ آثار تاریخی را 
در کنار هم در نظر گرفت.قدرت ا... نوروزی در جلسه ای که با حضور 
مدیران شهری، نمایندگان سازمان ها و جمعی از فعاالن محیط زیست 
پیرامون موضوع آب تشکیل شد، گفت: با تالش های صورت گرفته 
در بخش های مختلف شهرداری از جمله معاونت خدمات شهری و 

سازمان پارک ها و فضای سبز، نگرانی شدیدی که پیرامون تامین آب 
وجود داشت برای ســال جاری تا حدودی رفع شد، با این وجود این 
نگرانی برای سال های آینده همچنان وجود دارد و روزهای سخت تر 
از شــرایط فعلی در پیش خواهد بود. وی هدف مشترک همگان را 
تامین آب شرب سالم مورد نیاز برای مردم ذکر کرد و افزود: هیچ کس 
نمی تواند بگوید آب شرب به عنوان یک حق مسلم بشری در اختیار 

کسی نباشد.  شهردار اصفهان تاکید کرد: ایده آل این است که نه تنها 
رودخانه پر شود بلکه مادی های بسیار زیادی هم که در شهر اصفهان 
وجود دارد از وجود آب بهره مند شوند؛ این موضوع باعث می شود پنج 
هزار هکتار فضای سبز شهر حفظ شده و همچنین از فرونشست زمین 
و آسیب رسیدن به  ۵00 هکتار بافت تاریخی شهر نیز جلوگیری شود 

که البته این موضوع از حفظ فضای سبز نیز مهم تر است.

شهردار اصفهان:
حفظ فضای سبز و آثار تاریخی را باید در کنار هم در نظر گرفت

  مسئول بسیج سازندگی استان:    

برپایی نمایشگاه ساختمان اصفهان با هدف رونق ساخت وساز
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان درروزهای 11 تا 14 مهرماه، با هدف 
رونق بخش ساخت و ساز برپا می شود.  این نمایشگاه که با حضور 1۵0 شرکت از 10 استان کشور در محل 
برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد، شرایطی فراهم می کند تا 
فعاالن عرصه های مرتبط با صنعت ساختمان به معرفی محصوالت و تولیدات خود در فضایی بالغ بر ۹ هزار 
مترمربع بپردازند. در این نمایشگاه همچنین نمایندگانی از کشورهای چین و ترکیه نیز حضور خواهند 
داشت تا بازار مسکن ایران و همچنین توانمندی شرکت های ایرانی برای توسعه  همکاری های بین المللی 
را محک بزنند. نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان که جایگاه خود را به عنوان یکی از 
مهم ترین نمایشگاه های حوزه صنعت ساختمان کشور تثبیت کرده، در طول 21 دوره برگزاری، به محلی 

برای عرضه توانمندی ها و ارائه آخرین دستاوردها در صنعت ساختمان تبدیل شده است. 

اصفهان؛ میزبان یک همایش بین المللی علمی
همایش بین المللی مدرسه و کنفرانس نظریه نمایش جبرها از 17 تا 30 فروردین سال ۹8 در دانشگاه اصفهان 
برگزار می شود. دبیر علمی همایش بین المللی مدرسه و کنفرانس نظریه نمایش جبرها با اعالم این خبر، گفت: 
در این همایش بین المللی، پژوهشگرانی از ایران، اتریش، یونان و نروژ انواع پشتیبانی و اتصال به نمایندگی 
گروه، دسته مثلثی، جنبه قطعی و ترکیبی از تعمیم اخیر کج نظریه و مدل جنبه های نظری و تئوری نمایندگی 

و دیگر مباحث نظریه نمایش جبرها را بررسی می کنند. 
جواد اسدالهی همچنین افزود: استادانی از دانشگاه های شیزوئوکا و ناگویای ژاپن، علم و صنعت ایران، وسترن 
سیدنی استرالیا، سزین لهستان و دیگر دانشــگاه های مطرح دنیا در این همایش سخنرانی خواهند کرد. وی 
آخرین مهلت ثبت نام برای حضور در این همایش را یازدهم بهمن ماه جاری و آخرین مهلت ارســال خالصه 

مقاالت به دبیرخانه همایش را دهم دی ماه اعالم کرد.  

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: طرح جامع 
ریزپهنه بندی و مدیریت ریســک لرزه ای شــهر اصفهان با تاکید بر 
موضوع فرونشست زمین در دســتور کار این معاونت قرار گرفته تا 

نقاط آسیب پذیر شهر اصفهان شناسایی شود.
سید احمد حسینی نیا اظهارکرد: طرح جامع ریزپهنه بندی و مدیریت 
ریسک لرزه ای شهر اصفهان برای تامین اعتبار به معاونت برنامه ریزی 

و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان ارسال شده است.
وی با بیان اینکه اعتبار این طرح به صورت مشترک بین شهرداری و 
استانداری اصفهان تامین می شود، افزود: مجری انجام طرح دانشگاه 
اصفهان است تا با تاکید بر بررســی فرونشست اصفهان، پهنه بندی 

انجام و نقاط در معرض، آسیب شناسایی شود.
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان تاکید کرد: موضوع 
فرونشست زمین حائز اهمیت است به طوری که در محافل علمی و 
پژوهش ها از فرونشست زمین به عنوان زلزله خاموش یاد می شود؛ 

بنابراین این خطر جدی باید به نحو مقتضی مدیریت شــود، یکی از 
خروجی های بســیار مهم این پروژه ارائه یک شناخت دقیق جهت 
برنامه ریزی اقدامات الزم در راســتای حفاظت از میراث فرهنگی، 

تاریخی و سرمایه ملی شهر اصفهان است.
وی با بیان اینکه در معاونت شهرسازی و معماری طی دو سال اخیر با 
همکاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر طرح مطالعات 
و تدوین ضوابط طراحی پایدار اقلیمی ساختمان ها در دستورکار قرار 
گرفته است، ادامه داد: این طرح مطالعاتی تاکنون 40 درصد پیشرفت 
داشته است؛ بخشــی از این طرح مطالعاتی به معماری و شهرسازی 
پایدار و اکولوژیک اشــاره دارد و بخش های دیگر به موضوع کمبود 
آب و به کارگیری مفاهیم و فناوری های نوآورانه و خالقانه برای حل 

بحران آب می پردازد.
وی افزود: بخش اکولوژیک طرح مطالعات و تدوین ضوابط طراحی 
پایدار اقلیمی ساختمان ها نیز به موضوع آب های خاکستری و نحوه 

بازیافت، بازچرخانی و استفاده در صنعت ساخت و ساز، فضای سبز و 
دیگر مصارف شهر می پردازد.

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: کاهش نزوالت 
آسمانی، قطع آب زاینده رود، افت سطح آب های زیرزمینی و تغذیه 
نشدن چشمه های آب زیرزمینی باعث تشدید فرونشست زمین شده 
و نیاز اســت در ارتباط با این موضوع مطالعــات پایه ای در خصوص 

آب های زیرزمینی انجام شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

نقاط در معرض فرونشست زمین شناسایی می شود

هیئتمدیره

  مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس بهشمارهثبت1754
اصفهان، اعتبار مورد نیاز بــرای تکمیل مرحله اول 
موزه دفاع مقدس استان را 2۵0 میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت : این موزه در صورت تامین اعتبار تا پایان 

سال جاری به بهره برداری می رسد.
ســردار مجتبی شیروانیان،پیشــرفت فیزیکی این 
موزه را ۹0 درصد و زیربنای آن را هشــت هزار متر 
مربع اعالم و اظهار امیدواری کرد که با تخصیص این 
اعتبار نسبت به تکمیل مرحله اول موزه اقدام شود. 

وی به کارکردهایی از جمله فرهنگی و اجتماعی این 
موزه اشاره و اضافه کرد : مرحله دوم این موزه 20 تا 
30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که ادامه تکمیل آن 
منوط به اتمام بخش نخست است. وی اظهارداشت: 
عملیات اجرایی مرحله سوم موزه دفاع مقدس استان 
شامل توقفگاه طبقاتی و سه سالن است که به دلیل 
کمبود نقدینگی هنوز آغاز نشده است. شیروانیان با 
اشاره به همجواری این موزه با باغ غدیر اضافه کرد : 
باغ غدیر از جمله پارک ها و مجموعه های تفریحی 

اصفهان همواره مورد توجه شهروندان است که آنها 
پس از حضور در موزه کنجکاوانه عالقه مند به حضور 
در موزه خواهند شــد. وی تاکید کرد که موزه دفاع 
مقدس اکنون محلی برای جوانان و فعاالن فرهنگی 
است و دوستداران فعالیت در این عرصه ها می توانند 
از آن محیط بهره ببرند.گفتنی است مرحله اول گام 
اول موزه دفاع مقدس استان اصفهان ماه بهمن سال 
گذشته همزمان با دهه فجر توسط رییس جمهوری 

به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومي فوق العاده ساعت ۹ صبح مورخ 13۹7/07/25 
که در محل استان اصفهان - شهرستان خمیني شهر - بخش مرکزي - شهر خمیني شهر-محله دانشگاه صنعتي-میدان زیست 

فناوري-خیابان 14-پالك 206-ساختمانA 206-طبقه همکف- تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
 دستورجلسه: مجمع عمومي فوق العاده ساعت ۹ صبح  

افزایش سرمایه                                                                                                         

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعادهشرکتمهندسیکاشفاننیلفام)بامسئولیتمحدود(
در صورت تامین اعتبار؛

موزه دفاع مقدس اصفهان امسال به بهره برداری می رسد
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یادداشت

 لباس های نــو را داخل کمد مــی گذاری و بعــد از مدتی 
نســبتا طوالنی سراغ شــان می روی؛ وقتی قصد پوشیدن 
آنها را داری احســاس می کنی بــوی نامطلوبی می دهند و 
قابل پوشیدن نیســتند؛ ســخت تر از آن، نمی دانی لباس 
نو را بدون پوشــیدن بشــویی یا با بوی غم انگیِز ماندگی؟ 
 خاطــرات گذشــته هم، مثــل لبــاس های داخــل کمد 

هستند.
باید یا به کل قیدشان را زد و از آنها گذشت یا اینکه چند وقت 
یک بار آنها را زیر و رو کرد و از خاطر گذراند؛ وگرنه می مانند 
روی هم و تلنبار می شوند و غیر قابل تحمل.شاید خاطره ای 
ناخوش برای امروزت در ذهن بماند و فرداها غیر قابل تحمل 
شود و یا حتی خاطره شیرین امروزت، سالیانی بعد مانند بوی 

نامطلوب، غیرقابل تحمل و آزار دهنده شود.

شســتن و آفتاب گذاشــتن برای بعضــی از خاطرات کافی 
نیســت و باید از حــرارت اتو هم بــرای رفع آن بهــره برد. 
 حرارتی همچون جدایــی و فراق بعد از شســتنی همچون 

اشک و آه .
تلخی و گسی انسان های دور و بر یا شیرینی و ماندگاری شان 
چیزی نیست که آنها رقم زده باشند؛ بلکه ذهن و اندیشه خود 
ماست که آئینه ای می شــود برای نمایش دیگران.آئینه دل 
هرچه پاک تر و زالل تر باشــد می توان تصویری واضح تر و 

ناب تر از آن نمایان کرد.
ذهن و قلب، صندوقچه اســرار و خاطرات بشر هستند و چه 
مرواریدهای گران بها در آنها به ودیعه گذاشــته شــده و یا 
خرمهره های ناچیز و بی ارزش، هردو را در خود می گنجانند.

حمل این صندوق اگر در و گوهر باشد برای حاملش شیرین و 
گوارا می شود و اگر ساده و بی ارزش باشد، آزار دهنده و غیر 
قابل تحمل.دوستی تعریف می کرد که در دوره دبیرستان بر 
سر موضوعی با همکالسی ام جر و بحث کردیم و تنها خاطره 
تمــام دوران تحصیلم همان جر و بحث و ناراحتی شــد.می 
گفت چند ســال بعد در میهمانی دوستانه ای که همه جمع 
بودند و هرکدام از دوستان خاطره بامزه ای از دبیرستان می 
گفتند، من هاج و واج به دهان آنها خیره شده بودم و اصال به 
یاد نمی آوردم؛ درصورتی که در تمــام آن خاطرات من هم 

وجود داشتم و متعجب شدم از فراموشی ام. 
وقتی نوبت به تعریف خاطره من رســید، چشــم در چشم 
دوستی که قبال با او جر و بحث داشــتم، تنها خاطره از تمام 
دوران تحصیلــم را تعریف کــردم و با خنــده حضار مواجه 
شدم.دوســتم تمام ماجرا را از اول برایــم تعریف کرد و من 
تازه متوجه شدم به خاطر یک ســوء تفاهم، خاطرات خوب 
بســیاری را از ذهن دور کرده ام و چند سال ذهنم را خسته 
و خمــوده موضوعی بــی ارزش کرده بودم.چقــدر به حال 
دیگر دوســتانم غبطه خــوردم وگفتم خوش بــه حال تان 
 این چندســال دوری را باخوشی و شــیرینی در ذهن و یاد 

سپرده اید.

خاطرات ذهن را زیر و رو کنیم

 فریبا حقیقی

عکس روز

دوخط کتاب

هــم مهــم نیســت. آلیــس 
توضیــح داد: فقــط اینکــه 
بــه یک جایــى برســم.گربه 
گفــت: از هــر طــرف کــه 
بــروى حتمــا بــه یــک جایى 

مى رسى. 

»آلیس در سرزمین 
عجایب «

لوئیس کارول 

رفتن بیــش از مقصد 
مهم است

 آلیس گفت : لطف مى کنى 
بگویى کدام طرفى بروم؟ 
گربه گفت : کامال بستگى 
دارد به اینکه کجا بخواهى 
بروى. آلیس گفت : کجایش 
خیلــى مهــم نیســت.گربه 
گفت : پس کــدام طرفش 

والدین بی مسئولیت یک پسربچه 5 ساله در آمریکا برای اینکه پسرشان 
به حرف آنها گوش نمی کرد و مدام آب بــازی می کرد، او  را تنبیه کردند.

آنها  پسربچه  را  وسط جنگلی در ایالت »مینه سوتا« رها کردند و بعد از طی 
کردن مسافت کوتاهی با ماشین، به همان مکان برگشتند تا پسر تنبیه شده 
را سوار کنند؛ اما هیچ اثری از او نبود! تالش های  شبانه روزی آنها و پلیس 
برای پیدا کردن پسر بچه در جنگل فایده نداشت و در نهایت این پسر بچه 
به طرز معجزه واری 32 روز بعد در کنار بزرگ راهی که 40 کیلومتر با مکان 

اولیه فاصله داشت، توسط یک راننده پیدا شد.

تنبیه وحشتناک پسر بچه 5 ساله

دختر 6 ساله چینی، بعد از ایـنکه مــادرش دو سـال پیش او و پدر معلولش را 
برای همیشه ترک کرد، خودش همه کارهای خانه از قبیل نظافت ، آشپزی و 
مراقبت از پدرش را انجام می دهد. »تیان هچینگ« پدر 38 ساله این دختر 4 
سال پیش در یک تصادف فلج شد و نه تنها نمی تواند کار کند بلکه برای انجام 
کارهای روزمره اش هم نیاز به کمک دیگران دارد. همسر او به همراه پسرشان 
دو سال پیش برای همیشه او را با دختر کوچک شان ترک کردند؛ اما دختربچه 
از همان روزهای اول همه کارهای خانه را انجام می دهد و از پدرش هم مراقبت 

می کند.

دختر 6 ساله ای که از پدر معلولش مراقبت می کند

»جیمز باند« واقعی که در قرن ۱6 می زیست!
»جان دی« فیلسوف- دانشمندی بود که در قرن ۱6 میالدی در دستگاه ملکه الیزابت خدمت می کرد. دی، ماموریت های جاسوسی فراوانی را 
به انجام رساند و مکاتبات و گزارش هایش را با رمز »00۷« برای ملکه ارسال می کرد. »دی« را می توان نسخه قدیمی »جیمز باند« امروزی به 
حساب آورد. جان دی )۱52۷-۱608(  در زمان خودش به عنوان یک نابغه در استفاده از علم ریاضی برای نقشه برداری و کارهای محاسباتی به 

شمار می آمد. وی همچنین در علوم کیمیاگری، طالع بینی و کاباال تسلط داشت. 
دانش دی، در علم جغرافی به حدی بود که او را یک مشاور ارزشمند برای کاشفان معروفی همچون رالی، گیلبرت و فرابیشر تبدیل کرد. زمانی 
که نظریه کوپرنیک به صورت جدی مورد بحث بود، دی از این ایده که منظومه شمسی به مرکزیت خورشید است، پشتیبانی کرد. او همچنین 
صاحب یک کتابخانه خصوصی شامل هزاران عنوان کتاب در مورد فلسفه و علوم مختلف بود که در حدود 450 نسخه از آن هم اکنون در کتابخانه 
دانشگاه کمبریچ موجود است. دی، توسط ارل از لستر به شاهزاده الیزابت، مدت کوتاهی قبل از رسیدن به تاج و تخت، معرفی شد. او پس از مدت 
کوتاهی به طالع بین رسمی دربار منصوب شد و کسی بود که بهترین تاریخ تاج گذاری الیزابت در ۱5 ژانویه ۱55۹ را انتخاب کرد. ملکه طوری 

تحت تاثیر آموزش های دی قرار گرفته بود که شخصا از کتابخانه بزرگ او بازدید کرد.
او  اندکی بعد کار خود را در سرویس مخفی علیاحضرت با اسم مســتعار 00۷ آغاز کرد. دو صفر هفت، نمادی بین او و ملکه بود، هفت در قدیم 
عدد شانس و مقدس به حســاب می آمد و شــاید دلیل انتخاب این عدد نیز در همین باشــد. دی، اغلب به پایتخت های بزرگ اروپایی سفر 
 می کرد و به جمع آوری اطالعات در خصوص مسائل مختلف می پرداخت و آنها را به  سرفرانسیس والسینگهام، رییس سرویس مخفی ارسال 

می کرد.
هنگامی که ناوگان اسپانیایی، کانال انگلستان را اشغال کرده و احتمال حمله بسیار زیاد بود، دی توصیه کرد که به طور مستقیم وارد جنگ نشوند. 
او پیش بینی کرد که طوفان شدیدی ناوگان را نابود خواهد کرد و طبق پیش بینی، ناوگان اسپانیایی به مجازات خود رسید و خطرات یک حمله 
عظیم با آرامش فروکش کرد.جان دی، در سال های آخر خود به عضویت در دایره نویسندگان، دانشمندان و فالسفه برجسته الیزابت برگزیده 

شد. او با نمایش نامه نویس معروف، کریستوفر مارلو آشنا شد و شاید مایه الهام او برای کتاب دکتر Faustus بوده باشد. 

دانستنی ها

بعد از توفان وحشتناکی که در ایالت کارولینای شمالی در آمریکا رخ داد، زنی 
به نام »تیم هدگس« تصمیم گرفت حیوانات خانگی که در خیابان ها آواره شده 
بودند را در خانه اش نگهداری کند . مردم هم هر حیوانی که در خیابان بدون 
صاحبش رها شده بود را به او می سپردند. هر چند او در کمال مهربانی از حیوان 
خانگی در خانه اش نگهداری می کرد و مراقبت های پزشکی آنها را هم به عهده 
گرفته بود ولی توسط دولت این کشور بازداشت شد. طبق قانون آمریکا هیچ 

کس حق ندارد مراقبت های پزشکی از حیوانات را شخصا در خانه انجام دهد .

بازداشت به جرم نگهداری از حیوانات گم شده

اینستاگردی

کنایه مجری سرشناس به بیلبورد جنجالی سربازان اسرائیلی

ماجرای سبیل  »رامبد جوان«

»رضا رفیع« مجری مطرح تلویزیون، تصاویری از کودکی خود را در اینستاگرام منتشر کرد و در 
کنایه به استفاده از تصویر سربازان اسرائیلی در بیلبورد تبلیغاتی در شهر شیراز، نوشت: »هفته 
دفاع مقدس و گروه سرود ما، نترسید!... این عکس خدای نکرده از سایت ضاله صهیونیستی 

اسرائیل غاصب برداشته نشده است. مال خودمان است، تولید داخل است. 
 اینجا شــیراز نیســت که حوصله نکنم چار تا آلبوم دوران دفاع مقــدس را بگردم و بخواهم

  از اینترنت روی میــزم، بدون این که تکانی بخورم و دچار گردشــگری بشــوم، عکســی 
 در حال و هوای آن روزگاران که روز وصل دوســتداران بود و خاطره اش تا همیشــه در یاد،

 بردارم.

»میثم درویشان پور« با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: بعد از یه مدت که از بر و بچه ها 
دور بودیم... این دور همی خیلی چسبید. پ.ن: سیبیل های آقای جوان برای فیلم جدیدشونه.

آمادگی پذیرش روزانه ۱۰ هزار زائر 
اربعین در موکب »احمد بن موسی )ع(«

مسعود راستی، عضو هیئت امنا و مدیر اجرایی موکب »احمد 
بن موســی )ع(« در جمع خبرنگاران از آمادگی پذیرایی از 
زائران اربعین حسینی در این موکب تا سقف ۱0 هزار نفر خبر 
داد و گفت: ما تمام تالش خود را برای ارائه بهترین خدمات به 

زائران اربعین حسینی انجام خواهیم داد.
وی افزود: ایام پیک حضور زائران پیاده اربعین حســینی در 
کربالی معلی چهار روز منتهی به روز اربعین است که تجربه 
چندین ساله ما نشان می دهد که ظرفیت موکب در این ایام 
پر می  شــود. وی با یادآوری اینکه موکب »احمد بن موسی 
)ع(« در شهر کربالی معلی هر ساله در ایام اربعین حسینی 
برپا می  شود، گفت: امسال نزدیک  ترین زمین به حرم مطهر 
امام حسین )ع( را برای برپایی این موکب انتخاب کردیم که 
 این زمین تا حرم مطهر امام حسین )ع( تنها 800 متر فاصله

دارد.
وی با تاکید بر اینکه ما امسال هیچ کاهشی در ارائه خدمات 
به زائران اربعین حسینی نخواهیم داشت، گفت: تمام خدمات 
خود در بخش  های مختلف اسکان، درمانگاه، آشپزخانه و ... در 

موکب را در سال جاری تقویت کرده  ایم.

نماز و مدیران، آثار متقابل نماز ومحیط کار
کتاب »نماز و مدیران، آثارمتقابل نمــاز ومحیط کار « به همت 
مرکز تخصصی نماز ســتاد اقامه نماز چــاپ و روانه بازارکتاب 

شده است.
 در بخشی از این کتاب می خوانیم:» حجت االسالم والمسلمین 
سید جواد بهشتی، خاطره ای از شهید مظلوم بهشتی نقل کردند 
که دانشجویی به شــدت خواهان مالقات با شهید بهشتی بود و 
یکی از اقوام ایشان را واســطه قرار داد تا از شهید بهشتی وقت 

بگیرد.
شهید بهشتی برای مالقات، دو ماه بعد در روز و ساعت مشخص 
وقت تعیین کرده بود .جوان از دیر بودن زمان مالقات ناراحت شد 
و به آن رابط گفت که من االن به مشورت و سوال کردن از ایشان 
نیاز دارم، اگر می شود وقت نزدیک تری را برای من در نظر بگیرند. 
پس از مراجعه دوباره، شهید بهشتی فرموده بود، روز چهارشنبه 
ده دقیقه مانده به اذان صبح  بیاید پیش من.جوان می گوید  من 
نیمه شب قبل از ساعت مقرر پشت در خانه ایشان قدم می زدیم؛ 
دیدم دقیقا ده دقیقه مانده به اذان صبح در منزل ایشان باز شد و 
خود ایشان با روی باز از من دعوت کرد. سواالتم را پرسیدم و نماز 
صبح را به امامت ایشان خواندیم. بعد از نماز رو به من کرد و فرمود 

من این نظم را از نماز آموخته ام ....«

هنوزم کــه هنوزه وقتی مهمــون میاد خونه مــون مادرم 
جلوشون میگه: »ســالم کردی پســرم؟« نه مادر من، نه، من 

اوسکلم!  
قیمت دوربین دیجیتال رو داشتم می دیدم که به این نتیجه 
رسیدم زاینده رود و کارون و ارومیه که خشکن. شمال هم که 
آشــغال زیاده و طبیعت رو خراب کردن. خودمم که قیافه ای 
ندارم، ازچی می خوام عکس بگیرم؟ پس تالش کن زیبایی در 
افکار تو باشــد نه در عکســی که می گیری و این صداست که 

می ماند نه عکس!
 آقا مگه از پشت گوشــی هم کچلی معلومه؟ پس چرا هی 

واسه من پیامک تبلیغاتی کاشت مو میاد؟!
دیشب سر سفره شام بودیم یهو واسه گوشیم که روی اپن 
آشپزخونه بود، پی ام اومد؟ بابام گفت بشین من میرم تا ببینم 
کیه و چیکار داره... اما من سریع بلند شدم و قبل از اینکه پدرم 
به خودش حرکتی بده، رفتم سمت گوشی متن رو که خوندم، 
دیدم بابام اس داده و نوشته که: حاال که پا شدی، پارچ آبو بیار 
 ســر ســفره، یعنی هیتلر تو جنگاش اینجــوری مغزش کار

 نمی کرد.
شما هم وقتی تیم محبوبتون یه بازی رومی بازه معتقدین 
اگه شــما اون بازی رو نگاه می کردید نمــی باخت؟یا فقط من 

اینجوریم؟

خندوانهخبرکتاب

مزرعه گل 
آفتابگردان 

شاهین شهر اصفهان

روغن مرغوب حاصل از 
تخــم آفتابگردان یکی 
از بهتریــن روغن های 
نباتی است که در حفظ 
سالمتی بســیار موثر 

است.
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