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جریان خاموش، پیامد بحران کمبود آب
درختان شهر در خطر مرگ فرسایشی؛
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مشکل آب صنایع استان اصفهان رفع خواهد شد

اصفهان با بحران کمبود سیب زمینی مواجه نیست
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان:

3

3

۱۲ کاروانسرای تاریخی به مکان اقامت 
گردشگران مذهبی تبدیل شد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان:

6

 تغییرات تعرفه های موبایل به نفع مردم 
یا جیب اپراتورها؟

نرخ مکالمات در راه آزادسازی قیمتی؛

روز جهاني غذا؛
امروز سعی کنیم غذای سالم 

 بخوریم و  به فست فود 
»نه« بگیم  !

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

 کشف 23 پرونده جرایم اقتصادی
 به ارزش 638 میلیارد ریال در اصفهان

فرمانده انتظامی استان از کشف 23 پرونده جرایم اقتصادی به ارزش 638 میلیارد ریال طی  
یک ماه گذشته توسط کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد. سردار» مهدی معصوم 
بیگی« اظهار کرد: با دقت نظر، اشــرافیت باال و تالش شــبانه روزی کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم 

اقتصادی پلیس آگاهی استان اصفهان، طی یک ماه گذشته 23 پرونده جرایم اقتصادی کشف شد...
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مستند اینستاگرامر )هنر و تجربه(
کارگردان:سینا کیان پور

پردیس سینمایی سیتی سنتر

پرده خیالی نگاری عاشورا
موزه هنرهای معاصر اصفهان

1 الی 30 مهر

این برنامه از شــبکه رادیویــی ایران به 
منظور افزایش آگاهی فرهنگی مخاطب 
وآشــنایی باتازه تریــن رویدادهــای 

فرهنگی- هنری کشور  اجرا می شود. 

کافه هنر
شنبه تا چهارشنبه  ساعت 15:50
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»اون« از ارائه لیست سایت های 
اتمی اش به آمریکا امتناع کرد

رســانه ها از قول منابع خبری گــزارش دادند: 
رهبری کره شــمالی از ارائه فهرســتی مربوط 
به تاسیســات اتمی خود به وزیر امــور خارجه 
آمریکا تا زمان امضای اعالمیــه پایان جنگ دو 
کره امتناع کرده است.روزنامه یومیوری شیمبون 
نوشــت، کیم جونگ اون در دیدار بــا پمپئو در 
مورد درخواست برای ارائه لیستی جزئی درباره 
سایت های اتمی خود گفت : هنوز اعتمادی بین 
واشــنگتن و پیونگ یانگ وجود ندارد و لیست 
تاسیسات اتمی کره شمالی قبل از امضای اعالمیه 
مربوط به پایان جنگ دو کره ارائه نمی شود.کیم 
جونگ اون گفت: در نبود روابط قابل اعتماد میان 
دو طرف حتی اگر لیست تاسیسات اتمی مان را 
هم بدهیم آمریکا هرگز این لیست را باور نکرده و 

در صحت آن شک خواهد کرد.

کشف و خنثی سازی طرح ترور 
ترامپ در جریان سفرش به فیلیپین

براســاس مســتندی از نشــنال جئوگرافیک، 
محافظــان رییس جمهوری آمریکا حین ســفر 
دونالــد ترامپ به فیلیپین در ســال 2017 یک 
برنامه ریزی برای ترور وی را شناســایی و خنثی 
کــرده بودند.این افشــاگری توســط مســتند 
نشــنال جئوگرافیک انجام شــد. براساس این 
فیلم، چند روز پیش از نشســت آسه آن، »سطح 
تهدید جــدی« در مانیــل به علــت تهدیدات 
منتســب به تروریســت های داعــش افزایش 
یافته بــود. داعــش بــا انتشــار ویدئوهایی از 
مهاجمان »تک رو«خواســته بود تــا »منتظر« 
بمانند و حین ســفر رییس جمهوری آمریکا به 
فیلیپین بــه او حمله کنند. فــردی که مظنون 
به انجام مقدمات بــرای ترور ترامــپ بود تنها 
بیســت دقیقه قبل از فرود هواپیمای او توسط 
 نیروهای امنیتــی آمریکا در مانیل بازداشــت 

شد.

دفاع غیرمعمول» هیالری 
کلینتون« از همسرش 

وزیر خارجه اسبق آمریکا در اظهاراتی غیرمعمول 
به دفاع از همســرش، رییس جمهور پیشــین 
این کشــور در ماجرای رســوایی لوینســکی یا 
مونیکا گیت پرداخت.هیالری کلینتون، در این 
مصاحبــه در اظهاراتی غیرمعمــول گفت فکر 
نمی کند روابط غیراخالقی همسرش با  مونیکا 
لوینسکی، کارآموز 22 ساله کاخ سفید در سال 
1995، سوء اســتفاده از قدرت بوده باشد.بانوی 
اول اســبق آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا 
شــوهرش باید پس از این رســوایی از منصبش 
 استعفا می کرده است، پاسخ داد: چنین چیزی

 نیست.

احتمال دیدار نامزد خاشقجی 
با دونالد ترامپ

خدیجه چنگیز، اعالم کــرده اگر آمریکا در مورد 
سرنوشــت نامعلوم نامزدش اقدامی انجام دهد، 
دعــوت ترامپ را مــی پذیرد.خدیجــه چنگیز 
،شــهروند ترکیه ای در یادداشــتی کــه برای 
نیویورک تایمز، فرســتاده نوشــته است: دونالد 
ترامپ از من برای ســفر به آمریــکا و دیدار با او 

دعوت کرده است. 
اگر او برای روشــن شــدن سرنوشــت جمال، 
اقدامــی انجــام دهد، حاضــرم ایــن دعوت را 
بپذیرم.روزنامه ینی شــفق که بــه عنوان یکی 
از ارگان های رســانه ای حزب عدالت و توســعه 
شــناخته می شــود، در یک خبر ویــژه از این 
موضوع ابراز نگرانی کرده کــه امکان دارد نامزد 
خاشــقجی در آمریکا بازداشــت شــود یا علیه 
 ترکیه از او بهره بــرداری سیاســی و تبلیغاتی

 کنند.

نمایندگان به احتمال معرفی 
»رضا ویسه« اعتراض کردند

عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
گفت: نمایندگان مجلس اعتراض خود درباره 
احتمال معرفی »رضا ویســه« برای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را به گوش دولتی ها 
رساندند. نادر قاضی پور با انتقاد از رویه دولت 
در معرفی وزرا ادامه داد: انتظــار ما این بود 
که رییس جمهــور یا حداقــل معاونان وی 
پیش از معرفی رسمی وزرا، با کمیسیون های 
تخصصی مجلس جلسه ای  می گذاشتند و با 
هماهنگی های الزم، نظر مجلس را هم درباره 
گزینه های پیشنهادی خود جویا می شدند.

نماینده مردم ارومیــه در واکنش به احتمال 
معرفی رضا ویسه برای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: از زمانی کــه بحث احتمال 
معرفی این فرد برای وزارتخانه مذکور مطرح 
شد، اکثریت نمایندگان مجلس مخالفت خود 

را به معاونان رییس جمهور اعالم کرده اند.

گزارش ادعایی وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی: 

تهرام و مسکو برای دور زدن 
تحریم ها به توافق رسیده اند

وزارت امــور خارجه رژیم صهیونیســتی با 
انتشار گزارشی مدعی شــد تهران و مسکو 
به توافقی برای فروش نفت ایران و دور زدن 

تحریم های آمریکا دست یافته اند.
روزنامــه  تایمز آو اســرائیل، در این گزارش 
مدعی شده است در ماه گذشــته در تهران 
توافقی میان ایران  و روسیه برای انتقال نفت 
خام تهران به روســیه و پاالیــش آن در این 
کشور و سپس فروش آن به بازارهای جهانی 

حاصل شد.
وزارت امــور خارجــه رژیم صهیونیســتی 
همچنین در گزارش خود مدعی شد که ایران 
و روسیه بر سر ساز و کاری توافق کرده اند تا 
تاثیر تحریم های واشــنگتن علیه تهران که 
صادرات نفت ایران را از ماه آینده  )میالدی( 
هدف قرار می دهد، کاهش دهند.  این ساز و 
کار به ایرا ن اجازه می دهد تا نفت خام خود 
را از طریق دریای خزر ابتدا به روســیه صادر 
کند. این نفت در آن جا در پاالیشــگاه های 
روسی پاالیش شده و سپس از آن جا به جهان 

صادر می شود.

 حمله ناکام منافقین
 به غرفه ایران در فرانکفورت

هرسال برگزاری نمایشگاه فرانکفورت فرصتی 
را برای حضور منافقین در آن فراهم می کند تا 
ذیل غرفه ای در فضای باز نمایشگاه، تبلیغات 
خود را آغاز و در روز معینی هرسال وارد غرفه 
ایران شده و در کار ناشران و نمایندگان ایران 
اخالل به وجود آورند.این واکنش ها موجب 
شد مسئوالن ایرانی طی مکاتباتی از دغدغه 
ناشــران ایرانی برای مســئوالن نمایشگاه 
فرانکفورت سخن گفته و از آنان مطالباتی در 
راستای امنیت غرفه ملی ایران داشته باشند.

به تازگی  منافقین دو بــار با هدف اخالل در 
امر فعالیت ناشران ایرانی به غرفه ملی ایران 
هجوم آوردند، اما ایــن عمل با حضور پلیس 

آلمان ناکام ماند.

به ریاست روحانی؛
برنامه حمایتی از خانوارهای 

کم درآمد  بررسی شد
هیئت دولت به ریاست رییس جمهور، منابع 
و مصارف برنامه حمایتی دولت از خانوارهای 
کم درآمد را مورد بحث و بررسی قرار داد.در 
این جلسه همچنین اعضای دولت به بررسی 
آثار و پیامدهای هریک از جنبه های بســته 
حمایتی دولت پرداختند و ادامه مباحث به 

جلسه آینده موکول شد.

 امیر حاتمی 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

یک عضو هیئت رییسه کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی تاکید 
کرد: CFT، FATF و ســایر معاهدات بین المللی 
نمی تواند مشکل اقتصاد ما را به طور ریشه ای حل 
کند ولی می تواند در مقطعــی آثار روانی بر اقتصاد 
به جای بگذارد.سید محســن علوی گفت: قبل از 
بررسی میزان تاثیر CFT بر حل مشکالت اقتصادی 
باید به دالیل ایجاد مشــکالت و بحران در اقتصاد 
کشور پرداخت.وی با تاکید بر اینکه »نباید بحران 
اقتصادی را همچون موضوعات سیاسی دید«، منشأ 
آن را در زیرساخت های کشور دانست و یادآور شد: 
به طور نمونه یکی از دالیــل اینکه قیمت دالر هم 
در دوره ریاســت جمهوری آقای احمدی نژاد و هم 
دوران آقای روحانی سه برابر افزایش پیدا می کند 
آن است که بانک ها سودهای موهوم آن هم بدون 
داشتن عایدی برای مردم می دهند که خروجی اش 
 را در افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول می توان

 دید.

CFT بهانه را از برخی 
کشورها گرفت

 عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی: 

کافه سیاست

عکس  روز 

وقتی کاندیدای ریاست جمهوری 
برای مردم چایی می ریزد

 ســید مصطفی میرســلیم، در موکب حزب 
موتلفه در میدان شهدا حاضر شــد و از مردم 

پذیرایی کرد.

شاهد ظهور هیتلرهای جدید خواهیم بود

پیشنهاد سردبیر:

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ایران 
نشان داد متعهد به قراردادهای بین المللی و ملتی 
قاطع در دفاع از خود است، اما آمریکایی ها در مقابل 
ما را به خاطر انتخاب استقالل تحریم می کنند و 
 حتی اجازه ورود دارو به ما نمی دهند. اگر در مقابل 
این یاغی گری تالش نکنیم شاهد ظهور هیتلرهای 
جدید خواهیم بود.امیر حاتمی گفت: امروز شاهد 
قانون گریزی برخی کشورها هستیم و همه شاهد 
بودند که آمریکایی ها چگونه قرار دادها را زیر پا 
گذاشتند و دنیا شاهد بود ایران چگونه حسن نیت 
خود برای حل بحران ساختگی هسته ای را نشان 
داده است و ایران نشان داد متعهد به قراردادهای 
بین المللی و ملتی قاطع در دفاع از خود اســت، 
اما آمریکایی ها در مقابل مــا را به خاطر انتخاب 
استقالل تحریم می کنند و  حتی اجازه ورود دارو 
به ما نمی دهند اگر در مقابل این یاغی گری تالش 

نکنیم شاهد ظهور هیتلرهای جدید خواهیم بود.

شاهد ظهور هیتلرهای 
جدید خواهیم بود

حجت االسالم صدیقی
خطیب نماز جمعه تهران:

معــاون پارلمانی رییــس جمهور گفــت: جدول 
تغییر تعطیالت کشــور فعال در حد ایــده بوده و 
فعال چیزی به دولت ابالغ نشــده است.حسینعلی 
امیری دربــاره آخرین وضعیت طرح ســاماندهی 
تعطیالت رسمی کشــور اظهار کرد: تغییر جدول 
تعطیالت کشــور فعــال در مجلــس در حد یک 
ایده اســت؛ نه الیحه ای در این خصــوص تقدیم 
مجلس شــده و نه طرحی را نماینــدگان مجلس 
به دولت اعالم کرده اند. امیــری افزود: روال کار بر 
این اســت که نمایندگان مجلس طرحی را آماده 
می کنند؛ وقتــی که طرح، فرآینــد قانونی خود را 
طی کــرد، به دولت اعــالم می شــود؛ در معاونت 
پارلمانی ریاست جمهوری هم نظرات دستگاه های 
مرتبط با آن طرح مجلس گرفته می شود؛ کار های 
کارشناســی روی طرح انجام می شــود و معاونت 
پارلمانی ریاســت جمهوری به دولــت در جهت 
 مخالفت و یــا موافقت طرح مجلس پیشــنهاداتی

 می دهد.

تغییر در تعطیالت رسمی 
کشور تنها یک ایده است

معاون پارلمانی رییس جمهور:

خطیب نماز جمعه تهران با اشــاره به رویکرد 
مجلس در قبال وزرای پیشنهادی دولت گفت: 
مجلس فعال با دولت همراه اســت؛ اگر وزرای 
خوبی معرفی نشــوند، حرام است مجلس آنها 
را تایید کند.کاظم صدیقی اظهار داشت: دولت 
اگر اهل بصیرت باشــد، باید عبرت بگیرد؛ سر 
کار آوردن افراد بر اساس گرایش های سیاسی، 
جواب نداده است. دولت باید از این حصار بیرون 
بیاید و در پی افراد آزادی باشــد که وابستگی 
های گروهی ندارند.رییس ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر افزود: وزیــری که می خواهد به 
مجلس معرفی شود، نه به فکر گروه خود بلکه 
باید به فکر مردم باشــد.  صدیقی تصریح کرد: 
وزیر پیشــنهادی، باید دین و ایمان داشــته و 
 امانت دار مردم باشد. در قدم بعدی، باید روحیه

 جهادی داشــته و در مدیریت، فرد با کفایتی 
باشد.

اگر وزرای خوبی معرفی 
نشوند، تایید  شان »حرام« است

پیشخوان

بین الملل

 نایب رییس کمیســیون قضائی مجلس از تهیه طرح استیضاح 
محمــود حجتی، وزیــر جهاد کشــاورزی با بیــش از 50 امضا 

نمایندگان در مجلس خبر داد.
یحیی کمالی پور، نماینده مردم جیرفت و نایب رییس کمیسیون 
قضائی مجلس شورای اسالمی با اعالم تهیه طرح استیضاح محمود 
حجتی، وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: این طرح تا کنون به 

امضای 50 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.
وی افزود: طی مدت اخیر ما منتظــر بودیم تا آن اهداف از پیش 
تعیین شده در حوزه کشاورزی و نهادهای کشاورزی و همچنین 
اقالم مورد نیاز کشاورزان تامین شود.کمالی پور ادامه داد:با توجه 
به اینکه در حال حاضر در فصل کاشت هستیم متاسفانه راندمان 
تولید کشاورزی به حداقل رسیده و در حال حاضر کشاورزان در 

حوزه تامین ملزومات بخش کشاورزی دچار مشکل شده اند.وی 
بی سر و سامانی ناشی از ســهل انگاری و عدم نگاه کارشناسی به 
مســائل در این حوزه را از جمله موارد اصلی کلید خوردن طرح 
اســتیضاح حجتی عنوان کرد و گفت: این موارد باعث شده که ما 
شاهد وفور تولیدات و خرابی آنها باشیم و در نتیجه شاهد کاهش 

این محصوالت خواهیم بود.

استیضاح »حجتی« کلید خورد
روحانی: مردم نگران 13 

آبان نباشند

نمایندگانی که در صحن مجلس هستند؛ اما نیستند!
موضوع غیبت و حضور نمایندگان مجلس در جلسات صحن علنی همواره مورد بحث رسانه ها بوده است تا 
جایی که از یک زمانی به بعد اسامی غایبان اعالم می شد؛ اما پدیده جدید این روزهای مجلس نمایندگانی 
هستند که در صحن حضور دارند؛ اما رای نمی دهند. خبرگزاری ایرنا نگاهی به آمار 10 رای گیری مجلس 
در مهرماه جاری کرده است. در رای گیری برای سوال از وزیر ارشاد درباره نظارت بر بازی های یارانه ای، 
90 رای موافق در کنار ۸۳ رای مخالف و چهار رای ممتنع خبر از حضور 1۶7 نماینده در مجلس می داد؛ 
اما در واقع امر 19۸ نماینده در صحن علنی حضور داشتند و این یعنی ۳1 نماینده در رای گیری مشارکت 
نکردند! و همین طور باقی طرح ها و لوایح را این خبرگزاری بررسی کرده است. حتی در رای گیری مهم در 
مورد الیحه CFT سه نفر از نمایندگان در رای گیری شرکت نکردند! در سوال از وزیر علوم هم ۴0 نماینده 

مجلس از شرکت در رای گیری خودداری کردند. 

حقوق واقعی نمایندگان مجلس رو شد
دهقان، نماینده مجلس به طور دقیق حقوق و مزایای نمایندگان مجلس را بیان کرد.عضو کمیسیون حقوقی و 
قضائی گفت: میزان حقوقی که نمایندگان دریافت می کنند با هم تفاوت دارد به طور مثال من که چهار دوره 
نماینده مجلس هستم، ۸ میلیون و ۶00 هزار تومان حقوق می گیرم. فیش حقوقی دیگری نیز نمایندگان دارند 
که هزینه نمایندگی است و مربوط به امورات دفاتر در شهرستان هاست که آن فیش از 12 تا 1۶ میلیون تومان 
به طور ماهانه متغیر است.محمد دهقان ادامه داد: یعنی به طور متوسط هر نماینده ماهی 20 تا 25 میلیون 
برای خود و هزینه دفاتر دریافتی دارد، هر نماینده در هر دوره که وارد مجلس شود اگر تقاضای وام ضروری یا 
مسکن کند مبلغ 150 میلیون تومان وام بدون سود به وی تعلق می گیرد. در صورت تقاضا و موافقت رییس 
مجلس به این وام از ۳0 تا 50 میلیون اضافه می گردد.وی افزود: برای خودرو هم هر دوره وام 50 میلیون بدون 

سود به هر نماینده تعلق می گیرد.

چهره ها

زیباکالم: آقــای رییس  
جمهور!  مردم خردسال نیستند

الگوی پیشرفت ایران در 
قرن پانزدهم

اروپا با چــه زبانی بگوید 
مقابل ماست نه پشت ما؟!

حرف و حدیث ها بر ســر موضوع شفافیت آرای 
نمایندگان مجلس در جریــان رای گیری الیحه 
CFT در مجلس دوباره مطرح شد. شهریور سال 
جاری بود که طرح شــفافیت آرای نمایندگان از 
سوی برخی از جناح ها تدوین و با قید یک فوریت 
به صحن علنی آمد؛ اما رای گیری بر سر این الیحه 
بسیار مأیوس کننده بود و این طرح با رای مخالفت 
اکثریت نمایندگان در صحن علنی رد شد، اگر چه 
گفته می شــد که این الیحه عیاری مناسب برای 
ارزیابی مــردم از نظرات نماینــدگان و همچنین 
گامی مهم در راستای شفاف سازی آرای وکالی 
ملت در مخالفت و موافقت با طــرح ها و لوایحی 
اســت که در مجلس به رای گذاشته می شود؛ اما 
به نظر می رسد این شــفافیت هزینه های زیادی 
برای نمایندگان به همــراه دارد و به همین دلیل 
هزینه های صرفا سیاسی شفافیت در مجلس رد 
شد. جالب آنکه مخالفان و موافقان این طرح از هر 
دو جناح اصولگرا و اصالح طلب مجلس بودند و هر 
کدام به بهانه ای با به جریان انداختن آن مخالفت 
کردند. اما پس از رای گیری در الیحه  CFT برخی 
از نمایندگان به صــورت داوطلبانه نام خود را در 
زمره کســانی که به این الیحه رای منفی داده اند 
منتشر کردند که در میان این افراد تعداد زیادی از 
نمایندگان استان اصفهان نیز به چشم می آید که 
از جمله آن می توان به ابوالفضل ابوترابی، نماینده 

نجف آباد و تیران و کرون، 
احمد ســالک، نماینده 
اصفهان، اصغر ســلیمی 
نماینــده ســمیرم، اکبر 
ترکی نماینــده فریدن، 
فریدون شهر، چادگان و 
بویین میاندشت، حسن 
کامران نماینده اصفهان، 

حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده شــاهین و 
میمه، حمیدرضا فوالدگــر نماینده اصفهان، زهرا 
ســعیدی نماینده مبارکه، سید جواد ساداتی نژاد 

نماینده کاشــان، ســید 
صــادق طباطبایی نــژاد 
نماینده اردســتان، سید 
ابطحــی  د  محمدجــوا
خمینی شــهر،  نماینده 
ســید ناصــر موســوی 
نماینــده  الرگانــی 
محســن  فالورجــان، 
کوهکن نماینده لنجان اشــاره کرد.نام تمام این 
نمایندگان به اضافه عباسعلی پوربافرانی نماینده 
نائین و خور و بیابانک، مرتضــی صفاری نماینده 

نطنز و قمصر و ژرژیک آبرامیــان، نماینده آرامنه 
جنوب کشــور در لیســت 1۳۳ نفــره موافقت با 
اعالم شــفاف آرای نمایندگان دربــاره این طرح 
دیده می شــود.البته در لیســت 1۳۳ نماینده ای 
که خواستار شفافیت آرای نمایندگان در موضوع 
CFT شــده بودند از 20 نماینده استان اصفهان 
تنها نام ۳ نماینــده اصالح طلب و یــک نماینده 
مســتقل در بین مخالفان الیحه دیده نمی شود و 
نام این ۴ نفر در بین موافقان شــفافیت آرا وجود 
ندارد.بر این اســاس ناهید تاج الدین و حیدرعلی 
عابدی نمایندگان اصفهــان، علی بختیار نماینده 
گلپایگان و خوانسار و ســمیه محمودی نماینده 
شــهرضا و دهاقان در طرح داوطلبانه شــفافیت 
آرای نماینــدگان درباره الیحــه »الحاق ایران به 
کنوانســیون مبارزه بــا تامین مالی تروریســم« 
مشارکت نداشــتند. نکته قابل تامل اینکه اغلب 
فراکســیون های طرفدار تصویــب الیحه مزبور 
از جمله مخالفان ســر ســخت رای گیری علنی 
در مجلس بودند، کســانی که حاال با انتشــار این 
لیســت عمال باید پاســخگوی رای خود باشند؛ 
اما از ســوی دیگر باید دید این شفافیت به عنوان 
اولیــن نمونه از این دســت تا چه حــد درآینده 
می تواند حربه های تبلیغاتی به دســت مخالفان 
بدهد و یا تا چه اندازه دســت آویــزی برای کار 
سیاســی خواهد شــد نگرانی هایی که همواره از 
 سوی مخالفان شــفافیت آرا در کشور مطرح شده

 است.

لیست مخالفان   CF T منتشر شد
جنجال هابر سر شفافیت آرای نمایندگان به کجا خواهد کشید؟

 اغلب فراکسیون های طرفدار 
تصویب الیحه مزبور از جمله 
مخالفان سر سخت رای گیری 

علنی در مجلس بودند

مرضیه محب رسول
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تنها نیروگاه برق آبی اصفهان  از مدار خارج شد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

توسعه زیرساخت ها و مالیات 
بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی 
اســت که مصرف کننده )خریــدار( آن را به 
همراه بهای خرید اجناس و خدمات می پردازد 
و دریافت کننده )فروشــنده( موظف اســت 
مقدار مالیــات دریافتی را بــه خزانه دولت 

واریز کند. 
در اجرای مالیات بر ارزش افــزوده، مؤدیان 
برای اســتفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه 
فاکتور هســتند که این امــر زمینه ای برای 
برآورد میــزان معامالت و حجــم مبادالت 
بنگاه های اقتصادی در تولیــد ناخالص ملی 
خواهد بود. از آنجا که فاکتورها در هر یک از 
مراحل مختلف مبادله باید با یکدیگر مطابقت 
داشته باشند، نظامی خود کنترلی در جریان 
فعالیت های اقتصادی از تولید تا مصرف ایجاد 
می شود، به این ترتیب اندازه بازار زیرزمینی 
و فعالیت های غیررسمی اقتصادی و پنهانی 
و تخلف و فرار مالیاتی به حداقل می رســد. 
امکان کاهش فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش 
افزوده، به دلیل کمتر بودن نرخ آن در مقایسه 
با سایر مالیات ها با پایه محدود، منبع درآمد 
مطمئنی را بــرای دولت ایجاد مــی کند. از 
طرفی دیگــر چون عدم پرداخــت مالیات از 
جانب فروشــنده، پای خریــدار کاالی او را 
برای منظور کردن مالیــات متعلقه به میان 
می کشد، منافع یک طرف، زیان طرف دیگر 
را موجب می شــود و در صــورت موثر بودن 
نظام کنترل، فــرار مالیاتی به حداقل کاهش 
می یابد. به اعتقاد بســیاری از کارشناســان 
اقتصادی اجــرای صحیح قانــون مالیات بر 
ارزش افــزوده در چارچوب یــک برنامه ی 
کالن اقتصــادی و بــه دور از بخشــی نگری 
 ســبب برقراری عدالت در پرداخت مالیات 

می شود. 

بازار

ژل مو

رییس اجرایی اداره کل استاندارد اصفهان:
خودروسازان داخلی انگیزه ای 

برای بهبود کیفیت ندارند
رییس اجرایی اداره کل اســتاندارد استان اصفهان 
گفت: خودروســازان داخلی انگیزه ای برای بهبود 
کیفیت و ارتقای محصوالت خود ندارند.افشــین 
ربیعی اظهار کرد: بــا توجه به هدف گــذاری این 
سازمان استانداردهای 85 گانه خودرو و محصوالت 
دارای استاندارد اجباری تا دی ماه مطرح شده است، 
همچنین محصوالت خــاص از جمله خودرو طبق 
استانداردهای موجود بازرسی می شوند.وی با بیان 
اینکه در صورت افزایش رقابــت در تولید خودرو و 
دیگر محصوالت، رقابت مثبتی بین تولیدکنندگان 
شــکل می گیرد و آنها را به ســمت بهبود کیفیت 
سوق خواهد داد، افزود: در حال حاضر بازار خودرو 
انحصاری است و تعرفه واردات آن باالست، همچنین 
خودروسازان داخلی انگیزه ای برای بهبود کیفیت و 

ارتقای محصوالت خود ندارند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان خبر داد:

کاهش ۴۰ درصدی تولید سیب 
در اصفهان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با بیان اینکه در سال  جاری تولید سیب بیش از ۴۰ 
درصد نســبت به ســال قبل کاهش داشته است، 
افزود: پیش بینی می شود امســال میزان برداشت 
این محصول بــه ۱۳۰ هزار تن برســد. احمدرضا 
رییس زاده اظهار کرد: ادامه خشکســالی و کمبود 
شدید آب در بخش عمده ای از باغات سیب استان، 
وزش باد و بارندگی در زمان تلقیح، به ترتیب عوامل 
اصلی کاهش عملکرد کمی و کیفی باغات ســیب 
در سال جاری بوده است.وی گفت: برداشت سیب 
پاییزه از اواخر شهریورماه در باغات بارور این استان 
آغاز شده و تا نیمه آبان ماه سال جاری ادامه دارد.وی 
با بیان اینکه سطح کل باغات سیب استان اصفهان 
۲۱ هزار و ۶۳5 هکتار است که یکهزار و ۱8۱ هکتار 
آن به مرحله باردهی نرسیده اســت، افزود: حدود 
۱۹ هزار و ۴۷۱ هکتار از باغات سیب این استان به 

سیب های زرد و قرمز پاییزه اختصاص دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد 
کشاورزی استان:

اصفهان با بحران کمبود 
سیب زمینی مواجه نیست

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با پیش بینی تولید حــدود ۲85 هزار تن 
سیب زمینی در استان، گفت: خوشبختانه در استان 
اصفهان با بحران کمبود سیب زمینی مواجه نیستیم 
و در حال حاضر ســطح زیر کشــت این محصول 
نزدیک به ۹5۰۰ هکتار است.محمودرضا افالکی 
با بیان اینکه برداشت ســیب زمینی تقریبا از نیمه 
مهرماه آغاز شده است، افزود: قیمت سیب زمینی 
ســر زمین بین ۱۰۰۰ تا ۱5۰۰ تومان است و این 
رقم برای کشاورز رقم باالیی نیست که از فروش آن 
منتفع شود، اما در زنجیره تولید برخی واسطه ها و 
دالالن موجب افزایش قیمت می شوند. وی افزود: 
سال گذشــته قیمت سیب زمینی بســیار پایین 
بود، اما امسال شــاهد رضایت کشاورزان هستیم و 
خرید تضمینی این محصول انجام نمی شود.وی در 
خصوص تاثیر بی آبی برکشت و تولید سیب زمینی 
در اســتان، اظهار کرد: به دلیل بی آبی ســطح زیر 
کشت سیب زمینی از حدود ۱۶ هزار هکتار به ۱۲ 
هزار هکتار کاهش یافته کــه معادل ۱۲۰ هزار تن 

محصول سیب زمینی است.

فروش بلیت پرواز فوق العاده 
اربعین 

معاون هوانوردی ســازمان هواپیمایی کشوری با 
اشاره به صدور مجوز ۳۳۰ پرواز فوق العاده اربعین 
از فروش بلیت این پروازها از امروز خبرداد.مرتضی 
دهقان اظهار کرد: جلســه ای با حضور دبیرانجمن 
شرکت های هواپیمایی و نمایندگان فروش بلیت 
های اربعین در سازمان هواپیمایی کشوری برگزار 
شد.وی با اشاره به صدور مجوز ۳۳۰ پرواز فوق العاده 
برای شرکت ها در ایام اربعین غیر از حدود ۹۰ پرواز 
برنامه ای در هفته، یادآور شد: پروازها از ۲ آبان ماه 
آغاز و تا ۱۲ آبان ادامه خواهند داشــت.وی افزود: 
به رغم اینکــه پروازهای اربعین تکلیفی نیســت، 
اما شــرکت های هواپیمایی بر تعیین قیمت بلیت 
پرواز  تهران - نجف - تهران و ســایر شهرستان ها 
۲/۲میلیون تومان، پرواز مشــهد - نجف - مشهد 
۲/8میلیون تومان و مسیر یک طرفه تهران - نجف 
و سایر شهرســتان ها به نجف، ۱/۱میلیون تومان و 
مشهد - نجف ۱/۴ میلیون تومان موافقت کردند.

ژل کراتینه حالت دهنده مو 
آگرادو حجم 200 میل

 14,000
تومان

ژل حالت دهنده مو آدرا 
حجم 150 میلی لیتر

 18,600
تومان

ژل حالت دهنده مو تافت 
حجم 300 میلی لیتر

 68,000
تومان

بحث بر ســر اعمال تعرفه های تلفــن همراه چند 
روزی اســت که با اجرای طرح یکســان ســازی 
تعرفه های دو اپراتور اول کشــور؛ ایرانسل و همراه 
اول دوباره داغ شده است. تغییرات در قیمت گذاری 
پاییزی اپراتورهای کشــور به بهانه یکسان سازی 
قیمت ها عمال موجب ابهام بیشــتر در قبض های 
پرداختی مشترکان این اپراتورها شده است؛ قبض 
هایی که عمال مشترکان چیزی از آنها سر در نمی 
آورند و معموال مبالغی که پرداخت می شود، شفاف 
نیســت. چندی پیش اجرای طرح ترابرد پذیری 
موجب شد تا قیمت ها برای مشــترکان اپراتورها 
اهمیت بیشتری داشته باشد، طرحی که به وسیله 
آن مشترکان امکان جابه جایی شماره خود و تغییر 
اپراتور را داشته باشند؛ مســئله ای که با آگاهی از 
نحوه قیمت گذاری نرخ مکالمات و یک حســاب 
سرانگشــتی مشــترکان می توانند حساب کنند 

استفاده از کدام اپراتور به نفع آنهاست.
رقابت بر سر نرخ مکالمات

به نظر می رسد تغییرات تعرفه ای جدید اعمال شده 
از سوی همراه اول و ایرانســل، رقابتی است برای 
نگه داشتن مشــترکان در چرخه تماس اپراتورها. 
به همین دلیل  ایرانســل سیاســت مکالمات تک 
نرخی که پیش از این تنها برای مشــترکان دائمی 
در نظر گرفته بود را بــرای اعتباری ها هم اجرایی 
کرد. همچنیــن همراه اول تصمیــم گرفته تعرفه 
مکالمات درون شبکه، خارج شبکه و تماس با تلفن 
ثابت را برای تمامی مشترکان خود به شکل یکسان 
محاسبه کند. این مســئله موجب شده تا برخی از 
مکالمات با یک اپراتور خاص به صرفه تر باشــد. بر 
این اساس مشترکان دائمی ایرانسل به جای ۳۳.۳ 
تومان بــه ازای هر دقیقه مکالمه بیرون شــبکه از 
اول مهر باید 5۹.۹ تومان بپردازند، اما مشــترکان 
اعتباری برای مکالمات بیرون شبکه به جای ۹۲.۹ 
تومان رقم 8۹.۹ تومان را پراخت می کنند. همراه 

اول، اما تعرفه مکالمات خود را تک نرخی کرده است 
و مشترکان دائمی و مشترکان اعتباری این اپراتور 
برای تماس های داخل شــبکه و بیرون شبکه یک 
مقدار ثابت می پردازند. به همین دلیل نرخ تماس 
بیرون شــبکه همراه اول کاهش پیدا کرده و برای 
مشــترکان دائمی از ۶۲.5 تومان بــه 5۹.۹ تومان 
رسیده و برای مشــترکان اعتباری از ۹۳.۷ تومان 
به 8۹.۹ تومان تغییر پیدا کرده اســت. رایتل، اما 
همچنان روی تعرفه های قبلی مانده و مشــترکان 
دائمی این اپراتور برای تماس بیرون شــبکه باید 
۲۹.۹ تومان بپردازند. این مبلغ برای مشــترکان 
اعتباری رایتل 8۹.۹ تومان است. این موج تغییرات 
شامل تعرفه پیامک های فراسی و التین و مکالمه با 

تلفن های ثابت هم می شود.
موج تغییــرات تعرفه ای به کدام ســو

 می رود
همراه اول دقیقا از روز اول مهرماه ۱۳۹۷ تعرفه های 
انواع مکالمه را یکســان و این موضــوع را با صدور 
اطالعیه و ارسال پیامک به مشــترکان خود اعالم 

کرد. به ایــن صورت نرخ هر دقیقــه مکالمه درون 
شبکه و برون شبکه برای ســیم کارت های دائمی 
همــراه اول 5۹۹ ریــال و برای ســیم کارت های 
اعتباری همراه اول 8۹۹ ریال شــد. ایرانســل نیز 
یکسان سازی تعرفه های مکالمه را اجرا کرده و حاال 
فقط رایتل مانده که هنوز تعرفه های مکالمه درون و 
برون شبکه  متفاوتی دارد.پیش از این هزینه مکالمه 
از طریق سیم کارت دائمی همراه اول با تلفن ثابت 
و همراه اول 5۷ تومان و تماس با ایرانســل و رایتل 
۶۲/5 تومان محاســبه می شــد و تعرفه هر دقیقه 
مکالمه از طریق ســیم کارت اعتباری همراه اول با 
تلفن ثابت و همراه اول ۶۷ تومان و تماس با ایرانسل 

و رایتل ۹۳/۷ تومان بود.
در اپراتور ایرانســل نیز هزینه تماس با سیم کارت 
دائمی بــرای تماس های بــرون و درون شــبکه 
۳۳/۳۳تومان برای هر دقیقه بود و برای سیم کارت 
های اعتباری ایرانسل نیز تماس های درون شبکه 
۶۶/۹تومان، تماس با ســایر خطوط ۹۲/۹تومان 
و تماس با خطوط ثابت۷۹/۹ تومان تعیین شــده 

بود. حاال با تغییر هزینه مکالمه در ایرانسل، تعرفه 
تماس در سیم کارت های دائمی با تمامی خطوط 
5۹/۹تومان و برای سیم کارت های اعتباری8۹/۹ 
تومان به ازای هر دقیقه شــده است. به این ترتیب 
هزینه تماس از سیم کارت دائمی ایرانسل با تمامی 
خطوط ۲۶/۶ تومان و از طریق سیم کارت اعتباری 
با خطوط درون شبکه ۲۰ تومان افزایش پیدا کرده 
است. با نگاهی به تعرفه های جدید متوجه می شویم 
که پیش از این، هزینه مکالمه در اپراتورهای تلفن 
همراه کمتر بود و حاال به بهانه  یکسان سازی تعرفه ها 
شاهد گران شدن تماس ها هستیم. مسئله ای که 
در کنار اعمــال بندهای نامشــخص تلفن همراه 
دائمی هزینه های اضافی و گزافی را به مشــترکان 
تحمیل می کند. از سوی دیگر اما برخی از مشترکان 
معتقدند اعمال بندهایی مانند سایر هزینه ها، در 
اغلب موارد موجب دو برابر شــدن قیمت قبض ها 
می شــود؛ اما طرح یکسان ســازی تعرفه ها باعث 
می شود مشــترکان راحت تر بتوانند هزینه ای که 
 باید هر ماه بابت مکالمات خود بپردازند را محاسبه

 کنند. 
آنچــه در دل این تغییرات قیمتــی بیرون می آید 
بیشتر از آنکه به نفع جیب مشــتریان باشد نشان 
از افزایش آمدهای قابل توجه برای اپراتورهاست؛ 
مجوزی که بی ســر و صدا عمال مردم را واردار به 
پرداخت بیشــتر قبض موبایل ها کرده است. اگر 
چه نســرین محســنی، معاون رگوالتوری وزارت 
ارتباطات اعالم کرده است که این قیمت ها سقف 
دریافتــی اپراتورها از مشترکان شــان اســت؛ اما 
چندی پیش خبری مبنی بر آزادسازی قیمت های 
مکالمات منتشر شد. آزادسازی تعرفه ها همچنین 
این بحث را به وجود می آورد که اگر در شرایط فعلی 
میزان شکایت از اپراتورها بسیار باالست، در شرایط 
آزادانه وضع تعرفه ها اوضاع چگونه خواهد بود؟ هر 
چند مسئوالن وزارت ارتباطات معتقدند آزادسازی 
 قیمت ها بــه معنای عدم نظــارت بــر اپراتورها

 نیست.

تغییرات تعرفه های موبایل به نفع مردم یا جیب اپراتورها؟
   نرخ مکالمات در راه آزادسازی قیمتی؛ 

از این پس می توان با ارسال شناسه اســتعالم ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعالم پیامکی 
بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای 
تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک )صیاد( و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب 
و کار از طریق ارائه خدمت استعالم مربوط به سوابق چک برگشتی مشــتریان، سامانه استعالم پیامکی صیاد به 
عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره برداری است.بر این اساس هموطنان می توانند با ارسال شناسه استعالم ۱۶ 
رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعالم پیامکی این بانک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ از وضعیت اعتباری 

صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

استعالم پیامکی سوابق 
 چک برگشتی

 امکان پذیر شد

بانک مرکزی اعالم کرد: خبر

  عکس روز

آغاز به کار بزرگ ترین بازار ماهی جهان در توکیو  پیش بینی ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس
 برای انتقال زائران اصفهانی اربعین

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به آغاز پیش فروش بلیت های ناوگان 
اتوبوسرانی برای زائران پیاده روی اربعین ، از پیش بینی ۱5۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران 
اصفهانی خبر داد.مهدی خضری ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در ارتباط 

با تمهیدات در نظر گرفته شده 
برای حمل و نقل زائران اربعین 
اظهار داشت: مرزهای اصفهان 
براساس تقسیم بندی سال های 
گذشته بوده و تغییری نکرده و 
بر اساس نیاز مسافران اتوبوس 
خواهیم داشت.وی افزود: از ۲۱ 
مهرماه پیش فروش بلیت های 

اربعین آغاز شده و قیمت ها نیز از اول آبان ماه به دلیل یکسره بودن سفر با افزایش همراه است.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای اســتان اصفهان با اشــاره به قیمــت بلیت ها گفت: 
قیمت هر بلیت در ســال گذشــته برابــر با ۹۰ هــزار تومان بــود و امســال با افزایــش ۲5 تا 
۳۰ درصدی همراه شــده کــه اول آبان مــاه قیمت دقیق مشــخص می شــود.وی در خصوص 
نحوه بازگشــت زائــران اربعیــن تصریح کــرد: در هنگام برگشــت شــرکت هایی کــه ناوگان 
 اعــزام کردنــد موظــف هســتند اتوبوس هــا را بــه تعــداد موجــود بــرای زائــران فراهــم 

کنند.

پس از پایان فعالیت بازار تسوکیجی در شهر توکیوی ژاپن که اغلب از آن به عنوان بزرگ ترین 
بازار ماهی جهان یاد می شد، بازار ماهی تویوسو گشایش یافت و فعالیتش را آغاز کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
مشکل آب صنایع استان اصفهان رفع خواهد شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح های زیادی برای رفع مشکل صنایع استان اصفهان برای 
دستیابی به آب در دست اجراســت.صادق نجفی اظهار کرد: یکی از مهم ترین دستاوردهای صنعتی در 
استان اصفهان، افزایش مساحت شهرک رازی شهرضا به بیش از هزار هکتار بوده است.مدیرعامل جدید 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: وضعیت آب در استان اصفهان با مشکالت 
فراوانی مواجه بوده که حوزه صنعت را نیز تحت تاثیر قرار داده، این در حالی است که کمتر از سه میلیارد 
مترمکعب از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب مصرفی در کشور، در بخش صنعت استفاده می شود.نجفی گفت: 
برای رفع مشکل دسترسی صنایع اســتان به آب، طرح های زیادی اجرا شده که از جمله آنها می توان به 

اجرای طرح انتقال پساب تصفیه شده شهرضا با سرمایه گذاری حدود 8۰ میلیارد اشاره کرد.

مدیر سد و نیروگاه زاینده رود:
تنها نیروگاه برق آبی اصفهان از مدار خارج شد

مدیر سد و نیروگاه زاینده رود شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: به دنبال تداوم وضعیت کم بارشی در حوضه 
آبریز زاینده رود، تنها نیروگاه پشــتیبانی برق آبی اصفهان از مدار خارج شد.محمود چیتیان، با اشاره به اینکه 
۱۳ سال است با شرایط خشکسالی در فالت مرکزی مواجه هستیم، افزود: این وضعیت به مرور در میزان تولید 
برق در نیروگاه برق آبی تاثیر گذاشته و سبب کاهش تولید طی این سال ها شــده و اخیرا تنها نیروگاه برق آبی 
اصفهان به طور کامل از مدار خارج شد.مدیر ســد و نیروگاه زاینده رود بیان داشت: تنها نیروگاه برق آبی استان 
 اصفهان که بیشتر حکم نیروگاه پشتیبانی را داشته ، در حال حاضر سهم تولید برق از این نیروگاه تقریبا به حدود 
۶۰ هزار مگاوات ساعت در سال می رســد، البته ظرفیت نامی تولید برق این نیروگاه ۲5۰ هزار مگاوات ساعت 

در سال است.

»چک یار اوراش« ابزاری کاربردی 
جهت ثبت چک هــای دریافتی 
و پرداختــی نمایش یــادآوری 

سررسید چک هاست.
اگر روزانه بــا چک های مختلفی 
سر و کار دارید و اصطالحا بازاری 
هستید، چک یار اوراش می تواند 
یکی از بهترین پیشنهادهای ما به 
شما باشد. این برنامه رایگان است 
و هیچ پرداخــت درون برنامه ای 

ندارد.

چک یار اوراش

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2539 | October  16,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2539 | سه شنبه 24 مهر 1397 | 6 صفر 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2539| سه شنبه 24 مهر 1397 | 6 صفر 1440

No. 2539 | October 16,  2018  | 8 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER

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 

فقدان سند مالکیت
7/427 شماره: 97/2027025689 - 97/7/21 چون آقای کمال محمد رضائی به وکالت 
از محمد حسین طائریان و نامبرده به والیت از طرف فرزند خود سید علی طائریان نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ  با تســلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شده و به تایید دفتر 1007 تهران رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 
دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 15191/16978 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره 
چاپی 652057  در دفتر الکترونیک 13962030202701996 به نام سید علی طائریان  
سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و  طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام 
نشــده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت جابجائی ســند مالکیت مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 268043 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )239 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/428 شماره: 97/2027023865 - 97/7/21 نظر به اینکه خانم احترام امیر شاکرمی 
فرزند سید مصطفی به موجب گواهی حصر وراثت شماره 1992-1395/04/20 با تسلیم 
دو برگ استشهاد شهود به شماره 7852 مورخ 95/09/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
243 اصفهان، مدعی شده یک جلد سند مالکیت پالک 3835 فرعی از 46 اصلی بخش 
18 ثبت اصفهان ثبت شــده در صفحه 86 دفتر 65 امالک که بنام مرحوم حسن بیاض 
مورث متقاضی فوق الذکر سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استنتاد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشاراین آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 268665 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  

)207 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/429 شــماره صادره: 1397/42/525123 - 97/7/16 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 2274/19 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 255934 
در صفحه 591 دفتر امالک جلد 1370، به موجب ســند انتقال شــماره 182333 مورخ 
1390/06/27 دفترخانه شــماره 71 اصفهان به نام مینا فروتن دنبه تحت شماره چاپی 
برگی 654226 ب 91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 139721702024021972 مورخ 1397/07/05 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 41787 مورخ 1397/07/01 به گواهی 
دفترخانه 174 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابه جایی 
مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا 
مراتب به استنتاد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 268676 قویدل 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان  )240 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
7/430 شماره صادره:1397/04/525840-1397/7/18 نظر به اینکه سند مالکیت یک 
سهم مشاع از بیست سهم ششــدانگ قطعه زمین معروف لب باغ  پالک ثبتی شماره 55 
فرعی از 3- اصلی واقع در مزرعه بیشه اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 638 
در صفحه 365 دفتر امالک جلد 5 به نام سید اسماعیل فردوســی اوره به استثناء ثمنیه 
اعیانی ثبت  و صادر و تسلیم گردیده است، سپس مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره: 
42732-1356/06/19 دفتر 78 تهران به حســین روحانی منــش فرزند محمد  انتقال 
یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده: 970407061756857-
1397/06/19 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 
8603-1397/06/10 به گواهی دفترخانه 25 نطنز رســیده اســت مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 268671 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)260 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/431 شماره صادره:1397/04/525842-1397/7/18 نظر به اینکه سند مالکیت یک 
سهم مشاع از بیست سهم ششــدانگ قطعه زمین معروف لب باغ  پالک ثبتی شماره 55 
فرعی از 3- اصلی واقع در مزرعه بیشه اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 638 
در صفحه 363 دفتر امالک جلد 5 به نام خاور عســگر اوره و  ثمنیه اعیانی 9 ســهم سه 
دانگ  ثبت  و صادر و تسلیم گردیده است، سپس مع الواسطه به موجب سند انتقال شماره: 
42732-1356/06/19 دفتر 78 تهران به حســین روحانی منــش فرزند محمد  انتقال 
یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده: 970407061756857-
1397/06/19 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره: 
8603-1397/06/10 به گواهی دفترخانه 25 نطنز رســیده اســت مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 268661 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)262 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/433 شــماره صادره: 1397/15/525986-1397/7/19  نظر به اینکه سند مالکیت 
اصلی/ کاداستری پالک ثبتی شماره 860 فرعی از 64 اصلی واقع در بخش 13 اصفهان 
ذیل ثبت 31333 در صفحه 311 دفتر امالک جلد 197 به نام آقای علی اوســط میثاقی 
فرزند عبدالرحیم به شماره ملی 5759136445 تحت شــماره چاپی مسلسل 032556 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
971506691780184 مورخ 1397/7/19 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 

شهود آن ذیل شماره 39193 مورخ 1397/07/18 به گواهی دفترخانه 154 چادگان رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 268814 موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت 

اسناد فریدن )  235 کلمه ،  2 کادر (
ابالغ رای

7/434 کالسه 202/97 شماره دادنامه: 614 تاریخ رسیدگی: 97/6/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران، خواهان: احمد سلطانی فرزند محمد به 
آدرس تیران بلوار امام خمینی جنب آموزش و پرورش کــوی دانش پالک 18 با وکالت 
حسین دادخواه تهرانی به نشــانی اصفهان چهار باغ باال روبروی شرکت زمزم ساختمان 
پارسیان طبقه 5 واحد 71، خوانده:  عباسعلی رحیمی دوتوئی فرزند هاشم به نشانی مجهول 
المکان،  خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص 
دادخواست احمد سلطانی فرزند محمد با وکالت حسین دادخواه تهرانی به طرفیت عباسعلی 
رحیمی دوتوئی فرزند هاشم به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال قسمتی از وجه 
یک فقره چک به شماره 1269/807194/18-1394/6/15 عهده بانک ملت شعبه تیران 
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 وکیل خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخه 97/5/8 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 97/5/9 و 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به مواد  198 و 519 و 522 از  قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم 
بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 427/500 ریال بابت هزینه 
 دادرســی و تمبر الصاقی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حــق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 
تیران می باشد. م الف:268902 شــعبه دوم مجتمع شماره یک حقوقی شورای حل 

اختالف تیران و کرون )370 کلمه، 4 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

7/435 بدینوسیله به آقاي شاپوربیک زاده فرزند کرمعلي فعاًل مجهول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان لیالاحمدیان وغیره فرزند غالمرضا به نشــاني شــهرضا خ چهل وپنج 
متري فرعي 62 پ 15 دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به این شورا تسلیم که بکالسه 
 97 / 602 ش6 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روز سه شــنبه مورخ  20 / 9 / 97  ساعت

  30 / 5 عصــر تعیین گردیده اینک حســب درخواســت خواهان و بــه تجویزماده 73 
ق 0 آ 0 د 0 م مراتب یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شــودتا ازتاریخ 
انتشارظرف یک ماه بامراجعه به دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي شهرضا 
حاضرشویدواگربعداً احتیاج به نشرآگهي باشــد یک نوبت منتشرخواهدشد و مدت آن ده 
روزخواهدبود. م الف: 268709 رئیس دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 6 حقوقي 

شهرضا )131 کلمه، 1 کادر(

ابالغ اخطاريه اجرائي
7/436 محکوم علیه: مســعودمحمدي فرزند محمدحســن بنشــاني تهران خ زرتشت 
غربي پ 526 محکــوم له : محمدرضاطاوســي فرزند علیرضابه نشــاني شــهرضا خ 
ابوذر چوبکده طاوســي، بموجب راي شــماره 79 مــورخ 8 / 2 / 97 حــوزه دوحقوقي 
شــوراي حل اختالف شــهرضا محکوم علیــه محکوم اســت بــه :1-پرداخت مبلغ 
هیجده میلیــون ریال بابت وجه چک بشــماره 934786مــورخ 6 / 7 / 95 عهده بانک 
صادرات ایران شــعبه تهران به انضمــام پرداخــت مبلــغ 000 / 375 / 1 ریال هزینه 
دادرســي 2- پرداخت تاخیرتادیــه اصل خواســته ازتاریــخ 6 / 7 / 95 درحق محکوم 
له  2-  پرداخــت حق االجرادرحق صنــدوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ 
اجرائیه ظرف ده روزمفادآن رابه موقــع اجرابگذاردیاترتیبي بــراي پرداخت محکوم به 
بدهد یامالي معرفي کندکه اجراء حکم واســتیفاء محکوم به ازآن میسرباشدودرصورتي 
که خودراقادربــه اجــراي مفاداجرائیــه نداندبایدظــرف مهلت مزبورصــورت جامع 
 دارائي خودرابه قســمت اجراء تســلیم کنــد واگرمالي نــدارد صریحًا اعــالم نماید. 
م الف: 268711 فاضلي  قاضي شوراي حل اختالف شعبه دوم حقوقي شهرضا )154 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/438 شماره: 984/97 حل1 مرجع رسیدگی: شــعبه یک  حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت5:00 عصر روز سه شنبه مورخ    
09/13/ 1397 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی محمود نقدی  ، نام پدر: محمد 
علی  ، نشانی خمینی شهر - بلوار بهشتی - خ خیام کوچه دانش 3   ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: ســلمان پیر هادی نام پدر: علی محمد 2- امیر چگینی ، خواسته و 
بهای آن: مطالبه چهار فقره چک به مبلغ 160/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت 
استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 268640 رئیس شعبه یک حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/440 شــماره: 1195/97 حل 11 مرجع رسیدگی: شــعبه یازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شــهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستان 
 ـ مجتمع شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 08:30 بعد ظهر روز 
دوشــنبه مورخه 1397/08/28 مشــخصات خواهان: 1- نام و نــام خانوادگی: محمود 
نقدی ، نام پدر: محمد علی ، نشــانی خمینی شــهر -بلوار بهشــتی- خ خیام - کوچه 
دانش 3 ، مشــخصات خوانده: 1-نام و نــام خانوادگی: علیرضا جباری  نام پدر حســین 
2- نام و نام خانوادگی: رســول روح الهی ، خواســته و بهای آن: مطالبه وجه ســه فقره 
چک به مبلغ 20/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرســی و حق الوکاله و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ ســر رســید لغایت اجرای حکــم  دالیل خواهــان : کپی مصدق 
چک- کپی گواهی عــدم پرداخت  ، گــردش کار: خواهان.خوانــده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی جهت استماع شــهادت شهود به 
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار وفق مــاده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای 
 قانون مذکور خالصه دادخواســت و مســتندات یک نوبــت آگهی می گــردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 268642 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)223 کلمه، 2 کادر(
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نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:
زیارت اربعین برای شیعه 

مانوری سیاسی است
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در دیدار 
اعضای ســتاد اربعین اســتان اصفهان با بیان 
این که مســئله اربعین، یک مســئله سیاسی و 
عبادی است، اظهار کرد: وجه عبادی آن معلوم 
و مشخص اســت؛  چراکه امام حسین)ع( تنها 
امامی اســت که برای گام هایی که برای دیدار 
 و زیارت ایشان برداشــته می شود، ثواب نوشته 

شده است.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: زیارت 
اربعین برای شیعه  مانوری سیاسی است، البته 
سیاست به معنای تدبیر است و این مراسم برای 
پیشرفت شیعه یک تدبیر خوب است و شیعیان 
عشــق خود را به اهل بیت)ع( و اســام نشان 

می دهند و دنیا این مانور را می بیند.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به 
ویژگی  های خاص امام حســین)ع( و تربت آن 
حضرت گفت: در روایتی از امــام باقر)ع( آمده 
است که راوی می گوید آن حضرت، خاکی را به 
همراه داشتند و هنگامی که از ایشان سوال شد 
که چرا از این خاک برای نماز استفاده می کنند، 
فرمودند که خاک کرباست و ثواب آن را بیان 
کردند.وی با اشــاره به ضرورت رعایت اخاص 
در اجرای برنامه ها توســط دســت اندرکاران و 
شرکت کنندگان در پیاده روی اربعین حسینی 
مطرح کــرد: زائران بایــد در همــه رفتارها و 
فعالیت های خود دقت داشته باشند و با رعایت 
حقوق دیگران نشــان دهند کســی که شیعه 
 است، مؤدب به آداب اسامی نیز هست و زائران
  بایــد مــرام شــیعه را در این مانور سیاســی

 نشان دهند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان:
۱۲ کاروانسرای تاریخی به مکان 

اقامت گردشگران مذهبی 
تبدیل شد

مدیر کل اوقاف و امور خیریــه اصفهان گفت: 
۱۲ کاروانســرای تاریخی اســتان با همکاری 
سرمایه گذار بخش خصوصی و میراث فرهنگی 
شهرســتان ها به مــکان هایی بــرای اقامت 

گردشگران مذهبی تبدیل شد.
حجت االسام رضا صادقی با اشاره به این مطلب 
اظهار داشــت: هزینه مرمت هر کارونسرا بین 
دو تا هفت میلیارد بوده اســت.وی تاکید کرد: 
با همکاری بخش خصوصی ۲۵ حمام تاریخی 
اســتان نیز به منظور میزبانــی از زائران جهت 
فعالیت های رستوران و تفریح مرمت و بازسازی 

شده است.
مدیر کل اوقــاف و امــور خیریــه اصفهان از 
نقش مهم امامــزادگان در شــهرهای مذهبی 
مانند آران و بیدگل به عنوان منشــأ امر خیر و 
قرآنی نام برد و اظهار داشــت: وجــود بیش از 
۴۰ امامزاده در آران و بیدگل و قبور شــهدا در 
جوار این امامزادگان موجب شده آران و بیدگل 
به عنوان شــهر نمونه قرآنی در کشــور مطرح 
باشــد.وی در ادامه اضافه کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون ۶۷ وقف جدید به تعداد موقوفات استان 
 اصفهان به مبلغ شش میلیارد تومان اضافه شده و 
پیش بینی می شود این آمار تا پایان سال به بیش 
از ۲۰۰ موقوفه برسد.صادقی از برگزاری رویداد 
مهم مسابقات کشوری قرآن و معارف در اصفهان 
خبر داد و گفت: سال آینده در مهرماه مسابقات 
کشوری به میزبانی اصفهان برگزار می شود لذا 
همه دســتگاه ها باید برای برگزاری این مراسم 

باشکوه اداره اوقاف را یاری کنند.

اکران  مستند »میرعماد«  در عمارت سعدی اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

 برگزاری همایش آشنایی
 با المپیاد نجوم 

مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب گفت: ســه دوره 
کاس آموزشی برای آماده سازی دانش آموزان 
برای شرکت در المپیاد نجوم برگزار خواهیم کرد.
مهدی اســحاقی اظهار کرد: همایش آشنایی با 
المپیاد نجوم برای دانش آموزان دبیرستانی امروز 
در مرکز نجوم ادیب استان اصفهان برگزار خواهد 
شد.وی ادامه داد: در این همایش، دانش آموزان و 
خانواده هایشان را با المپیاد نجوم آشنا می کنیم 
و آموزش هایی در زمینــه نجوم کروی، مکانیک 
منظومه شمسی، کیهان شناسی و نجوم رصدی 

خواهیم داد.
مدیر مرکز آمــوزش نجوم ادیــب در ارتباط با 
نحوه برگــزاری کاس ها گفت:  دوره ســه ماه 
و ۳۵ جلســه ای در قالب کاس آموزشــی برای 
دانش آموزان خواهیم داشت.وی افزود: شرکت 
کنندگان در المپیاد پس از طــی کردن مرحله 
اول و دوم اگر در مرحله کشــوری مدال طای 
المپیاد را کســب کنند از آزمــون کنکور معاف 
 شده و آزادی کامل در انتخاب رشته دانشگاهی 

خواهند داشت.
اسحاقی اظهار کرد:  المپیاد در بهمن ماه برگزار 
خواهد شــد و آموزش هایی کــه در دوره های 
آموزشی مرکز نجوم به دانش آموزان ارائه می شود 
سبب می شــود، عاوه بر اینکه دانش آموزان در 
المپیاد قوی عمل کنند، در زمینه تحصیلی نیز 

برای دانش آموزان قابل استفاده باشد.

 اکران  مستند »میرعماد« 
در عمارت سعدی اصفهان

 شهرداری اصفهان به مناسبت هفته خوشنویسی 
مراسم فرش قرمز و اکران فیلم مستند داستانی 
»میرعماد« را در روز جمعــه ۲۷ مهرماه برگزار 
می کند. این فیلم مستند داستانی به نویسندگی 
و کارگردانی نیما جوادی در ۴۰ دقیقه است که به 
زندگی میرعماد قزوینی، نام آورترین خوشنویس 

خط نستعلیق می پردازد.
حســن جویره، هاشم شــمس فاورجانی، علی 
روح االمیــن، یلدامــرادی، محمــود خلیلیان و 
مرجان رحمت اللهی بازیگران مستند »میرعماد« 
هســتند.پروانه میرعمادی نقاش و خوشنویس 
نوزدهمین نســل از نــوادگان اســتاد میرعماد 
اســت که به عنوان میهمان ویژه در این مراسم 
حضور خواهد یافت.این مراسم در ساعت ۱۶ الی 
۱۸ روز جمعه ۲۷ مهر۹۷ در عمارت ســعدی با 
حضور عوامل فیلم، مسئوالن و هنرمندان برگزار 

می شود.

یک کارشناس حمل و نقل:
»TOD« کامل ترین دیدگاه  

توسعه شهری است
یک کارشــناس حمل و نقل اظهارکرد: توسعه 
 TOD مبتنی بر حمل و نقل عمومــی یا همان
باعث می شود توسعه ای ترافیک زا در شهرها رقم 
نخورد و تهدیدهای شهری مورد توجه قرار گیرد.

غامرضا شیران با بیان اینکه تاکید توسعه مبتنی 
بر حمل و نقل عمومی بر ارتباط متقابل حمل و 
نقل عمومی و توسعه شهری است، تصریح کرد: 
تلفیق سامانه های حمل و نقل عمومی و توسعه 
مبتنی بر حمل و نقل، راهکار مناسبی برای ارائه 
الگوی توسعه به شــمار می رود.این کارشناس 
حمل و نقل با اشاره به شــروع فرآیند تهیه طرح 
جامع شهر اصفهان با رویکرد جدید، گفت: تک 
تک مردم در طرح جامع شــهر ذی نفع هستند و 
باید مشارکت داشته باشــند.وی ادامه داد: برای 
تهیه طرح جامع شهر اصفهان قرار است ۶۰ جلسه 
کارگروه تخصصی با حضور ذی نفعان برگزار شود، 
اما افرادی که در این کارگروه ها شرکت خواهند 
کرد و طرح جامع را به صورت فیزیکی و قابل ارائه 
روی نقشه و دفترچه ارائه می کنند، باید به تمام 
مسائل و مشکات شهر آگاه باشند.این کارشناس 
حمل و نقل با بیان اینکه جمعیت شهر اصفهان 
فراتر از جمعیت زیست محیطی آن است، تصریح 
کرد: باید در تدوین  برنامه جامع شهر برای اینکه 
شهر اصفهان را قابل زیســت کرده و به ظرفیت 
زیســت محیطی آن با توجه مباحث توپوگرانی، 
آب، کوه های اطراف و ... توجه ویژه داشته باشیم.

وی افزود: ظرفیت زیســت محیطی شهر باید به 
گونه ای تعریف شود که سیســتم های خدماتی 
و حمــل ونقلی به نحوی در دســترس جمعیت 
ساکن در شــهر قرار گیرد تا ســامت مردم را 

مخدوش نکند.

اخبار

دیدگاه

 فرمانده انتظامی استان از کشــف ۲۳ پرونده جرایم اقتصادی به 
ارزش ۶۳۸ میلیارد ریال طی یک ماه گذشــته توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد. سردار» مهدی معصوم بیگی« 
اظهار کرد: با دقت نظر، اشرافیت باال و تاش شبانه روزی کارآگاهان 
اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان اصفهان، طی 

یک ماه گذشته ۲۳ پرونده جرایم اقتصادی کشف شد.
وی ارزش این پرونده ها را بالغ بر ۶۳۸ میلیارد ریال عنوان کرد و 
گفت: در همین راستا ۲۵ مجرم اقتصادی نیز دستگیر و با تشکیل 
پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.فرمانده انتظامی استان اصفهان 

 گفت: جرایم مجرمان دســتگیر شده بیشــتر در زمینه اختاس، 
زمین خواری، اخال در نظام اقتصادی، رباخواری، تعدی نسبت به 
اموال دولتی، پولشویی، ارتشا و احتکار بود. این مقام ارشد انتظامی 
استان اصفهان اظهار کرد: در مجموع ۶ ماهه نخست امسال بیش 
از ۲ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال جرایم اقتصادی توســط کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان کشف شده که این رقم نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۲۶۵ درصد رشد داشته است.
 ســردار معصوم بیگــی، همچنین از رشــد ۷۱ درصدی کشــف 
پرونده های جرایم اقتصادی ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت 

مشابه سال قبل خبر داد و گفت: این موضوع حاکی از افزایش توان، 
ظرفیت، تحرک و چابکی نیروها و اشــرافیت اطاعاتی و عملیاتی 

آنان بر تحرکات خافکاران و مجرمان در جامعه است.
فرمانده انتظامی اســتان به کسانی که با ســوء استفاده از شرایط 
اقتصادی کشور باعث برهم زدن امنیت، آرامش بازار و ایجاد اخال 
در زندگی روزمره مردم می شوند هشدار داد و گفت: پلیس هرگونه 
فعالیت اقتصادی را هم در فضای مجازی و هم در فضای واقعی به 
طور ویژه مورد رصد قرار داده و قاطعانه بــا افراد متخلف برخورد 

خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
کشف ۲3 پرونده جرایم اقتصادی به ارزش 638 میلیارد ریال در اصفهان

از دیرباز تاکنون شهر اصفهان به خاطر وجود 
درختان تنومندی که ســالیان دراز در کنار 
رودخانه زاینده رود ریشــه دوانیده بودند 
و درختانــی که از مادی هــای این رودخانه 
 تغذیه می شدند و همچنین وجود فضای سبز 
 بــی نظیــری کــه در دیــار گنبدهای

 فیروزه ای ایجاد شده بود نه تنها شهره آفاق 
در کشور بلکه به خاطر چنین ویژگی در جهان 
شناخته شده بود، ولی تداوم خشکسالی در 
دهه گذشته چنان ضربه ای به این درختان وارد 
کرد که هر روز با خبر قطع درختانی در اصفهان 
روبه رو می شویم، درختانی که روزی زیبایی 
را برای نصف جهان بــه ارمغان آورده بودند؛ 
اما امروز خود اسیر دیو هولناک خشکسالی 

شده اند.
هفته گذشته بود که چندین اصله درخت در چهارباغ 
باال قطع شد، درختانی که به گفته مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان به حدی از 
پوکی رسیده بودند که خطرآفرین شده بودند. روابط 
عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری دلیل قطع 
این درختان را ابتای آنها به بیماری »فتیله نارنجی« 

بیان کرد؛ بیماری فتیله نارنجی، بیماری مهلکی است 
که به گفته یک کارشناس ارشد کشاورزی و فضای 
سبز بسیار خطرناک است و به سرعت میان درختان 
شــیوع پیدا می کند.اگرچه تشخیص فتیله نارنجی 
بسیار ســخت بوده و نیازمند کارهای آزمایشگاهی 
است، اما این که این بیماری به دلیل کم آبی و کمبود 
اماح و مواد آلی و معدنی  در درختان و فضای سبز 

شیوع پیدا می کند کاما اثبات شده است که به گفته 
این کارشناس ارشد کشــاورزی  این بیماری  بسیار 
سریع التوسعه است به خصوص اگر پای کم آبی هم 
در میان باشــد. پیش از قطع چندین اصله درخت 
در چهارباغ باال  هم، مدیرعامل ســازمان پارک ها از 
شهروندان خواسته بود هنگام وزش باد از ایستادن زیر 
درختان کهنسال اصفهان »به خصوص حاشیه زاینده 

رود« پرهیز کنند؛ چرا که این درختان ریشــه های 
عمیق تری دارند و همواره از سفره آب های زیرزمینی 
استفاده می کنند و این تاکید به خوبی ارتباط میان 

کم آبی و قطع درختان را به ذهن می آورد.
به گفته معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان، 
دغدغه آبیاری درختان کهنســالی که ریشــه های 
آنها در زیر زمین به اندازه ســایه ای است که ایجاد 
می کند و درگذشــته از مادی های رودخانه زاینده 
رود تغذیه می کردند، مهم تریــن دغدغه  مدیریت 
شهری اصفهان محسوب می شــود؛ چرا که کمبود 
آب برای آبیاری فضای سبز شهر اصفهان یک جریان 
خاموش اســت که اگرچه کمتر مورد توجه قرار می 
 گیرد؛ اما تاثیــر آن بر جامعه بر بلنــد مدت خود را 

نشان می دهد.
به گفته این مقام مســئول،تنها امید نفس کشیدن 
شهر، فضای سبز آن است و اگر به این موضوع توجه 
نشــود دچار یک مرگ فرسایشــی خواهیم شد. در 
شــرایط فعلی حدود ســه هزارو ۷۰۰ هکتار باغ و 
فضای ســبز در اصفهان وجود دارد که با گسترش 
خشکسالی مســتعد آفات و بیماری های متعددی 
 شده اند که تمام درختان اصفهان را در معرض نابودی

 قرارداده اند و خطر از بین رفتن؛ تمام فضای ســبز 
اصفهان را تهدید می کند. 

جریان خاموش، پیامد بحران کمبود آب
درختان شهر در خطر مرگ فرسایشی؛

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری اعالم کرد:
تکمیل طرح مطالعات جامع ساماندهی مشاغل شهری تا پایان سال

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشــاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان گفت: طرح 
مطالعات جامع ساماندهی مشاغل شهری در دستور کار است و تا پایان سال به اتمام می رسد.محمد مجیری 
اظهارکرد: بر اساس طرح مطالعات جامع ساماندهی مشاغل شهری، خروج  واحدهای آالینده و مزاحم نیز 
در دستور کار قرار می گیرد. وی با اشاره به انتقال مشاغل آالینده به خارج از شهر، افزود: در حال حاضر ۸۰ 
هزار واحد صنفی در شهر اصفهان پراکندگی دارند که تعداد زیادی از این مشاغل، مزاحم یا آالینده محسوب 
می شود، از این رو اولویت سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان انتقال واحدهای آالینده به 
شهرک های صنعتی یا زمین هایی خارج از شهر است.مجیری ادامه داد: با توجه به تعداد زیاد مشاغل مزاحم 

و آالینده در حال اولویت بندی مشاغل برای خروج از محدوده شهری هستیم. 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان خبر داد:
آمادگی کامل برای برپایی همایش عظیم اربعین

جمعیت هال احمر استان اصفهان، آماده پوشش امدادی اربعین حسینی است. معاون امداد و نجات جمعیت هال 
احمر استان اصفهان با اشاره به آمادگی پایگاه های امداد و نجات استان و پوشش خدمات درمانی و امدادی به زائران 
حسینی گفت: یک تیم ۱۰نفره پزشکی برای پوشش امدادی اربعین حسینی از اصفهان اعزام می شود.داریوش کریمی 
افزود: پوشش خدمات درمانی و امدادی در کشور عراق با جمعیت هال احمر و با مدیریت مشترک با مرکز پزشکی 
سازمان حج و زیارت است که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در عراق خدمات رسانی می شود.وی با اشاره به 
اینکه بر اساس میزان خدماتی که در عراق ارائه خواهد شد، میزان نیازمندی به استان اصفهان اعام شده گفت: افراد 
مختلفی با تخصص پزشکی، مامایی، تکنسین دارویی، تکنسین پذیرش، پرستاری و نیروهای خدماتی از اصفهان به 

زائران در کشور عراق خدمات مختلفی ارائه می کنند.

جابه جایــی خوب، توانایــی رفت و آمــد آزادانه و 
بدون مانع به فضاهای شــهری مؤلفه های کلیدی 
برای مشــارکت ســالمندان در جامعه، همچنین 
حفظ جوامع ســالم و با کیفیت مطلــوب زندگی 
فردی است؛ در شهر مناسب ســالمندان، پارک ها، 
میادین، فضاهای سبز، وسایل حمل و نقل عمومی 
 و معابر شهری مناسب استفاده ســالمندان است.
فتح ا... معین، رییس شورای اسامی شهر اصفهان 
با بیان اینکه طبق آمار اعام شــده از سوی دولت، 
ســالمندان ۱۰ درصد جمعیت کشــور را تشکیل 
می دهند، می گوید: اگر همین عدد را در مورد شهر 
اصفهان در نظر بگیریم، حدود ۲۰۰ هزار نفر سالمند 
در شهر اصفهان زندگی می کنند، البته در کنار آنها 
جانبازان، معلوالن و کودکان نیاز به توجه دارند و باید 

شهر برای آنها مناسب و ایمن باشد.
وی ادامه می دهد: همه ســاله مبلغی در شورا ویژه 
مناسب سازی شهر برای این اقشار اختصاص می دهیم 
که مصداق اقدامات انجام شــده در بسیاری از نقاط 
شهر قابل مشــاهده است؛ شــهرداری اصفهان در 
قســمت ورودی پارک ها و مجموعه های تفریحی و 

فرهنگی با ایجاد رمپ، امکان عبور و مرور سالمندان 
را تســهیل کــرده، در حــال حاضر نیز بســیاری 
از پارک هــا و ورودی مکان های فرهنگــی با ایجاد 
رمپ و سطوح شیب دار مناســب سازی شده است.

رییس شورای اسامی شهر اصفهان اضافه می کند: 
اتوبوس های جدید خریداری شــده که در خطوط 
مختلف اتوبوسرانی مشغول جابه جایی شهروندان 
است، هنگام توقف ســطح آنها کمی پایین می آید 
تا سالمندان و معلوالن به آسانی سوار و پیاده شوند، 
همچنین پل هــای مقابل خط کشــی چهارراه ها، 
مناسب سازی شده تا افراد سالمند به آسانی با ویلچر 
یا عصا تردد کنند؛ در حال حاضــر بخش زیادی از 
چهارراه ها با نصب دوربین های ثبت تخلف کنترل 
می شود تا خودروها پشت خط عابر پیاده توقف کنند 
و ســالمندان، معلوالن و کودکان تردد ایمن توأم با 

آرامش داشته باشند.
مناسب سازی ۸۰ درصد تقاطع های شهر 

اصفهان

علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار 
اصفهان در پاسخ به این سوال که در اصفهان چگونه 
به سمت شهر دوستدار سالمند حرکت می کنیم؟ به 
ایمنا می گوید: در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری 
اقداماتی در حال انجام است، در بخش سخت افزاری 
همه ساله اعتبار ویژه ای برای مناسب سازی شبکه 
معابر و تقاطع ها در نظر گرفته می شــود به طوری 
که می توان گفت در حــال حاضر بیش از ۸۰ درصد 
تقاطع های ســطح شــهر اصفهان برای عبور آسان 
ســالمندان، معلوالن و روشــندالن مناسب سازی 

شده است.
وی با بیان اینکه امســال مناسب سازی تقاطع های 
شهر تکمیل خواهد شد، ادامه می دهد: مناسب سازی 
پیاده روهای مناطق ۱۵ گانه شــهرداری نیز طبق 
اولویت در حــال انجام اســت.معاون حمل و نقل و 
ترافیک شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه مشاور 
مناسب سازی شــهرداری اصفهان یکی از معلوالن 
شهر اســت که بر انجام امور مرتبط با مناسب سازی 

معابر شهر نظارت می کند، اظهار می کند: رمپ های 
ورود به تمام ایستگاه هایBRT  ویژه تردد معلوالن 
و سالمندان مطابق با استانداردها ایجاد شده است؛ 
همچنین سطح ارتفاع اتوبوس هایی که طی چند ماه 
اخیر برای شهر اصفهان خریداری شده، پایین و برای 
سوار و پیاده شدن سالمندان مناسب و راحت است، 
البته سطح اتوبوس های قدیمی از زمین زیاد است که 
اگر اعتبار مورد نیاز فراهم بود، امروز نیمی از ناوگان 
نوسازی شده بود.صلواتی با بیان اینکه ۳۰۰ دستگاه 
اتوبوس برای معلوالن و ســالمندان مناسب سازی 
شده اســت، می گوید: درصدد هستیم صندلی های 
ویژه معلوالن و سالمندان را در اتوبوس های شهر با 
نصب برچسب نمایان تر کنیم، اما تحقق این هدف نیاز 
به همکاری شهروندان دارد تا فضای اختصاص داده 
شده به این قشر را اشغال نکنند. وی ادامه می دهد: 
 BRT معلوالن قبل از گیت های ورود به ایستگاه های
امکان سوارشدن به اتوبوس را دارند، البته بازرسان 
اتوبوس ها باید از این موضوع اطاع داشته باشند که 
یکی از بازوهای گیت ها برای تردد معلوالن قابل باز 

شدن است.

اصفهان تا چه اندازه برای زندگی سالمندان مناسب است؟

با مسئوالن

نرگس طلوعی  

آگهی مزایده

شــهرداری تیران در نظر دارد بــا اســتناد به مصوبه شــماره 
۹۷/۱۰۰/۳۰۵۳ مورخ ۹۷/۰۵/۰۸ شورای اسامی شهر تیران نسبت 
به فروش یک قطعه زمین تجاری به مساحت ۴۰/۹۹ متر مربع واقع 
در تیران-  شــهرک پردیس اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت 
کسب اطاعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ 
چاپ این آگهی به شــهرداری مراجعــه نمایند. الزم به ذکر اســت 
 مهلت تحویل اسناد پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ۹۷/۰۸/۱۹ 

می باشد .
پیمان شکرزاده - شهردار تیران

نوبت اول
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مفاد آراء
7/444 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صــدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- رای شــماره 474 مورخ 97/01/30 هیات اول آقاي رضا وكیلي ســهرفیروزاني به 
شناسنامه شماره 21 كدملي 1111439990 صادره فالورجان فرزند لطف اله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 99/89 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4421 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سید رحیم فیاض دستجردی خریداری شده است.
2- رای شــماره 2657 مورخ 97/05/13 هیات اول آقاي مهــدي غضنفري هرندي به 
شناسنامه شماره 2505 كدملي 1289562237 صادره اصفهان فرزند مرتضي  بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت81/03 مترمربع مفروزی از پالك شماره340 فرعي از5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 2722 مورخ 97/05/15 هیــات اول آقاي اكبر قاســمي پیر بلوطي به 
شناســنامه شــماره 1135 كدملي 4621006398 صادره شــهر كرد فرزند سروعلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 151/26 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمد علی فریدونی و خانم اشرف عنایت دستجردی 

خریداری شده است.
4- رای شــماره 2493 مورخ 97/05/03 هیات اول خانم اقدس غفاریان دستجردي به 
شناسنامه شماره 16874 كدملي 1282638041 صادره اصفهان فرزند اصغر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت147/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای عباس صفریان دستجردی خریداری شده است.
5- رای شــماره 2677 مورخ 97/05/14 هیات اول آقاي مجتبي غفاري به شناســنامه 
شماره 1113 كدملي 4679295899 صادره فارسان فرزند راه خدا بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 133/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
6- رای شــماره 2772 مورخ 97/05/20 هیات اول  آقاي هیبت اهلل تركي به شناسنامه 
شماره 28 كدملي 4622873583 صادره شهر كرد فرزند علي رحم بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 107/05 مترمربع مفروزی از پالك شــماره22 فرعي از4485 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه هفت سهم از نه سهم  یك قفیز مشاع 
از سه قفیز مشاع از جمله سه جریب و یك قفیز شش دانگ  پالك مزبور در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است و همچنین میزان  دو سهم از نه سهم یك 
قفیز پالك مزبور در ازای سهم االرث نامبرده از ماترك مرحوم علی رحم تركی بوده است.

7- رای شــماره 1325 مورخ  97/03/03 هیات اول آقاي همایــون دهقاني چم پیري 
به شناسنامه شــماره 263 كدملي 6209486657 صادره باغ بهادران فرزند حبیب اله بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 77/78 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4438 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
8- رای شماره 2668 مورخ 97/05/14 هیات اول آقای الیاس بیاتي به شناسنامه شماره 
6 كدملي 5759869620 صادره چادگان فرزند علیداد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
79/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره134 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سید حسین 

فیاض دستگردی خریداری شده است.
9- رای شــماره 2723 مورخ 97/05/15 هیات اول آقاي عباس رمضان پور دستجردي 
به شناســنامه شــماره 16580 كدملي 1282635093 صادره اصفهان فرزند رمضان بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره6 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای رضا دهقانی دستجردی خریداری شده است.
10- رای شماره 2862 مورخ 97/05/23 هیات اول آقاي امیدعلي ربیعیان صادق آبادي 
به شناسنامه شــماره 25 كدملي 6209900275 صادره ســده لنجان فرزند امامقلي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 88 مترمربع مفروزی از پالك شماره 156فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان اظهارنامه ثبتی 
شش دانگ پالك مزبور به نام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان مسکن 
پذیرفته است سپس از طرف آقای احمد انواری و شــهرداری مورد اعتراض واقع شده و 
نسبت به اعتراض آقای احمد انواری دادنامه شماره 409 مورخ 51/08/10  شعبه 5 دادگاه 
شهرستان اصفهان صادر و طبق احکام پژوهشی 104 و 521 نسبت به 17800 مترمربع از 
اراضی مزبور به نفع آقای احمد انواری صادر گردیده است و اداره راه و شهرسازی نیز طی 
نامه شماره 16/96/29046 مورخ 96/05/28 با صدور سند مالکیت مفروزی پس از كسر 
از سهام سایر مالکین قانونی موافقت نموده است و به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای احمد انواری خریداری شده است.
11- رای شــماره 2337 مورخ 97/04/25 هیات اول آقاي حیدر عباس پور به شناسنامه 
شماره 8 كدملي 4622025035 صادره شــهركرد فرزند پرویز بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 99/52 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3559 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد 

دهقانی و خانم ها بتول و زهرا دهقانی خریداری شده است.
12- رای شماره 429 مورخ 97/01/29 هیات اول خانم لیال پناهي فر به شناسنامه شماره 
2780 كدملي 1287254403 صادره فرزند حسین بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
72/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 96فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
13- رای شــماره 2665 مورخ 97/05/14 هیات اول آقاي قنبرعلــي مومني دهقي به 
شناسنامه شماره 4879 كدملي 1090565941 صادره دهق فرزند یداهلل  برسه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 204/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3228 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 2662 مورخ 97/05/14 هیات اول خانم زهرا توكلي دهقي به شناسنامه 
شماره 996 كدملي 1288724901 صادره اصفهان فرزند قنبرعلي برسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 204/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3228 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شماره 2608 مورخ 97/05/10 هیات اول خانم زهره كاردان حسین آبادي به 
شناسنامه شــماره 1054 كدملي 1288740247 صادره اصفهان فرزند غالمحسین بر 
ششدانگ مغازه به مســاحت 48/68 مترمربع مفروزی از پالك شماره4 فرعي از2969 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

16- رای شماره 2886 مورخ 97/05/24 هیات اول آقاي حسین عسگري به شناسنامه 
شماره 607 كدملي 1288841876 صادره فرزند فرهاد برچهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 84/67 مترمربع پالك شماره 2955 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
17- رای شماره 2891 مورخ 97/05/24 هیات اول خانم عصمت سیف اللهي نصر آبادي 
به شناسنامه شماره 55 كدملي 1288586221 صادره فرزند عبدالحسین بر دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 84/67 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2955 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18- رای شــماره 2506 مــورخ 97/05/04 هیات اول آقاي محمــد خدابخش دنبه به 
شناسنامه شــماره 16542 كدملي 1282634712 صادره اصفهان فرزند غالم عباس بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 224/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شــماره 2784 مورخ  97/05/20 هیات اول خانم مهري شفیعي دستگردي به 
شناسنامه شماره 747 كدملي 1289342059 صادره فرزند امیرقلي بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 124/19 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای جعفر نامدار دستجردی و خانم فاطمه عنایت دستجردی خریداری شده است.
20- رای شــماره 772 مورخ 94/12/25 هیات اول آقاي حمید رضائي حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 756 كدملي 1288722508 صادره فرزند ماندعلي بر چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 159.32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 64 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شــماره 773 مــورخ 94/12/25 هیات اول خانم صدیقــه رمضاني ممدي به 
شناســنامه شــماره 6 كدملي 1111398666 صادره فرزند عبداله بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 159.32 مترمربع مفروزی از پالك شماره  64فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
22- رای شــماره 2101 مورخ 97/04/14 هیات اول آقاي احمد جعفري هرســتاني به 
شناسنامه شماره 16531 كدملي 1282634593 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 184/05 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4774 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقایان عبدالعلی اسحاقیان درچه و محمدحسین پروین نجف آبادی خریداری شده است.
23- رای شــماره 2778 مورخ 97/05/20 هیات اول خانم زهــره كیاني هرچگاني به 
شناسنامه شــماره 4610241064 كدملي 4610241064 صادره شهر كرد فرزند احمد 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/63 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای ابوطالب وحید دستجردی خریداری شده است.
24- رای شماره 2420 مورخ 97/04/28 هیات اول خانم فاطمه سلطاني شهماروندي به 
شناسنامه شماره 419 كدملي 1110785313 صادره فالورجان فرزند بهرام بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 85/02 مترمربع مفروزی از پالك شماره6 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای رضا رمضانی دستجردی خریداری شده است.
25- رای شــماره 2502 مورخ 97/05/04 هیات اول خانم ملك خانــم صلواتي فرد به 
شناسنامه شماره 9 كدملي 1288499736 صادره اصفهان فرزند محمدحسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 88.40 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 140فرعي از4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شماره 2926 مورخ 97/05/27 هیات اول آقاي غالمرضا اسماعیلي به شناسنامه 
شــماره 515 كدملي 1288542496 صادره اصفهان فرزند علي بر ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 185/30 مترمربع پالك مفروزی از شماره1 فرعي از2891 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 
اولیه مفروز ثبتی گردیده است و همچنین 30 مترمربع از پالك مزبور از طرف آقای محمد 

اسماعیلی به موجب بیع نامه عادی به نامبرده واگذار شده است.
27- رای شــماره 2980 مورخ 97/05/29 هیات اول خانم مرضیه نیــازي جونقاني به 
شناسنامه شماره 919 كدملي 4679896817 صادره جونقان فرزند اسداهلل بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

علی مصدق خریداری شده است.
28- رای شماره 419 مورخ 97/01/28 هیات اول خانم كلثوم بیگي به شناسنامه شماره 
6 كدملي 4623134407 صادره شهركرد فرزند علي بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
85/88 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 96 فرعي از 4348 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
29- رای شــماره 2615 مورخ 97/05/10 هیات اول آقاي اله مراد محمدي خشوئي به 
شناسنامه شماره 5 كدملي 6209909213 صادره باغ بهادران فرزند سهراب بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 119 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
30- رای شــماره 2992 مورخ 97/05/29 هیات اول خانم بتول شــیاري دستجردي به 
شناسنامه شماره 2177 كدملي 1289154384 صادره اصفهان فرزند تقي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 116/68 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مصدق خریداری شده است.
31- رای شماره 7829 مورخ 96/06/21 هیات دوم آقاي بیژن مرادي خراجي به شناسنامه 
شماره 1394 كدملي 6339342043 صادره شهركرد فرزند مهدي بر ششدانگ یکبابخانه 
دو طبقه  به مســاحت 231/00 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای محمد شیخ دستجردی خریداری شده است.
32- رای شماره 5867 مورخ 96/05/18 هیات دوم آقاي یداهلل حاج غالمي سیچاني به 
شناسنامه شماره 196 كدملي 1288492502 صادره اصفهان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 254 مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 2703 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
33- رای شــماره 2987 مورخ 97/05/29 هیات اول  مالکیت آقاي سید احمد موسوي 
به شناسنامه شماره 20221 كدملي 1282669648 صادره اصفهان فرزند سید مهدي بر 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 142/02 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای عبداله مصدق خریداری شده است.
34- رای شــماره 2437 مورخ 97/04/30 هیات اول آقاي ابراهیم اكبري به شناسنامه 
شماره 14181 كدملي 4620142492 صادره شهركرد فرزند خیراتعلي بر ششدانگ  یکباب 
خانه به مساحت 207/16 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای علی اكبر شمسایی خریداری شده است.

35- رای شماره 1739 مورخ 97/03/23 هیات اول  خانم شهربانو داوري دولت آبادي به 
شناسنامه شماره 6511 كدملي 6609135177 صادره دولت آباد فرزند مهدي بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 115/38 مترمربع مفروزی از پالك شماره51 فرعي از 4485 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شماره 3230 مورخ 97/06/11 هیات اول آقاي عزیز اسالمي به شناسنامه شماره 
9848 كدملي 1292026537 صادره اصفهان فرزند علي محمد بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 92 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای رضا مالبیك 

خریداری شده است.
37- رای شــماره 3274 مورخ 97/06/13 هیات اول آقاي ســعید ملکــي دیزیچه به 
شناســنامه شــماره 3111 كدملي 5418857991 صادره دیزیچه فرزند ابراهیم بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 
121/08 مترمربع مفروزی از پالك شــماره224 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
38- رای شماره 3282 مورخ 97/06/13 هیات اول آقاي روح اله صمدي پالرتگاني به 
شناسنامه شماره 98 كدملي 5419918447 صادره دیزیچه فرزند حسینعلي  بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 121/08 
مترمربع مفروزی از پالك شماره224 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.

39- رای شــماره 2817 مورخ 97/05/21 هیات اول آقاي ذبیح اله بیگي به شناسنامه 
شماره 2930 كدملي 4621105825 صادره شهركرد فرزند نصراله بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت80 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 131فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
40- رای شماره 2819 مورخ 97/05/21 هیات اول آقاي محمدعلي بیگي به شناسنامه 
شماره 2929 كدملي 4621105817 صادره شهركرد فرزند نصراله بر سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
41- رای شــماره 2820 مورخ 97/05/21 هیات اول آقاي ذبیح اله بیگي به شناسنامه 
شماره 2930 كدملي 4621105825 صادره شهركرد فرزند نصراله بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 77 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
42- رای شماره 2815 مورخ 97/05/21 هیات اول آقاي خیراهلل كیاني راد به شناسنامه 
شــماره 43 كدملي 4622823667 صادره شهر كرد فرزند موســي برسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت132/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای ابوطالب وحید دستجردی خریداری شده است.
43- رای شــماره 2816 مورخ 97/05/21 هیات اول خانم فاطمه بیگي به شناســنامه 
شماره 2928 كدملي 4621105809 صادره شــهر كرد فرزند نصراهلل بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت132/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف آقای ابوطالب وحید دستجردی خریداری شده است.
44- رای شماره 2915 مورخ 97/05/25 هیات اول  آقاي عبدالحسین هاروني كمیتکي به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 5759839675 صادره فریدن فرزند عیسي بر سه دانگ مشاع 
از شش دانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 206/91 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره  4534 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه عادی از خانم ارباب سعیدی زاده اصفهانی خریداری شده است.
45- رای شــماره 2917 مورخ 97/05/25 هیات اول خانم زهرا هاروني به شناســنامه 
شــماره 5835 كدملي 1950059308 صادره بندر ماهشــهر فرزند نوراله بر سه دانگ 
مشاع از شش دانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن  به مساحت 206/91 
مترمربع مفروزی از پالك شماره  4534 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم ارباب سعیدی زاده اصفهانی 

خریداری شده است.
46- رای شــماره 2997 مورخ 97/05/29 هیات اول  آقاي بهــادر دري برنجگاني به 
شناسنامه شــماره 14 كدملي 6209885888 صادره لنجان فرزند مرتضي بر ششدانگ 
مغازه به مساحت 28/10 مترمربع مفروزی از پالك 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  آقای علی محمد 

لنجانی دنبه خریداری شده است.
47- رای شــماره 2984 مــورخ 97/05/29 هیات اول آقاي اكبر حســن پورخادمي به 
شناسنامه شــماره 42323 كدملي 1280311991 صادره اصفهان فرزند حبیب اله بر13 
سهم از 24 سهم ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 7 /155 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده است.
48- رای شــماره 2985 مــورخ 97/05/29 هیات اول خانــم زهرا باغبــان بصیر به 
شناســنامه شــماره 404 كدملي 1284721582 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم بر11 
سهم از 24 سهم ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 155/7 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبــت ملك جنوب 
 اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طــرف آقای محمود خیــاركار خریداری

 شده است.
49- رای شماره 3266 مورخ 97/06/13 هیات اول آقاي علیرضا تقوایي دستجردي به 
شناسنامه شماره 47 كدملي 1288604671 صادره اصفهان فرزند ابراهیم بر ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 360 مترمربع مفروزی ازپالك 
شماره 1فرعي از 3596 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
50- رای شــماره 2618 مورخ 97/05/10 هیــات اول آقاي  سیدمســعود طبیبیان به 
شناسنامه شماره 109 كدملي 1199142883 صادره شهرضا فرزند سیدعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 169/08 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4455 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
51- رای شماره 2853 مورخ 97/05/22 هیات اول خانم خدیجه محمودي چم پیري به 
شناسنامه شــماره 294 كدملي 6209487084 صادره لنجان فرزند حسین بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 54 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4338 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم 

فاطمه بیگم علیپور خریداری شده است.
52- رای شــماره 3227 مــورخ 97/06/11 و رای اصالحــی شــماره 3488 مــورخ 
97/06/26 هیات اول آقاي اســماعیل بیگي هرچگاني به شناسنامه شماره 59 كدملي 
4622855666 صادره شــهركرد فرزند رحمان بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
190/18 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 16 فرعــي از 4485 اصلي واقع در اصفهان 
 بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است.
53- رای شــماره 2523 مورخ 97/05/06 هیات اول آقاي سعید كمالي حسین آبادي به 
شناسنامه شماره 654 كدملي 1288767404 صادره فرزند خیراتعلي بر ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 374/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره23 فرعي از4482 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
54- رای شماره 1629 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي مصطفي متقي دستجردي به 
شناسنامه شماره 29 كدملي 1288855834 صادره فرزند یداله بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 26/20 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مقدس خریداری شده است.
55- رای شــماره 1622 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي یداله متقي دســتجردي به 
شناســنامه شــماره 13223 كدملي 1282601431 صادره اصفهان فرزند شــکراله بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 401/69 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است.
56- رای شماره 1626 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي عبدالرسول متقي دستجردي به 
شناسنامه شماره 563 كدملي 1288897049 صادره فرزند یداله بر ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 26/52 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مقدس خریداری شده است.
57- رای شماره 1627 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي عبدالرسول متقي دستجردي 
به شناسنامه شماره 563 كدملي 1288897049 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 324/27 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است.
58- رای شــماره 3302 مورخ 97/06/14 هیات اول آقاي ســعید متقي دستجردي به 
شناسنامه شــماره 251 كدملي 1289337098 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 159/73 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای علی مقدس خریداری شده است.
59- رای شــماره 1623 مورخ 97/03/19 هیات اول آقاي ســعید متقي دستجردي به 
شناسنامه شــماره 251 كدملي 1289337098 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 25/58 مترمربع پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای علی مقدس خریداری شده است.
60- رای شــماره 3474 مورخ 97/06/25 هیات اول آقاي حســین بادانه به شناسنامه 
شماره 268 كدملي 6299657405 صادره بروجن فرزند غفور بر  ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 97 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2802 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/07/24

م الف: 257891 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/470 شــماره صادره: 1397/42/525302- 1397/7/17 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتی شماره 99 فرعی باقیمانده از )3181-3184( اصلی كه در راستای 
استاندارد ســازی به 300 فرعی از 3184 اصلی تبدیل شده اســت واقع در بخش 5 ثبت 
جنوب اصفهان تحت شماره چاپی مسلســل 641269 الف 83 و صفحه 75 دفتر 1202 
امالك ذیل شماره 222509، بخش 5 اصفهان به نام خانم اعظم مرادی، ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است و طی اسناد 178060 مورخ 1385/05/25 دفترخانه 56 و 178061 
مورخ 1385/05/25 دفترخانه 56 در رهن بانك مسکن قرار گرفته است، سپس نامبرده با 
ارائه درخواست كتبی به شماره وارده 1397/24021617 مورخ 1397/07/03 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی كه امضا شهود آن ذیل شــماره رمز تصدیق 258755 مورخ 
1397/07/03 و شماره ترتیب 8430 به گواهی دفترخانه 127 اصفهان رسیده است مدعی 
است كه سند مالکیت آن به علت تعمیرات ساختمان مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت ملك فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یك اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می شــود چنانچه كسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملك مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
كننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 268689 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

جنوب اصفهان )279 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالکیت

7/471 شــماره: 97/2027016498 - 97/7/18 چون خانم آزاده حقیقت جو فرزند علی  
نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی كه هویت و امضا شهود رسما طی 
شماره 9139 مورخه 1396/05/02 گواهی شده و به تایید دفتر 432 اصفهان رسیده مدعی 
است كه سند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالك 15201/697 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 791762 كه در صفحه 7 دفتر 427 )به صفحه 
131 دفتر 96 خروجی نقل شده است( به نام علی حقیقت جو فرزند علی سابقه  ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده سپس به موجب گواهی حصر وراثت شماره 100 مورخه 1389/01/17 
شــعبه دهم حصر وراثت اصفهان و فرم مالیاتی مورخه 67/03/01 دارائی اصفهان فوت 
گردیده و وارث حین الفوت وی عبارت است از: عصمت سلطانی)عیال دائمی وی( و مژگان، 
پروانه، آزاده، مژده و مسعود و بهمن و هوشنگ و ناصر همگی حقیقت جو ) دختران و پسران 
وی( اعالم شده اند كه ماترك متوفی بقانون ارث در سهم آنان قرار گرفته سپس عصمت 
سلطانی تیرانی عیال و احدی از ورثه مرحوم علی نامبرده نیز به موجب حصر وراثت شماره 
99 مورخه 89/01/17 شعبه دهم حصر وراثت اصفهان فوت گردیده و وارث او نامبردگان 
فوق بوده اند كه طبق گواهی دفتر امالك معامله دیگری انجام نشــده و در رهن وثیقه 
نمی باشد. به علت نامعلوم سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود كه هر كس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذكر شده( نسبت به آن 
یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 268084 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان  )342 كلمه، 3 كادر(
حصر وراثت

7/432  آقاي مرتضی چادگانی پور داراي شناســنامه شــماره 24 به شرح دادخواست به 
كالسه 539/97  از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
كه شادروان علی چادگانی پور به شناسنامه 1272744582 در تاریخ 96/2/22 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- طیبه عباسی، ش.ش 
66 )مادر متوفی( 2- مرتضی چادگانی پور، ش.ش 24 )پدر متوفی(. اینك با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر كسي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یك ماه  به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 268706  شعبه یك حقوقي شوراي 

حل اختالف چادگان )122 كلمه،1 كادر(  



24
7

امام علی علیه السالم:
هر كه از امر ما پیروى كرد ، پیشی گرفت و هر 

كه به كشتی اى جز كشتی ما سوار شد ، غرق 
گشت.
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یادداشت

 از موکب اعرابی که بیرون می آیی تا چشم کار می کند چشم 
است و سر و دست است و پا. می روی و می روی تا خورشید شرم 
کند  غروب آخرش را و برود  تمام تــاب و توانش را جمع کند 
 تا فردا بر ظهر اربعین بتابد.به کربال که می رسی راه حرمین را 

می دانی؛ بی تابلویی و یا راهنمایی.
کربال؛ همه شهر شده مثل روزهای شلوغ حرم امام رضا )ع( و از 
کیلومتری مانده به حرمین دیگر روضه منوره امام رضا )ع( مدام 
مقابل چشمانت است. به ندرت می توان درست گام برداشت 

و متوقف نشد. 
گاهی برای طی مســافتی صد متری، یک ساعت سرپایی و در 
زیر فشــاری که گاهی با خودت تصمیم می گیری اشهدت را 
بگویی، حادثه که خبر نمی کند!راستش خودت هم بدت نمی 
آید دیگر نروی، همین جا بمانی؛ جان بدهی. هر کس را اربعین 
می بینی، در نگاهش می خوانی که یــک آرزو دارد انگار... که 

نرود. بماند. تا همیشه.
با این وجود اعراب بادیه را - که گاهی پانزده روزی را پیاده آمده 
اند و از خاک صحرا خورده اند و خون دل- می بینی می آیند با 
کاغذی در دست که زیارت معروف اربعین اباعبدا...الحسین )ع( 
را در آن با هزار غلط امالیی و نگارشی نوشته اند، شروع می کنند 
با صدای بلند و انگار اعتراض و البته عجز و شوق و مهر؛ شروع 
می کنند تندوتند خواندن و تمام که می شود کاغذ را تا می کنند 
و می روند با موج همیشه جاری تا ضریح، به ضریح که می رسند 
می بوسند و نمی مانند و می آیند و می روند بین الحرمین و از 
دور سالمی به عباس)ع( می کنند و بعد وارد می شوند و زیارتی 

مختصر و راهی می شوند به دیارشان!
همه چیز در ساعتی  رخ می دهد و راهی می شوند! پانزده روز 
خاک صحرا و خون دل، ســاعتی عرض ارادت و شوق و نیاز و 
دوباره روزها خاک صحرا و خون دل... و نیرویی به قدرت یک 
سال و آتشــی که هرگز خاموش نمی شــود.این تمام اربعین 

حسین است. 
و تو که عادت داری به بغل گرفتن ضریح امام رضایت و ساعت ها 
درددل کردن از کوچک و بزرگ زندگی ات با او، حیران می مانی! 
آخر این چه آتشی است که لهیبش دامن این امت را گرفته؟ چه 

دردیست که درمان ندارد؟ چه سودایی است که پایان ندارد؟
 این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست.می مانی از این 
نمایش عظیم بشری! می مانی از این بزرگ اجتماع انسانی روی 
کره خاک! می مانی از آتشی که بعد از هزار و چهارصد سال هر 
روز سوزان تر است! می مانی ازآن چه دارد در عالم رخ می دهد.

شرمنده می شوی از تجربیات اندک! شرمنده می شوی از دنیای 
کوچکت! شرمنده می شوی از نداریت؛ که دارایی اش پنداشته 

ای! شرمنده می شوی از این که هستی! هنوز هستی.
همه را دوست داری! دوســت داری همه عرب ها را در آغوش 
بگیری و زارزار غریبی امت را گریه کنی! دوســت داری سر به 

دامن زن های بادیه بگذاری و سیر گریه کنی.
 دوســت داری این امت را... دوست داری!حســرت... چرا من 
نه؟! شب هنگام، کربالی ملتهب داغ روز اربعین، کسی پر نمی 
زند! شــهر بعد از دهه ای که روی آرامش ندیده حاال آرام تر از 

همیشه است.
اربعین راز ســربه مهری اســت که هنوز گویا زمان افشای آن 
نرسیده؛ اربعین محشــر کبریای اســت که هنوز تجربه بشر 
لیاقت حضورش را نیافته؛ اربعین را از قاب تصویر تلویزیون ها 
و از روزن رسانه ها نمی توان دید! باید مزه اش کنی تا بفهمی 

چه می گویم؟

عکس روز

دوخط کتاب

نزدیک و بــا او صمیمی 
شــوند. عمــده تریــن 
مهارت های اجتماعی 
شــکایت،  نیــز  نــان  آ
ســرزنش و انتقاد است 
که به ســختی می توان 
با چنین مهارت هایی با 

دیگران کنار آمد.
»تئوری انتخاب«
 ویلیام گلسر

تو شــاد و خوشحالی، 
پــس دوســت خوبــی 

برایم نمی شوی

دنیــا مملــو از آدم های 
تنهــا، نــاکام، عصبانی 
و ناخشــنودی است که 
نمی تواننــد به هیچ آدم 
شــادمانی  و  خشــنود 

چند روز پیش مردی 60 ساله که در جنوب غرب هند زندگی می کند به 
دکتر مراجعه  و از چیزی که در چشــمش تکان می خورد، شکایت کرد. 
پزشــکان با معاینه او متوجه وجود کرمی در چشمش شــدند و تصمیم 
گرفتند فورا کرم را از چشم او بیرون بیاورند تا بینایی اش را از دست ندهد. 
پس از بیرون کشیدن کرم از چشــم بیمار، معلوم شد طول آن حدود 15 
سانتی متر است! به احتمال زیاد مرد هندی مبتال به بیماری نادری شده 
که در بسیاری از نقاط آلوده دنیا رواج دارد. تخم این کرم با نیش پشه وارد 

خون انسان می شود.

کرم 15 سانتی متری داخل چشم مرد هندی!

دوربین ها تصاویری را شــکار کرده اند که یک مرد هندی خرچنگی بزرگ را 
در دست نگه داشته و مشغول بازی و شوخی با این جانور بوده است که ناگهان 
خرچنگ زبان مرد را با چنگال خود می گیرد. آنطور که در گزارش ها آمده، مرد 
هندی خرچنگ زنده را از بازار خریداری کرده و قصد داشــته تا قبل از پختن 
خرچنگ برای شام کمی با آن جانور شوخی کند که حیوان انتقام خود را از وی 
می گیرد. در این فیلم دیده می شــود که خرچنگ زبان مرد را در چنگال خود 
محکم گرفته و رها نمی کند و مرد هندی از درد بسیار فریاد می زند. سرانجام 

پس از مدتی خرچنگ زبان مرد را رها کرده و وی را به حال خودش می گذارد.

انتقام خرچنگ از مرد هندی!

روایتی از دیدار نویسنده »پنجشنبه فیروزه ای« با رهبرانقالب؛
نه لزوما دخترانه هم نیست

سارا عرفانی، روایت دیدار رهبر انقالب با نویسندگان و شاعران را به رشته تحریر در آورده است.راستش همیشه وقتی شاعرها را می دیدم که 
گرد آقا حلقه زده اند و در فضایی صمیمانه شعر می خوانند و صحبت می کنند، دلم می گرفت. دوست داشتیم زمانی ما نویسنده ها هم این 
فرصت را داشته باشیم که با رهبر مان هم کالم شویم و از فضای ادبی و فرهنگی کشور صحبت کنیم. اینکه رهبرمان، شعر را به این خوبی می 
شناسند، ادبیات را بهتر از خیلی از اهل ادب، می فهمند و در موردش صحبت و تحلیل دارند، واقعا نعمت بزرگیست که باید قدرش را بدانیم. 
سرانجام، روزی که چند سال آرزویش را داشتم فرا رسید. در جمعی صمیمانه، در کنار نویسندگان جوان کشورم، گرد ایشان حلقه زدیم. 
آقایی مودب، یکی یکی نویسندگان را معرفی کردند و چند جمله ای از موفقیت ها و کتاب های هر فرد صحبت کردند. به من که رسیدند، 
گفتند ایشان نویسنده کتاب »پنجشنبه فیروزه ای« هستند. یکی از عزیزان گفتند: »بله داستانی که خیلی مناسب دختر خانم هاست.« آقا 
فرمودند: »نه لزوما هم دخترانه نیست.« همین یک جمله برایم بس بود که بدانم رهبرم، کتابم را خوانده اند و تا این حد در ذهن شان هست. 
همین یک جمله شان، خستگی را از تنم به در برد.  حاال که دارم می نویسم، مدام دست می برم و هدیه رهبرم را در انگشتم لمس می کنم. 
می دانم این هدیه، بار مسئولیتی سخت و سنگین را بر دوش تمام زنان نویسنده می نهد. تمام زنانی که دست به قلم برده اند تا بخشی از هویت 
متعالی انسان ها را در نوشته هایشان به تصویر بکشند. حضرت آقا در صحبت هایشان فرمودند: »بهترین ابزار برای بیان تاریخ یک کشور، 
بستر داستان و رمان است و نویسندگان باید بدانند داستان چه تاثیری می تواند بر فکر و اندیشه مردم داشته باشد... اما توجه کنید که رمان 
عالوه بر اینکه باید قصه خوبی بگوید، باید خوب هم قصه بگوید. از این رو، به ابزار توجه کنید. چگونه گفتن مهم است. خوب قصه بگویید.« 
دیدار خاطره انگیز ما با رهبر عزیزمان تمام شد و من با انگشتری بر انگشت و چفیه ای بر گردن، به سمت خانه می رفتم. گویی به نبرد می روم. 
نبردی که با سالح قلم، به قلب دشمن می تازد و حماسه ای دیگر رقم می زند. گاهی باید مثل »فرنگیس« بود. یکه و تنها و فقط با یک تبر، 
دلیرانه به فرق دشمن کوبید. گاهی نبرد یک زن، مقابل صفحه مانیتور و با نوشتن واژه هایی رخ می دهد که می توانند عمیق ترین تاثیر را در 

ادبیات یک کشور داشته باشند، در حالی که آن زن، دستی به گهواره دارد و نیم نگاهی به دفتر مشق فرزندش.

 روایت روز: 

دوربین ها لحظه ای دلخراش را شکار کرده اند که یک زن در حال گرفتن سلفی 
از ساختمان بر زمین ســقوط می کند. آنطور که در گزارش ها آمده، این زن در 
طبقه ۲۷ یک آپارتمان زندگی می کــرده که برای گرفتن عکس به بالکن منزل 
خود می آید. متاسفانه در حین انجام این کار تعادل خود را از دست می دهد و به 
بیرون پرتاب می شود. به گفته پلیس، این زن جوان مادر ۲ فرزند بوده است که به 
خاطر شغل جدید به پاناما آمده بود تا زندگی جدیدی را آغاز کند، اما بدشانسی 

منجر به مرگ وی می شود.

گرفتن سلفی روی بالکن به قیمت جان زن تمام شد!

اینستاگردی

»مریم معصومی« با چادر سفید در حرم امام رضا)ع(

دلخوری »حسنی« از حذف در قاب تلویزیون

مریم معصومی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: ما هیچ ما نگاه.

»مهرداد نظری« با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: مهم نیست که در قاب تلویزیون 
دیده نمی شوم این همه سال. من هر روز دستمزدم را در کوچه و خیابان از آدم های مختلف با 
مهربانی هایشان می گیرم. از اینکه مرا و برنامه های مرا نوستالژی خوب کودکی خود می دانند. 
اشکالی ندارد بگذار مهجور بماند، تنها بماند، دیده نشود، همبازی نداشته باشد، غصه بخورد، 

از کالس اولی ها دور بماند اصال بگذارید پیر بشود این حسنی دهه شصتی ها!!! 
 افتتاح قرار گاه رسانه ای اربعین 

در ۳ نقطه مرزی
قرارگاه رسانه اي اربعین با حضور معاون امور استان های صداوسیما 
و سردار اشتری، فرمانده نیرو ی انتظامی در مرز مهران و به صورت 

همزمان در مرزهای شلمچه و چزابه افتتاح شد.
علی دارابی در این مراسم با اشاره به تالش همکارانش در رسانه ملی 
برای انعکاس همایش اربعین حسینی گفت: عالوه بر افتتاح قرارگاه 
رسانه ای درمرز های مهران، شلمچه و چزابه برای نخستین بار نیز 

قرارگاه رسانه ای اربعین در مرز میرجاوه راه اندازی شد.
معاون امور اســتان های صداوســیما گفت: بیــش از ۷00 نفر از 
برنامه سازان، انعکاس شور و شعور همایش اربعین حسینی را از 150 

شبکه استانی، ملی و بین المللی منعکس خواهند کرد.
دارابی، با اشاره به حضور مستمر برنامه ســازان تا یک هفته پس از 
اربعین افزود: قرارگاه فضای مجــازی هم در پایانه های مرزی فعال 
شده و اخبار اربعین را در شــبکه های اجتماعی منعکس می کنند. 
معاون امور استان های صدا و سیما در ادامه گفت: با افتتاح قرارگاه 
رسانه ای اربعین و حضور فعال رسانه ای عالوه بر اطالع رسانی به زائران 
اباعبدا...  الحسین)ع( ، با تولید و پخش برنامه های مختلف مردم هر 
روز به صورت زنده در جریان حال و هوای زوار در مرزهای بین المللی 

و بزرگ ترین راهپیمایی شیعیان جهان قرار می گیرند.

شاهرگی برای حریم
»حاال هم اینقدر دم از شهادت نزنید که مال این حرفا نیستید. 
بگید اگه شهید شــدید چی به من می رســه؟« حمید گفت: 
»مصطفی جان هر چی دارم مال تو.« گفتم: »نه، اون چیزی که 

خیلی برات با ارزشه رو بگو.«
 گفت: »من یه چفیه دارم که برام خیلی با ارزشه.« گفتم: »چی!؟ 
یه چفیه!؟ قرآن و پول و این همه چیز با ارزش داری، اون وقت 
یه چفیه؟« گفت: »این چفیه از همه چیز برام مهم تره، از دست 
آقا گرفتمش.« با یک عشقی می گفت از دست آقا گرفتمش که 
تازه فهمیدم عشــق به والیت یعنی چه. برایم خیلی جالب بود. 
با ارزش ترین چیزی که در آن شرایط سخت داشت، یک چفیه 
بود. آن هم تنها به خاطر عشــق به آقا. »شاهرگی برای حریم« 
 زندگی شهید حمیدرضا اســداللهی را از زبان همسرش روایت 

می کند. 
سمانه خاکبازان، در 1۹۲ صفحه این کتاب را به نگارش درآورده 
و انتشارات روایت فتح آن را منتشر کرده است. حمید از ابتدای 
زندگی اش راه قــرآن را پیش گرفت و به حفــظ و قرائت قرآن 
پرداخت. او هیچگاه درگیر زندگی مادی نبود و خود را در برابر 
مشغله های دنیوی رها می دید. او یکی از پیشگامان راهپیمایی 

اربعین بود و همواره خود را وقف این امور می کرد.

پول میدیم ماشین رو بیمه می کنیم که موقع تصادف ضرر 
نکنیم.بعد که تصادف می کنیم از جیب خسارت میدیم که از 

بیمه استفاده نشه، شامل تخفیف بشیم... زیبا نیست؟!
تجربه ثابت کرده این که تو کار به کار کســی نداری، دلیل 

نمیشه که کسی کاری به کار تو نداشته باشه!
دیروز رفتم بانک پرینت حســابم رو بگیــرم، طرف گفت 
حسابت دو سال بود گردش نداشت و خالی بود، توش بادمجون 

و کدو کاشتیم. امسال هم باغدار نمونه استان شدی! 
باستان شــناس ها وقتی بخوان از یکی تعریف کنن، میگن 

استخون های قشنگی داری! 
مرتب کردن فایل های هارد و لپ تاپ این جوریه که اولش 
خیلی ذوق و شوق داری و کلی پوشه درست می کنی، یکی یکی 
فایل میذاری توش، ولی وســط هاش قاطــی می کنی، چندتا 
فولدر به اسم یک تا ده درست می کنی و همه رو می ریزی اون 

جا و خالص!
 خروس قیافه اش همیشه یه جوریه که انگار فکر می کرده 
تو حسابش 100 میلیون نقد هســت، بعد  االن کارت کشیده 

دستگاه عدم موجودی کافی داده. متعجبه کال !
تعویض روغنی که میری بعدش باید یه مسافرت بری چند 
روزی تا حال و هوات عوض بشــه، هزینــه تعویض روغنی رو 

فراموش کنی! 

خندوانهخبر کتاب

 برگزاری مراسم 
شهادت حضرت 

رقیه )س(

 احمد اکبری

یادداشت های یک زائر اهل قلم؛
آتشی که هرگز خاموش نمی شود
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