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نخرید تا ارزان شود
نبض بازار مسکن در اصفهان بر مدار رکود؛
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مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان می گوید افزایش قیمت های اخیر لبنیات در اصفهان بدون هیچ گونه هماهنگی انجام شده است؛

گران فروشی خودسرانه !

بهره برداری از  نفت گاز یورو 5 در پاالیشگاه اصفهان
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش خبر داد:

3

در مسیر باران )انیمیشن(  
کارگردان:حامد کاتبی

پردیس سینمایی چهارباغ

روزدانشآموز؛
امروزبهخاطراتدوران

دانشآموزیخودرجوعکنیمو
خاطراتبامزهایندورانرابا
دیگرانبهاشتراکبگذاریم!

مدیرکل اداره اوقاف استان اصفهان  در نشست خبری مطرح کرد:

تمام دستگاه های استان، مستاجر اداره کل اوقاف هستند
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقی در آســتانه دهه وقف ضمن تسلیت  فرا رسیدن ایام 
عزاداری آخر ماه صفر در خصوص عملکرد یک ساله این سازمان اظهار کرد : اداره اوقاف و امور 
خیریه در 3 حوزه قرآنی ، موقوفات و امامزاده ها فعالیت می کند که با توجه به حدیث ثقلین ادارات اوقاف سطح 

استان این توفیق را داشته اند که خدمتگزار قرآن  و عترت باشند. ...

صفحه  7
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گالری متن
شکل ها در گریز

4 لغایت 24 آبان ماه 97

پاپ  
کارگردان:احسان عبدی پور
پردیس سینمایی سیتی سنتر
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کار سخت سپاهان در نیمه نهایی
صعود با چاشنی شانس؛

13 آبان نماد حق طلبی نسل جوان کشور است
شهردار اصفهان:
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حضرت آیت ا... خامنــه ای، رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز و در آستانه ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با 
استکبار، در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان 
با تجلیل از حضور پرمعنــا و عظیم مردم در »رزمایش بی 
نظیر، توصیف ناپذیر و شگفتی ساز اربعین«، سه حادثه ۱۳ 
آباِن ۴۳، ۵۷ و ۵۸ را نشانه هایی از چالش عمیق و مستمر 
ملت ایران و آمریکا خواندند و با اشاره به شکست شیطان 
بزرگ در تحقق هدف اصلی توطئه های ۴۰ سال اخیر آن 
یعنی بازگشت به سیطره دوران رژیم ستم شاهی در ایران 
تاکیــد کردند: افول آمریــکا به واقعیت مــورد اجماع 
صاحب نظران معتبر جهان تبدیل شده؛ اما در سوی دیگر 
این چالش، ملت ایران با انگیزه، روحیه و کار و تالش جوانان 
عزیزش، آینده ای درخشــان و به مراتب بهتر را در پیش 

دارد.
رهبر انقاب اســامی در ابتدای سخنان شــان با تبریک به همه 
کسانی که توفیق حضور در  حرکت پرشور اربعین را داشتند، گفتند: 
غربی ها از درک و تحلیل این پدیده فوق العاده عاجزند، آن ها چند 
سال در قبال حرکت عظیم اربعین »توطئه سکوت« را به کار گرفتند 
اما امسال مجبور شدند مقداری به آن بپردازند البته با تحلیل های 

خصمانه و غلط و باهت آمیز.
ایشان با تاکید بر اینکه سرچشمه فیاض راهپیمایی اربعین، غربی ها 
و رسانه های آنها را دستپاچه کرده است، گفتند: رسانه های غربی 
همچون رادیو انگلیس ادعای حکومتی بودن این مراسم عظیم را 
مطرح کردند؛ اما کدام دولت می تواند ۱۰ تا ۱۵ میلیون انسان را در 

مسافتی حداقل ۸۰ کیلومتری، پیاده به حرکت درآورد؟
رهبر انقاب اسامی خاطرنشان کردند: اگر بر فرض محال هم قبول 
کنیم که جمهوری اسامی ایران و دولت عراق عامل شکل گیری 
چنین حرکت عظیمی بوده اند، این یک معجزه است و  غربی ها هم 

اگر می توانند چنین حرکت بی نظیری  راه بیندازند.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: حرکت بی نظیر اربعین، 
جز با عشق و ایمان و جوشندگی خون شهیدان واال مقام شکل نمی 

گیرد و هیچ عامل دیگری قادر به برپایی چنین عظمتی نیست.
رهبر انقاب اسامی با تاکید بر اینکه حرکت اربعین سال به سال 
عظیم تر و بهتر خواهد شد، از پذیرایی و میهمان داری محبت آمیز 
دولت و ملت عراق و شخصیت های صاحب نظر و سیاسی این کشور 

قدردانی کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به سه حادثه روز ســیزده آبان که به نحوی مرتبط با آمریکاست، 
گفتند: حادثه اول در سال ۱۳۴۳ مربوط به تبعید امام خمینی)ره( 
در پی اعتراض ایشان به الیحه کاپیتوالسیون یا همان مصونیت 
اتباع آمریکایی در ایران بود. حادثه دوم به کشتار دانش آموزان و 
نوجوانان به دست رژیم آمریکایِی پهلوی در سال ۵۷ مربوط می 
شود و در حادثه سوم که در سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد، النه جاسوسی 
آمریکا به دست دانشجویان تسخیر شد که در واقع سیلی متقابل 

ملت ایران به آمریکا بود.
ایشان این سیلی خوردن و تحقیر آمریکا را نتیجه قدرتی دانستند 
که انقاب اسامی به مردم داد و افزودند: مجموعه این سه حادثه 
نشان دهنده چالش میان ایران و آمریکاست که این چالش در طول 
چهل سال گذشته ادامه داشته و آمریکایی ها در آن از انواع تحرکات 

و دشمنی ها استفاده کرده اند.
رهبر انقاب اســامی، »حمله به طبس«، »تحریک صدام برای 
جنگ با ایران«، »حمله موشکی به هواپیمای مسافری« و »حمله 
به سکوهای نفتی« ایران را نمونه هایی از »جنگ نظامِی« آمریکا در 
این چالش چهل ساله برشمردند و خاطرنشان کردند: یکی دیگر از 
تحرکات آمریکایی ها در این ۴۰ سال، استفاده از »جنگ اقتصادی« 
است و اینکه اکنون می گویند تحریم ها، اقدامی جدید بر ضد ایران 
است، در واقع کاه گذاشتن بر سر خود و یا ملت آمریکاست زیرا 

موضوع تحریم از ابتدای پیروزی انقاب اسامی وجود داشته است.
حضرت آیت ا... خامنه ای یکی دیگر از ابزارهای آمریکا در چالش 
۴۰ ساله با ایران را استفاده از »جنگ رسانه ای« دانستند و گفتند:  
جنگ رسانه ای آمریکا به معنای دروغ پراکنی، فتنه انگیزی، ترویج 
فساد و تحریک افراد از ابتدای انقاب اسامی وجود داشته است 
که البته امروز با استفاده از فضای مجازی، شیوه های آن جدیدتر 

شده است.
ایشان در جمع بندی این بخش از سخنان شان خاطرنشان کردند: 
در چالش ۴۰ ســاله آمریکا و ایران حقیقت مهمی وجود دارد که 
گاهی از دیده ها پنهان می ماند و آن اینکــه، طرف پیروز در این 
چالش، جمهوری اسامی ایران و طرف مغلوب، آمریکا بوده است.

رهبر انقاب اسامی در بیان دلیل این موضوع افزودند: هدف اصلی 
آمریکا در ۴ دهه اخیر سیطره مجدد بر ایران بود؛ اما با وجود همه 

تاش ها و توطئه ها، نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: امروز تنها کشــوری که 
آمریکا کوچک ترین نقشــی در تصمیمــات آن ندارد، جمهوری 

اسامی ایران است و این، به معنای شکست آمریکاست.
ایشــان هدف اصلی آمریکا از تحریک صدام برای تحمیل جنگ 
هشت ساله به ایران، شکست و بی آبرو کردن نظام اسامی در دنیا، 
برشمردند و تاکید کردند: ایران در جنگ های دویست سال گذشته 
همواره شکســت خورده بود؛ اما در جنگ ۸ ساله توانست طرف 
 مقابل را شکســت دهد و یک وجب از خاک کشور به دست بیگانه

 نیفتد.
رهبر انقاب اسامی، هدف آمریکا از جنگ و تحریم اقتصادی در 
طول چهل سال گذشــته را فلج کردن و عقب نگه داشتن کشور 
دانســتند و افزودند: در جنگ اقتصادی نیز آنچه اتفاق افتاده، بر 
خاف خواســت آمریکاست زیرا حرکت به ســمت خودکفایی و 
تولید در داخل، سرعت گرفته و امروز صدها گروه فعال از جوانان 
خوش فکر دانشگاهی مشغول فعالیت ها و کارهای مهمی در کشور 

هستند.
ایشان سپس به شرایط آمریکا در جهان اشاره کردند و افزودند: در 
یک نگاه وسیع تر، قدرت و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا، رو به افول 

و زوال است و آمریکای امروز به مراتب ضعیف تر از آمریکا ی چهار 
دهه قبل است.

رهبر انقاب اسامی با اشاره به اذعان بسیاری از سیاسیون و جامعه 
شناسان معتبر دنیا مبنی بر فرسوده شدن و از بین رفتن »قدرت 
نرِم« آمریکا گفتند: قدرت نرم آمریکا  به معنای »اقناع و قبوالندن 
نظر خود به کشــورهای دیگر«، اکنون در ضعیف ترین موقعیت 
ممکن قرار دارد و به خصوص از زمان روی کار آمدن رییس جمهور 
فعلی آمریکا  نه تنها ملت ها بلکه دولت های اروپا، چین، روســیه، 
هند، آفریقا و هیمنه آمریکای التین نیز بــا تصمیم های آمریکا  

صراحتا مخالفت می کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: اکنون نه تنها اقتدار 
معنوی و قدرت نرم آمریکا  رو به افول اســت بلکه اقدامات رییس 
جمهور عجیب و غریب فعلی آمریکا ، »لیبرال دموکراسی« را نیز 

که پایه تمدن غرب است، بی آبرو کرده است.
ایشان با اشاره به سخنان چندین سال قبل یک محقق معروف دنیا 
مبنی بر اینکه وضع کنونی آمریکا ، »نقطه نهایی تکامل تاریخی بشر 
است«، گفتند: همین جامعه شناس، اکنون سخنان قبلی خود را 
پس گرفته و مطالبی بیان می کند که نشانگر ضعف و افول آمریکا  

و لیبرال دموکراسی است.
رهبر انقاب اســامی، »قدرت ســخت« آمریکا  در زمینه های 
نظامی گری و اقتصاد را نیــز رو به افول خواندنــد و افزودند: آنها 
ابزار نظامی دارند؛ اما به علت افســردگی، ســردرگمی و تردید 
سربازان شان مجبورند از سازمان های جنایتکاری نظیر بلک واتر 

برای تحقق اهداف شان در کشورهای دیگر کمک بگیرند.
ایشان بدهی افسانه ای آمریکا  و کسری بودجه ۸۰۰ میلیارد دالری 
این کشور در سال جاری را از نشانه های روند زوال اقتصادی آمریکا 
برشمردند و خاطرنشان کردند: آنها این واقعیات را با ظاهرسازی 
و شــعار می پوشــانند، اما در زیر این زرق و برق، افول اقتصادی 

مشهود است.
حضرت آیت ا... خامنــه ای با جلب توجه کشــورهای منطقه به 
واقعیت افول آمریکا  افزودند: کســانی که به پشــتیبانی آمریکا 
حاضرند مسئله فلسطین را به کلی به فراموشی بسپارند، متوجه 

باشند که آمریکا حتی در منطقه خودش هم رو به زوال است؛ اما 
ملت های این منطقه و حقایق آن، زنده و پابرجا هستند.

رهبر انقاب استمرار روحیه استقال طلبی در جوانان ایران با هر 
تفکر و رفتار را از دیگر نشانه های شکست آمریکا دانستند و افزودند: 
آنها با همه تاش امپراتوری خبری و رسانه ای خود نتوانسته اند 
احساس تنفر و روحیه استقال طلبی و مقاومت در مقابل بیگانگان 
سلطه طلب را در جوانان این سرزمین از بین  ببرند، به گونه ای که 
نسل جوان کنونی از لحاظ انگیزه ایستادگی و مقاومت اگر از نسل 

اول انقاب جلو نباشد حتما عقب نیست.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به رسوخ روحیه استقال طلبی 
جوانان ایرانی در کشورهای دیگر افزودند: مردم و جوانان عراقی، 
سوری، لبنانی، افغانستانی، پاکستانی و کشورهای دیگر به علت 
سیطره طلبی و اهانت های آمریکا از آن متنفر هستند اما مقامات 

آمریکایی ناتوان از درک علل این تنفر، آن را از چشم ما می بینند.
رهبر انقاب اســامی در همین زمینه افزودند: آمریکایی ها ما را 
تهدید می کنند و پیغام می دهند که اگر جوانان فان کشــور به 
نیروهای ما یا طرفداران ما حمله کنند ایران را مقصر می دانیم اما 
ما می گوییم شما غلط می کنید ایران را مقصر می دانید بلکه باید به 

اقدامات تنفر برانگیز خودتان در آن کشورها نگاه کنید.
حضرت آیت ا... خامنه ای با یادآوری افول آمریکا به کسانی که به 
سازش با آمریکا گرایش دارند، افزودند: بیهوده نقشه بی اساس و بی 

پایه نکشید، زوال آمریکا یک واقعیت است.
ایشان عوامل افول شیطان بزرگ را بلندمدت و مربوط به عملکرد 
سلطه طلبانه آن در طول تاریخ این کشور دانستند و تاکید کردند: 
براساس ســنت الهی، آمریکا محکوم اســت که از صحنه قدرت 

جهانی زایل بشود.
رهبر انقاب پس از ترسیم اوضاع آمریکا به عنوان یکی از دو طرف 
چالش عمیق و مستمر آمریکا- ایران خاطرنشان کردند: در سمت 
دیگر این چالش می توان بدون مبالغه و بزرگ  نمایی نشانه های 

پیشرفت و قوی تر شدن را در طول ۴۰ سال اخیر مشاهده کرد.
ایشان حضور فعال صدها گروه جوان، خوش استعداد، مبتکر و با 
همت را در زمینه های مختلف فکری- عملی و فناوری، نشانه آشکار 

حرکت جدی جمهوری اسامی در روند استقال صنعتی و سیاسی 
خواندند و افزودند: این جوانان به فکر رییس شدن و وزارت و وکالت 

نیستند و این پدیده مبارک ادامه خواهد یافت.
سخنان رهبر معظم انقاب در جمع دانش آموزان و دانشجویان 
با چند توصیه به جوانان ادامه یافت که اولین آنها فراموش نکردن 

دشمنی با آمریکا بود.
ایشان هوشیاری در مقابل فریب و لبخند دروغین دشمن را ضروری 
خواندند و یادآوری کردنــد: آمریکایی ها گاهی می گویند با ملت 
ایران مشــکلی نداریم و تحریم ها علیه مردم نیست بلکه با دولت 
ایران دچار چالش هستیم؛ اما این یک دروغ فضاحت بار است چون 
دولت ایران بدون ملت کاره ای نیست و آنها با حضور و اراده ملت 

دشمن هستند.
رهبر انقاب در پاسخ به این سوال که ایستادگی و دشمنی ملت 
ایران باآمریکا تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، افزودند: وقتی آمریکا 
سیطره جویی خود را کنار بگذارد می شود با او مانند دیگر کشورها 
تعامل کرد؛ اما این مسئله بعید اســت چون ذات استکبار، سلطه 

جویی و سیطره طلبی است.
دومین توصیه حضرت آیت ا... خامنه ای به جوانان، »ترویج و تبیین 

نظریه مقاومت« بود.
ایشــان نظریه »مقاومت در مقابل دشــمن قوی پنجه« را هم در 
مقام نظر هم در جایگاه عملی، نظریه ای متقن و صحیح خواندند و 
افزودند: جوانان در محیط های مختلف هدف اصلی استکبار یعنی 
ســلطه طلبی را تبیین کنند تا ضرورت و صحت نظریه مقاومت، 

به خوبی نمایان و درک شود.
رهبر انقاب افزودند: از نظر عملی نیــز ما مقاومت را حق جوانان 
عراقی، سوری، لبنانی، کشورهای شمال آفریقا، شبه قاره و دیگر 
مناطق می دانیم و تقویت این جریان هــا تقویت نظریه مقاومت 
است. توصیه آخر حضرت آیت ا... خامنه ای به جوانان عزیز ایران، 

»احساس مسئولیت در قبال موضوع پیشرفت کشور« بود.
ایشان، »الگوی اسامی ایرانی پیشرفت« در پنجاه سال آینده را 
که برای پخته شدن و تکمیل در اختیار صاحب نظران قرار گرفته، 
برنامه ای فکر شده برشــمردند و افزودند: جوانان خود را بخشی 
از این نقشــه وسیع ۵۰ ســاله بدانند و برای ایفای نقش براساس 
مقتضیات زمان در عرصه های علمی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی 

و سیاسی آماده باشند.
رهبر انقاب قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را از 
دغدغه های همیشگی خود و اقتصاددانان خواندند و جوانان مؤمن 

و اهل فکر و عمل را به ارائه راه حل در این زمینه دعوت کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به اینکه مدل پیشرفت ایران از 
الگوهای توسعه غربی اخذ نشده است، افزودند: ما از دانش و فناوری 
روز حداکثر استفاده را می بریم؛ اما می دانیم که مدل های غربی 
برخاف زرق و برق ظاهری، باطنی مشکل آفرین دارند و کشورهای 

مختلف را با دشواری و بدبختی روبه رو کرده اند.
ایشان همت جوانان برای حل مسائل را نیاز اصلی کشور خواندند و 
تاکید کردند: جوانان بدون »ترس و تنبلی« ابتکار و نوآوری را سر 
لوحه تاش خود قرار دهند و با غیرت و تعصب ملی، وظایف شان 

را در پیشرفت و سعادت و افتخار ملت و امنیت کشور ایفا کنند.
رهبر انقاب مســئوالن را نیز به جدی گرفتن جوانان پرانگیزه و 
استقبال واقعی از آنان فراخواندند و گفتند: گاه دیده شده که برخی 
دستگاه های ذی ربط به کارهای خوب، برجسته و راهگشای جوانان 

کمک نمی کنند.
رهبر انقاب اســامی در جمع بندی سخنان شان تاکید کردند: 
بدون تردید آینده کشور درخشان و به مراتب بهتر از امروز است و 
اگر ملت با همین روحیه و انگیزه پیش برود، ایران عزیز در آینده ای 
نه چندان دور به اوجی می رسد که در تعامات جهانی دست برتر 
را داشته باشد و جوانان، این پیشرفت عظیم را که به برکت اسام و 

انقاب ایجاد می شود تجربه کنند.

روسیه به هواپیمای مسافربری 
فرانسه اجازه عبور نداد

سازمان هواپیمایی روسیه به یک فروند هواپیمای 
مسافربری فرانسه که عازم »هوشی مین« بزرگ ترین 
شهر ویتنام بود اجازه عبور از آسمان کشورش نداد 
تا این هواپیما مجبور به بازگشــت به پاریس شود. 
سازمان هواپیمایی روسیه به نام »روس آویاتسیا« 
اعام کرد: هواپیمای شرکت هوایی ایرفرانس برای 
عبور از آســمان روسیه مجوز نداشــت. در گزارش 
سازمان هواپیمایی روســیه گفته شده است، مدت 
زمان زیادی بود که از آســمان روســیه برای پرواز 
هواپیماهای مســافربری از پاریس به مقصد شــهر 

»هوشی مین« ویتنام استفاده نمی شد.

»اردوغان« قاتل خاشقجی را 
معرفی کرد

رجب طیب اردوغــان، رییس جمهوری ترکیه طی 
یادداشــتی در روزنامه واشــنگتن پســت نوشت: 
می دانیم مرتکبــان قتل در بین ۱۸ بازداشــتی در 
عربستان هستند و همچنین می دانیم این افراد به 
منظور اجرای اوامر صادره به آنهــا به ترکیه آمدند 
و خاشــقجی را کشــتند و کشــور را ترک کردند.

رییس جمهوری ترکیه افزود: مــا می دانیم که این 
دستور از سوی عالی ترین سطح در دولت عربستان 
صادر شده؛ اما هرگز احساس نکردیم ملک سلمان، 
پادشاه عربستان این دســتور را داده باشد. اردوغان 
تصریح کرد: یک ماه بعد از قتل او، همچنان نمی دانیم 

جسدش کجاست!

با حضور فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع؛
خط تولید انبوه جنگنده 

»کوثر« افتتاح شد
خط تولید جنگنده کوثر، اولین جنگنده بومی 
کشور، با حضور فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع 
افتتاح شد.امیر سرتیپ حاتمی در آیین افتتاح 
خط تولید انبوه و آیین تحویل دهی اولین جت 
جنگنده  تمام ایرانی کوثــر به ارتش جمهوری 
اسامی ایران با اشاره به رونمایی این دستاورد 
بومی ، اظهار داشت:  ساخت و تولید جت جنگنده 
تمام ایرانی کوثر با همکاری نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسامی ایران اوج هنرنمایی فرزندان 
رشــید ملت ایران در صنعت دفاعی است که با 
وجود تحریم های دشمنان، ضمن رفع یکی از 
حیاتی ترین نیازهای هوایی کشــور، دستاورد 
راهبردی جدیــدی را در حــوزه رزم هوایی به 
عنوان هدیه به رهبر انقاب و مردم ایران تقدیم 

کرده است. 

 کنایه نماینده دولت
 به مجلس

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت 
رییســه مجلس شورای اســامی طی توییتی 
نوشت: از ملت عزیز عراق که مهم ترین نقش را 
در برپایی باشکوه اجتماع جهانی اربعین داشتند 
و برخاف دولت ایران با اعتقاد و عاشقانه به زوار 
اباعبدا... الحســین)ع( خدمت کردند، تشــکر 

می کنم.

سیدحسین نقوی حسینی 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

عضو جامعه روحانیت مبارز گفــت: اگر روش فضای 
کسب و کار را آسان و شفاف کنیم، بنده اطمینان دارم 
بســیاری از گرانی ها مصنوعی و بدون دلیل به وجود 
آمده است و اگر با هم شــفاف باشیم، اینکه عده ای به 

سمت احتکار رفته اند برطرف خواهد شد.
»اکرمی« در خصوص موضوع شفافیت آرای نمایندگان 
هم گفت: در عین حال که نباید چیزی پنهان باشد؛ اما 
روایت هم داریم که معصوم )ع( می فرماید »لیس کل ما 
یعلم، یقال و لیس کل ما یقال، یکتب« یعنی هرچه در 
دل من وجود دارد واجب نیست بگویم و یا هرچه گفتم 

واجب نیست روی کاغذ بیاورم و مدرک ارائه کنم.
این عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: یقینا کمیسیون 
امنیت ملی با کمیسیون فرهنگی متفاوت است. . ما باید 
استثناها را قبول کنیم و بدانیم چیزی که مهم است رو 
راست بودن و راستگویی است. بنده نباید هرچه در دلم 
می گذرد بیان کنم؛ برخی از حرف ها گفتنی نیست؛ چرا 

که شاید طرف ما ظرفیت نداشته باشد.

 برخی حرف ها در مجلس 
گفتنی نیست

عضو جامعه روحانیت مبارز:
کافه سیاست

 برخی حرف ها در مجلس گفتنی نیست

پیشنهاد سردبیر:

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس، ادعای اخیر مقامات دانمارکی 
علیه ایران را ســناریوی آمریکا، صهیونیست و 
برخی کشــورهای مخالف ایران دانست و گفت: 
آن ها با علم کردن این موضوع و پوشش گسترده 
رسانه ای آن می خواهند قتل خاشقجی در ترکیه 
توسط نیروهای عربستان را به حاشیه کشانده و 
همکاری های ایران و اتحادیه اروپا را متوقف کنند.

سیدحسین نقوی حسینی، در واکنش به ادعای 
برخی از مقامات دانمــارک در خصوص عملیات 
نافرجام علیه یکــی از مخالفان ایرانــی در این 
کشور و انتســاب آن به جمهوری اسامی ایران 
اظهار کرد: واقعیت آن اســت که مذاکرات ایران 
و اروپا در ســطح مذاکره و گفت وگو برای ایجاد 
مناســبات و رســیدن به کانال همکاری مالی و 
پولی به موفقیت هایی رسیده بود که باعث نگرانی 

آمریکایی ها و صهیونیست ها شد.

می خواهند قتل خاشقجی 
را به حاشیه بکشانند

 کریمی قدوسی
 نماینده مردم مشهد:

عضو شورای شــهر تهران، درباره ســخنان اخیر 
جهانگیــری مبنی بر نداشــتن اختیــار در دولت 
گفت: گفتن این حرف از ســوی معاون اول رییس 
جمهور پسندیده نیست، چون جهانگیری دومین 
مقام اجرایی بعــد از رییس جمهور اســت و باید 
باالترین اختیار را داشــته باشــد.محمدجواد حق 
شــناس درباره ســخنان اخیر معاون اول رییس 
جمهور مبنی بر اینکه اختیار تغییر منشی ام را هم 
ندرم، گفت: گفتن این حرف از ســوی معاون اول 
رییس جمهور پسندیده نیســت.وی خاطرنشان 
کرد:آقــای جهانگیری درحالی کــه دومین مقام 
اجرایی کشور بعد از رییس جمهور است،باالترین 
اختیار را باید داشته باشــد.حق شناس افزود: این 
ســخن از واقعیت جامعه ما دور اســت. این سخن 
یا از عصبانیت و یا سهو لســان بوده است. شنیدن 
 این ســخن از جانب معــاون اول، باعــث نگرانی

 است.

 سخنان جهانگیری
 نگران کننده است

عضو شورای شهر تهران: 

نماینــده مردم مشــهد در مجلس شــورای 
اســامی گفــت: موضع گیری اخیــر آیت ا... 
یزدی خیرخواهانه و عمیق بود.جواد کریمی 
قدوســی اظهار داشت: ســتون پنجم دشمن 
همیشــه عملیات روانی رسانه هاست و در این 
مقطع از تاریخ انقاب و به ویژه از ســال ۸۸ به 
بعد، روز به روز این ســتون تقویت شده است.

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسامی خاطرنشان کرد: اینها به دنبال عملیات 
روانی هستند و تا یک حرکت انقابی صورت 
می گیرد با برچسب تهمت و افراطی آن را متهم 
می کنند؛ اما زمانی که پروژه ای در راســتای 
اهداف شان باشد به تمجید از آن می پردازند.

کریمی قدوسی افزود: آیت ا... یزدی، مجتهد 
جامع الشرایطی است که از شاگردان امام)ره( 
بوده، سبک زندگی ایشــان نیز تغییر نکرده و 

همچنان مدافع انقاب هستند.

 موضع گیری آیت ا... یزدی 
خیرخواهانه بود

بین الملل
چهره ها

ایـران، قـوی و پیشـرفته تر شـده است
   رهبر انقالب در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:  
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۷۰درصد واحدهای صنعتی استان اصفهان فعال است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در مبارزه با قاچاق کاال

کلمه »قاچاق« به معنای گریزاندن است که 
از مجموع قوانین و مقررات چنین استنباط 
می شود که قاچاق عبارت است از گریزاندن 
کاال از پرداخت مالیات و عوارض به دولت که 
پیامدهای زیانباری برای اقتصاد کشور دارد. 
از پیامدهای آن می توان بــه مواردی نظیر 
ورشکســتگی صنایع داخلــی، از بین بردن 
فرصت های شغلی، توســعه قانون شکنی و 
تســری آن به همه امور کشور، اشاعه برخی 
امراض به جهت قاچاق کاال های غیربهداشتی 
و غیراستاندارد به کشور؛ کاهش درآمد دولت 
به جهت نپرداختن حقوق و عوارض اشــاره 
کرد. به همین جهت در همه دنیا با این پدیده 

شوم مبارزه می شود.

در بســیاری از کشــورها از مالیات بر ارزش 
افــزوده در کنــار روش های ســلبی نظیر 
کنترل مرزهــا به عنــوان عاملــی ایجابی 
و موثــر بــرای جلوگیــری از قاچــاق کاال 
اســتفاده می کنند. مالیات بر ارزش افزوده 
مالیاتی اســت که باید توسط مصرف کننده 
در زمان خرید و به همــراه بهای خرید کاال 
و خدمات پرداخت شــود، به عبــارت دیگر 
مالیاتی اســت که در طول فرآینــد تولید و 
خدمــات از محــل تولیــد تا فــروش کاال 
 به مشــتری نهایی، مرحله بــه مرحله اخذ 

می شود.

بازار

برس موی حرارتی

آمریکا،ایتالیا را هم از تحریم 
ایران معاف کرد

رســانه های ایتالیایــی در آســتانه دور جدید 
تحریم های آمریکا علیــه ایران، از احتمال معاف 
بودن ایتالیا از این تحریم ها خبــر داده و اعالم 
کردند که این کشــور می تواند به واردات نفت از 
ایران ادامه دهد.»رای نیوز 24« ایتالیا، شــامگاه 
جمعه با عنوان »ترامپ با ضربه به صادرات نفت 
ایران، به اروپا، به جز ایتالیا، سیلی زد« نوشت: به 
عقیده منابع رســمی آمریکا، ایتالیا می تواند به 
همراه 7 کشــور دیگر از جمله هند و کره جنوبی 
به واردات نفت از تهران ادامه دهد. این فهرست 
ممکن است شــامل چین و ترکیه نیز بشود در 
حالی که هیچ کشــور دیگر اروپایی نمی تواند از 
این معافیت بهره ببرد که خود یک سیلی به اروپا 
محســوب می شــود و در رابطه با پرونده ایران، 
از خط سخت ترامپ شــدیدا انتقاد کرده است. 
فهرست هشت کشور معاف از تحریم های ثانویه 
فردا اعالم می شود. مایک پمپئو، وزیر خارجه و 
استیو منوچین، وزیر دارایی آمریکا اظهار داشتند 
که کشــورهای اروپایی در این فهرست نخواهند 

بود با اینکه ایتالیا می تواند یک استثنا باشد.

برس حرارتی اچ کیو تی 
مدل 906 کد 120012

 38,000
تومان

برس حرارتی جیمی 
GM-2950 مدل

 94,000
تومان

HR765 برس حرارتی روزیا مدل

 179,000
تومان

تب و تاب بازار مســکن طی یک ماه اخیر به شدت 
کم شده است، این را می توان در بازار راکد معامالت 
مســکن و مغازه های خالی از مشــتری مشاوران 
امالک هم مشــاهده کــرد. در چند مــاه اخیر به 
خصوص در فصل تابستان، هیجان خرید و فروش 
در بازار مسکن متاثر از نوسانات در بازار ارز موجب 
شده بود تا قیمت ها در این بازار با روندهای افزایشی 
و رو به جلو همراه باشــد. به گفته مشاوران امالک 
مناطق شهري اصفهان، حجم زیادي از مراجعات 
به بنگاه هاي مشاوران امالک براي خرید و فروش 
مسکن و تب و تاب به وجود آمده در این بخش،صرفا 
به دلیل افزایش قیمت دالر در ماه هاي گذشته بوده 
و خریداران با هدف سرمایه گذاري به خرید ملک 
روي آورده بودند، بنابراین افزایش تقاضا و مراجعه 
به مشاوران امالک طی ماه هاي گذشته خود عاملي 

بر افزایش قیمت در بخش مسکن شده است. 
آمار چه می گوید؟

برای خرید یک آپارتمــان 118 متری در محدوده 
آبشار در اردیبهشت ماه باید995 میلیون پرداخت 
می شد، در شــهریور ماه قیمت هر متر آپارتمان 
نوســاز در منطقه آبشــار چیزی در حدود بیش از 
7میلیون تومان بوده اســت؛ اما در اردیبهشت ماه 
امســال هر متر آپارتمان نوســاز در این منطقه با 
قیمت 5 میلیون و 900 هزار تومان معامله شــده 

است.
 قیمت هر متر آپارتمان در منطقه4 اصفهان چیزی 
در حدود 4میلیون تومان بوده که در شــهریور ماه 
این قیمت به 7میلیون و 800 هزار تومان برای هر 
متر مربع آپارتمان 2 ســال ساخت افزایش داشته 
است. قیمت هادر حالی در شش ماه اخیر به صورت 
جهشــی باال رفته که کارشناســان بازار مسکن و 
مشاوران امالک معتقدند بســیاري از خریداران، 
مصرف کننده نبودند بلکه تنها با افزایش نرخ ارز، 
ســرمایه هاي ریالي آنها افزایش یافتــه و از ترس 
اینکه پول شــان با گذر زمان کم ارزش شــود، آن 
را در بازار مسکن ســرمایه گذاري کرده اند و البته 
 با کاهش قیمت دالر، ایــن گونه معامالت نیز راکد

 شده است. 
بر اســاس آمار و نمودارهایی که در سایت سامانه 
اطالعات بــازار امالک ایران به ثبت رســیده طی 

هفت ماه نخســت امسال بیشــتر ین معامالت در 
منطقه 5 اصفهان، منطقه هشت و منطقه 4 صورت 
گرفته و باالترین نرخ معامالت در خرداد ماه امسال 
به ثبت رسیده است؛ اما بر اســاس نمودارها از تیر 
ماه روند نزولی قیمت خانه هــای به فروش رفته و 
میزان معامالت مشهود است. این روند در آبان ماه 
به پایین ترین میزان خود در شش ماه نخست امسال 
رسیده و تعداد معامالت صورت گرفته نیز طی مهر 
و آبان بــه پایین ترین میزان خود در ســال جاری 
رسیده اســت که نشان از بازگشــت رکود به بازار 

مسکن در اصفهان دارد.
رونق حاشیه نشینی در اصفهان

باال رفتن قیمت ها در اصفهان، متاثر از رونق خرید و 
فروش و وارد شدن بخشی از سرمایه های سرگردان 

به این بازار موجب شــد تا حاشــیه نشینی و روی 
آوری به خرید ملک در شهرهای نزدیک به اصفهان 

رونق بگیرد.
 این مســئله به خصوص به دلیل بــاال بودن نرخ 
مهاجرت به اصفهان نیز اتفاق افتاده و اغلب افرادی 
که از اســتان هایــی مانند خوزســتان و برخی از 
شهرهای مرزی برای ســکونت اصفهان را انتخاب 
می کنند بیشــتر به دلیل باال بودن نــرخ اجاره و 
خریــد در مناطق مرکــزی اصفهــان ترجیح می 
دهند در شــهرهای حاشــیه ای مانند فوالد شهر 
و بهارستان مستقر شــوند، این مسئله باعث ایجاد 
رونق در بازار مســکن مهر این شهرهای کوچک و 
به خصوص فوالدشهر شده است و قیمت آپارتمان 
های کوچک در این مناطق رشــد زیادی در چند 

 ماه اخیر داشته و حتی به چند برابر قیمت معامله 
 شد.

وضعیت نامشخص مسکن در سایه نبود 
ثبات اقتصادی

رییس اتحادیه مشاوران مسکن تهران معتقد است 
تا زمانی که بازار سکه و ارز دچار قیمت های کاذب 
است، قیمت ها در بازار مسکن رو به جلو و وضعیت 
رکودر تورمی اســت که هم قدرت خرید مردم را 
پایین می آورد و هم تقاضــا را در بازار کم می کند. 
ریزش معامالت البته بر ســطح قیمت مسکن نیز 
اثرگذاشته و اگرچه هنوز انتظار افزایش قیمت در 
میان فروشــندگان وجود دارد، اما دست کشیدن 
از خرید موجب کاهش ســرعت رشــد قیمت ها 

شده است. 

نخرید تا ارزان شود
   نبض بازار مسکن در اصفهان بر مدار رکود؛  

نفت گاز، یکی از سوخت های رایج در کشور است که بنا بر آمار منتشر شده، تولید روزانه نفت گاز یورو 4 کشور 
به 42 میلیون لیتر می رسد که از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد افزایش 50 درصدی تولید نفت گاز یورو 4 در 
کشور بودیم، در این میان باید به این نکته توجه داشــت حدود 75 درصد نفت گاز کشور در بخش حمل و نقل 
مورد استفاده قرار می گیرد.علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش، خبر از بهره برداری 
نفت گاز با استاندارد یورو 5 در سه پاالیشــگاه تبریز و بندرعباس و اصفهان را داده که طبق آن پاالیشگاه تبریز 
روزانه ۶ میلیون لیتر، پاالیشگاه اصفهان 1۶ میلیون لیتر و پاالیشــگاه بندرعباس 12 میلیون لیتر نفت گاز با 

استاندارد یورو 5 تولید می کند.

بهره برداری از  نفت گاز 
یورو 5 در پاالیشگاه اصفهان

 معاون وزیر نفت
خبر در امور پاالیش و پخش خبر داد:

  عکس روز

»رولز رویس« چینی هم آمد

رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطرح کرد:
درآمد 14 برابری اقشار مرفه اصفهان در برابر فقیرترین دهک ها

رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه توزیع درآمد کل کشور 
در سطح نســبتا نابرابر قرار دارد، گفت: طبق آمارهای اعالم شده، اقشار مرفه جامعه در کل کشور 10 برابر 
و در استان اصفهان 14 برابر دهک های کم درآمد جامعه، درآمد دارند.سیدعلی قریشی با بیان اینکه برای 
اندازه گیری میزان توزیع درآمدها از شاخص های مختلفی مانند ضریب جینی استفاده می کنند، اظهار کرد: 
ضریب جینی صفر برابری کامل  توزیع درآمدها و ضریب جینی یک، نابرابری کامل و یک نفر صاحب کل 
درآمد است. هر چه عدد ضریب جینی کمتر از یک باشد آن کشور از لحاظ توزیع درآمد و ثروت در شرایط 
بهتری است.وی با بیان اینکه ضریب جینی اســتان اصفهان و کل کشور در یک سطح است، افزود: ضریب 
جینی  کشور 0.۳۶ درصد و استان اصفهان 0.۳5 درصد و در روستاهای کل کشور و اصفهان  0.۳۳ درصد 
است. قریشی  تاکید کرد: موقعیت کشور از نظر ضریب جینی و میزان توزیع درآمد از میان 14۳ کشور در 
سطح مناسب تری نسبت به آمریکا و ترکیه است.وی با اشاره به مقایسه دهک های مختلف درآمد، گفت: 
طبق آمار سال 9۳ نسبت دهک پنجم با درآمد متوسط به دهک اول با درآمد کم در مناطق شهری کل کشور 
2/1۳درصد و در مناطق روستایی 2/7درصد و در مناطق شهری استان اصفهان 1/8 و در مناطق روستایی 
۳/1 است.قریشی ادامه داد: نســبت دهک دهم پردرآمد به دهک اول قشر کم درآمد کل کشور در مناطق 
شهری 10/4درصد و در مناطق روستایی 9/7درصد و در مناطق شهری استان اصفهان 14/۳ درصد و در 
مناطق روستایی 1۳/7درصد است.وی با تاکید بر اینکه توزیع درآمد کل کشور در سطح نابرابر قرار دارد، 
اظهار کرد: طبق آمارهای اعالم شده، اقشار مرفه جامعه در کل کشور 10 برابر و در استان اصفهان 14 برابر 
دهک های کم درآمد جامعه، درآمد دارند. قریشی  با اشاره به آمار دفتر عمران سازمان ملل، گفت: ایران شکاف 
طبقاتی کمتری به نسبت بسیاری از کشورهای دنیا همچون آرژانتین، برزیل، چین، گرجستان، اندونزی، 

مالزی، مکزیک ترکیه و آمریکا دارد.

خودروساز چینی »جیلی« )Geely( از لوکس ترین محصول خود که نسخه کپی 
شده »رولز رویس« است، رونمایی کرد.

در راستای بسته حمایتی دولت؛
کارمندان و بازنشستگان هم مشمول بسته حمایتی دولت شدند

در راستای بسته حمایتی دولت، کارمندان و بازنشستگان هم مشــمول این طرح می شوند. با توجه به 
اختصاص 9 هزار میلیارد تومان برای این طرح ، ســهم هر نفر تاپایان ســال در حدود 225 هزار تومان 
می شود.بر اساس این طرح 8 ماده ای، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است به منظور حمایت از گروه 
های کم درآمد جامعه و تامین بسته های حمایتی برای گروه های تحت پوشش، در قالب واریز به حساب 
سرپرست خانوار از طریق حساب های بانکی متصل به یارانه های نقدی اقدام کند.براساس مصوبه حمایتی 
دولت تا کنون سازمان برنامه و بودجه مجاز بود که گروه های کم درآمد جامعه را تحت پوشش این طرح 
قرار دهد. اکنون طبق اعالم جدید وزارت کار قرار است تمامی بازنشستگان و کارمندانی که حقوق آنها 

کمتر از ۳میلیون تومان است نیز مشمول این بسته حمایتی شوند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:
۷۰درصد واحدهای صنعتی استان اصفهان فعال است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان گفت: 70درصد واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک و 
ناحیه های در استان فعال اســت.محمدجواد بگی اظهارکرد: با وجود مشکالت اقتصادی از 9 هزار واحد صنعتی و 
تولیدی مستقر در شهرک و ناحیه های استان اصفهان 70درصد فعال است؛ البته برای واحدهای صادراتی اوضاع 
اقتصادی بهتر بود.وی افزود: توزیع بســته های حمایتی دولت و تامین زیرساخت ها در شهرک و ناحیه ها در حفظ 
فعالیت واحدهای فعال و آغاز به کار مراکزی که تعطیل شده اند، الزم است که این بسته های حمایتی براساس نیاز 
و بررسی کمیسیون های تخصصی توزیع خواهد شد.بگی، با اشاره به حمایت های استانی برای توسعه فعالیت های 
اقتصادی تصریح کرد: عالوه بر حمایت های دولت از مراکز صنعتی، شرکت شهرک های صنعتی اصفهان از صنایع 

کوچک و متوسط حمایت می کند.

نرم افزار سیگنال، با هدف کمک 
به سرمایه  گذاران جهت آشنایی 
با فرصت های ســرمایه گذاری و 
مدیریت سرمایه تحت کنترل آنها 
طراحی شده است.از طریق این نرم 
افزار کاربر می تواند از ســود قابل 
کســب در اوراق بدهی و صندوق  
های ســرمایه گذاری در هر روز 
مطلع شده و از قیمت لحظه ای ارز، 
طال، سکه، فلزات گران بها و نفت و 

مشتقات آن آگاهی یابد.

 سیگنال 
)سرمایه گذاری(

شن مالی
معرفی اپلیکی
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مرضیه محب رسول

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان می گوید افزایش قیمت 

های اخیر لبنیات در اصفهان بدون هیچ گونه 
هماهنگی انجام شده است؛

 گران فروشی خودسرانه !
مدیر توسعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفت: افزایش قیمت های اخیر 
لبنیات در اصفهان بــدون هیچ گونه هماهنگی 
انجام شــده و واحد های لبنی به طور خودسرانه  
اقدام به افزایش قیمت کــرده اند.فرهاد حاجی 
مرادی با بیــان اینکه فقط افزایش قیمت شــیر 
منجر به افزایش قیمت محصــوالت لبنی نمی 
شود، اظهارکرد: افزایش هزینه حمل و نقل و مواد 
اولیه بســته بندی های کارخانه های لبنیات در 
افزایش قیمت فرآورده های لبنی تاثیر بسزایی 
داشته است.وی افزود: قیمت شیر مورد استفاده 
کارخانه ها هیچ تغییری نکرده و به قیمت هر کیلو 
دو هزار تومان به کارخانه داران داده می شــود، 
در واقع تک محصولی بودن بیشتر کارخانه های 
تولید لبنیات سبب شده تا این کارخانه ها اقدام به 

افزایش قیمت کنند.

1۰ هزار و 55۰ میلیون سهم امسال 
در بورس اصفهان معامله شد

مدیر تاالر بورس اوراق بهــادار منطقه اصفهان 
گفت: طی هفت ماه سال جاری 10 هزار و 550 
میلیون سهم از سهام شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اصفهان داد و ســتد شد که ارزش این 
معامالت ۳1 هزار و 1۶2 میلیارد ریال بوده است.

محسن شیرازی افزود: شــاخص کل بورس در 
انتهای مهرماه به عدد 187 هزار و 779 رسید که 
نسبت به آغازسال جاری رقم 95 درصد افزایش و 
نسبت به زمان مشابه سال گذشته 117/1درصد 
افزایش را نشان می دهد.وی افزود : از این مجموع 
تنها در مهر امسال سه هزار و 547 میلیون سهم 
به ارزش 11 هزار و 842 میلیارد ریال از ســهام 
شــرکت های پذیرفته شــده در بورس اصفهان 
معامله شــد که این آمار در مقایسه با ماه قبل از 
لحاظ حجم معامالت 4۶ درصد افزایش و از لحاظ 
ارزش معامالت انجام شده 80 درصد افزایش را 

نشان می دهد.

وزیر جهاد کشاورزی:
 التهاب بازار مرغ

 ناشی از سیاه بازی است
وزیر جهاد کشــاورزی با بیان این که براســاس 
ســرمایه گذاری صورت گرفتــه و هزینه های 
مرغداری ها باید قیمــت هر کیلوگرم مرغ نهایتا 
10 هزار تومان باشد، گفت:  برخی از التهابات در 
بازار مرغ ناشی از سیاه بازی اســت. وی با بیان 
این که نباید فراموش کرد مسئله کامیون داران 
آسیب جدی به صنعت مرغداری کشور وارد کرد، 
افزود: مســئله کامیون داران باعث شد بخشی از 
ذخایر مرغ داخل کشــور مصرف شود.باید توجه 
داشت که در انتقال مرغ تاخیر ایجاد شد و به طور 
مثال برای جبران تاثیر10 روز عقب افتادگی در 
تامین مرغ باید حدود 50 روز زمان صرف شــود 
تا تعادل به بازار برگــردد و اقداماتی برای تعادل 

بازار انجام شد.

دریچه
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مفاد آراء
8/237 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 شــماره 9483  مورخ 97/06/14  خانم مژگان صادقی   فرزند حبیب  بشــماره 
کالسه 1359 و به شماره شناسنامه 20568 صادره به شماره ملی 1140205234 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257/36 مترمربع از پالک  2393  فرعی از 87  اصلی 
واقع در ورنوســفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 59766 مورخ 

86/04/10 دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 9411  مورخ 97/06/12  آقای محســن قصری خوزانی   فرزند هاشم  
بشماره کالسه 0630 و به شماره شناســنامه 144 صادره به شماره ملی 1141635984 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 226/52 مترمربع از پالک  537  فرعی از 
85  اصلی واقع در خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 94578 
مورخ 76/03/18 دفترخانه 63 و ســند 98102 مورخ 76/02/21 دفترخانه 73   مالحظه 

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

3- رای شــماره 9433  مورخ 97/06/12  خانم عصمت دهقانی خوزانی  فرزند غالمعلی  
بشماره کالسه 1707 و به شماره شناســنامه 111 صادره به شماره ملی 1141615819 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 295 مترمربع از پالک  94  فرعی از 85  اصلی 
واقع در خوزان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 12749   مالحظه و 

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

4- رای شماره 9408 مورخ 97/06/12  آقای علیرضا بزازان  فرزند علی  بشماره کالسه 
0406 و به شماره شناسنامه 130 صادره به شماره ملی 1283595605 نسبت به ششدانگ  
یکباب ساختمان به مساحت 56/06 مترمربع پالک 875 فرعی از 99  اصلی  واقع در جوی 
آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه ارائه قولنامه از مالک رسمی 
و ارائه فرم عدم دسترســی به مالک ثبت در صفحه 367 دفتر 136 کیومرث سواد کوهی  

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

5- رای شــماره 9410 مورخ 97/06/12  خانم فاطمه غالمیان ورنوســفادرانی  فرزند 
غالمعلی  بشــماره کالســه 0561 و به شــماره شناســنامه 256 صادره به شماره ملی 
1141010771 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 102/30 مترمربع پالک 330 
فرعی از 117 اصلی  واقع در ورنوسفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 596 دفتر 188  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6- رای شــماره 0468 مورخ 93/10/28  آقای یاور هارونی قلعه شاهرخی  فرزند محمد 
حسن  بشماره کالسه 4873 و به شماره شناسنامه 23 صادره به شماره ملی 4622891328 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 188/89 مترمربع پالک 1114 فرعی از 99 
اصلی  واقع در جوی آباد   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند مالکست 

مشاعی صفحه 416 دفتر 520  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7- رای شماره 9579 مورخ 97/06/17  آقای جعفر کاظمی اندانی  فرزند عباس  بشماره 
کالسه 0611 و به شماره شناسنامه 87 صادره به شــماره ملی 1141483599 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه خشت و گلی به مساحت 369/32 مترمربع پالک 990 فرعی از 72 
اصلی  واقع در فروشان   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی شهره دهدشتی ثبت در صفحه 494 دفتر 665 ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی به 

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

8- رای شماره 9420 مورخ 97/06/12  خانم الهام سعیدی ورنوسفادرانی  فرزند براتعلی  
بشماره کالسه 0831 و به شماره شناسنامه 24216 صادره به شماره ملی 1140233769 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه و فوقانی به مســاحت 259/86  مترمربع پالک 2393  
فرعی از 87  اصلی واقع در ورنوســفادران   بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 521 مورخ 92/02/03 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شماره 9066 مورخ 97/06/03  آقای جواد جعفری خوزانی  فرزند حسین  بشماره 
کالسه 1646 و به شماره شناسنامه 366 صادره به شماره ملی 1141125978 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 212/85 مترمربع پالک 100  فرعی از 113  اصلی واقع 
در بوستان سهم خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 35368 مورخ 

81/02/25 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10- رای شــماره 9519 مورخ 97/06/14  آقای علی روح الهی  فرزند حســین  بشماره 
کالسه 0823 و به شماره شناسنامه 434 صادره به شماره ملی 1141072955 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 82/65 مترمربع پالک 822  فرعی از 119  اصلی واقع 
در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 332 دفتر 

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

11- رای شماره 5719 مورخ 97/04/06  خانم رعنا مهدور  فرزند فریدون  بشماره کالسه 
0282  و به شماره شناسنامه 574 صادره به شماره ملی 1129372286 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 190 مترمربع پالک 636   فرعی از 111 اصلی 
واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

43748 مورخ 92/05/16  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12- رای شــماره 5720 مورخ 97/04/06  آقای گشتاســب شمســی  فرزند درویش  
بشماره کالسه 0283  و به شماره شناسنامه 3612 صادره به شماره ملی 1158985576 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 190 مترمربع پالک 
636   فرعــی از 111 اصلــی واقع در صحــرای نخود جــاری اندان بخــش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 43748 مورخ 92/05/16  مالحظــه و محرز

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

13- رای شماره 9504 مورخ 97/06/14  آقای قاسم صباغ رنانی فرزند علی محمد  بشماره 
کالسه 0533 و به شماره شناسنامه 12412 صادره به شماره ملی 1283233002 نسبت به 
2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب کارگاه  به مساحت 506/20 مترمربع پالک 74  فرعی 
از 100 اصلی واقع در خوشاب بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی و ارائه قولنامه از حسن طالبی طی سند 19678 مورخ 41/05/30 دفترخانه 

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

14- رای شــماره 9505 مورخ 97/06/14  آقای فرهاد فزوه  فرزند محمد تقی  بشماره 

کالسه 0534 و به شماره شناسنامه 173 صادره به شماره ملی 1291373594 نسبت به 
2 دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب کارگاه  به مساحت 506/20 مترمربع پالک 74  فرعی 
از 100 اصلی واقع در خوشاب بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی و ارائه قولنامه از حسن طالبی طی سند 19678 مورخ 41/05/30 دفترخانه 

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

15- رای شماره 9506 مورخ 97/06/14  آقای احمد فخارزاده  فرزند رضا  بشماره کالسه 
0535 و به شماره شناسنامه 159 صادره به شماره ملی 1289307377 نسبت به 2 دانگ 
مشاع از  ششدانگ  یکباب کارگاه  به مساحت 506/20 مترمربع پالک 74  فرعی از 100 
اصلی واقع در خوشاب بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک 
رسمی و ارائه قولنامه از حسن طالبی طی ســند 19678 مورخ 41/05/30 دفترخانه 61  

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

16- رای شــماره 9530 مورخ 97/06/14  خانم مریم ملک زاده  فرزند امراله  بشــماره 
کالسه 0454 و به شماره شناسنامه 2075 صادره به شماره ملی 1141291517 نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 240/72  مترمربع پالک 187  فرعی از 
122 اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 245 دفتر 596  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17- رای شــماره 9531 مورخ 97/06/14  آقای شــهرام نوروزی  فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0452 و به شماره شناسنامه 291 صادره به شماره ملی 1141727455 نسبت به 2 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 240/72  مترمربع پالک 187  فرعی از 
122 اصلی واقع در صحرای بزمکه وراه کوه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 401 دفتر 128  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18- رای شماره 2220 مورخ 97/02/29 آقای محسن یزدان مهر   فرزند ابوالقاسم  بشماره 
کالسه 4098 و به شماره شناسنامه 73 صادره به شماره ملی 1284718271 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب کارگاه تراشکاری  به مساحت 423/45 مترمربع پالک 
689  فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 152146 مورخ 84/04/18 دفترخانه 103 و سند 1029 مورخ 

90/02/27  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

19- رای شماره 2221 مورخ 97/02/29 آقای ناصر یزدان مهر   فرزند ابوالقاسم  بشماره 
کالسه 4097 و به شماره شناسنامه 90 صادره به شماره ملی 1287833144 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب کارگاه تراشکاری  به مساحت 423/45 مترمربع پالک 
689  فرعی از 111 اصلی واقع در صحرای نخود جاری اندان بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 152146 مورخ 84/04/18 دفترخانه 103 و سند 1029 مورخ 

90/02/27  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20- رای شماره 9155 مورخ 97/06/05 خانم محترم طاهری اندانی   فرزند علی  بشماره 
کالسه 0532 و به شماره شناسنامه 3115 صادره به شماره ملی 1140554743 نسبت به 
3دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه  به مساحت 162/10 مترمربع پالک 45  
فرعی از 115 اصلی واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 237360 مورخ 97/03/31 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 9156 مورخ 97/06/05 آقای قربانعلی حبیبی   فرزند علی  بشماره کالسه 
0531 و به شماره شناسنامه 186 صادره به شماره ملی 1141419572 نسبت به 3دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه 2 طبقه  به مســاحت 162/10 مترمربع پالک 45  فرعی 
از 115 اصلی واقع در صحرای کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

237360 مورخ 97/03/31 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22- رای شماره 9431 مورخ 97/06/12 خانم اکرم حاجی حیدری ورنوسفادرانی   فرزند 
رضا  بشماره کالسه 0889 و به شماره شناسنامه 239 صادره به شماره ملی 1141004038 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 26/57 مترمربع پالک 1388  
فرعی از 87 اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
26574 مورخ 95/09/22 دفترخانه 301و سند 66368 مورخ 95/08/11 دفترخانه 172 

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

23- رای شماره 9430 مورخ 97/06/12 آقای نصراله امیرپور ورنوسفادرانی   فرزند محمد  
بشماره کالسه 0445 و به شماره شناســنامه 292 صادره به شماره ملی 1140941011 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 26/57 مترمربع پالک 1388  
فرعی از 87 اصلی واقع در ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

66368 مورخ 95/08/11 دفترخانه 172 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24- رای شــماره 6026 مورخ 97/04/13 آقای روح اله حاج هاشمی فرزند اکبر  بشماره 
کالسه 0371 و به شماره شناسنامه 3384 صادره به شماره ملی 1141236532 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک 741  فرعی از 158 اصلی واقع در 
صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل مع الواسطه از شهرداری خمینی 

شهر ثبت در صفحه 295 دفتر 191  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 0408 مورخ 97/07/02 خانــم زهره کریمی اندانی   فرزند حســین  
بشماره کالسه 0559 و به شماره شناسنامه 3288 صادره به شماره ملی 1141341891 
نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 171 مترمربع پالک 
727   فرعی از 112 اصلــی واقع در صحرای ماســه دانی بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شــهر شــامل ســند 37363 مورخ 90/12/09 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

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

26- رای شماره 0409 مورخ 97/07/02 اقای رسول عمادی   فرزند رمضانعلی  بشماره 
کالسه 0560 و به شماره شناسنامه 372 صادره به شماره ملی 1141103338 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 171 مترمربع پالک 727   فرعی از 
112 اصلی واقع در صحرای ماسه دانی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

37363 مورخ 90/12/09 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27- رای شماره 0406 مورخ 97/07/02 آقای جبار هارونی   فرزند ابراهیم  بشماره کالسه 
0528 و به شماره شناسنامه 16 صادره به شماره ملی 4622880814 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 138/70 مترمربع پالک 1253   فرعی از 99 اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند مع الواسطه از مالک رسمی و ارائه 
قولنامه و ارئه فرم عدم دسترسی از رضا محمدی سند 17559 مورخ 51/08/08 دفترخانه 

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

28- رای شماره 0598 مورخ 97/07/04 آقای اســمعیل یزدانی خوزانی   فرزند محمد  
بشماره کالسه 1015 و به شماره شناســنامه 261 صادره به شماره ملی 1141548021 
نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 82/20 مترمربع پالک 140   فرعی از 110 
اصلی واقع در صحرای کک موش اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 
مع الواســطه ارائه قولنامه و فرم عدم دسترسی از مالکین رســمی عبدالرسول شیروی و 
قدمعلی شیروی ثبت در صفحه 274 دفتر 573 و صفحه 286 دفتر 573  مالحظه و محرز 

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

29- رای شماره 6030 مورخ 96/12/19 خانم سمیه کیانی خوزانی   فرزند مهدی  بشماره 
کالسه 1426 و به شماره شناسنامه 3234 صادره به شماره ملی 1141341352 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 208/80 مترمربع پالک 1273   فرعی 
از 84 اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 419 دفتر 506 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

30- رای شــماره 6029 مورخ 96/12/19 آقای روح اهلل حاجی حیدری ورنوســفادرانی   
فرزند اسداهلل  بشماره کالسه 1425 و به شماره شناسنامه 20353 صادره به شماره ملی 
1140203088 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 208/80 
مترمربع پالک 1273   فرعی از 84 اصلی واقع در فتح آبــاد خوزان بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 419 دفتر 506 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 7560 مورخ 97/05/13 آقای حبیب شــفیعی   فرزند عباس  بشماره 
کالسه 1301 و به شماره شناسنامه 1301 صادره به شماره ملی 1141112604 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 95مترمربع پالک 102   فرعی از 114 اصلی واقع در 
صحرای شمس آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 70795 دفترخانه 

97/04/05 دفترخانه 172  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 7795 مورخ 97/05/18 خانم لیلی سمیحی فروشانی   فرزند علی اکبر  
بشماره کالسه 0488 و به شماره شناسنامه 3191 صادره به شماره ملی 1141302640 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 233/13 متر مربع  پالک 199   
فرعی از 107 اصلی واقع در بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

19943  مورخ 97/04/02 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32- رای شماره 7800 مورخ 97/05/18 آقای مهدی پریشانی فروشانی   فرزند احمدرضا  
بشماره کالسه 0489 و به شماره شناســنامه 701 صادره به شماره ملی 1141710366 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 233/13 متر مربع  پالک 199   
فرعی از 107 اصلی واقع در بابافضلگاه  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

19943  مورخ 97/04/02 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شماره 9682 مورخ 97/06/19 خانم اکرم شجره   فرزند سید مرتضی  بشماره 
کالسه 0786 و به شماره شناسنامه 656 صادره به شماره ملی 1141075164 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 132/10 متر مربع  پالک 8   فرعی از 
118 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 69780  
مورخ 70/02/22 دفترخانه 63 و مع الواسطه از مالک رسمی قدرت اله نامی سند 59508 

مورخ 66/02/10 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34- رای شماره 9566 مورخ 97/06/17 آقای سید حسن موسوی زاده   فرزند سید حسین  
بشماره کالسه 0787 و به شماره شناسنامه 59695 صادره به شماره ملی 0931473330 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 132/10 متر مربع  پالک 8   
فرعی از 118 اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 69780  مورخ 70/02/22 دفترخانه 63 و مع الواسطه از مالک رسمی قدرت اله نامی 

سند 59508 مورخ 66/02/10 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35- رای شماره 9828 مورخ 97/06/19 خانم فائزه عمادی اندانی   فرزند محمد  بشماره 
کالسه 0211 و به شماره شناسنامه 1130553655 صادره به شماره ملی 1130553655 
نسبت به نیم دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه دو طبقه در حال ساخت به مساحت 
193/42 متر مربع  پــالک 803   فرعی از 111 اصلی واقــع در نخودجاری اندان  بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 236888  مورخ 97/01/29 دفترخانه 73 

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

36- رای شــماره 9829 مورخ 97/06/19 آقای علیرضا باقری خوزانی   فرزند مرتضی  
بشماره کالســه 0212 و به شــماره شناســنامه 1130163520 صادره به شماره ملی 
1130163520 نســبت به 5/5 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه دو طبقه در حال 
ساخت به مساحت 193/42 متر مربع  پالک 803   فرعی از 111 اصلی واقع در نخودجاری 
اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 236888  مورخ 97/01/29 

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

37- رای شــماره 9857 مورخ 97/06/21 خانم افسانه میرحاجی   فرزند عباس   بشماره 
کالسه 0998 و به شماره شناسنامه 8060 صادره به شماره ملی 1142305491 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 107/70 متر مربع  پالک 690   فرعی از 114 اصلی 
واقع در شــمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 2 دفتر 

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

38- رای شماره 9861 مورخ 97/06/21 خانم گلتاج رشیدی   فرزند حاتم  بشماره کالسه 
0909 و به شماره شناسنامه 360 صادره به شماره ملی 1129208036 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 349  متر مربع  پالک 554   فرعی از 99 اصلی واقع در جوی آباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند الکترونیکی 3397  مالحظه و محرز 

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

39- رای شماره 9761 مورخ 97/06/19 خانم طیبه عباسیان فروشانی   فرزند عبدالعلی  
بشماره کالســه 0809 و به شــماره شناســنامه 1130452662 صادره به شماره ملی 
1130452662 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 196/64 
متر مربع  پالک 305   فرعی از 82 اصلی واقع در ســکه الزهــرا  خوزان  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از مالک رسمی ثبت در صفحه 388 دفتر 38  

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

40- رای شماره 9760 مورخ 97/06/19 خانم مهرانگیز مختاری خوزانی   فرزند مختار  
بشماره کالسه 0745 و به شماره شناســنامه 322 صادره به شماره ملی 1141696452 
نسبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 196/64 متر مربع  پالک 
305   فرعی از 82 اصلی واقع در سکه الزهرا  خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ثبت در صفحه 388 دفتر 38  وارائه قولنامه از فاطمه و علیرضا یزدانی سند 5210 و 

5209 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

41- رای شماره 0433 مورخ 97/07/02 خانم زهرا کاظمی اندانی   فرزند حسین  بشماره 
کالسه 0633 و به شماره شناسنامه 1130604578 صادره به شماره ملی 1130604578 
نسبت به 8 حبه از 72 حبه  یکباب ساختمان مسکونی  به مساحت 231/55 متر مربع  پالک 
685 و 686   فرعی از 105 اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحه 422 دفتر 493  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شماره 0432 مورخ 97/07/02 خانم شــهناز امیری   فرزند احمدرضا  بشماره 
کالسه 0435 و به شماره شناسنامه 47862 صادره به شماره ملی 1280904208 نسبت 
به 64 حبه از 72 حبه  یکباب ساختمان مسکونی  به مساحت 231/55 متر مربع  پالک 685 
و 686   فرعی از 105 اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

ثبت در صفحه 14 دفتر 493 و دفتر 621 صفحه 275 و صفحه 425 دفتر 493 و دفتر 493 
صفحه 422  مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
43- رای شماره 0425 مورخ 97/07/02 خانم اشرف زیاری   فرزند محمد  بشماره کالسه 
0308 و به شماره شناسنامه 70 صادره به شماره ملی 1141661411 نسبت به ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت 196/25 متر مربع  پالک 57 و 58 و 59 تبدیلی 1639   فرعی از 
114 اصلی واقع در شمس آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 22423 

مورخ 96/05/15 دفترخانه 322   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شماره 0284 مورخ 97/06/26 خانم اکرم زیاری   فرزند محمد  بشماره کالسه 
0865 و به شماره شناسنامه 597 صادره به شماره ملی 1141689227 نسبت به ششدانگ  
یکباب زمین دارای اعیانی  به مســاحت 175/80 متر مربع  پالک 2033 و 2061 فرعی 
از 107 اصلی واقع در صحرای بابا فضلگاه بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 701 و 698 و طی ســند 26848 مورخ 97/05/17 دفترخانه 322  مالحظه و محرز 

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

45- رای شماره 7803 مورخ 97/05/18 آقای حسینعلی کاظمی   فرزند براتعلی  بشماره 
کالسه 0571 و به شماره شناسنامه 643673 صادره به شماره ملی 1141433680 نسبت 
به ششدانگ  یکباب کارگاه موزاییک سازی  به مســاحت 443/60 متر مربع  88 اصلی 
واقع در قرطمان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از 
مالک رسمی نوروزعلی رحمتی سند 32522 مورخ 48/09/06 دفترخانه 86  مالحظه و 

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

46- رای شماره 7804 مورخ 97/05/18 آقای حسینعلی کاظمی   فرزند براتعلی  بشماره 
کالسه 0520 و به شماره شناسنامه 156 صادره به شماره ملی 1141433680 نسبت به 
ششدانگ  یکباب کارگاه موزاییک سازی  به مساحت 301/42 متر مربع  88 اصلی واقع 
در قرطمان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ارائه فرم انحصار ورثه از مالک 
رسمی نوروزعلی رحمتی ســند 32522 مورخ 48/09/06 دفترخانه 86  مالحظه و محرز 

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

47- رای شــماره 0031 مورخ 97/06/24 آقای قدمعلی مختاری   فرزند یداهلل  بشماره 
کالسه 1757 و به شماره شناسنامه 315 صادره به شماره ملی 1141145227 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 200 متر مربع  580 و 581  اصلی واقع در صدرآباد  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت 

در صفحه 133 و 136 دفتر 152   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 9522 مورخ 97/06/14 خانم ســکینه کریمی اندانی   فرزند حسین  
بشماره کالسه 0324 و به شماره شناسنامه 4165 صادره به شماره ملی 1140562266 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان سه طبقه  به مساحت 201/25 متر 
مربع  16 فرعی از 112  اصلی واقع در ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 480 دفتر 469   مالحظه و 

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

49- رای شماره 9523 مورخ 97/06/14 آقای علی عمادی اندانی   فرزند حسن  بشماره 
کالسه 0325 و به شماره شناسنامه 90 صادره به شــماره ملی 1141573563 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان سه طبقه  به مساحت 201/25 متر مربع  16 
فرعی از 112  اصلی واقع در ماسه دانی  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 480 دفتر 469   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شماره 0930 مورخ 97/07/09 آقای رحمان حاجیان ورنوسفادرانی فرزند حسن  
بشماره کالسه 0857 و به شماره شناسنامه 13672 صادره به شماره ملی 1140135465 
نسبت به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 1925 متر مربع  285 فرعی از 
117  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالک رسمی حسن و علی اکبر حاج حیدری سند 11147 مورخ 32/12/18 دفترخانه 61    

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

51- رای شــماره 0928 مورخ 97/07/09 آقای محمدرضا روح الهی ورنوســفادرانی 
فرزند رحیم  بشــماره کالسه 0615 و به شــماره شناســنامه 17529 صادره به شماره 
ملی 1140174436 نسبت به ششــدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 250 
متر مربــع  130 و 131 فرعی از 121  اصلی واقع در گارســله  بخش 14حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 34254 مورخ 97/04/04 دفترخانه 301    مالحظه و محرز

 گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شــماره 0910 مورخ 97/07/08 خانم عزت زمانی فروشانی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 0835 و به شماره شناسنامه 38 صادره به شماره ملی 1141618631 نسبت 
به ششدانگ  یکباب انبار  به مساحت 555 متر مربع  83 فرعی از 88  اصلی واقع در قرطمان  
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 34690 مورخ 97/04/30 دفترخانه 
301 ثبت در صفحه 260 دفتر 374 و سند 34689 مورخ 97/04/30 دفترخانه 301 ثبت 

در صفحه 310 دفتر 85     مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شــماره 0709 مورخ 97/07/04 آقای حســن محمــودی اروری فرزند علی  
بشماره کالسه 0482 و به شماره شناسنامه 9 صادره به شماره ملی 1249538106 نسبت 
به ششــدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 124 متر مربع  660 فرعی از 99  اصلی واقع در 
جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 107640 مورخ 77/08/28 

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

54- رای شماره 0645 مورخ 97/07/04 خانم مریم رحیمی  فرزند براتعلی  بشماره کالسه 
1303 و به شماره شناسنامه 1130208842 صادره به شماره ملی 1130208842 نسبت 
به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 159/84 متر مربع  53 فرعی از 105  اصلی واقع 
در اندان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 530 دفتر 495    

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

55- رای شــماره 5255 مورخ 97/03/30 آقای مرتضی شــفیعی  فرزند محمدصادق  
بشماره کالسه 1157 و به شماره شناسنامه 7181 صادره به شماره ملی 1142296822 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 180 متر مربع  568 و 569  فرعی از 158  
اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواســطه 
 از شــهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحــه 280 و 283 دفتــر 151مالحظه و محرز 

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

56- رای شــماره 5113 مورخ 97/03/28 آقای عبدالوهاب مانــدگاری  فرزند کرمعلی  
بشماره کالســه 0236 و به شماره شناسنامه 25 صادره به شــماره ملی 1142057925 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه 5 طبقه  به مساحت 180/72 متر مربع  729 و 714 فرعی 
از 158  اصلی واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از مالکیت شــهرداری ثبت در صفحه 223 دفتر 58 و صفحه 541 دفتر 151    مالحظه و 

محرز گردیده است
ادامه در صفحه 5
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
57- رای شــماره 0842 مورخ 97/07/07 خانم ســهیال پیمانی  فرزند نصراهلل  بشماره 
کالسه 1031 و به شماره شناسنامه 1468 صادره به شماره ملی 1815631619 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه 3 طبقه  به مساحت 675  متر مربع  746 و 747  فرعی از 158  اصلی 
واقع در صدرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از شهرداری 
خمینی شــهر ثبت در صفحه 298 دفتر 151 و صفحه 178 دفتر 152    مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 0212 مورخ 97/06/24 خانم آمنه سادات نوربخش ورنوسفادرانی  فرزند 
سید ابوالقاسم  بشــماره کالسه 2121 و به شماره شناســنامه 569 صادره به شماره ملی 
1141314649 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 199/60 متر مربع  9 فرعی 
از 156  اصلی واقع در خیرآباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
از شهرداری خمینی شهر طی سند 238064 مورخ 97/06/24 دفترخانه 73    در مالحظه 

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

59- رای شماره 0848 مورخ 97/07/07 آقای مجید حاجی هاشمی  فرزند رمضان  بشماره 
کالسه 0923 و به شماره شناسنامه 14787 صادره به شماره ملی 1140146637 نسبت 
به ششدانگ  یکباب سنگبری به مساحت 3103 متر مربع  504  فرعی از 119  اصلی واقع 
در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 338 دفتر 

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

60- رای شماره 0850 مورخ 97/07/07 اقای اصغر قارایی ورنوسفادرانی  فرزند عزیزاله  
بشماره کالسه 0943 و به شماره شناسنامه 1 صادره به شماره ملی 1141024136 نسبت 
به ششدانگ  یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 288/22 متر مربع  2668 فرعی از 87  
اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی حیدرعلی ملک زاده ســند 10160 مورخ 12/02/15 دفترخانه 8    مالحظه 

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

61- رای شــماره 0190 مورخ 97/06/24 اقای منوچهر صالحی  فرزند علینقی  بشماره 
کالسه 0846 و به شماره شناسنامه 137 صادره به شماره ملی 1284446786 نسبت به 
ششدانگ  یکباب کارگاه به مســاحت 213/7 متر مربع  1209  فرعی از 99  اصلی واقع 
در جوی اباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 595  دفتر 26    

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

62- رای شــماره 9881 مورخ 97/06/21 خانم بیگم مهدی اســفریزی فرزند مرتضی  
بشماره کالســه 0832 و به شماره شناسنامه 13 صادره به شــماره ملی 1141001543 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه به مســاحت 371/50 متر مربع  252 فرعی از 115  
اصلی واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه 
 از مالک رســمی  ثبت در صفحــه 212 دفتر 148 یــداهلل ســلطانی    مالحظه و محرز

 گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شــماره 9882 مورخ 97/06/21 خانم بیگم مهدی اســفریزی فرزند مرتضی  
بشماره کالســه 0830 و به شماره شناسنامه 13 صادره به شــماره ملی 1141001543 
نسبت به ششدانگ  یکباب انبار به مساحت 350/21 متر مربع  252 فرعی از 115  اصلی 
واقع در صحرای کهندژ  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواســطه 
 از مالک رســمی  ثبت در صفحــه 212 دفتر 148 یــداهلل ســلطانی    مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 7775 مورخ 97/05/18 آقای امین بیاتی کمیتکی فرزند حســینعلی  
بشماره کالســه 0779 و به شــماره شناســنامه 1130269183 صادره به شماره ملی 
1130269183 نسبت به ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 15/14 متر مربع  3790  
فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 524 دفتر 537    مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شــماره 9853 مورخ 97/06/20 خانــم صدیقه حاجی زیــن العابدین پوران 
فرزند باباخان  بشــماره کالسه 0159 و به شماره شناســنامه 182 صادره به شماره ملی 
1284488799 نسبت به 1800 سهم مشاع از 4900 سهم یکباب باغ  به مساحت 1800 
متر مربع  866 فرعی از 108  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
مع الواسطه از حاجی بابا رفیعی طی ثبت در صفحه 21 دفتر 156 و طبق اظهارنامه ثبتی    

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

66- رای شــماره 9898 مورخ 97/06/21 آقای جواد عموسلطانی فرزند خداداد  بشماره 
کالسه 1680 و به شماره شناسنامه 17842 صادره به شماره ملی 1140177966 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 179/18 متر مربع  18 فرعی از 159  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 539 دفتر 274  

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

67- رای شماره 9897 مورخ 97/06/21 خانم الهام سبزیان ورنوسفادرانی  فرزند رحمت 
اهلل  بشماره کالسه 1679 و به شماره شناسنامه 9049 صادره به شماره ملی 1142315371 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 179/18 متر مربع  18 فرعی 
از 159  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 597 مورخ 

81/09/20 دفترخانه 126 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 5587 مورخ 97/04/05 خانم سمیرا قصری خوزانی فرزند رحیم  بشماره 
کالسه 1944 و به شماره شناسنامه 1130254615 صادره به شماره ملی 1130254615 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 174/50 متر مربع  1364 
فرعی از 84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 107 دفتر 196  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شماره 5586 مورخ 97/04/05 آقای شکراله قربانیان خوزانی فرزند مصطفی  
بشماره کالسه 1942 و به شماره شناسنامه 27 صادره به شماره ملی 1141595826 نسبت 
به 4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 174/50 متر مربع  1364 فرعی از 
84  اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 107 دفتر 196  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شماره 5562 مورخ 97/04/05 خانم زینب رحمتی اندانی  فرزند رجبعلی  بشماره 
کالسه 0123 و به شماره شناسنامه 513 صادره به شماره ملی 1141688379 نسبت به 
3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 185/62 متر مربع  1444 فرعی از 85  
اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 119379 مورخ 

84/02/22 دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

71- رای شماره 5561 مورخ 97/04/05 اقای شکراله قربانیان  فرزند مصطفی  بشماره 
کالسه 1943 و به شماره شناسنامه 27 صادره به شماره ملی 1141595826 نسبت به 3 
دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 185/62 متر مربع  1444 فرعی از 85  
اصلی واقع در خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 119379 مورخ 

84/02/22 دفترخانه 63   مالحظه و محرز گردیده است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
72- رای شــماره 0899 مورخ 97/07/08 اقای علیرضا کاظمی  فرزند براتعلی  بشماره 
کالسه 0807 و به شماره شناسنامه 11479 صادره به شماره ملی 1140490958 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 182/40 متر مربع  111 فرعی از 84  
اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 168284 
مورخ 85/09/22 دفترخانه 73 و سند 51686 مورخ 84/07/18 دفترخانه 46 مالحظه و 

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

73- رای شــماره 0900 مورخ 97/07/08 خانم مژگان خادمی اردگانی  فرزند مرتضی  
بشماره کالسه 0808 و به شماره شناسنامه 10 صادره به شماره ملی 5419654792 نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 182/40 متر مربع  111 فرعی از 84  
اصلی واقع در فتح آباد خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 51686 

مورخ 84/07/18 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شماره 0845 مورخ 97/07/08 خانم زهرا شیروی خوزانی  فرزند عبدالحسین  
بشماره کالسه 1055 و به شماره شناسنامه 1599 صادره به شماره ملی 1141138298 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 203/26 متر مربع  44 فرعی 
از 121  اصلی واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216963  

مورخ 92/02/16 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 0844 مورخ 97/07/08 آقای مهدی شــادکام گوهری  فرزند گداعلی  
بشماره کالسه 1054 و به شماره شناســنامه 893 صادره به شماره ملی 1289546142 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 203/26 متر مربع  44 فرعی 
از 121  اصلی واقع در گارسله بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 216963  

مورخ 92/02/16 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شــماره 7825 مورخ 97/05/18 اقای مرتضی رحمتی اندانــی  فرزند عبداله  
بشماره کالســه 0432 و به شماره شناسنامه 75 صادره به شــماره ملی 1141562545 
نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه  و مغازه متصله به مساحت 104/87 
متر مربع  303 فرعی از 105  اصلــی واقع در اندان بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحــه 365و 344 و 347 دفتــر 250 و 337  مالحظه و محرز

 گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

77- رای شــماره 7824 مورخ 97/05/18 خانم شهناز موســوی اندانی  فرزند کرمعلی  
بشماره کالسه 0434 و به شماره شناسنامه 54 صادره به شماره ملی 1141573202 نسبت 
به 2 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  و مغازه متصله به مساحت 104/87 متر مربع  
303 فرعی از 105  اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 365و 344 و 347 دفتر 250 و 337  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 0700 مورخ 97/07/04 خانم عزت حاج هاشــمی ورنوســفادرانی  
فرزند حســینعلی  بشماره کالســه 0793 و به شماره شناســنامه 608 صادره به شماره 
ملی 1141014297 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب مغــازه و فوقانی 
مسکونی به مســاحت 46/90 متر مربع  23 فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی شمالی 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواســطه ارائه نکاحیه از مالک رسمی 
 منور آقامحمدی طی ســند 36355 مورخ 58/04/31 دفترخانــه 61  مالحظه و محرز 

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

79- رای شــماره 0256 مورخ 97/06/26 آقای محمد کیوان صادقی  فرزند ســیف اله  
بشماره کالسه 0792 و به شماره شناسنامه 22094 صادره به شماره ملی 1140220497 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب مغازه و فوقانی مسکونی به مساحت 46/90 
متر مربع  23 فرعی از 159  اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع الواسطه و ارائه قولنامه از عزت حاج هاشمی و ارائه سند نکاحیه از طرف عزت 

حاج هاشمی از مالک رسمی منور آقا محمدی مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 0985 مورخ 97/07/11 خانم صدیقه ابطحی فروشانی فرزند محسن  
بشماره کالسه 0494 و به شماره شناســنامه 257 صادره به شماره ملی 1141560763 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 200 متر مربع  556 و 533  فرعی از 158  
اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع الواسطه از 
شــهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 207 و 40 دفتر 151 و 157  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شــماره 3962 مورخ 95/09/28 آقای رضا عموشاهی فروشانی  فرزند حسین  
بشماره کالسه 0925 و به شماره شناســنامه 545 صادره به شماره ملی 1141105063 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به انضمام ثمنیه اعیانی به مساحت 96/40 متر مربع  63 
فرعی از 173  اصلی واقع در اراضی شمالی بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ســند 2957 مورخ 88/03/25 دفترخانه 172 ثبت در صفحه 423 دفتر 500 و دفتر 402 

صفحه 20 و دفتر 537 صفحه 281  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شــماره 0849 مورخ 97/07/07 خانم لیال علی اصغری ورنوسفادرانی  فرزند 
غالمعلی  بشــماره کالسه 0099 و به شــماره شناســنامه 2272 صادره به شماره ملی 
1141158507 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 230/72 متر مربع  76/1 
فرعی از 113  اصلی واقع در بوستان سهم خوزان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 128 دفتر 289  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

83- رای شــماره 0970 مــورخ 97/07/10 آقــای امیر صمــدی فروشــانی  فرزند 
حیدرعلی  بشماره کالســه 0913 و به شــماره شناســنامه 557 صادره به شماره ملی 
1141147645 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 200/10 
متر مربــع  1827 فرعی از 72  اصلــی واقع در فروشــان بخش 14حــوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شــامل ســند 221764 مورخ 92/12/12 دفترخانه 73  مالحظه و محرز

 گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شماره 8931 مورخ 97/05/29 خانم مریم زمانی مقدم  فرزند شکراله  بشماره 
کالسه 0914 و به شماره شناسنامه 487 صادره به شماره ملی 1141313820 نسبت به 
4 دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 200/10 متر مربع  1827 فرعی از 72  
اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 221764 مورخ 

92/12/12 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شماره 1030 مورخ 97/07/14 خانم بنفشه قربانیان   فرزند عبدالرحیم  بشماره 
کالسه 0947 و به شماره شناسنامه 24 صادره به شــماره ملی 5279804584 نسبت به 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 173/78 متر مربع  184 فرعی از 106  اصلی واقع در 
صحرای پیوندها بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 141 دفتر 

200 سند الکترونیکی 4420   مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شــماره 9607 مورخ 97/06/17 آقای مهدی صافــی خوزانی   فرزند محمود   
بشماره کالســه 0708 و به شماره شناسنامه 59 صادره به شــماره ملی 1141615290 
نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ  یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به 

مســاحت 55/15  متر مربع  349 فرعی از 105  اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت 
 ملک خمینی شهر شامل ســند 123 مورخ 81/04/25 دفترخانه 126   مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شماره 9606 مورخ 97/06/17 خانم پروانه نجفی   فرزند رحمن   بشماره کالسه 
0707 و به شماره شناسنامه 961 صادره به شماره ملی 1141702835 نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 55/15  متر مربع  
349 فرعی از 105  اصلی واقع در اندان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

123 مورخ 81/04/25 دفترخانه 126   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شماره 6916 مورخ 93/08/10 خانم رقیه شیخ خوزانی   فرزند مانده علی   بشماره 
کالسه 2822 و به شماره شناسنامه 302 صادره به شماره ملی 1141436779 نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 236/57  متر مربع  40 فرعی از 84  
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند مالکیت مشاعی صفحه 

469 دفتر 46 دو و یک چهارم سهم مشاع از 12 سهم مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شــماره 6915 مورخ 93/08/10 آقای رحیم  شیخ خوزانی   فرزند محمد حسن   
بشماره کالســه 2821 و به شماره شناسنامه 39 صادره به شــماره ملی 1141434148 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 236/57  متر مربع  40 
فرعی از 84  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند مالکیت 
مشاعی صفحه 469 دفتر 46 دو و یک چهارم سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ  مالحظه 

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

90- رای شــماره 1116 مورخ 97/07/16 آقای روح اله عموئــی خوزانی   فرزند رحیم    
بشماره کالسه 0121 و به شماره شناسنامه 2778 صادره به شماره ملی 1141196433 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 122/15  متر مربع  286 
فرعی از 115  اصلی واقع در کهندژ بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل مع 
الواســطه از مالک رســمی جمیله حبیبی ســند 2217 مورخ 96/10/01 دفترخانه 322  

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

91- رای شــماره 1115 مــورخ 97/07/16 خانــم آمنــه حیــدری خوزانــی   فرزند 
محمدحسن    بشماره کالســه 0122 و به شــماره شناســنامه 2787 صادره به شماره 
ملی 1141265001 نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
122/15  متر مربــع  286 فرعی از 115  اصلــی واقع در کهندژ بخــش 14حوزه ثبت 
 ملک خمینی شهر شامل ســند 2217 مورخ 96/10/01 دفترخانه 322  مالحظه و محرز 

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

92- رای شــماره 0956 مورخ 97/07/10 خانم خدیجه روح الهی   فرزند جعفر    بشماره 
کالسه 0084 و به شماره شناسنامه 171 صادره به شماره ملی 1141003351 نسبت به 
ششدانگ یکباب باغ به مســاحت 520/42  متر مربع  390 فرعی از 119  اصلی واقع در 
ورنوسفادران بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی 
ارائه قولنامه از مالک رسمی ارائه قولنامه طی سند 14464 مورخ 37/06/13 و سند 15252 

مورخ 20/.93/01 دفترخانه 35   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شماره 0678 مورخ 97/07/04 خانم سمیه شــاه زمانی ورنوسفادرانی   فرزند 
محمدعلی    بشماره کالســه 0614 و به شماره شناســنامه 3223 صادره به شماره ملی 
1141234920 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 200/80  متر مربع  
511 و 510  فرعی از 158  اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل مع الواسطه از شهرداری خمینی شــهر ثبت در صفحه 22 دفتر 157 و دفتر 152 

صفحه 152   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94- رای شماره 1198 مورخ 97/07/18 آقای حافظ رشــیدی   فرزند خدابنده    بشماره 
کالسه 0938  و به شماره شناسنامه 706 صادره به شماره ملی 5759407880 نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87/80  متر مربع  633  فرعی از 99  اصلی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی صغرا جان 

نثاری سند 30799 مورخ 52/07/12   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شــماره 1121 مورخ 97/07/16 خانم مریم رفیعی فروشانی   فرزند نوروزعلی   
بشماره کالسه 0941 و به شماره شناســنامه 973 صادره به شماره ملی 1141318717 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162 متر مربع  603  فرعی از 
117  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 4344 

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

96- رای شماره 1120 مورخ 97/07/16 آقای احمد حسین زاده   فرزند سید هاشم   بشماره 
کالسه 0942 و به شماره شناسنامه 25207 صادره به شماره ملی 1140243731 نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 162 متر مربع  603  فرعی از 
117  اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 4344 

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

97- رای شــماره 1184 مورخ 97/07/17 آقای علی عابدینی گورتانی   فرزند رجبعلی   
بشماره کالســه 0517 و به شماره شناسنامه 38 صادره به شــماره ملی 1290326975 
نسبت به 2/5 دانگ مشــاع از پنج دانگ  یکباب کارگاه  به مساحت 100/77 متر مربع  از 
پالک 102  اصلی واقع در هرســتان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل مع 
الواسطه از مالک رسمی حسین آقایی سند 27654 مورخ 51/03/23 دفترخانه 73 مالحظه 

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

98- رای شماره 1090 مورخ 97/07/16 آقای مهدی عابدینی گورتانی   فرزند رجبعلی   
بشماره کالسه 0518 و به شماره شناسنامه 75 صادره به شماره ملی 1290382379 نسبت 
به 2/5 دانگ مشــاع از پنج دانگ  یکباب کارگاه  به مساحت 100/77 متر مربع  از پالک  
102  اصلی واقع در هرستان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل مع الواسطه از 
مالک رسمی حسین آقایی سند 27654 مورخ 51/03/23 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

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

99- رای شــماره 1215 مورخ 97/07/18 خانم جمیله حبیبــی خوزانی   فرزند رمضان   
بشماره کالسه 0990 و به شماره شناسنامه 10466 صادره به شماره ملی 1140357611 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 174/41 متر مربع  از پالک 271 فرعی از 82  
اصلی واقع در صحرای سکه الزهرا خوزان  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحه 536 دفتر 568  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

100- رای شماره 0906 مورخ 97/07/08 شهرداری اصفهان   بشماره کالسه 1805 به 
شناسه ملی 14000277232 نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری و اداری به 
مساحت 185/57 متر مربع  از پالک 1 فرعی از 75  اصلی واقع در دستگرد  بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 92 دفتر 668  مالحظه و محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/27 

م الف:276929 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

اجراييه
8/217 شماره اجراییه:9710426805200460  شماره پرونده:9709986805200071 
شماره بایگاني شعبه:970071 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709976805200973-9709976805200792  محکوم علیه رضا 
عباسي فرزند فرامرز به نشاني اصفهان شهر اصفهان خ شمس آباد خ شریعتي ک قیام 2 
منزل فرامرز عباسي محکوم است به پرداخت 68/000/000 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام 1/910/000 ریال بابت هزینه دادرســي و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک 96/12/17-97/1/17 تا تاریخ اجراي حکم در حق محکوم له مجتبي زارعي شمس 
آبادي فرزند حسن به نشاني استان اصفهان شهر اصفهان اتوبان شهید چمران بعد از خیابان 
محمد طاهر لوازم یدکي زارعي و نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام 
مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــي معرفي کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و 
اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خودداري 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراي حکم، حبس تعزیري 
درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشــد موجب 
مجازات تعزیري درجه شــش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت ســي روز ارائه شــود آزادي محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. م الف: 278117 شعبه 52 شوراي حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره 3( )415 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

8/218 شماره اجراییه:9710426797200118  شماره پرونده:9709986797200006 
شــماره بایگاني شــعبه:970006 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096797200080 و شــماره دادنامه مربوطــه 9709976797200210 محکوم 
علیهم: 1- محمد حسن باقري فرزند حسن به نشــاني رفسنجان بلوار استقالل شهرک 
جانبازان فرعــي 2 پالک 717 ، 2- احمد صفري به نشــاني مجهــول المکان محکوم 
هستند بصورت تضامني به پرداخت مبلغ 44/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/630/000 ریال بابت هزینه هاي دادرسي و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها 
تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزي در حق خواهان پوریا افتاده فرزند 
حسین به نشاني استان اصفهان شــهر اصفهان خیابان مشتاق دوم خیابان مهر بلوار مهر 
جنوبي پالک 51 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(. 
2-ترتیبي براي پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و 
اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خودداري 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراي حکم، حبس تعزیري 
درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشــد موجب 
 مجازات تعزیري درجه شــش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي 1394(. م الف: 277494 شعبه 42 حقوقي مجتمع شماره یک 

شوراي حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججي( )426 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/225 شــماره: 97/2027022956 - 97/7/1 نظر به اینکه  آقای ســید حســینعلی 
شاهزیدی فرزند سید محمد صادق با تســلیم دو برگ استشهاد شهود به شماره 30279 
مورخ 97/07/01 دفترخانه اسناد رسمی شماره 116 اصفهان، مدعی شده یک جلد سند 
مالکیت به میزان 515 سهم و 8 دهم سهم مشاع از 788 سهم ششدانگ یکبابخانه و کارگاه 
متصل بهم تحت پالک 4475 فرعی از 15191 اصلی که در صفحه 179 دفتر 779 امالک 
بخش 5 ثبت اصفهان بنامش سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد به علت جابجایی مفقود 
گردیده  و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 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 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 مسترد گردد بدیهی است 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: 281172 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شرق اصفهان  )213 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/226 شماره صادره: 1397/42/529218- 1397/8/5 نظر به اینکه سند مالکیت یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 471 فرعی از 4479 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان که در دفتر 1442 صفحه 537 ذیل ثبت شــماره 270600 تحت شماره چاپی 
182479 تک برگی به نام خانم صفورا ســیف الهی ثبت و صادر و تســلیم گردیده است 
سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 974202751783253 مورخ 
1397/07/23  به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 
یکتا 13972155899000457 و شــماره رمز تصدیــق 174404 مورخ 1397/07/23 
به گواهی دفترخانه 152 اصفهان رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 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 ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 281293 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان )244 

کلمه، 2 کادر(
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 دو گزینه اصلی قهرمانی
 از نگاه »بوفون«

جان لوئیجی بوفون از شانس های اصلی کسب 
عنوان قهرمانی در فصل 
جاری لیگ قهرمانان 
اروپا سخن به میان 
آورد. ســنگربان 
ایتالیایی پاری سن 
ژرمن، گفت: از نظر 
من بارسلونا و یوونتوس 
بیشترین شانس را برای کسب عنوان قهرمانی در 
فصل جاری لیگ قهرمانــان اروپا دارند. دو تیم، 
دو ســتاره بزرگ به نام های کریستیانو رونالدو 
و لیونل مســی را در اختیار دارنــد.او ادامه داد: 
یووه در چند فصل اخیر نشان داده که تیم بسیار 
بزرگی است. آنها با جذب کریستیانو رونالدو خود 
را تقویت کرده اند و بهتر از قبل هم ظاهر خواهند 
شد.بوفون درباره پاری ســن ژرمن، اضافه کرد: 
پاری سن ژرمن، تجربه زیادی در لیگ قهرمانان 
اروپا ندارد و مانند ناپولی و منچسترســیتی از 
تازه واردهاست و برای قهرمانی به تجربه بیشتر 

نیاز دارد.

 ضبط پاسپورت رونالدینیو
 با حکم دادگاه برزیل

دادگاهــی در برزیــل حکم ضبط پاســپورت 
ســتاره مطرح فوتبال 
این کشــور را صادر 
ســپورت  پا . کرد
رونالدینیو، بازیکن 
پیشــین تیم ملی 
فوتبــال برزیــل و 
باشــگاه بارســلونا به 
دلیل عدم پرداخت جریمه تعیین شده از سوی 
دادگاه این کشــور ضبط شــد.در سال 2015 
میالدی رونالدینیو و برادرش به خاطر ساختن 
یک انبار و اسکله ماهیگیری در منطقه ممنوعه 
که به محیط زیست آسیب جدی وارد می کرد از 
ســوی دادگاه برزیل جریمه نقدی شدند. مبلغ 
این جریمه هم اکنــون 8/5میلیون رئال برزیل 
)2/5میلیون یورو( اســت.رونالدینیو و برادرش 
تاکنون جریمه تعیین شده را پرداخت نکرده اند 
و به همین خاطر دادگاه منطقه ریوگراند برزیل 
پاسپورت های رونالدینیو و برادرش را ضبط کرد.

پیشنهادی که می توانست 
رکوردشکنی کند

باشگاه منچسترسیتی به فوق ستاره آرژانتینی 
بارسلونا پیشنهادی داده 
بود که به واسطه آن 
می توانست رکورد 
ت  ال نتقــا ا نقل و
شکســته  جهان 
نشــریه  شــود. 
اسپانیایی »ال موندو« 
با انتشار گزارشی مدعی شد باشگاه 
منچسترسیتی چند هفته پیش از اینکه لیونل 
مســی قرارداد خود را با بارسلونا تمدید کند، به 
دنبال این بوده که رقم فسخ قرارداد 250 میلیون 
یورویی این فوق  ستاره آرژانتینی را بپردازد و در 
کنارش دستمزدی 250 میلیون یورویی به وی 
در طول پنج سال حضورش در منچسترسیتی 
پرداخت کند.مسی 31 ســاله با امضای قرارداد 
جدید دستمزد سالیانه اش به 35 میلیون پوند 
افزایش پیدا کرد و در صدر جدول بازیکنانی قرار 
گرفت که بیشترین دستمزد را در جهان فوتبال 
دریافت می کند. همچنین در قرارداد جدید رقم 
فســخ قرارداد وی از 250 میلیون یورو به 700 

میلیون یورو افزایش یافت.

 شرط »نیمار« برای پیوستن
 به رئال مادرید

با جدایی کریســتیانو رونالــدو از رئال  مادرید 
از نیمار به عنوان گزینه 
جانشــینی وی در 
جمع مادریدی ها 

یاد شده است.
بر اساس گزارش 
نشــریه »دن بالن« 
اســپانیا، نیمار که تا 
سال 2022 با پاری سن ژرمن قرارداد دارد، برای 
رئال مادرید شرط گذاشته که در صورتی حاضر 
است به جمع کهکشانی ها ملحق شود که این 
باشگاه اسپانیایی روبرتو فیرمینو، هموطن وی 
را نیز از لیورپول بــه خدمت بگیرد.»فیرمینو« 
می تواند خرید به مراتب ارزان تری نســبت به 
بازیکنانی همچون هری کین، ادن ازار و مائورو 
ایکاردی برای رئال مادرید باشد، هرچند بعید به 
نظر می رسد که لیورپول به این سادگی حاضر به 

فروش ستاره برزیلی خود  باشد.

سرخ پوشان در انتظار بازی برگشت

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 سورپرایز یک ایرانی 
در فینال »ای سی ال«!

در دقیقه 22 بازی پرســپولیس و کاشیما آنتلرز 
ژاپن، یکی از هواداران ایرانی که لباس ســفید بر 
تن داشت، به شکلی عجیب خود را از روی سکو به 
زمین مسابقه رساند تا در متن حساس ترین بازی 

فوتبال باشگاهی آسیا قرار بگیرد!
این اتفــاق در شــرایطی رخ داد کــه بازیکنان 
تیم کاشــیما آنتلرز توپ را در اختیار داشــتند 
و می خواســتند روی دروازه پرسپولیس حمله 
ای را تدارک ببینند؛ امــا جیمی جامپ ایرانی با 
حضورش در زمین، روند بــازی را برای لحظاتی 

مختل کرد.
جیمی جامپ پس از طی مسافت 50-60 متری 
سرانجام در زمین تیم کاشیما آنتلرز متوقف شد 
و ماموران انتظامی ورزشگاه او را دستگیر کرده و 

از زمین بیرون بردند.
در بیرون زمین نیمکت نشینان تیم پرسپولیس 
به خصوص برانکــو ایوانکوویچ و امید عالیشــاه 
به ســمت این جیمــی جامپ رفتنــد؛ اما ناظر 
 ای اف ســی از آنهــا خواســت که بــه نیمکت

 بازگردند.

در حاشیه

گیتی پسند با شکست مقاومت 
صدرنشین ماند

تیم فوتسال گیتی پســند در یکی از دیدارهای 
هفته چهاردهم لیگ برتر فوتســال در ورزشگاه 
انقالب کرج به مصاف مقاومت این شــهر رفت و 
در پایان با نتیجه چهار بر ســه این تیم را مغلوب 
کرد.گیتی پســند در نیمه نخســت و با گل به 
خودی بازیکن مقاومت در همان دقایق ابتدایی 
بازی، یک بر صفر از حریف پیش افتاد و در ادامه 
مهران عالیقدر و سعید افشار این برتری را به عدد 
سه رساندند تا گیتی پســند سه بر صفر پیروز به 
رختکن برود.در نیمه دوم مقاومتی ها با ارائه یک 
بازی تهاجمی، هر ســه گل دریافتــی را جبران 
کردند و دوشــادوش میهمان خود پیش آمدند؛ 
اما در لحظات پایانی این مهدی جاوید بود که گل 
چهارم را برای گیتی پســند به ثمر رساند تا این 
تیم با برتری چهار بر سه پیروز این دیدار شود و 
سه امتیاز شیرین را کسب کند.تیم فوتسال گیتی 
پسند با این پیروزی 3۴ امتیازی شد و همچنان 

به صدر نشینی خود تداوم بخشید.

 IWF پیشنهاد خوب ایران
 را تایید کرد

طرح دبیر فدراســیون وزنه برداری کشــورمان 
در کمیته آموزش و مربیان فدراســیون جهانی 
برای انتخاب مربی سال جهان به تصویب مجمع 
عمومی فدراســیون بین المللی رسید.محســن 
بیرانوند، عضو کمیته آموزش و مربیان فدراسیون 
بین المللی وزنه بــرداری )IWF( طرح انتخاب 
مربی برتر جهان را جهت بررسی و تصویب نهایی 
این کمیته، ارائه داد کــه مورد تصویب اعضا قرار 
گرفت. در ادامــه، این طرح بــه مجمع عمومی 
فدراسیون بین المللی ارائه شد که با رای تمامی 
اعضا، به تصویب نهایی رســید.بر این اســاس، 
از سال 2020 شــاهد انتخاب مربی برتر جهان 
وزنه برداری خواهیم بود که در طرح پیشنهادی 
بیرانونــد، جزئیات آن به صورت کامل تشــریح 

شده است.

منهای فوتبال

پیشخوان

کنفدراسیون فوتبال آسیا 
تایید کرد که در بازی برگشت 
فینال لیگ قهرمانان آســیا، 
کســی که جام قهرمانی را به 
ورزشگاه آزادی می آورد علی 
پروین است؛سلطان سفیر جام 

پرسپولیس

سید حسین حسینی، در سومین حضور پیاپی اش در ترکیب ثابت 
استقالل هم نتوانست دروازه تیمش را بســته نگه دارد تا صاحب 
رکورد طوالنی ترین دقایق گل نخــوردن در فوتبال ایران، ماه ها 
در حسرت کلین شیت قرار داشته باشد.حسینی که فصل گذشته 
توانســت با 875 دقیقه پی در پی حفظ دروازه اش، صاحب رکورد 
جدیدی در فوتبال ایران شود، در فصل جاری تا هفته دهم فرصت 

بازی پیدا نکرد و برای اولین بار در هفته دهم به ترکیب اصلی رسید. 
حسینی دو بازی پی در پی در لیگ و یک بازی در جام حذفی برای 
آبی پوشان به میدان رفت که حاصل این 3 بازی، 2 شکست و یک 
مساوی است. او  در این 3 بازی جمعا ۴ بار دروازه اش باز شده که 2 

گل از این ۴ گل از روی نقطه پنالتی بوده است.
باید دید با توجه به این آمار آیا در بازی های بعدی اســتقالل هم 

شفر به این دروازه بان جوان و ملی پوش اعتماد می کند یا بار دیگر 
رویکردش به اســتفاده از دروازه بان باتجربه تیمش سید مهدی 
رحمتی تغییر خواهد کرد.تیم فوتبال اســتقالل پس از شکست 
مقابل سایپا و حذف از جام حذفی، در هفته یازدهم لیگ برتر باید به 
مصاف ماشین سازی تبریز برود. بازی بین دو تیم از ساعت 15  فردا 

در تبریز برگزار می شود.

رکورددار کلین شیت در حسرت کلین شیت!

  عکس روز

توییت جالب AFC قبال از شروع فینال لیگ قهرمانان آسیا
 صفحه توییتر AFC  قبل از شروع فینال لیگ قهرمانان آسیا نوشت: هواداران پرسپولیس در 

خارج از ورزشگاه کاشیما، ساکر کباب می پزند و احساس می کنند در خانه هستند!

شرق القمر به ساعت 9:30؛ 
صبحت به خیر عزیزم

 برانکو: بهترین تیم غرب 
آسیاییم

 خارجی های اســتقالل 
دیگــر باید چــه کار کنند تا 
بیرون شــان کنیــد؟ حیف 

دالرهای بی زبان!

»شفر« پاسخ دهد؛
 چرا »رحمتی« به بازی گرفته نشد؟

در حالی که انتظار می رفت استقالل از سیستم چرخشی در درون دروازه استفاده کند، کاپیتان تیم فوتبال 
استقالل در بازی با سایپا غایب بود تا عدم حضور او در ضربات پنالتی به چشم بیاید.استقالل با مهدی رحمتی 
کاپیتان محبوبش خاطره شیرین در ضربات پنالتی کم ندارد؛ البته قطعا حضور رحمتی به معنای تضمین برد 
نیست؛ اما حضور این بازیکن می توانست شانس آبی ها را افزایش دهد و سرمربی استقالل می توانست تعویض 
چهارم خود را به او اختصاص دهد و یا حتی از ابتدا از رحمتی بازی می گرفت.شفر در این دیدار از مهدی رحمتی 
که تلفیقی از تجربه باال و البته مهارت بود استفاده نکرد تا آبی های تهرانی در ضربات پنالتی و با بی تجربگی 

حذف شوند. حاال باید منتظر نشست و دید آیا شفر پاسخ قانع کننده ای برای این  سوال دارد یا خیر؟

سرمربی ذوب آهن:
امید زیادی به بازیکنان تیم دارم

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در رابطه با شرایط تیم فوتبال ذوب آهن اظهار کرد: تمرینات تیم خوب است، 
تالش مان را می کنیم تا  بازیکنان را در حال و هوای مسابقه نگه داریم.امید نمازی زاده افزود : در تیمی که گل 
زده نمی شود و فرصت ها می سوزد اعتماد از دست می رود. باید از بچه های تیمم تشکر کنم زیرا تمرینات را 
باروحیه انجام می دهند و با همین روحیه در بازی هایی که عقب می افتادیم و حتی ده نفره می شدیم بازی 
را با نتیجه مساوی به اتمام رساندیم و یک امتیاز آن بازی را به دست آوردیم.نمازی زاده اضافه کرد: تیمی که 
روحیه نداشته باشد نمی تواند این کار را انجام دهد و این روحیه بازیکنانم به من این امید را می دهد که وقتی 

ذوب آهن توپ هایش تبدیل به گل شود، تیم روند برد را شروع خواهد کرد.

»علیرضا حیدری« با وجود اختالف نظرهایی که با رسول خادم داشت، طی چند سال اخیر تقریبا کنار 
او بود و سعی می کرد در مقاطع مختلف به رفیق قدیمی اش کمک کند.

  این قهرمان ســابق کشــتی آزاد ایران هم جزو کســانی بــود که 7، 8 مــاه قبل برای بازگشــت 
 رســول خادم بعد از اســتعفا پــا پیش گذاشــت؛ اما او هم مــی گوید ایــن بار دیگر کســی برای
  بازگشــت رییــس مســتعفی فدراســیون کشــتی اصــرار نمی کنــد چــون او بــه پایــان راه 

رسیده است.
در روزهای اخیر و بعد از استعفای »خادم« از علیرضا حیدری به عنوان یکی از گزینه های جانشینی 
او نام برده می شود. حیدری در این باره می گوید: تا این لحظه هیچ صحبت رسمی با من درباره حضور 
در فدراسیون کشتی نشــده و من هم از طریق رسانه ها شــنیدم که جزو گزینه ها برای سرپرستی 
 فدراسیون هستم. خیلی هم عالقه ای به حضور ندارم. به نظرم افراد دیگری هستند که می توانند چنین
  مســئولیتی را برعهده بگیرند؛ اما اگر در مقطعی فرد اصلح دیگری نباشــد، شــاید من هم پا پیش

 گذاشتم.
دارنده مدال المپیک ادامه می دهد : من همانطور که گفتم عالقه ای به حوزه ریاست و اجرا ندارم. نکته 
مهم در شرایط فعلی این است که کسی برای ریاست کشتی بیاید که از اهالی همین رشته باشد. هنوز 

کشتی آدم های زیادی دارد که توانایی اداره فدراسیون را دارند. 
حیدری ادامه داد: اگر کسانی بیایند که قابل اعتماد باشند و بتوانند کار را خوب جمع کنند که ما هم 
خوشحال می شویم؛ اما اگر کسی در این حد و اندازه پا پیش نگذارد، من هم طبق وظیفه ای که دارم، 

مجبور می شوم که برای انتخابات بعدی ثبت نام کنم.

اگر احساس وظیفه کنم، برای ریاست جلو می آیم؛

»علیرضا حیدری« جانشین رسول خادم می شود؟

شکســت دو بر صفر در بازی رفت نتیجه خوبی نیســت؛ اما 
پرسپولیس قادر است آن را در تهران جبران کند. 

پرسپولیس در نیمه اول بر خالف انتظارها شروع بسیار خوبی 
داشت. شاگردان برانکو همه را غافلگیر کردند و با ایجا دو سه 

موقعیت گل نشان دادند که برای دفاع کردن به ژاپن نرفته اند. 
کم کم اما ژاپنی ها به بازی مسلط شدند، البته در این نیمه در 
ایجاد موقعیت گل ناکام بودند و فقط یک فرصت خوب داشتند 
که تکل خوب »شــجاع« این فرصت را از آن ها گرفت. نیمه 
دوم اما حکایت متفاوتی داشت. در این نیمه تیم ژاپنی اساس 
بازی اش را روی حمله از جناح راست گذاشت و خیلی زود هم به 
گل رسید. پرسپولیسی ها در نیمه دوم به طور عجیبی پراشتباه 
ظاهر شدند و تاوان این اشتباهات گل دوم برای کاشیما بود. بعد 

از گل دوم کاشیما، پرسپولیس کمی از الک دفاعی خارج شد؛ 
اما برنامه های برانکو در حمله به نتیجه نمی رسید. ورود عالیشاه 
به زمین هم جواب نداد و بازی با همان دو گل به سود تیم کاشیما 
به پایان رسید. این نتیجه، نتیجه خطرناکی است و جبرانش در 
تهران سخت است؛ اما تیم برانکو نشان داده متخصص انجام غیر 
ممکن هاست. حاال دیگر چشم پرسپولیسی ها به بازی برگشت 
دوخته شده است. شــنبه هفته آینده در تهران پرسپولیس 

فرصت دارد این باخت را جبران کند و قهرمانی را پس بگیرد.

کاشیما 2-  پرسپولیس صفر؛ 
سرخ پوشان در انتظار بازی برگشت

درچارچوب رقابت های جام حذفی، تیم 
فوتبال سپاهان توانست با شکست تیم 
مس کرمان در ضربات پنالتی راهی مرحله 
نیمه نهایی این رقابت ها شود تا تنها دو 
گام با قهرمانی در این بازی ها فاصله داشته 

باشد.
شــاگردان امیرقلعه نویــی در حالی در مرحله 
یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی مقابل 
تیم مس کرمان صف آرایــی کردند که طالیی 
پوشان نصف جهان با شکســت تیم شهرداری 
ماهشهر و  تیم نساجی مازندران به این مرحله 

رسیده بودند. 
سپاهان در ســومین بازی خود در رقابت های 
جام حذفی، مقابل تیم مس  قرار گرفت؛ تیمی 
که به عنوان پیرجام حذفی شــناخته می شد 
توانسته بود تمام دوستداران فوتبال این شهر را 
برای این بازی بسیج کند. شاگردان »نادر دست 
نشان« در این دیدار با ارائه یک نمایش خوب راه 
مهاجمان سپاهان برای نزدیک شدن به دروازه 
و اســتفاده از فرصت ها را بستند تا این بازی به 

وقت های اضافه کشیده شود.
 تالش بازیکنان دو تیم در وقت های اضافی نیز 

راه به جایی نبرد تا ضربــات پنالتی تکلیف تیم 
فاتح این میدان را مشخص کند.

ضربــات پنالتی ایــن دیــدار شــاید یکی از 
مهیج ترین لحظــات و در عین حــال طوالنی 
ترین بخش این بازی محســوب می شــد، در 
ضیافت پنالتی این دیدار 17 پنالتی زده شــد 
تا در نهایت دروازه بان تعویضی مسی ها ضربه 
خود را خراب کند و »نیازمند« ستاره سپاهان 
قهرمان این بازی شــد تا طالیی پوشان نصف 
جهان که در بازی گذشته خود در این رقابت ها 
نیز در ضربات پنالتی پیروز میدان لقب گرفته 
بود در این بــازی هم با خوش شانســی راهی 

مرحله نیمه نهایی شوند.
 تیم ســپاهان اگرچه در این دیــدار نتیجه را 
 بــه نفع خــود رقــم زد؛ امــا متوقف شــدن 
 ســتاره های ایــن تیــم در بازی بــه طوری
  که ایــن بازیکنان نتوانســتند هیــچ حرکت 
قابل قبولــی را انجــام دهند مــی تواند زنگ 
هشــداری برای امیر قلعه نویی باشــد که می 
خواهد تیمش را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی 
در رقابت های لیگ برتــر و جام حذفی معرفی 

کند.
طالیی پوشــان نصف جهان اگرچه طی چند 
هفته گذشــته در نتیجه گیــری موفق عمل 

کرده؛ اما تیم ســپاهان در بــازی های ابتدایی 
لیگ نمایــش بهتری را از خــود ارائه می داد و 
هجومی تر در بازی ها عمل می کرد به طوری که 
بهترین تیم لیگ در زدن گل تا اینجای رقابت ها 
شناخته شده است و قلعه نویی اگر می خواهد 
هم چنان به پیروزی هایش در بازی های لیگ 
و جام حذفی ادامه دهد باید روی ســبک بازی 
تیمش کار کند تا ســپاهان در ادامه بازی ها با 

مشکلی روبه رو نشود.
حریف تیــم ســپاهان در مرحله نیــم نهایی 
اگرچه هنوز مشــخص نیســت ولــی طالیی 

پوشــان- داماش و برنده دیدار صنعت نفت و 
سایپا شــاید قابل ذکرترین رقیبان یکدیگر در 
مرحله نیمه نهایی باشــند که بایــد در انتظار 
دیدار تیم های پرســپولیس و سپیدرود رشت 
و برنده این دیدار با پدیده باشــند تا مشخص 
 شود که کدام تیم ها مقابل یکدیگر صف آرایی

 می کنند.
در هر صورت سپاهان در نیمه نهایی کار راحتی 
در پیش نخواهد داشت. سایپا، استقالل تهران 
را حذف کرد و پدیده و پرسپولیس نیز حریفان 

سخت طالیی پوشان محسوب می شوند.

کار سخت سپاهان در نیمه نهایی
صعود با چاشنی شانس؛

سمیه مصور
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13 آبان نماد حق طلبی  نسل جوان کشور است
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 شهرداری

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری:

سد معبر، تجاوز آشکار به 
حقوق شهروندان است

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان اظهارکرد: روزانه در هسته 
مرکزی و خیابان های پر تردد شهر از جمله ضلع 
شــمالی و جنوبی میدان امام علی)ع( و خیابان 
عبدالرزاق موارد مختلف سد معبر از سوی مردم 
گزارش می شود و این موضوع همواره مورد گالیه 
شهروندان بوده است.حســن محمدحسینی 
تصریح کرد: ســد معبر تجاوز آشکار به حقوق 
شهروندان است و ما موظف هستیم روزانه برای 
احقاق حقوق مردم تالش کنیم. وی با بیان اینکه 
اکیپ های رفع تخلفات شهری با گشت زنی های 
مکرر تا حد امکان از سدمعبر واحدهای صنفی 
جلوگیــری می کنند، گفت: در ســال جاری با 
همکاری اتحادیه های صنفی، گشــت زنی های 
مشترکی همراه با بازرسان اتحادیه ها، بازرسان 
اماکن و نیروهای شــهرداری انجام و با فرآیند 
تعریف شده نسبت به رفع ســدمعبر اقدام و با 

مستندسازی روند تخلفات را بررسی می کنیم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری:

تجهیزات ناایمن بخاری در 
سطح شهر به فروش می رسد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: متاسفانه امسال 
شاهد فروش زانو، کالهک اچ و لوله بخاری ناایمن 
و نامناسب با ورق های نازک و اتصاالت ضعیف 
توسط برخی تولیدکنندگان و افراد غیرفنی در 
برخی کارگاه های واقع در روستاهای اطراف شهر 
اصفهان هستیم.محسن گالبی با بیان اینکه به 
رغم اخطار کتبی و رســمی اتحادیه مربوطه به 
این افراد، همچنان شاهد تولید، توزیع و فروش 
تجهیزات ناایمن بخاری هســتیم، افزود: نازک 
بودن ورقه های استفاده شده، باز شدن اتصاالت 
یا سوراخ شدن به دلیل حرارت ناشی از احتراق، 
همچنین وجود شکاف در لوله  های تولید شده 
به دلیل نامرغوب بودن ورق اولیه، حوادث مرگ 
خاموش )گازگرفتگــی( را افزایش خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: از سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان خواسته شده تا به صورت 

فوری با عامالن این تخلف برخورد کنند.

امام جمعه اصفهان:
 موقوفات

 احیا و توسعه داده شود
امام جمعــه اصفهان در دیدار مدیــرکل اوقاف و 
امور خیریه اســتان اصفهان و جمعی از مدیران 
این سازمان در شهرستان ها به مناسبت دهه وقف 
اظهارکرد: مسئوالن اوقاف باید بتوانند موقوفات 
را توســعه دهند؛ چراکه زنده کــردن موقوفات و 
نگهداری از آن کار بسیار ارزشمندی است.آیت ا...

سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: باید به گونه ای 
برنامه ریزی کــرد که مزارع و یــا زمین هایی که 
موقوفه هستند، بر اساس نیات واقفین، آباد شود، 
برای این کار می توان از ظرفیت ســرمایه گذاران 
استفاده کرد و این زمین ها را اجاره داد تا آباد شوند 
و به مردم خدمتی ارائه شــود.وی با بیان اینکه بر 
اساس روایات، صدقه یعنی هر کار خیری که برای 
خدا انجام بگیرد، گفت: اگر کســی، کار خیری را 

انجام دهد، خداوند ده برابر به او پاداش می دهد.

شهردار اصفهان:
 13 آبان نماد حق طلبی
 نسل جوان کشور است

شــهردار اصفهــان  در برنامه رادیویی »ســالم 
اصفهان« با اشــاره به ۱۳ آبــان، روز دانش آموز 
اظهارکرد: ۱۳ آبان نماد حق طلبی و آزادی خواهی 
نسل نوجوان و جوان کشور است.قدرت ا...  نوروزی 
با بیان اینکه مدیریت شــهری اصفهان به ســهم 
دانش آموزان برای مشــارکت در تمام امور شهر 
اعتقاد دارد، ادامه داد: مدتی اســت که این تجربه 
مفید را در شهر اصفهان آغاز کرده ایم تا از نظرات 
دانش آموزان برای حل مســائل شهری استفاده 
کنیم. وی با بیان اینکه برای نخستین بار شهرداری 
اصفهان مناسبت روز شهرهای جهان را با اجرای 
برنامه هایی در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 
گرامی داشت، افزود: شعار ۲۰۱۸ مجمع جهانی 
سازمان ملل متحد »ساختن شــهرهای پایدار و 
تاب آور« بود، شــهر اصفهان هــم  نیازمند بهبود 
کارآمــدی در بحران هــا، افزایش شــاخص ها و 

ظرفیت های تاب آوری شهری است.

حجت االسالم و المســلمین رضا صادقی در 
آستانه دهه وقف ضمن تســلیت  فرا رسیدن 
ایام عزاداری آخر ماه صفر در خصوص عملکرد 
یک ساله این ســازمان اظهار کرد : اداره اوقاف 
و امور خیریه در 3 حــوزه قرآنی ، موقوفات و 
امامزاده ها فعالیت می کند که با توجه به حدیث 
ثقلین ادارات اوقاف سطح استان این توفیق را 

داشته اند که خدمتگزار قرآن  و عترت باشند.
مدیــرکل اداره اوقاف اســتان اصفهــان گفت : طی 
فرمایشی از مقام معظم رهبری که فرمودند باید کشور 
ما بیش از ۱۰ میلیون حافظ قرآنی درجه یک داشته 
باشد، از سال 9۱ تا کنون به بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ 
هزار نفر حافظ قرآن کــه حداقل ۳ جزء قرآن را حفظ 
کرده اند، آموزش داده شده است که در این میان سهم 
استان اصفهان  طی 4 ساله اول سال 9۱ ،۸۰هزار نفر 
بوده است و اکنون به یاری خداوند توانسته ایم بیش از 
۸6 هزار نفر را در این طرح حفظ ملی شرکت و آموزش 
دهیم.  وی افزود : در سال 96 سهمیه طرح ملی اوقاف 
استان اصفهان 66 هزار نفر اعالم شد این در حالی است 
که استان تهران با توجه به جمعیت ، تنها 56 هزار نفر 
ســهمیه گرفت که علت آن الگو بودن استان اصفهان 
در تمامی زمینه ها به خصوص در بحث قرآنی است و 
این افتخار نصیب استان شد. در کل کشور اصفهان را 
با نام یک استان قرآنی می شناسند و در بین شهرستان 
های استان ، شهرستان آران و بیدگل و نجف آباد نمونه 
های بارز آن هستند .صادقی ادامه داد:۲4۰هزار  نفر در 
آزمون  طرح ملی قرآن در کل کشور شرکت کرده اند 
که استان اصفهان توانست با حضور ۲9 هزار نفر، رتبه 
نخست کشوری را دراین بخش ازآن خود کند. این مهم 
با تالش، همت و سختکوشــی ادارات فرهنگی اوقاف  
میسر شد و به تعبیری بیش از ۱۱ درصد از کل نفرات 
از استان اصفهان بوده است.مدیرکل اداره اوقاف استان 
اصفهان بیان کرد:  در بخش مسابقات، ۳۳ هزار نفر در 
مرحله شهرستان در ۱5 رشته شرکت کردند که از این 
تعداد 57۰نفر به مرحله اســتانی راه یافته و 6۰نفر به 

مرحله کشوری که خوشبختانه خواهران توانستند به 
بخش بین المللی راه یابند و به درجات عالی برسند؛ اما 
برادران تنها توانستند رتبه های عالی کشوری کسب 
کنند .وی یادآور شد: استان اصفهان ۱5۲۰۰ موقوفه 
دارد که از این تعداد 5۳۱6 مســجد و 97۰ حسینیه 
است. با محاسبه نســبت جمعیتی، هرند و نیک آباد 
در شرق اصفهان بیشترین مسجد و حسینیه را دارند 
و شاهین شــهر کمترین میزان را بــه خود اختصاص 
داده، حداقل به ازای هر ۱۲۰۰ نفر یک مســجد الزم 
است. حجت االســالم صادقی عنوان کرد: 6۱۰ مرکز 
در اختیار آموزش و پرورش داریم که 6 سال است در 
شهرستان اصفهان و کاشان اجاره ای پرداخت نکرده اند؛ 
تمام دستگاه و ارگان ها به نوعی مستأجر اوقاف هستند، 
حتی برخی نمایندگان دفاترشان موقوفه است. صادقی 
با اشاره به موقوفه های خاص اظهار کرد: متولی موقوفه 
خاص سادات منصوری، مشخص است و در حال اداره 
هستند که نیت واقف مربوط می شود به ارحام و بستگان 
خودش، چنین وقف هایی بدون تصرف ســازمان و از 
سوی خود واقفان اداره می شود.وی بیان داشت: 75۰ 
نیت در ســامانه اوقاف وجود دارد، وقــف نامه میدان 
امام)ره( ۳ متر طول دارد، اینقدر واقف ریز شده که به 
تمام جزئیات اشاره می کند مثل این که خادم مسجد 

امام)ره( باید نمازشب خوان باشد. گذشتگان و نیاکان 
ما نه تنها حقوق بشر بلکه به حقوق حیوانات نیز اهمیت 
می دادند، نیت هایی برای سگ های ولگرد و حتی غذای 
پرندگان در زمستان وجود دارد. مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان اذعان داشت: ۲6۰۰ خادم در 
استان اصفهان فعالیت دارند، 7۰۰ نفر در امامزادگان و 
۱9۰۰ نفر به صورت ثابت در مساجد هستند که حقوق 
نمی گیرند به جز معدودی که به 5۰ مسجد نمی رسد، 
مابقی بنا به عالقه شان کار می کنند، حتی بیمه را باید 
خودشان پرداخت کنند. صادقی در خصوص گزارش 
عملکرد یک سال اخیر توضیح داد: سال گذشته ۲۲۱۸ 
مبلغ به امامزاده های اســتان اعزام شدند، ۱65 وقف 
جدید در یک سال اخیر داشــتیم و ۱۲ موکب در ایام 
اربعین از سوی اوقاف برپا شد. وی با اشاره به اقدامات 
عمرانی صورت گرفته از سوی اوقاف با همکاری بخش 
خصوصی عنوان کرد: از ۲5 کاروانسرای زیر نظر اوقاف 
۱۲ کاروانســرا   با همکاری بخش خصوصی در حال 
بازسازی اســت. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار »زاینده رود« تاکید 
کرد: قیمت قبور هر امامزاده را هیئت امنای همان جا 
تعیین  و به اداره اوقاف ارسال می کند. کمیته ای در این 
رابطه تشکیل شده و نهایی می شود، صورت جلسه ای 

که به تصویب می رســد برای هر امامزاده وجود دارد و 
هیچ کس حق ندارد غیر از این مبالغ پولی دریافت کند 
و تماما  صرف موارد عمرانی امامزادگان می  شود.وی 
با بیان اینکه کل درآمد موقوفات در یک سال گذشته 
۱۰ میلیارد تومان بوده اذعان داشــت: نذورات داخل 
ضریح امامزاده به صورت مشخص 4۰ درصد باید خرج 
عمرانی همان امامزاده شود، ۱۰ درصد صرف حقوق 
کارمندان می شــود، بیش از ۲۰۰ نیرو داریم که ۱۲۰ 
نفر را دولت حقوق می دهد و مابقــی از همین مبالغ 
پرداخت می شود؛ ۱۰ درصد حق تولیت، ۱5 درصد کار 
فرهنگی در همان مکان و ۲5 درصد دیگر صرف آب و 

برق و ... می شود. 
صادقی در پاسخ به ســوالی پیرامون آخرین وضعیت 
مصالی امام)ره( اصفهان و معمــاری خاصش گفت: 
مصلی دست اوقاف نیســت، زمینش وقفی است که 
ما واگذار کرده ایم؛ اما در خصوص ســاخت و معماری 
این مــکان نمی توانم اظهار نظر کنم. وی با اشــاره به 
زمین تاکسیرانی که خبرساز شده بود خاطرنشان کرد: 
زمین فضل آباد که در حال حاضر محل تاکســیرانی 
است بحث حقوقی پیدا کرد، یک نفر جعل امضا کرده 
بود که شــکایت کردیم و دادگاه رای به نفع اوقاف داد 
و پس از چند ســال اجاره زمین ها، پرداخت شد. اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، تعامل بسیار 
خوبی با تمام دســتگاه ها برقرار کرده که این تعامل، 
همراهی و همدلی سبب شده کار به خوبی پیش برود و 
بسیاری از اختالفات حل و فصل شود. وی با بیان اینکه 
با هماهنگی شهرداران مناطق ۱5 گانه شهر اصفهان 
موارد موقوفات در جهت بهره وری بهینه و اجرای نیات 
واقفان، توسعه،  عمران و آبادانی امامزادگان بسیار موثر 
بوده است، تصریح کرد: به عنوان مثال با تالش شهردار 
منطقه یک اصفهان مشکالتی که در خصوص توسعه 
امامزاده موســی)ع( جوزدان خیابان کاشــانی وجود 

داشت، رفع شد. 
حجت االسالم و المســلمین رضا صادقی با اشاره به 
منطقه حصه که موقوفه است، اظهار کرد: با رایزنی الزم 
می توان برای این منطقه محروم نیز برنامه ریزی کرد تا 

از محرومیت نجات پیدا کند.

تمام دستگاه های استان، مستاجر اداره کل اوقاف هستند 
مدیرکل اداره اوقاف استان اصفهان  در نشست خبری مطرح کرد:

فقدان سند مالکیت
8/227 شماره صادره: 1397/42/524606- 1397/7/14 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
حبه و سه پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی شماره یک فرعی از 
4836 اصلی واقع در بخش پنج اصفهان ذیل ثبت 222468 در صفحه 547 دفتر امالک 
جلد 1201 به نام محمود ســجاد فرزند رضا تحت شــماره چاپی مسلسل 134703 ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده اســت به موجب سند انتقال شــماره 14447 مورخ 85/11/19 
دفترخانه شــماره 127 اصفهان به وی انتقال یافته و )دارای سه فقره بازداشت می باشد( 
که طبق نامه های شماره 7066/89 مورخ 91/1/19 شــعبه دوم شورای حل اختالف و 
همچنین برابر نامه شماره 910092 مورخ 91/3/16 شعبه 20 دادگاه حقوقی و برابر نامه 
شماره 942593- 94/11/28 شعبه 31 حقوقی سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شــماره وارده 139721702024021280 مورخ 97/7/1 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 13970215033200131 و رمز تصدیق 420519 
مورخ 97/7/1 به گواهی دفترخانه 103 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردید است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 281276 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان )304 

کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/228 آقای سید محسن حجازی دارای شناسنامه شــماره 312 به شرح دادخواست به 
کالسه 613/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان میرزا جالل میرباقری دهاقانی به شناســنامه 1343 در تاریخ 1367/7/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سید محمد 
مهدی میرباقری دهاقانی فرزند جالل، تاریخ تولد 1334/2/12 صادره از شیراز  با کدملی 
2296596290 )فرزند پسر متوفی( 2- سید محمدرضا میرباقری دهاقانی فرزند جالل، 
متولد 1342/6/29 صادره از تهــران مرکزی با کدملی 0042836085 )پســر متوِف( 
3- رباب میرباقری دهاقانی فرزند جالل، متولد 1330/10/23 صادره از شیراز با کدملی 
2291337440 )دختر متوفی( 4- نیره میرباقری دهاقانی فرزند جالل، متولد 1339/12/8 
صادره از تهــران مرکزی، کدملی 0042727448 )دختر متوفی( 5- ســکینه میرباقری 
دهاقانی فرزند جالل، متولد 1328/10/20 صادره از شــیراز بــا کدملی 2295044138 
)دختر متوفی( 6- نرجس میرباقری دهاقانی فرزنــد جالل، متولد 1336/12/25 صادره 
از شــیراز با کدملی 2291354833 )دختر متوفی( 7- ملیحه پور قاسم صابرفرزند سید 
صالح، متولد 1309/9/10 صادره از رشت با کدملی 2595669664 )همسر متوفی( متوفی 
وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 281290 شعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف دهاقان )231 کلمه،

2 کادر(  
حصر وراثت

5/229  آقای حسن مدیحی دارای شناسنامه شــماره 29 به شرح دادخواست به کالسه  
417/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالوهاب مدیحی طامه به شناسنامه 703 در تاریخ 1397/7/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- غالمرضا مدیحی فرزند 

عبدالوهاب به شــماره شناسنامه 876 پسر متوفی 2- حســن مدیحی فرزند عبدالوهاب 
به شماره شناسنامه 29 پسر متوفی 3- محمد حسین مدیحی طامه فرزند عبدالوهاب به 
شماره شناسنامه 3 پســر متوفی 4- رحمت اله مدیحی طامه فرزند عبدالوهاب به شماره 
شناسنامه 16 پســر متوفی 5- غالمحســین مدیحی طامه فرزند عبدالوهاب به شماره 
شناسنامه 25 پسر متوفی 6- مرتضی مدیحی طامه فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه 
971 پسر متوفی 7- زهرا مدیحی طامه فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه 310 دختر 
متوفی 8- زهره مدیحی فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه 9 دختر متوفی 9- معصومه 
مدیحی طامه فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه 22 دختر متوفی 10- انسیه مدیحی 
طامه فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه 4 دختر متوفی 11- کبری مقیمی فرزند حسن 
به شماره شناسنامه 21 همســر متوفی و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 281287 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان نطنز )244 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

8/231 شماره: 258/97 حل11 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: اسماعیل 
جنانی نام پدر : رضا  ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
حمید قدیری ، با وکالت: عباس مهرابی ، نشانی: خمینی شــهر-خیابان کهندژ چهار راه 
ماربین شرکت سیال عمادی محکوم به:به موجب رای شماره 787 تاریخ 97/05/4 حوزه 
11 شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ هجده میلیون و هشــتصد و شصت هزار ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت یک میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای 
حکم در زمان اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر ولتی در حق صندوق دولت در ضمن 
رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف: 279137 سجاد پاکدل نیا قاضی شعبه یازدهم  شورای حل اختالف خمینی 

شهر )230 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/232 شــماره پرونده: 1760/97 حل4 مرجع رسیدگی: شــعبه 4 حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت  10صبح روز شنبه  مورخه 
1397/9/17 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سید امین اله مصطفوی نام پدر: 
محمد  نشانی:  خمینی شهر -خ کهندژ خ کانال شرکت شاهین صدر اصفهان مشخصات 
خوانده: نام و نام خانوادگی: بهنام گروهی نام پدر : سنگبری ،خواسته و بهای آن : صدو حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام کلیه 
خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و خســارات تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و صدور 
قرار تامین خواســته دالیل خواهان: کپی چک+کپی گواهی عدم پرداخت  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: 279138 رئیس شعبه 4 حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)218 کلمه،2 کادر(  

ابالغ رای
8/233 کالسه پرونده:859/97 ، تاریخ صدور: 97/07/01 مرجع رسیدگی:شعبه یازدهم 
شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: حمید نظری فرزند محمدحسین به نشانی: 
خمینی شهر خ 17 شــهریور جنب چینی فروشی علیشــاهی درب طوسی , وکیل: آقای 
عباس مهرابی، خواندگان: 1-ابوالفضل بیرامی نشانی: مجهول المکان 2-مسعود حیدری 
نشانی: مجهول المکان 3-روح اله حیدری نشــانی: خمینی شهر خ 17 شهریور روبروی 
فست فود برگرستان ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای حمید نظری فرزند محمدحسین با وکالت عباس مهرابی به طرفیت آقایان 
1-ابوالفضل بیرامی 2-مســعود حیدری 3-روح اله حیدری به خواسته مطالبه وجه یک 
فقره چک به شــماره 583419 به مبلغ 40/000/000 ریال مورخ به ترتیب 83/10/10 
عهده بانک تجارت از جاری 011404605 به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر در تادیه شورا با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمایم و وجود اصل مستندات 
دعوی در ید خواهان و اینکه خوانده دلیل ومدرکی مبنی بر برائت ذمه خود یا ادای دین در 
حق خواهان ارایه نکرده است دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه به نظریه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 97/7/10 وهمچنین به استناد مواد 519 
و 198 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 
از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 520/000 ریال بابت هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل وفق 
آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 83/10/10  
 لغایت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاســبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای شورا غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 
و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز  قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی  شهرســتان خمینی شهر می باشــد. م الف: 279135 یداله زمانی 
 قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )369 کلمه،

4 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/234 شــماره پرونده: 2755/97 حل2 مرجع رسیدگی: شــعبه 2 حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 5:30 بعد از ظهر روز شنبه  
مورخه 1397/10/1 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سید امین اله مصطفوی 
نام پدر: محمد با وکالت عباس مهرابی   نشانی:  خمینی شهر -خ کهندژ خ کانال شرکت 
شاهین صدر اصفهان مشخصات خوانده: نام و نام خانوادگی: رضا شکیبائی  نام پدر : ناصر 
،خواسته و بهای آن مطالبه گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی جهت استماع شهادت شــهود به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الف: 279141 رئیس شــعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر )183 

کلمه،2 کادر(  
مزایده

8/235 شــماره: 971249 اجرا - تاریخ:1397/07/29 اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالســه 971249 له خانم هاجر سعیدی علیه سمیه 
کریمی ، راضیه قاسمی نژاد و سهیال و عفت سعیدی به خواسته دستور فروش در نظر دارد 
ملکی به پالک ثبتی 173/452 که بصورت یک ساختمان دو طبقه )زیرزمین و همکف( به 

مساحت عرضه 244/80 مترمربع و اعیانی حدود 260 مترمربع می باشد طبقه زیر زمین 
ملک بصورت منفی 1/80 و مسکونی می باشــد که کف موزاییک بدنه سنگ و در محل 
هایی گچ پرداختی و رنگ سیستم گرمایشی بخاری و سرمایشی کولر آبی می باشد. طبقه 
همکف نیز بصورت مســکونی که کف موزاییک بدنه سنگ و گچ پرداختی و رنگ سقف 
تیرچه بلوک که دارای یک اتاقک روی پارکینگ می باشد که کارشناس رسمی دادگستری 
ارزش ششــدانگ ملک فوق را 2/280/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده 
به فروش رساند لذا جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه 1397/08/28 ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. و طالبین می توانند 
5 روز قبل از روز مزایده به نشانی: خمینی شهرـ  کشتارگاهـ  خیابان سعدی کوچه نوربخش 
بن بست شماره 2)نشاط( مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نماید. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید، خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 
در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. شایان ذکر اســت اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: 
متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ایی 
به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شــماره 2171290271003 نزد بانک ملی 
واریز و با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به 
اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت 
ملی و اصل فیش ســپرده تحویل اجرا نمایید. م الف: 279568  اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان خمینی شهر )346 کلمه،3 کادر(  
وقت رسیدگی

8/236 شماره پرونده: 2753/97 حل2 مرجع رسیدگی: شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 5:20 بعد از ظهر روز شنبه  مورخه 
1397/10/1 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سید امین اله مصطفوی نام پدر: 
محمد با وکالت عباس مهرابی   نشانی:  خمینی شهر -خ کهندژ خ کانال شرکت شاهین 
صدر اصفهان مشخصات خوانده: نام و نام خانوادگی: بهنام زمانی نام پدر : محمد  ،خواسته 
و بهای آن مطالبه گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شــهود 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: 279142 

رئیس شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)183 کلمه،2 کادر(  
آگهی وقت رسیدگی

8/238 شماره: 3066/96 حل2 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شــوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 06:00 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/09/28 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مهدی رجب پور ، نام 
پدر: محمدرضا ، نشانی: خمینی شهر خ امام شمالی کوچه نور پ68  ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: جواد هاشمی اهوازی ، نام پدر: کاظم ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
، 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: 273301 رئیس شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر )179 کلمه،2 کادر(  
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Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی   

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3       تلفن: 8-36284167-031 فكس: 36284166

رتبه: 4 ضريب كیفی روزنامه:  33               چاپخانه: آينده             آدرس:  ابتداى جاده حبیب آباد- روبه روى شهرک امام حسین )ع(

یکشنبه 13 آبان 1397 | 25 صفر 1440    شماره 2554 | 8 صفحه  قیمت: 1000 تومان  

No.2554 | November 04. 2018 |8 Pages Society.Cultural  Newspaper @zayanderoudonline 14
1

جانشین مديرمسئول: بهمن زين الدين  صاحب امتیاز: شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود   مديرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

 بسیاری از ما با این باور بزرگ شــده ایم که اگر در زندگی به هر 
موفقیتی برسیم، دیگران حمایت مان می کنند و از موفقیت  ما 
خشنود خواهند شــد؛ اما واقعیت می تواند چیز دیگری باشد. 
در زندگی واقعی، آدم های زیادی هســتند که ممکن اســت از 
موفقیت های اطرافیان شــان دلگیر شــوند. این قبیل آدم ها به 
پیشرفت دیگران حسادت می کنند.آنها برای شان اهمیتی ندارد 
که به چه دستاوردی رسیده ایم و حتی اگر کاری که انجام داده ایم 
به نفع بشریت باشد، باز هم قضاوت مان خواهند کرد. چنان چه 
بیش از حد به نظرات اطرافیان  اعتنا کنید، بعد از مدتی به آدمی 
تبدیل می شوید که دیگران برایش تصمیم می گیرند و از خودش 
هیچ اراده ای ندارد. بگذارید دیگران هر چه دل شــان خواست 

درباره تصمیمات  شما بگویند.
به خودتان بقبوالنید که نمی توانید جلوی افکار مردم را بگیرید، 
چون شما هر کاری هم که بکنید در نهایت آنطور که خودشان 
دوست دارند قضاوت تان خواهند کرد. به تدریج در ادامه مسیر 
یاد خواهید گرفت که قضاوت های نابجای دیگران بیش از آن که 

به شخص کمک کند باعث دور افتادن او از پیشرفت می شود.
به ده سال پیش فکر کنید که جوان تر بودید. آن وقت ها زندگی 
آسان تر نبود؟ واقعیت این است که آن روزها وظایف کمتری برای 
انجام دادن داشــتید و به همین دلیل زندگی برای تان آسان تر 
سپری می شــد. اگر از ترس واقعیت های امروز مدام به گذشته 
بچسبید، از پیشرفت باز خواهید ماند. وابستگی به گذشته ممکن 
است وادارمان کند تصمیماتی بگیریم که به هیچ وجه با شرایط 
فعلی مان همخوانی ندارند. همه ما دل مان می خواهد دوست مان 
بدارند و حمایت مان کنند. بدون شک از این که احترام ببینیم و به 
خاطر کارهایی که انجام می دهیم تحسین شویم، لذت خواهیم 
برد. اما گاهی آنچه ما از زندگی می خواهیم با اهداف دیگران در 
تضاد اســت. بدانید موفقیت  زمانی حاصل می شود که تصمیم 

بگیرید کاری انجام دهید که اکثریت تمایلی به انجامش ندارند.
قبول کنید شاید مجبور شوید مسیر موفقیت را تنهایی طی کنید، 
چون بیشتر افراد این روحیه را ندارند که مثل شما برای رسیدن 
به اهداف شان ســخت تالش کنند. باید با موانع زیادی دست و 
پنجه نرم کنید، حال آن که فقط گروه اندکی درک تان خواهند 
کرد. از این رو، شــاید فکر کنید تا به حال هیچ کس در مسیری 
که شما به آن وارد شده اید قدم نگذاشته است، اما اصال این طور 
نیست؛ کسانی هم هستند که با مشکالت مشابه شما پیشتر روبه 
رو شده اند. شاید جزئیات مسیر متفاوت باشد، اما در نمای کلی 
بیشتر آدم های موفق تقریبا مشکالت یکسانی را تجربه کرده اند.

آن قدرها هم که فکر می کنید تنها نیستید. در هر مرحله ای از 
زندگی با سختی هایی مواجه خواهید شد که پیش از شما کسانی 
بوده اند که بر این سختی ها غلبه کنند. پس اگر شخص دیگری 

توانسته این سختی ها را پشت سر بگذارد، چرا شما نتوانید؟
»متاسفم که زمان داره می گذره و من هنوز هیچ کار خاصی انجام 
ندادم.« اینها کلماتی است که خیلی از ما در پس ذهن مان مرور 
می کنیم، به ویژه کسانی که در زندگی دنبال یک مسیر جدید 
می گردند. هر چه سن مان باالتر می رود، بیشتر متوجه گذر زمان 
می شویم و سعی می کنیم از وقت مان نهایت استفاده را ببریم.اگر 
برای یادگیری یا انجام کاری وقت گذاشته اید، مطمئن باشید که 
ارزشش را دارد، چون در آینده همین چیزی که یاد گرفته اید یا 
کاری که انجام داده اید، زمینه ساز مسیرهای جدید دیگری در 
زندگی تان خواهد شــد.به جای این که به انجام دادن یا ندادن 
کاری شــک کنید، به پیامدهای انجام ندادن آن کار فکر کنید 
و از خودتان بپرســید اگر تصمیم بگیرم که این کار را نکنم چه 

خواهد شد.

اگر در فکر گذشته باشید از پیشرفت باز می مانید

 مهسا احمدی 

عکس روز

دوخط کتاب

و ناحق نمی جوشــد و 
از خــوب و بد چشــم  

می پوشد ...

»آدمک حصیری«
آناتول فرانس

سیر تکامل احساسات  
آدم ها

طفل تعجب می کند، 
خشــمناک  جــوان 
می گــردد، ولــی پیر 
جهان دیــده بــا نگاه 
خونســرد به ایــن دنیا 
نظر می کنــد، از حق 

بزرگ ترین کلکســیون خرگوش در یکی از موزه هــای آمریکا به نمایش 
گذاشته می شود که نام این کلکســیون در کتاب گینس ثبت شده است.

موزه خرگوش، محل نگهداری ۳۴ هزار عروســک خرگوش اســت. این 
موزه، حیوانات اهلــی را در معرض دیــد عموم قرار می دهــد و به نوعی 
بازدیدکنندگانش را بیــش از پیش با حیوانات اهلــی و به ویژه خرگوش 
آشنا می کند؛ البته باید گفت که اکثر ما در طول زندگی مان به شیوه های 
مختلف با زندگی خرگوش آشنا شدیم، زیرا این حیوان بانمک بار ها در قالب 
شخصیت های کارتونی مختلف روی صفحه جادویی تلویزیون ظاهر شده 

است.

بزرگ ترین کلکسیون خرگوش در آمریکا

محققان ایرانی پوششی آب گریز تولید کرده اند که از طریق فناوری نانو الیه ای  
روی سطح ایجاد می کند و  قطرات آب روی اجسام سر می خورد، یعنی آب یک 
جا جمع نمی شود وقتی روی شیشه از این الیه های آب گریز استفاده می شود 
قطرات از روی آن سر می خورد و به پایین می ریزد. این الیه ها برای منسوجات 
هم استفاده می شود که با دو بار شست وشــو پایداری دارد و به پارچه آسیب 
نمی رساند.این محصول در ۴ پکیج ایجاد شده به طوری که 2 پکیج برای خودرو 
و 2 پکیج برای ساختمان تهیه شده و در هر کدام از پکیج ها ۴ محصول با استفاده 

از فناوری نانو ایجاد شده که هر محصول متفاوت است.

ساخت پوشش نانویی ضد آب برای اجسام

ساخت هواپیمای ایرباس توسط کشاورز چینی!
همه انسان ها در دوران کودکی رویاهایی در سر دارند تا روزی بتوانند در 
صورت مهیا شدن فرصت به آن دست یابند. این رویاها اگرچه در ظاهر 
دست نیافتی به نظر می رســند؛ اما مطمئنا با تالش و پیگیری خستگی 
ناپذیر مطمئنــا روزی رنگ واقعیت به خود خواهنــد گرفت. مانند یک 
کشاورز چینی که ســرانجام به رویای کودکی اش دست پیدا کرد.این 
مرد کشاورز چینی با جدیت و تالش سرانجام به رویای خود که داشتن 
یک هواپیما بود دســت یافت. »ژوئو یوئه« که زمانی در مزرعه اش سیر 
می کاشت از دوران کودکی دوست داشت یک هواپیمای شخصی داشته 
باشد. او با وجود اینکه نتوانسته بود تحصیالت دوره راهنمایی را به پایان 

برساند از دو سال پیش با چند نفر از دوستانش ســاخت یک فروند هواپیمای ایرباس A320 را آغاز کرد.او برای رسیدن به آرزوی 
کودکی اش ابتدا به شهر مهاجرت کرد و در یک کارخانه به عنوان جوشکار مشــغول به کار شد. این در حالی بود که او پیش تر از راه 
کاشت سیر و پیاز و فروش آن زندگی اش را می گذراند. حدود سن ۴0 سالگی نگرانی های او در مورد اینکه رویای کودکی اش برای 
داشتن یک هواپیما محقق نشود، آغاز شد. او که با کار در جوشکاری پس انداز خوبی به دست آورده بود، کار ساخت هواپیمای خود 
را با مطالعه آغاز کرد.»ژوئو« با مطالعه چند کتاب با روش ساخت هواپیما آشنا شد و  سرانجام با کمک دوستانش با هزینه 2/6میلیون 
یوان چین ) ۳7۳000 دالر آمریکا( به آرزوی کودکی اش دســت یافت. او برای رســیدن به این آرزو حتی اقدام به فروش خودروی 
شخصی اش نیز کرده بود.اگرچه این هواپیمای شخصی ژوئو قادر به پرواز نبود؛ اما او تصمیم گرفت تا هواپیمایش را تبدیل به رستوران 
کند. حاال هواپیمای ژوئو تبدیل به یک رســتوران مشهور غذاخوری در چین شده که مشــتریان زیادی را به خود جلب کرده است. 

رستوران منحصر به فرد این مرد چینی در خارج از»چنگدو«ی چین واقع شده است.

 وبگردی

در روستایی در کشور چین به مدت یک چهارم قرن از وسیله ای خطرناک برای 
گردو شکستن استفاده می کردند.کشاورزی به نام »ران«که در استان شانشی 
زندگی می کند، ادعا کرد که در اوایل دهه 1980 یک دوست این ابزار را به او هدیه 
داده و او بدون هیچ تفکری از آن برای گردو شکستن استفاده کرد.گفتنی است؛ 
این نارنجک دستی مدل 67 است و اصطالح »چوب« را از آن خود کرده است. این 
نارنجک توسط ارتش آلمان در جنگ جهانی اول اختراع شد و تنها یک بار انفجار 

را در خود تعبیه کرده است. 

نارنجکی که برای گردو شکنی استفاده می شد!

اینستاگردی

»حامد بهداد« در نقش یک مکانیک بی اعصاب

تجربه لذت بخش بازیگر سریال »نوار زرد« با پاراگالیدر

حامد بهداد نوشت: »قصر شیرین« جدیدترین ساخته رضا میرکریمی فیلمبرداری از اواسط مهرماه 
در یاسوج آغاز شده و برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده می شود. این فیلم داستانی اجتماعی 

با فیلمنامه محسن قرایی و محمد داوودی بر اساس طرحی از رضا میرکریمی نوشته شده است. 

 سمیرا حســینی با انتشار این عکس نوشــت: پرواز را به خاطر بســپار، پرنده مردنیست... 
پاراگالیدر تجربه ای جدید و لذت بخش با رفیق جان

تندیس شهید صفا  در انگلستان
امیر سرتیپ محمدعلی صفا، از فرماندهان تکاوران دریایی بود. 
او پس از پیوستن به ارتش و گذراندن دوره های انتخابی در ایران 
برای ادامه دوره های تخصصــی کماندویی در پایگاه کماندویی 
»رویال مارین« معروف به پایگاه »موش های صحرا«ی انگلستان 
انتخاب شد. تالش های او جواب داد و توانست عنوان متخصص 
شکار تانک را از پایگاه کماندویی »رویال مارین« دریافت کند.
همزمان با تجاوز لشــکر عراق به خرمشهر، محمدعلی به همراه 
1۵0 نفــر از کماندوهای ویژه نیروی دریایــی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران برای دفاع از کیان کشــور و جلوگیری از تجاوز 
بیشتر به مناطق جنوب و جنوب غربی کشور عازم شدند.سرانجام 
محمدعلی صفا در ۴ آبان 1۳۵9 بــر اثر انفجار خمپاره و اصابت 
ترکش به ناحیه پیشــانی، پا و پهلو به درجه رفیع شهادت نایل 
آمد.پس از اعالم خبر شــهادت وی نامه تسلیتی از طرف پایگاه 
کماندویی رویال مارین انگلستان برای خانواده صفا ارسال شد 
که در آن نامه اعالم کرده بودند به خاطر شــهادت محمدعلی 
صفا مدت ســه روز پرچم این پایگاه نیمه برافراشته بوده است. 
این پایگاه همچنین تندیسی از شــهید صفا ساخت و پایگاهی 
 به نام پایگاه شــکارچی تانــک محمدعلی صفا در انگلســتان 

بنا کرد.

سال های شکسته
انتشارات مروارید، رمانی تازه از روح انگیز شریفیان را با عنوان 
»سال های شکســته« روانه بازار کتاب کرد.سال های شکسته 
به گفته ناشــر، روایتی است داســتانی از سرگذشت نسلی که 
باورهایش گاه ماننده صخره ای سخت و زمانی همچون دیواری 
سست در برابرش قد کشیده اند. تالش نســلی که می کوشید 
دیدگاه و عقیده هایش را به جایی برســاند.  داستان این رمان 
پیرامون زندگی دختــر جوانی به نام »آیینــه« که پدرش در 
آســتانه مرگ در بیمارستان بســتری اســت و او این اتفاق را 
 سرآغار به پایان رســیدن بخش مهمی از باورهایش از زندگی

 تصور می کرد.
روح انگیز شریفیان، نویسنده معاصر ایرانی، متولد سال 1۳20 
در تهران است.  تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته تعلیم و 
تربیت در اتریش طی کرده و اکنون ســال هاست که در لندن 
اقامت دارد.نخســتین رمان روح انگیز شــریفیان جایزه ادبی 
گلشیری برای بهترین رمان سال را از آن خود کرد.وی پیش از 
این و در قالب داستان آثاری چون آخین رویا، دست های بسته، 
چه کســی باور می کند،  روزی که هزار بار عاشق شدم و کارت 
پستال را منتشر کرده است. نشر مروارید این رمان را با قیمت 

28 هزار تومان منتشر کرد.

»الحاجی گرو« اگه تصمیم بزرگ زندگیش رو بگیره از فوتبال 
خداحافظی کنه بره دنبال رشته بوکس، خیلی موفق تره!

هالووین استقاللی ها، روزهاییه که حریف شون ده نفره میشه! 
اصال جام حذفی رو کی داده کی گرفته؟! با دستمال اشک هایش 
را پاک می کند اگه دروازه رو ده متر از طـــول، بیست متر هم از 
ارتفاع بـزرگ می کــردی، بـازم پنالتی استقالی ها گل نمی شد! 

دقت کردم دیدم ورزشی ترین حرکت چند وقت اخیر زندگیم 
خرید یه حوله بوده که روش لوگوی رئال مادرید داره. یکی دوبارم 

از جلوی ورزشگاه آزادی رد شدم!
این قدر که ژاوی از ورزشگاه آزادی خاطره تلخ و شیرین داره، 

از نیوکمپ نداره!
نشد یه بار برم پمپ بنزین شل ترین آدم های روی کره زمین   

جلوم نباشن! 
کاش همیشه مثل اون موقع که کارمون پیش یکی گیره، خوش 

اخالق و خوش برخورد باشیم! 
امروز تو مغازه کفش فروشی بودم یه نفر اومد گفت کفش قبلیم 
رو 2 میلیون خریده بودم. این اولین باری بود که یه کسی که کفش 

2 میلیونی می خره رو از نزدیک دیدم!
یک جوری وقتی یکی می میره میگن دستش از دنیا کوتاهه 
انگار من که زنده ام و دستم می رســه، دارم خوشه خوشه میوه از 

درخت خوشبختی می چینم!

خندوانهخبر کتاب

برداشت یاقوت 
سرخ در دشت 
سیاب کوهدشت

انارســتان زیــر تنگ 
سیاب دارای ۱۴۰۰هکتار 
باغ انار مثمر در شصت 
کیلومتری جنوب غربی 
کوهدشت لرستان قرار 
دارد که به دلیل شرایط 
آب و هوایی مســاعد و 
خاک مرغــوب یکی از 
مناطق انارخیز کشــور 

محسوب می شود.
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