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 دوئل تمام ایرانی در ورزشگاه فوالد شهر
 نکته به نکته با دیدار ذوب آهن و استقالل در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا؛  
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 نصب مجسمه کاوه، تکرار هویت فرهنگی و تاریخی اصفهان است
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر:

11

بزرگ ترین وظیفه کمیته امداد ایجاد اشتغال است
نماینده ولی فقیه در اصفهان: 

استاندار اصفهان:11

11
زبان ایثار و شهادت باید به زبان 

جوانان امروز تبدیل شود

 نمایشگاه قطعات خودرو 
برگزار می شود

3

11

درآمد 1200 میلیارد تومانی دولت از 
طرح رجیستری کجا خرج می شود؟

3

در اصفهان؛

11

جانشین فرماندهی سپاه استان اصفهان:

 از ظرفیت مردمی در برگزاری 
جشن انقالب غافل نشویم

جانشین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
در نخستین جلسه ستاد عالی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی با اشاره به تالقی دهه فجر امســال با ایام عزاداری دهه فاطمیه 

اظهار کرد: باید از این ظرفیت فراهم شده نهایت استفاده را کرد...

آغاز پذیرش حوزه های علمیه 
استان اصفهان

یکه تازی چینی ها در میدان نقش جهان
 وقتی نوسان قیمت ارز،  کمر صنایع دستی اصفهان را شکست!

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه  خبر داد:

گذرازتابستان سخت با مدیریت مصرف بهینه آب میسر است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 

انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 97/02/29
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/02/30

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

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 388(

نوبت  اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/02/18

مبلغ تضمین) ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

245/000/000اسناد خزانهخرید و اجرای دیوار پیش ساخته بتنی اطراف تصفیه خانه فاضالب گلپایگان97-1-23/2

467/000/000تملک دارائیهای سرمایه ایخرید 51 دستگاه الکتروپمپ شناور جهت چاه های  بحران97-1-52

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 400، 500 و 97-1-53
700 میلیمتر جهت مناطق تیران، شاهین شهر و مبارکه

اسناد خزانه اسالمی 
262/000/000

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 97-1-55
150 میلیمتر جهت منطقه دهاقان

اسناد خزانه اسالمی
442/500/000
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زینب ذاکر

»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه کشــورمان، 
به تازگی طی ســخنانی در مجلس درباره اختالف بر 
سر حقابه رودخانه هیرمند با افغانستان و در پاسخ به 
پرسش »حبیب اله دهمرده« نماینده مردم زاهدان در 
مجلس، درباره حقابه ایران از هیرمند گفت: »براساس 
قرارداد 1351 میزان حقابه ایران از هیرمند در ماه های 
اسفند و فروردین، بسیار ناچیز و حتی کمتر از سال های 
خشک و کم آب بوده است. این برای ما قابل قبول نبود، 
لذا دو یادداشت اعتراضی برای دولت افغانستان ارسال 
کرده و سفیر افغانســتان را به وزارت خارجه دعوت و 
موضوع را مطرح کردیم. ما اکنــون یک راه در پیش 
داریم و آن اقدام متقابل است؛ این یعنی به حوزه های 
دیگر افغانستان فشارآورده بود که این امر تنها اهرم 
درحوزه دیپلماسی اســت. امیدواریم افغانستان ما را 
مجبور به اعمال فشار نکند و به نیازهای همسایه بزرگ 
خود یعنی ایران توجه نماید که همواره توجه ویژه ای به 

این کشور داشته است.«
اما نماینده ســوال کننده، چندان قانع نشد. دهمرده 
افزود: با وجود اقدام های خوب نظام جمهوری اسالمی، 
به دلیل عدم مدیریت فرصت ها، امروز با سرنوشــت 
نامطلوبی روبه رو هستیم. اســتمرار بیش از دو دهه 
خشکسالی در استان سیستان وبلوچستان وضعیت 
معیشتی مرزنشینان را در وضعیت بسیار نامناسبی 
قرار داده است. نماینده زابل می گوید: افغانستان روی 
رودخانه هایی که به دریاچه زابل سرازیر می شوند سد 
احداث کرده و با این کار مانع سرریز شدن حقابه این 
دریاچه شده؛ این مسئله تداوم خشکسالی و مشکالت 

عدیده برای مردم منطقه سیستان پیش آورده است.
نمایندگان سیستان، اقدام های دولت را درباره حقابه 
ایران از هیرمند کافی نمی دانند. مجلس با مصوبه هایی 
دولت را مکلف کرده حقابه دریاچه هیرمند را از طریق 
اقدامات سیاسی از طرف افغانســتان بگیرد، لیکن تا 
کنون حتی یک مترمکعب آب هم به دریاچه هیرمند 

اضافه نشده است!
موضوع اینجاســت که دولت افغانستان اساسا حقی 
برای ایران در رابطه با »هیرمند« قائل نیست. رهبران 
سیاسی افغانستان از آغاز قرن بیستم استفاده از آب 

هیرمند را »حق انحصاری« افغانستان دانسته اند.
ســرهنگ »مک ماهون« که زمانی در راس هیئتی 

بلندپایه به منظور رایزنی برســر تقســیم حقابه به 
ایران آمده بود، تنها یک ســوم حقابه رود هیرمند را 
به طرف ایرانی اختصاص داد. باوجوداین، افغانســتان 
در دوره های »ثبات سیاســی« خــود از دادن همان 
حقابه اندک نیز خودداری کرده اســت. یادداشــت 
۲5 ســپتامبر 1۹۰۴ ســرهنگ مک ماهون، حاکی 
از این بود که دولت افغانســتان اصوال نمی پذیرد که 
اختالفی بر سر مسئله تقســیم آب وجود دارد؛ زیرا 
معتقد است موقعیت جغرافیایی، آنان را تنها صاحبان 
»سراسرهیرمند« می داند و همین تمامیت خواهی، باب 
هر نوع مذاکره را درخصوص تقسیم آب بسته است. 
اظهارات »اشــرف غنی احمدزی« در تهران، گویای 

بخشی از سیاست جدید ژئوپولیتیکی افغانستان در 
قبال ایران از طریق اهرم های متعدد آبی است. 

گویا افغان هــا سیاســت »آب در برابــر مهاجران« 
را درپیش گرفته اند. اشــرف غنی،  ســه سال پیش 
در ســفارت افغانســتان گفت: »کابل در مواجهه با 
کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست. کشورهای 
همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. ما برای حل 
مشکل مهاجران به تهران التماس نکرده ایم؛ نیازی به 

التماس نیست.« 
غنی در ادامه با اشــاره به »حوزه آبی هریرود«، گفت: 
اگر دولت ایران برای حل معضل مهاجران اقدام نکند، 
کابل هم نیــازی نمی بیند به خواســت های ایران در 
رابطه با »حقابه« ایران ترتیب اثــر دهد. اگر ایران به 
اخراج مهاجرین افغان ادامه بدهد، افغانســتان تمام 
روابط بازرگانی خود با این کشور را قطع خواهد کرد! 
 فعال افغان ها دســت باال را در ماجــرای »هیرمند« 
گرفته اند و تشرهای مقامات ایرانی هم کارگر نمی افتد. 
به یاد پیام امام راحل)ره( در دهه 5۰ می افتیم . زمانی 
که در خشکسالی آن سال ها به شاه پهلوی پیام دادند 
که آن قدر ولخرجی نکند و به داد مردم سیستان برسد. 
حاصل این تشر امام، اقداماتی بود که رژیم گذشته در 
سیستان و بلوچستان انجام داد. حاال نیز مقام معظم 
رهبری، منطقه سیســتان را »تنگه احد« نام گذاری 
کرده اند؛ اما مردم سیستان به خاطر بی توجهی های 

دولت در این تنگه گرفتار شده اند.
 کاش دولت اگر  برای »زاینده رود« نتوانســت کاری 
انجام دهد، حداقل برای »هیرمنــد« و حقابه ایران و 

مردم مظلوم سیستان کاری بکند. 

پاریس دیگر اصراری به رفتن 
»بشار اسد« ندارد

سفیر فرانسه در مســکو می گوید: آینده سوریه 
باید با گفت وگوی جناح های سیاســی ســوریه 
حل وفصل شــود؛ پاریــس دیگر پیش شــرط 

کناره گیری اسد را مطرح نمی کند.
»سیلوی برمن« سفیر فرانســه در مسکو، طی 
مصاحبه ای با »کامرسانت« گفت: پاریس دیگر 
اصراری به کناره گیری بشــار اســد بــه عنوان 

پیش شرط پایان درگیری ها در سوریه ندارد.
وی ادامــه داد: ما به جای مردم ســوریه تصمیم 
نمی گیریم اما کناره گیری بی قیدوشــرط بشار 

اسد دیگر موضوع بحث نیست.
با این حال، وی به دغدغه پاریــس از بابت اینکه 
کنترل مناطق آزاد شــده به دست دولت دمشق 

می افتد، اذعان کرد.

»پوتین« برای چهارمین بار 
سوگند خورد

رییس جمهــوری روســیه، روزگذشــته برای 
چهارمین بار سوگند خورد.

این مراســم به دلیل پیــروزی انتخاباتی پوتین 
در مــاه مارس اســت. پوتیــن در انتخابات روز 
1۸ مارس بــا کســب ۷۶ درصــد آرا، دیگربار 
 رییس جمهور شد که بهترین عملکرد انتخاباتی او

 بود. 
»والدیمیر پوتین« درمجموع برای 1۸ ســال به 
عنوان رییس جمهور یا نخســت وزیر در قدرت 
بــوده و مخالفانش او را به تزارها یــا امپراطورها 

تشبیه می کنند.

احتمال دیدار وزرای خارجه 
ترکیه و آمریکا 

وزیر خارجه ترکیه روزهای ۲1 یا ۲۶ اردیبهشت 
را به عنــوان تاریــخ احتمالی دیــدار با همتای 

آمریکایی اعالم کرد.
»مولــود چاوش اوغلــو« وزیرخارجــه ترکیه از 
احتمال دیــدار با »مایــک پمپئــو«، همتای 
آمریکایی اش در روزهــای 11 یا 1۶ ماه میالدی 
جاری )۲1 یا ۲۶ اردیبهشــت( خبر داد و گفت: 
 هنوز اتفاق نظری دربــاره تاریخ دقیق این دیدار

 وجود ندارد.
گفتنی است وی پیش تر در واکنش به خبرهایی 
مبنی بر تصمیــم احتمالی آمریــکا برای توقف 
فروش تســلیحات به ترکیه، حق پاســخ گویی 
برای کشور خود را محفوظ دانسته بود. مجلس 
نماینــدگان آمریکا در اعتراض بــه اقدام ترکیه 
مبنی بر خرید اس-۴۰۰ روسی، این تحریم ها را 

پیشنهاد کرده است.

ترور یکی از نامزدهای 
انتخاباتی عراق

یک منبــع امنیتی از تــرور یکــی از نامزدهای 
انتخابات پارلمانی عــراق در جنوب موصل خبر 

داد.
یک منبع امنیتی در نینــوا اعالم کرد، یک گروه 
مســلح  به منزل »فاروق محمد زرزور« یکی از 
نامزدهای لیست الوطنیه در روستای اللزاکه واقع 
 در جنوب موصل حمله کرده، با چاقو وی را ترور 

کردند.
وی در ادامــه افــزود: عوامــل ترور ایــن نامزد 
انتخاباتی بعد از هدف قــرار دادن وی پا به فرار 
گذاشــتند. تحقیقات جنایی در این خصوص در 

حال انجام است.
شــایان ذکر اســت، تعداد زیادی از نامزدهای 
انتخابــات پارلمانی عراق که قرار اســت 1۲ ماه 
کنونی برگزار شــود در معرض ترور قرار گرفته و 
تعدادی از آنان در مناطق مختلف عراق مجروح 

شده اند.

انحصارطلبی همسایه محمدجواد ظریف:
ایران براساس منافع خود 

تصمیم می گیرد

وزیر امورخارجه گفت:جمهوری اســالمی 
ایران در برجام بر اساس منافع خود تصمیم 
می گیــرد؛ در صورتی که آمریــکا تصمیم 
اشــتباه پیش بینی شــده را اتخــاذ کند با 
واکنش مناسب روبه رو می شود.»محمدجواد 
ظریف« درخصوص آینده برجام اظهارداشت: 
جمهوری اســالمی پیش بینی هــای الزم را 
کرده تا تصمیــم آمریکا تاثیــری بر زندگی 
مــردم نداشــته باشــد؛ البتــه دولــت از 
گذشــته اقدامــات الزم را در نظــر گرفته 
 و بــه مســئوالن ذی ربــط اطالع رســانی

 شده است.ظریف ادامه داد: خروج از برجام 
در حــوزه بین المللــی نیز قطعا بــه انزوای 
آمریکایی ها منجــر می شــود؛ بنابراین در 
صورت اتخاذ چنین تصمیمی آمریکایی ها در 

عرصه بین الملل منفعتی نخواهند برد.
وی تاکید کرد: منافع ایــران باید در برجام 
تضمین شــود در غیر این صورت اگر آمریکا 
بخواهد به روش های مختلــف به جمهوری 
اسالمی ایران فشــار اقتصادی اعمال کند، 
ایــران به طورقطع واکنش مناســب از خود 

نشان می دهد.

انتخابات پارلمانی عراق در 9 
استان ایران برگزار می شود

رییس ســتاد انتخابات عراق در ایران اعالم 
کرد: انتخابات پارلمانی این کشور در ۹ استان 
و 1۴ حوزه انتخابیه در ایران برگزار می شود.

»حیدر الحسینی« با بیان این مطلب تصریح 
کرد: با موافقــت مقامات امنیتــی تهران و 
همچنین با همکاری سفارت عراق در ایران، 
تدابیر الزم اندیشــیده شده اســت که در ۹ 
اســتان از جمله تهران، خراسان رضوی، قم، 
خوزســتان، ایالم، اصفهان، یزد، کرمانشاه و 
آذربایجان غربی، انتخابــات پارلمانی عراق 
در تاریخ ۲۰ و ۲1 اردیبهشــت ماه در ایران 
برگزار شــود. وی با بیان اینکه انتخابات در 
تهــران در دو حــوزه انتخابیــه دولت آباد و 
شهر ری برگزار می شــود، اظهار داشت: در 
شهرهای مشهد و قم، همچنین استان های 
خوزســتان و ایالم، انتخابــات در دو حوزه 
انتخابیه به صورت جداگانــه برگزار خواهد 
شد و در استان های اصفهان، یزد، کرمانشاه 
 و آذربایجان غربی یک حوزه انتخابیه فعالیت 
خواهــد داشــت. این مقــام عراقــی که به 
نمایندگی از ستاد برگزاری انتخابات عراق در 
تهران مسئولیت برگزاری انتخابات پارلمانی 
این کشــور را بر عهده دارد،خاطرنشان کرد: 
وزارت خارجه عراق اعالم کــرده که حدود 
1۰۰ هزار نفر در ایران واجد شــرایط برای 

شرکت در انتخابات هستند.

امروز ناوهای عمانی در 
بندرعباس پهلو می گیرند

همزمان با برگــزاری چهاردهمین اجالس 
سالیانه دوستی ایران و عمان، دو فروند یگان 
شــناور و یک بالگرد از نیروی دریایی عمان، 
درمنطقه یکم امامت نداجــا پهلو می گیرد. 
همزمان با برگزاری اجالس سالیانه دوستی 
مشترک نظام جمهور ی اسالمی ایران و کشور 
سلطنتی عمان که هر دو ســال در تهران و 
مسقط برگزار می شود، دو فروند یگان شناور 
و یک فروند بالگرد از نیروی دریایی عمان در 

منطقه یکم امامت نداجا پهلو می گیرد.

امیر دریادار خانزادی
فرمانده نیروی دریایی: ارتش

ارتش

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، طی 
بازدید خود از نمایشگاه کتاب تهران درباره اشغال 
بیت المقدس توسط رژیم صهیونیستی گفت: امروز 
رژیم ســعودی با آمریکا همــکاری می کند؛ برای  
کامل کردن اشغال قدس که مطلقا به جهان اسالم 
و مســلمین تعلق دارد. آنها بایــد بدانند،کارهای 
حاشــیه ای که در جهان اســالم و فلسطین انجام 

می دهند، فلسطینی ها و مسلمانان را نمی ترساند.
علی اکبروالیتی تصریح کرد: مطمئنا مســلمانان 
نمی گذارند آب خوش از گلوی اســرائیلی ها پایین 
برود. اســرائیلی ها فکر می کنند که بــا این کارها 
می توانند غصب بیت المقدس، قلبه دوم مسلمین 

را دردست بگیرند.
وی همچنین بــه موضع آمریکا دربــاره خروج از 
برجام واکنش نشان داد و گفت: دست ایران برای 
هر نوع تصمیمی درباره مسائل هسته ای، باز است. 
آمریکایی ها اگــر از برجام عقب بنشــینند،  حتما 
جمهوری اسالمی ایران متناســب با شرایطی که 

آمریکایی ها به وجود می آورند، مقابله خواهد کرد.

نمی گذاریم آب خوش از 
گلوی اسرائیل پایین رود 

علی اکبروالیتی:

واکنش

کافه سیاست

عکس  روز 

مراسم رونمایی از نشان 
گرامیداشت چهلمین سال 

پیروزی انقالب اسالمی 

انحصارطلبی همسایه

پیشنهاد سردبیر:

فرمانده نیــروی دریایی ارتش گفت: امنیت 
دریاهای منطقه نباید به دست دیگران برقرار 

شود تا امنیتی عاریه ای را شاهد باشیم.
امیر دریادار »حســین خانزادی« فرمانده 
نیروی دریایی ارتش، با اشــاره بــه اقتدار 
جمهوری اســالمی ایران در حوزه دریایی 
اظهار داشــت: مهم ترین پیام ایران به همه 
کشــورهای منطقه و جهان این اســت که 
ما به عنوان نیروی دریایــی ارتش در پرتو 
برخــورداری از نعمت انقــالب، جمهوری 
اســالمی و حمایت ملت، در حال توســعه 
و تقویت خود با هدف برقــراری امنیت در 
منطقه هســتیم. ناوها، تجهیزات و هر آنچه 
در دریا از طرف ما وجــود دارد، برای حضور 
مســتمر و برقــراری امنیت در دریاســت؛ 
مسئولیت ما در قبال ایران، حفظ و حراست 

کشور و ملت در حوزه دریاست.

امنیت دریاهای منطقه ای 
نباید به دست بیگانه بیفتد

بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت امورخارجه:

دیپلماسی

»احمد توکلی« رییس سازمان مردم نهاد و دیده بان 
شفافیت و عدالت، در نامه ای خطاب به نمایندگان 
مجلس، انتشار شفاف محاکمات مفاسد اقتصادی 
را یک ضرورت خواند.در بخشــی ازمتن نامه آمده 
اســت: بحث از مصلحت بودن انتشــار یا کتمان، 
عمال بی تاثیر اســت زیرا جریان محاکمات جرایم 
و خیانت های اقتصادی بــه هیچ گونه قابل کتمان 
نیســت؛ چون در وضعیتی که تعداد بی شــماری 
شبکه های مجازی در آن فعال اند و تعقیب یا تعطیل 
همه آن ها ناممکن اســت، عمال محاکمات مفاسد 
اقتصادی به طور گســترده انتشار می یابد. اصرار بر 
این امر  موجب می شود اطالعات به شکلی جهت دار 
و به دست دشمنان نظام به نحوی منتشرگردد که 
ماجرا به زیان نظام، جمع  بندی شود. پرونده مفاسد 
هر چه مهم تر باشد،عطش مردم برای دانستن بیشتر 
است. اگر جریان دادرسی منتشر شود، فرصتی برای 
متهم فراهم می شود که دفاع خویش را مستقیم تر 
به گوش مردم برساند. درواقع اگر اتهام ناروا باشد، 
به نفع متهم است که دادگاه وی علنی برگزار شود.

انتشار محاکمات »مفاسد 
اقتصادی« ضرورت است

احمد توکلی:

دیدگاه

سخنگوی وزارت امور خارجه، توافق هسته ای 
را دارای ویژگی هایی دانســت که خروج از 
آن به ســادگی امکان پذیر نیســت و گفت: 
ایران نخســتین کشــور نقض کننده برجام 
نخواهد بود و اگر برای ایرانیان سودآور نباشد 

تصمیمات الزم را می گیریم.
»بهرام قاســمی« روز گذشته در در نشست 
خبری هفتگی با خبرنــگاران درباره آینده 
برجام اظهارداشــت: درخصوص موعد ۲۲ 
اردیبهشت ماه و اینکه هیئت حاکمه آمریکا 
چه تصمیمــی می گیرند، هنــوز باید صبور 
بود و نمی توان چیــزی را پیش بینی کرد. از 
زمان ورود »ترامپ« به کاخ ســفید، مسئله 
خروج از برجام مطرح بوده ولی کار ساده ای 
نیســت؛ اقدام ایران برای آمریــکا دردناک 
 خواهد بود و منجر به پشیمانی آنان خواهد 

شد.

خروج از برجام به سادگی 
امکان پذیر نیست

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهورگفت: اگر آمریکا هر اقدام غلطی انجام دهد بعدها 
پشــیمان خواهد شــد و می فهمد خطای بزرگ و استراتژیکی 
را مرتکــب شــده اســت. حجت االســالم »حســن روحانی« 
رییس جمهوری اســالمی ایران روزگذشته در آیین بهره برداری 
همزمان از طرح های اقتصای و زیربنایی خراسان رضوی با بیان 
اینکه اقدامات بسیار خوبی در استان خراسان رضوی انجام شده 

است، گفت: در این خصوص باید از همه مسئوالن، آستان قدس 
رضوی، نخبگان و مــردم تقدیر کرد؛ زیرا طــرح هایی که امروز 
افتتاح شد، نمونه ای از تالش هایی اســت که تا کنون انجام شده 
است. وی با بیان اینکه می گوییم اینترنت ما باید قوی باشد و به 
 همه روستاها برسد برای بحث اشتغال است، تصریح کرد: ما هم 
می دانیم در پیام رســان ها و فضای مجازی اشکاالتی وجود دارد 

و طبیعی اســت. آیا اگر یک نفر از پمپ بنزین، بنزین بگیرد و با 
آن جایی را آتش بزند، باید دســتور دهیم تمام پمپ بنزین های 
کشور تعطیل شــود؟روحانی ادامه داد: باید با سرعت بیشتری از 
قرن های گذشــته فاصله بگیریم، البته سخت است.  هیچوقت از 
انتقاد ناراحت نمی شوم، باید بگذاریم مردم نفسی بکشند و آنان 

را اذیت نکنیم.

رییس جمهور:
آمریکا هرغلطی انجام دهد، پشیمان خواهد شد

 ایران خواهان حقابه خود از »هیرمند« است

عزم قوه قضائیه برای 
ادامه فیلتر تلگرام

روز پر کارخانه ملت

تلــه برجــام 2و3 با 
سناریو- مترسک جنگی

بانو می آید

نایب رییس اول مجلس، آخرین جزئیات نشست نمایندگان سران قوا 
درباره موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.

  »مسعود پزشــکیان« نایب رییس مجلس شورای اسالمی در تشریح 
آخرین وضعیت پیگیری مشکالت موسسات مالی و اعتباری گفت: آنچه 
تاکنون رخ داده، پرداخت مطالبات ســپرده گذاران فرشتگان تا سقف 
۲۰۰ میلیون تومان بوده اســت؛ چه افرادی که تا سقف ۲۰۰ میلیون 
تومان ســپرده داشــته اند و چه افرادی که بیش از این میزان در این 

موسسه سپرده گذاری کرده اند.
پزشکیان، با اشاره به اینکه به سپرده گذاران مابقی موسسات تا سقف 
1۰۰ میلیون تومان پرداخت شده اســت، افزود: در حال حاضر، چهار 
کمیته برای چهار موسســه البرز، وحدت، آرمان و باقی مانده موسسه 
کاسپین تشکیل شده که این گروه اموال را شناسایی می کنند  و در این 
 گروه افرادی متشکل از نماینده دولت، قوه قضائیه، نماینده موسسه و

 سپرده گذاران حضور دارند.

وی با بیان اینکه وظیفه کمیته مذکور شناسایی اموال برای بازگشت به 
مابقی مطالبات سپرده گذاران است، ادامه داد: این کمیته وظیفه تبدیل 
اموال به پول نقد و واریز کردن اعتبارات به حساب موسسه و چگونگی و 

میزان پرداخت مابقی بدهی سپرده گذاران را عهده دار است.
نباید افرادی که مشکالت زیادی برای کشور و مردم ایجاد کرده اند به 
راحتی تردد داشته باشند یا اینکه بدون صدور حکمی در زندان بمانند.

وی افزود: قوه قضائیه باید با افرادی که موسسات را ایجاد کرده و قصور 
و تخلفات آنان سبب شــده که تعداد زیادی از مردم با مشکل مواجه 
 شوند، برخورد جدی داشــته باشــد و حکم الزم را درباره آنان صادر 

کند. 

  نایب رییس اول مجلس تشریح کرد:

آخرین جزئیات نشست نمایندگان سران قوا درباره موسسات مالی و اعتباری
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رشد قیمت ها حبابی است
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

سامانه نیما صادرات را 
سردرگم کرده است

بعد از راه اندازی سامانه نیما برای فعاالن اقتصادی، 
فرآیند صادرات با تغییراتی همراه شده و به گفته 
برخی دست اندرکاران، سرعت حرکت صادرات 
در کوتاه مدت با مشــکالتی روبه رو خواهد شد؛ 
اما حداقل در میان مــدت باعث افزایش صادرات 
به کشــورهای منطقه می شود.بعد از تعیین نرخ  
۴۲۰۰ تومانی برای دالر برخی فعاالن اقتصادی 
برای ثبــت ســفارش و انجام فرآینــد واردات و 
صادرات با مشکالتی مواجه شدند. این در حالی 
است که بانک مرکزی برای انجام عملیات نقل و 
انتقال بانکی از سامانه »نیما« رونمایی کرده است؛ 
البته هنوز این سامانه به طور کامل قابل استفاده 
نیست و مشــکالتی دارد. همین باعث شده که 
فرآیند صادرات برای صادرکنندگان با مشکالتی 
مواجه شود.پس از نوسانات ارزی و تصمیم جدید 
دولت مبنی بر تعیین دالر ۴۲۰۰ تومانی به عنوان 
دالر تک نرخی، این ارز با قیمت اعالم شده صرفا 
به متقاضیان قانونی اعــم از تجار تخصیص داده 
می شــود که رییس کل بانک مرکزی به تازگی 
اعالم کرد از ۲١ فروردیــن تاکنون حدود ٩۲١۰ 
فقره ارز ۴۲۰۰ تومانی معادل دو میلیارد و ٣٦۰ 
میلیون دالر تخصیص یافتــه و برخالف برخی 
اعالم ها، روند صادرات و واردات متوقف نشده و ارز 
اختصاص یافته است. همچنین سایر متقاضیان 
که به دنبال تهیه دالر هستند باید فعال صبر کنند.   
به گفته فعاالن بازرگانی؛ در شــرایط فعلی برای 
استفاده از دالر ۴۲۰۰ تومانی میزان تقاضا برای 
ثبت سفارش به شدت باال رفته و روند صادرات و 
واردات را با مشکل روبه رو کرده است و سامانه نیما 
هنوز به طور کامل راه اندازی نشده و ثبت سفارش 
برای خیلی از کاالها با مشــکل مواجه است و اما 
کسانی که از سال گذشته ثبت سفارش داشته اند 
در بعضی  موارد در کاالهای اساسی توانسته اند 

ثبت سفارش جدید انجام بدهند.

بازار

قابلمه پخت و پز

در اصفهان؛
 نمایشگاه قطعات خودرو 

برگزار می شود
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، 
مجموعه ها و صنایع وابسته از ١٩ اردیبهشت ماه در 

اصفهان افتتاح می شود.
این نمایشگاه با ۸۴ مشــارکت کننده از استان های 
مختلف کشــور و همچنیــن کشــورهای فعال در 
زمینه قطعه ســازی خودرو حضور دارنــد و به ارائه 
توانمندی های خود می پردازند.تمامی شرکت هایی 
که امســال در چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی 
قطعات خودرو، مجموعه ها و صنایع وابسته اصفهان 
حضور یافته اند، در زمینه قطعــات و مجموعه های 
وابســته، ماشــین آالت و تجهیزات قطعه ســازی، 
تحقیقات و طراحی مهندســی، تجهیزات جانبی، 
تزئینات و محصوالت وابســته به خودرو، بازرگانی و 
خدمات پس از فروش، تعمیر و نگهداری و سامانه های 

ناوبری، ردیابی و مکان یابی خودرو فعالیت می کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
طرح جدید ارزی در راه است

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس از تدوین طرح 
جدید ارزی با هماهنگی رییــس مجلس خبر داد و 
گفت: این طرح دو فوریتی ارزی ظرف ۴۸ ســاعت 

تدوین می شود.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: در راستای ساماندهی 
بازار ارز،  نشست ویژه کمیسیون اقتصادی با حضور 
رییس مجلس برگزار و طــرح دوفوریتی ارزی راهی 

صحن علنی خواهد شد.
رییــس کمیســیون اقتصادی مجلس از نشســت 
فوق العاده اعضای این کمیســیون با رییس مجلس 
در راستای ساماندهی بازار ارز خبر داد و گفت: پس 
از جمع بندی نهایی در این جلســه طرح ۲ فوریتی 
ارزی ظرف ۴۸ ســاعت راهی صحن علنی می شود.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: هدف از این طرح دو 
فوریتی؛ تقویت نقاط قــوت تصمیمات جدید ارزی 
دولت و رفع نقاط ضعف و همچنین اقدامات تخصصی 

در راستای ساماندهی بازار ارز است.

قابلمه سرامیکی 
استاوب طرح قلب

 42,600
تومان

mini قابلمه ایبیلی مدل

 80,000
تومان

رییس اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه نوسانات چند روز اخیر طال و 
سکه با فرمول های اقتصادی مطابقت ندارد و شاهد افزایش حباب گونه 
قیمت طال هستیم، گفت: بنده منکر دســت های پنهان نیستم که 
سرمایه ها را به سمتی می کشد و ســود مورد نظر خود را طلب می 
کند.محمد کشتی آرای افزود: »بانک مرکزی با آیتم های مختلف از 
جمله ثبت نام و پیش فروش سکه پیش بینی کرد که می تواند بازار 

را آرام کند.« کشتی آرای با بیان اینکه نوسانات چند روز اخیر طال و 
سکه با فرمول های اقتصادی مطابقت ندارد، ادامه داد: شایعه و تنش 
ها درباره برجام باعث شده است بسیاری از مردم نقدینگی و پول خود 
را به یک سرمایه مطمئن همچون طال و ارز تبدیل کنند و خاصه در 
دوسه روز گذشته شاهد افزایش بی رویه بودیم. کشتی آرای بخشی از 
افزایش قیمت طال را برآمده از التهاب و هیجانات کاذب در بازار عنوان 

کرد: »در بازار آشــفته کنونی، معامالت معمول و مرسوم انجام نمی 
شود و خریداران و فروشندگان واقعی که قصد داد و ستد دارند، خرید 
و فروش نمی کنند اما شایعات قیمت ها را دچار نوسان می کند.«وی 
افزود: »بنده منکر دست های پنهان نیستم که سرمایه ها را به سمتی 
می کشــد. دولت نیز برای مدیریت باید وضعیت را بررسی کند و در 

حال حاضر بانک مرکزی در حال رصد این وضعیت است.«

نقش دست های پنهان در نوسانات اخیر بازار طال؛
رشد قیمت ها حبابی است

آمارها نشان می دهد تنها نشان تجاری آیفون ساخت 
شرکت اپل با رشد واردات قانونی به میزان ٦۰۰درصد 
مواجه بوده اســت.  اخیرا وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در این باره گفت:» اجرای طرح رجیستری 
گوشی های تلفن همراه با محاسبه نرخ دالر با ۴۰۰۰ 
تومان ساالنه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی 
برای کشور به همراه دارد«. این درآمد شگفت انگیز اما 
این ســوال را مطرح می کند که قرار است درآمدهای 
حاصل از مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه در کجا 

خرج شود؟
رجیستری به ضرر مردم یا به نفع آنها؟

برخی از فعاالن بازار گوشی موبایل معتقدند رجیستری 
اساســا نمی تواند طرح موثر باشــد؛ چرا که این طرح 
موجب سودجویی عده ای و منفعت میلیاردی یک شبه 
برخی دیگر شده است. به گفته تعدادی  از فروشندگان 
موبایل؛ اعمال تعرفه های گمرکی و مالیات بر ارزش 
افزوده بر موبایل های طرح رجیستری موجب شده تا 
قاچاق گوشی نسبت به قبل منفعت بیشتری داشته 
باشــد و این مسئله سبب خواهد شــد تا قاچاقچیان 
فعالیت های خود را به وســیله دور زدن قانون به نحو 
گسترده تری انجام دهند. این عده معتقدند اگر دولت  
هزینه  واردات قانونی را به زیر ١۰ درصد برساند، وارد 

کردن گوشی به صورت قاچاق دیگر سودآور نیست.
سود حاصل از رجیستری چه می شود؟

وقتی تولیدات ایرانی در میان برندهای موبایل حرفی 
برای گفتن ندارند، اجرای چنین طرح گسترده ای به 
کجا و چطور کمک خواهد کرد؟ بعد از طرح رجیستری 
عوارض و حقــوق گمرکی به منظور واردات گوشــی 
افزایش قابل توجهی یافت و این مسئله موجب شد تا 
قیمت های گوشی در بازار جهش قابل توجهی داشته 
باشد؛ اما ســوالی که در مواجهه با این افزایش قیمت 

مطرح می شود اینکه این هزینه در کجا و برای توسعه 
چه زیر ساخت های قابل لمس در زندگی مردم عادی 
قرار است هزینه شود. در ماههای گذشته وزیر ارتباطات 
اعالم کرد دولت در برنامه دارد تا زیرساخت های توسعه 
فناوری اطالعات را گسترش دهد. وی با تاکید بر اینکه 
موضوع کار و تمرکز دولت الیه خدمات شــبکه ملی 
اطالعات است که ایجاد اشــتغال می کند، ادامه داد: 

این الیه خدمات برای ایجاد اشــتغال نیاز به سکوی 
پرتاب دارد که همان گوشی است. مثال موتور جست 
وجوی پیش فرض در روســیه، یاندکس اســت و در 
چین، بایدو که ســرمایه گذاری های زیادی روی آنها 
شده است ولی ما می توانیم برنامه های خودمان را به 
عنوان »بای دیفالت« روی گوشی ها قرار دهیم؛ البته 
باید توجه کنیم که آیا این برنامه ها می توانند نیازهای 
مردم را برطرف کنند یا نه؟ در کشور ما حوزه کودک و 
نوجوان بسیار مهم است. گوگل برای سالم سازی فضا 
برای کودکان با ما همکاری نمی کند ولی موتور جست 
وجوی پارسی جو و »یوز« این نیاز را برطرف می کند. 
به نظر می رســد دولت بنا دارد درآمدهای حاصل از 
رجیستری را در حوزه های بومی سازی فناوری های 
داخلی هزینه کند؛ اتفاقی که در صورت انجام درست و 
فراگیر می تواند سطح دانش ملی را ارتقا دهد. از سوی 
دیگر افزایش درآمد دولت موجب تقویت پشتوانه های 
بودجه ای خواهد شد؛ اما آنچه باید در نظر گرفت این 
است که درآمد حاصل از این اتفاق که بخش اعظمی 
از آن از جیب مردم و پرداخت مبالغی مانند عوارض و 
مالیات تامین شده است، می تواند صرف کاهش هزینه 
های آنها در بخش ارتباطات و تقویت زیر ساخت های 
آنالین کشور شود. ضمن اینکه ارتقای سطح کیفی این 
طرح در زمینه مبارزه با قاچاق کاال ضروری است؛ چرا 
که می تواند سرآغازی بر پایش کاالهای قاچاق در سایر 
حوزه ها و محدودیت اساسیبر این بالی اقتصادی امروز 

جامعه باشد.

درآمد 1200 میلیارد تومانی دولت از طرح رجیستری کجا خرج می شود؟

طرح رجیستری به عنوان مهم ترین طرح مبارزه با گوشی های قاچاق از مهر ماه سال گذشته 
در حال اجراست. بررسی ها نشان می دهد که درآمد های گمرک از محل واردات قانونی گوشی 

تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150 درصد رشد داشته است. 

سوال حاشیه ای از اجرای یک طرح موفق؛

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان 
گفت: به منظور اجرای برنامه های پیش بینی شده برای 
جلوگیــری از بیابان زایی، منتظــر تخصیص اعتبارات 
هستیم.محمدحسین شاملی در مورد اقدامات در نظر 
گرفته شــده برای جلوگیری از بیابان زایی، اظهار کرد: 
کانون های بحران و فرســایش بادی استان شناسایی 
شده و نهال کاری، بذرکاری و در مناطقی که نیاز بوده 
مالچ پاشی و بادشکن برای کانون های درجه یک پیش 
بینی شده است.وی با بیان اینکه بیابان زدایی و کنترل 
ریزگردهای داخلی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده 
اســت، ادامه داد: در صورت تخصیص اعتبارات برنامه 

ششم و به شرط آنکه کانون های جدید زیرگرد تشکیل نشود، می توان بیشتر کانون های ریزگرد شناسایی 
شده را کنترل کرد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در پاسخ به اینکه آیا برای تخصیص 
اعتبارات قولی هم داده شده اســت یا خیر؟ تصریح کرد: در اعتبارات ملی رقمی از محل صندوق توسعه 
ملی برای سال ٩۷ درنظر گرفته شده ؛ اما اینکه آیا این اعتبار تماما در اختیار استان خوزستان قرار گیرد 
یا به تمامی استان ها داده شود، هنوز قطعی نشــده و این موضوع در حال پیگیری است.وی در خصوص 
تعطیلی معادن گچ اظهار کرد: تاکنون پنج معدن گچ تعطیل شده و تعطیلی دو معدن دیگر نیز به صنایع 
و معادن واگذار شده اســت تا این موضوع را با جابه جایی معادن پیگیری کنند.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان اضافه کرد: در صورت بارندگی ناکافی، قطعا تسهیالتی که برای تهیه علوفه در 

اختیار دامداران قرار خواهد گرفت تا کاهش میزان بارندگی و کاهش تولید مراتع جبران شود.

تعطیلی پنج معدن گچ 
در اصفهان

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصات عمومی زیر را از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ٩۷/۲/١٦ می باشد.

نوع تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: ١- ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای 
مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه 

و قابل تمدید به مدت سه ماه.
 ۲- فیش واریزی به حساب شماره ۴۰۰١١١٩5۰٦٣۷۷١١۷ بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

)وجه نقد یا هرگونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد.(

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز یکشنبه مورخ ٩۷/۲/١٦ تا روز شنبه مورخ ٩۷/۲/۲۲ 
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ١۴/٣۰ روز سه شنبه مورخ ٣/١/٩۷ 

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۸/٣۰ روز چهارشنبه مورخ ۲/٣/٩۷ 
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کدپستی ۸۴٩١۷۴١١١١ صندوق پستی: ١٦۷-۸۴٩١5 
تلفن: 5-۰٣١5۲٦٣۰١٦١ دورنویس: ۰٣١5۲٦۲۴١۸١ 

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴١٩٣۴-۰۲١ دفتر ثبت نام ۸۸٩٦٩۷٣۷  
و ۸5١٩٣۷٦۸   

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت  دوم(

م الف: 172294 

ف
شماره و تاریخ ردی

مبلغ برآورد  )ریال(موضوع مناقصهمناقصه
مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

گواهی نامه 
نحوه پرداختصالحیت

٩۷/٣٣۲/ص١
٩۷/١/۲۸

تهیه و اجرای خط کشی 
ترافیکی طولی 

خیابان ها و خط کشی 
عرضی معابر پیاده 
در برزن های ایثار و 
فرهنگ شهر جدید 

فوالدشهر

١۸١/5۰٦/۰۰۰ ریال٣/٦٣۰/١۲۰/۰۰۰ ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش راه 
و ترابری از سازمان 

برنامه و بودجه 
)سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل چهل درصد 
از مبالغ ناخالص صورت 

وضعیتهای تایید شده از طریق 
تهاتر با اراضی یا واحدهای 

موجود با کاربری مختلف در 
شهر جدید فوالدشهر به قیمت 

کارشناسی روز و پرداخت 
مابقی یا به صورت نقدی و یا 
از طریق اوراق یا اسناد خزانه 
اسالمی در صورت تخصیص 

صورت می گیرد

٩۷/٣٣٣/ص۲
٩۷/١/۲۸

تهیه و ساخت و نصب 
چراغ های چشمک زن 

و تابلوهای اسامی 
میادین، بلوارها و 

خیابان ها، بازتاب و 
سرعت گاه لرزاننده 

جهت بلوارها و میادین 
برزن ایثار و فرهنگ 
شهر جدید فوالدشهر

١۲۴/١۴۴/٣۴5 ریال۲/۴۸۲/۸۸٦/٩۰۰ ریال

داشتن حداقل پایه 
پنج در گرایش راه 
و ترابری از سازمان 

برنامه و بودجه 
)سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل چهل درصد از 
مبالغ ناخالص صورت وضعیت 
های تایید شده از طریق تهاتر 
با اراضی یا واحدهای موجود با 
کاربری مختلف در شهر جدید 
فوالدشهر به قیمت کارشناسی 

روز و پرداخت مابقی یا به 
صورت نقدی و یا از طریق 

اوراق یا اسناد خزانه اسالمی 
در صورت تخصیص صورت 

می گیرد

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم(
شرکت سهامی آب منطقه اصفهان در نظر دارد پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضالب شهرهای نایین و هرند را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
از متقاضیانی که در محدوده تصفیه خانه های مذکور درخواست خرید پساب دارند، دعوت می شود با توجه به مشخصات زیر، پیشنهاد خود را حداکثر ظرف 

مدت ١۰ روز از تاریخ  انتشار آگهی به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی این شرکت به نحو قابل تصدیق تحویل نمایند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

تصفیه 
خانه های 
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۲- تضمین شرکت در مزایده مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.
٣- تصفیه تکمیلی جهت مصارف غیرصنعتی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

اصفهان، پل خواجو، بلوار آیینه خانه، شرکت آب منطقه ای اصفهان، مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
تلفن تماس: 36631490-031 فاکس 36611128

م الف: 170432
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مفاد آراء
2/473 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

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

خواهد شد.
1- رای شــماره 12122 مورخ 96/10/21 هیات اول خانم سوســن طالع دستجردي به 
شناســنامه شــماره 20 كدملي 1288713861 صادره اصفهان فرزند علي بر ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 146/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف آقای احمد انواری خریداری شده است.
2- رای شماره  13563 مورخ 96/12/22 هیات اول آقاي احمد محمدیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 93 كدملي 1288551991 صادره فرزند عبداله بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 299/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره219 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 1677 مورخ 95/01/30 هیات اول آقاي غالمرضا حاج كریمي حسین 
ابادي به شناسنامه شماره 1089 كدملي 1288973055 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
برششدانگ یکباب مغازه به مساحت 11/31 مترمربع مفروزی از پالك4179 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای برات غفار دستگردی خریداری شده است.
4- رای شماره 12120 مورخ 96/10/21 هیات اول آقاي حمید حسن نژاد به شناسنامه 
شماره 23157 كدملي 1282700944 صادره اصفهان فرزند رجبعلي  بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 92/15 مترمربع پالك شماره  4444 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی )سهم االرث 

نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شــماره 12121 مورخ 96/10/21 هیات اول خانم زهره حسن نژاد به شناسنامه 
شماره 24419 كدملي 1282714759 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر  1/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 92/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4444 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی )سهم 

االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شماره 12119 مورخ 96/10/21 هیات اول خانم صدیقه حسن نژاد به شناسنامه 
شماره 228 كدملي 1291160930 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر 1/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 92/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4444 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی )سهم 

االرث نامبرده از پدرش( مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شــماره 4009734 مورخ 95/07/28 هیات اول خانم مهرانگیز دل پرستاران به 
شناسنامه شماره 602 كدملي 1816559989 صادره اصفهان فرزند علي اكبر بر ششدانگ 
یکباب مغازه  به مســاحت 25.84 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای علی 

عباسپور خریداری شده است.
8-  رای شماره 13505 مورخ 96/12/19 هیات اول آقاي  مسعود شهریاري به شناسنامه 
شماره 1049 كدملي 1288847297 صادره مركزي فرزند عزیزاهلل بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 106/10 مترمربع پالك شــماره 94 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

غالمعلی دانشمند دیزیچه خریداری شده است.
9- رای شماره 13485 مورخ 96/12/16 هیات اول آقاي  امیر مسعود عطایي به شناسنامه 
شــماره 1490 كدملي 0041348052 صادره تهران فرزند محمد برســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 28/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 58 فرعي 
از 4484 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی  مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 13486 مورخ 96/12/16 هیات اول آقاي سعید احمدي به شناسنامه 
شماره 126 كدملي 1110667078 صادره فالورجان فرزند محمد علي  برسه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 28/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره 58 فرعي 
از 4484 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی  مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
11- رای شماره 13301 مورخ 96/12/07 هیات اول آقاي عباسعلي ریحاني به شناسنامه 
شماره 367 كدملي 1288580312 صادره اصفهان فرزند مانده علي ششدانگ یکبابخانه 
مخروبه به مساحت 141 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3398 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
12- رای شــماره 13490 مورخ 96/12/16 هیات اول آقاي محمد عبادي دهاقاني به 
شناسنامه شــماره 321 كدملي 5129617657 صادره دهاقان فرزند بهرام بر ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای سه - بیستم اعیانی آن به مساحت 74/70 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 41 فرعي از 4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانمها توران و ایران صالحی اشترجانی 

خریداری شده است.
13- رای شــماره 226 مورخ 97/01/21 هیات اول آقاي فرج اله مجیدي دستگردي به 
شناسنامه شماره 100 كدملي 1288594992 صادره اصفهان فرزند اسداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 212.5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 98 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 12807 مورخ 96/11/14 هیات اول آقاي رضا زارعي به شناسنامه شماره 
1227 كدملي 1284610314 صادره اصفهان فرزند اســداله برششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 46/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2664 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 

است.
15- رای شــماره 23 مورخ 97/01/08 هیات اول آقاي علي لطفي به شناسنامه شماره 
23625 كدملي 1282706081 صادره اصفهان فرزند محمود بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 162/92 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای فتح اله 

لطفی خریداری شده است.
16- رای شــماره 77 مورخ 97/01/15 هیات اول آقاي فریدون یگانگي دستگردي به 
شناسنامه شماره 6 كدملي 6339800076 صادره شهركرد فرزند نعمت اهلل بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب كارگاه به مساحت 206/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
151 فرعي از 4483- اصلــي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای ایازاله تشــکر و ورثه ی مرحوم كاووس 

تشکرخریداری شده است.
17- رای شماره 76 مورخ 97/01/15 هیات اول آقاي  ایاز تشکر به شناسنامه شماره 217 
كدملي 2410885330 صادره آباده فرزند علي بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
كارگاه  به مساحت 206/60 مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
18- رای شــماره 13127 مورخ 96/11/26 هیات اول خانم زهرا صابر دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 1270642197 كدملي 1270642197 صادره فرزند اكبر بر دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي 
از4373 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
19- رای شماره 13126 مورخ 96/11/26 هیات اول آقاي علیرضا نامدار دستجردي به 
شناسنامه شماره 5904 كدملي 1292768800 صادره اصفهان فرزند محمد برچهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 161/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 فرعي 
از4373 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
20- رای شماره 20789 مورخ 94/12/26 هیات اول  آقاي حمید جوانمردي به شناسنامه 
شــماره 6291 كدملي 1110232896 صادره فالورجان فرزند محمدتقي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 192/60 مترمربع پالك شــماره فرعي 341 از5000- اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
21- رای شماره 18 مورخ 97/01/08 هیات اول آقاي احمدرضا مصدقیان به شناسنامه 
شماره 19449 كدملي 1282663836 صادره اصفهان فرزند عبدالعلي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ  مغازه و رستوران به استثنای بهای ثمنیه اعیانی سه- بیستم آن به مساحت 

175/64 مترمربع مفروزی از پالك شــماره41 فرعــي از 4999 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
22- رای شماره 17 مورخ97/01/08 هیات اول آقاي محمدرضا مصدقیان به شناسنامه 
شــماره 459 كدملي 1288750641 صادره اصفهان فرزند عبدالعلي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه و رستوران به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی سه- بیستم آن به 
مســاحت 175/64 مترمربع مفروزی از پالك شــماره41 فرعي از 4999 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
23- رای شــماره 12468 مورخ 96/11/01 هیات اول آقاي محمدرضا نظریان حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 1038 كدملي 1288829434 صادره اصفهان فرزند حسین بر 
سه ئانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 142/86 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره3037 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
24- رای شماره 12469 مورخ  96/11/01 هیات اول خانم اكرم جوشقاني حسین آبادي 
به شناسنامه شــماره 592 كدملي 1288897332 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول  بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه. به مساحت 142/86 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره3037 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
25- رای شماره 11801 مورخ 96/10/13 هیات اول  آقاي ابراهیم شریفیان دستجردي به 
شناسنامه شماره 24264 كدملي 1282711806 صادره اصفهان فرزند احمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 225/28 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 3564 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
26- رای شماره 13433 مورخ 96/12/14 هیات اول آقاي مرتضي شریفیان دستجردي 
به شناسنامه شماره 35 كدملي 1288699883 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 228/83 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3784 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
27- رای شــماره 13464 مورخ 96/12/15 هیات اول آقاي  فتح اله كیاني به شناسنامه 
شــماره 2774 كدملي 4621104233 صادره شــهركرد فرزند ســبزعلي بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 78/31 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقای سیدمرتضی هاشمی دنبه خریداری شده است.
28- رای شــماره 12686 مورخ 96/11/09 هیات اول آقاي محمد رئیسي دستنائي به 
شناسنامه شماره 21 كدملي 6339643515 صادره فرزند عزیزاهلل بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 106/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف 

آقایان جععفر ، رمضان ، محمود و رضا دهقانی خریداری شده است.
29- رای شماره 13592 مورخ 96/12/24 هیات اول آقاي عبدالرسول شاكریان قهفرخي 
به شناسنامه شماره 73 كدملي 4622514680 صادره فرخ شهر فرزند رضا بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت62/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4 فرعي از3027 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
30- رای شماره 41 مورخ 97/01/14 هیات اول آقاي احمدرضا محمد علي دستگردي به 
شناسنامه شماره 881 كدملي 1288991533 صادره اصفهان فرزند اسداله بر ششدانگ 
یکباب ساختمان )مغازه و انبار( به مســاحت 147/17 مترمربع مفروزی از پالك شماره   
4345 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31- رای شــماره 220 مورخ 97/01/21 هیات اول آقاي عباس حســن پورخادمي به 
شناسنامه شماره 45119 كدملي 1280340142 صادره فرزند حبیب اله بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3289 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
32- رای شــماره 209 مورخ 97/01/21 هیات اول  آقاي رســول حسن پورخادمي به 
شناسنامه شماره 45120 كدملي 1280340134 صادره اصفهان فرزند حبیب اله بر 2/5 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
3289 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
33- رای شــماره  219 مورخ 97/01/21 هیات اول خانم تهمینه ارغوان به شناســنامه 
شماره 1874 كدملي 1288961731 صادره اصفهان فرزند غالمرضا بر 0/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3289 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه 

از طرف  آقای رسول حسن پورخادمي  خریداری شده است.
34- رای شماره 13631 مورخ 96/12/27 هیات اول آقاي غالمعلي سعادت به شناسنامه 
شــماره 116 كدملي 2411220863 صادره صغاد فرزند مصطفي بر ششــدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 72/20 مترمربع مفروزی از  پالك شماره1193 فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
35- رای شــماره 3039 مورخ 96/03/31 هیات دوم آقاي  محمدعلي رحمانیان حسین 
آبادي به شناسنامه شماره 1334 كدملي 1288832397 صادره اصفهان فرزند نصراله در 
سه دانگ مشاع باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ یکبابخانه به مساحت118/95 
مترمربع پالك شــماره  3106 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
36- رای شماره 3044 مورخ 96/03/31 هیات اول خانم مریم السادات طباطبائي فخار به 
شناسنامه شماره 23491 كدملي 1282704281 صادره اصفهان فرزند سید محسن در سه 
دانگ مشاع باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/95 
مترمربع پالك شــماره  3106 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
37- رای شــماره 13575 مورخ 96/12/23 هیات اول خانم نسرین محمد علي بیگي به 
شناسنامه شماره 210 كدملي 3051131407 صادره كرمان فرزند عباس بر 0/75 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي 
از 2965 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
38- رای شماره 13574 مورخ 96/12/23 هیات اول خانم سیمین محمد علي بیگي به 
شناسنامه شماره 83 كدملي 2991528974 صادره كرمان فرزند عباس  بر 0/75 دانگ 
مشاع  از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي 
از 2965 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
39- رای شــماره 13573 مورخ 96/12/23 هیات اول خانم فردوس نقوي به شناسنامه 
شــماره 8 كدملي 1249858161 صادره انارك فرزند حبیب اله  بر 0/75 دانگ مشاع  از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2965 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
40- رای شــماره 13572 مورخ 96/12/23 هیات اول اقاي حمید محمدعلي بیگي به 
شناسنامه شماره 72 كدملي 2991407298 صادره كرمان فرزند عباس بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2965 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
41- رای شــماره 13576 مورخ 96/12/23 هیات اول خانم ناهید محمد علي بیگي به 
شناسنامه شماره 228 كدملي 3051147567 صادره رفســنجان فرزند عباس بر 0/75 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 194/15 مترمربع مفروزی از  پالك شماره  
2965 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
42- رای شماره 12825 مورخ 96/11/14 هیات اول آقاي عباسعلي ابراهیمي دستجردي 
به شناسنامه شــماره 18056 كدملي 1292890207 صادره اصفهان فرزند سیف اهلل  بر 
1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/16 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره103 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  خانم عزت گارماسه دستجردی خریداری شده 

است.
43- رای شماره 12824 مورخ 96/11/14 هیات اول آقاي مهدي ابراهیمي دستجردي 
به شناسنامه شماره 1270756338 كدملي 1270756338 صادره اصفهان فرزند سیف 
اله بر سه دانگ مشاع  از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 175/16 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره103 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف  خانم عزت گارماسه دستجردی خریداری 

شده است.

44- رای شماره 12822 مورخ 96/11/14 هیات اول خانم منیر السادات فیاض دستجردي 
به شناسنامه شماره 22077 كدملي 1292138051 صادره اصفهان فرزند سید كمال بر 
1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/16 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره103 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم عزت گارماسه دستجردی خریداری شده 

است.
45- رای شماره 3085 مورخ 96/04/01 و رای اصالحی شماره 13645 مورخ 96/12/28 
هیات اول آقاي خسرو شفیعي برنجگاني به شناسنامه شماره 350 كدملي 1817839330 
صادره آبادان فرزند محمد قلي بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 232/16 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای محمد ابراهیم هادیان خریداری 

شده است.
46- رای شــماره 4000433 مــورخ 97/01/29 هیات اول آقاي عباس غبیشــاوي به 
شناسنامه شماره 1250 كدملي 1818071738 صادره فرزند حنون بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 58/73 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای 

حیدر نظری خریداری شده است.
47- رای شماره 4000442 مورخ 97/01/29 هیات اول خانم زهره صفریان دستجردي 
به شناســنامه شــماره 2213 كدملي 1288925492 صادره اصفهان فرزند تقي  بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90/88 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
82-83-84 فرعي از 4485 اصلــي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم عصمت مهندس دســتگردی 

خریداری شده است.
48- رای شماره 4000441 مورخ 97/01/29 هیات اول آقاي مرتضي محمد رضائي به 
شناسنامه شماره 34 كدملي 1288789025 صادره اصفهان فرزند علي بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 90/88 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 84-83-82 
فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم عصمت مهندس دستگردی خریداری شده است.
49- رای شماره 4000445 مورخ 97/01/29 هیات اول آقاي محسن شکیبا به شناسنامه 
شماره 7426 كدملي 1140636642 صادره درچه فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 125/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف اقای غفار لطفی 

خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/02/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/03/03

م الف: 3605 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/488 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی كوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
كالســه پرونده 2136/91 حل 12 ، وقت رسیدگی ســاعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 
1397/3/21، مشخصات خواهان: مهری شیخی فرزند حسن به نشانی خمینی شهر چهار 
راه شریعتی خ 17 شهریور ك 39 پ 74، مشخصات خوانده: محمود امیرحاجلو، خواسته و 
بهای آن: مطالبه،  گردش كار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار 
وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا 
در اجرای قانون مذكور خالصه دادخواست و مستندات یك نوبت آگهی می گردد خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 182 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یك( )164 كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

2/489 شماره: 503/96 به موجب رای شــماره 1784 تاریخ 96/9/22 حوزه 4 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر كه قطعیت یافته اســت محکوم علیه شایان بابایی 
فرزند محمود به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هجده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت یك میلیون و پانصد و بیســت و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق محکوم له بهمن موحدی فرزند اســدا... به نشانی نجف آباد بلوار 
بسیج به سمت دانشگاه مسجد حاج یوســف كبابی ایران  و پرداخت نیم عشر دولتی رای 
صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین كه 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 كند كه اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
م الف:548 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یك شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )183 كلمه، 2 كادر(
مزایده

2/490 در پرونده های 961470 و 950756 و 970204 آقایان محســن نمازیان و امیر 
نمازیان محکوم به پرداخت جمعا 3/421/935/324 ریال در حق محکوم لهم احمد روح 
اللهی و مهدی محمدی و مبلغ 168/275/764 ریال بابت نیم عشر  اجرا صادر شده است 
محکوم لهم در قبال طلب خود یك پالك ثبتی از محکوم علیه توقیف نموده اســت كه 
مشخصات مال مذكور كه توسط كارشناس برآورد شده است بدین شرح است. مشخصات 
مال توقیفی: پالك ثبتی 99/112 كارخانه ای واقع در خمینی شهر خ اشرفی اصفهانی بین 
كوچه پاسارگاد و كوچه 139 سنگبری نمازیان دارای عرصه 2990 متر مربع و چند اتاق 
متروكه و اسکلت از نوع خرپای فلزی با سقف شیروانی- دیوارهای باربر- درب و پنجره 
پروفیلی كه محکوم علیه مالك بیست و هفت حبه از 72 حبه ششدانگ معادل 1121/25 
متر مربع كه ارزش كل ششــدانگ 22/425/000/000 ریال برآورد شده و ارزش سهم 
محکوم علیه 8/409/375/000 ریال برآورد شده است نظریه طبق قانون ابالغ و مصون 
از اعتراض مانده است این اجرا قصد فروش اموال مذكور به میزان سهم محکوم علیه از 
طریق مزایده را دارد. محل برگزاری مزایده: دادگســتری شهرستان خمینی شهر، تاریخ 
مزایده: پنج شــنبه 97/03/10 ســاعت 10 صبح، محل بازدید: خمینی شهر محل وقوع 
امالك، كسانی كه مایل به شــركت در مزایده می باشند می بایســت درخواست كتبی 
خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احــکام مدنی تحویل تا ترتیب بازدید از ملك 
مذكور داده شود و كسانی كه مایل به شركت در مزایده می باشند می بایست در روز انجام 
مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشــند تا در صورت برنده شدن در مزایده 
به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یك ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی وجه را به 
 حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از كســر هزینه های مزایده ضبط می گردد. 
 م الــف: 543 اجــرای احکام حقوقــی دادگســتری خمینــی شــهر )309 كلمه، 

3 كادر(
ابالغ اجرائیه

2/491 شماره پرونده: 139604002121000367/1 شماره بایگانی پرونده: 9600480 
شــماره آگهی  ابالغیه: 139603802121000086 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9600480 بدین وسیله به آقای امیر حسن پور، نام پدر: مرتضی، تاریخ تولد: 1364/01/31 
شماره ملی 1141351404 شماره شناسنامه 216 به نشانی خمینی شهر بلوار باغبان چهار 
راه دولت مصالح فروشی ابالغ می شود كه شهرداری مركزی خمینی شهر جهت وصول 
مبلغ 11/610/000 ریال به اســتناد رای كمیسیون شــهرداری شماره 96/2/15703- 
1396/11/24 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9600480 در این 
اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/12/08 مامور، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده،  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یك مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی كه روز ابالغ محسوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 536 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

خمینی شهر)160 كلمه، 3 كادر( 
ابالغ رای

2/492 كالســه پرونده 96/2378 شــماره دادنامه: 229 - 97/2/15 مرجع رسیدگی: 
شعبه 4 شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: محمدرضا رحیمی فرزند صدر به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نبش ك 123 منزل اول سمت چپ، خوانده: رضا 
احمدی فرزند غالمعلی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه حواله، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:در 
خصوص دعوی  آقای محمدرضا رحیمی فرزند صدر به طرفیت آقای رضا احمدی فرزند 
غالمعلی به خواسته مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال وجه نقد بابت 2 فقره حواله به شماره 
های 390123 به مبلغ 3/000/000 ریال و  818376  )قرض الحســنه حجت( به مبلغ 
10/000/000 ریال )موسسه قوامین( بانضمام خسارات دادرسی و خسارت  تاخیر تادیه 
نظر به مفاد دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت 
آن و با توجه به  عدم حضور خوانده در جلسه شورا و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و 
وجود اصل سند مستند دین در ید خواهان كه داللت بر مشغولیت ذمه خوانده می نماید و با 
احراز اشتغال ذمه و استصحاب دین، خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  9 و 

18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ســیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
232/500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای  صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس 
از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاكم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر 
می باشد م الف:550 شــعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یك شورای حل اختالف خمینی 

شهر )309 كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/474 شــماره:1397/04/488695-1397/2/15 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین 
معروف خرمنگاه  پالك شماره 753 فرعی از 52- اصلی واقع در وشوشاد جز بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای رضا حاجی باقری فرزند ابراهیم در 
جریان اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینك بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1397/03/09  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:62 اداره ثبت اسناد و 

امالك نطنز )138 كلمه، 2 كادر(
مزایده

2/475 دایره اجرای احکام حقوقی دادگســتری دهاقان در پرونده كالســه 12/92 اجرا 
محکوم له محمد رحیم كریمی فرزند رضاقلی به طرفیــت محمد مرادی فرزند اله داد به 
خواسته مطالبه در نظر دارد جهت استیفای حقوق محکوم له سه دانگ منزل مسکونی به 
پالك ثبتی 93/170 واقع در روســتای دزج خیابان اصلی بن بست شهید باهنر 3 پالك 
220 معادل دویست میلیون ریال تقویم گردیده و دارای سند در اجاره هیچ فردی نمی باشد 
و قیمتی كه مزایده از آن شروع می گردد مبلغ دویست میلیون ریال می باشد را از طریق 
مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده روز پنج شنبه 1397/3/10 ساعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام حقوقی دادگستری دهاقان برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل 
از مزایده به آدرس روستای دزج مراجعه و از ملك مورد مزایده بازدید نمایند خریدار كسی 
است كه باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یك ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از كسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
 خواهد شد و شــخص قبل از وی كه باالترین قیمت را پیشــنهاد نموده برنده محسوب 
 می گــردد.  م الف:97/45 اجرای احکام حقوقی دادگســتری دهاقــان )209 كلمه، 

2 كادر(
ابالغ رای

2/493 شماره دادنامه :9609970351502176 شماره پرونده: 9609980351500996 
شماره بایگانی شــعبه: 961136 خواهان: آقای ولی اله كیانی هرچگانی فرزند مهدی با 
وكالت آقای مالك نصیری هرچگانی فرزند جواد به نشانی اصفهان- خ چهارباغ باال خیابان 
شریعتی بعد از دنیای گل پالك 110 طبقه سوم، خواندگان: 1- آقای محسن كریمی به 
نشانی استان البرز شهرستان كرج میدان استاندارد رزكان روبروی تعمیرگاه قطار نمایشگاه 
پایتخت )بزرگ( كدپستی 1987122589، 2- آقای ساعد یزدخواستی فرزند غالمحسین 
به نشانی اصفهان خ زینبیه 16متری طالقانی نمایشگاه باران كدپستی 8178632145، 
3- آقای محمدرضا قهرمانی فرزند ضیغمعلــی با وكالت آقای نظام جعفری فرزند محمد 
به نشانی استان البرز شهرستان كرج شــهر كرج گوهر دشت رجائی شهر بلوار شهرداری 
خیابان 13 غربی پالك 16 واحد 1، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- الزام به 
تنظیم سند خودرو، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه: آقای ولی ا... كیانی هرچگانی 
فرزند مهدی با وكالت آقای مالك نصیری هرچگانی به طرفیت آقایان محمدرضا قهرمانی 
فرزند ضیغمعلی، محسن كریمی و ســاعد یزدخواستی فرزند غالم حسین دادخواستی به 
خواسته الزام به تنظیم سند خودرو یك دســتگاه رنومگان رنگ زغالی به شماره انتظامی 
831 ب 17 ایران 68 مقوم به دویست میلیون و ده هزار ریال تقدیم و مدعی است به موجب 
قرارداد مورخ 1396/1/31 یك دستگاه خودرو رنو مگان رنگ زغالی متالیك را از خوانده 
ردیف سوم )آقای ساعد یزدخواستی( خریداری و ثمن معامله طبق ماده 13 قرارداد و ظهر 
آن پرداخت شده است. آقای ساعد یزدخواستی نیز از آقای محسن كریمی و آقای محسن 
كریمی از آقای محمدرضا قهرمانی خریداری نموده است. آقایان محسن كریمی و ساعد 
یزدخواستی علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلســه رسیدگی شركت نکرده و ایرادی 
نسبت به ادعای خواهان ننموده اند آقای نظام جعفری به وكالت از آقای محمدرضا قهرمانی 
معرفی و در دفاع ضمن رد ادعای فروش خودرو توســط موكل و ایراد نسبت به عدم ارائه 
قراردادی بین موكل با آقای محسن كریمی مدعی است علیه آقای كریمی شکایتی مبنی 
بر خیانت در امانت تنظیم و در دســت اقدام دارد باید گفت: 1- درست است كه قراردادی 
بین آقایان محمدرضا قهرمانی و محسن كریمی از یك سو و محسن كریمی با آقای ساعد 
یزدخواستی ارائه نگردیده اما با توجه به اینکه بیع واقع می گردد به ایجاب و قبول و اینکه 
تاكنون از هیچ مرجعی حسب درخواست مالك رسمی خودرو توقیف یا بازداشتی نسبت به 
خودرو صورت نگرفته كه این امر ظهور بر فروش خودرو توسط نامبرده به  آقای محسن 
كریمی دارد و ســایر قراردادها نیزمورد ایراد واقع نشــده و بیمه نامه به نام خواهان است 
همچنین كارت خودرو و ماشین نیز در تصرف نامبرده می باشد از طرفی وكیل خوانده آقای 
نظام جعفری ادعا نموده كه شکایتی علیه آقای محسن كریمی در دست اقدام است مبنی 
بر خیانت در امانت كه تاكنون هیچ گونه گواهی مبنی بر طرح شکایت به این مرجع ارائه 
ننموده است لذا با عنایت به اینکه عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و 
قائم مقام آنها الزم االتباع است با احراز رابطه قراردادی بین خواهان با خواندگان و به اجازه 
حاصل از مواد 198-515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 10-219 و 220 قانون مدنی 
آقای محمدرضا قهرمانی ملزم به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی و انتقال مالکیت 
خودرو موصوف به آقای ولی ا... كیانی هرچگانی به انضمام پرداخت كلیه خسارات دادرسی 
از جمله هزینه دادرسی به مبلغ پنج میلیون و ششــصد و هفتاد و دو هزار و سیصد و پنجاه 
ریال و حق الوكاله وكیل می باشد. رای صادره نســبت به آقایان محسن كریمی و ساعد 
یزدخواستی غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاكم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. همچنین رای صادره نسبت به آقای محمدرضا قهرمانی حضوری 
و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 1047 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )662 كلمه، 7 كادر(  
ابالغ رای

2/494 شماره دادنامه :9609976797903402 شماره پرونده: 9609986797901363 
شماره بایگانی شعبه: 961373 خواهان: آقای رسول صادقی فرزند محمود به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ آیت اله كاشانی روبروی بیمارســتان كاشانی شركت كاوشگر 
رایانه، خوانده: آقای مجتبی اله دادیان فرزند علی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چك، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا:  در خصوص دعوی 
آقای رسول صادقی فرزند محمود به طرفیت آقای مجتبی اله دادیان فرزند علی به خواسته 
مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال وجه دو فقره چك به شماره های 971885 مورخ 96/6/30 
و 971891 مورخ 96/6/30 به عهده بانك ملی ایران به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چك و گواهی عدم پرداخت آن بقای اصول 
مستندات در ید خواهان كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی درجلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به مــاده 2 قانون صدور چك و 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/500/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/283/750 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چکها 1396/6/30 تا تاریخ وصول كه محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم عمومی اصفهان 
خواهد بود. م الف: 976 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید 

حججی( )305 كلمه، 3 كادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

2/516 نظر به اینکه خواهان مهدی میرزائی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
مهدی سریع كار به مجتمع شــوراهای حل اختالف آران و بیدگل واقع در خیابان  نواب 
صفوی تقدیم كه پس از ارجاع به شعبه سوم به كالســه 3/1001/96 ثبت و برای تاریخ 
یکشنبه 97/4/17 ساعت 18/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده.از آنجاییکه خوانده فوق 
الذكر مجهول المکان بوده لذا با تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امــور مدنی مراتب به نامبــرده ابالغ می گردد كه در وقت مقرر در جلســه 
دادرسی حاضر شــوند، ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلســه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ان به دفتر شورامراجعه نماید. انتشار این آگهی به منزله 
 ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود .
  م الف: 27 رئیس شــورای حل اختالف شــعبه ســوم آران و بیــدگل )144 كلمه،

 2 كادر(  
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جهان پیشنهاد سردبیر:

چین رکورد دار خرید 
اینترنتی در جهان شد

با توسعه شــبکه اینترنت سراســری در چین 
و اســتفاده از نرم افزارهــای تلفــن همراه در 
این کشور، بیشــتر مردم چین دیگر نیازی به 
حمل پــول نقد برای خرید ندارنــد. تازه ترین 
بررسی های صورت گرفته در این کشور نشان 
می دهد که نزدیک به 85 درصد از مردم چین 
با اســتفاده از اینترنت و تلفن های همراه خود  
بدون اســتفاده از پول نقد خریــد می کنند. 
همین مسئله موجب شده است مردم، کمتر به 
بانک ها مراجعه کنند و استفاده از نرم افزارهای 
تلفن های همراه مانند »ویچت« و »جیرفوبایو« 
به آنها امکان می دهــد از اینترنت و به صورت 
آنالین خرید کرده و قبوض برق، آب و تلفن را 
بپردازند، حتی معامالت تجاری شرکت هایشان 

را در همین نرم افزارها مدیریت کنند.

در نظرســنجی که روزنامه مردم چین به آن 
اشــاره کرده آمده اســت، حدود 84 درصد از 
مردم نمی خواهند پول نقد همراه داشته باشند 
و فقط 4 درصد گفته اند بایــد وجه نقد همراه 
ببرند. فقط شمار کمی گفته اند داشتن پول نقد 
برای شان مطلوب است.در این نظرسنجی که 
از شش هزار نفر یا بیشتر، در 326 شهر و منطقه 
چین انجام شده اســت، اغلب آنان گفته اند که 
با خیال آسوده از نرم افزارهای اینترنتی و تلفن 

همراه برای خرید استفاده می کنند.

آیا هند در تجارت الکترونیک 
از چین پیشی می گیرد؟

پتانســیل های متنوع و قدرتمنــد تجاری و 
اقتصادی هند، نویدبخش آینده  بسیار روشن 
حوزه  تجارت الکترونیک این کشــور است. در 
آینده، بازار تجارت الکترونیک کشور هند حتی 
از چین نیز بزرگ تر می شــود و به اقتصاد این 
کشــور کمک می کند بر ناکارآمدی های سایر 

بازارهای خود نیز غلبه کند. 
»پورتر اریسمن« نویسنده  کتاب »شش  میلیارد 
خریدار«، درمقاله  جدید خود می نویسد: باتوجه 
به نرخ رشد چشــمگیر تجارت الکترونیک در 
هند، این کشــور می تواند بــه »چین بعدی« 
تبدیل شــود؛ اما این اتفاق بیــش ازآنچه فکر 
می کنیم بــه زمان نیاز دارد؛ زیــرا بازار هند با 
مقاومت و اصطکاک بیشــتری روبه روســت. 
او می گوید: در بلندمدت همیــن ناکارایی ها، 
بزرگ ترین فرصت کســب وکار را پیش روی 
کارآفرینان هندی قرار می دهد. زمانی که این 

کارآفرینان مشکالت زیرساختی را حل کنند، 
تجارت الکترونیک در هند نقش بسیار مهم تری 

را نسبت به چین ایفا می کند.

تالش چینی ها برای تعلیق 
محدودیت صادرات 
فناوری های آمریکایی

دیجیتال ترنــدز، براســاس دســتورالعمل 
صادرشــده توســط وزارت بازرگانــی آمریکا 
می گویــد: هیچ شــرکت فنــاوری آمریکایی 
حق صــادرات محصوالت و تولیــدات خود را 
به زد.تی. ای چین ندارد.زد. تــی. ای از جمله 
بزرگ ترین شــرکت های مخابراتی چین است 
که گوشی های هوشــمند و برخی محصوالت 
همراه دیگر نیز تولید می کند. همکاری با ایران 
و کره شمالی از جمله دالیل تحریم زد. تی. ای 
بوده است. عالوه بر این، شرکت یادشده با برخی 
مشــکالت امنیتی نیز در انگلیس مواجه شده 
است. حال زد. تی. ای دادخواستی را به وزارت 
بازرگانی آمریکا ارائه کرده و خواستار تعلیق این 
تحریم شده تا شرکت های آمریکایی صادرات 

خود را به آن از سر بگیرند.
در ماه هــای اخیــر، دولــت آمریــکا رویه ای 
ســختگیرانه را در برابر شــرکت های فناوری 
چینــی در پیــش گرفتــه، حتــی فــروش 
گوشــی های ســاخت زد. تــی. ای و هواوی 
 در فروشــگاه های نظامــی ایــاالت متحــده

 ممنوع شده است.

اخبار

انتقال اطالعات محرمانه 
دیجیتالی امن می شود

شرکت »توشیبا« مدعی یافتن روشی کامال ایمن 
برای انتقال پیام های رمزگذاری شده در فضای 
مجازی با اســتفاده از قوانین مکانیک کوانتومی 

شده است.
 در قالب این روش کــه رمزگذاری کوانتومی نام 
گرفته، بیت ها یــا ذرات حاوی اطالعات در قالب 

پروتون های مجزا منتقل می شــوند که خواندن 
داده هــای ذخیره شــده در آنها بــدون برجای 

گذاشتن ردپای دیجیتال ممکن نخواهد بود.
از همین رو، هرگونه تالش هکرها برای ســرقت 
و مشــاهده این گونه اطالعات قابــل ردگیری و 
مشاهده بوده و تالش های همراه با خطا و آزمون 
این افراد نیز به طور دقیق امکان بررسی خواهد 
داشــت. توشــیبا از این روش رمزگذاری داده با 
موفقیت بــرای انتقال اطالعات در یک مســیر 
55۰ کیلومتری استفاده کرده و امیدوار است در 
آینده،آن را در مسیرهای فیبرنوری دیگری نیز 

مورد بررسی و آزمایش قرار دهد.

چشمان انسان به زودی به 
فناوری لیزر مجهز می شود

محققان دانشگاه »َســنت اندروز« در اسکاتلند 
اعالم کردند روی پروژه جدیدی با نام »غشــاء 
فوق باریک لیزری« کار می کنند. این دانشمندان 
بر این باورند که محصول نهایی ســاخته شــده 

براساس این پروژه تحقیقاتی، می تواند به صورت 
کامال ایمن در چشــمان انســان مورد استفاده 
قرار گیــرد. نقل از »پی ســی ورلد«، این ابداعی 
فوق العاده به شمار می رود، زیرا اگر چنین فناوری 
تولید و وارد بدن انسان شود، در آینده نه چندان 
 دور چشــمان انســان می تواند قــدرت لیزری

 داشته باشد.
البته مطابق جزئیات اعالم شده، این قدرت لیزری 
به گونه ای نیســت که مانند فیلم هــای علمی-

تخیلی به سمت دشمنان شــلیک و آنها را از پا 
درآورد. محققان در این خصوص توضیح داده اند 
که فناوری جدید آنــان در زمینه های امنیتی، 
تصویربرداری پزشکی و بیوفوتنیک کاربرد دارد. 
همچنین گفته شده لیزرهایی که از این طریق، 
وارد چشم انسان می شــوند می توانند در قالب 

لنزهای طبی مورد استفاده قرار گیرند.
»مالت گاتر«، از پروفسورهای دانشکده فیزیک 
و نجوم در این دانشگاه توضیح داد: »تالش های 
مــا نقطه عطــف جدیــدی در زمینه توســعه 
لیزر بوده؛ به ویــژه چگونگی اســتفاده ایمن از 
 لیزر در بدن انســان را به طــول کامل متحول

 کرده است.«

براساس گزارش وب سایت تک کرانچ، این شرکت در حال آزمایش قابلیتی است که به برخی از کسب و کار های 
واقع در آمریکا و بریتانیا، اجازه  دریافت پرداخت ها را از درون اپلیکیشن می دهد. فعال ویژگی یادشده تنها برای 
رزرو میز در رستوران، قرار مالقات در یک سالن و خرید بلیت برای تماشای فیلم یا ورود به رویدادها فعال است. 
در بخشی که مربوط به خرید و فروش می شود، هم اکنون برچســب هایی در اینستاگرام قرار گرفته که برای 
مشخص  کردن اقالم فروشی درون تصاویر در نظر گرفته شده است. فروشنده ها به راحتی می توانند روی اقالم 

موردنظرشان قیمت گذاری کنند و لینکی را برای هدایت به صفحه  خرید قرار دهند

 اینستاگرام به زودی 
امکان رزرو رستوران 
و خرید بلیت سینما را 

فراهم می کند 

خبر
؟؟؟؟؟

از زمان پیداش کامپیوترهای اداری و خانگی، همواره کاربران به دنبال رایانه های سریع تر، کوچک تر و با 
مصرف انرژی کمتر بوده اند. از خصوصیات اصلی مینی پی سی های لوپ اندازه کوچک، سرعت باال و به طبع 
مصرف برق بسیار کمتر است. متوسط مصرف برق دســکتاپ ها در ایران 3۰۰ وات به باال است ولی مینی 

پی سی ها 3۰ تا 5۰ وات مصرف می کنند
 با تهیه  مینی پی ســی های لوپ، عمال قدرت پردازش یک رایانه  رومیزی کامل را همراه با صرفه جویی در 
مصرف برق و فضای اشغال شده روی میز کارتان خواهید داشت، حتی مقداری از مدل های مینی پی سی 
امکان نصب پشت مانیتورهای دارای استاندارد VESA را دارد؛ در نتیجه تقریبا هیچ فضایی از میز کار شما 
اشغال نخواهد شد. از نظر قیمت هم مبلغی به مراتب کمتر می پردازید. ضمنا نگه داری و تعمیرات مینی 
پی سی ها هم به شدت ساده تر و راحت تر است و حتی گرد و غبار هم تاثیر کمتری روی کارایی آنها دارد. 

درگاه های ارتباطی این مینی پی سی ها تمام نیازهای شــما را برای اتصاالت مانیتور USB و حتی پورت 
Serial مرتفع می کند.

طراحی زیبا و چشــم نواز در این ســری از محصوالت لوپ، زیبایی خاصی به میزکار یا محیط خانه شما 
می دهد، حتی می توانید با استفاده از خروجی HDMI تلویزیون منزل خود را تبدیل به یک رایانه کنید. 
مینی پی سی های لوپ برای سازمان ها، شرکت ها، مدارس و منازل بهترین گزینه است و می توانید بر اساس 
درخواست و نیاز ظرفیت های مختلفی از RAM , HARD DISK , SSD را داشته باشند، حتی می توان دو 

هارد دیسک هم زمان برای ترکیب حجم و سرعت روی آنها قرار داد.
پشتیبانی از جدیدترین سیستم عامل ویندوز از دیگر قابلیت این رایانه های کوچک است و قدرت پردازشی 

آنها با رایانه های رومیزی کامال برابری می کند.
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فناوری

؟؟؟؟

درخشش چشــم گربه در شــب امری منطقی و علمی است. علت 
tape� »درخشش چشم گربه در شب این است که یک بافت به نام 

tum lucium«  در پشت شبکه  چشم این حیوان وجود دارد که در 
مکان های تاریک به مثابه  یک آینه عمل می کند؛ یعنی نور را بازتاب 
می دهد و سبب می شود که گربه بتواند در محیط تاریک چیزها را 
ببیند. در واقع این بافت نه همچون یک آینه بلکه مانند یک چراغ 
قوه عمل می کند.چشم ما انسان ها فاقد این بافت است و به همین 
دلیل است که در شب درخششی در چشــمان  ما نیست. البته اگر 
بخواهیم از دیدگاه تکاملی به ماجرا نگاه اندازیم نیز دلیلی برای وجود 
چنین بافتی در چشم انسان وجود ندارد؛ زیرا انسان و چشمان اش با 

استفاده در روز سازگار شده اند، نه شب. اما با این حال ممکن است 
این پرسش در ذهن تان ایجاد شود که چشم انسان نیز گاهی برخی 

نورها را بازتاب می دهد، مثال نور فالِش دوربین!

اما این ماجرا نه به خاطر ساختار چشم انسان بلکه به سبب ساختار 
فالش اســت. در واقع فالش به گونه ای طراحی می شود که بتواند 
چیزها را منعکس کند. اگــر دقت کرده باشــید بازتاب نور فالش 
در چشم انسان ها عمدتا قرمز اســت. این امر به آن سبب است که 
به هنگام ورود نور به شبکیه  چشم و برگشــتن و بازتاب خوردن از 
آن، این نور از رگ های خونی چشم عبور می کند. در واقع به سبب 

رگ های داخل چشم است که نور به رنگ قرمز دیده می شود.
اگر تا کنون از درخشش چشــم گربه در شب می ترسیدید یا به هر 
دلیلی نگران می شدید، از این پس می دانید که این درخشش صرفا 

بازتاب نور است.

Ticket�( »به نقل از انگجت، شرکت فروش بلیت»تیکت مستر 
master( در کالیفرنیای آمریکا، در نظر دارد فناوری جدیدی 
ابداع کند که با وجود آن، نیازی به اســتفاده از بلیت فیزیکی یا 

دیجیتالی نباشد.
شــرکت »الیــو نیشــن« )Live Nation(  شــرکت مادر 
تیکت مستر، اعالم کرده که با شرکتی به نام »بلینک آیدنتیتی« 
)Blink Identity( که تخصــص آن در فناوری های مربوط 
به تشــخیص چهره اســت، همــکاری و در پــروژه جدید آن 
سرمایه گذاری کرده است.الیو نیشــن، توضیح داد که شرکت 
بلینک، فناوری تشــخیص چهره را متحول کرده اســت و به 
کاربران این امکان را می دهد که بلیــت دیجیتالی را به تصویر 
خود مرتبط سازند. در وبســایت شرکت بلینک آمده است، این 
سیستم به محض گذشتن کاربر از یک حسگر، تصویر چهره او 
را ثبت می کند. سپس در فاصله کسری از ثانیه، تصویر را با یک 

پایگاه بزرگ داده تطبیق می دهد.
این سیستم آن قدر قوی است 

که حتی مجبور نیســتید 
برای تشخیص تصویر، 
ســرعت خــود را کم 
کنید؛ فقط کافیست 
به آرامــی راه بروید و 
اگر تصویر شما با یکی 
از تصاویر موجود در 
پایــگاه داده مطابقت 

داشته باشد، سیستم به 
طور خــودکار درهای محل 

 مورد نظــر را بــرای ورود
 شما باز می کند.

سیستم تشــخیص چهره هنوز کامل نیســت و عدم تشخیص 
برخی چهره ها موجب می شــود برخی افــراد نتوانند به محل 

موردنظر وارد شوند.  
عالوه بر این »تیکت مستر«، داده هایی در مورد تشخیص چهره 
جمع آوری می کند؛ این مجموعه منبعی احتمالی برای کارهای 

نظارتی دولت خواهد بود.
اگرچــه شــاید مجبــور نباشــیم از ایــده شــرکت هایی 
ماننــد الیــو نیشــن اســتفاده کنیــم، امــا در هــر 
فنــاوری در حــال یــک   حــال، تشــخیص چهــره، 

 توسعه است.

محققان انگلیســی نیز فناوری جدید تشــخیص چهره ابداع 
کرده اند که می تواند در آینده ای نزدیــک جایگزین بلیت های 

کاغذی شود.
 تا به امروز معموال همراه داشتن بلیت موقع سوار شدن به قطار یا 
هواپیما یا هر وسیله حمل و نقل دیگری مالک شناسایی هویت 
مسافران تلقی می شد، اما محققان به تازگی فناوری منحصر 
به فردی ابداع کرده اند که می تواند با تشــخیص چهره و 

بدون نیاز به بلیت، هویت فرد را شناسایی کند.
در فناوری تشــخیص چهره از دو نــور نامرئی و نورهای 
چشمک زن نزدیک به مادون قرمز در سرعت باال استفاده 
می شود که برای گرفتن تصاویر ســه بعدی از چهره با 
جزئیات دقیــق به کار می رود. این فنــاوری حتی قادر 
است جزئی ترین و کوچک ترین اطالعات چهره، شامل 
لک ها و جین و چروک ها را نیز ثبت کند و حتی در شرایطی 
که فرد از عینک استفاده می کند، قادر به شناسایی افراد است 
و تصویر ثبت شــده را با داده های مربوط به مشتری بررسی 
می کند.این فناوری نیاز به اســتفاده از بلیت را برای 
مســافران برطرف می کند به طوری که 
اســکنی از چهره مسافر تهیه 
کــرده و در فرآیند ثبت 
آن را نگه داری می کند 
بنابراین فرد می تواند 
با حســاب کاربری 

آنالین اقدام به پرداخت کند.آزمایشــگاه رباتیک »بریستول« 
چنین فناوری را ابداع کرده اســت و با تامین هزینه های تولید 

و تجاری ســازی محصول، محققان امیدوارند بتوانند تا ســه 
ســال آینده این فناوری را وارد بازار کنند. قرار است ابتدا این 
طرح در خطــوط ویژه، پرســرعت و بــدون محدودیت بلیت 
مورد اســتفاده قرار گیرد.عالوه بر این، فناوری تشخیص چهره 
کاربری های گسترده تری دارد که از آن جمله می توان به استفاده 
در هتل ، بررســی جوانب امنیتی در فرودگاه ها و دسترسی به 
دســتگاه های ای. تی.  ام بدون نیاز به کارت بانــک یا کد پین 
اشاره کرد. در واقع چهره کاربران کلیدی برای انجام هر کاری 
در دنیای مدرن می شــود. ماه گذشته، یک شــرکت فناوری 
انگلیسی به نام Blippar از نخســتین نرم افزار موبایلی جهان 
رونمایی کرد که از نرم افزار تشخیص چهره به منظور شناسایی 
فوری افراد اســتفاده می کند؛ بــه طوری کــه در این فناوری 
از اطالعات آنالین افراد در فیســبوک، توییتر یا اینســتاگرام 
اســتفاده می شــود. طرح ابداعی این شرکت بخشــی از روند 
 »واقعیت افزوده« اســت که تجربه دیجیتال را با دنیای واقعی

 ترکیب می کند. این نرم افزار ســرویس شناسایی تصویری از 
هر چیزی را از نقاشی های مشــهور تا محصوالت فروشگاهی، 
فراهم می کند و اطالعاتی در این زمینه ها را روی صفحه گوشی 

نمایش می دهد.
وقتی این فناوری اقدام به شناسایی اشخاص می کند، اطالعاتی 
از قبیل نام، سن، شغل، سابقه کاری، درآمد و هرگونه اطالعاتی را 
در مورد این شخص در اینترنت جست وجو می کند و روی صفحه 

نمایش داده می شود.

یک شرکت آمریکایی در حال ابداع  سیستم تشخیص چهره است که در صورت موفقیت می تواند جایگزین بلیت شود

سیستم تشخیص چهره؛ جایگزین آینده بلیت ها

دلیل علمی درخشش چشم گربه در شب

عکس  روز 

طرح خالقانه جمع آوری 
پالستیک در اقیانوس 

نخستین دستگاه جمع آوری پالستیک بزرگ 
دنیا پس از سال ها کار، در آینده ای  نزدیک 
به »اقیانوس آرام« انداخته می شود تا کاری 
خالقانه درمورد آلودگی پالستیکی انجام دهد.
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مفاد آراء
2/105 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

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

1- رای شماره 5904 مورخ 96/12/16  آقای سیامک هارون رشیدی   فرزند پرویز  بشماره 
کالسه 1793 و به شماره شناسنامه 1130246892 صادره به شماره ملی 1130246892 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی با طبقه فوقانی به مساحت 143/21 
مترمربع از پالک  616 فرعی از 99  اصلی واقــع در جوی آباد  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ارائه قولنامه از مالک رسمی مختار محمدی طی سند 13410 مورخ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ارائه گواهی حصر وراثت  احمدرضا سلطانی  مالحظه  و محرز گردیده است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
165- رای شــماره 0809 مورخ 97/01/27  آقای احســان آذری   فرزند احمد  بشماره 
کالسه 1344 و به شماره شناسنامه 21781  صادره به شماره ملی 1140217364 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 93  مترمربع  از پالک شماره 
62/3 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شــامل  ارائه قولنامه از ورثه مالک رسمی محمد حســن دباغی مالحظه  و محرز 

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

166- رای شــماره 0812 مورخ 97/01/27  آقــای امین آذری   فرزند احمد  بشــماره 
کالسه 1346 و به شماره شناسنامه 4449  صادره به شماره ملی 1142272532 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 93  مترمربع  از پالک شماره 
62/3 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شــامل  ارائه قولنامه از ورثه مالک رسمی محمد حســن دباغی مالحظه  و محرز 

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

167- رای شماره 0805 مورخ 97/01/27  آقای عماد آذری   فرزند احمد  بشماره کالسه 
1353 و به شماره شناسنامه 1130165590  صادره به شماره ملی 1130165590 نسبت 
به 1 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 93  مترمربع  از پالک شماره 
62/3 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شــامل  ارائه قولنامه از ورثه مالک رسمی محمد حســن دباغی مالحظه  و محرز

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

168- رای شــماره 0813 مورخ 97/01/27  خانم خدیجه بلبل   فرزند محمد حســین  
بشماره کالسه 1352 و به شماره شناسنامه 12806  صادره به شماره ملی 1140126776 
نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 93  مترمربع  از پالک 
شماره 62/3 فرعی از 120   اصلی واقع در ورنوسفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهر شــامل  ارائه قولنامه از ورثه مالک رسمی محمد حســن دباغی مالحظه  و محرز 

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

169- رای شماره 0814 مورخ 97/01/27  آقای جالل آذری   فرزند احمد  بشماره کالسه 
1354 و به شماره شناسنامه 245  صادره به شماره ملی 1141677954 نسبت به 1 دانگ 
مشاع از  ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 93  مترمربع  از پالک شماره 62/3 فرعی 
از 120   اصلی واقع در ورنوســفادران  بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل  ارائه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حصر وراثت
2/476 آقای علیرضا سلیمانی درچه دارای شناسنامه شماره 508 به شرح دادخواست به 
کالسه  113/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قنبر سلیمانی درچه به شناسنامه 219 در تاریخ 1397/1/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- خدیجه عابدی درچه 
فرزند رضا، ش.ش 53 )همسر( 2- علیرضا سلیمانی درچه فرزند قنبر، ش.ش 508 )فرزند( 
3- سعید ســلیمانی درچه فرزند قنبر، ش.ش 8 )فرزند( 4- فاطمه سلیمانی درچه فرزند 
قنبر، ش.ش 2162 درچه )فرزند( 5- مرضیه سلیمانی درچه فرزند قنبر، ش.ش 2 )فرزند( 
6- اشرف سلیمانی درچه فرزند قنبر، ش.ش 175 )فرزند( 7- زهرا سلیمانی درچه فرزند 
قنبر، ش.ش 152 )فرزند( 8- محترم سلیمانی درچه فرزند قنبر، ش.ش 7004 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 533 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/477 از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالسه 970019 ح 4 به خانم فاطمه کریمیان فرزند اسدا... خوانده پرونده فوق 
الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای محمود عابدی درچه فرزند 
محمد علی به نشانی خمینی شــهر درچه خ آیت ا... درچه ای کوی حاجیان کوی شهید 
یدا... پور پال ک40 به خواسته تقسیم مال ودر جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید 
که برای جلسه رسیدگی روز دوشنبه مورخ 97/3/21 ساعت 8/30 صبح در دادگاه شعبه 
چهارم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شــهر مراجعه نماید و یاچنانچه جهات ردی 
دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارســال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و 
برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این آگهی  وفق ماده 
 73 آئین دادرسی مدنی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. 

م الف: 537  شعبه چهارم  دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

2/478 شماره نامه: 9710113633200027 شــماره پرونده: 9409983633200788 
شماره بایگانی شعبه: 940800 از دفتر شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر به 
آقای حســین ملک صالحی فرزند محمد که در پرونده کالسه 940800 مجهول المکان 
اعالم گردیده است و خواهان آن شهرداری درچه با وکالت آقای مرتضی عابدی می باشد 
به خواسته جلب ثالث ابالغ می گردد با توجه به وصول نظریه کارشناسی در پرونده مذکور 
جهت مالحظه  و تحویل نظریه به دفتر شــعبه دوم محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
مراجعه و در صورتی که به نظریه اعتراضی دارند ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ نشر 
این  آگهی اعتراض خود را کتبا به دفتر شعبه تحویل نماید. م الف: 21 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )118 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

2/479 شماره نامه: 9710113633200026 شــماره پرونده: 9409983633200789 
شماره بایگانی شعبه: 940801 از دفتر شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر به 
آقای حســین ملک صالحی فرزند محمد که در پرونده کالسه 940801 مجهول المکان 
اعالم گردیده است و خواهان آن شهرداری درچه با وکالت آقای مرتضی عابدی می باشد 
به خواسته جلب ثالث ابالغ می گردد با توجه به وصول نظریه کارشناسی در پرونده مذکور 
جهت مالحظه  و تحویل نظریه به دفتر شــعبه دوم محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
مراجعه و در صورتی که به نظریه اعتراضی دارند ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ نشر 
این  آگهی اعتراض خود را کتبا به دفتر شعبه تحویل نماید. م الف: 20 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )118 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

2/480 شماره نامه: 9710113633200025 شــماره پرونده: 9409983633200790 
شماره بایگانی شعبه: 940802 از دفتر شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر به 
آقای حســین ملک صالحی فرزند محمد که در پرونده کالسه 940802 مجهول المکان 
اعالم گردیده است و خواهان آن شهرداری درچه با وکالت آقای مرتضی عابدی می باشد 
به خواسته جلب ثالث ابالغ می گردد با توجه به وصول نظریه کارشناسی در پرونده مذکور 
جهت مالحظه  و تحویل نظریه به دفتر شــعبه دوم محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
مراجعه و در صورتی که به نظریه اعتراضی دارند ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ نشراین  
آگهی اعتراض خود را کتبا به دفتر شــعبه تحویل نماید. م الف: 22 شــعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )118 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/481 شماره پرونده: 96/1761 شــماره دادنامه: 19-97/1/28 خواهان: حسن بابازاده 
فرزند رحیم به نشانی خمینی شهر کهندژ محله مهدیه کوچه مسجدالزهرا با وکالت احمد 
سعیدپور به نشــانی خمینی شــهر خ طالقانی نبش کوچه 7، خوانده: باقر کربالیی فرزند 
اسماعیل به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ســفته، گردشکار: با بررسی اوراق 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حســن بابازاده، فرزند رحیم با 
وکالت آقای احمد سعیدپور به طرفیت آقای باقر کربالئی فرزند اسمعیل به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه نقد بابت دو فقره سفته واخواست نشده به شماره 25664 
و 25665 هر کدام به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر 
تادیه با بررسی مفاد دادخواست، مالحظه رونوشت مصدق سفته و با توجه به وجود اصل 
سند مستند در ید خواهان که داللت بر مدیونیت خوانده می نماید و با توجه به عدم حضور 
خوانده در جلسه شــورا و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و استحصاب دین، دعوی 

خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 1258 
قانون مدنی و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/530/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 96/10/12  
دادخواست لغایت تا استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمت مصرفی، 
اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس 
ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 555 شعبه سوم شورای حل اختالف 

خمینی شهر )310 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/482 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 227/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/40 بعد از ظهر روز 
دوشنبه مورخه 1397/4/11، مشخصات خواهان: حســن بابازاده فرزند رحیم به نشانی 
خمینی شهر خ کهندژ محله مهدیه کوچه مسجد الزهرا با وکالت آقای احمد سعیدپور به 
نشانی خمینی شهر خ طالقانی نبش کوچه هفتم، مشخصات خوانده: باقر کربالیی فرزند 
اسماعیل،  خواســته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه 2 فقره سفته به 
انضمام مطلق خسارات قانونی از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه، دالیل خواهان: کپی مصدق 2 فقره حواله، گــردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 553 شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )211 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/483 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 228/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/50 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/4/11، مشخصات خواهان: حســن بابازاده فرزند رحیم به نشانی خمینی شهر خ 
کهندژ محله مهدیه کوچه مســجد الزهرا با وکالت آقای احمد سعیدپور فرزند فتح اله به 
نشانی خمینی شــهر خ طالقانی نبش کوچه 7، مشــخصات خوانده: باقر کربالیی فرزند 
اسماعیل،  خواسته و بهای آن:  مطالبه مبلغ 2 فقره سفته به انضمام مطلق خسارات قانونی 
از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، دالیل خواهان: 2 
فقره سفته 025670 و 025671، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 552 شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )212 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/484 شماره پرونده: 96/1760 شــماره دادنامه: 18-97/1/28 خواهان: حسن بابازاده 
فرزند رحیم به نشانی خمینی شهر کهندژ محله مهدیه کوچه مسجدالزهرا با وکالت احمد 
سعیدپور به نشــانی خمینی شــهر خ طالقانی نبش کوچه 7، خوانده: باقر کربالیی فرزند 
اسماعیل به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ســفته، گردشکار: با بررسی اوراق 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حســن بابازاده، فرزند رحیم با 
وکالت آقای احمد سعیدپور به طرفیت آقای باقر کربالئی فرزند اسمعیل به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجه نقد بابت دو فقره سفته واخواست شده به شماره 25668 و 
25669 هر کدام به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با بررسی مفاد دادخواست، مالحظه رونوشــت مصدق سفته و با توجه به وجود اصل سند 
مستند در ید خواهان که داللت بر مدیونیت خوانده می نماید و با توجه به عدم حضور خوانده 
در جلسه شورا و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و استحصاب دین، دعوی خواهان را 
ثابت تشخیص و مستندا به ماده 307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 1258 قانون مدنی 
و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، خوانده 
را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/530/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم 96/10/12  دادخواست لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و 
خدمت مصرفی، اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 556 شعبه سوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر )320 کلمه، 3 کادر(
مزایده

2/485 در پرونده 960975 اجرا دستور فروش ملک واقع در  آدرس درچه خیابان اسالم 
آباد- انتهای کوی بافندگان- نبش بن بست تدبیر به جهت عدم افراز صادر شده است که 
مشخصات مال مذکور که توسط کارشناس برآورد شده است بدین شرح است. مشخصات 
مال توقیفی: ملک مذکور دارای ســاختمان ســوله خرپایی به مســاحت 232 متر مربع 
زیربنا- کف واحد از موزائیک و دو واحد اتاقک در داخل سوله یکی فلزی و دیگری ام دی 
اف- دارای چراغهای کارگاهی- سیستم سرمایش کولر- دارای کنتور برق و آب- دارای 
دیواره آجری که با این وصف 3/712/000/000 ریال برآورد شده است که نظریه تکمیلی 
در پرونده موجود می باشــد نظریه طبق قانون ابالغ و مصون از اعتراض مانده است این 
اجرا قصد فروش اموال مذکور از طریق مزایده را دارد، محل برگزاری مزایده: دادگستری 
شهرستان خمینی شهر، تاریخ مزایده: یکشنبه 97/03/13 ساعت 10 صبح، محل بازدید: 
خمینی شهر محل وقوع امالک، کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست 
درخواست کتبی خود را ظرف 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی تحویل تا ترتیب 
بازدید از ملک مذکور داده شود و کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست 
در روز انجام مزایده ده درصد از مبلغ مزایده را همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن 
در مزایده به حساب سپرده واریز و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست مابقی 
وجه را به حساب واریز نمایند و اال ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده ضبط می 

گردد. م الف: 558 اجرای احکام حقوقی دادگستری خمینی شهر )257 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/486 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 229/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 5 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 
1397/4/11، مشــخصات خواهان: محمد جوهری فرزند یداله به نشانی خمینی شهر خ 
امیر کبیر نمایشــگاه اتومبیل جوهری با وکالت آقای احمد ســعیدپور به نشانی خمینی 
شهر خ طالقانی نبش کوچه 7، مشــخصات خوانده: مژگان صفری نژاد لنگرودی فرزند 
محمد،  خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه چک به میزان 150/000/000 ریال به انضمام 
کلیه خسارات قانونی از جمله خســارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، 
دالیل خواهان: کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا 
 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف: 554 شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )214 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/487 مرجع رســیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 681/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخه 
1397/3/22، مشخصات خواهان: مجتبی روح الهی فرزند غالمرضا به نشانی خمینی شهر 
منظریه بلوار فیض االسالم مسکن مهر 43، مشخصات خوانده: شهنام عبدلی،  گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 546 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )158 کلمه، 2 کادر(
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بین الملل به وقت انتخاب
پیشنهاد سردبیر:

عکس روز

فوران آتشفشان 
در هاوایی 

صدها نفر را 
آواره کرد

شــمار معترضین در نوار غزه به ۱۱۰۰ نفر 
رسید. در این درگیری ها جوانان فلسطینی 
در مجــاورت حصارهــای مرزی غــزه با 
اسراییل با سوزاندن تایر دید تک تیراندازان 
را مخدوش کرده و همچنین اســتفاده از 
راکت تنیس گلوله های اشک آور را به سمت 
ســربازان اســراییلی برمی گرداندند.این 
جوانان معتــرض می گویند که با تیرکمان 
یک »پهپاد« اســراییلی را ساقط کرده اند. 
آنها همچنین »کایت« های کاغذی آتشین 
را به آن سوی حصار مرزی به سمت سربازان 

اسراییلی می فرستند.

راکت تنیس؛ روش مقابله 
فلسطینی ها با سربازان اسراییلی

مدارس آلمانی برای نگه داشتن دانش آموزان بیش فعال روی صندلی کالس ها، 
از جلیقه های ماسه ای استفاده می کنند؛ اگرچه از این روش اولین بار در مدارس 
آمریکا استفاده شــده ؛ اما این جلیقه ها از حدود ۱۸ سال پیش در آلمان وجود 
داشتند.استفاده از این جلیقه ها واکنش های متعددی را به همراه داشته است.

برخی از دانش آموزان و معلمان از این کار اســتقبال کرده اند.از جمله لوئیس، 
دانش آموز ۷ ساله می گوید: »هر زمان این جلیقه ها را نمی پوشم عصبی می شوم؛ 

اما با پوشیدن آنها احساس آرامش می کنم«.دانش آموز دیگری نیز پوشیدن این 
جلیقه ها را به زمانی تشبیه می کند که مادرش او را در آغوش گرفته است.معلم ها 
نیز می گویند که با این جلیقه ها دانش آموزان تمرکز بیشتری روی درس دارند.

برای دانش آموزان سه جلیقه با وزن های مختلف تهیه شده است که سبک ترین 
آنها ۱.۵ کیلوگرم و ســنگین ترین آنها ۲.۵ کیلوگــرم وزن دارد و این کودکان 

هستند که تصمیم می گیرند کدام جلیقه را بپوشند.

استفاده از جلیقه ماسه ای در مدارس آلمان برای آرام کردن کودکان بیش فعال

خطر ترور نوه ملکه انگلیس در روز عروسی
پلیس بریتانیا در رابطه با محل برگزاری عروسی سلطنتی و نحوه جا به جایی زوج سلطنتی هشدار 
داد.اسپوتنیک گزارش داد، پلیس بریتانیا درباره چگونگی برگزاری مراسم عروسی »پرنس هری« 
نوه ملکه الیزابت دوم و »مگان مارکل« بازیگر هالیوودی، ابراز نگرانی کرد.پلیس بریتانیا اعالم کرد 
که استفاده از کالسکه رو باز در روز عروسی، خطر ترور عروس و داماد با شلیک از راه دور، توسط 
تک تیرانداز  را به شدت افزایش می دهد و تامین امنیت را با مشکل مواجه می کند.پلیس گفت که 
ساختمان های بلند زیادی به محل برگزاری عروسی مشرف بوده و هرکدام می توانند توسط تک 
تیرانداز مورد استفاده قرار گیرند.بیش از ۳ هزار نیروی اسکاتلندیارد برای تامین امنیت مراسم 

عروسی سلطنتی به کار گرفته می شوند.

 حامی »اسکورسیزی« و »کیارستمی« درگذشت
»پی یر ریســی« کارگردان و تهیه کننده سرشناس 
فرانســوی در ۸۱ ســالگی درگذشــت. وی یکی از 
چهره های سرشــناس و پشــت پرده فستیوال های 
بین المللی در ۵۰ سال اخیر است  که به فیلم سازان 
متعددی کمک کرد تــا دیده شــوند.او تنها مردی 
بود که می توانســت بــدون کت رســمی وارد کاخ 
جشنواره شــود.»پی یر ریســی«  از چهره هایی بود 
که در فســتیوال های خارجی چهره های مهم آینده 
را شناسایی و به آنها کمک می کرد تا در جشنواره ها 
بیشــتر دیده شــوند. کلینــت ایســتوود، مارتین 
اسکورســیزی، کینگ هو، جین کمپیون ، ســیدنی 

پوالک، جان بورمن، مایکل لی، عباس کیارستمی، شارل برنت، هو هسیائو هسین و لینو بروکا از 
جمله این چهره ها بودند.

»ایالن ماسک«  بعد  از خودروی تسال، شیرینی درست می کند
ایالن ماسک، صاحب کارخانه تسال در توییتر خود نوشــت: »می خواهم یک کارخانه تولید شیرینی 
افتتاح کنم، این موضوع شگفت انگیز خواهد بود«.ماسک برای اینکه میزان جدیت خود در ایجاد کارخانه 
شیرینی سازی را نشان بدهد، اعالم کرد که قصد او »بسیار جدی و جدی است«. وی به عنوان یکی از 
بزرگ ترین کارآفرینان جهان شناخته شده است.ایالن ماسک می گوید که دوری از اتالف بیهوده وقت، 
مهم ترین اصل برای اوست. ماسک به اکثریت تلفن ها جواب نمی دهد و مدت زیادی را صرف خواندن 
ایمیل ها نمی کند. ضمنا این میلیاردر آمریکایی تالش می کند برای انجام هرکاری ۵ دقیقه بیشتر وقت 
صرف نکند تا بتواند به امور بیشتری رسیدگی کند. خبرنگاران می گویند او کوشش می کند بیشتر از ۵ 
دقیقه را به خوردن غذا تخصیص نداده و دیدارهای مهم خود را نیز در حین غذا خوردن انجام دهد. ایالن 
ماسک روزانه فقط حدود 6 ساعت می خوابد.میلیاردر آمریکایی بین ۸۵ تا ۱۰۰ ساعت در هفته کار می 

کند و ۸۰ درصد هفته کاری او به کارهای طراحی و مهندسی اختصاص دارد.

حتی اگر اهل تاریخ هم نباشــید، یک بار به موزه رفته اید. در اینجا نگاهی داریم 
به موزه های بزرگی که در سراسر دنیا، تمدن ایرانی را به نمایش گذاشته اند. به 
دلیل اینکه این روزها موزه ها مشتری کمی دارند، در یک رقابت تنگاتنگ تالش 
می کنند تا موارد تاریخی و جالب تری را به نمایش بگذارند. هرچه که یک موزه 
بتواند مجموعه های بزرگ تر و غنی تری از سراســر دنیــا فراهم کند، معروف تر 
می شود و ساالنه بازدید کننده های بیشتری هم خواهد داشت.ایران یکی از جالب 
توجه ترین کشورها برای عالقه مندان به تاریخ اســت. کاالهای قدیمی ایرانی 

امروز در بسیاری از موزه های بزرگ یکی از پر بازدید ترین قسمت ها را به خود 
اختصاص داده اند.این مسئله ای است که موجب شــده تا خیلی از ما ایرانی ها 
هرگز فرصت دیدن آن را به دست نیاوریم، خیلی هایشان از کشور خارج شده  و به 
نمادی از غنی بودن موزه های دیگر کشورها بدل شده اند. حتی امروزه بسیاری از 
کتاب های کهن که به زبان پارسی یا عبری نوشته شده اند را در کتابخانه های دیگر 
کشورها می توان پیدا کرد، کتاب هایی که به گفته مورخان پس از خارج شدن از 

خاک ایران، حتی امکان دسترسی به آنها نیز وجود نداشته است.

کدام موزه ها، میراث دار تمدن ایران هستند؟

»آرمیتاژ«  روسیه
کاترین دوم  یا کاترین کبیر که از امپراتورهای مشهور روسیه است و ۳۴ سالی بر این کشور حکمرانی کرده، سال 
۱۷6۴، در حدود ۲۰۰ نقاشی را از اروپا خریداری می کند و مشغول جمع آوری مجموعه ای می شود؛ مجموعه ای 
از بهترین آثار هنری جهان که فقط افراد خاص و انگشت شماری امکان دیدن آن را داشتند و از همین رو ملکه 
کاترین به این نگارخانه »خلوتگاه« می گفته است، کلمه ای که در روسی هرمیتاژ یا آرمیتاژ تلفظ می شده است.

این کلکسیون به تدریج بزرگ و بزرگ تر می شود تا جایی که امروز موزه آرمیتاژ یکی از بزرگ ترین موزه های 
جهان و قدیمی ترین نگارخانه های هنری و موزه های تاریخ و فرهنگ بشــری است؛ اما می خواهیم ببینیم 
ایران در کدام بخش از این موزه عظیم قرار گرفته است.در وب سایت موزه و در بخشی که قسمت های مختلف 
موزه را می توان دید، می بینیم که سالن های مربوط به ایران و اسالم در طبقه سوم موزه قرار گرفته، جایی که 
نقاشی های قجری، نقره های دوره ساسانیان و نقاشی هایی که به قرن های ۱6 تا ۱۹ میالدی ایران برمی گردد 
وجود دارد.شاید »قالی پازیریک« را بتوان مهم ترین شی این موزه دانست. این فرش را که قدیمی ترین فرش 
جهان می دانند، در سال های ۱۳۲6 تا ۱۳۲۸ خورشیدی در ابتدای رشته کوه های آلتای در محدوده روسیه 
پیدا کرده اند؛ اما باستان شناسان با مطالعه نوع گره ها و طرح هایی که روی آن وجود دارد، فرش را مربوط به 

بخش های شمالی ایران می دانند و می گویند مادها یا پارت ها فرش را از پشم دام های خود بافته اند.

»لوور« پاریس
احتماال لوور را باید مهم ترین و اصلی ترین موزه ای 
در دنیا دانست که بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ 
ایران را در خود جای داده است. موزه لوور پاریس 
یکی از بزرگ ترین موزه های هنر جهان است که 
خودش در بنای تاریخی کاخ لوور بنا شده و یکی 
از شاخصه های فرانسه به شمار می رود. این موزه 
که از سال ۱۷۹۳ تاسیس شده، از پربازدیدترین 
موزه های جهان به حســاب می آید.از سر ستون 
گاو دوسر کاخ آپادانا در شوش که داریوش بزرگ 
بنا نهاده و به چیزی در حدود ۵۱۰ سال پیش از 
میالد بر می گردد تا سنگ نگاره های زن عیالمی 
و یادبود »اونتاش ناپیریشــا« که مربوط به دوره 
عیالمی ها و ۱۳۰۰ سال قبل از میالد هستند را 
می توانید در لوور ببینیــد. بخش های زیادی از 
تخت جمشید، مفرغ های لرســتان، نقش های 
برجسته، ســنگ نگاره های مختلف و تابلوهای 
بســیاری از فرهنگ و تمدن ایران در لوور جای 
گرفته است. جایی که ساالنه در حدود ۱۰ میلیون 
نفر از آن بازدید می کننــد و آثار ایرانی در مقابل 
چشمان است؛ اما شاید قســمت تلخ ماجرا این 
باشد که بسیاری از این آثار را خود ما ایرانی ها تا به 
حال ندیده ایم و خیلی ها هم شاید هرگز این امکان 
را پیدا نکنند که از نزدیک این پیشــینه فرهنگ 

کشور را ببینند.

موزه  بریتانیا
موزه بریتانیا را از غنی ترین موزه های جهان می دانند که گنجینه ها 
و آثار باستانی بسیاری از فرهنگ ها، قوم ها و کشورهای جهان را 
در خود جای داده است. در این موزه بزرگ ترین مجموعه اشیای 
مصری را می توان دید که از خود مصر هم بیشتر است!موزه بریتانیا 
اشیای بسیاری از خاورمیانه را هم دارد که کشورهای ایران و عراق 
دارای بیشترین سهم هستند؛ اما بدون شک مهم ترین شیء که از 
ایران در بریتانیا وجود دارد، منشور حقوق بشر کوروش کبیر است 
که چند باری هم به ایران سفر کرده و در مقابل دیدگان ایرانی ها 

قرار گرفته است.

»پرگامون« برلین
این موزه آلمانی هم مجموعه های نفیسی از آثار باستانی را در خود جای داده 
است؛ اما بخشی از معروفیت این موزه به دلیل مجموعه هنرهای اسالمی آن 
است که پس از موزه هنر اسالمی قاهره، قدیمی ترین آثار هنر اسالمی از قرن 
هشتم تا نوزدهم میالدی را در خود جای داده است.در  میان این آثار از ایران هم 
اشیای مختلفی در موزه وجود دارد، از جمله محرابی که تعلق به مسجد میدان 

در کاشان بوده و به دوره میانی اسالم برمی گردد.

»متروپولیتن« نیویورک
شاید برای شما هم عجیب باشد اگر بشنوید که اشیای باستانی و کهن ایرانی را در موزه های مختلف آمریکا 
می توان پیدا کرد. کشــوری که قدمت چندانی ندارد و حتی چند ســال قبل به بهانه واهی اینکه ایران به 
اسراییل حمله کرده است، پیشنهاد داده بودند برخی از  آثار باستانی ایرانی را که در موزه های دانشگاهی 
کشــور بود به مزایده بگذارند و بفروشند؛ البته این طرح رد شــد؛ اما به هر حال موزه های آمریکا با اشیای 
تاریخی ایرانی رونق گرفتند، درســت مانند موزه متروپولیتن.این موزه که در منهتن نیویورک قرار گرفته 
در سال ۱۸۷۲ افتتاح شده و البته مجموعه نادر و بزرگی از تاریخ اسالم و ایران باستان را در خود جای داده 
است. جالب است بدانید که کتاب خمسه نظامی در این موزه نگهداری می شود؛ همچنین یک قالی اصفهان 
که به قرن ۱۷ میالدی برمی گردد، نیز در این موزه قرار دارد. لباس رزم ایرانی مربوط به قرن ۱۵، تندیس سر 

شاهزاده سلجوقی که به قرن ۱۲ برمی گردد و جام شیر غران که مربوط به دوره هخامنشیان 
می شود، از دیگر اشیای ایرانی هستند که زینت بخش این موزه آمریکایی شده است.

طی ماه های پیش رو ایران عالوه بر مواجه شــدن 
با احتمال ماندن یا رفتن آمریــکا و اروپا از پیمان 
برجام  باید خود را برای روبه رو شــدن با تغییرات 
سیاسی حاصل از انتخابات در کشورهای هم پیمان 
و همســایگان مهم خود در منطقه نیز آماده کند. 
عراق، ترکیه، لبنان و روســیه از جمله کشورهایی 
هستند که در آســتانه تغییرات سیاسی به واسطه 
انتخابات هستند هر چند به نظر می رس با مانگاری 
برخی از ســران دولت در این کشورها به خصوص 
در روســیه و ترکیه ایران چندان راه دوشــواری 
برای ادامه سیاست های همسو با همسایگان خود 

نداشته باشد. 
تزار عصر جدید باز هم در کرملین ماندگار 

شد
روسیه اگر چه بار دیگر شاهد ریاست مقتدرانه پوتین 
بر کرملین بود؛ اما موج نارضایتی های اجتماعی از این 
اتفاق بسیار گسترده تر از انتخابات  دوره های قبل 
انجام شد. پوتین در ســال های اخیر وارد مناقشات 
گســترده با اروپا و آمریکا بر ســر اوکراین و سوریه 
شده اســت. او وعده داده که در دور جدید ریاست 
جمهوری اش اســتانداردهای زندگی مردم   را ارتقا 
دهد؛ هر چند آینده جانشــینی پوتین در سال های 
آینده بر طبق قانون اساسی این کشور ممکن نخواهد 
بود؛ اما دولت روســیه در مورد آینده قدرت در این 
کشور سکوت کرده است. رییس جمهور روسیه که 
به دلیل اتخاذ سیاست خارجی موفق در عرصه بین 
المللی و احیای دوباره قدرت روسیه محبوبیت زیادی 
در داخل دارد برای سال های آینده و حفظ پایگاه های 
قدرتش باید به روش های مبتکرانه و قدرت محور 

خود در عرصه سیاسی ادامه دهد.
لبنان؛ عروس بی داماد خاورمیانه

لبنان به دلیل اهمیت استراتژیک خود در منطقه 

سال هاست که با التهابات سیاســی داخلی روبه رو 
است. ایران، عربســتان و اروپا مهم ترین کشورهای 
منتفع در عرصه سیاســی لبنان هستند. این کشور 
در حالی چشم انتظار نتایج انتخابات اخیر خود است 
که به رغم پیش بینی ها و تبلیغات انتخاباتی گسترده 
سعد حریری، احتمال پیروزی حزب ا... در این کشور 
قوت گرفته است؛ موضوعی که بدون شک با سنگ 
اندازی اعراب و مخالف خوانی احزاب مسیحی و راست 
گرا در این کشــور آینده سیاســی و انتخاب رییس 

جمهور را در هاله ای از ابهام فرو خواهد برد.
عراق؛ کودک نازپرورده ایران

بر خالف حضور در سایه ایران در لبنان عراق پس از 
صدام، همواره شاهد حضور پر رنگ سیاستمداران 
ایرانی بوده اســت. در انتخابات پش روی دولت در 
این کشور، شــیعیان در جبهه ای متحد با کردها 

به خصوص پس از ۴ سال ریاســت ناموفق احزاب 
سنی بر دولت عراق و رخ دادن اتفاقات تلخ پس از 
حمله داعش به این کشور  شــانس بیشتری برای 
رسیدن به قدرت خواهند داشــت. حضور نظامی 
ایران و کمک به این کشــور در پاک سازی داعش 
موجب شــد تا نیروهای کوچک سیاسی از جمله 
مســیحیان و کردها به ائتالف با شــیعیان تمایل 
بیشتری داشته باشــند. عراق یکی از اصلی ترین 
ســرزمین های مورد مناقشــه ایران و آمریکاست 
در حالی که آمریکا نیروهــای نظامی خود را از این 
کشور خارج کرد؛ اما نتوانست حضور ایران در این 
کشور را تضعیف نماید. نکته جالب اینکه تبلیغات  
نامزدهای عراق در برخی از شهرهای ایران از جمله 
اصفهان نیز در حال اجراســت. حضور زنان در این 
دور از انتخابات و برخی از چهره های خبرساز مانند 

منتظر الزیدی،خبرنگار عراقی که ۱۰ ســال پیش 
در یک کنفرانس مطبوعاتی به ســمت جرج بوش 
لنگه کفش پرتاب کرد از حاشــیه های جالب این 

انتخابات است.
ترکیه متحد نصفه و نیمه ایران؛ چشم به 

راه حضور دوباره اردوغان
مردم ترکیــه در حالی خــود را آمــاده انتخابات 
زودهنگام در اوایل تیرماه می کنند که بر اســاس 
قانون باید انتخابــات در آبان مــاه ۱۳۹۸ برگزار 
می شد؛ اما پارلمان ترکیه ۲۱ آوریل )۱ اردیبهشت( 
به الیحه پیشنهادی دولت برای برگزاری زودهنگام 
نخســتین انتخابات ریاســت جمهوری و بیست و 
ششمین انتخابات پارلمانی این کشور در  سوم تیر 
ماه امسال رای مثبت داد. دولت و مجلس آینده بر 
اســاس تغییرات جدید قانون اساسی برای ۵ سال 
انتخاب خواهند شد. عجله اردوغان برای برگزاری 
انتخابات بــه دلیل حوزه گســترده قانون جدید و 
اســتقرار نظام ریاســت جمهوری در ترکیه است؛ 
مسئله ای که حیطه های عمل اردوغان را به شدت 
گسترده می کند. نگرانی های اقتصادی و اجتماعی 
و فضای عدم اطمینان پس از برگزاری همه پرسی 
اصالحات قانون اساســی نیز یکــی از عمده ترین 
دالیل این انتخابات ذکر شــده است. ترکیه عالوه 
بر درگیری با مســائل مهم سیاســی مانند حضور 
در شــمال ســوریه و عراق ،به دلیل اجرای برنامه 
های گسترده توســعه ای نیازمند ثبات سیاسی و 
ماندگاری ســرمایه هایی اســت که در حال خارج 

شدن از این کشور هستند.
لبنان، عراق، ترکیه و روسیه در حالی طی ماه های 
آینده رؤســای حکومتی و دولتــی جدید خود را 
خواهند شــناخت که در هیچ یک از این کشورها 
رؤسای دولت پایگاه های قدرت سیاسی و اجتماعی 
چندان محکمی ندارند و این مســئله ای است که 
برخوردهای محتاطانه و سخت تر ایران را می طلبد.

به وقت انتخاب
ایران به انتخابات متحدان  منطقه ای چشم دوخته است؛

مرضیه محب رسول

گوناگون
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 خداحافظی »مرته ساکر«
 از آرسنال 

مدافع آلمانــی تیم فوتبال آرســنال در بازی 
برابر برنلی برای آخرین 
بار به میــدان رفت.

این مدافع آلمانی 
در سال ۲۰۱۱ از 
وردربرمــن راهی 
آرسنال شد و در این 
ســال ها برای تیمش بازی 
کرد. او در دقیقه ۷۷ بازی بــا برنلی، به زمین 
آمد و مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت.مرته 
ساکر درباره آخرین حضور با پیراهن آرسنال در 
خانه گفت:» احساس خیلی فوق العاده ای بود. 
خیلی احساساتی شــدم. از تمامی تماشاگران 
که نام من را صدا زدند تشکر می کنم. از همان 
ابتدا تا انتهــا چیزی جز احترام در آرســنال 
ندیدم و این نشــان می دهد که باشگاه تا چه 
اندازه حرفه ای است. روزهای خوب و شیرینی 

اینجا داشتم«. 

 حضور بانوان اصفهانی 
در اردوی تیم ملی قایقرانی

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 چراغ سبز »خدیرا« 
به لیگ جزیره

سامی خدیرا بعد از درخشش در رئال مادرید 
و قهرمانی بــا این تیم 
در اللیــگا تصمیم 
گرفت کــه راهی 
یوونتوس شود تا با 
پیراهن این تیم هم 
قهرمانی در سری A را 
تجربــه کند.خدیرا به لیگ 
جزیره هم چراغ سبز نشــان داد و می خواهد 

بازی در این لیگ را هم تجربه کند.
او گفت : یک ســال دیگر با یوونتوس قرارداد 
دارم. معموال دوســت ندارم کــه درباره آینده 
صحبت کنم و در زمــان حال زندگی می کنم؛ 
اما باید اعتــراف کنم که دوســت دارم لیگ 
برتر انگلیس را هم تجربه کنــم. از حضور در 
یوونتوس خوشحال هستم و مشکلی ندارم؛ اما 
همیشه عاشــق چالش های جدید هستم. اگر 
از یوونتوس جدا شوم لیگ جزیره را به عنوان 

مقصد بعدی خود انتخاب خواهم کرد.

تونل افتخاری که به دستور 
»پیکه« ساخته شد

تیم فوتبال بارسلونا در حالی بازی ال کالسیکو 
را برگزار کرد که از پیش 
قهرمانی اش مسجل 
شــده بــود و در 
چنین شرایطی در 
لیگ اسپانیا معموال 
تیم حریف برای تیمی 
که قهرمان شده هنگام ورود 
به زمین بازی تونل افتخار تشکیل می دهد؛ اما 
رئال مادرید در این بازی ایــن کار را نکرد و به 
همین دلیل اعضای کادر فنی بارسا خودشان 

این کار را کردند.
جرارد پیکه، مدافع آبی و اناری ها اما در پایان 
بازی دربــاره این اقدام از ســوی اعضای کادر 
فنی تیمش این چنین توضیح داد: همه ما در 
باشگاه یک خانواده هستیم و رئال هم برای ما 
تونل افتخار تشــکیل نداد، به همین دلیل من 
از اعضای کادر فنی خواســتم تا برای ما تونل 
افتخار بسازند و در این شــرایط از زمین بازی 

خارج شدیم.

برت فن مارویک، سرمربی تیم فوتبال استرالیا بازیکنان دعوت شده به 
تیم ملی این کشور را برای آمادگی بیشتر جهت حضور در جام جهانی 
دعوت کرد که در این بین چهره های جدیدی هم دیده می شــود که 
می توان به دانیال ارزانی اشاره کرد.این سرمربی درباره دعوت از ارزانی 
به تیم ملی گفت: ارزانی کارش را خوب انجام می دهد. او بازیکنی است 

که نکات ویژه ای دارد و من چنین بازیکنانی را دوست دارم.

دعوت از گزینه کی روش به استرالیا

از ماه ها قبل صحبــت جدایی علیرضا جهانبخــش از آلکمار در 14
انتهای فصل منتشــر شــده بود. این موضوع تا قبل از شــاهکار 
علیرضا در آلکمار بود و حاال که او آقای گل لیگ هلند شده، قطعا 
در آلکمار نخواهند ماند. این اعتراف تلخ را سرمربی آلکمار اعالم 
کرده:»علیرضا به احتمال زیاد باشگاه را ترک خواهد کرد. او فصل 

عالی را پشت سر گذاشته است«. 

جهانبخش از آلکمار جدا می شود
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شایعه عجیب؛
 دایی جانشین برانکو می شود

علی دایی، سوژه جدیدترین شایعه فوتبال ایران 
است. از وقتی خبر رسیده برانکو هنوز قراردادش 
با پرسپولیس را تمدید نکرده، رسانه های مختلف 
از احتمال جدایی ســرمربی قرمزهــا و حضور 
دایی به جای او خبر داده اند. خبرگزاری میزان، 
اولین رسانه ای بود که این شایعه را منتشر کرد 
و حاال نوبت به خبرآنالین رسیده که به آن اشاره 
کند:» برخی احتمــال می دهند در صورت عدم 
توافق نهایی برانکو با گرشاســبی، علی دایی که 
در ســایپا نتایج خوبی گرفته کاندیدای شماره 
یک جانشینی برانکو در پرسپولیس باشد.« البته 
هیچ کسی اشــاره نکرده که اگر جدایی برانکو از 
پرسپولیس اتفاق بیفتد آیا سایپا به همین راحتی 

قید سرمربی موفقش را خواهد زد؟

وضعیت نامعلوم دستیاران 
ایرانی شفر

وضعیت دستیاران ایرانی سرمربی استقالل هنوز 
مشخص نشده است.

باشگاه اســتقالل قرارداد وینفرد شفر را در روز 
بازی فینال جام حذفی امضا کرد تا به نوعی خیال 
هواداران استقالل را راحت کند. همان روز قرارداد 
مربیان خارجی چون میگوئیل کولی، سانیاک و 
ساشا پسر شفر هم امضا شد؛ اما خبری از امضای 
قرارداد مربیان ایرانی نبود.بیژن طاهری و اشکان 
نامداری دستیاران ایرانی شفر هستند. طاهری 
به عنوان کمک شــفر و نامداری به عنوان مربی 
دروازه بان ها فعالیت می کنند. ظاهرا قرار اســت 
شــفر در مورد این دو پس از بــازی با ذوب آهن 
نظر نهایی را بدهد. اگر شــفر نظر مثبت خود را 
اعالم کند، گزارش نظر شفر و همچنین عملکرد 
طاهری و نامداری در هیئت مدیره مطرح و سپس 

به تایید خواهد رسید.

در حاشیه

 آژیر خطر برای کهکشانی ها 
با مصدومیت رونالدو

کریستیانو رونالدو یکشنبه شب اگرچه اولین 
گل رئــال مادریــد را 
در ال کالســیکوی 
خارج از خانه زد؛ 
اما برای زدن این 
گل سالمتی اش را 
به خطر انداخت. او در 
لحظه ضربه زدن به توپ با 
جرارد پیکه برخوردی داشــت که تعادلش را 
برهم زد و باعث پیچ خوردگی مچ پایش شــد 
که اگر شــدت پیچ خوردگی مچ پای رونالدو 
زیاد باشد او ممکن است حداقل دو هفته خانه 
نشین شود و به این ترتیب بازی های باقی مانده 
تیمش در این فصل اللیگا را از دست می دهد 
که البتــه با توجه به مشــخص بودن وضعیت 
تیم های باالنشــین جدول اللیــگا و قهرمانی 
بارسلونا، این موضوع خیلی برای کهکشانی ها 

مهم نخواهد بود.
نگرانی طرفــداران رئــال مادرید امــا بابت 
ناآمادگی رونالدو برای فینــال لیگ قهرمانان 
خواهد بود جایی که باید بــه مصاف لیورپول 

بروند.

پیشخوان

امــارات-  الجزیــره 
پرسپولیس، امشب ساعت20، 

آب بازی در جزیره

پایان همکاری جادوگر 
با سرخ پوشان گیالن

ایران تنهــا تیم جام 
جهانی که چهارنفره تمرین 

می کند، فنتستیک 4!

پرسپولیس در ابوظبی 
برد می خواهد، قهرمان و 

عنکبوت بی رمق!

رضا قوچان نــژاد، مهاجم تیم ملی ایران بعد از دو ســال 
بازی برای تیم هیرنفین هلند روز  یکشنبه در ورزشگاه آبه 
لنسترا از هواداران این تیم خداحافظی کرد. او بعد از بازی 
با فاینورد با پایان یافتن قــراردادش تصمیم خود را اعالم 
کرد.قوچان نژاد در این باره گفــت: »من با هدف ۲ فصل 

بازی به اینجا )هیرنفین( آمدم. هدف فعلی من به پایان رســاندن خوب فصل بــود و پس از آن به آینده  نگاه 
خواهم کرد. هنوز تصمیمی نگرفته ام.« وی افزود: »گزینه های زیادی برای انجام دادن هستند و حرفی نمی زنم، 

البته به صورت کلی من آخرین بازی ام را برای تیم هیرنفین انجام دادم و با هواداران هم خداحافظی کردم.«
قوچان نژاد طی روزهای آینده برای حضور در اردوی تیم ملی به ایران سفر می کند تا آماده جام جهانی روسیه 

شود. او احتماال تیم جدید خود را بعد از جام جهانی انتخاب خواهد کرد.

گوچی با هواداران 
هیرنفین خداحافظی 
کرد

مسئوالن باشگاه صنعت نفت آبادان در اتفاقی عجیب 3۰ 
درصد از قرارداد مربیان و بازیکنان خود را کسر کردند.
با پایان یافتن لیگ برتر هفدهم و در حالی که مطالبات 
بازیکنان و مربیان باشگاه صنعت نفت آبادان باقی مانده، 
مسئوالن این باشــگاه با ارســال نامه ای به بازیکنان و 

مربیان خود 3۰ درصد از مبلغ قرارداد آنها را کسر کردند.در این نامه که به بازیکنانی مثل مسعود ابراهیم 
زاده، زبیر نیک نفس، علی عبدا... زاده و... ارسال شده، آمده به دلیل اعتصاب چند نوبته تمرینات در طول 
فصل و مصاحبه علیه مسئوالن باشگاه 3۰ درصد از قرارداد شما کسر خواهد شد.این اتفاق در حالی رخ 
داده که صنعت نفت آبادان بهترین نتایج تاریخ خود در لیگ برتر را در فصلی که گذشت کسب کرد و حاال 

به نظر می رسد اختالف هایی میان مربیان و بازیکنان با مدیران باشگاه پیش بیاید.

کسر 30 درصد از 
قرارداد مربیان و 
بازیکنان صنعت نفت

بسکتبال 
NBA

کلیولند 
کاوالیرز - 
تورنتو رپترز

ساعت 
5:10

سایت 
آنتن

تیانجین فوتبال
چوانجیان - 
گوانگژو چین

ساعت
16

سایت 
آنتن

ذوب آهن - فوتبال
ساعتاستقالل

19:15

شبکه 
سه

فوتبال
سوانسی - 
ساعتساوتهمپتون

23:15

سایت 
آنتن

لزاربیه - فوتبال
پاری سن 

ژرمن
ساعت
23:15

سایت 
آنتن

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

3شنبه 

18اردیبهشت
 حضور بانوان اصفهانی 
در اردوی تیم ملی قایقرانی

سرمربی تیم ملی اساللوم بانوان اظهار کرد: چند وقت پیش 
مســابقات انتخابی تیم ملی برگزار شــد که نهایتا از استان 
اصفهان در بخش بانوان دو نفر توانستند با کسب عناوین برتر 
وارد اردوی تیم ملی شوند؛ رکسانا رازقیان در کایاک به مقام 
نخست دست یافت و فائزه روناســی در کانو، دوم شد که در 

حقیقت مقام های اول و دوم هر رشته به اردو دعوت شدند.
کتایون اشــرف افزود: از امروز مرحله بعدی اردوها شــروع 
می شود و تا زمان اعزام به بازی های آسیایی جاکارتا به طور 
پیوسته ادامه پیدا می کند؛ اوایل مرداد ماه امسال نیز نفرات 

اصلی تیم مشخص می شوند.

 بوکس
 همچنان در خطر حذف از المپیک

به گفتــه رییس IOC ؛ بوکــس همچنان در خطــر حذف از 
المپیک توکیو قرار دارد. در ماه فوریه کمیته بین المللی المپیک 
تحقیقاتی را در خصوص فدراســیون جهانــی بوکس درباره 
اتهاماتی که به دلیل اینکه مســابقات در المپیــک ریو از قبل 
پیش بینی شده بود، آغاز کرد. به دنبال همین اتفاق، IOC تهدید 
کرد در صورتی که فدراسیون جهانی بوکس نتواند نگرانی ها را 
برطرف کند، خطر حذف از المپیک ۲۰۲۰ وجود دارد.توماس 
باخ، رییس IOC در آخرین نشست هیئت اجرایی در این باره 
گفت: گزارشات نشــان می دهند برخی فرآیندها خوب پیش 
رفته؛ اما هنوز عدم اجرای اصول در برخی از موارد دیده می شود.

 معرفی اعضای کمیته فنی 
در غیاب رسول خادم

مرحله نهایی رقابت هــای انتخابی تیم های ملی کشــتی 
آزاد و فرنگی بزرگســاالن روزهای ۱9 تا ۲۱ اردیبهشت ماه 
در سالن شــهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.بیش از 
۱۰۰کشتی گیر در این رقابت ها روی تشک می روند تا برای 
رسیدن به دوبنده تیم ملی در بازی های آسیایی و مسابقات 
جهانی ۲۰۱۸ مبارزه کنند. اعضای کمیته فنی مرحله نهایی 
رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جهت 
رصد کشتی گیران معرفی شدند که نکته جالب غیبت رسول 
خادم در این لیست است که البته قطعا او با حضور در سالن 

کشتی گیران را زیر نظر خواهد گرفت.

هر
د ش

 دوئل تمام ایرانی در ورزشگاه فوال
بــازی   

اســتقالل و ذوب آهن، چهارمین 
رویارویی تیم های ایرانی در آسیاســت. اولین تقابل 

ایرانی ها در 
لیگ قهرمانان آسیا به هشت سال قبل برمی گردد. در آن زمان، ذوب آهن 

که در گروهش اول شده بود، در مرحله حذفی به مصاف مس کرمان رفت و 
با یک گل، هم وطن خود را شکست داد. ذوب آهن در سال ۲۰۱۰ تا فینال پیش 

رفت؛ اما در فینال شکســت خورد. در دومین تقابل تیم های ایرانی در سال ۲۰۱۲ 
دوتیم ذوب آهن و استقالل در پلی آف برابر هم قرار گرفتند که استقالل در ورزشگاه 
آزادی با دو گل حریف اصفهانی خود را شکست داد و خود را به مرحله گروهی رساند. 
در سومین رویارویی تیم های ایرانی تیم استقالل در همان سال ۲۰۱۲ در ادامه 

مســیرش یک بار دیگر به اصفهانی ها برخورد کرد؛ در مرحله یک هشتم 
نهایی که به صورت تک بازی انجام می شد، سپاهان در اصفهان با  دو 

گل استقالل را شکســت داد و خود را به یک چهارم نهایی 
رســاند.نکته های آماری حضور ذوب آهن در 

بازی های آسیایی :

 تیم ذوب 
آهن اصفهان در حالی در این 

دوره از رقابت ها رودرروی تیم استقالل تهران 
قرار می گیرد که این تیم در مرحله گروهی با کسب ۷ 

امتیاز یکی از ضعیف ترین تیم های صعودکرده به یک هشتم 
نهایی نام گرفت ولی تیم اســتقالل تهران با کســب ۱۲ امتیاز 

صدرنشین گروه چهارم شــد و صعود جانانه و مقتدرانه ای از گروه 
موسوم به مرگ داشت و  توانست آمار قابل قبولی از خود به جا بگذارد. 
بررسی کارنامه آماری این دو تیم در مرحله گروهی نشان می دهد 
که تیم استقالل تهران از نظر دفاعی ، خط حمله و پاس ومیدان 

داری در زمین شرایط بهتری نسبت به تیم اصفهانی داشته 
و  انتظار می رود دیدار این دو تیــم با توجه به تقابل 

همیشگی این تیم ها، رقابتی جذاب باشد.

عصر امروز ورزشگاه فوالد شهر میزبان دوئل تمام ایرانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا   سمیه مصور
در دیدار های مرحله یک هشتم نهایی است که طی آن تیم اصفهانی ذوب آهن به مصاف تیم استقالل تهران می رود. حضور 
قطعی یکی از تیم های ایرانی در مرحله یک چهارم رقابت های لیگ قهرمانان آســیا  سبب شده  تا تمام نگاه ها متوجه این 
نبرد صددرصد ایرانی باشد که برای اولین بار در مرحله یک هشــتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به صورت رفت و 
برگشت برگزار می شود  و در پایان این دو دیدار یک تیم ایرانی با آسیا خداحافظی می کند و یک تیم ایرانی راهی مرحله بعد 

می شود .در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به  نکته های آماری حضور ذوب آهن در بازی های آسیایی :

 دوئل تمام ایرانی در ورزشگاه فوالد شهر
   نکته به نکته با دیدار ذوب آهن و استقالل در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا؛  

 :3
اگرچه تیم ذوب آهــن اصفهان در 

این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، هفتمین 
حضور خود در این مسابقات را تجربه می کند ولی تنها در سه 

دوره از این بازی ها توانست به مرحله حذفی راه یابد. سبزپوشان اصفهانی 
در دومین تجربه حضور در لیگ قهرمانان آســیا در سال ۲۰۱۰ رویایی ترین 

حضورشــان را تجربه کرده و عنوان نایب قهرمانی آن فصل را به دســت آوردند. 
ذوب آهن که پس از کسب عنوان قهرمانی جام حذفی 

فصل ۸۸_۱3۸۷ راهی مسابقات جام باشــگاه های آسیا شده بود، در مرحله گروهی 
با کسب 4 برد، یک تساوی و یک باخت و اندوختن ۱3 امتیاز در گروه خود اول شده 
و به مرحله حذفی صعود کرد. تیم ذوب آهن در سال ۲۰۱۱ نیز توانست  با کسب 

4 برد، یک تساوی و یک باخت و به دســت آوردن ۱3 امتیاز به عنوان سرگروه 
راهی دور بعد شود. سومین حضورسبزپوشان اصفهانی در مرحله حذفی 

به سال ۲۰۱6 برمی گردد که دراین سال با کسب 4 برد ۲ تساوی و 
اندوختن ۱4 امتیاز به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود 

کرده و عنوان بهترین تیم مرحله گروهی را 
کسب کرد.

4

3

7

هدایت سبزپوشــان اصفهانی در 4
این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بر عهده  

امیرقلعه نویی بود که تنها مربی بومی مرحله گروهی مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا نام گرفت و توانست در پایان این مرحله با صعود 

تیم ذوب آهن به مرحله حذفی رکوردی را از خود بر جای گذارد. سرمربی 
ذوب آهن که سوابق زیادی در فوتبال ایران دارد و پرافتخارترین مربی لیگ 
برتر محسوب می شود به اولین و تنها مربی تاریخ ایران و آسیا تبدیل شد که 
با 4 تیم مختلف از دور گروهی لیگ قهرمانان صعود کرده است. قلعه نویی 

پیش از این با تیم های استقالل، سپاهان و تراکتورسازی موفق شده 
بود مرحله اول لیگ قهرمانان را با موفقیت پشت سر بگذارد و 

به دور حذفی برسد و حاال این افتخار را با ذوب آهن 
تکرار کرد.
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یکه تازی چینی ها در میدان نقش جهان
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شنیده ها

آغاز پذیرش حوزه های 
علمیه استان اصفهان 

معاون آموزشــی و پژوهشــی حــوزه علمیه 
اصفهان گفــت: همزمان با سراســر کشــور 
حوزه های علمیه اســتان اصفهان برای ســال 
تحصیلی ۹۸-۹۷ از مقاطع متوســطه، دیپلم 
و دانشــگاهی بــرای دوره هــای بلندمدت و 
کوتاه مدت )سفیران هدایت( تا نیمه مردادماه 

سال جاری ثبت نام می کند.
حجت االسالم و المسلمین »محسن جاللی« 
صبــح دوشــنبه در نشســت خبــری که به 
مناســبت آغاز پذیرش سراســری حوزه های 
علمیــه اصفهــان برگــزار شــد، اظهارکرد: 
دوره های تحصیلی حوزه های علمیه، با اهداف 
آموزشی،پژوهشــی، تربیتی و تهذیبی برگزار 
می شــود که دربخش آموزشــی و پژوهشی، 
مباحثــی همچــون فراگیــری علــوم پایه و 
مقدماتی، فهم عمیق علوم و معارف اســالمی 
براساس قرآن و مکتب اهل بیت)ع(، تولید علم 
و اندیشه ناب اســالمی، پرورش اندیشمندان 
و اســاتید حــوزه و جواجع اســالمی، تامین 
نیازهــای معنــوی جوامع اســالمی و تامین 
 نیازهــای فرهنگی و پژوهشــی مــورد توجه

 است.

برگزاری جشنواره سفیران 
سالمت دانش آموزی 

دومین جشنواره سفیران سالمت دانش آموزی 
در اصفهان برگزار شد.

 معــاون دفتر ســالمت و تندرســتی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: یک میلیون و هفتصد 
و هفتاد دانش آمــوز درقالب طرح ســفیران 
ســالمت در کشــور، عضو این طرح هستند. 
»مجیدارشــادی« با بیان اینکه ترویج تغذیه 
سالم، حفظ محیط زیست و تحرک بدن، ازجمله 
محورهای مهم این طرح اســت گفت: درطرح 
سفیران ســالمت در اقدامی پیشــگیرانه ، با 
آموزش های اولیه و توزیع کتاب های آموزشی، 
گامی مهم برای آگاه سازی و سالمت جسمی در 
جامعه برداشته می شــود. وی با اشاره به نقش 
دانش آموزان درترویج ســالمت افزود: درسال 
تحصیلی ۹5-۹6  چهل درصد از دانش آموزان 
استان زیرپوشش طرح ســفیران سالمت قرار 
گرفتند و پیش بینی می شود امسال این آمار به 

50 درصد برسد. 
در ایــن همایــش از 24 دانش آمــوز در 
 بخش هــای فیلم، عکــس و نقاشــی تجلیل

 شد .

مرحله دوم اعتبارسنجی 
کتاب های درسی جدیدالتالیف

مرحله دوم اعتبارســنجی کتاب های درسی 
جدیدالتالیف رشته فنی حرفه ای پایه دوازدهم 
در اســتان اصفهان در حال انجام است.رییس 
گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره 
کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت 
اعتبارســنجی کتاب های درســی و افزایش 
مشــارکت این اســتان در این مرحله گفت: 
براساس ابالغ ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش، بیش از 200 
نفر از دبیران مجرب استان اصفهان با مولفان 
دفتر تالیف بــرای اعتبارســنجی کتاب های 
درســی جدیدالتالیف رشــته فنی و حرفه ای 
پایه دوازدهــم در ۱02 عنوان کتاب همکاری 
می کنند.»معصومه خلیلی«، با اشــاره به تنوع 
دروس در رشته های فنی و حرفه ای افزود: برای 
ادامه هر چه بهتر فعالیت ها، ارتباط مســتمر و 
موثر با مدیران و مسئوالن طرح اعتبارسنجی 
در وزارت آموزش و پــرورش و هماهنگی ها، 
پشــتیبانی های اداری و تیم اعتبارســنجی 
 اســتان اصفهــان از تمهیــدات ضــروری

 است.

برقراری مجدد پرواز رشت - 
اصفهان - رشت

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان از برقراری 
مجــدد پروازهای رشــت- اصفهان- رشــت 
خبر داد. »حســن امجدی« با اعالم این خبر 
گفت: این پرواز که پیش از این توسط شرکت 
هواپیمایی کارون انجام می شــد، پس از وقفه 
چند ماهه، دوباره توسط شــرکت هواپیمایی 
 ایران ایر از تاریــخ ۱3 اردیبهشــت ماه برقرار

 شــد. وی اظهار کــرد: پروازهــای مذکور در 
روزهای یکشــنبه هــر هفته در ســاعت های 
۱0:35 ورود و ۱۱:۱5 خــروج و چهارشــنبه 
ســاعت ۱0:30 ورود و ۱۱:00 خــروج آنهــا 
انجام می شــود. مدیر کل فرودگاه های استان 
اصفهان یادآور شــد: این پرواز بــا هواپیمای 
 ای. اتــی. آر و با ظرفیــت 66 مســافر انجام 

می پذیرد.

نماینده ولی فقیه در اصفهان: 
بزرگ ترین وظیفه کمیته امداد 

ایجاد اشتغال است
امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرکل و شورای 
مدیران کمیته امداد اصفهان با اشاره به تاسیس 
کمیته امداد به فرمان امــام خمینی )ره( اظهار 
داشت: پس از 40 سال که از عمر نظام جمهوری 
اسالمی می گذرد عملکرد کمیته امداد به نحوی 
بوده که تاکنون خطایی که منجر به از بین رفتن 
وجهه اش شــود از این نهاد صادر نشــده است و 
این برای همه دوســتداران انقــالب و مدیران و 
متصدیــان این نهاد جای شــکر و حمد خداوند 

را دارد.
آیت ا... سیدیوســف طباطبایی نژاد بــا تاکید بر 
ضرورت حفــظ اعتبــار و وجهه کمیتــه امداد 
برای تک تک کارکنــان آن بیان کــرد: باید در 
این نهــاد، فضــای انقالبــی و جهــادی برای 
 خدمت رســانی به محرومان و نیازمندان همواره

 حفظ شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان با اشاره به 
خدمات بســیار زیادی که کمیته امداد با بودجه 
کم در 40 ســال پس از انقالب ارائه کرده است، 
گفت: اساســی ترین کار برای ایــن نهاد تمرکز 
بر اشــتغال و کارآفرینی اســت و باید سنجش 
موفقیت های این نهاد بر اســاس موفقیت آن در 
خودکفایی و توانمندی نیازمندان صورت بگیرد.

طباطبایی نژاد به ضرورت خودکفایی و توانمندی 
جامعه تحت حمایت کمیته امداد اشــاره کرد و 
افزود: با توجه به محدودیت بودجه و منابع کمیته 
امداد، کمک و مستمری که این نهاد می تواند به 
نیازمندان پرداخت کند به  هر حال ناچیز اســت 
و تحت حمایت نگه داشــتن مددجویان در اصل 

نگهداری آنها در فقر است.

جانشین فرماندهی سپاه استان اصفهان:
از ظرفیت مردمی در برگزاری 

جشن انقالب غافل نشویم
جانشــین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان در نخســتین جلسه ستاد عالی 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با اشاره 
به تالقی دهه فجر امســال با ایام عزاداری دهه 
فاطمیه اظهار کرد: باید از این ظرفیت فراهم شده 

نهایت استفاده را کرد.
سردار مجتبی فدا با بیان اینکه چارچوب فعالیت 
هر کارگروه باید در ستاد عالی چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی اســتان مشخص شود، 
افزود: همه فعاالن این کارگروه ها از افراد حقوقی 

تشکیل شده و دولتی هستند.
جانشــین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان گفت: نباید از ظرفیت های مردمی 
در برگزاری بهتر چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی غافل شویم؛ چراکه دخیل کردن مردم 
در برنامه ریزی برگزاری مراســم بر شکوه  هرچه 

بیشتر آن می افزاید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد می شود با 
توجه به عملکرد هر قشر در به پیروزی رساندن 
انقالب اسالمی یک سیر نمایشگاهی برپا شود تا 
نقش همه اقشــار در به پیروزی رساندن انقالب 

اسالمی برای مردم به نمایش گذاشته شود.

رییس کل دادگستری استان تاکید کرد:
حمایت قضائی از 

سرمایه گذاری، تولید و اشتغال
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان  در اولین 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری  این استان 
بیان داشت: امسال که به نام سال حمایت از کاالی 
ایرانی از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
نام گذاری شده است بیش از پیش حمایت قضائی 
از سرمایه گذاری و تولید و اشــتغال در دستور کار 

خواهد بود.
احمد خسروی وفا افزود: مشی اصلی مسئوالن در 
فرهنگ سازی استفاده از کاالی ایرانی چه در درون و 
چه بیرون دستگاه ها و سازمان ها اولین گام محسوب 
می شود و در دستگاه قضائی نیز این فرهنگ سازی 
در صدر برنامه های معاونت پیشگیری از وقوع جرم 

خواهد بود.
این مقام قضائی با اشاره به اینکه مشکالت واحد ها، 
بنگاه های تولیدی و اقتصــادی به صورت جدی تر 
مورد بررســی و پیگیری قرار می گیرد، اضافه کرد: 
شــکل گیری مرکز داوری مستقر در اتاق بازرگانی 
و تشــکیل کمیته های حقوقی و نظارت و حمایت 
قضائی از سرمایه گذاری از جمله اقدامات مهمی بود 
که در این راستا در سال گذشته صورت گرفت و در 
سال جدید از ظرفیت خوب آن بهترین بهره برداری 
به عمل خواهد آمد و بیشتر و بهتر از قبل ادامه مسیر 

خواهد داد.

امروزه صنایع دســتی در همه جای دنیا به یکی از 
منابع درآمد و جذب توریســت تبدیل شده است. 
چین، دارای ســابقه طوالنی و بسیار درخشانی در 
تکامل علوم و فنون و پیشرفت تمدن بشری است 
و صنعتگران و هنرمندان چینی طی قرون و اعصار 
متمادی همواره سهم مهمی در تولید و عرضه صنایع 
دستی با ارزش و ممتاز داشــته اند. صنایع دستی 
چین با داشتن ریشــه های بســیار قوی در تاریخ 
کهن آن کشــور، از حدود 30 سال پیش با نگرشی 
جدید و هماهنگ با توســعه جهانگردی از رشــد 
باالیی برخوردار بوده اســت.با توجه به حجم تولید 
و صادرات و همچنین اصالت و تنوع صنایع دستی 
در چین، این کشــور را می توان یکی از سه کانون 
عمده صنایع دستی جهان )به همراه هند و ایران( 
به شمار آورد. باید یادآور شد که طبق آمار موجود، 
میزان صادرات ساالنه صنایع دستی چین پیش از 5 
میلیارد دالر و میزان فروش آن به گردشگرانی که از 
این کشور دیدن می کنند، به بیش از 500 میلیون 
دالر می رســد؛ اما متاسفانه این کشــور به فروش 
صنایع دستی خود قناعت نکرده و چند سالی است 
صنایع دستی دیگر کشــورها از جمله ایران را نیز 
تولید می کند. این تولیدات اگرچه با کیفیت صنایع 
دستی ایرانی نیســت؛ اما به دلیل ثبات در قیمت 
بسیار مورد استقبال قرار گرفته تا جایی که می توان 
در میدان نقش جهان اصفهان که مرکز تمدن صنایع 
دستی ایران و اصفهان است، صنایع دستی چینی 

پیدا کرد آن هم با قیمتی ناچیز!
در این باره رییس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان 
گفت: فــروش صنایع دســتی متاســفانه دارای 
چالش هــای زیادی اســت، یکی از دالیــل مهم و 
تاثیرگذار در این حوزه متغیر بــودن قیمت ارز در 
داخل است که سبب تغییر قیمت روزانه مواد اولیه 
شده است. به طور مثال در کارخانه های تولید مس، 
قیمت مس بر اساس قیمت ارز تغییر و افزایش پیدا 
می کند؛ امــا زمانی که قیمت کاهــش می یابد در 
قیمت مس این کاهش ایجاد نمی شود که این مهم 
نیازمند نظارت مسئوالن دولتی است و اساسا برخی 
از افزایش قیمت ها در مواد اولیه تولید داخل و بومی 

ربط مستقیمی نسبت به افزایش و کاهش قیمت ارز 
ندارد؛ اما این اتفاق در بسیاری از تولیدکنندگان مواد 
اولیه رخ می دهد. وقتی تولیدکننده امروز تصمیم 
می گیرد که با یک واردکننده کشــور دیگر قرارداد 
ببندد، نمی تواند قرارداد پایدار چند ساله ببندد که 
علت آن تغییر روزانه قیمت مواد اولیه است .نزدیک 
به 20 ســال اســت که هیچ یک از تولیدکنندگان 
داخلی نتوانســته اند با یک واردکننده کشور دیگر 

قرارداد پایدار ببندند. 
در زمینه  توســعه زیرســاخت هاهمچنان نیازمند 
تالش های بیشــتر هســتیم و با توجه به ظرفیت 
اصفهان در پذیرش گردشگر داخلی و خارجی باید 

سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه صورت گیرد 
زیرا آمارها نشــان داده که ورود گردشگر بر فروش 

صنایع دستی تاثیرات مثبتی داشته است.
از طرفی با توجه به ظرفیت هــای موجود در تولید 
صنایع دستی فاخر توســط هنرمندان باید زمینه 
فروش ایــن صنایع نیز برای گردشــگران خارجی 
فراهم شــود زیرا برخی از آثار دســتی که توسط 
هنرمندان تولید می شود به دلیل مشکالتی که در 
گمرک ما وجود دارد، امکان خارج شدن از کشور را 
ندارند و این موضوع ســبب عدم خرید گردشگران 
خارجی و به طبع آن مهاجرت هنرمندان از کشور 
می شــود تا بتوانند آثار خود را به مشتریان خود در 

اروپا و آمریکا عرضه کنند.
شیردل افزود: با توجه به ظرفیت های استان اصفهان 
در زمینه تولیدی صنایع دستی در صدد هستیم که 
ظرفیت تولید را در مناطق مختلف استان گسترش 
دهیم و در همین راستا به دنبال ایجاد منطقه آزاد 
گردشگری و صنایع دستی در شرق استان هستیم 
زیرا این منطقــه دارای ظرفیت هــای بالقوه ای در 

زمینه صنایع دستی است.
نصف جهان شهر جهانی صنایع دستی بیش از یک 
سوم صنایع دســتی کل دنیا را در خود جای داده 
و این هنر ارزشــمند که می تواند با بــه کارگیری 
راه کارهای نوین اقتصادی به مســیر اصلی توسعه 
اقتصادی در کشور تبدیل شود، به ویژه در اصفهان 
نادیده گرفته شده است. صنایع دستی اصفهان که 
می تواند بازار جذاب و مطلوبی برای رونق اقتصادی 

و حرکت در مسیر حمایت از تولید ملی باشد.

یکه تازی چینی ها در میدان نقش جهان
 وقتی نوسان قیمت ارز،  کمر صنایع دستی اصفهان را شکست!

استاندار اصفهان گفت: زبان ایثار و شهادت باید به زبان جوانان امروز 
تبدیل شود و باید با سعه صدر و نگاه باز، جوانان را نسبت به کشور، دین 

، قرآن و اعتقادات و افتخار به ۸ سال دفاع مقدس جذب کرد.
محسن مهرعلیزاده در شورای اســتانی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و 
شهادت استان اصفهان اظهار کرد: آن چه به عنوان سند افتخار مردم، 
خانواده شــهدا و ایثارگران و مدافعان انقالب اســالمی در 40 ســال 
گذشته بوده و هست، مســأله فرهنگ ایثار و شهادت است و اگر ما به 
عنوان مدیران، این فرهنگ را در جامعه حفظ، جاری و ساری کنیم در 
همه زمینه های رشد و توسعه کشور و نظام مقدس جمهوری اسالمی 

موفق خواهیم بود.
وی افزود: بسیاری از مشــکالتی که امروز در جامعه وجود دارد به این 
دلیل اســت که ما نتوانســته ایم آن چنان که باید و شاید پیام شهدا و 
ایثارگران که در جبهه های حق علیه باطل حضور داشــتند را به نحو 

مطلوب جاری کنیم.
اســتاندار اصفهان با بیان این که در سال های گذشــته صدا و سیما و 
سازمان ها و نهادهای مرتبط در این خصوص اقدامات زیادی را به انجام 

رساندند، گفت: کسانی که در این زمینه ها فعالیت می کنند باید به ابزار 
و کمیت کار تجهیز و مسلح شوند و برنامه ریزی ها برای توسعه فرهنگ 
ایثار و شهادت باید به گونه ای باشد که محتوا هم دارای کمیت و تنوع 
باشــد و هم کیفیت مطلوب در موضوعات مطرح شده دیده شود که 

بتواند همه جوانان با دیدگاه های مختلف را جذب کند.
وی با تأکید بر این که باید در کارگروه های مربوطه هم بر روی عنوان 
کانال ها در فضای مجازی و هم کمیت و به ویژه کیفیت محتوای کانال ها 
کار شود، خاطرنشان کرد: زبان ایثار و شهادت باید به زبان جوانان امروز 

تبدیل شود و باید با سعه صدر و نگاه باز، جوانان را نسبت به کشور، دین 
، قرآن و اعتقادات و افتخار به ۸ سال دفاع مقدس جذب کرد.

مهرعلیزاده با اشاره به آیین نامه پیشنهادی چگونگی نصب تصاویر شهدا 
و تندیس ها و ... در سطح شهرها اذعان داشت: طراحی تصاویر شهدا در 
سطح شهرها باید به گونه ای باشد که بتواند تمامی اقشار جامعه را جذب 
کند و دارای مفهوم هنری و با ارزش های هنری امروز جامعه باشد و در 
این راستا باید از مشاوران متخصص تبلیغاتی و برندسازی کمک گرفته 
شود تا فعالیت ها، فاخر، ارزشمند و متناسب با سلیقه جوان امروز باشد.

وی با اشاره به دســتورالعمل اختصاص 20 درصد اعتبارات فرهنگی 
دستگاه ها به تروج فرهنگ ایثار و شــهادت یادآور شد: سیاست های 
مصوب از سوی شورای عالی فرهنگ ایثار و شهادت به دستگاه ها ابالغ 
خواهد شد که براساس آن در اجرای بند »چ« ماده ۸6 قانون برنامه 5 
ساله ششم توسعه دستگاه ها مکلف خواهند بود 20 درصد از اعتبارات 
فرهنگی خود را در چهارچوب سیاست های مصوب ابالغی شورای عالی 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور کنند.
گفتنی است در این جلســه با ارائه راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت در بین کودکان و نوجوانان، توسعه خدمات تفریحی، فرهنگی 
و ورزشی به ایثارگران و خانواده های شهدا و اختصاص ۱۹ هزار واحد 
مسکونی به ایثارگران، تصمیمات الزم اتخاذ و موارد به تصویب رسید.

استاندار اصفهان:

زبان ایثار و شهادت باید به زبان جوانان امروز تبدیل شود

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
اصفهان درخصوص نصب دوباره »مجسمه کاوه« 
در میــدان آزادی اظهار کــرد: تاکید اعضای 

شورای اسالمی شهر اصفهان همواره 
بر حفظ و احیای هویــت فرهنگی 
و تاریخــی اصفهان بــوده و باید با 
روش های مختلف ایــن اقدام انجام 

شود.
»فریده روشن« با بیان اینکه نصب 
تندیــس کاوه و المان هایــی از این 
دســت، در واقع به نمایش گذاشتن 
هویت فرهنگــی و تاریخی شــهر 

اصفهان اســت، افزود: این اقــدام تکرار هویت 
تاریخی و فرهنگی اصفهان بود.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه ما 
هرگز نباید کسانی که به مردم وکشور خدمت 
کردند را فراموش کنیم، تصریح کرد: این افراد 
هویت واقعی شهرها را نشــان می دهند و باید 
همواره مورد توجه قرار گیرند. وی نصب مجدد 
تندیس کاوه در میــدان آزادی را ایجاد انگیزه 
برای جوانان اصفهان دوســت دانست و گفت: 
این اقدام بازخورد خوبی از سوی مردم به همراه 
خواهد داشت.روشن با بیان اینکه نصب تندیس 
کاوه در نزدیکی یکی از ورودی های شهر اصفهان 

در واقع نشــان دهنده ماهیــت خدمتگذاران 
به اصفهــان دانســت و افــزود: همچنین این 
مجســمه با ایجاد دید بصری مناســب منظره 

 زیبایــی را روبــه روی دیــد شــهروندان قرار 
می دهد.

وی با اشــاره به اینکه کاوه از قشــر فقیر مردم 
بود کــه در مقابل »ضحاک«، ســتمگر دوران 
قیام کرد، ادامه داد: کاوه یکی از شخصیت های 
اسطوره ای شاهنامه فردوســی بوده که اشعار 
زیبایی نیز در وصف وی ســروده شــده است و 
مردم نیز عالقه زیــادی بــه وی دارند. رییس 
کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان  تصریح کرد: 
امیدواریــم بتوانیــم درآینده مجســمه های 
 دیگری از بــزرگان و مفاخر کشــور را رونمایی

 کنیم.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر:

  نصب مجسمه کاوه 
تکرار هویت فرهنگی و تاریخی اصفهان است

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اظهارکــرد: برای 
اجرای کلکتور آب فضای سبز ناژوان اعتباری بالغ 
بر 60 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که توسط 

شــهرداری مرکزی، معاونت خدمات شــهری و 
مدیریت منطقه ناژوان تامین اعتبار می شود.

»حسن شــفیعی« افزود: سیاست کلی شهرداری 
اصفهــان بــرای منطقه بکــر و طبیعی نــاژوان 
همواره حفظ فضای ســبز و باغات ناژوان بوده و 
 همچنان این سیاســت اولویت نخست شهرداری

 به شمارمی رود.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان ادامه داد: در این راستا 
سال گذشته شاهد بهره برداری از دو مخزن کلکتور 
آب فضای ســبز ناژوان بودیم که توسط شهردار 
اصفهان افتتاح شد. وی با بیان اینکه در سال جاری 
اجرای مخازن سه و چهار ناژوان در دستور کار این 
مدیریت است، تصریح کرد: امسال یک مخزن دو 

هزار مترمکعبی و یک مخــزن هزارمترمکعبی به 
مجموعه مخازن ذخیــره آب ناژوان اضافه خواهد 
شد. شفیعی گفت: یکی از مخازن در ضلع شمال 
و دیگری در ضلع جنــوب زاینده رود 
احداث می شــود و اعتبــاری معادل 
20 میلیارد ریــال در بودجه برای دو 
مخزن پیش بینی شده است. وی ادامه 
داد: با توجه به مباحث خشکســالی 
که گریبانگیر کشــور، استان و شهر 
اصفهان شده، تاکنون جلسات خوبی با 
مدیریت سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان، معاونت خدمات 
شهری و کمیته ســتاد بحران آب خدمات شهری 
شهرداری اصفهان برگزار شده است. در این جلسات 
برنامه ریــزی و پیش بینی هــای الزم برای حفظ 
این منطقه سرســبز و زیبا انجام شد. مدیر طرح 
ساماندهی ناژوان ابراز امیدواری کرد که خشکسالی 
از شهر و کشور ما رخت ببندد و این منطقه بی بدیل 
که بیشه زار قدیمی شهر به شمار می رود و همواره 
مورد توجه مردم و مسئوالن است، حفظ شود. وی 
ادامه داد: یک سوم مســاحت این منطقه ۱200 
هکتاری در تملک شهرداری و مابقی در مالکیت 
باغداران و بخش خصوصی اســت؛ هر چند نگاه 
شــهرداری به کل مجموعه و حفظ ۱200 هکتار 

فضای سبز ناژوان است.

مدیر طرح ساماندهی »ناژوان« خبر داد:

 احداث کلکتور آب
 فضای سبز ناژوان در سال جاری

فرزانه مستاجران 
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 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان  درجلسه هم اندیشی 
اصحاب رسانه و مســئوالن درباره مصرف بهینه و صرفه جویی آب گفت: 
از روز ۲۲ اردیبهشت ماه امکان ثبت درخواست متقاضیان  لوازم کاهنده 
مصرف آب  با سامانه 15۲۲ شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان  وجود 

دارد. 
مهندس »هاشم امینی« درپاســخ به یکی از خبرنگاران که عرضه رایگان  
لوازم کاهنده به مردم تاثیر بسزایی در مصرف صحیح آب دارد، عنوان کرد: 
طبق مصوبه مجلس در شورای اسالمی سال95  شرکت آب و فاضالب می 

تواند به هر مشترکی که متقاضی لوازم کاهنده مصرف باشد، تجهیزات را 
در اختیارش قرار دهد و ســپس به صورت اقساطی روی قبوض، بهای آن 
را دریافت کند؛ چراکه طبق قانون، آبفا تــا دِر منازل ارائه دهنده خدمات 
بوده و هزینه  تاسیسات داخل منزل به عهده مالک است.  بدین ترتیب  از 
اقدامات این شرکت در راستای کمک به صرفه جویی آب توسط شهروندان 
این است که  از ۲۲ اردیبهشت ماه هر مشترکی تقاضای نصب لوازم کاهنده 

مصرف دارد، می تواند شماره شناسه قبض خود را به سامانه 15۲۲ پیامک 
کند تا شــرکت آبفا برای این امر اقدام کرده و مبلغ به تدریج بر قبض آب 

محاسبه می شود.
مهندس هاشــم امینی با بیان اینکه امسال در شــرایط ویژه ای به لحاظ 
اقلیمی قرار داریم، اظهار داشت: تغییرات اقلیمی باعث کاهش بارش های 
جامد و بارش های منجر به روان آب ها شده اســت.این در حالی  است که 
بارش هایی موثر هستند که بیش از 10 میلی متر باشند؛ هر چند بارش های 

اخیر هم بی تاثیر در افزایش آبدهی منابع نبوده است. 
وی افزود: عــدم بارش های موثــر در حوزه فــالت مرکزی موجب 
کاهش منابع آبی شده اســت؛ در نتیجه در حوزه کشاورزی، شرب 
و صنعت دچــار تنش آبی شــده ایم. بدین ترتیب در بخش شــرب 
تصمیم گرفته شــد با رویکرد اصالحات ابزاری و رفتــاری بتوانیم 
 ســازگار با منابِع  دراختیار، از تبعات بحران کم آبی در اســتان کم 

کنیم .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ابراز داشت: امروزه به 
جای واژه صرفه جویی در مصرف آب، سازگاری کاربرد دارد؛ بر همین 
اساس کارگروه ســازگاری با کم آبی در اصفهان به عنوان نخستین 
استان به منظور تبدیل تهدیدهای کم آبی به فرصت تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه بررســی رفتار روزمره مصرفی افراد نشان می دهد 
امکان صرفه جویی در مصرف آب وجود دارد، تاکید کرد: بر این اساس 
با متوجه کردن مــردم در ارتباط با کمبود منابع آبــی باید در این زمینه 
فرهنگ سازی کنیم که در این راستا شرکت آبفا استان اصفهان با اقدامات 
فرهنگی گسترده ای که در دستور کار قرار داده است، توانست موفق شود 
86 درصد مشترکان آب را مطابق با الگو مصرف کنند؛ اما با این وجود باید 

مبانی فرهنگ سازی مصرف بهینه در جامعه جدی گرفته شود.
مهندس امینی، نهادینــه کردن مصرف بهینه آب را در جامعه مســتلزم 

آموزش کودکان و نوجوانان دانست وخاطرنشان ساخت: 
از ابتدای ســال تحصیلی  96 تا 14 اردیبهشــت ماه سال 
جاری بیش از 17 هــزار دانش آمــوز اصفهانی در محل 
خانه فرهنــگ آب تحت آموزش مصــرف بهینه آب قرار 
گرفتند و این رویکرد از زمان تاســیس خانه فرهنگ آب 
در اصفهان که تنها استانی است که دارای چنین مرکزی 
هســت آغاز شــده که مطمنا بی تاثیر در فرهنگ سازی 
مصرف صحیــح آب در بین آینده ســازان کشــور نبوده 
اســت. هرچند اکنون در زمینه فرهنگ ســازی کاهش 
 مصــرف آب، هنوز از بســیاری از کشــورهای دنیا عقب 

هستیم.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی در زمینه تغییر رفتارپیرامون 
مصرف بهینه آب  درجامعه ضروری است، گفت: نیازمند 
آموزش در زمینه اصالحات رفتــاری مانند نحوه  صحیح 
مصرف آب توســط مشــترکان و همچنین معرفی لوازم 
کاهنده مصرف آب هســتیم  که به منظور آشنایی هر چه 
بیشتر و گســترده تر مردم از چگونگی اصالحات رفتاری 
و ابزاری که در نهایت منجر به مصرف بهینه آب شــود، از 
ابتدای اردیبهشت ماه بیش از 300 نفر از مروجان مصرف 
بهینه آب با حضور در محالت ونقاط مختلف شهر با توزیع 
بروشــورهایی که به خوبی نحوه رفتار صحیح مصرف آب 
وتاثیرات اســتفاده از ابزار کاهنده را دربردارد، مردم را به 
مصرف درســت آب راهنمایی می کنند که بررســی های 
صورت گرفته بیانگر این مســئله بوده که چنین فرایندی 
بسیارموثر  در ترویج مصرف صحیح آب در بین مردم بسیار 

واقع شده است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه  خبر داد:

گذر از تابستان سخت با مدیریت مصرف بهینه آب میسر است 

*آیا مي دانيد بهترین زمان آبياري براي فضاي سبز منازل، پایان شب 
یا صبح زود قبل از طلوع آفتاب است؟

*آیا مي دانيد استفاده از فالش تانک هاي کم مصرف 3 ليتري به جاي 
فالش تانک هاي معمولي پر مصرف 2400 ليتر ماهيانه صرفه جویي 

براي یک خانواده 4 نفره به همراه دارد.
* جلوي چکه کردن شيرهاي آب را بگيرید، شيري که چکه مي کند 
در ســال 12000 ليتر آب  هدر مي دهد! با خواندن این عدد تعجب 

نکنيد؛ براي تعمير شير با یک عدد واشر ناچيز سریعا اقدام نمایيد. 
*با اســتفاده از آب فشان روی شــير آب 30 درصد در مصرف آب 

صرفه جویی می شود.

* هر بار استفاده از ماشين ظرفشویی اســتاندارد با ظرفيت کامل 
به جای شستن ظروف با دســت  66 ليتر صرفه جویی در مصرف آب 

برای یک خانواده 4 نفره به همراه دارد.
* اســتفاده از کارواش )ترجيحا کارواش های »نانو« با حذف کامل 
مصرف آب( به جای شستن دستی ماشــين برابر است با 300 ليتر 

صرفه جویی در مصرف آب.
* زمانی لباس هایتان را بشویيد که به اندازه کافی زیاد شده است. با 
این کار ماهيانه در حدود 2200 ليتر آب در ماه صرفه جویی می کنيد .

 استفاده از سردوش هاي کم مصرف به جاي سردوش هاي 

معمولي، بیش از 50 درصد مصرف آب را کاهش مي دهد

شعری از »نزار قبانی«:

 عشق تو مرا به شهرهای اندوه برد؛

جایی که پیش تر نرفته بودم و 
نمی دانستم اشک همان انسان است

و انسان بی اندوه تنها خاطره ای است 
از انسان

از انسان...
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