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  بوی پسته، بوی بادوم!  
 قیمت های نجومی در بازار آجیل و خوار بار، مغزیجات خوشمزه را به خاطره تبدیل می کند

  مدیرکل اوقاف استان مطرح کرد:

بودجه برای ورزش هست، برای قرآن نیست!

گالری اکنون
نمایش بی بلیت از یک باغ ناخواسته

25 الی 30 آبان

گالری نگرش
عکس های بدون عنوان

25 آبان الی 7 آذر

اکمپیوترت رو پاک سازی کن ؛
 امروز بهتره بشینی و

 فایل های پخش و پالیی 
که خیلی وقته تو اکمپیوترت بوده رو 

دسته بندی کنی!
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میزان مطالعه ایرانی ها 
در مقایسه با سایر کشورها 

اندک است

امام جمعه اصفهان: 

7

»حمیدرضا عظیمیان« از برنامه صادراتي 
فوالد مبارکه در دوره تحریم می گوید؛

سرمایه بیشتری روانه تولید 
می شود

آغاز مذاکره برای انعقاد 
نخستین قرارداد صادراتی 

ریل ملی

 ذوب آهن اصفهان پیشرو 
در توسعه اقتصاد ملی؛
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معاون عملیات ارتش خبرداد:

حمالت متقابل سایبری در دستور کار ارتش
معاون عملیات ارتش گفت: اشراف الزم در برابر تهدیدات سایبری وجود دارد و در صورت 
نیاز اقدامات مقابله ای هم انجام می شــود.امیر »سیدمحمود موســوی« درباره میزان 
آمادگی های ارتش در برابر تهدیدات سایبری اظهار داشت: نیروهای مسلح کشور از فناوری های 
به روزی که برخی کشورها از آن ها به عنوان تهدیدی علیه ایران استفاده می کنند، غافل نیستند.

وی ادامه داد: نیروهای مسلح کشورمان همواره به دنبال دستیابی به فناوری های نوین و ایجاد 
زیرساخت های الزم ...
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نمایش افرا
طراح و کارگردان: احسان جانمی

20 الی 28 آبان
میدان الله، تاالر هنر، سالن اصلی

60درصد از  اراضی موقوفات به خاطر بی آبی و نبود کشاورزی تعطیل است

صفحه 2

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
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ترامپ باید  خبرنگار سی ان ان 
را به کاخ سفید راه دهد

کاخ سفید قبول کرد تا خبرنگار سی.ان.ان برای 
تهیه گزارش  به نشســت های خبری کاخ سفید 
بازگردد.قاضی تیموتی کلی، روز جمعه در حکم 
خود تاکید کرد که روند اخــراج این خبرنگار از 
نشســت های خبری کاخ سفید غیرقانونی است 
و آزادی بیان در این روند رعایت نشــده اســت.
این درحالیست که جیمز بورنهام، وکیل وزارت 
دادگســتری آمریکا این مســئله را مطرح کرد 
که این خبرنگار نشســت خبــری اخیر در کاخ 
سفید را به هرج و مرج کشــانده بود؛ اما وی بعدا 
احتمال حذف دسترسی آکوستا به نشست های 
خبری کاخ سفید را باز گذاشت و گفت که قوانین 
جدیدی بــرای »برگزاری نشســت های خبری 
عادالنه و براساس نظم و مقررات« اعمال می شود.

کابینه »نتانیاهو« بر سر دو راهی 
ادامه کار یا انحالل!

سرنوشت کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی پس از استعفای وزیر جنگ 
این رژیم همچنان نامشــخص است.سخنگوی 
حزب »لیکــود« روز جمعه با انتشــار بیانیه ای 
اعالم کــرد پایان دادن بــه کار کابینه از دیدگاه 
نخست وزیر یک اشتباه تاریخی خواهد بود.پس 
از آنکــه آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اســراییل 
روز چهارشــنبه، یک روز پس از توافق آتش بس 
مستقیم میان اسراییل و جنبش حماس فلسطین 
و متحدانش در غزه، از ســمت خود استعفا داد، 
کابینه اســراییل دچار بحــران شــد.نتانیاهو 
روز جمعه بــا نفتالی بنت، وزیــر آموزش رژیم 
صهیونیستی به عنوان یکی از ستون های ائتالف 
حاکم وارد رایزنی شد. این رایزنی به اولتیماتومی 
از سوی »خانه یهود« منجر شــد مبنی بر اینکه 
یا »بنت« وزارت جنگ را به دســت می آورد یا از 

ائتالف خارج خواهد شد.

سازمان ملل: 
 به زودی مذاکرات یمن را 

در سوئد برگزار می کنیم
فرستاده ویژه ســازمان ملل متحد در امور یمن 
گفت به زودی مذاکرات یمن را در سوئد برگزار 
خواهد کرد.»گریفیتس« هفته گذشته گفته بود 
دنبال گردهم آوردن طرف هــای درگیر جنگ 
در یمن و برگزاری مذاکرات صلــح تا پایان ماه 
جاری نیســت و در تالش خواهد بود این کار را 
تا پایان ســال انجام دهد.گریفیتس که روز ۱۶ 
نوامبر در شورای امنیت سخنرانی کرد به دنبال 
احیای مذاکراتی اســت که در ماه ســپتامبر به 
شکست انجامید. او یک بار گفته بود امیدوار است 
طرف های درگیر در جنــگ را تا پایان ماه جاری 
میالدی پای میز مذاکرات بیاورد.کارشناســان 
ســازمان ملل، یمن را صحنه بزرگ ترین بحران 

بشری در جهان توصیف می کنند. 

مخالفت دانمارک با ایده 
تشکیل ارتش اروپایی

دانمارک مخالفت خود را با تشــکیل یک ارتش 
اروپایی بــرای دفــاع از اتحادیه اروپــا در برابر 
تهدیدات احتمالی اعالم کرد.وزیر دفاع دانمارک 
اعالم کرد که این کشور مخالف تشکیل این ارتش 
اروپایی اســت.وی در نشســتی درباره سیاست 
امنیتی و خارجی دانمارک در سال ۲۰۱۹ گفت: 
دانمارک نیازی به دفاع در برابــر آمریکا ندارد. 
آمریکا هسته آزادی ماست. این در حالی است که 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در اظهاراتی تشکیل 
ارتش متحد اروپایی را مــورد حمایت قرار داد و 
گفت: اروپایی ها می توانند با تشــکیل این ارتش 
دیگر برای امنیت شــان به آمریکا متکی نباشند.

در این راستا همچنین وزیر خارجه اسپانیا از این 
مسئله حمایت کرد.

 افزایش اعتماد آژانس 
به ایران 

مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی در 
گزارش اخیر خود تایید کرده است که »ایران 
تحت پروتکل الحاقی دسترسی های تکمیلی 
به همه ســایت ها و اماکن مــورد نیاز برای 
بازدید را فراهم کرده و همکاری »به موقع« 
و »فعاالنه« در ارائه چنین دسترســی هایی 
داشته که موجب تسهیل در اجرای پروتکل 
الحاقی و افزایش اعتماد شــده است«.شاید 
برخی کارشناســان انتظار داشــتند ایران 
برای نشان دادن واکنش خود به تحریم های 
آمریکا، اقدامی هســته ای را ترتیب دهد؛ اما 
سیزدهمین گزارش مدیرکل آژانس نشان داد 
که همکاری های ایران با دیده بان هســته ای 
بین المللی در بهترین سطح ادامه یافته است. 
همچنین ، ایران کماکان به آژانس اجازه داده 
تا از نظاره گرها و مهر و موم های الکترونیکی 
آنالین در زمینه غنی ســازی استفاده کند تا 
بدینوسیله وضعیت آنها در اماکن هسته ای به 
بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری خودکار 
ثبــت ســوابق اندازه گیری توســط ادوات 
اندازه گیری نصب شده آژانس، تسهیل شود.

 سه سفارتخانه ایران 
بی  سرپرست شدند

اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
دامان وزارت خارجه را هم گرفت و ایران در 
ترکیه، آلمان و ســازمان ملــل متحد بدون 
ســفیر خواهد بود.»ابراهیــم طاهریان« از 
این ســمت کناره گیری کرد تــا نمایندگی 
ایران در کشور همســایه ترکیه بدون سفیر 
بماند و با توجه به اهمیت مناسبات تهران-

آنــکارا قطعا به زودی ســفیر جدیدی جای 
»طاهریان« راهی ترکیه می شود .جانشین 
»طاهریان« هنوز از سوی وزارت امور خارجه 
به صورت رسمی معرفی نشده است؛ اما نشریه 
آیدینلیک اعالم کرده که با توجه به بازنشسته 
شدن طاهریان فرد سفیر ایران در آنکارا، به 
زودی »مرتضی دامن پاک جامی« به عنوان 
سفیر اعزام می شــود.عالوه براین، سفارت 
ایران در آلمان نیز بی ســفیر شــده و »علی 
ماجدی« نیز به صورت رسمی از این سمت 

کنار می رود.

رهبر حزب وطن ترکیه ادعا کرد:
دیدارهای محرمانه هیئت های 

سوریه و ترکیه در ایران
رهبر حــزب وطــن ترکیه مدعی شــد که 
هیئت های ســوری و ترکیه ای ۶ بار به طور 
محرمانه و با درخواســت دولت اردوغان در 
تهران با یکدیگر دیــدار و گفت وگو کرده اند.

رهبر حزب وطن ترکیه که از حامیان دولت 
اردوغــان به شــمار می رود، گفــت: در این 
دیدارهای ســری، فرماندهــان اطالعاتی و 
مسئولین بارز دو کشــور حضور یافته و این 

دیدارها هنوز ادامه دارد.

محمدرضا باهنر 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

وزیر کشــور با بیان اینکه اگر تاکنــون اقدامي در 
آن ســوي مرز صورت نداده ایم به دلیل احترامي 
است که ما به تمامیت ارضي پاکستان داشته ایم، 
گفت: اگر اجازه دهند چنین قدرتي را داریم و اعمال 

خواهیم کرد.
رحمانــی فضلی افــزود: دولت پاکســتان تا االن 
همکاری بسیار خوبی داشــته و توقع این است که 
این همکاری را به اتمام برســاند تا همه عزیزان به 
وطن خود بازگردند. توقع دیگر ما از پاکستان تقویت 
همکاری های امنیتی در مرزهاست.وی ادامه داد: 
با وزیر کشور پاکســتان که صحبت کردم قول داد 
اقداماتی در این خصوص انجام دهد و همکاری های 
 مشــترک مرزی داشته باشــیم. وزیر کشورافزود:
  می توانیم عملیات مشــترک مرزی داشته باشیم
  و از نظــر اطالعاتــی کارهــای زیــادی بــا هم

 انجام دهیم.

پیگیر آزادی دیگر مرزبانان 
ایرانی هستیم

وزیر کشور:

کافه سیاست

عکس  روز 

 هدیه نماینده  ایران
 به دبیر کل سازمان ملل

صاحبان ثروت و قدرت امنیت مرزها را به هم زدند

پیشنهاد سردبیر:

یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
مورد این شائبه که به نظر می رسد مجمع تشخیص 
مصلحت نظام همانند دوره قبل نیست گفت: در 
این دوره هنوز مجمع ســرخط نیامده است و دو 
علت دارد؛ یکی متاسفانه رییس مجمع وضعیت 
جسمانی خوبی ندارند و نکته دوم اینکه در حکم 
جدید رهبری برای مجمع، یک پیوســت هست 
که در آن مطالباتی از مجمع مطرح شــده است 
و همین موضوع مقدار زیادی ســاختار مجمع را 
به هم ریخته اســت. محمد رضا باهنــر افزود: تا 
دوره های گذشــته مجمع فقط به رهبری برای 
تعیین سیاست کلی مشــورت می داد ولی حاال 
مجمع عمال باید سیاست گذاری کند. باهنر تصریح 
کرد:آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص هستند و 
در غیبت رییس عمال کارهای اداری با ایشان است.

 محسن رضایی
 همه کاره مجمع است

محمد هاشمی
عضو سابق شورای مرکزی کارگزاران: 

رییس کمیسیون امنیت ملی گفت: صاحبان ثروت 
و قدرت امنیــت مرزها را به هم زدند. حشــمت ا... 
فالحت پیشه افزود: ایران به رغم تمامی تحوالت، 
کماکان با سنتی ترین برخوردها در مرزها روبه رو 
است. اعتقاد من این است که اگر امنیت در مرزها 
برقرار شــود و اقتصاد در این مناطــق رونق گیرد، 

بسیاری از مشکالت تحریم ها حل می شود.
 وی با بیان اینکه صاحبان ثــروت و قدرت امنیت 
مرزها را به هم زدند، گفت: در منطقه ســومار که 
مشکالت امنیتی هم دارد، طرحی برای کشت خرما 
داده شــد؛ اما عده ای زمین ها را بین خود تقسیم 
کردند، پس باید به ســالمت مرزهــا توجه کنیم.

فالحت پیشــه در پایان تصریح کــرد: باید کاری 
کنیم تا کســانی که در مناطق مرزی مســئولیت 
دارند، همانجا بمانند و پارتی بازی های پرســنلی 

را از بین ببریم. 

صاحبان ثروت و قدرت 
امنیت مرزها را به هم زدند

رییس کمیسیون امنیت ملی: 

 عضو سابق شورای مرکزی کارگزاران گفت: در 
کل جریان کارگــزاران را دیگر تعقیب نمی کنم، 
ان شــاءا... که خداوند به راه راســت هدایت شان 
کند!محمد هاشمی همچنین افزود: بستر فعالیت 
روحانی حزب اعتدال و توسعه بوده است. بنابراین 
بخشــی از جریــان اعتدالگرایــی را نمایندگی 
می کرد نه کل جریان را، درحــال حاضر هم در 
اظهارنظرهایشان شاهد این موضوع هستید. وی 
ادامه داد: جریان دولت به تنهایی قادر نیست در 
انتخاباتی مثل مجلس پیروز شــود مگر اینکه با 
دیگران ائتالف کند.  رییس جمهور در دوره های 
مختلف همکاری های زیادی با آیت ا... هاشــمی 
داشته اند ولی همیشــه به خصوص بعد از پیروز 
شدن در انتخابات، تالش شان این  بوده که خود 

را جریانی مستقل از آقای هاشمی نشان دهند.

خدا کارگزاران را به راه 
راست هدایت کند 

پیشخوان

بین الملل

چهره ها

14 هــزار میلیــارد فرار 
مالیاتی »مدرک پول ناسالم« 

نیست؟

ایربگ خودروی لندکروز 
چرا باز نشد؟

حمایــت قاطع ســران 
اتحادیه اروپا و آفریقای جنوبی 

از برجام

تکاپوی حزبی

»روحانی« در حالی دیــروز میزبان رییس جمهور 
تازه کار عراق بود که دو همسایه طی ماه های اخیر 
روابط پر فراز و نشیب اما مستمری داشته اند. در ماه 
هایی که عراق درگیر کشمکش برای انتخاب رییس 
جمهور و هیئت دولت بود و از سوی دیگر اعتراضاتی 
میان اقوام و قومیت ها در این کشور باال گرفته بود 
تقریبا در هر مناقشه اجتماعی و سیاسی می شد رد 
پایی از ایران را پیدا کرد. این مسئله به خوبی نشان 
می دهد که ایران در عرصه های ملی عراق نقشــی 
تعیین کننده ایفا می کند که اتفاقا طی ســال های 
اخیر به رغم میل آمریکا و عربستان همواره در حال 
گسترش نیز بوده است. »برهم صالح« و روحانی در 
حالی در تهران بر تــداوم همکاری های اقتصادی و 
سیاسی تاکید کردند که تا همین هفته های پیش 
هم کنسولگری ایران در بصره به آتش کشیده شد 
و هم مقامات عراقی اعالم کردند که به تحریم های 
ضد ایرانی آمریکا خواهند پیوست؛ اما در همه این 
رخدادهای ضد ایرانی مقامات سیاسی کشور همواره 
با ســعه صدر با طرف های عراقی برخــورد کردند 
و ترجیح دادنــد تا در الیه های پنهان دیپلماســی 
سیاسی و نظامی مطالبات شان را پیگیری کنند. در 
نهایت هنوز هم ایران با وجود تمام اقدامات آمریکا 
در عراق نقش موثــر و نفوذی زیــادی دارد. برهم 
صالح،رییس جمهور جدید عراق در حالی چهارمین 

سفر خارجی خود پس از رسیدن به قدرت را به ایران 
اختصاص داد که به رغم داشتن پایگاه سیاسی سنی 
و کرد در صحبت هایش همواره از ایران دفاع و روابط 
با کشورمان را جزو اولویت های عراق برشمرد. وی در 
ایام انتخابات ریاست جمهوری عراق گفته بود:»من 
به عنوان نامزد ریاســت جمهوری عراق و همچنین 
به عنوان یک شهروند عراقی می گویم، ایرانی ها در 
زمان جهاد علیه صدام آغوش خود را روی ما گشودند. 
برای همین شکی نیست که ما با ملت ایران ابراز هم 
دردی می کنیم و نمی خواهیم که هیچ آزاری به آنها 

برسد. اعمال تحریم ها علیه ایران تبعاتی برای عراق 
خواهد داشــت و تنها محصور به ایران نخواهد بود. 
بنابراین چرا نباید عراق در موضع دفاع از همســایه 
اش، ایران، نباشد، در حالی که ما روابط درهم تنیده 
تاریخی با ایرانی هــا داریم«. ایران امیدوار اســت 
»صالح« به عنوان یک سیاستمدار گفت وگو محور 
و سازشگرانه بتواند در ســال های پیش رو بخشی 
از موانع و مشکالت بر ســر راه نزدیکی دو کشور را 
مرتفع کند. البته این اولین ســفر» برهم صالح« به 
ایران نیست، او پیش از این نیز در مرداد ماه ۱3۹5 

به عنوان نماینده کردها و معاون دوم دبیر کل حزب 
اتحادیه  میهنی کردستان به ایران سفر کرد. کردها 
در آن زمان امیــدوار بودند تا ایــران حمایت های 
خود را از دولت خودمختار اقلیم کردســتان بیشتر 
کند،هر چند در آن زمان به نظر این درخواست ناکام 
گذاشته شــد؛ اما ایران همواره تالش کرده است تا 
موضعی مداراگرایانه با کردها داشــته باشد و البته 
انتخاب صالح به ســمت ریاست جمهوری عراق نیز 
با چراغ سبز ایران همراه بوده است به خصوص آنکه 
شخصیت برهم صالح از سوی هر سه طیف شیعیان، 
کردها و اهل سنت عراق مورد پذیرش است و همگان 
او را یک مهره متــوازن سیاســی می دانند که این 
همگرایی می تواند برای آینده عراق بسیار مهم باشد 
و  به بازگشت ایران به جایگاه مهم خود در سیاست 
این کشــور نیز کمک کند. حســن روحانی تالش 
دارد تا ســطح مبادالت تجاری با این کشــور را نیز 
 افزایش دهد و از این راه بخشی از هزینه های تحریم 
آمریکا علیه کشــور را جبران کند. اگــر چه به نظر 
می رســد ایران به دالیل سیاســی دیگر نمی تواند 
نقش قبلی خود در مبادالت سیاســی این کشــور 
را به دســت بیاورد؛ اما رویکرد اقتصــادی دولت به 
عراق همچنــان در روابط دو طــرف تعیین کننده 
خواهد بود؛ نیازهای دو جانبــه ای که در آینده و با 
تشدید فشــارهای آمریکا می تواند حتی در چشم 
 انداز روابط سیاســی دو کشــور نیز تعیین کننده 

باشد.

سیگنال های مثبت بغداد برای همکاری بیشتر با تهران

معاون عملیات ارتش گفت: اشراف الزم در برابر تهدیدات سایبری 
وجود دارد و در صورت نیاز اقدامات مقابله ای هم انجام می شود.امیر 
»سیدمحمود موســوی« درباره میزان آمادگی های ارتش در برابر 
تهدیدات سایبری اظهار داشت: نیروهای مسلح کشور از فناوری های 
به روزی که برخی کشــورها از آن ها به عنوان تهدیدی علیه ایران 
اســتفاده می کنند، غافل نیســتند.وی ادامه داد: نیروهای مسلح 
کشورمان همواره به دنبال دســتیابی به فناوری های نوین و ایجاد 

زیرساخت های الزم برای مقابله با تهدیدات سایبری هستند و در 
صورت نیاز اقدامات متقابل و آفندی علیه اقدامات دشمن در عرصه 
سایبری را در دستور کار خود دارند.وی در خصوص استفاده دشمنان 
از بد افزارها در حمله به زیرساخت های سایبری ارتش هم عنوان کرد: 
برای خنثی کردن این گونه اقدامات دشــمنان، عمده تالش ها در 
جهت استفاده از نرم افزارهای بومی است تا زیرساخت های سایبری، 
ایمنی الزم را در مقابل نفوذ بد افزارها و یا مقوله های مشابه داشته 

باشند؛ در این خصوص نه تنها اشراف الزم را داریم بلکه در صورت 
نیاز اقدامات مقابله ای هم با آن ها انجام می شود. معاون عملیات ارتش 
تصریح کرد: با توجه به اینکه اطالعات نیروهای مسلح دارای طبقه 
بندی هستند، برای حفظ آن ها در جلوگیری از نفوذ سایبری دشمن، 
اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ البته سامانه های ایمنی و امنیتی 
در رده ها و طبقات مختلف به گونه ای گسترش یافته است که نفوذ 

به این مراکز به راحتی انجام نمی شود.

معاون عملیات ارتش خبرداد:
حمالت متقابل سایبری در دستور کار ارتش

 » برهم صالح« در سفر به ایران خواستار روابط گسترده سیاسی و اقتصادی شد؛

علیرضا  کریمیان

»واعظی« و »حاجی میرزایی« سخنگوی 
دولت می شوند

سخنگویی دولت در میان کارگزارانی ها و اعتدال و توسعه به مساوات 
تقسیم شده اســت و محســن حاجی میرزایی و محمود واعظی این 
مسئولیت را به عهده می گیرند.روزنامه آرمان امروز نوشته است: پس 
از 4 ماه خأل وجود سخنگو در دولت، رییس جمهور قصد دارد با شیوه ای 
نوین به تغییرات در این حوزه بپردازد.یک منبع آگاه می گوید: »دیگر 
سخنگویی به معنای گذشته مطرح نخواهد شد؛ درمقابل احتمال دارد 
دو عضو دولت نه سخنگو مانند گذشته، بلکه عملکرد اطالع رسانی را 
داشته باشند«؛ از این جهت گویا سخنگویی در میان کارگزارانی ها و 
اعتدال و توسعه به مساوات تقسیم شده باشد. اکنون در حالی از واعظی 
و حاجی میرزایی به عنوان سخنگویان آتی دولت نام برده می شود که 
پیش از این هم نام آنان، البته به صورت مجزا و به عنوان سخنگوی واحد 

دولت، مطرح شده بود.

واکنش ضرغامی به حواشی صبحانه های کاری اش:
از این صبحانه ها رییس جمهور در نمی آید

انتشار تصاویر جلسات مدیران و مسئوالن دســتگاه های دولتی مختلف 
در قالب صبحانه کاری با اعضا و کارکنان نهــاد خود در صفحات مجازی 
شخصی، اقدامی است که از مدت ها پیش در میان اغلب مدیران باب شده 
اســت. »عزت ا... ضرغامی« نیز طی چند وقت اخیر در پســت هایی این 
صبحانه ها را علنی کرده است.رییس اسبق رســانه ملی با انتشار توئیتی 
پاســخ منتقدان به تصاویر صبحانه های کاریش را داد.برخی از منتقدان 
به این اقدام ضرغامی واکنشــی انتقاد آمیز و البتــه در قالب طنز از خود 
نشان داده اند. رییس پیشین صدا و سیما در پســتی در توییتر نوشت:» 
معموال پست های انتقادی در مورد خودم را منتشر می کنم. مثل همین! 
در گذشته، گزارش صبحانه هایم را منتشر نمی کردم ولی االن می کنم. 
همین! در گذشته، فضای مجازی برای استفاده شخصی موجود نبود. امروز 

هست. همین! از این صبحانه ها رییس جمهور در نمی آید! همین!«

آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات امور نگهداشت و 
پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری، شبکه و نرم افزارهای 

مستقر در واحدهای تابعه دانشگاه در گروه الف و ب

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات 
 بیشتر به ســایت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به آدرس

 poshtibani.mui.ac.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 031-37924005 
تماس حاصل فرمایند.
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نشان تجاری طال و جواهر  در اصفهان شکل می گیرد
پیشنهاد سردبیر:

یادداشت

اخبار

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی 
کار استان:

 سبد معیشت کارگران
 افزایش یافت

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان 
اظهار کرد:آنچه دولت بر آن پافشــاری دارد این 
است که تا پایان سال سبد کاالیی در چند نوبت 
به صورت نقدی به مردم ارائه شود، اما ما معتقدیم 
که جامعه کارگری از عموم اقشار جامعه مستثنی 
است. احمدرضا معینی افزود: در حال حاضر نرخ 
ارز بیــن 14 تا 15 هزار تومان اســت، همچنین 
جامعه کارفرمایی که بیشــتر شامل دولت است، 
قیمت کاالهای اساســی بازار همچون حبوبات، 
برنج، روغن، نوشــیدنی ها، مواد شــوینده و ... را 
افزایش داده و در این شرایط اقشار کم درآمد برای 
خرید مایحتاج خود باید چندین برابر قبل هزینه 
کنند.وی ادامه داد: در حال حاضر سبد معشیتی 
کارگران نسبت به سال 96، حدود یک میلیون و 
240 هزار تومان افزایش یافته که این مبلغ در کنار 
رقمی که از سال گذشته تعیین شده بود، جمعا به 

حدود 4 میلیون تومان می رسد.

 نشان تجاری طال و جواهر 
در اصفهان شکل می گیرد

مســئول کمیته فلزات گرانبهای اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: نشــان تجاری)برند( طراحی طال 
و جواهر در این استان شــکل می گیرد تا مسیر 
رقابت جهانی در این زمینه هموار شــود.ابراهیم 
حبیب اللهی افزود: تشــکیل این برند تا سه سال 
آینده ضمن تحول در عرصه و تقاضا در بازار می 
تواند نقش شــایانی در افزایــش طراحی های به 
روز، مشتری پســند و هم تراز با برندهای مطرح 
جهان ایفا کند. وی ادامه داد: طراحی و طالسازی 
در اســتان از ســال های گذشــته رونق داشته؛ 
 از نشــان تجاری در صنعت تولیــد زیورآالت

 بی بهره بوده است.

بازار

صندلی خودرو کودک

عوامل سازمانی و مدیریتی موثر 
 بر فساد اداری– مالی 
در سازمان های دولتی

فســاد اداری- مالی طبق تعریف سازمان شفافیت 
بین المللی آن دســته از فعالیت هــای کارکنان و 
مسئوالن دولت را شــامل می شــود که به منافع 
عمومی لطمه بزنند و هدف از انجام آن، رســاندن 
فایده به عامل یا به شــخص دیگر باشد. پیشگیری 
از تخلفات ســازمانی زیربنا و مقدمه ســالم سازی 
محیط سازمانی اســت و عوامل مختلفی در سالم 
سازی محیط سازمانی تاثیر دارد که یکی از اساسی 
ترین آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است. 
علت  این است که محور و قالب سالم سازی سازمان، 
افراد سازمانی هســتند. بنابراین اگر افراد سازمان 
سالم پرورش یابند، کار سالم سازی محیط سازمانی 
سریع تر انجام می شود و به صورت یک فرآیند مداوم 

ظهور می کند.
آنچه به عنوان دغدغه اساسی مطرح بوده است، گام 
برداشتن در حوزه عوامل مدیریتی و سازمانی موثر 
بر فســاد اداری - مالی و گشودن دریچه ای نو برای 
مدیران ســازمان ها جهت درک بیشتر مصادیق و 
عوامل موثر و بازدارنده از فساد اداری - مالی و رابطه 
فیمابین و تاثیر و تاثرات آنها در درون ســازمان ها 
از طریق مدل ســازی این روابط است. از یک سو با 
مطالعه تحلیل تاریخی فساد در تمدن های باستان، 
مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند،مشخص 
شده است که فساد در سازمان ها تبعات بسیار منفی 
به دنبال داشته و ضمن آلوده  کردن کارکنان سالم و 
ایجاد جو دلسردی و بی اعتمادی در آن ها، صداقت 
و امانت آن ها را زیر ســوال برده و کیفیت خدمات 

عمومی را پایین می آورد.
اهمیت مطالعه عوامل موثر بر فساد اداری - مالی از 
طریق پی بردن به آسیب ها و پیامدهای این پدیده 
بیشتر نمایان می شود. در بســیاری از کشورهای 
درحال توسعه، عامه مردم، سازمان های غیردولتی 
و رسانه ها، به فساد اداری - مالی به عنوان تنها عامل 
اصلی تحت ســلطه دیگران بودن و رشد اقتصادی 

ضعیف، توجه دارند.
اگرچه جامعه ایــران، جامعه ای توأم با گرایش های 
مذهبی و ملی است که همه آنها فساد را پدیده ای 
زشت دانسته و همواره بر مبارزه با آن تاکید کرده اند، 
با این حال، شاهد این هســتیم که شیوع فساد در 
جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و 
ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و 

در نهایت مردم گذاشته است. 
تا به امروز در ایران برنامه های بسیاری برای مبارزه 
با فساد طراحی شده و به اجرا در آمده است، اما در 
این رابطه موفقیت اندکی حاصل شــده اســت که 
برخی از دالیل اصلی این عدم موفقیت این برنامه ها 
عبارتند از: 1- مجازات نشدن سوءاستفاده کنندگان 
و شرکت کنندگان در فساد اداری 2- پولکی بودن و 
خودفروختگی افراد و مقامات اداری در بخش هایی 
از ساختار سیاسی و اداری که بایدـ  به اصطالحـ  با 
فســاد اداری مبارزه کنند 3- وجود کارکرد مثبت 
فساد اداری برای نخبگان اداری و گروه های متنفذ 
و قدرتمند اقتصادی کــه در عمل به صورت نهادی 
برای توزیع مجدد درآمدها به سود این نخبگان عمل 
می کنند 4- نظام مند نبودن و عدم استمرار برنامه ها 
و نظارت دستگاه های دولتی و حکومت های مختلف 
در رابطه بــا مبارزه علیه فســاد اداری 5- تاکید بر 
تنبیه و مجازات متخلفان به جای تاکید بر رویه های 

پیشگیرانه از بروز فساد از جانب مسئوالن ذی ربط.
به منظور حذف یــا کاهش فســاد اداری در نظام 
اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه هایی اساسی 
و همه جانبه هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی 
جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ و مدیریت سازمانی 
)به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ 
جامعه تاثیر می پذیرد(، پیشــگیری از بروز فساد 
اداری را هدف قــرار دهد، به جای آنکــه از طریق 
طراحی رویه های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه 
کند. بنابراین اگر افراد سازمان سالم و پرورش یافته 
شوند، کار سالم سازی محیط ســازمانی سریع تر 
صورت می گیرد و به صورت یک فرآیند مداوم ایجاد 
می شود. همچنین اگر عوامل سازمانی و مدیریتی 
حاکم متکی بر طرفداری از منافع گروه نباشد و در 
برخورد با گروه یا افراد خاص رفتار ویژه ای نداشته 
باشــد، در واقع نوعی تبعیض گریزی و اجتناب از 
تبعیض در رفتار اعضا مشاهده می شود .پایان سخن 
اینکه مبارزه با فساد مستلزم یک برنامه ریزی دقیق 
جهت شناسایی همه جانبه است، برای این منظور 
پیشنهاد می شود یک گروه تحقیق با تخصص های 
اقتصاد، مدیریت، جامعه شناســی، حقوق و مالی 
تشکیل شود و به بررسی همه جانبه ریشه های بروز 
فساد مالی و اداری بپردازد و راه های علمی مبارزه با 

آن را مشخص کند.

Viva صندلی خودرو مدل

 320,000
تومان

صندلی خودرو کودک 
Pink Pop نانیا مدل

 770,000
تومان

صندلی خودرو کودک بلن 
Black Stone S18 مدل

2,669,000
تومان

قیمت ها در مغازه های آجیل و خشکبار هوش از سر 
مشتری ها می پراند! پسته 190 هزار تومان، بادام 
170 هزار تومان، تخمه، فنــدق و... انگار قیمت ها 
با مشتری ها شــوخی دارند؛ تقریبا کسی سراغی 
از پســته و بادام نمی گیرد. معموال مشــتری ها به 
ارزان قیمت هــای وارداتی مانند بــادام زمینی و 
تولیدات ارزانی مانند نخودچی رغبت پیدا کرده اند. 
روزگار راسته آجیل فروشان این روزها کساد است؛ 
اما سوالی که مطرح می شــود این است که مقصر 
این قیمت های نجومی کیســت و چرا محصوالت 
درجه یک صادراتی ما که روزگاری حرف اول را در 
دنیا می زد تا به این حد گران شــده است؟ اگر چه 
هیچ گاه پسته و سایر آجیل ها یک محصول ارزان 
و در دسترس نبوده اســت؛ اما این روزها به سختی 

می توان سراغ این محصول لوکس وطنی رفت.
ریزش پسته در فصل برداشت

ســالیان متمادی ایران مقام اول تولید پســته در 
دنیا را داشت، در سال 2005 تولید پسته در ایران 
معادل 190/000تن بوده که کشورمان  را در مقام 
اول در جهان قرار داد. بعــد از ایران آمریکا با تولید 
140/000 و ترکیه با تولیــد 60/000تن در مقام 
دوم و ســوم قرار گرفتند. سال گذشــته اعالم شد 
تولید پســته در ایران به 310 هزار تن رسیده که 
رشد این آمار بیشــتر به دلیل سرمایه گذاری های 
گســترده دولت ها و وزارت جهاد کشاورزی روی 
کاشت نهال پسته در مناطق خشک و کویری ایران 
بوده اســت.اگر چه »کرمان« به عنوان قطب تولید 
پسته در کشور شناخته می شود؛ اما در استان های 
اصفهان، یزد و حتی برخی از نواحی مرکزی ایران 
نیز باغات پســته بارور شــد و در نهایت با برخی از 
تغییرات اقلیمی و خشکســالی گسترده در مناطق 
گرم و خشک اصفهان طی دو ســال اخیر، امسال 
تولید پسته در کشور به چیزی در حدود 60 هزار تن 
رسید و بسیاری از باغات پسته عمال ثمری نداشتند. 
بر اساس آمار رسمی اعالم شده در کرمان،90درصد 
تولید پســته کاهش یافتــه و ارزش صادراتی یک 
میلیارد دالری آن در سال گذشته به 100 میلیون 
در سال جاری رسیده است. اصفهان در تولید پسته 
طی سال های اخیر جایگاه سوم را داشته است؛ اما 
امسال بر اساس اعالم رییس امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان با توجه به خشکسالی پیش 
بینی می شود تا نیمه آبان، هزار و 500تن پسته از 
این باغ ها برداشت شود. احمدرضا رییس زاده افزود: 

برداشت پسته از باغات این استان 75درصد کاهش 
یافته است. در این باره »حسین جوانی« عضو هیئت 
رییسه اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان در مورد 
علل  این کاهش تولید می گوید:» از نخستین روز 
امسال تا 16 فروردین ماه با گرم شدن هوای استان 
اصفهان شکوفه های درختان زودتر از موعد گشوده 
شدند و از نیمه دوم فروردین تا اردیبهشت با ورود 
موج شدید سرما به استان بسیاری از درختان دچار 
سرمازدگی شدند و تولیدات امسال نسبت به سال 
گذشته با کاهش بسیار چشــمگیری مواجه شد.« 
برداشت محصول پســته از اواسط شهریور ماه آغاز 
می شود؛ اما از ابتدای سال با توجه به شرایط آب و 
هوایی میزان تولیدات هر استان کامال مشخص است 
و همین برداشت ها و تولیدات از همان ابتدا قیمت ها 

را تعیین می کند.
قیمت گذاری با دالر، روزگار پسته را سیاه 

کرد
یکــی از اصلی ترین دالیل گرانی پســته و ســایر 
خشکبار در بازار داخلی کشور، عرضه آن در بازارهای 
جهانی و قیمت گذاری در بازار داخلی بر اساس دالر 
است. ارزش پسته در بازارهای بین المللی 10 تا 13 
دالر است که بر همین اساس در داخل نیز به فروش 
می رسد.  در همین رابطه مصطفی احمدی، رییس 

اتحادیه آجیل و خشــکبار دربــاره دالیل افزایش 
قیمت انواع خشــکبار در بازار، می گوید:»  برخی 
از کاالهای صنف ما مانند پســته  با توجه به اینکه 
صادراتی هستند از افزایش نرخ ارز تاثیر می گیرند و 
از طرفی بخش دیگری از کاالهای ما مانند مغز گردو 
و تخمه کدو و آفتاب گردان نیز بــا توجه به اینکه 
وارداتی هســتند از افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم 
می گیرند«.وی افزود: تخمــه آفتاب گردان در بازار 
به دلیل افزایــش نرخ ارز،  از ۸ هــزار تومان به 20 
هزار تومان رسیده است. قیمت این محصوالت در 
بازارهای جهانی تغییری نکرده؛ اما با توجه با اینکه 
ارزش پول ما کاهش یافته و نرخ دالر باال رفته، این 
محصوالت به قیمت های باالتری در مقایسه با قبل 

به فروش می رسد«. 
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار در واکنش به اینکه 
موضوع که خشکباری که در داخل تولید می شود نیز 
به قیمت های باالیی به دست مردم می رسد، گفت: 
»زمین های کشاورزی که در شمال کشور به تولید 
بادام زمینی و تخمه های کدو و آفتاب گردان مشغول 
بودند  اکنون از بین رفته و به ویال تبدیل شده اند و 
میزان تولید فندق نیز در این مناطق به شدت کاهش 
یافته است«.وی تصریح کرد:» برای پاسخگویی به 
نیاز مردم در مواردی کمبود داریــم  باید اقدام به 

واردات کرد تا قیمت محصوالت ایرانی نیز متعادل 
شــود، به طوری که اگر بادام زمینی چینی به بازار 
ایران نیاید، نــوع ایرانی آن را نمی شــود کیلویی 
100 هــزار تومان نیــز خریــداری کرد«.احمدی 
همچنین درباره دالیل افزایش قیمت مغز گردوی 
ایرانی و فروش آن به قیمت هرکیلوگرم 100 هزار 
تومان گفت: »این محصول نیز در سال جاری دچار 
سرمازدگی شده است و 70 درصد آن از بین رفته به 
همین منظور در حال گرفتن مجوز واردات قانونی 
این محصول به کشور هستیم تا قیمت آن نیز در بازار 
کاهش یابد«. رییس اتحادیه آجیل و خشکبار اظهار 
داشت: بادام های درختی تولید ایران نیز امسال دچار 
سرمازدگی شده و نیمی از درخت های بادام بر اثر  

سرمازدگی آسیب دیده اند.
روزهای سوت و کور راسته آجیل فروش ها 
اینکه مردم به دلیل باال بودن قیمت ها امکان خرید 
خشکبار را ندارند عمال بسیاری از مغازه های آجیل 
و خشکبار را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. 
بر اســاس آنچه رییس اتحادیه آجیل و خشــکبار 
می گوید، صنوف ما فروش ندارند؛ به طوری که برخی 
از همکاران ما در روز تنها دو کیلوگرم گردو فروخته 
اند که با این میزان فروش نمی توان هزینه های اداره 

واحد صنفی را تقبل کرد.

  بوی پسته، بوی بادوم! 
   قیمت های نجومی در بازار آجیل و خوار بار، مغزیجات خوشمزه را به خاطره تبدیل می کند  

  عکس روز

تجلیل از مشارکت کنندگان  بیست و چهارمین  نمایشگاه 
بین المللی اتوکام اصفهان 

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت : با گازرسانی به سه شهر تا دهه مبارک فجر همه مناطق شهری این 
استان از مزایای گاز طبیعی بهره مند می شوند.مصطفی علوی افزود : سه شهر انارک، جندق و فرخی 
هنوز به شبکه گاز رسانی متصل نشدند که با تکمیل ایســتگاه تقلیل گاز در خور و بیابانک این طرح 
اجرایی می شود.وی بیان کرد : اکنون از بین 107 شهر و هزار و ۸31 روستای این استان، 104 شهر 
و بیش از هزار و 300 روستا زیر پوشش شبکه گاز رسانی قرار دارند و بر اساس آمار بیش از 99 درصد 
جمعیت اســتان گاز طبیعی دارند.وی با بیان این که هزار و 500 خانوار روستایی استان گاز طبیعی 
ندارند، اظهارداشت: ساکنان مناطق کوهستانی پشت کوه فریدونشــهر و خور بیابانک از این نعمت 
بی بهره هستند.وی با بیان این که انتقال گاز به صورت لوله کشی و یا به وسیله خودروی حمل سوخت 
به مناطق کوهستانی فریدونشهر بسیار سخت است، گفت: شرایط برای لوله کشی در این مناطق سخت 
و هزینه زیادی به شرکت گاز تحمیل می کند.وی اضافه کرد: به دلیل شرایط سخت کوهستانی تامین 
گاز به وسیله خودروی سوخت رسان دشوار و با وقوع حادثه روبه رو است.علوی، همچنین به مشکل 
گاز رسانی به روستاهای خور و بیابانک اشاره کرد و یادآورشد: در این مناطق پراکندگی روستاها هزینه 
زیادی را به شرکت گاز تحمیل می کند و با توجه به وضعیت اعتباری چنین اقدامی امکان پذیر نیست.
وی با بیان این که مناطق فاقد شــبکه گاز رسانی از سایر ســوخت ها از جمله نفت سفید و گازوئیل 
استفاده می کنند، بیان کرد: تامین چنین سوخت هایی برای مردم آسان تر و با هزینه کمتری انجام 
می شود.ساالنه هفت میلیارد متر مکعب گاز در نیروگاه ها، هفت میلیارد در بخش صنایع، پنج میلیارد 
در بخش خانگی و 2 میلیارد در بخش عمومی و تجاری، مصرف می شود و بر این اساس استان اصفهان 

بعد از تهران رتبه دوم توزیع گاز را به خود اختصاص داده است .

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان: 

تا دهه فجر همه مناطق شهری استان گازرسانی می شوند

مذاکره برای انعقاد  نخستین قرارداد صادراتی ریل ذوب آهن اصفهان 
آغاز شده است.معاون بازرگانی شرکت ذوب آهن اصفهان این شرکت 
را درصدر انعقاد تفاهم نامه برای صادرات ریل ملی دانســت و گفت: 
تاکنون 15 هزارتن ریل uic60 به راه آهن جمهوری اسالمی فروخته 
شــده و حدود دو هزار تن ریل U33 باقی مانده در انبارها از قرارداد 
قبلی  آماده بارگیری برای ارسال به راه آهن جمهوری اسالمی است.

نعمت ا... محســنی ، ســاالنه۸00 هزارتن کک و زغال از مواد اولیه 
شرکت ذوب آهن را  از معادن زغال سنگ داخلی قابل تامین دانست و 
 افزود: تفاهم پیرامون قیمت با انجمن زغال سنگ در این هفته نهایی
 می شــود و تامین کک و زغال برای بلند مدت هم برنامه ریزی شده 
 است.وی تاکید کرد: محصوالت ذوب آهن هم طبق روال معمول صادر

 می شود.

- مهم ترین اخبــار آنالین 
اقتصادی

- استانداردهای حسابداری و 
قوانین مالی

- دانلود جزوه ، مقاله ، آزمون 
و کتاب های حسابداری ، مالی 

و اقتصادی

ترازگر
)حسابداری،مالی(

شن مالی
معرفی اپلیکی

مهدی سلیمیان ریزی- میثم معمار

ذوب آهن اصفهان پیشرو در توسعه اقتصاد ملی؛
آغاز مذاکره برای انعقاد نخستین قرارداد صادراتی ریل ملی

حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد: حذف ســقف رقابت در معامالت بورس کاال 
سرمایه بیشتری را روانه تولید می کند.

عظیمیان ادامه داد: فوالد مبارکه برای سال جاری 15 تا 20 درصد از فروش محصوالت را به صادرات اختصاص 
خواهد داد. مدیرعامل قطب فوالد  ایران درباره برنامه های این شرکت در دوران تحریم نیز افزود: فوالد مبارکه در 
پی اعمال تحریم ها، جابه جایی هایی در بازارهای هدف صادراتی داشت و مقاصد دیگری را جایگزین بازارهای 

اروپایی کرده است.

سرمایه بیشتری روانه 
تولید می شود

 »حمیدرضا عظیمیان« از برنامه 
صادراتي فوالد مبارکه در دوره 

تحریم می گوید؛
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مرضیه محب رسول
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مفاد آراء
8/237 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات 
متقاضیان و امالم مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

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

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

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

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

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

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

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

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

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

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

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

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

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

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

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

 گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

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

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

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

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

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

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

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حصر وراثت
8/443  آقای مهدی اصالنی آخوره دارای شناســنامه شماره 179 به شرح دادخواست به 
کالسه  375/97 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا اصالنی آخوره به شناســنامه 119 در تاریخ 1397/7/8 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر به نام 
های 1- احمدرضا اصالنی، ش.ش 108، 2- حمیدرضا اصالنی، ش.ش 105، 3- مهدی 
اصالنی آخوره، ش.ش 179 و ســه فرزند دختر به نام های 1- مرضیه اصالنی، ش.ش 
28، 2- پری اصالنی، ش.ش 169، 3- مهین اصالنی، ش.ش 170 و یک همسر دائمی 
به نام توران یسلیانی ، ش.ش 117 و غیر از نامبردگان فوق وارث دیگری دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 290957 شعبه 
 اول حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان فریدونشهر)174 کلمه، 

2 کادر(
عدم افراز پالک

8/444  شماره صادره: 1397/40/532694-97/8/23 نظر به اینکه خواهان خانم فریده 
مالکی احدی از مالکین مشاعی پالک 1397 فرعی از 33- اصلی واقع در نطنز جزء بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز درخواست افراز سهم مشاعی خود به طرفیت وراث عباس فخاری بنامهای 
رضا خان- حسن- محمد- حسین- عذرا- علی و رضوان همگی فخاری را به این اداره 
تسلیم نموده است و نماینده ثبت با استعالم از دفتر امالک گواهی نموده سابقه ای از صدور 
سند مالکیت معارض نداشته و در موعد مقرر مندرج در اخطاریه شماره 1397/04/523378 
مورخ 1397/7/8 و طی نامه شماره 1397/04/532097 مورخ 1397/8/21 به شهرداری 
نطنز ارسال و شهرداری طی نامه شماره 97450/9303 مورخ 1397/08/22 افراز ملک 
را بواسطه محل قرارگیری ونوع کاربری مقدور ندانسته لذا به استناد مفاد 5 و 6 آیین نامه 
قانون افراز و فروش امالک مشــاعی مصوب آبانماه 1357 تصمیم به رد درخواست افراز 
پالک فوق صادر و مقرر می دارد نظریه مرقوم برابــر مقررات به طرفین ابالغ گردد لذا با 
توجه به اینکه خواهان اعالم نموده آدرس از مالکین مشاعی در دست نمی باشد و به آنان 
دسترسی ندارد مراتب از طریق انتشار آگهی به نامبردگان ابالغ تا چنانچه به نظریه مزبور 
معترض باشند دادخواست اعتراض خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به 
دادگستری نطنز تسلیم ورسید اخذ نمایند. م الف: 292496 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز)220 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/425 شماره ابالغنامه: 9710100354806865 شماره پرونده: 9609980359400878 
شماره بایگانی شعبه: 961352  آگهی ابالغ وقت رســیدگی به آقای  حمیدرضا عطائی 
هرندی فرزند محمد، شاکی زهرا غظفری هرندی شکایتی علی متهم حمیدرضا عطائی 
هرندی فرزند محمد با موضوع کالهبرداری مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337(  
ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609980359400878 شعبه 122 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان) 122 جزایی سابق( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/10/11 ساعت 11 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت 
مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود، رونوشت کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را  دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:263338 شعبه 122 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )122 جزایی سابق( )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/426 شماره ابالغنامه: 9710100354806875 شماره پرونده: 9609980359400086 
شماره بایگانی شعبه: 960184  آگهی ابالغ وقت رســیدگی به آقای  حمیدرضا بهرامی 
کمیل، شکات شــکایتی علیه حمیدرضا بهرامی کمیل با موضوع خیانت در امانت مطرح 
که به این شــعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری 
کل اســتان اصفهان طبقــه 3 اتاق شــماره 337(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9609980359400086 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 122 جزایی سابق( 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/10/11 ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:263337 شعبه 122 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )122 جزایی سابق( )146 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/427 شماره ابالغنامه: 9710100354806890 شماره پرونده: 9609980359400713 
شماره بایگانی شعبه: 961318  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  
هماد فهیمی، شــاکی خانم توران امیدی شــکایتی علیه متهم هماد فهیمی با موضوع 
کالهبرداری مطرح که به این شعبه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980359400713 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 122 جزایی سابق( 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/10/12 ســاعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، رونوشت قرار 
جلب  به دادرسی را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف:263335 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122 جزایی سابق( )160 

کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

پرونــده:  شــماره   9710463624700009 درخواســت:  شــماره   8 /448
9609983624700096 شماره بایگانی شعبه: 960113 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
960113 شعبه اول بازپرســی متهم آقای ســعید ملکی صفا فرزند شمس علی به اتهام 
مشــارکت در کالهبرداری )مشــارکت با آقایان اکبر زارعی گل نیا و ابوالفضل کالئی( 
بصورت ایجاد واژگونی ساختگی خودرو و دریافت جمعا مبلغ 153/900/000 ریال دیه از 
بیمه آرمان اصفهان از طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان 
بودن نامبرده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به ایشان 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
اردستان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از موعد 
مقرر اقدام قانونی معمول خواهد شــد. م الف:292269 شعبه اول بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اردستان )134 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

8/447  آقای ناصر معمارپور دارای شناسنامه شماره 164 به شرح دادخواست به کالسه 
754/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صدیقه دادخواه تهرانی به شناسنامه 4411 در تاریخ 97/2/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ناصر معمارپور، ش.ش 164، 
2- ابراهیم معمارپور، ش.ش203، 3- محمد معمارپور تهرانی، ش.ش 67 فرزندان ذکور 
متوفی 4- زهرا معمارپور، ش.ش 204، 5- اشرف معمارپور تهرانی، ش.ش 177 فرزندان 
اناث متوفی می باشــند و متوفی به غیر از ورثه فوق ورثه دیگری نــدارد. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 292109 احمدی قاضی شعبه اول شورای حل 

اختالف تیران )149 کلمه، 1 کادر(
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 واکنش »دشان«
 بعد از شکست برابر هلند

 تیم   ملی فوتبال فرانسه در لیگ ملت های اروپا 
به مصاف هلند رفت و با 
دو گل تن به شکست 
داد؛ امــا در صدر 
جدول رده بندی 
گروه خــود باقی 
ماند.دیدیه دشــان 
از عملکرد تیمش در 
این دیدار راضی نیست و از دلیل اصلی شکست 
سخن به میان آورد.ســرمربی تیم   ملی فوتبال 
فرانسه در نشست خبری بعد از بازی، گفت : در 
این دیدار تن به شکست دادیم، چرا که بازیکنان 
بدون انگیزه ظاهر شدند و خبری از شور و هیجان 
آنها نبود برعکس بازیکنــان هلند مصمم برای 
پیروزی بودند.او ادامه  داد: بازیکنان خود را برای 
پیروزی آماده نکرده بودند و به نوعی خیال شان 
از صعود راحت بود و همین باعث شد تا نتوانیم 
بازی همیشگی خود را به نمایش گذاریم. بازی 
خوبی به نمایش نگذاشتیم و بر این باور هستم 

که شایسته شکست هم بودیم.

 خداحافظی »رونی«
 از تیم ملی انگلیس

 وین رونی، مهاجم باتجربه سه شــیر پنجشنبه 
شــب آخریــن حضور 
خود در ترکیب تیم 
ملی کشورش را در 
دیداری دوستانه با 
آمریکا تجربه کرد 
و بازی شماره 120 ، 
نقطه پایانــی بود بر 
کارنامه او در تیم ملی انگلیس. رونی که رکورددار 
گلزنی در تیم ملی انگلیس است، در رقابت های 
جام جهانی برای انگلیــس به میدان نرفت و در 
اردوی های اخیر سه  شــیر هم حضور نداشت؛ 
اما »گرت ســاوت گیت« او را برای دیدار مقابل 
آمریکا دعوت کرد تا در صد و بیســتمین بازی 
ملی اش، وداعی به یادماندنی داشته باشد. او که 
به همراه همسرش، کالین و 4 پسرش در ویمبلی 
حضور پیدا کرد، پیش از شروع بازی مورد تقدیر 
قرار گرفت. رونی آخرین ستاره از نسل طالیی 
فوتبال انگلیس اســت که در رقابت های یورو 
2004 و جام جهانــی 2006، امید زیادی برای 
موفقیت داشت؛ اما نتوانست با تیم ملی کشورش 

به جامی دست  یابد. 

 اختالف »نیمار« و»کاوانی«
 ادامه دارد

 به نظر می رسد که ادینســون کاوانی و نیمار با 
وجود این که خود انکار 
می کننــد؛ اما اصال 
رابطه خوبی با هم 
ندارند.کاوانی بعد از 
این که در پاری سن 
ژرمن ضربات پنالتی 
و آزاد به نیمار داده شد 
با این بازیکن به مشــکل خورده است. در دیدار 
دوستانه تیم   ملی فوتبال اروگوئه برابر برزیل که در 
لندن برگزار شد بار دیگر این دو بازیکن سرشناس 
نشان دادند که رابطه خوبی با هم ندارند.در دقایق 
پایانی این دیدار، کاوانی تکل خشنی روی نیمار 
رفت که باعث شد تا داور به او یک کارت زرد بدهد 
که البته باعث عصبانیت این بازیکن اروگوئه ای 
شد. کاوانی بعد از این برخورد شدید به طرف نیمار 
رفت تا او را از زمین بلند کند؛ اما مهاجم برزیلی 
پاری سن ژرمن کمک کاوانی را رد کرد تا بار دیگر 

ثابت شود که این دو رابطه خوبی با هم ندارند.

سانتوس: 
توپ طال را به بازیکنی که 

شایسته آن است بدهید
ســرمربی تیم   ملی فوتبال پرتغال، کریســتیانو 
رونالدو را شایسته ترین 
بازیکن برای کسب 
توپ طال می داند.

فرناندو سانتوس، 
سرمربی تیم   ملی 
فوتبــال  پرتغال بار 
دیگــر به ســتایش از  
کریســتیانو رونالدو پرداخت. او گفت : »رونالدو 
در هر تیمی که بازی کرده یک الهام بخش و الگو 
برای هم تیمی هایش بوده است.  او بازیکن بسیار 
باانگیزه و بزرگی است«.سانتوس در بخش دیگری 
از صحبت های خود، اضافه کــرد: »باید عدالت 
رعایت شود و توپ طال به بازیکنی که شایسته آن 
است برسد و او کسی جز رونالدو نیست«.رونالدو 
برای دیدار حساس برابر ایتالیا باز هم در فهرست 
پرتغال قرار نگرفت و سرمربی این تیم هنوز زمان 
بازگشت این بازیکن با تجربه را اعالم نکرده است.

از تیم ملی توقع قهرمانی نداشته باشید

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

مســعود ابراهیم زاده و عارف غالمی که به دلیل مصدومیت چند 
روزی در تمرینات و مسابقات ذوب آهن غیبت داشتند، همزمان با 
حضور علیرضا منصوریان به تمرینات برگشتند تا این مربی بدون 
مصدوم کارش را آغاز کند.ابراهیم زاده از ناحیه دست و غالمی از 
ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شده بودند و به همین خاطر در دو 

مسابقه قبلی تیم خود را همراهی نکردند. 

مصدومانی که با منصوریان برگشتند

تیم پرسپولیس در حالی که بازیکنان ملی پوشش را در اختیار ندارد 13
به مصاف تیم پیکان خواهد رفت؛ اما خبر خوب برای برانکو بازگشت 
امید عالیشاه اســت. هافبک تکنیکی سرخ پوشان که پیش از جدال 
برگشت مقابل کاشیما دچار مصدومیت شدیدی شده بود و فینال را در 
آزادی از دست داد، با پیگیری روند درمانی اش به این بازی رسیده و در 
صورتی که کادرفنی صالح بداند قادر به حضور در ترکیب خواهد بود.

امید عالیشاه به بازی پیکان رسید
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 بازگشت علی منصور
 با حمایت یک چهره سیاسی؟

روزنامه خراسان ورزشی  در شــماره روز شنبه 
خود گزارشــی درباره حضور علیرضا منصوریان 
در ذوب آهن منتشــر کرده و در این گزراش به 
نکته عجیبی اشاره کرده است. در بخشی از این 
گزارش آمده است: »ذوبی ها دقیقا همان مربی را 
انتخاب کردند که پیش از آغاز فصل از او به عنوان 
ســرمربی ذوب آهن با حمایت یک چهره بانفوذ 
سیاســی یاد می شــد! در آن برهه برخی منابع 
خبری از ارتباط نزدیک و دوســتانه منصوریان 
با یک فرد بانفوذ سیاســی که از قضا اســتقاللی 
اســت و به خوبی اخبار فوتبال را رصد می کند، 
 خبر دادند که رابطه بسیار نزدیک و حسنه ای با 
مسئوالن کارخانه ذوب آهن دارد و منصوریان را 
برای سرمربیگری ذوب آهن توصیه کرده است. 
آن زمان گویا با وجود این توصیه ها سعید آذری، 
مدیرعامل باشــگاه زیر بار نرفته بود؛ اما مقاومت 
آذری 12 هفته بیشــتر طول نکشید و او تسلیم 
خواسته هیئت مدیره شــد و با امید نمازی قطع 
همکاری کرد تا منصوریان ســرمربی ذوب آهن 

شود.«

ضیایی هم در والیبال ماندنی 
می شود

طی ماه های اخیر از »احمــد ضیایی« به عنوان 
یکی از رؤسای بازنشسته فدراسیون ها نام برده 
شــده که باید با قانون جدید منــع به کارگیری 
بازنشســته ها پســت خود را ترک کند. این در 
حالی است که ضیایی حتی یک سال هم نیست 
کار خود را در فدراســیون والیبال آغاز کرده و به 
دنبال اجرای برنامه های مدنظر خودش اســت.
رییس فدراســیون والیبال پیــش از این  اعالم 
کرده بود با 2۸ سال کار بازنشسته شده و با توجه 
به داشــتن مدرکی باالتر از کارشناسی می تواند 
بازگشت به کار بگیرد و تا ۳۵ سال خدمت خود 
را ادامــه دهد.این اتفاق در روزهــای اخیر برای 
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال با هماهنگی 
وزارت ورزش و کمیته ملــی المپیک رخ داده و 
حاال به نظر می رسد شــانس بقای احمد ضیایی 
در فدراســیون والیبال هم باال رفته است.رییس 
فدراسیون والیبال همچنین با توجه به قوانین بین 
المللی و حساسیت FIVB روی فدراسیون های 
عضو خود باید تا پایان دوره 4 ســاله اش در این 
فدراسیون باقی بماند.فدراسیون جهانی والیبال 
که اتفاقا در روزهای اخیر اجالس خود را با حضور 
محمدرضا داورزنی، معــاون وزیر ورزش برگزار 
کرده، روی تغییرات در فدراســیون های داخلی 
حساسیت زیادی دارد و قوانین و چارچوب هایی 
 را برای این اتفاق قــرار داده کــه باید طبق آن 

رفتار شود.

در حاشیه

انگلیس - فوتبال
ساعت کرواسی

17:30

شبکه 
سه

ایرلند شمالی فوتبال
ساعت- اتریش

20:30

شبکه 
ورزش

سوئیس - فوتبال
ساعتبلژیک

23:15

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

یکشنبه 
27 آبان

پیشخوان

 سید جالل حسینی: نباید 
در اتاق در بسته کاپ سوپر جام 

را می دادند

رییس هیئــت هندبال اســتان اصفهــان پیرامون جشــنواره 
استعدادیابی ورزشی استان اصفهان، اظهار کرد: در این جشنواره 
میزبان مسابقات هندبال زیر1۳ سال پسران کشور به روش ۳-۳ 
هستیم که ۳2 تیم از تمامی استان های کشور اعالم آمادگی کرده  
و این مسابقات از ۳0 آبان تا نهم آذرماه برگزار می شود.سید حسن 
افتخاری همچنین ادامه داد: کلیه عوامل این مســابقات از سوی 

فدراسیون هندبال انتخاب شده اند و هیئت هندبال اصفهان هم 
برنامه ای فرهنگی را در حاشیه این مسابقات در روز مبعث برگزار 

خواهد کرد.
رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان با اشاره به این که میزبانی 
این مسابقات به شاهین شهر واگذار شده است، خاطرنشان کرد: 
در شاهین شهر امکانات و شرایط رفاهی بسیار ویژه از جمله سالن 

مطلوب و خوابگاه هایی برای اســکان تیم ها وجود دارد که برای 
میزبانی این مسابقات شرایط خوبی است.

وی با توجه بــه همکاری ارگان های مختلف شاهین شــهر برای 
برگزاری این مسابقات، گفت: شهرداری، اداره ورزش و جوانان، 
فرمانداری، آموزش و پرورش، شرکت هسا و ارگان های دیگری 

برای این مسابقات همکاری کرده اند.

رییس هیئت هندبال استان :
32 تیم برای مسابقات هندبال اعالم آمادگی کردند

 طرح ایجــاد خانه های ورزش روســتایی در 
روســتاها را می توان  یکی از دســتاورد های 
انقالب اسالمی دانست که در سال 1393 با هدف 
ترویج ورزش و ایجاد نشاط و شادابی در میان 
روستاییان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
شــکل گرفت. این طرح با پیشنهادی از سوی 
مسئوالن هیئت ورزش روستایی و بازی های 
بومی و محلی استان اصفهان در کشور عملیاتی 
شد و  با گذشت چهار از سال اجرایی شدن از این 
طرح، دستاوردهای زیادی برای ورزش روستایی 

و مناطق محروم داشته است.
رییس هیئــت ورزش روســتایی و بازی های بومی و 
محلی استان اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود« با 
اشاره به راه اندازی  نزدیک به شش هزار  خانه ورزش 
روستایی در کشور طی چهار سال اخیر گفت: استان 
اصفهــان در ســاخت و راه اندازی خانه هــای ورزش 
روستایی از سایر استان ها پیشگام بوده و تعداد خانه 
های روستایی در این اســتان در پایان سال به 27۳ 
خانه می رسد.  »مهدی اســدی« با بیان اینکه غنی 
سازی اوقات فراغت، اســتعداد یابی،رشد و شکوفایی 
ورزشکاران جوان روستا و معرفی آنها به تیم های حرفه 
ای و ورزش قهرمانی از جمله مزیت ها و اهداف احداث 
خانه های ورزشی روستایی محسوب می شود، افزود: 
راه اندازی خانه های ورزش طرحی اســت که توسط 
وزارت ورزش با هماهنگی شورای هماهنگی مبارزه با 

مواد مخدر در کشور اجرا می شود.
خانه های ورزش روســتایی در اماکن بال 

استفاده در روستا ها ساخته می شود
وی ادامــه داد: خانه های ورزش روســتایی در اماکن 
بالاستفاده در روستاها ســاخته می شوند. این اماکن 
می توانند شامل مدارس غیر فعال، حمام های قدیمی و 
متروکه یا سوله ها و انبارهای بالاستفاده جهاد کشاورزی 
باشند. این اماکن پس از مرمت نسبی به دهیاری تحویل 
داده می شوند و دهیار یک نفر را به عنوان مسئول خانه 
ورزش به هیئت ورزش روستایی معرفی می کند. دهیار 
همچنین انشعابات آب و برق را ایجاد می کند و هیئت، 

تجهیزات ورزشی الزم را برای جوانان و نوجوانان روستا 
فراهم می کند.

رییس هیئــت ورزش روســتایی و بازی های بومی و 
محلی استان اصفهان تصریح می کند: برای هر خانه 
ورزش روستایی یک میز پینگ پنگ، یک میز فوتبال 
دستی، دو میز شطرنج، دو دارت حرفه ای، 20 تشک 
تاتامی، طناب بازی و تور والیبال در نظر گرفته می شود. 
با راه اندازی این خانه ها در طول سال مسابقات مختلفی 
برای روستاییان برگزار می شود و قهرمانان در سطوح 
مختلف روستا، بخش، شهرســتان و استان به مصاف 
یکدیگر می روند و در پایان به مسابقات کشوری اعزام 

می شوند.
خانه های ورزش روستایی بر جامعه روستایی 

اثر گذاری مثبت دارند
»اسدی« با اشــاره به اثرگذاری خانه های روستای بر 
جامعه روســتایی گفت: این خانه ها گروه های سنی 
مختلف را در بر می گیرند. دانش آموزان روستایی که 
فاقد هر گونه امکانات ورزشی هســتند و حتی معلم 
ورزش ندارند از این طرح بسیار استقبال می کنند.وی 
اظهار کرد: با توجه به اثرگذاری مثبت این طرح، امکان 
فعالیت های ورزشی مذکور را هم برای دانش آموزان و 
هم برای افراد دیگر فراهــم می کنیم تا جوانانی که در 
روستا ساکن هستند از ســرگرمی و ورزش برخوردار 
شوند.رییس هیئت ورزش  روستایی و بازی های بومی، 
محلی ادامه داد: فعالیت های خانه های ورزش در کشور 
با استقبال پر شــوری روبه رو شــده است، همچنین 
خانه های ورزش بعد از احداث رها نشده و مسئوالنی 
دارند که وظیفــه اداره آنهــا را بر عهــده می گیرند. 
بهترین های هر رشته در خانه های ورزش استعدادیابی 
و معرفی می شــوند و مــا آنها را به تیم های شــهری 
معرفی می کنیم، حتی نخبگانی از میان آنها شناخته 
شده و به تیم های ملی معرفی می شــوند. وی خاطر 
نشان کرد: بهترین بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی از 
شهرستان تیران و کرون انتخاب شده و بهترین بازیکن 
والیبال ساحلی از  پیربکران است. بهترین شطرنج باز  
 نونهاال ایرانی نیز کودکی چهارســاله از روســتایی
  در ورزنه اســت کــه از خانه های ورزش روســتایی
  ورزش را شروع کرد و در مسابقات آسیایی قهرمان شد.

خانه ورزش روستایی؛ ظرفیتی برای مناطق محروم
 یک پیشنهاد اصفهانی  که کشوری شد؛ 

  عکس روز

جشن تولد »کرانچار« در اردوی تیم ملی امید 
اعضای تیم ملی امید، جمعه شب تولد »زالتکو کرانچار« سرمربی خود را در فضایی دوستانه 

جشن گرفتند.

تحریم فوتبال ایران را دور 
زدیم، خیال تاج، تخت شد

 ایران یــک – ترینیداد و 
توباکو صفر، برد خفیف مقابل 

تیم ناشناخته 

 فاصله نگران کننده بین مردم، 
رسانه و جامعه فوتبال با تیم ملی، 

هیزم تازه در آتش جنگ سرد

انتخاب جالب فدراسیون فوتبال
دومین دوره کنفرانس فوتبال پایه در ســال 201۸ به میزبانی مالزی برگزار شــد که از ایران »ابراهیم 
شکوری« و »نیما نکیســا« در این کنفرانس حضور پیدا کردند.طبیعتا انتظار از فدراسیون فوتبال این 
بود مربیان تیم های ملی پایه را به این کنفرانس بفرســتد تا آنها از نزدیــک در جریان آخرین تجربیات 
فوتبال پایه قرار بگیرند؛ اما فدراسیون فوتبال در یک حرکت جالب ابراهیم شکوری را برای حضور در این 
کنفرانس انتخاب کرد که معاون دبیر کل اســت و دیگری نیما نکیسا که تجربه ای در فوتبال پایه ندارد؛ 
اما به تازگی از سوی مهدی تاج به عنوان مسئول توسعه فوتبال پایه انتخاب شده است.شاید انتخاب این 
دو نفر  به این دلیل صورت گرفت که در حال حاضر تکلیف سرمربی تیم ملی نوجوانان و جوانان مشخص 

نیست و از سویی کرانچار درگیر تمرینات تیم امید است.

هدیه  دو میلیون دالری »اینفانتینو« به تاج!
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا در ســفر کوتاه خود به تهران خیلی جدی پیامش را به مسئوالن ورزش ایران 
منتقل کرد.اینفانتینو که وزیر ورزش را »مسعود« صدا می زند، به شفافیت گفت که نمی گذارند فوتبال را با 
نفوذ دولتی تحت تاثیر قرار دهند. این فشار باعث شد تا مدیران ارشد ورزش ایران سرانجام با تاج توافق کنند.
حاال گفته شده که اینفانتینو در این پرواز به تهران کمکی 2میلیون دالری برای توسعه فوتبال به فدراسیون 
تاج آورده است. البته بعید است این پول چمدانی به تهران رسیده باشد؛ اما شاید قول این کمک گرفته شده 
است. تیم ملی در حال حاضر در بدترین شرایط مالی است، طوری که حتی برای بازیکنان ملی برای بازگشت 
به باشگاه های اروپایی شان به سختی بلیت گرفته می شود و این کمک می تواند به تامین مالی فدراسیون در 

تامین هزینه های تیم کی روش برای رسیدن به رویایی بزرگ نقش داشته باشد.

واقعا خیلی نمی شود به دانش و سطح فنی کارلوس کی روش نقدی وارد کرد. کی روش در این سال ها از نظر 
فنی موارد زیادی به فوتبال ما اضافه کرده و توانسته جوان گرایی منطقی و خوبی هم در تیم ملی داشته باشد. 
اما مسئله مهم در مورد کی روش و کادرش، مسئله اخالقی است. به همان اندازه که کی روش از نظر فنی به 
فوتبال ما نکات زیادی را اضافه کرده، به همان اندازه هم از نظر اخالقی بسیار پرخاشگر و البته کامال با سیاست 
بوده. در این مطلب قصد نداریم به دعواهای کی روش و کادرش با کل فوتبال ایران ورود کنیم! بلکه می خواهیم 
در مورد کارهای رسانه ای و آخرین هدف کی روش و اعضای تیم ملی صحبت کنیم.االن مدتی است که شاهد 
یک سری دیالوگ و جمالت تکراری از طرف کادرفنی و بازیکنان تیم ملی در مصاحبه هایشان هستیم. از 
اردوهای پیش به صورت هماهنگ بحث کمبود امکانات، بازی تدارکاتی و حمایت از تیم ملی توسط اعضای 
تیم ملی مطرح شد. برنامه ای هماهنگ و کار شده برای کم کردن توقع از تیم ملی در جام ملت های آسیا. 
کی روش و اعضای کادرفنی تیم ملی خوب می دانند با رسیدن پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا فشار 
روی آنها برای فینالیست شدن تیم ملی در جام ملت های آسیا بسیار زیاد است. در این شرایط آنها با مطرح 
کردن بحث کمبود امکانات و بازی تدارکاتی و مقایسه دائم شرایط تیم ملی با تیم های مطرح آسیا که شانس 
قهرمانی در جام ملت های آسیا را دارند می خواهند فشار و توقع قهرمانی را از تیم ملی بردارند تا با خیال راحت 
به کارشان ادامه بدهند.این در شرایطی است که با توجه به نتایج خوب تیم ملی در جام جهانی و با توجه به 
نیروی انسانی که در اختیار کی روش است، کمترین توقع از تیم ملی در جام ملت های آسیا رسیدن به فینال 
این مسابقات است. با این وضعیت کی روش با سناریویی از پیش طراحی شده که به کمک تیم رسانه ای تیم 
ملی و بازیکنان اجرا می شود در صدد است تا توقع را از تیم ملی پایین بیاورد و بعد از ناکامی احتمالی تیم ملی 

در جام ملت های آسیا بهانه کمبود امکانات، بازی تدارکاتی و البته حمایت را مطرح کند.

بازی جدید در اردوگاه یوزهای ایرانی؛

از تیم ملی توقع قهرمانی نداشته باشید

سمیه مصور
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میزان مطالعه ایرانی ها در مقایسه با سایر 
کشورها اندک است

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

شهرداری

مدیر منطقه یک شهرداری:
گلوگاه ها، نفس منطقه یک را 

به شماره انداخته است
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
یکی از چالش های منطقه یک شهرداری اصفهان 
گلوگاه های زیاد آن است، در این منطقه محله ای 
نیســت که گلوگاه  ترافیکی نداشــته باشد، اما 
شهرداری در صدد برآمده تا به تدریج گلوگاه ها 
را با آزادسازی، بازگشایی کند. »مهین شکرانی« 
تاکید کرد: بازگشــایی گلوگاه های محله های 
منطقه یک شــهرداری اصفهان بدون همراهی 
شهروندان میسر نخواهد بود و مردم باید اطمینان 
داشته باشــند که این اتفاق ارزش افزوده خوبی 
برای محله آنها به وجــود می آورد.مدیر منطقه 
یک شهرداری اصفهان با اشــاره به پروژه های 
این منطقه اظهارکرد: احداث کلکتور آبی منطقه 
یک با توجه به کمبود آب از پروژه های مهم این 
منطقه به شمار می رود، زیرا این کلکتورها با چند 
منبع آب، فضای سبز را پوشــش می دهد.وی 
مناسب سازی چندین تقاطع و چهارراه منطقه، 
کف ســازی محور علی قلی آقا، مناسب سازی و 
همسطح سازی معابر را از جمله اقدامات انجام 
شده در منطقه یک شهرداری اصفهان برشمرد .

مدیر منطقه 6شهرداری:
تغییرات مثبت در شهر نیاز به 
مطالعه و کتاب خوانی دارد

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان با اشاره به روز 
کتاب و کتاب خوانی اظهار کــرد: ما برای بهتر 
بودن، بهتر زیســتن و داشــتن شهری مطلوب 
باید تغییر کنیم و هیچ راهــی به جز آغاز تغییر 
از خودمان نداریم، اگر معتقدیم باید ایرانی آباد 
داشته باشیم و برای نسل های آینده نیز از خود 
رد پایی نیک برجای بگذاریم قطعا باید تغییر را 
از خودمان شروع کنیم و تغییر نیاز به مطالعه و 
کتاب خوانی دارد. محمدرضا برکت ادامه داد: در 
طول تاریخ زندگی بشر، کتاب همواره روشنگر و 
راهنمای بشریت بوده است و در این رهگذر چند 
هزار ساله کتاب های آسمانی به ویژه قرآن مجید 
راه و رسم زندگی و رسیدن به تعالی را به انسان 
آموخته اند.مدیر منطقه ۶ شــهرداری اصفهان 
کتاب را بهترین هدیه و صادق ترین دوست انسان 
خواند و گفت: اگر قصد داریم به جامعه خدمت 
کنیم ابتدا باید علم آن را داشــته باشیم و برای 

دستیابی به این مهم، تخصص الزم است.

امام جمعه اصفهان: 
میزان مطالعه ایرانی ها در مقایسه 

با سایر کشورها اندک است
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
با تاکید بر ارزش کتــاب و کتاب خوانی گفت: میزان 
مطالعه مردم ایران در مقایســه با ســایر کشورهای 
جهان اندک است و این مایه تاسف است که انسان  ها 
از ظرفیت ارزشــمند کتاب استفاده نمی کنند.آیت 
ا...»سید یوسف طباطبایی نژاد« در دیدار با مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان با بیان این مطلب 
عنوان کرد: انسان می تواند با مطالعه کتاب خود را از 
نظر علمی رشد دهد و از زمانی که نوشتن در بشر رونق 
گرفت به ویژه در زمان پیامبر اکرم)صلی ا... علیه و آله( 
و با جمع آوری تجربیات بشری در قالب کتاب، نسل 
های آینده از آن بهره جستند.وی با بیان اینکه افراد 
عالم در مقایسه با ندانستی ها، جهل فراوانی دارند، 
تصریح کرد: انسان هر چه از نظر علمی رشد کند، در 
قیامت به او درجه می دهند چراکه علم چیزی است 

که برای ابدیت ما کاربرد دارد.
 

گزینه  های جدی استانداری 
اصفهان معرفی شدند

 نماینده استان اصفهان از گزینه های جدی استانداری 
اصفهان به جای مهرعلیــزاده خبر داد و گفت که در 
روزهای آینده این گزینه معرفی خواهد شد.بختیار  
در این باره گفت:  »زرگرپور« استاندار اول اصفهان در 
دولت روحانی برای ساماندهی موضوع آب به استان 
آمده بود و تا حدی موفق شد و مهرعلیزاده نیز آمده 
بود تا استان به توســعه متوازن برسد و هدف خود 
را بر این گذاشــت که همه شهرستان های اصفهان 
توسعه متوازن داشته باشــند و برنامه ریزی خوبی 
را انجام داد.نماینده اســتان اصفهان می گوید: قطعا 
ارزیابی دقیقی از دوره هــای مدیریتی کوتاه کمتر 
از سه سال افراد نمی توان داشــت. ما برای ادامه این 
برنامه ها نامه نوشــتیم و آقای »شــجاعی« را برای 
اســتانداری معرفی کردیم، اما افرادی مثل همتی 
استاندار هرمزگان، طالیی نیک وآقای احمدی وزارت 
 کشور برای استانداری اصفهان به صورت جدی مطرح 

هستند.

مدیركل اوقاف اســتان اصفهان در هفتمين 
همایش یاوران وقف، رسانه و  نماز  ضمن تبریک 
سالروز آغاز امامت امام زمان )عج( در خصوص 
كاركردهای وقف اظهار داشت : مهم ترین بازده 
وقف، فقرزدایی از جامعه اســت. با گسترش 
فرهنگ وقف می توان ميزان فقر و محروميت 
را در جامعه كاهش داد؛ زیرا وقف یکی از راه های 
توزیع مجدد درآمد اســت و با توزیع مجدد 
درآمد، سرمایه های جامعه در اختيار همگان 
قرار می گيرد و با بهره مندی همگان از امکانات 
رفاهی و اقتصادی، زمينه های تکامل در ابعاد 

فرهنگی و اجتماعی فراهم می شود. 
»رضا صادقي« افزود : اصحاب رسانه و صدا و سیما 
نقش بســزایي در ترویج فرهنگ وقــف و نهادینه  
کردن این امر خطیر دارنــد. وی ادامه داد: در قرآن  
کلمه »انفاق« ٧٤ مرتبه آورده شــده که نشان می 
دهد باقیات الصالحات، به کارهای خیر اجتماعی و 
ماندگار مربوط می شود  و در تشویق به کارهای نیک 
و در برابر زندگی زودگذر و مادی برای پس از مرگ 
توصیف شده  است.صادقی در ادامه با اشاره به اینکه 
طی یک سال اخیر ١۶٧ موقوفه جدید باتالش و همت 
خیرین اضافه شد  که در این میان نقش بانوان بسیار 
پررنگ بوده، تصریح کرد: چرا باید هزینه هاي گزافي  
براي  بازي هاي ورزشي صرف شــود در صورتي که 
هیچ بودجه  ای به نهج البالغه و قرآن تعلق نمي گیرد. 
وي همچنین از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
حاضر در جلســه درخواســت کرد تا ردیف بودجه 
اي را به قرآن، وقف و نهــج البالغه اختصاص دهند، 

زیرا اعتبارات قطره چکانی دولتی جوابگوی فعالیت 
موسسه های قرآنی اوقاف نیست. ۶٠ درصد موقوفات 
استان اصفهان که اراضي کشاورزي است به علت بي 
آبي تعطیل شده و نه تنها کشاورزان نمي توانند سهم 
وقف خود را بپردازند بلکه به نان شب خود هم محتاج 
هستند، براي همین ما مجبور هستیم به مراکز تجاري 
فشار بیشتري بیاوریم که این امر منصفانه نیست .وي 

ادامه داد: متاسفانه مجوز به تغییر کاربري این اراضي 
هم صادر نمي شود تا بتوانیم هم اشتغال زایي و هم 
درآمد زایي داشته باشیم. صادقي در ادامه تاکید کرد: 
بااطالع رسانی و آگاهی بخشی می توان مشارکت های 
مردمی را در حوزه وقف بیشتر کرد. امروز »وقف« تنها 
صرف اموال نیست بلکه وقف آموزش و تخصص نیاز 
امروز جامعه است که باید بنا به مقتضیات روز تغییر 

یافته و از حالت کارکردهای سنتی خود خارج شود.
وی بابیان اینکه اطالع رســانی ماهانه ادارات اوقاف 
شهرســتان ها به مردم، می تواند به شفاف ســازی 
حوزه وقف کمک کند، اضافه کــرد: یکی از راه های 
این اطالع رسانی بیان درآمد اماکن متبرکه است که 
می توان از طریق راه اندازی سامانه، مردم را در جریان 

هزینه کرد اموال وقفی خودشان قرارداد.

بودجه برای ورزش هست، برای قرآن نیست! 

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: نخستین 
سمینار بین المللی در حوزه شهر دوستدار کودک در تاریخ ۲۵ و ۲۸ 
دی ماه با مشارکت یونیسف، وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور در شهر اصفهان به عنوان پایلوت شهر دوستدار 
کودک ایران برگزار می شود.ســید احمد حســینی نیا اظهارکرد: 
در این ســمینار »ویل پارکس« رییس یونیسف ایران، تعدادی از 
مقامات وزارت کشور و مسئوالن سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
حضور خواهند داشت.وی با بیان اینکه در حاشیه برگزاری نخستین 
ســمینار بین المللی در حوزه شهر دوســتدار کودک سه کارگاه 

آموزشی ۵٠ نفره با حضور سه استاد در حوزه بین الملل برپا می شود، 
تصریح کرد: این کارگاه ها دو زبانه است و در هر کارگاه تعداد ١۵٠ 
نفر، یک نفر از اعضای شــورای شهر، رؤســا و مسئوالن شهرهای 
دوستدار کودک جهان شــرکت خواهند کرد.معاون شهرسازی و 
معماری شهردار اصفهان ادامه داد: کارگاه های آموزشی در دی ماه 
۹٧ به مدت سه روز برگزار و گواهینامه آن را یونیسف ارائه می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ســه هزار شــهر دوستدار 
کودک به شبکه شهرهای دوستدار کودک جهان پیوسته اند، گفت: 
متاسفانه تعداد شهرهای دوستدار کودک در خاورمیانه زیاد نیست، 

به طوری که در حال حاضر شــهر »عمان« در کشور اردن و شهر 
»شارجه« در امارات شهرهای دوستدار کودک خاورمیانه به شمار 
می روند و شهر اصفهان از کشــور ایران نیز سومین شهر دوستدار 
کودک در خاورمیانه خواهد بود.حسینی نیا تاکید کرد: سعی داریم 
در سال آینده عنوان شهر دوســتدار کودک را از یونیسف دریافت 
کرده و کشــور آبی رنگ در حوزه بین الملل شویم؛ شهر دوستدار 
کودک از این جهت مهم است که فصل اول حقوق بشر بوده و کشور 
ما زیر ذره بین حقوق بشر قرار دارد و این برند می تواند کارنامه خوبی 

در حوزه بین الملل ایران باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار خبر داد:
برگزاری نخستین سمینار بین المللی در حوزه شهر دوستدار کودک در اصفهان

  مدیركل اوقاف استان مطرح كرد:   

مفاد آراء
8/442 آگهــي  موضوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس 
 از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی

 تقدیم نمایند:
1- برابر راي شماره 139760302013000144 مورخ 1397/06/31 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالوهاب 
هارون رشیدي فرزند تیمور بشماره شناسنامه 27 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک 
باب خانه بمساحت 486.40 مترمربع تحت پالک 67 فرعی از 270 اصلی، مفروز و مجزی 
شده از  پالک 270 اصلي، واقع در فریدونشهر، روستاي میدانک دوم، بخش سیزده حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر خریداري مع الواســطه از مالک رسمي آقاي شنبه هارون رشیدی 

محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139760302013000146 مورخ 1397/07/10 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید کمال 
مهدوي فرزند سیدرضا بشماره شناسنامه 4185 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک 
باب خانه بمساحت 77.80 متر مربع، تحت پالک 28 فرعی از 234 اصلی، مفروز و مجزی 
شده از 1 فرعی از 234 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای بادجان، بخش 13 حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر خریداري مع الواسطه از مالک رســمي آقاي سید پرویز موسوی محرز 

گردیده است.
3- برابر راي شماره 139760302013000158 مورخ 1397/07/18 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عباسعلي 
باتواني فرزند عبداله بشماره شناسنامه 3925 صادره از فریدونشهر در شش دانگ یک درب 
باغ بمساحت 3864 مترمربع ، پالک 2945 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از 1 
فرعي از 238 اصلي واقع در فریدونشهر، بلوار بسیج، بخش 13 حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي عبداله باتوانی محرز گردیده است.
4- برابر راي شماره 139760302013000150 مورخ 1397/07/14 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي منوچهر 
اصالني فرزند نصرت اله بشماره شناســنامه 3248 صادره از تهران در شش دانگ یک 
باب خانه بمســاحت 177.70 مترمربع تحت پالک 48 فرعــی از 240 اصلی، مفروز و 
مجزی شده از 1 فرعي از 240 اصلي واقع در فریدونشهر، روستای چقیورت، بخش سیزده 
 حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداري از مالک رســمي آقاي علی محمد اصالنی محرز 

گردیده است.
5- برابر راي شماره 139760302013000142 مورخ 1397/06/27 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوري 
اسالمي ایران به نمایندگي وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با شناســه ملی 14002088012 در شــش دانگ یک باب ســاختمان مدرسه 
بمساحت 1155.90 مترمربع تحت پالک شماره 2 فرعي از 30 اصلي مفروز و مجزی شده 
از 30 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای چالقو، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 

خریداري مع الواسطه از مالکین رسمي آقایان عزت اله دویســتی و جانعلی مری محرز 
گردیده است.

بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 139/08/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/27

م الف: 280803  محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
ابالغ وقت رسيدگي

پرونــده:  شــماره   9710103623105292 ابالغنامــه:  شــماره    8 /430
9709983623100501 شماره بايگاني شــعبه: 970586 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و 
دادخواست و ضمائم به آقاي محمد حسين علي عســکري فرزند سعدا... ، خواهان خانم 
فاطمه کيان مهر فرزند عباسعلي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي محمد حسين علي 
عسکري فرزند سعدا... به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش مطرح که به اين شعبه 
)اصفهان شهرستان اردستان خيابان قيام دادگستري اردستان( ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9709983623100501 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان 
اردستان ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/09/27 ساعت 9/30 تعيين که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين  دادرســي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي گردد 
تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني کامل خود نسخه ثاني دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگي حاضر گردد. م الف: 288807 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دادگستري 

اردستان )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/445  آقای عباس صادقيان فرزند محمد باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 610/97 به اين شورا چنين اشعار داشته 
است که شادروان آقای عباسعلی صادقيان بادی فرزند يوسفعلی در اقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حين الفوت آن مرحوم عبارتند از:  1- بتول صادقيان بادی، 1317/2/5 
نسبت فرزند 2- احمد صادقيان، 1325/2/20 نســبت فرزند 3- محمد صادقيان بادی، 
1323/10/25 نسبت فرزند )فوت شده( 4- حســين صادقيان، 1319/9/2 نسبت فرزند 
)فوت شده( 5- طال صادقيان، 1328/2/2 نسبت فرزند 6- زهرا صادقيان، 1330/12/2 
نسبت فرزند 7- رحمت صادقيان، 1332/11/29 نسبت فرزند 8- باشی خانم صادقيان، 
1313/4/7 نسبت فرزند )فوت شــده(.  لذا مراتب جهت نشــر در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 293391 شعبه اول مجتمع شماره يک شورای حل اختالف بادرود)164 

کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/449 چون تحديد حدود ششدانگ يکباب مغازه پالک 68 فرعی از 10210 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام ناصر محمدی فرزند اميرحمزه در 
جريان ثبت است و رای شماره 139660302027005226 مورخ 1397/5/21 از طرف 
هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گرديده اســت و با توجه به اينکه تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اينک بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون تعيين تکليف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1397/9/19 روز دوشــنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه 

از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت 
و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی 
را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:292920 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/450 چون تحديد حدود ششدانگ يکباب خانه پالک 3744 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد صادقی سنابادی فرزند قاسم 
در جريان ثبت است و رای شــماره 139760302027004892 مورخ 1397/05/08 از 
طرف هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گرديده اســت و با توجه به اينکه تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اينک بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 قانون تعيين تکليف و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحديد حدود ملک مرقوم در تاريخ 1397/9/24 روز يکشنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت 
و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی 
را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:292916 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/451 چون تحديد حدود ششــدانگ يکباب ســاختمان پالک 2 فرعی از 5137 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام عليرضا صديقی و حميدرضا 
صديقی و مجيد صديقی و سعيد صديقی فرزندان احمد در جريان ثبت است و آرای شماره 
139660302027012458 و 139660302027012452 و 139660302027012448 
و 139660302027012444 مورخ 1396/11/21 از طرف هيات حل اختالف موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گرديده است و با توجه 
به اينکه تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اينک بنا به دستور تبصره 
ذيل ماده 13 قانون تعيين تکليف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملک 
مرقوم در تاريخ 1397/9/18 روز يکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 
86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين 
اداره با تقديم دادخواســت به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را 
به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبــت و يا نماينده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اين منطقه 
تسليم نمايد ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:292919 شــبان رئيس ثبت اســناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)280 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/452  شماره: 97/2027005675-97/8/19 چون تحديد حدود ششدانگ يکبابخانه 
پالک شــماره  10408/817 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 

رسول عباسی سنجوانمره فرزند عباس در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نيامده طبق رای شماره  1397603025027010962- 96/11/26 مفروز 
گرديده با توجه به اينکه اصل ملک تحديد حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذيل 
ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 97/9/19 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند اعتراضات مجاوريــن و صاحبان امالک مطابق ماده 14 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی 
تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  م الف:292917 شبان رئيس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)194 کلمه، 2 کادر(

تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه خدماتی درمانی حضرت 
فاطمه الزهرا س اردستان درتاریخ 1397/08/02 به شماره 

ثبت 75 به شناسه ملی 14007908555
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع : کمک به افــراد فقیر و آبرومند به صورت کامال 
محرمانه - اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان و دانش آموزان فقیر - 
کمک به نگهداری فرزندان بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی - ارائه خدمات 
بهداشتی ، درمانی، پزشکی، پیراپزشکی ، دارویی، مشاوره پزشکی ، پیشگیری 
و درمانی - ارائه خدمت آموزشی مختلف اعم از سالمتی و بهداشتی - تاسیس 
درمانگاه پس از گذراندن تمامی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای الزم از دستگاه 
متولی - دریافت کمک مالی از اعضای موسسه - استفاده از تخصص پزشکان 
شهرســتان مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان 
- شهرستان اردستان - بخش مرکزی - شهر اردستان - محله پرستار - کوچه 
حکمت - کوچه بهورزی -پالک 0- طبقه همکف - کدپستی 8381859446 
اولین مدیران : حسن ذبیحی اردستانی به شماره ملی 1189320614 به سمت 
رئیس هیئت مدیره - مهدی دیان اردســتانی به شماره ملی 1189352291 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره - نادر یزدان بخش به شماره ملی 1188826001 
به ســمت عضو هیئت مدیــره و مدیرعامــل - مریم حبیبی به شــماره ملی 
1189342995 به ســمت عضو هیئت مدیره - سیدولی اله صمیمی اردستانی 
به شماره ملی 1188819151 به ســمت علی البدل عضو هیئت مدیره - عضو 
علی البدل - سید منیر حسینی عقدائی به شماره ملی 1189288508 به سمت 
عضو علی البدل هیئت مدیره - محمدرضا علینقی زاده اردســتانی به کد ملی 
1189327368 به ســمت خزانه دار به مدت 2 سال انتخاب گریدند . دارندگان 
حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار 
و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد 
بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان : روح اله جاللی به کد ملی 
1189362775 بازرس اصلی و علیرضا شریف زاده به کد ملی 1189332884 
به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. آگهی براساس 
نامه شــماره 2023/1/5302 مورخ 1397/7/7 فرمانداری شهرستان اردستان 
صادر گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اردستان 
)283756(

حدیث زاهدی
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  امام جواد علیه السالم:
 با فضیلت ترين و ارزشمندترين عبادت ها آن 

است كه خالص و بدون ريا باشد.
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یادداشت

 در گوشه و کنار هر خانه ای، کتاب هایی به چشم می خورند که 
سال ها در آن گوشه دنج جا خوش کرده اند و جزئی از اسباب و 
اثاثیه خانه به شمار می روند. این کتاب ها، از بس دست نخورده 
و یک جا مانده اند که گردی از غبار چهره آنها را مندرس کرده و 
رنگ آنها را پرانده است. کتاب های عزیزی که هر لحظه و ثانیه 
آرزو می کنند  بلکه  التماس می کنند که کســی از راه برسد و 
دستی از محبت بر سر و روی آنها بکشد. بی مهری به کتاب های 
مهجور مانده در کنج خانه دالیل متعددی می تواند داشته باشد.

بعضی کتاب ها خوانده شده اند و آدمی معموال یک کتاب را چند 
بار نمی خواند. از سوی دیگر آنقدر خاطرات شیرین و خوش در 
البه الی سطور این کتاب ها رسوب کرده که دلش نمی آید آنها را 
از جای شان تکان داده یا از خود دور کند. ضمن اینکه، دیگر وقت 

و انگیزه خواندن مجدد آنها را ندارد.
بعضی کتاب ها، آنقدر عزیز هســتند و آدم دوست شان دارد، 
که همیشــه دلش می خواهد آنها را کنار خــودش و در مقابل 
چشمانش داشته باشد ولو اینکه آنها را نخواند یا فرصت تورق آنها 
را هم نداشته باشد. وانگهی، نگاه کردن به عطف و جلد کتاب، به 
مثابه چشم انداختن به گلی لطیف و زیباست که نور بصر می آورد 
و دل را خوش می سازد. به همین خاطر، دل از بند این کتاب ها بر 
نمی گیریم و حتی اگر آنها را نخوانیم ، همین که نظاره گر حضور 
و وجود آنها باشیم، خودش لطفی مضاعف دارد و حالی خوش 

بر می انگیزد.
کتاب برای خوانده شــدن، انتقال دانایی، نگهــداری میراث 
پیشینیان برای نسل های بعد نوشته شده است. بنابراین اگر این 
رسالت انتقال پیام و ســواد و آگاهی را از آن جدا کنیم، آن را به 
موجودی ایستا و بی ثمر بدل کرده ایم. بر این اساس، باید همواره 

راهی برای تنفس کتاب در سپهر دانایی بجوییم.
در کنار همه این حصرهایی که برای کتاب بر شمردیم، آدم های 
تشنه ای هستند که یک جرعه کتاب می تواند برایشان به مثابه 
قطره آبی در کویر بی آب و علف باشــد. کودکان و بزرگساالن 
محرومی هستند که اگر به یکی از این قفسه های خاک گرفته 
کتاب دست یابند، تا سال ها می توانند جبران عطش کنند و از 

این خرمن دانایی خود را سیراب سازند.
همه کتابخانه ها، بخش فعالی برای اهدا و مبادله کتاب دارند. 
چه خوب است که به بهانه هفته کتاب، در آبان ماه هر سال سراغ 
کتابخانه هایمان برویم و کتاب هایی که خوانده ایم، به ما اهدا 
شده، نسخه های قدیمی است، عناوین مکرر از یک کتاب است و 
... را جدا کنیم و به کتابخانه های که می شناسیم تحویل دهیم. 
کتابخانه ها نیز با توجه به سیاست هایی که دارند، این کتاب ها را 
پاالیش کرده و آنچه از بین آنها ارزشمند است را یا در کتابخانه 
خود اســتفاده می کنند یا در شبکه همکاری بین کتابخانه ای 
به دست مناطق محروم، کتابخانه های کم برخوردار، کودکان 
نیازمند کتاب و ... می رسانند. اگر چه اهدای کتاب ارزشمند بوده 
و سنت حسنه ای است که حتی در سال های اخیر با نام نذر کتاب 
هم مورد توجه قرار گرفته؛ اما باید توجه کنیم که هیچ خانه ای 
نباید و نمی تواند بدون کتاب باقی بماند. بنابراین، ضمن استقبال 
از کتاب های شما، می خواهیم که به قدر خواندن چند وقتی که 
تا تهیه کتاب های جدید باقی مانده، برای خودتان و خانواده تان 
کتاب نگه دارید. بعد از اهدا هم دوباره به کتاب فروشی بروید یا 
به کتابخانه سری بزنید و خانه را از کتاب خالی نگذارید که خانه 
بی کتاب به مامن خرافه و دنیای به استدالل و حرف صحیح بدل 
می شود.لطفا همین امروز به ســراغ قفسه کتاب هایتان بروید 
 و هر چه را نیاز ندارید به کتابخانه ها بســپارید تا به نیازمندان 

برسانند.

همین امروز، سراغ قفسه کتاب هایتان بروید

محسنحاجیزینالعابدینی

عکس روز

دوخط کتاب

کــه می دونــی و راه 
پرواز رو خواهی دید. 
محدودیتــی در کار 

نیست!

»جاناتان مرغ 
دریایی«
 ریچارد باخ

به چشم هات اعتماد 
نکن

به چشم هات اعتماد 
نکــن. اون هــا فقط 
رو  محدودیت هــا 
نشــون میدن. با فهم 
و درکــت نــگاه کن، 
دنبــال چیــزی بگــرد 

یک شرکت ژاپنی با ساخت ماسک صورت که شباهت بسیاری به صورت انسان 
دارد، توجه ســایر شرکت ها را به خود جلب کرده اســت. در ساخت این گونه 
ماسک های واقع گرایانه از شیره درخت کاج و پالستیک بهره گرفته شده و در 
صنایع مختلف مورد استفاده این کشــور قرار می گیرد. این شرکت قصد دارد 
نوعی فناوری اختراع کند که از آن برای تولید ماسک هایی از جنس سیلیکون که 
در زمینه پزشکی بسیار کاربرد دارند، بهره ببرد. عالوه بر آن، این شرکت سعی 
دارد مانع مصارف غیر قانونی این ماسک شود؛ این در حالی است که همچنان 
این تهدید وجود دارد و نمی توان مانع از برخی سوء استفاده ها از این نوع ماسک 

شد.

ماسک هایی شبیه به صورت واقعی انسان!

»گل الشه« گونه بومی جزیره »سوماترا«ی اندونزی است و با تولید بوی متعفن 
حشــرات را به گرده خود جذب می کند. این بو شبیه به بوی ماهی گندیده یا 

شیر فاسد شده است.
جالب است که همین بوی وحشتناک، به تکثیر این گیاه کمک می کند. بویی که 
برای ما انسان ها بسیار وحشتناک است، سوسک های الشخور را از فاصله های 
بسیار دور جذب می کند و همین سوســک ها باعث پراکنده شدن گرده های 
گیاه و در نتیجه تکثیر آن می شوند.   طول این گل به ۳ متر می رسد و اکثرا در 

جنگل های سوماترای اندونزی یافت می شود.

گل عظیم الجثه در مزرعه کشاورز اندونزی

غیر عادی ترین عجایب موجود در جهان
در دنیای ما زیبایی و حیرت آور بودن گونه های مختلفی دارند، از عجایب طبیعی گرفته تا مواردی که توسط انسان ساخته شده اند، آثاری که هنوز 
پایدار هستند و یا اینکه به ویرانه تبدیل شده اند. پس از خواندن این مطلب با مواردی روبه رو می شوید که فکر می کردید هرگز وجود نداشته اند 

و احتماال بالفاصله با یکی از آژانس های هوایی که می شناسید، تماس خواهید گرفت.
سموکشمپی،گواتماال:آبراه سنگ آهک طبیعی سموک شمپی، جریان آب مالیمی دارد که از سمت کوهستان به طرف پایین می ریزد و در 

این راه باعث پیدایش چندین آبشار و تعدادی حوضچه پر شده از آب های شفاف می شود.
درهوینیالس،کوبا:این دره شگفت انگیز یکی از برجسته ترین موارد در میان دیگر عجایب طبیعی جهان است. علت این موضوع هم بناهای 

سنگی احاطه کننده آن هستند که به جای کوبا، چهره ای به آن بخشیده اند که گویی مکانی در جنوب شرقی قاره آسیاست نه جزیره کوبا.
کوهروریما،ونزوئال:بلندترین کوه واقع در کشور ونزوئال با ظاهر هرمی شکل و آبشارهای پلکانی اش، به قدری مرتفع است که همیشه توده ای 

از ابرهای در حال چرخش به دور آن حلقه زده است.
پلیایدهآلدوفکتورشوا،فرانسه:این قصر که در طول مدت چند ده سال به دست یک پستچی محلی ساخته شده، به شکل احمقانه ای 

شبیه به چیزهایی است که از درون داستان و فیلم های تخیلی مثل شخصیت داستانی »تام رایدر« بیرون آمده است.
سنتمیشلدگویی،فرانسه:کلیسای َسنت میِشل ِد گویی مانند برجی عظیم روی اطراف بخش )Le-Puy-en-Velay( سایه افکنده و 

قدمت آن به بیش از 2 هزار سال پیش باز می گردد.
ویرانههایلپیتسماگنا،لیبی:در میان چیزهایی که تصور نمی کردید هیچ زمان در کشور لیبی وجود داشته باشند، خرابه های پراکنده ای 
هستند که هر کدام مسیری ستون دار، طاق های پیروزی و آمفی تئاتر مخصوص به خودشان را دارند تا نمایانگر تعدادی از ظریف ترین و در عین 

حال پیچیده ترین اصول حکاکی به جا مانده از زمان رومی های باستان برای امروزیان باشند.
منطقهباستانیمرواه،سودان:این منطقه که زمانی پایتخت پادشــاهی کوش )Kush( بود، اکنون خانه ای برای سلسله ای از مقبره های 

افسانه ای و آرامگاه های بزرگ و همچنین آثاری خیره کننده و آنتیک است.

 دانستنی ها

 گروهی از باستان شناسان ایتالیایی و آمریکایی موفق به کشف گوری در شمال 
کشور مصر شدند که بقایای یک زن به همراه جنین درون شکمش در آن یافت 
شده و قدمت آن به بیش از ۳۷۰۰ سال پیش برمی گردد.»مصطفی وزیری« دبیر 
کل شــورای عالی آثار تاریخی مصر اعالم کرد این گور باستانی که تقریبا دست 
نخورده است، در گورستانی کوچک یافت شده که پیش از این توسط کوچ نشینانی 
مورد استفاده قرار می گرفته که از منطقه نوبه در جنوب مصر در دوره دوم میانی 

مصر )۱۷۵۰ تا ۱۵۵۰ قبل از میالد مسیح( به آنجا نقل مکان کرده بودند.

کشف گور ۳۷۰۰ ساله زن باردار در مصر

اینستاگردی

مادرانه های »زهرا داوودنژاد« برای دخترش

»کامبیز دیرباز« با دیدن عکس دخترش نفسش بند می آید

زهرا داوودنژاد با انتشار این عکس نوشت: تو فقط باید ســاکت باشی.ساکت بودن همه  چیز 
است... اما سکوت به معنای حرف نزدن نیست، سکوت به معنای نبودن دغدغه است. هنگامی 
که ذهن آرام می گیرد، به الیتناهی می پیوندد.هیچ کاری نکن، فقط بنشین و نظاره گر جریان 
فکرها و دغدغه هایت باش، فقط ناظر باش. بدون هیچ قضاوتی.این مشاهده گری آغازگر آزادی 
از مزاحمت و وراجی های ذهن است. زوال دغدغه ها، آغاز آگاهی و بال گشودن به سوی قله های 

رفیع الوهیت است...

کامبیز دیرباز با انتشار این عکس نوشت: ای داد، ای داد، ای داد... چی  میگن اون چشمات؟ 
تو رو که می بینم نفسسسسم بندمیاد...

 مواجهه شهید حججی با داعش
 سریال می شود

 »ســعید کمانی« تهیه کننده ســینما و تلویزیون ضمن ارائه 
توضیحاتی درباره نگارش فیلمنامه ســریال شــهید حججی از 
لزوم حمایت مالی ارگان های خارج از صداوسیما برای تولید این 
مجموعه سخن گفت.کمانی اظهار کرد: حدود دو ماه پیش برآورد 
نگارش این سریال انجام شد؛ اما این سریال پروداکشن یک سریال 
معمولی را ندارد و غیر از سازمان صداوسیما، ارگان دیگری هم باید 
حمایت کند تا بتوانیم آن را بسازیم.وی درباره این سریال توضیح 
داد: این مینی سریال با نام فعلی »شهید حججی« قرار است در 
۱۳ قسمت ساخته شــود و اکنون حدود ۷ قسمت از آن نوشته 
شده است.این تهیه کننده درباره کارگردان سریال شهید حججی 
بیان داشت: هنوز کارگردانی برای این سریال انتخاب نکرده ایم 
و فعال درگیر نگارش و دیگر مقدمات کار هستیم.کمانی در پایان 
درباره دیگر جزییات این مجموعه گفت: این سریال درباره زندگی 
شخصی شهید حججی نیست و بیشتر به فرمانده وی و همچنین 
مسائل آنها در سوریه می پردازد؛ بنابراین کل داستان در سوریه 
روایت شده و در همان جا تصویربرداری می شود. بخش هایی از 
این ماجراها هم به درگیری با داعش می پردازد و به همین دلیل 

نیاز است که چند ارگان در تهیه این سریال ما را حمایت کنند.

عطر فرشته
کتاب »عطر فرشته« نوشته محسن نصری بیانگر آن است که با تکیه  
بر آیات و روایات تبیین کند حجاب و عفاف چه اثری در زندگی ما در 
ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... دارد. یکی از ارزش ها و 
قواعدی که اسالم برای تنظیم روابط زن و مرد در زندگی اجتماعی 
قرار داده مقوله حیا، عفاف و حجاب اســت که زندگی اجتماعی 
انسان را در مدار اخالق و ارزش برای بشریت تنظیم کند.بر اساس 
روایت امیرالمومنین)ع( که می فرمایند »کسی که با عفاف است 
فرشته ای از فرشتگان است« نام کتاب عطر فرشته ا نتخاب شده 
و محور مباحث کتاب پیرامــون کارکردهای فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی حجاب است. محتوای مباحث ارائه شده در ۳ 
دسته طبقه بندی می شود که نخست به آیات و روایاتی می پردازد 
که خداوند و اهل البیت)ع( پیرامون اهمیت حجاب و عفاف و حیا و 
نقش و کارکرد آن ها در جامعه فرموده اند. در آخر کتاب مسابقه ای 
طراحی شــده که اگر مجموعه ها، مدارس، دانشــگاه ها و ... قصد 
برگزاری مسابقه کتاب خوانی از محتوای این کتاب را داشته باشند، 
می توانند از این بخش کتاب بهره مند شــوند. همچنین قابل ذکر 
است بر اساس این نذر فرهنگی و بحث آتش به اختیار که رهبری 
فرمودند، قیمت پشت جلد کتاب 8 هزار تومان است؛ اما بر اساس 

آنچه گفته شد به قیمت تمام شده ۳ هزار تومان توزیع می شود .

خوبی پاییز و زمستون اینه که کاپشن می پوشی و می تونی 
یه وانت وسیله با خودت جابه جا کنی! 

 اون قدری که جدیدا به گوگل ثابت کردم ربات نیســتم به 
هیچکی خودم رو اثبات نکرده بودم!

یک ســوم عمرمون رو که خوابیم، کاش حداقل تو دو سوم 
باقی مانده خودمون رو به خواب نزنیم!

نارنگی هســته دار شــوخی زشــتی بــود که بــا نارنگی
 شده!

میری لباس بخری فروشــنده ازت می پرسه خیلی تنگ و 
جذب می پوشی یا گشــاد و لش؟ اصال براشــون تعریف شده 

نیست شاید یکی لباس سایز خودش رو بپوشه!
قیمت کاپشن ها جوریه که آدم به مناطق گرمسیر مهاجرت 

کنه و اردیبهشت برگرده ارزون تر براش درمیاد! 
 چه جوری با یک اســتکان کمر باریک چــای کارتون راه 

میفته؟ من تا یک پارچ چای نخورم روشن نمیشم!
شما هم بچه بودین باباتون می گفت برو از جیبم پول بردار، 
 به جــای این که خودتون دســت تو جیبش کنین شلوارشــو

 می بردین پیشش تا خودش پول بده؟!
دلم از این حلب روغــن های بزرگ می خواد که ســوراخ 
سوراخش کنم بذارمش وســط خونه توش چوب بریزم آتیش 

روشن کنم، عشق کنم با صدا و حرارت و قیافه اش!

خندوانهخبرکتاب

»گردشگری 
ارتفاع« در چین!

اخیر طــیســالیان
چینیهابــاطراحیو
ساختپلهاومعابری
درمناطقپــرارتفاع،
بهجذبگردشــگران
تجربه بــه عالقهمند
تفریــحدرارتفاعباال

پرداختهاند.
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