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  یک خبر خوب و یک خالء قانونی  
   آمار سقط جنین در اصفهان کاهش یافته  اما هنوز هم دغدغه هایی وجود دارد؛  

  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان می گوید اصفهان معین تهران هنگام بروز  
بحران های بزرگ است؛

 اصفهان؛ مدیر بحران

گالری اکنون
نمایش بی بلیت از یک باغ ناخواسته

25 لغایت 30  آبان

سمینار چاقی و باور های غلط
سالن اجتماعات هتل آسمان

1397/9/2

فیلم سینمایی وااااای آمپول
کارگردان: علیرضا محمودزاده
برنامه  پردیس سینمایی چهارباغ

روز جهاني كودك؛
در مقدمه كنوانسیون حقوق 

كودك آمده است: »كودك باید 
در فضایی سرشار از خوشبختی، 

محبت و تفاهم بزرگ شود«.
 این فضا رو برای كوداکن 

فراهم كنیم!
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رویکرد طرح جامع 
پاالیشگاه اصفهان 

زیست محیطی است

مدیر عامل شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان:
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 به بهانه پیشتازی مدیران رده باالی 
 استان در اجرای قانون

 منع به کارگیری بازنشسته ها؛

 تغییرات خوبی
 در راه اصفهان است

جهان دراصفهان تبلور پیدا 
می کند اگر شهر فرهنگی 

تحقق یابد

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان:
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 نشست خبری کنگره ملی سرداران و 1400 شهید خط شکن 
شهرستان فالورجان با حضور جانشین فرمانده سپاه صاحب 

الزمان)عج( اصفهان برگزارشد

به نام نامی خط شکنان
شهید همین است دیگر؛ حتی وقتی به ظاهر هم نباشد راهش و برکاتش ادامه دارد. 
صدقه سر شهید است که نفس می کشیم، راه می رویم، کار می کنیم، می سازیم و 
خدا کند خراب نکنیم و آخر این راه به خود شهدا ختم شود. دیروز نشست خبری کنگره ملی سرداران 
و 1400 شهید خط شکن شهرستان فالورجان در سالن جلسات سپاه صاحب الزمان)عج( استان 

برگزارشد. طبق اعالم قبلی قرار بود...
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حجت االسالم حسن روحانی، رییس 
جمهور کشورمان که به استان آذربایجان غربی 
سفر کرده است، صبح روز گذشته در جمع مردم 
شهرستان خوی سخنانی از اقتصاد تا سیاست و 
برنامه های دولت برای تغییر در اوضاع سخت 
معیشــتی مردم اظهار کرد.وی طی سخنانی 
آمریکا را تهدید کرد و گفت »بینی آمریکارا به 
خاک خواهیم مالید« و از سوی دیگر این نوید را 
به مردم داد که تمام مایحتاج آنها به بهترین نحو 

در آینده تامین خواهد شد.
ملت ما پاسخ آمریکا را در 22 بهمن امسال 

خواهد داد
روحانــی در جمع مــردم خــوی گفت: دشــمنان 
می خواســتند ۱۳ آبان، ایران را آشــفته ببینند و روز 
غم و اندوه مردم ایران را مشــاهده کننــد؛ اما مردم با 
مقاومت و ایستادگی این روز را روز قدرت و ایستادگی 
ملت در برابر دشــمنان به نمایش گذاشتند و به زودی 
ملت ما پاسخ آمریکا را در روز ۲۲ بهمن امسال خواهد 
داد.رییس جمهور با بیان اینکه کاخ نشینان کاخ سفید 
بدانند ملت ما ملتی بزرگ و غیور اســت که همواره به 
دنبال فرهنگ عاشوراست، گفت: ما فقط در برابر خداوند 
بزرگ سر فرود می آوریم؛ رکوع و سجود خواهیم کرد و 

در برابر هیچ قدرتی سر فرود نخواهیم آورد.
ما آغازگر منازعه و جنگ اقتصادی نبودیم

رییس جمهور خاطرنشــان کرد: آنها فکر می کنند که 
این ایران اســت که پای آمریکا را از منطقه قطع کرده 
است و این جوانان ایران هستند که پای استعمار را از 
کل منطقه بریده اند. آنها فکر می کنند اگر در عراق و 
سوریه و یمن شکست خوردند به خاطر ایستادگی ملت 
ایران است؛ اشتباه می کنند این ایستادگی کل ملت 
های منطقه در کنار ملت ایران است. ملت های عراق، 
سوریه، یمن، افغانستان، پاکســتان، لبنان و سراسر 
دنیای اسالم به فکر اســتقالل خود هستند. روحانی 
تصریح کرد: مردم عزیز ایران باید به خوبی بدانند که 

ما به عهدمان وفادار بودیم و در قراردادهایمان در برابر 
دنیا، طبق فرهنگ اســالم به عهدمان وفا کردیم . ما 
آغازگر منازعه و جنگ اقتصادی با کســی نبودیم، اما 
دشمنان ما در سایه شکست های پیاپی در منطقه به 

فکر انتقام گیری از ملت ایران هستند. 
نمی گذاریم فشارهای آمریکا زندگی مردم را 

دچار مشکل کند
رییس جمهور گفت: در شرایط امســال و سال آینده 
مردم ما باید با امیدواری کامل به آینده ایران نگاه کنند؛ 
ما نخواهیم گذاشت فشــارهای آمریکا و صهیونیست  
و چند کشــور در منطقه زندگی مردم را با مشکالت 
بزرگ مواجه کنند.وی افزود: به مردم می گویم در هیچ 
شرایطی نخواهیم گذاشت در کاالهای اساسی دچار 
مشکل شوند. کاالهای اساسی آنچه در داخل باید تولید 

شود با همت و ایثار مردم تولید کرده و آنچه الزم است از 
خارج وارد کنیم را وارد خواهیم کرد.

در دادگاه الهه آمریکا را محکوم کردیم
رییس جمهور افزود: این اولین بار اســت که در تاریخ 
آمریکا، علیه یک ملتی تصمیم بگیــرد و تمام دنیا در 
برابر او بایستند. این افتخار ملت ایران، سیاست خارجی 
و اقتدار ایران اسالمی اســت.روحانی با اشاره به حکم 
دادگاه الهه علیه آمریکا در تحمیل تحریم ها به ایران، 
اظهار کرد: وقتی به دادگاه الهــه رفتیم تا امروز در دو 
نوبت در دادگاه بین المللی، آمریکا را محکوم کردیم؛ 
این یک افتخار بزرگ برای حقوقدانان و دیپلمات های 

ماست.
کاالهای اساسی در سال آینده با ارز ۴2۰۰ 

تومان وارد می شود

رییس جمهور تاکید کرد: در هیئت دولت بحث بودجه 
سال آینده را بررسی کردیم و در هفته های آینده این 
بحث را ادامه خواهیم داد. اولیــن بحث در دولت این 
بود که کاالهای اساسی باید با همان قیمت ارز ۴۲۰۰ 
تومان در سال جاری، در سال آینده وارد شود.روحانی 
خاطرنشان کرد: من کامال می دانم که شرایط زندگی 
برای مردم نسبت به ماه های گذشته سخت تر شده و 

قیمت اجناس در مسیر صعودی بوده است. 
همه تالش دولت برای مهار این تورم و رونق اشــتغال 
اســت. می دانیم که شرایط سخت تر شــده اما مسیر 
پیشرفت هم در برخی امور برای ما آسان تر شده است؛ 
تولید سخت تر شده اما صادرات می تواند تولید ما را به 
حرکت درآورد. در حوزه کشــاورزی و صنعت مسیر 

صادرات می تواند کشور ما را به حرکت  درآورد.

 طالبان، انجام مذاکرات 
با آمریکا را تایید کرد

طالبان افغانستان رسما انجام مذاکرات با آمریکا در 
دوحه را تایید کرده؛ اما اخبار منتشــر شده درباره 
توافق با آمریــکا را تکذیب کرد.جنبــش طالبان 
افغانستان رسما تایید کرد که هفته گذشته مذاکرات 
اولیه ای را با آمریکا در شــهر دوحه قطر انجام داده 
است. این جنبش در ادامه اخبار منتشر شده از سوی 
رسانه های افغانستان که مدعی دستیابی به توافقی 
درباره دولت موقت، انتخابات و دیگر موضوعات شده 
بودند را تکذیب کرد.طبق بیانیه منتشر شده از سوی 
طالبان، هفته گذشته ســه روز مذاکرات ابتدایی با 

آمریکا در دوحه برگزار شد.

آماده باش ارتش انگلیس برای 
مقابله با آشفتگی پسا بریگزیت

ارتش انگلیس، طرح های محرمانه ای برای استقرار 
نیرو در خیابان های سراسر این کشور تدوین کرده 
اســت تا با هرج و مرج احتمالی ناشی از پیامدهای 
بریگزیت »بدون توافق« مقابله کند.به نوشته روزنامه 
دیلی میل، این طرح های ارتش از سوی یگانی ارائه 
شده است که معموال به پلیس مستقر در خیابان ها 
در مقابله با تهدید تروریسم کمک می کنند و این بار 
طرح آن مقابله با شــورش های احتمالی حاصل از 
بریگزیت بدون توافق است.برنامه های آنها از جمله 
شامل حفظ نظم عمومی هنگام توزیع یا ارسال دارو 

به بیمارستان های سراسر این کشور است. 

نخستین نماینده زن مسلمان 
آمریکایی به دنبال لغو قانون 

ممنوعیت حجاب 
نخستین نماینده زن مسلمان کنگره آمریکا اعالم 
کرده اســت نهایت تالش خود را بــرای لغو قانون 
ممنوعیت استفاده از حجاب سر، در کنگره آمریکا 
به کار می گیرد.»الهان عمر«، نخســتین نماینده 
دموکرات و مسلمان کنگره آمریکاست که در پیامی 
توئیتری اعالم کرده است نهایت تالش خود را برای 
لغو قانون ممنوعیت حجاب ســر در کنگره آمریکا 
انجام می دهد.عمر، نماینده دموکرات ایالت مینه 
ســوتا در این پیام توئیتری نوشــت:» هیچ کسی 
روسری را روی ســر من قرار نداده جز خودم. این 
انتخاب من است و آخرین ممنوعیتی نیست که من 
برای لغو آن تالش خواهم کرد«.این پیشنهاد که با 
حمایت نانسی پلوسی، رهبر دموکرات ها در مجلس 
نمایندگان و جیم مــک گاورن، نماینده دموکرات 
ماساچوست همراه بوده به عنوان بخشی از یک بسته 
اصالحات مطرح شده است و برای قانون ممنوعیت 
 اســتفاده از کاله  و ســرپوش مذهبــی در کنگره
  کــه در ســال ۱8۳7 تصویــب شــد، اســتثنا

 ایجاد می کند.

درخواست سوئد از کویت؛
  انتقال هیئت انصارا...

 به نشست استکهلم
دولت ســوئد از کویت خواست، هیئت یمن را برای 
حضور در مذاکرات صلح که قرار است در استکهلم 
برگزار شود، به این شهر منتقل کند.روزنامه کویتی 
»الرأی« با اعالم این خبر افزود که »منصور العتیبی« 
نماینده دائم کویت در سازمان ملل چند روز پیش در 
نشست شورای امنیت درباره یمن از آمادگی کویت 
برای ارائه حمایت لجســتیکی به منظور تضمین 
مشارکت طرف های یمنی در دور جدید مذاکرات 
صلح، خبر داد.پیش از ایــن قرار بود مذاکرات صلح 
در شهریور ماه در ژنو برگزار شود که با مانع تراشی 
عربستان سعودی این نشست برگزار نشد و عربستان 
به هواپیمای عمانی جهت انتقال هیئت انصارا... از 
صنعا به ژنو، اجازه پرواز و فــرود در فرودگاه صنعا 
را نداد و در روند مذاکرات مانع تراشــی کرد.حتی 
تالش های سازمان ملل راه به جایی نبرد و یک منبع 
در هیئت ملی مذاکره کننده انصارا...در این باره گفت 

که سازمان ملل متحد نتوانست،کاری بکند.

تکذیب میانجی گری عراق، 
میان تهران و ریاض 

ریاســت جمهوری عراق اخبار منتشــر شده 
در برخــی رســانه ها مبنی بــر میانجی گری 
رییس جمهور عراق میان ایران و عربســتان و 
انتقال پیام از تهران به ریــاض را تکذیب کرد.
در این بیانیه آمده است:» در رابطه با هدف سفر 
منطقه ای »برهم صالح« ما بار دیگر توضیحات 
رییس جمهور در دیدارهایش را تکرار می کنیم 
و عراق به منظور مقابله با تبعات درگیری های 
منطقه ای به اندازه توان خود برای وساطت تالش 
می کند«.براساس این گزارش، برخی رسانه های 
عربی پیش از این اعالم کردند که »برهم صالح« 
به منظور حل اختالفات میان ایران و عربستان 
وساطت کرده است و حامل پیامی از تهران به 

ریاض است.

برگزاری نشست ایران، روسیه 
و ترکیه در قزاقستان

وزیر امورخارجه قزاقستان از برگزاری نشست 
بعدی ایــران، روســیه و ترکیــه درخصوص 
»ســوریه« در کشــور خود خبر داد.»خیرت 
عبدالرحمانف« اظهار کرد: ایران، روسیه و ترکیه 
قرار است مذاکرات بعدی خود را روزهای ۲8 و 
۲9 نوامبر ) هفتم و هشتم آذرماه( در قزاقستان 
برگزار کننــد.وی در جمع خبرنــگاران افزود: 
هیئت هایی از دولت سوریه و مخالفان سوری نیز 
در این مذاکرات شرکت خواهند داشت.ایران، 
روسیه و ترکیه در مذاکراتی سه جانبه به تالش 
برای یافتن راه حل سیاسی جهت پایان دادن به 
جنگ سوریه پرداخته اند که تاکنون به برقراری 
آتش بــس در برخی نقاط این کشــور و ایجاد 

مناطق کاهش تنش منجر شده است.

با حضور مقامات کشوری و لشکری؛
 سامانه الکترونیکی 

»سرباز ماهر« رونمایی شد
سامانه الکترونیکی بومی »سرباز ماهر« صبح روز 
گذشته با حضور سردار »مهدی فرحی« فرمانده 
قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل 
نیرو های مسلح، سردار »موسی کمالی« رییس 
اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح، سردار ابراهیم کریمی، جانشین رییس 
ســازمان وظیفه عمومی ناجا، »سید مصطفی 
آذرکیش« مدیرکل دفتر آموزش وزارت آموزش 
و پرورش و »عیســی منصوری« معاون توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزیر در ستاد کل نیروهای 
مسلح رونمایی شــد.هدف از به کارگیری این 
سامانه، مکانیزه کردن طرح جامعه مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه است که شامل سه سطح قبل از 
خدمت، حین خدمت و بعد از خدمت است.در 
این طرح با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی 
کشور با انجام مشاوره شــغلی و ارائه دوره های 
مهارتی متناسب، با توجه به منطقه جغرافیایی 
که جوانان ذکور در آن سکونت دارند، توانمندی 

آن ها در قبل از خدمت افزایش می یابد.

سرکنسول آمریکا در بصره:
مشکل عراق برای خرید انرژی 
از ایران در حال بررسی است

سرکنســول آمریکا در بصره بــا بیان اینکه 
آمریکا به خوبــی می داند که کشــور عراق 
در زمینه تولید صنعت بــر انرژی ایران تکیه 
دارد افزود: آمریکا درحال بررسی و ایجاد راه 
حل برای مشــکل خرید انرژی عراق از ایران 
اســت. »تیمی دویس« اعالم کرد که آمریکا 
بعد از اعمال دور دوم تحریــم ها علیه ایران 
درحال بررسی و ایجاد راه حل برای مشکل 
خرید انرژی عراق از ایران است.براساس این 
گزارش، یک منبع عراقی گفته است که عادل 
عبدالمهدی، نخســت وزیر عراق با جدیت 
تالش می کند تا با ترامپ دیــدار کند و از او 
معافیتی ویژه برای وارد کــردن برق و گاز از 

ایران بگیرد.

احمد امیرآبادی
عضو هیئت رییسه مجلس:

رییس دفتر رییس جمهور با اشــاره به اینکه دولت 
با همه توان در راســتای عمل به تعهدات و پاسخ به 
مطالبات بحــق مردم تالش می کنــد، گفت: نباید 
اجازه دهیم یأس و ناامیدی که هدف اصلی دشمنان 
در ایجاد جنگ اقتصادی، علیه ملت ایران است، در 
جامعه گسترش  یابد. وی با اشاره به اینکه نشست با 
فعاالن سیاسی استان ها، همواره در برنامه های سفر 
استانی رییس جمهور بوده و مباحث مطرح شده به 
اطالع رییس جمهور می رســد، اظهار داشت: باید 
همواره صداقت و نجابت را با رفتار و کنش سیاسی 

توأمان داشته باشیم.
وی تاکید کرد: دموکراســی بدون اخــالق و رفتار 
دموکراتیک جلوه گر نخواهد شد و هم اندیشی بیشتر 
می تواند ما را در رســیدن به اهداف مان کمک کند.

رییس دفتر رییس جمهور افــزود: امروز» امنیت« 
یکی از مهم ترین ارکان توســعه اســت و بی تردید 
 امنیت پایدار موجب توسعه پایدار برای هر استانی 

خواهد بود.

مردم را نسبت به آینده 
ناامید نکنیم

رییس دفتر رییس جمهور: 

کافه سیاست

عکس  روز 

اسلحه افسر اسرائیلی کشته 
شده در دست رهبر حماس

دورزدنقانوندردفتررییسجمهور!

پیشنهاد سردبیر:

عضــو هیئت رییســه مجلس با بیــان اینکه 
»آخوندی« به جای فرافکنی و تهمت زدن به 
منتقدین، بهتر است اسنادش را به قوه قضائیه 
ارائه دهد، گفت:» نمی توان با شانتاژ بازی زبان 
منتقدین را بســت«.احمد امیرآبادی فراهانی 
با اشــاره به اتهام زنی آخونــدی و منتقدانش 
مبنی بر وجود شــانتاژ علیــه او زمان انتخاب 
شــهرداری تهران گفت: بهتر است وزیر سابق 
راه و شهرســازی به جــای فرافکنی و تهمت 
زدن بــه منتقدین اگر اســنادی در خصوص 
فساد در اختیار دارد به قوه قضائیه ارائه دهد؛ 
چرا که او اعالم کرده منتقدینش از بیت المال 
ریخت و پاش کرده و درگیر فساد هستند.وی 
افزود: زمانی که به آخوندی در خصوص اعطای 
آپارتمان به قضات دادگستری انتقاد کردم در 
برابر این انتقاد در جلسه رسمی و قانونی سند 

این کار را هم ارائه کردم.

»آخوندی« به جای فرافکنی 
اسنادش را ارائه دهد

اکبر ترکان 
عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه:

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص استعفای 
ظریف گفت: این خبر را تکذیب می کنم و این مسائل 
از مراکزی خاص تولید می شود. ظریف با قدرت تمام 
همچنان کار خود را دنبال می کند.»قاسمی«  ادامه 
داد: این قبیل شــایعات هدفمند و دقیق است و در 
شرایط فعلی کشور با هدف تضعیف وزارت خارجه و 
دستگاه سیاست خارجی کشور منتشر شده و بار اول 

هم نیست که این مسئله مطرح می شود.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تصمیم 
ایران در صــورت عــدم توانایی اروپا بــرای اجرایی 
کردن مکانیســم مالی گفت: مــا امیدواریم در ادامه 
رایزنی های خود با اروپا بــه این نتیجه و جمع بندی 
 برسیم که هر چه زودتر سازوکارهای مالی عملیاتی 
می شــود.وی ادامه داد: همانگونه که رهبری هم به 
درستی مطرح کردند ما با اروپایی ها مذاکره خواهیم 
کرد ولی منتظر آنها نخواهیم بود و مسائل اقتصادی 
کشور را با برنامه ریزی مناسب داخلی و با تکیه به توان 

و ظرفیت داخلی پیگیری می کنیم.

 استعفای »ظریف« را 
تکذیب می کنم

سخنگوی وزارت امور خارجه:

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه از 
برگزاری بی سر و صدای کنگره حزب متبوعش 
اظهار بی اطالعی کرد و گفت: بنده مســئول 
خبری نیســتم. »اکبر ترکان« در مورد اخبار 
منتشر شده مبنی بر اختالفات ترکان با اعضای 
حزب اعتدال و توســعه اظهار کرد: این اخبار 
دروغ است، مشــکلی با اعضای حزب اعتدال 
و توسعه ندارم.وی در پاســخ به این سوال که 
چرا برگزاری کنگره حزب اعتدال و توسعه در 
سکوت و بدون حضور اهالی رسانه برگزار شده 
اســت، تصریح کرد: بنده در جریان نیستم و 
نمی دانم که چرا کنگره بدون سروصدا برگزار 
شد.ترکان در پاســخ به ادعا های مطرح شده 
مبنی تصمیم او برای جدایی از حزب اعتدال 
و توسعه خاطرنشان کرد: بنده هم مانند دیگر 
نفرات برای شــورای مرکزی کاندید شــدم و 

اکنون هم  در شورای مرکزی هستم.

مشکلی با اعضای حزب 
اعتدال و توسعه ندارم

پیشخوان

بین الملل

عضو هیئت رییســه کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس از 
نشست رییس مجلس و رییس کمیسیون آموزش پارلمان برای 
حذف کنکور خبر داد.قاسم احمدی الشکی، عضو هیئت رییسه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی، با بیان 
اینکه تاکنون در این کمیســیون برای حذف کنکور جلســات 

مختلفی با مسئوالن ذی ربط برگزار کرده ایم، اظهار داشت: طی 
روزهای آینده این جلسات ادامه خواهد داشت.وی با بیان اینکه به 
تازگی  علی الریجانی، رییس مجلس  و محمدرضا عارف به عنوان 
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات جلسه ای داشتند، ادامه داد: 
یکی از محورهای این جلسه رسیدن به راهکارهایی برای حذف 

کنکور بوده است.
نماینده نوشهر و چالوس در مجلس با بیان اینکه در جلسه رییس 
مجلس و رییس کمیســیون مقرر شد طرحی برای حذف کنکور 
تدوین شــود، افزود: این طرح در حال آماده شدن و طی کردن 

مراحل کارشناسی است.

عضو هیئت  رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد:
نشست »الریجانی« و »عارف« برای حذف کنکور

سورپرایز روحانی!

جابه جایی نسلی 

شکار ببر کاغذی

دالل نمی گــذارد نرخ ارز 
پایین بیاد

دور زدن قانون در دفتر رییس جمهور!
سرانجام پس از حواشی زیادی که در مسیر تصویب ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به وجود آمد در نهایت 
این اصالحیه در شورای نگهبان تصویب شد و سازمان بازرسی نیز ۲6 آبان را آخرین مهلت برای بازنشسته ها 
جهت ترک پست هایشان اعالم کرد.گفته می شود مجید تخت روانچی، معاون سیاسی دفتر رییس جمهور و بهمن 
حسین پور، رییس تشریفات دفتر ریاست جمهوری از جمله افرادی هستند که بازنشسته بوده و باید از مقام خود 
کنار روند. نام محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور پیش تر به عنوان مقام ارشد دولتی بازنشسته مطرح 
شده بود؛ اما او یک بار بدون هیچ توضیحی اعالم کرد که بازنشسته نیست. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع 
آگاه  نوشت:محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری بازنشسته نیست.این مقام افزود: مجید تخت روانچی 
در سال 9۲ با تایید هیئت دولت اعاده به خدمت شده، لذا مشمول قانون اخیر نیست.وی گفت: بهمن حسین پور 

نیز بازنشسته محسوب می شود که در پایان مهلت مقرر در قانون در پست سازمانی و جایگاه فوق نخواهد بود.

روایت »مطهری« از اظهارنظر وزیر اطالعات درباره شهردار تهران
نایب رییس مجلس گفت که وزیر اطالعات گفته »موردی که موجب رد صالحیت ایشان )حناچی( باشد، کسب 
نکرده ایم«.علی مطهری درباره برخی مباحث مطرح شده راجع به صدور حکم حناچی، شهردار تهران از سوی 
وزیر کشور اظهار کرد: بله در جریان هستم. برخی که می خواهند شهردار تهران تحت فرمان آن ها باشد و آقای 
حناچی را چنین آدمی نمی بینند، تالش می کنند که وزارت اطالعات پاسخ منفی به استعالم بدهد.وی افزود: با 
آقای علوی، وزیر اطالعات صحبت کردم، ایشان گفت » ما به چیزی که موجب رد صالحیت ایشان )حناچی( باشد، 
نرسیده ایم.« بنابراین امیدوارم آقای حناچی به زودی به عنوان شهردار تهران مشغول کار شوند و وزیر کشور و 
وزیر اطالعات تسلیم فشارهای غیر قانونی نشوند.نایب رییس مجلس درباره شهردار جدید تهران نیز گفت: آقای 
حناچی یک انقالبی خوش فکر است. سابقه طوالنی در جبهه های جنگ دارد و در فن خودش تخصص کافی دارد 

و بر اصول شهرسازی هم پایدار است، قطعا اجازه تخلفات بزرگ گذشته را نمی دهد.

چهره ها

بینیآمریکارابهخاکمیمالیم
   رییس جمهور:  
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ذوب آهن اصفهان در زمینه مسئولیت اجتماعی عملکرد 
خوبی داشته است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دیدگاه

مدیر عامل شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان:
رویکرد طرح جامع پاالیشگاه 
اصفهان زیست محیطی است

مدیر عامل شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان در 
بازدید نمایندگان مردم اصفهان در مجلس از 
این شرکت گفت: روزانه حدود ۳۷۵ هزار بشکه 
نفت در این شــرکت پاالیش و به محصوالت 
استراتژیک تبدیل می شود.»مرتضی ابراهیمی« 
با اشاره به اینکه رویکرد طرح جامع پاالیشگاه 
اصفهان زیست محیطی است، افزود: پاالیشگاه 
اصفهان در جهت سیاســت های وزارت نفت 
مبنی بــر الزام تولیــد محصوالت براســاس 
استانداردهای روز دنیا در کنار انجام پروژه هایی 
در راستای حفظ ظرفیت و تداوم تولید، اجرای 
طرح جامع را پیــش رو دارد و خوشــبختانه 
تاکنون با وجود تمام مشــکالت و تحریم های 
دشمن توانسته ایم یکی از پروژه های این طرح 
یعنی »مجتمع بنزین ســازی« را به سرانجام 

برسانیم.
 وی ادامه داد: در حال حاضر روزانه بیش از ۱۱ 
میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در شرکت تولید و به 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تحویل 

داده می شود.
مدیر عامل شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان به 
تشریح پروژه دیگر طرح جامع با عنوان »واحد 
تقطیر ۳ و گاز مایع« پرداخت و افزود: این واحد 
که با تالش متخصصان داخلی حداکثر تا پایان 
سال در ســرویس قرار خواهد گرفت، با هدف 
بهینه سازی و رفع تنگناهای عملیاتی و افزایش 
ضریب ایمنی واحدهــای عملیاتی راه اندازی 
می شــود.وی همچنین به پروژه احداث واحد 
تصفیه گازوئیل اشــاره کرد و هدف از اجرای 
آن را کاهــش ترکیبــات گوگــرد از گازوئیل 
 تولیدی و رساندن آن به مقدار زیر PPM ۵۰ با

 ظرفیت ۱۰۰ هزار بشــکه در روز، براســاس 
 آخرین اســتانداردهای روز جهانــی، عنوان

 کرد.

بازار

بخاری گازی

  
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان می گوید اصفهان معین تهران 
هنگام بروز  بحران های بزرگ است؛

اصفهان؛ مدیر بحران
مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
اصفهان خواســتار تدوین نقشــه مدیریت بحران 
راه های استان برای مقابله با هرگونه بحران و حوادث 
غیرمترقبه جــاده ای شــد.»مهدی خضری« در 
کارگروه تخصصی مدیریت بحران اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان اظهار داشت:  آمادگی 
در بخش راهداری و حمل ونقل جاده ای به عنوان دو 
مقوله استراتژیک و حســاس کشور ضروری است. 
وی با اشاره به اینکه اصفهان جانشین و معین استان 
تهران در مواقع بروز بحران اســت، ادامه داد: اولین 
گام برای مدیریت بحران، داشتن شناخت دقیق و 
کامل از ظرفیت ها، نقاط ضعف و قوت است. رییس 
کارگروه تخصصی مدیریت بحران راهداری و حمل  و 
نقل جاده ای استان خاطرنشان کرد: حوزه راهداری 
و حمل و نقــل جاده ای در همــه بحران ها اهمیت 
ویژه ای دارد، اخالل در عبور و مرور مردم و ناوگان 
حمل ونقل جاده ای عالوه بر ایجاد مشــکالت برای 
 مردم استان، خدمت رسانی به مردم را دچار مشکل

 می کند. 

مصرف بنزین و گازوئیل در 
استان اصفهان افزایش یافت

شــاخص های آماری نشــان می دهد که مصرف 
سوخت خودروها در استان شامل بنزین و گازوئیل 
طی ســه ماهه دوم امسال در مقایســه با سه ماهه 
اول روند صعودی داشته اســت. مصرف بنزین در 
چند سال اخیر در اصفهان روند صعودی داشته به 
طوری که این شاخص در ســال گذشته در استان 
بیش از 2 میلیارد لیتر بود که نســبت به سال 9۵ 
حدود پنج درصد افزایش یافت.بر اساس جدیدترین 
گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی اصفهان که مربوط به سه ماه دوم سال جاری 
است و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
منتشر شد، مصرف بنزین معمولی )برای خودروهای 
سبک( همچنان روند صعودی خود را در سال 9۷ 
طی کرده است.میزان مصرف بنزین در سال های 
9۴ تا 96 در این اســتان به ترتیب یــک میلیارد و 
82۴، یک میلیــارد و 9۱2 و 2 میلیارد و 6 میلیون 
لیتر بوده که به ترتیب رشد ۳ ، ۴/8 و ۴/9 درصدی 

داشته است.

هفدهمین نمایشگاه »ترموتک« 
در اصفهان برگزار می شود

هفدهمین دوره نمایشــگاه بین المللی تجهیزات و 
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان که با برند 
نمایشگاهی »ترموتک« فعالیت می کند با حضور ۷6 
شرکت معتبر از سراسر کشور، امروز افتتاح می شود.

مشارکت کنندگان از اســتان های اصفهان، تهران، 
البرز، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی در این 
نمایشگاه حضور خواهند یافت تا کاالها و خدمات 
خود در حوزه های تجهیزات و تاسیسات گرمایشی، 
تجهیزات و سیستم های سرمایشی و تهویه مطبوع، 
لوازم، خدمات و صنایع وابســته تاسیساتی، لوله و 
اتصاالت و تجهیزات برقی و الکترونیکی سرمایشی و 
گرمایشی را به نمایش عمومی بگذارند. این نمایشگاه 
جایگاهی برای توسعه روابط تجاری، برقراری روابط 

جدید و حفظ روابط گذشته است.

Shaf�  بخاری گازی توان مد ل
agh طرح ساده 7000

 389,000
تومان

بخاری گاز سوز سپهر 
SE9000 الکتریک مد ل پگاه

 477,000
تومان

حرف و حدیث ها در مورد بازار گوشت طی ماه های 
اخیر زیاد بوده اســت؛ از ورود دام های پیر و مضر 
به چرخه فروش گوشت در فروشــگاه های خرده 
فروشی تا ناکام بودن طرح جلوگیری از صادرات و 
البته قیمت هایی که همچنان با روح و روان مردم 
بازی می کنند. قیمت ها باال و پایین می شــوند و 
مشــتریان ســرگردان میان قیمت های چندگانه 
بازار و کیفیت های مغفول مانده آن هستند. اخیرا 
کارشناسان بازار گوشت هشــدارهای جدی را در 
مورد عرضه گوشت های ارزان قیمت در بازار مطرح 
کردند. به گفته این کارشناسان، عرضه دام های پیر 
ماده به دلیل باال رفتن قیمت گوشــت در ماه های 
اخیر خواهان زیاد داشــته اســت. گوشت این دام 
ها معموال نپز و فاقد ارزش غذایی هســتند؛ اما به 
دلیل ســودجویی برخی از واحدها به نام گوشــت 
گرم ارزان قیمت و یا واردتی برزیلی به خصوص در 
 برخی از فروشگاه های زنجیره ای، به مردم فروخته

 می شود.
بازار در تب و تاب عرضه گوشت

اگر چه در هفته های اخیر عمال صادرات گوشت به 
صورت قانونی ممنوع شده است؛ اما همچنان قاچاق 
دام در مرزها رونق دارد و این مسئله ای است که هم 
به دامداران داخلی ضربه زده و هم بازار را با کمبود 
عرضه و باال رفتن قیمت ها مواجه کرده است. این 
موضوع که گوشــت های فاقد ارزش غذایی نیز به 
دلیل کمبود گوشــت وارد بازار می شود را رییس 

اتحادیه دامداران اصفهان رد می کند.
 »شفیع الدین ذوالفقاری« در گفت وگو با »زاینده 
رود« با بیان اینکه گوشــت پیــر و ورود آن به بازار 
همیشــه وجود داشــته اســت که یا وارد صنعت 
سوسیس و کالباس می شــود و یا به صورت بسته 
بندی و چرخ کرده عرضه می شده، افزود: » عرضه 
این نوع از گوشــت به جای گوشت های برزیلی در 
بازار را بعید می دانم.« به گفته وی؛ گوشت داخلی 

حتی اگر پیر باشد بهتر از 
گوشت وارداتی است؛ چرا 
که این گوشــت ها شاید 
گوشت گوســاله و جوان 
باشــند؛ اما به دلیل اینکه 
مدت زمانی بین 6 تا یک 
ســال طول می کشد تا به 
دست مصرف کننده برسد 

از کیفیت بسیار پایینی برخوردار هستند. ذوالفقاری  
افزود: نمی توان گوشــت های پیر داخلی را به جای 
گوشت برزیلی به دلیل نوع بسته بندی آن، در بازار 

تایید کرد.
صادرات بی رویه  بازار را با کمبود گوشت 

مواجه کرده است
انتظار می رفت با ممنوعیت اعمال شــده در مورد 
صادرات گوشت و دام زنده قیمت ها در بازار داخل 
تعدیل شود؛ اما این اتفاق به دالیلی رخ نداد. آنگونه 
که رییس اتحادیه دامداران استان اصفهان می گوید: 
به دلیــل عملکرد مقطعــی دولت منــع صادرات 
نمی تواند در کاهش قیمت ها سهم داشته باشد به 

گفته ذوالفقاری، اگر چه 
»قاچاق« ســهم اندکی از 
بازار گوشت را دارد؛ اما به 
دلیل صادرات بی رویه در 
ماه های گذشته و کمبود 
گوشت عمال بازار با کمبود 
عرضه از ســوی دامداری 
ها مواجه  شده و از سوی 
دیگر برخی از دامداران نیز به امید برداشتن این مانع 

صادراتی، دام های خود را به بازار عرضه نمی کنند.
 در همین راستا، گالیه در مورد بخشنامه های خرق 
الساعه و یک شــبه در گفت وگوی »زاینده رود« با 
رییس هیئت مدیره اتحادیه دامداران اصفهان نیز 
مطرح شد. به گفته »حســین جهانبانی«، صنعت 
دامداری در مــاه های اخیر با چالــش های زیادی 
مواجه شده است؛ چون افرادی هستند که سرمایه 
گذاری های زیادی برای تولید و صادرات شیر خشک 
و در دســت گرفتن بازار های جهانی داشته اند که 
عمال با اعالم این بخشنامه، ضررهای زیادی متحمل 
شــده اند. رییس هیئت مدیره اتحادیــه دامداران 

همچنین تصریح کرد:طی ماه های ابتدایی امسال به 
دلیل پایین بودن نرخ خرید شیر، دامداران دام های 
جوان خود را کشتار و به بازار عرضه کردند که عمال 

حاال با کمبود دام در بازار مواجه هستیم. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه گوشت فروشان اصفهان 
هم یکی دیگر از مســئوالنی بود که  در گفت وگو 
بــا »زاینــده رود« اظهار کــرد: فروش بــه دالر و 
صادرات دام برای واحد های دامــداری چیزی در 
حدود2/۵برابر نســبت به فروش در بــازار داخلی 
سود دهی داشت و به همین دلیل طبیعی است که 
دامداران تمایلی برای عرضه و فروش در بازار داخلی 
نداشته باشند. به گفته پور باطنی، صادرات دام هم 
اکنون توســط ارگان ها و یا برخی از تجار انجام می 
شود. وی تصریح کرد:قیمت ها با توجه به سیاست 
هایی که اجرا می شود به برخی دیگر از سیاست ها 

بستگی دارد. 
استدالل دولت و اعتراض تولید کنندگان؛ 

هر دو ناکام
اگر چه دولت تالش کرد تا بــا ممنوعیت صادرات 
قیمت ها را کنترل کند؛ اما عمال ناموفق بوده است. 
به گفته برخی از فعاالن بازار، دولت ناچار خواهد بود 
تا صادرات گوشت را بار دیگر آزاد کند تا واحدهای 
تولیدی زیان ده نشوند. آنگونه که رییس مجمع ملی 
صادرکنندگان دام زنده گفت اســت، واردات باید 
برای حمایت از مصرف کننده و آزادی صادرات در 
جهت حمایت از تولید کننده آزاد شود. »پوریان« 
همچنین واردات گوشت قرمز با ارز دولتی را برای 
بازار مصرف داخلی دانست و گفت: گوشت قرمزی 
که با ارز دولتی وارد می شود برای مصرف بازار داخلی 
است و قرار بر این نیســت که این گوشت ها دوباره 
صادر شوند، با این شرایط  طرح ممنوعیت صادرات 
به دلیل واردات گوشــت بــا ارز دولتی موضوعیت 
ندارد.به گفته وی، افزایش قاچاق نیز به دلیل فشار 
اقتصادی بر تولیدکنندگان رخ داده است و وزارت 
جهاد کشاورزی می تواند به عنوان متولی تولید نقش 

بسزایی در کاهش آن داشته باشد. 

ممنوعیت هایی که قیمت ها را رام  نکرد
 رییس اتحادیه دامداران استان کمبود عرضه دام به کشتارگاه ها را از دالیل اصلی پایین نیامدن قیمت گوشت عنوان کرد؛

اگر چه در هفته های اخیر عمال 
صادرات گوشت به صورت قانونی 

ممنوع شده است؛ اما همچنان 
قاچاق دام در مرزها رونق دارد
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نوبت دوم

 رییس کمیســیون آموزش در جمع خبرنگاران در 
خصوص ششــمین همایش ملی تعامــل صنعت و 
دانشــگاه  اظهار داشــت : این همایش با محوریت  
عارضه یابــی ضعــف تعامــل صنعت و دانشــگاه و 
راه های برون رفــت از آن ، ارتقــای فرهنگ تعامل 
صنعت و دانشــگاه با توجه به ویژگی های اســتان 
اصفهان،تجربیات  موفق داخلی و خارجی در خصوص 
تعامل صنعت و دانشگاه ، نقش دانشگاه های نسل سوم 
و چهارم در تعامل صنعت و دانشگاه و همچنین تعامل  
نظام مند صنعت و دانشگاه پیش شرط صادرات انجام 

خواهد شد .
 امیر کشانی ادامه داد : تا کنون ۵ همایش ملی صنعت 
و دانشگاه به میزبانی اتاق های بازرگانی سراسر ایران 
و همچنین موسسه آموزشی و پژو هشی اتاق ایران و 
با حضور مسئولین ارشد اســاتید و اشخاصی که می 

توانستند تاثیر گذار باشند ، برگزار شده است .
رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان در 
خصوص مقاالت ارسال شــده گفت : از 6 ماه پیش 
فراخوان اعالم و ۵۴ مقاله دریافت شد که از بین این 

مقاالت ۱۷ مقاله انتخاب و 2 مقالــه عنوان برتر و 2 
مقاله برگزیده شد که در روز همایش این ۴ مقاله ارائه 
خواهد شد و همچنین در ویژه نامه ۱۰۰ صفحه ای 

در خصوص همایش به طور کامل چاپ خواهد شد.
وی با عنوان اینکه این همایش در جهت گفت وگو و 
طرح مسائل پیرامون تعامل صنعت و دانشگاه برگزار 
خواهد شــد، تصریح کرد :در ششمین همایش ملی 
تعامل صنعت و دانشگاه، شش نشست تخصصی در 
جهت گفت وگو و طرح مسائل پیرامون تعامل صنعت و 
دانشگاه در جهت بهبود تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه 
برگزار می شود. کشانی با تاکید بر اینکه نمی خواهیم 
این همایش همانند دیگر همایش ها بدون برون رفت 
باشد، تصریح کرد : بعد از 8 ماه کار بی وقفه و جلسات 
متعدد قرار براین شد که یک خروجی کامال مشخص 
داشته باشــیم، بدین صورت که  در روز اول، نشست 
های تخصصی کشــاورزی و صنایع غذایی، نساجی 
و گردشــگری و در روز دوم، نشست های تخصصی 
تجارت و سرمایه گذاری خارجی، فوالد و معدن داشته 
باشیم که هر کدام دارای هیئت رییسه و متشکل از 
2نفر بخش صنعت ، 2 نفر از دانشگاه و 2 نفر از دولت  

برگزار خواهد شد. 

وی مهم ترین هدف این دوره از همایش را هدفمند 
کردن دانشگاه ها برشــمرد و عنوان کرد : متاسفانه 
در ایران با وجود بیش از 26۰۰ دانشگاه، هیچ کدام 
به معنای واقعی کار نمی کنند و ما برآن هســتیم تا 
هر دانشگاه را به صورت  پژوهشی ،  آموزشی و تربیتی  
تفکیک کنیم  تــا تعامل تنگاتنگی بین دانشــگاه و 

صنعت ایجاد شود.
وی با اعــالم اینکه اتاق بازرگانــی اصفهان رتبه اول 
آموزش را در بین دیگر اتاق های استان کسب کرده 
است، گفت : الگوی ما کشور اتریش است که در سال 
۳۰ هزار عنوان آموزش را دارد و ما از این آمار بسیار 
عقب  هســتیم و امیدواریم با افتتاح سامانه متسا در 
حوزه تربیت نیروی انسانی و اســتعدادیابی بتوانیم 

پیشرفت های چشمگیری داشته باشیم .
کشانی در پایان از ایجاد سامانه ۱۰۰  ) سامانه جامع 
ارتباط صنعت و دانشگاه ( خبرداد و گفت : نیازهای 
پژوهشــی در این ســامانه اعالم خواهد شد و برای 
دانشگاه ها این امکان وجود خواهد داشت که در این 

موارد تحقیقات و  چالش هار ا بررسی کنند.
گفتنی است؛ این همایش  ۳۰ آبان و یکم آذر9۷ به 
میزبانی اتاق بازرگانی شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و هیئت همراه 
با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از بخش های مختلف 
کارخانه از جمله )پروژهPCI(،آگلومراسیون،انبار مواد خام وکک 
سازی با منصور یزدی زاده، مدیر عامل شرکت و معاونین وی دیدار 

و گفت وگو کرد.
حمیدرضا فوالدگر  به مسئولیت اجتماعی ذوب آهن اشاره کرد 
و گفت:بنگاه های اقتصادی در کنار تولید، نیاز اســت به جامعه 
اطراف نیز توجه داشــته باشــند زیرا فرآیند تولید آنها بی تاثیر 
 نیســت. به بنگاه اقتصادی ماننــد یک نظام یا سیســتم توجه 
می شود که ورودی،خروجی و فرآیند تولید دارند و آخرین مرحله 

آن که بازخورد است مورد توجه مردم قرار می گیرد.
وی افــزود: ذوب آهن با تولید انواع ریل مــی تواند همه نیازهای 
ریلی کشور را پوشش دهد و این کارخانه را به قابلیت های جدید 
برساند و صنعت کشور را به لحاظ تولید داخل و حمل و نقل ریلی 

از واردات بی نیاز کند. نماینده مردم اصفهان ادامه داد: ریل یکی از 
نیازهای آینده کشور است و ما با توجه به سابقه ای که در صنعت 
فوالد داریم پسندیده نیست وارد کننده این محصول باشیم زیرا 
صنعت و تکنولوژی آن در داخل وجــود دارد و هر جایی هم نیاز 
به فناوری باشــد وارد می کنیم. آزمایشات مختلف کنترل کیفی 
روی ریل ذوب آهن توسط مراجع ذی صالح انجام گرفته و ما این 
کارخانه را به عنوان تولید کننده ریل می شناسیم . شرکت راه آهن 

نیز چند محموله از این محصول را خریداری کرده است.در کنار 
ریل، تولید تیرآهن بال پهن نیز در صنعت ســاختمان از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است که در این کارخانه با کیفت مطلوب انجام 
می گیرد.  فوالدگر افزود : ذوب آهن اصفهان عالوه بر اینکه قدیمی 
ترین کارخانه فوالدی کشور اســت ، به دلیل عظمت و بزرگی در 
فضای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی منطقه،استان وکشور نقش 
بسیار موثری داشته و دارد. در درجه اول نیاز است که یک مدیر 
فنی و متخصص فوالدی برای چنین مجموعه ای انتخاب شود و در 
کنار آن برخورداری از قابلیت های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 
نیز موثر اســت. وی انتخاب مدیرعامل این شرکت عظیم از بین 
کارکنان آن را اقدام مناسبی دانست و گفت : مهندس یزدی زاده به 
عنوان مدیری که از ابتدا در این صنعت حضور داشته ، سطح ملی 
نیز عهده دار مسئولیت های موثری بوده و تجربه خوب تعامل با 

مسئولین کشور را هم دارد. 

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در جمع مدیران  ذوب آهن مطرح کرد:

ذوب آهن اصفهان در زمینه مسئولیت اجتماعی عملکرد خوبی داشته است

مرضیه محب رسول

برگزاری ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در اتاق بازرگانی اصفهان

حدیث زاهدی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2566 | November  20,  2018  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2566 | سه شنبه 29 آبان 1397 | 12 ربیع االول 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2566|  سه شنبه 29  آبان  1397 | 12  ربیع االول  1440

No. 2566 | November 20,  2018  | 8 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER

مفاد آراء
8/467 آگهی موضوع ماده 3 قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و  ماده 13 آئین نامه اجرائي آن 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان زیبا چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی نسبت به بند)الف( به مدت 2 ماه و 
نســبت به بند)ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند. ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
بند الف(

بخش یک ثبتي شهرضا
یکم : شماره هاي فرعي از 1- اصلي ابنیه

1 - رای شــماره 139760302008003563 -  25 / 06 / 97 - حســین عابدي فرزند 
رمضان نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه پالک 1670 فرعي درازاء نیم 

دانگ مشاع ازششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف هاجرعابدي شهرضا 
2 - رای شــماره 139760302008003492 -  22 / 06 / 97 - شیوادباغ فرزند جالل 
ششدانگ یک باب مغازه باساختمان تحتاني وفوقاني مجزي شده ازپالک 2067 فرعی به 

مساحت چهل وهفت متروچهل صدم مترمربع
3 - رای شماره 139760302008004287 -  30 / 07 / 97 - بدرالسادات کریمپور فرزند 
نصراله ششدانگ یک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 2127 فرعی به مساحت شصت 

وچهارمترودوازده صدم مترمربع 
4 - رای شــماره 139760302008004571 -  09 / 08 / 97 - مرجان پژومان فرزند 
جعفرقلي ششــدانگ یک باب خانه قدیمي مخروبه مجزي شده ازپالک 2649 فرعی به 

مساحت یکصدوبیست مترویازده صدم مترمربع 
5 - رای شماره 139760302008002769 -  16 / 05 / 97 - مهدي خادم فرزند خلیل 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالکهاي 2695 

و 7516 فرعی به مساحت یکصدوشصت وهفت مترمربع 
6 - رای شــماره 139760302008002770 -  16 / 05 / 97 -  طاهــره قانــع فرزند 
محمدعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 

ازپالکهاي 2695 و 7516 فرعی به مساحت یکصدوشصت وهفت مترمربع 
7 - رای شــماره 139760302008002306 -  27 / 04 / 97 -  اشرف نصیري فرزند 
محمدعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 2886 

فرعی به مساحت یکصدونه متروپنجاه صدم مترمربع
8 - رای شماره 139760302008002307 -  27 / 04 / 97 -  احترام اطرشي فرزند امراله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 2886 فرعی به 

مساحت یکصدونه متروپنجاه صدم مترمربع
9 - شــماره 139760302008002822 -  18 / 05 / 97 -  صدیقــه براهیمــي فرزند 
عبدالجواد ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالکهاي  3048 و 3049  فرعی که به 

شماره 8944 فرعي تبدیل شده به مساحت هیجده مترمربع
10 - رای شماره 139760302008003902 -  12 / 07 / 97 - مجیدخاتمي فرزند رسول 
ششدانگ یک باب انباري مجزي شــده از پالک 4274 فرعي به مساحت سي و هشت 
مترمربع درازاء پنج حبه وپنج - ششم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ که میزان یک 
حبه ویک - دوم حبه مشــاع آن انتقال عادي مع الواسطه ازطرف رسول خاتمي موروثي 
ازطرف اسماعیل خاتمي ومیزان چهارحبه ویک - ســوم حبه مشاع آن انتقال عادي مع 

الواسطه ازطرف اشرف وثوقي 
11 - رای شماره 139760302008004148 -  23 / 07 / 97 -  مصطفي حسن پوري  
فرزند حسن ششدانگ قســمتي ازیک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 6023 فرعی به 
مساحت هیجده  متروشــصت وپنج صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 6025 

فرعي جمعًا تشکیل یک باب مغازه راداده است 
12 - رای شماره 139760302008003862 -  11 / 07 / 97 -  مهدي کاظمیني فرزند 
حسن نسبت به سه  دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 6169 

فرعی به مساحت یکصدوچهل وچهارمترودوازده صدم  مترمربع 
13 - رای شــماره 139760302008003863 -  11 / 07 / 97 -  زهره برهان شهرضا 
فرزند قربانعلي نسبت به سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

6169 فرعی به مساحت یکصدوچهل وچهارمترودوازده صدم  مترمربع
 14 - رای شــماره 139760302008004246 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حسین علي 
رفعت به شناسه ملي 14000500797 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه واعیان وقف مي باشــد مجزي شده ازپالک 9387 

فرعی به مساحت هفده متروبیست وپنج صدم مترمربع
15 - رای شــماره 139760302008004247 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حسین علي 
رفعت به شناسه ملي 14000500797 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب سرویس بهداشتي که عرصه واعیان وقف مي باشد مجزي شده ازپالک 

9387 فرعی به مساحت نودمتروده صدم مترمربع
16 - رای شــماره 139760302008004248 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حسین علي 
رفعت به شناسه ملي 14000500797 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه واعیان وقف مي باشــد مجزي شده ازپالک 9387 

فرعی به مساحت بیست ویک متروچهل صدم مترمربع
17 - رای شــماره 139760302008004249 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حسین علي 
رفعت به شناسه ملي 14000500797 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه که عرصه واعیان وقف مي باشــد مجزي شده ازپالک 9387 

فرعی به مساحت بیست وسه متروده صدم مترمربع
دوم : شماره هاي فرعي از2- اصلي مزرعه فضل آباد

18 - رای شــماره 139760302008004284 -  30 / 07 / 97 -  فتح اله موالئي فرزند 
محمدعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 34  

فرعی به مساحت یکصدوشصت وپنج مترونود صدم مترمربع 
19 - رای شــماره 139760302008004285 -  30 / 07 / 97 -  صدیقه باباربیع فرزند 
حسینعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 34  

فرعی به مساحت یکصدوشصت وپنج مترونود صدم مترمربع 
20 - رای شــماره 139760302008004153 -  23 / 07 / 97 -  اکبرکدیورشــهرضا 
فرزند حســن ششــدانگ یک باب انبار مجزي شــده ازپالک 380  فرعی به مساحت 

چهارصدوشصت ودومتروهفتادوپنج صدم مترمربع 
21 - رای شماره 139760302008004154 -  23 / 07 / 97 -  اکبرکدیورشهرضا فرزند 
حسن ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 380  فرعی به مساحت یکصدودوازده 

مترونه صدم مترمربع 
22 - رای شماره 139760302008004118 -  22 / 07 / 97 -  مهري زعفراني شهرضا 
فرزند جعفرقلي نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده 

ازپالک 545  فرعی به مساحت یکصدوشصت وپنج متروچهارده صدم مترمربع 
23 - شماره 139760302008004123 -  22 / 07 / 97 -  محمودفاتحي فرزند هوشنگ 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 545  

فرعی به مساحت یکصدوشصت وپنج متروچهارده صدم مترمربع 
24 - رای شماره 139760302008004030 -  17 / 07 / 97 -  محمدمهدي حاجي جاني 
فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

548  فرعی به مساحت یکصدوسي وشش متروسي وشش صدم   مترمربع 
25 - رای شماره 139760302008004031 -  17 / 07 / 97 -  زهراهادي الم شهرضائي 
فرزند قدرت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

548  فرعی به مساحت یکصدوسي وشش متروسي وشش صدم   مترمربع 
26 - رای شــماره 139760302008003911 -  14 / 07 / 97 -  مرجــان گالبــي 
فرزند علیرضا ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده از پالک 642 فرعی به مساحت 
یکصدویازده متروپنجاه صدم مترمربع درازاء یکصدویازده ســهم وپنجاه صدم ســهم 
مشاع ازدوهزاروششصدوهشتادوچهارسهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

سیداسماعیل مدینه  
27 - رای شــماره 139760302008003477 -  21 / 06 / 97 -  فاطمه بهاري فرزند 
محمدمهدي ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 958  فرعی به مساحت 

دویست ونودوپنج مترودوصدم مترمربع 
28 - رای شماره 139760302008004069 -  21 / 07 / 97 -  ایرج دهقان فرزند الماس 
ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 987  فرعی به مساحت یکصدوچهل ونه 

متروپنجاه وپنج صدم مترمربع 
29 - رای شماره 139760302008004466 -  06 / 08 / 97 -  فضل اله مطهري فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 1148  فرعی به مساحت یکصدوپنجاه وشش مترمربع 
30 - رای شماره 139760302008004467 -  06 / 08 / 97 -  رضوان اطرشي فرزند 
عبدالعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 1148  فرعی به مساحت یکصدوپنجاه وشش مترمربع 
31 - رای شماره 139760302008001821 -  28 / 03 / 97 -  میمنت گالبي شهرضا 
فرزند غالمحسین نسبت به نوزده حبه ویکصدوهشتادوپنج - دویست وبیست ونهم حبه 
مشاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1317  فرعی که به 
شماره 14432 فرعي تبدیل شده به مساحت دویست وچهارمتروهشتادوپنج صدم مترمربع 
32 - رای شماره 139760302008003970 -  15 / 07 / 97 -  علیرضاطاوسي فرزند 
جمشید نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1438  

فرعی به مساحت دویست وبیست ودومتروهفتادصدم مترمربع 
33 - رای شماره 139760302008003972 -  15 / 07 / 97 -  محبوبه انصاریپور فرزند 
نبي اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1438  

فرعی به مساحت دویست وبیست ودومتروهفتادصدم مترمربع 
34 - رای شــماره 139760302008004151 -  23 / 07 / 97 -  محســن کمیلــي 
پورشهرضائي فرزند یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده 

ازپالک 1539  فرعی به مساحت یکصدوشش متروهشتادصدم مترمربع
 35 - رای شماره 139760302008004152 -  23 / 07 / 97 -  شیرین پازشگر فرزند 
حسینعلي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1539  

فرعی به مساحت یکصدوشش متروهشتادصدم مترمربع
36 - رای شــماره 139760302008004523 -  07 / 08 / 97 -  علیرضانقوي فرزند 
عبداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1552 
فرعی به مساحت نودوپنج متروهفتادوشش صدم مترمربع درازاء نوزده - چهلم سهم مشاع 

ازهشتادسهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف مریم پارسائي 
37 - رای شــماره 139760302008004524 -  07 / 08 / 97 -  مریم پارسائي فرزند 
خداداد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1552 

فرعی به مساحت نودوپنج متروهفتادوشش صدم مترمربع 
38 - رای شــماره 139760302008004023 -  17 / 07 / 97 -  عبدالرسول سعیدي 
فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

1567 فرعی به مساحت دویست وسه متروپنجاه صدم مترمربع
39 - رای شماره 139760302008004024 -  17 / 07 / 97 -  مرجان سعیدي فرزند اله 
یار نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1567 فرعی 

به مساحت دویست وسه متروپنجاه صدم مترمربع 
40 - رای شماره 139760302008002696 -  15 / 05 / 97 -  بهروزمصدقیان فرزند 
اکبر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1622 فرعی 
که به شماره 16380 فرعي تبدیل شده به مساحت سیصدوبیست متروچهل ویک صدم 

مترمربع 
41 - رای شماره 139760302008002699 -  15 / 05 / 97 -  زهرا السادات میرشفیعي 
فرزند سیدمســیح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده 
ازپالک 1622 فرعی که به شــماره 16380 فرعي تبدیل شده به مساحت سیصدوبیست 

متروچهل ویک صدم مترمربع 
42 - رای شــماره 139760302008002700 -  15 / 05 / 97 -  ســیدامیرعلي سپهر 
فرزند سیدحسن نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
1622 فرعی که به شماره 16380 فرعي تبدیل شده به مساحت سیصدوبیست متروچهل 

ویک صدم مترمربع 
43 - رای شماره 139660302008006225 -  24 / 11 / 96 -  زهرارضائي فرزند رحام 
ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1719 فرعی به مساحت یکصدوسي ویک 

متروبیست صدم مترمربع 
44 - رای شــماره 139760302008004297 -  30 / 07 / 97 -  دلبــر انصــاري فرد 
فرزند مصطفي نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده 
 ازپالک 1719 فرعــی به مســاحت یکصدوهشــتادوهفت متروپنجــاه وهفت صدم 

مترمربع 
45 - رای شماره 139760302008003413 -  17 / 06 / 97 -  سیدحسینعلي موسوي 
کیفته فرزند محمدحسن ششدانگ یک باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالک 1762 فرعی 

به مساحت دویست وسیزده متروچهارصدم مترمربع
46 - رای شــماره 139760302008004067 -  21 / 07 / 97 -  ناصرسبزواري فرزند 
شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1762 فرعی به مساحت یکصدوسي 

ونه متروبیست ونه صدم مترمربع 
47 - رای شماره 139760302008002315 -  27 / 04 / 97 -  فاطمه محمدي فرزند 
محمد ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 3768 فرعی به مساحت 

یکصدوشصت وشش متروهفتادودوصدم مترمربع 
48 - رای شماره 139760302008003920 -  14 / 07 / 97 -  علیرضاکاظمیني فرزند 
حیدر ششدانگ یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 7691 فرعی به مساحت پنجاه ویک 

متروده صدم مترمربع 
49 - رای شــماره 139760302008003629 -  31 / 06 / 97 -  سیده نرگس عمادي 
فرزند سیدخیراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

10115 فرعی به مساحت یکصدوهفتادونه مترمربع
50 - رای شــماره 139760302008003765 -  05 / 07 / 97 -  غالمرضاکافي فرزند 
محمدحسین ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 16490 فرعی به مساحت 

یکصدوهفتادویک متروهفده صدم مترمربع
سوم : شماره هاي فرعي از3- اصلي مزرعه موغان

 51 - رای شماره 139760302008003627 -  31 / 06 / 97 -  ابراهیم کاظمیني فرزند 
علي ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1. 350 فرعی که به شماره 4936 فرعي 

تبدیل شده به مساحت یکصدوبیست متروچهل صدم مترمربع

52 - رای شــماره 139760302008002258 -  25 / 04 / 97 -  علیرضاسالمي فرزند 
محمدحسن ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام   مجزي شده ازپالک 394 فرعی به مساحت 

یکصدوسي ونه مترونودوپنج صدم مترمربع
53 - رای شــماره 139760302008002349 -  28 / 04 / 97 -  فرشــته دهقانــزاد 
فرزند محمدعلي ششدانگ یک باب خانه  مجزي شــده ازپالک 394 فرعی به مساحت 

یکصدوشصت وسه متروسیزده صدم مترمربع 
54 - رای شــماره 139760302008004521 -  06 / 08 / 97 -  فاطمه نصرت فرزند 
یوسف  نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از ششدانگ یک 
باب انباري مجزي شده ازپالک 409 فرعی به مساحت دویست وهفتادونه متروبیست ویک 
صدم مترمربع درازاء دوحبه وسي وهفت - شصتم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني 

آن از هفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
55 - رای شماره 139760302008004522 -  06 / 08 / 97 -  الهام فروتن فرزند مسعود  
نسبت به سه دانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از ششدانگ یک باب 
انباري مجزي شده ازپالک 409 فرعی به مساحت دویست وهفتادونه متروبیست ویک 
صدم مترمربع درازاء دوحبه وسي وهفت - شصتم حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني 

آن از هفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
56 - رای شماره 139760302008004514 -  06 / 08 / 97 -  سیدعلیرضاشریفي فرزند 
سیداکبر  نسبت به سه دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از ششدانگ یک 
باب مغازه مجزي شده ازپالک 420 فرعی به مساحت یکصدوشش متروهفتادویک صدم 
مترمربع درازاء هشت حبه وچهل ویک - سیصدونودم حبه مشــاع به استثناء بهاء ثمنیه 

اعیاني آن از هفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
57 - رای شماره 139760302008004515 -  06 / 08 / 97 -  سیدحمیدرضاشریفي 
فرزند ســیداکبر  نسبت به سه دانگ مشــاع به اســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از 
ششــدانگ یک باب مغازه مجزي شــده ازپالک 420 فرعی به مساحت یکصدوشش 
متروهفتادویک صدم مترمربع درازاء هشت حبه وچهل ویک - سیصدونودم حبه مشاع به 
استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن از هفتادودوحبه ششدانگ انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
58 - رای شماره 139760302008004516 -  06 / 08 / 97 -  محمدرضامنیري فرزند 
غالمرضا  نسبت به چهار دانگ مشاع به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از ششدانگ 
یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 420 فرعی به مساحت نودویک متروبیست ودوصدم 
مترمربع درازاء ده حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن از هفتادودوحبه ششدانگ 

انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
59 - شماره 139760302008004517 -  06 / 08 / 97 -  ریحانه السادات رضویان فرزند 
سیدخلیل نسبت به دو دانگ مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه عرصه و اعیان آن از ششدانگ 
یک باب مغازه مجزي شده ازپالک 420 فرعی به مساحت نودویک متروبیست ودوصدم 
مترمربع درازاء پنج حبه مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن از هفتادودوحبه ششدانگ 

انتقال عادي ازطرف محمدبرهاني  
60 - رای شماره 139760302008004028 -  17 / 07 / 97 -  مرتضي باغستاني فرزند 
جمشید نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 430 

فرعی به مساحت دویست وهفتادودومتروچهل وهشت صدم مترمربع 
61 - رای شماره 139760302008004029 -  17 / 07 / 97 -  زهره باقرنیاشهرضا فرزند 
باقر نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 430 فرعی به 

مساحت دویست وهفتادودومتروچهل وهشت صدم مترمربع 
62 - رای شــماره 139760302008004290 -  30 / 07 / 97 -  جمشیدعابدي فرزند 
کریم ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 456 فرعی به مساحت یکصدوپنجاه 

وشش متروشصت صدم مترمربع 
63 - رای شــماره 139360302008013059 -  27 / 12 / 93 -  فاطمه حبادي فرزند 
رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 466 فرعی به مساحت یکصدوسي مترمربع
64 - رای شماره 139360302008013060 -  27 / 12 / 93 -  محمدرضادهقان فرزند 
حبیب اله نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده 

ازپالک 466 فرعی به مساحت یکصدوسي مترمربع
65 - رای شماره 139760302008002685 -  15 / 05 / 97 -  حسین پیروي شهرضا 
فرزند فضل اله ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 732 فرعی به مساحت 

یکصدوپنج متروچهل وپنج صدم مترمربع
 66 - رای شــماره 139760302008004551 -  07 / 08 / 97 -  ذلیخارستمي برغني  
فرزند حســین ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 789 فرعی به مساحت 

هفتادوهفت متروچهل وچهارصدم مترمربع
 67 - رای شــماره 139760302008004293 -  30 / 07 / 97 -  ولي اله مللي  فرزند 
محمدعلي ششدانگ یک باب ساختمان باطبقات تحتاني وفوقاني آن مجزي شده ازپالک 

878 فرعی به مساحت دویست وهفتادوپنج متروهفتادصدم مترمربع
68 - رای شــماره 139760302008003638 -  31 / 06 / 97 -  اســماعیل غالمي 
شهرضا فرزند یداله  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1328 فرعی به مساحت 

یکصدونودوچهارمتروسي صدم مترمربع
69 - رای شــماره 139760302008004150 -  23 / 07 / 97 - بهرام ملکیان فرزند 

عبدالعلي ششدانگ :
 الف( قســمتی از یک باب مغازه مجزي شــده از پالک 2087 فرعی به مساحت یازده 
متروپانزده صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2088 فرعي جمعًا تشکیل یک 

باب مغازه را داده است
ب( قسمتی از یک باب مغازه مجزي شده از پالک 2088 فرعی به مساحت بیست ویک 
متروسي وهفت صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2087 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب مغازه را داده است
 70 - رای شماره 139760302008004292 -  30 / 07 / 97 -  عفت السادات رضوان 
فرزند سیدمحمدحسین  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالکهاي 3158 ، 3161 ، 

3162 ، 3164 و 4811 فرعی به مساحت سیصدونودودومتروشصت مترمربع
71 - رای شماره 139760302008003631 -  31 / 06 / 97 -  محمدجوادرنجبر فرزند 
خلیل نسبت به یک دانگ مشاع ازششدانگ قسمتي از یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
3805 فرعی به مساحت بیست وپنج متروشصت صدم مترمربع که به انضمام ششدانگ 
پالک هاي 487 فرعي که به شماره 5006 فرعي تبدیل شده و 3804 فرعي جمعًا تشکیل 

یک باب خانه راداده است 
72 - رای شماره 139760302008003632 -  31 / 06 / 97 -  فرشته هادي الم فرزند 
محمدعلي نسبت به پنج دانگ مشاع ازششدانگ قســمتي از یک باب خانه مجزي شده 
ازپالک 3805 فرعی به مساحت بیست وپنج متروشــصت صدم مترمربع که به انضمام 
ششدانگ پالک هاي 487 فرعي که به شــماره 5006 فرعي تبدیل شده و 3804 فرعي 

جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است
 73 - رای شماره 139760302008003768 -  05 / 07 / 97 -  رحیم رئیسي پور فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه قدیمي مجزي شــده ازپالک 4873 فرعی به مساحت 

یکصدوچهل وهفت متروهفتادوسه صدم مترمربع
چهارم : شماره هاي فرعي از21- اصلي مزرعه رشکنه

74 - رای شماره 139760302008003322 -  7 / 06 / 97 -  ذبیح اله باباربیع شهرضا 
فرزند حسین ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شــده ازپالک 339 فرعی به 

مساحت دویست ودومتروپانزده صدم مترمربع
پنجم : شماره هاي فرعي از23- اصلي مزرعه سودآباد

75 - رای شــماره 139760302008003766 -  05 / 07 / 97 -  نبــي الــه کرامتیان 
فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 

19 فرعی به مساحت هشتادونه متروهشــتادوچهارصدم مترمربع درازاء یک - دوم سهم 
مشاع ازیک صدم سهم مشاع ازنوزده سهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

محمدمهدي همائي
76 - رای شــماره 139760302008003767 -  05 / 07 / 97 -  مهنازشجاعي فرزند 
رحمت اله نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
19 فرعی به مساحت هشتادونه متروهشــتادوچهارصدم مترمربع درازاء یک - دوم سهم 
مشاع ازیک صدم سهم مشاع ازنوزده سهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف 

محمدمهدي همائي
77 - رای شــماره 139760302008004250 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حاج حســن 
مصدق به شناســه ملي 14000884173 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان 
شهرضا ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي باشد مجزي 

شده ازپالک 106 فرعی به مساحت دویست وبیست وپنج متروسي ویک صدم مترمربع
78 - رای شــماره 139760302008004251 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حاج حســن 
مصدق به شناســه ملي 14000884173 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان 
شهرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور باســاختمان موجوددرآن که عرصه واعیان 
وقف مي باشد مجزي شده ازپالک 106 فرعی به مساحت یکهزاروچهارصدوهفتادوچهار

متروهشتادوچهارصدم مترمربع
79 - رای شــماره 139760302008004254 -  28 / 07 / 97 -  موقوفــه حــاج 
حســن مصدق به شناســه ملي 14000884173 به تصدي اداره اوقــاف وامورخیریه 
شهرستان شــهرضا ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقف واعیاني متعلق به غیرمي 
 باشد مجزي شــده ازپالک 106 فرعی به مساحت دویست و ســي متروسي وسه صدم

 مترمربع
80 - رای شــماره 139760302008004257 -  28 / 07 / 97 -  موقوفه حاج حســن 
مصدق به شناســه ملي 14000884173 به تصدي اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان 
شــهرضا ششــدانگ یک باب خانه که عرصه وقــف واعیاني متعلق به غیرمي باشــد 
 مجزي شــده ازپالک 106 فرعی به مســاحت یکصدوهشــتادوهفت متروهفت صدم 

مترمربع
81 - رای شــماره 139760302008004317 -  02 / 08 / 97 -  مرتضي شادمان پور 
فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزي شده ازپالک 140 فرعی به مساحت 

دویست وشصت وشش متروشصت وشش صدم مترمربع
ششم : شماره فرعي از32- اصلي مزرعه دست قمشه

82 - رای شــماره 139760302008003416 -  17 / 06 / 97 -  محمدعلي مجلسي 
فرزند عبدالرسول نسبت به بیست وچهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ یک باب خانه 

دوطبقه مجزي شده ازپالک 121 فرعی به مساحت دویست وهشت مترمربع
هفتم : شماره هاي فرعي از50- اصلي مزرعه اله آباد

83 - رای شــماره 139760302008004034 -  18 / 07 / 97 -  محمدحسن چوقادي 
فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالکهاي 59 فرعی باقیمانده و 

2240 فرعي به مساحت یکصدوبیست ودومتروپنجاه صدم مترمربع
84 - رای شــماره 139760302008004279 -  30 / 07 / 97 -  احمدنصیریــان 
فرزند اصغر ششــدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 191 فرعی به مســاحت 

یکصدوهشتادوپنج مترونودصدم مترمربع
85 - رای شــماره 139760302008004375 -  03 / 08 / 97 -  حمیددره شوري پور 
فرزند میرزا نسبت به چهار دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 
551 فرعی به مساحت یکصدوسي ودومترونودصدم مترمربع درازاء پنج - ششم قفیزمشاع 

ازپنجاه قفیزششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف حسام باستاني شهرضا
86 - رای شــماره 139760302008004376 -  03 / 08 / 97 -  افســانه نیکرو فرزند 
عیسي نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 551 فرعی 
به مساحت یکصدوسي ودومترونودصدم مترمربع درازاء پنج - دوازدهم قفیزمشاع ازپنجاه 

قفیزششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف حسام باستاني شهرضا
87 - رای شماره 139760302008004025 -  17 / 07 / 97 -  نجمه جابرشهرضا فرزند 
محمداسمعیل ششدانگ یک باب خانه مجزي شــده ازپالک 1361 فرعی به مساحت 

یکصدوشش متروپنجاه صدم مترمربع
88 - رای شــماره 139760302008003823 -  09 / 07 / 97 -  محمداخــوان 
فرزند محمدحســین نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزي 
 شــده ازپالک 1504 فرعی به مســاحت یکصدوهفتادوشــش متروبیســت ونه صدم 

مترمربع
89 - رای شماره 139760302008003824 -  09 / 07 / 97 -  سعیده کاظمپور فرزند 
عبدالرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 1504 

فرعی به مساحت یکصدوهفتادوشش متروبیست ونه صدم مترمربع
هشتم : شماره هاي فرعي از 68 - اصلي مزرعه سید آباد 

90 - رای شماره 139760302008003769 -  07 / 07 / 97 -  علیرضامیرزائي فرزند 
عبدالحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 
یکصدونودمتروبیست وشش صدم مترمربع درازاء یک - دوم سهم مشاع ازیکصدونودسهم 
وبیست وشش صدم سهم مشاع ازدوهزاروششصد سهم یک حبه ازهشتادوچهارحبه هفت 
دانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف فرشته براهیمي احدي ازورثه بیگم آغابراهیمي که 

ایشان نیزاحدي ازورثه اسماعیل مدني فرزند سیدمیرزابوده است
91 - رای شــماره 139760302008003779 -  07 / 07 / 97 -  فریــده نصیریــان 
فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت 
یکصدونودمتروبیست وشش صدم مترمربع درازاء یک - دوم سهم مشاع ازیکصدونودسهم 
وبیست وشش صدم سهم مشاع ازدوهزاروششصد سهم یک حبه ازهشتادوچهارحبه هفت 
دانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف فرشته براهیمي احدي ازورثه بیگم آغابراهیمي که 

ایشان نیزاحدي ازورثه اسماعیل مدني فرزند سیدمیرزابوده است
نهم : شــماره هاي فرعي از 1 / 68- اصلي مزرعه میر آباد که به شــماره 225 - اصلي 

تبدیل شده
92 - رای شماره 139760302008004288 -  30 / 07 / 97 -  سیداصغرمیرنیام فرزند 
سیداکبرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 33 فرعی 

به مساحت یکصدوسي متروهشتادوسه صدم مترمربع
93 - رای شــماره 139760302008004289 -  30 / 07 / 97 -  بهنازرضائیــه فرزند 
اکبرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزي شده ازپالک 33 فرعی به 

مساحت یکصدوسي متروهشتادوسه صدم مترمربع
94 - رای شــماره 139760302008003969 -  15 / 07 / 97 - امیرآقاخانــي فرزند 

محمدعلي ششدانگ :
 الف( قســمتی از یک باب خانه مجزي شــده از پالک 33 فرعی به مساحت بیست وسه 
متروشصت صدم مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 42 فرعي جمعًا تشکیل یک 

باب خانه را داده است
ب( قسمتی از یک باب خانه مجزي شــده از پالک 42 فرعی به مساحت یکصدو بیست 
متروپنجاه صدم مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 33 فرعي جمعًا تشکیل یک باب 

خانه را داده است
دهم : شماره فرعي از 76- اصلي مهیار

95 - رای شماره 139760302008003793 -  07 / 07 / 97 -  چنگیزرضائي سورشجاني 
فرزند عباسقلي ششــدانگ یک قطعه زمین محصوربااعیاني هاي احداثي درآن ) محل 
شرکت سامان بازیافت اســپادانا ( مجزي شده ازپالک 2 فرعی به مساحت چهل وهشت 

هزارویکصدوسي و چهارمتروشصت صدم مترمربع
ادامه در صفحه 8
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تولید داروی ضد سرطان ایرانی در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس پلیس امنیت عمومی استان:
واحدهای صنفی فروش پوشاک 

نامتعارف مردانه پلمپ شد
رییس پلیس امنیت عمومی اســتان اصفهان 
گفت: با اجرای طرح بازدید و کنترل واحدهای 
صنفی پوشاک مردانه، تعداد ۱۲ واحد صنفی 
فروش پوشاک نامتعارف مردانه در شهر اصفهان 
شناسایی و پلمپ شدند.سرهنگ محمدحسین 
اسماعیلی اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت 
اخالقی و اجتماعی و برخورد با فروشــندگان 
پوشاک های نامتعارف طرح نظارت بر واحدهای 
صنفی پوشــاک مردانه در دستور کار ماموران 
اداره نظارت بر اماکن پلیــس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در همین راســتا مامــوران  از ۴۶۰ 
واحد صنفی بازدیــد به عمــل آوردند که در 
نهایت، تعــداد ۱۲ واحد صنفــی به علت عدم 
رعایت قوانین و مقررات مربوطه با دستور مقام 

قضائی پلمپ شدند.

رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان 
مطرح کرد:

تشدید برخورد با خودروهای 
فاقد معاینه فنی در شهر اصفهان

رییس پلیس راهــور شهرســتان اصفهان از 
جریمه روزانه ۳۰۰ خودروی فاقد معاینه فنی 
خودرو در سطح شهر اصفهان خبر داد و گفت: 
با شروع فصل ســرما اجرای این طرح در شهر 
اصفهان تشدید می شود. ســرهنگ ابوالقاسم 
چلمقانی با بیان اینکــه برخورد با خودروهای 
فاقد معاینه فنی در طول ســال از برنامه های 
جاری پلیس راهور اســت ، اظهار کرد : اجرای 
این طرح در شهر اصفهان با شروع فصل سرما 
تشدید می شود زیرا در فصل سرما وقوع پدیده 
وارونگی دما )اینورژن( را داریم که آالیندگی 
خودروها در افزایش آن موثر است.وی با بیان 
اینکــه از ورود خودروهای فاقــد معاینه فنی 
خودرو به خیابان های ســطح شهر جلوگیری 
نمی شود ، اضافه کرد : چنانچه ماموران پلیس 
راهور و یا دوربین های ثبت تخلف این خودرو ها 
را مشاهده کنند برای آنها برگه جریمه به مبلغ 
۵۰ هزار تومان صادر می شــود.چلمقانی ادامه 
داد: در حال حاضر به صورت روزانه برای ۳۰۰ 
خودروی فاقــد معاینه فنی خودرو در شــهر 

اصفهان جریمه صادر می شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان:
 ساچمه در سر محیط بان

 باقی ماند
فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: حال عمومی دو محیط بانی که مورد 
حمله شــکارچیان قرار گرفته بودند خوب است، 
اما ســاچمه ای در ســر یکی از محیط بانان و چند 
ساچمه در پای دیگری باقی مانده و قابل درآوردن 
نیست.»مرتضی جمشیدیان« گفت: در پی درگیری 
ماه گذشــته که میان محیط بانان قمیشلو و چند 
شــکارچی اتفاق افتاده بود، شــکارچیان شروع به 
تیراندازی به ســوی محیط بانان کرده و دو محیط  
بان را به شدت مجروح کردند.وی ادامه داد: محیط 
بانان در دفاع از خود ناچار به تیراندازی شده و در این 
میان یک شکارچی جان خود را از دست می دهد و 
دو شکارچی دیگر دســتگیر می شوند.جمشیدیان 
افزود: در حال حاضر پرونده محیط  بانان در دادگاه 
در جریان است، دو مجرم در زندان هستند و هر دو 
محیط بان به تازگی مرخص شده اند؛ اما در بدن هردو 

ساچمه هایی باقی مانده است.

تولید داروی ضد سرطان 
ایرانی در اصفهان

داروی ضد ســرطان ایرانی برای درمان سرطان 
خون از نوع »مالتیپل میلوما« در اصفهان رونمایی 
شد. مدیر بخش انکولوژی شرکت داروسازی تولید 
کننده این دارو گفت: این دارو عالوه بر کاربرد در 
درمان بیماری »مالتیپل میلوما« به عنوان تنظیم 
کننده سیســتم ایمنی و در درمــان برخی دیگر 
از انواع ســرطان های خون از جملــه تومورهای 
بدخیم مانند لنفوم سلول های منتل و درمبتالیان 
به بیماری ســندرم میلو دیس پالستیک تجویز 
می شود.»سپیده مشــگی« با بیان اینکه مشابه 
آمریکایی این دارو با قیمت هزار و 8۰۰ دالری برای 
هر بسته ۲۵ میلی گرمی برای بیماران ایرانی عرضه 
می شود، افزود: این داروی ایرانی تحت لیسانس و 
با استانداردهای اروپا با یک بیستم قیمت مشابه 

خارجی در اختیار بیماران قرار خواهد گرفت.

»ســقط جنین« از جمله موارد پزشکی است که 
نه در ایران و نه حتی در کل دنیا اجماع نظری در 
مورد آن وجود ندارد. بحث های اخالقی، قانونی و 
پزشکی درست و دقیقی در مورد سقط وجود ندارد 
و هر فرد و جامعه ای از دیــدگاه های مختلفی به 
این مقوله نگاه و توجه دارد؛ امــا یکی از پذیرفته 
شــده ترین نوع ســقط جنین، تحت عنوان سقط 
جنین قانونی و پزشــکی تقریبا در همه جای دنیا 
صورت می گیرد. با پیشــرفت های پزشکی و راه 
های تشخیصی دقیق تقریبا می توان تا نود درصد 
از بــه دنیا آمدن کــودکان دارای نقص جســمی 
مادرزادی جلوگیری کرد. این مسئله موجب شده 
تا بخشی از پروسه سقط جنین طی سال های اخیر 
در کشورمان تحت عنوان سقط جنین درمانی به 
یک پروسه قانونی تبدیل شود که هر چند مراحل 
گرفتن مجوز آن چیزی شــبیه هفت خوان رستم 
است؛ اما موجب شــده تا از به دنیا آمدن نوزادان 

مشکل دار تا حد زیادی جلوگیری کند. 
در قانون کشــور ما، ســقط جنین به ســه شکل 
»جنایی«، »درمانی« و »خود به خودی« شناخته 
می شود. ســقط جنایی، همان نوع از سقط جنین 
است که به عنوان ســقط غیرقانونی شناخته شده 
و معموال در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی 
صورت می گیرد. ســقط درمانی، نوعی از ســقط 
جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط 
و ضوابط مقرر از ســوی قانونگذار، مجاز شناخته 
می شود و ســقط خودبه خودی نیز، معموال ناشی 
از نوعی اختالل جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای 
نگهــداری جنین در رحم خود اســت که در واقع 
بدون دخالت پزشــک یا خود مادر یــا به عبارت 
ســاده تر، بدون هیچ اراده  و اختیاری رخ می دهد. 
سقط درمانی اولین بار در ســال ۱۳8۲ در قانون 
کشور به رسمیت شناخته شــد و تا کنون اجرایی 

شده است.

بر اســاس اعــالم مدیرکل 
پزشــکی قانونــی اســتان 
اصفهــان، در هفــت ماهه 
ســال جاری ۴۱۱ نفر برای 
دریافت مجوز سقط درمانی 
بــه مراکز پزشــکی قانونی 
اســتان مراجعه و ۳۴7 نفر 
از آنها مجوز ســقط درمانی 

دریافت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
یک درصد کاهش داشته است. »علی سلیمان پور« 
با بیان این که آمار متقاضیان دریافت سقط درمانی 
در هفت ماه گذشته ســال جاری نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل یک درصد کاهش داشته است، 
اظهار کرد: ۳۴7 نفر از افرادی کــه برای دریافت 
مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان 
مراجعه کرده بودند، مجوز دریافت کردند. مدیرکل 
پزشکی قانونی اســتان اصفهان در ادامه افزود: در 
مهر ماه ســال جاری ۶۳ نفر بــرای دریافت مجوز 
ســقط درمانی مراجعه کرده بودند که نســبت به 

مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

»ســلیمان پــور« در 
مــورد مــوارد اجازه 
قانونی ســقط جنین 
اعــالم کرد: ســازمان 
پزشــکی قانونی کشور 
به عنوان متولی بررسی 
درخواست های صدور 
مجوز ســقط درمانی، 
تنها در مواردی اقدام به صدور مجوز سقط درمانی 
می کند که جنین زیر ۴ ماه و واجد ناهنجاری های 
شدید مادرزادی بوده و یا مادر مبتال به بیماری های 
صعب العالج همراه با خطر جانی در صورت تداوم 
بارداری باشــد. این مورد اگر چه راه را برای سقط 
های درمانی همواره کرده؛ اما بــا وجود این ماده 
قانونی، هنوز مواردی از سختگیری در قانون موجب 
شده تا برخی از مادران مجبور به سقط جنین از راه 
های غیر قانونی شوند، به خصوص اگر نقص عضو 
جنین پس از نوزده هفته آشــکار شود که عمال در 
قانون اجازه ســقط برای آن مشخص نشده است. 
دکتر احمدی، رییس کلینیک ناباروری اصفهان در 

زمینه مشکالت سقط جنین در کشور به »زاینده 
رود «گفت: »اگر چه در قانون موارد خوب و روشنی 
در مورد ســقط جنین تا پیش از نــوزده هفتگی 
وجود دارد و در موارد وجود  نقــص، قانون اجازه 
ســقط درمانی را صادر می کند؛ امــا مواردی هم 
وجود دارد که در ماه های باالتر از  شــش ماهگی 
به دلیل برخی از بیماری ها و یا عدم تشــخیص به 
موقع، نقص جنین ایجاد می شود که در این مورد 
 تنها اگر جان مادر تهدید شــود قانون اجازه سقط

 می دهد«.
 این متخصص زنان و زایمان افــزود: پس از نوزده 
هفتگی به دلیل برخی از موانع شــرعی، قانون به 
هیچ عنوان اجازه ســقط جنیــن را نمی دهد که 
در این زمینه الزم اســت وزارت علوم در نشست با 
مراجع در این زمینه راهکارهایی بیندیشــد تا این 
مشــکل بر طرف شــود. عالوه بر مواردی که پس 
از نوزده هفتگی به ســقط منجر می شود برخی از 
مواقع در صــورت بیماری مادر و ظــن ناهنجاری 
در جنین نیز اجازه ســقط داده نمی شــود و تنها 
پس از احراز مسئله ناهنجاری امکان سقط وجود 
دارد. »مهناز« یکی از مادرانی اســت که به دلیل 
ابتال به آبله مرغان مجبور شــد فرزندش را در دو 
ماهگی سقط کند. به گفته او، اگر چه دکتر معالج 
و چند پزشک متخصص دیگر معتقد بودند به دلیل 
بیماری آبله قطعا جنین با ناهنجاری به دنیا خواهد 
آمد؛ اما به دلیل عدم شناسایی این بیماری از طریق 
سونوگرافی و ســایر آزمایشات پزشــکی قانونی 
اجازه ســقط را صادر نمی کرد. »مهناز« در نهایت 
جنین را از طریــق دارویی که از بازار ســیاه تهیه 
کرده بود ســقط کرد که البته به دلیل خونریزی و 
سایر عوارض در نهایت در بیمارستان بستری شد 
و تحت عمل جراحی قــرار گرفت. خألهای قانونی 
طی این سال ها  موجب شــده  خانواده ها مجبور 
شــوند تا هم هزینه های بیشتری متحمل شوند و 
 هم از راه های خطرناک تری مشــکل شان را حل

کنند.

یک خبر خوب و یک خالء قانونی
 آمار سقط جنین در اصفهان کاهش یافته  اما هنوز هم دغدغه هایی وجود دارد

347 نفر از افرادی که برای دریافت 
مجوز سقط درمانی به مراکز 
پزشکی قانونی استان مراجعه 
کرده بودند، مجوز دریافت کردند

يازدهم : شماره هاي فرعي از 100 - اصلي مزرعه فيض آباد 
96 - رای شماره 139760302008004156 –  23 / 07 / 97 -  اسماعيل خاكسارجاللي 
فرزند محمدحسن نســبت به دويست وپنجاه سهم مشــاع ازنهصدوشصت وچهارسهم 
ونودوهشت صدم سهم ششدانگ يك قطعه زمين محصورباساختمان موجوددرآن مجزي 
شده ازپالك 181 فرعي به مساحت نهصدوشصت وچهارمترونودوهشت صدم مترمربع 
درازاء ده حبه وسيزده – يكصدوپنجاه وششم حبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ انتقال 

عادي مع الواسطه ازطرف ورثه محمودفرهمند
97 - رای شــماره 139760302008004157 -  23 / 07 / 97 -  محمدحســن 
خاكســارجاللي فرزند حســين نســبت به هفتصدوچهارده ســهم ونودوهشت صدم 
سهم مشــاع ازنهصدوشــصت وچهارسهم ونودوهشــت صدم سهم ششــدانگ يك 
قطعه زميــن محصورباســاختمان موجوددرآن مجزي شــده ازپــالك 181 فرعي به 
مساحت نهصدوشصت وچهارمترونودوهشــت صدم مترمربع درازاء سي ودوحبه مشاع 
 ازهفتادودوحبه ششــدانگ انتقال عادي مع الواســطه ازطرف ورثــه محمودفرهمندو

شمسي كيان
98 - رای شماره 139560302008001659 -  24 / 03 / 95 -  محسن صمدي موسي 
آبادي فرزند رحمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب انباري مجزي شده 

ازپالك 235 فرعی به مساحت يكصدوشصت ونه مترمربع
99 - رای شــماره 139560302008001660 -  24 / 03 / 95 -  محمدصمدي موسي 
آبادي فرزند عزت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب انباري مجزي شده 

ازپالك 235 فرعی به مساحت يكصدوشصت ونه مترمربع
100 - رای شماره 139760302008003491 -  22 / 06 / 97 -  غالمرضاسلماني فرزند 
حسن آقا ششدانگ يك باب خانه دوطبقه مجزي شــده ازپالك 265 فرعی به مساحت 
يكصدوهفتادويك مترمربع درازاء يكصدوهفتادسهم مشاع ازدوهزارسهم ششدانگ انتقال 

عادي ازطرف قلي سلماني
101 - رای شــماره 139760302008003169 -  28 / 05 / 97 -  محمدطاهرنصيري 
فرزند غالمحسن ششــدانگ يك باب خانه دوطبقه مجزي شده ازپالك 495 فرعی به 

مساحت يكصدوچهل ويك متروپنجاه صدم مترمربع 
102 - رای شــماره 139760302008004004 -  17 / 07 / 97 -  محمدرضارضائي 
فرزند عبدالرحمن ششــدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك 496 فرعی به مساحت 
يكصدوســي ويك متروپنجاه صدم مترمربع درازاء يكصدوســي وســه ســهم مشاع 
 ازچهارده هزاروپانصدوبيســت ســهم ششــدانگ انتقال عادي مع الواســطه ازطرف

 محمودفرهمند
103 - رای شماره 139760302008004281 -  30 / 07 / 97 -  مهدي يونسي فرزند 
حبيب اله ششــدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مساحت چهل 
وچهارمتروبيست وهفت صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ 
محوطه مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست 
وچهل ودوسهم وبيست وهفت صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
104 - رای شماره 139760302008004283 -  30 / 07 / 97 -  شهريارناظمي شهرضا 
فرزند مرتضي ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه 
ونه متروچهل ودوصدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ 
محوطه مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست 
وپنجاه وهفت سهم وچهل ودوصدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
105 - رای شــماره 139760302008004299 -  30 / 07 / 97 -  آيت اله نقوي فرزند 
محمد ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت چهل وهشت 
مترويازده صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 

مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء دويست وچهل 
وشش سهم ويازده صدم سهم مشاع ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
106 - رای شــماره 139760302008004303 -  01 / 08 / 97 -  آيت اله نقوي فرزند 
محمد ششــدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مساحت شصت 
متروهفتادوچهارصدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه 
وهشت سهم وهفتادوچهارصدم سهم مشــاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
107 - رای شــماره 139760302008004304 -  01 / 08 / 97 -  آيت اله نقوي فرزند 
محمد ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه وپنج 
مترونوزده صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه وسه 
سهم ونوزده صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم ششدانگ 

انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
108 - رای شــماره 139760302008004305 -  01 / 08 / 97 -  محســن آقائــي 
فرزند علي ششدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه 
ودومترونودوســه صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششدانگ 
محوطه مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست 
وپنجاه سهم ونودوسه صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
109 - رای شماره 139760302008004306 -  01 / 08 / 97 -  نوراله بهدادفر فرزند 
محمدحسن ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه 
وسه متروبيست صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه 
ويك سهم وبيست صدم سهم مشاع ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
110 - رای شماره 139760302008004307 -  01 / 08 / 97 -  مرتضي زلفعلي دهاقاني 
فرزند مصطفي ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت چهل 
وپنج متروســي وپنج صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ 
محوطه مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست 
وچهل وسه سهم وسي وپنج صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
111 - رای شــماره 139760302008004309 -  01 / 08 / 97 -  ابوالفضــل خيــر 
 فرزند مجيد ششــدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مســاحت
 شــصت ويــك متروهشتادوشــش صــدم مترمربع بــه انضمــام چهارحبه مشــاع 
ازهفتادودوحبه ششــدانگ محوطه مشاعي گاراژ به مساحت ســه هزاروپانصدوشصت 
وچهارمترمربع درازاء دويســت وپنجاه ونه ســهم وهشتادوشــش صدم ســهم مشاع 
 ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج ســهم ششــدانگ انتقال عــادي ازطرف

 فاطمه عبدالي
112 - رای شــماره 139760302008004310 -  01 / 08 / 97 -  پوياخيــر بــه 
واليت پدرش مجيد ششــدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپــالك 507 فرعی به 
مســاحت چهل وهفت متروپنجاه وهفت صــدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشــاع 
ازهفتادودوحبه ششــدانگ محوطه مشاعي گاراژ به مساحت ســه هزاروپانصدوشصت 
وچهارمترمربع درازاء دويســت وچهل وپنج ســهم وپنجاه وهفت صدم ســهم مشــاع 
 ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج ســهم ششــدانگ انتقال عــادي ازطرف

 فاطمه عبدالي

113 - رای شــماره 139760302008004316 -  02 / 08 / 97 -  محمدرضامطهري 
شــهرضائي فرزند محمدعلي ششــدانگ يك بــاب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 
فرعی به مساحت شــصت ويك متروشــانزده صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع 
ازهفتادودوحبه ششــدانگ محوطه مشاعي گاراژ به مساحت ســه هزاروپانصدوشصت 
وچهارمترمربــع درازاء دويســت وپنجــاه ونه ســهم وشــانزده صدم ســهم مشــاع 
 ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج ســهم ششــدانگ انتقال عــادي ازطرف

 فاطمه عبدالي
114 - رای شماره 139760302008004318 -  02 / 08 / 97 -  ابراهيم گالبي فرزند 
نعمت اله ششدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه 
ودومترونودويك صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشــاع ازهفتادودوحبه ششــدانگ 
محوطه مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست 
وپنجاه سهم ونوديك صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
115 - رای شــماره 139760302008004320 -  02 / 08 / 97 -  مجيد گالبي فرزند 
قدرت اله ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت چهل وشش 
متروسي وپنج صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء دويست وچهل 
وچهارسهم وسي وپنج صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
116 - رای شــماره 139760302008004322 -  02 / 08 / 97 -  محسن تاك فرزند 
رحمت اله ششــدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت شصت 
متروهفتادوسه صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه 
وهشت سهم وهفتادوسه صدم سهم مشاع ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
117 - رای شــماره 139760302008004324 -  02 / 08 / 97 -  احمد گالبي فرزند 
عليرضا ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت شصت وسه 
متروشــصت صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست وشصت 
ويك سهم وشصت صدم سهم مشاع ازيكصدوشــانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
118 - رای شــماره 139760302008004325 -  02 / 08 / 97 -  احمدرضاجانقربان 
فرزند اكبر ششدانگ يك باب مغازه مجزي شــده ازپالك 507 فرعی به مساحت پنجاه 
وچهارمترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه مشاعي گاراژ 
به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست وپنجاه ودوسهم مشاع 
ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم ششــدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه 

عبدالي
119 - رای شــماره 139760302008004329 -  02 / 08 / 97 -  علــي كاظمينــي 
فرزند عباس ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی به مساحت چهل 
وچهارمتروهفتادوشش صدم مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ 
محوطه مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشصت وچهارمترمربع درازاء دويست 
وچهل ودوسهم وهفتادوشش صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج 

سهم ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
120 - رای شماره 139760302008004526 -  07 / 08 / 97 -  محسن طالبيان فرزند 
اصغرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی 
به مساحت پنجاه وسه مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء يكصدوبيست 

وپنج سهم وچهل وپنج صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 
ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي

121 - رای شماره 139760302008004527 -  07 / 08 / 97 -  بهرام طالبيان فرزند 
اصغرنسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه مجزي شده ازپالك 507 فرعی 
به مساحت پنجاه وسه مترمربع به انضمام چهارحبه مشاع ازهفتادودوحبه ششدانگ محوطه 
مشاعي گاراژ به مساحت سه هزاروپانصدوشــصت وچهارمترمربع درازاء يكصدوبيست 
وپنج سهم وچهل وپنج صدم سهم مشاع ازيكصدوشانزده هزاروهفتصدوهفتادوپنج سهم 

ششدانگ انتقال عادي ازطرف فاطمه عبدالي
122 - رای شــماره 139760302008004002 -  17 / 07 / 97 -  عبدالرحمــن 
رضائي فرزند تيمور ششــدانگ يــك باب خانه مجزي شــده ازپــالك 511 فرعی به 
مســاحت يكصدوشــصت متروســي صــدم مترمربع درازاء يكصدوشــصت ســهم 
 مشــاع ازيكصدوپانزده هزار وسيصدوهشتادســهم ششــدانگ انتقال عــادي ازطرف

 مهدي رحيمي
123 - رای شماره 139760302008003047 -  23 / 05 / 97 -  محمدحسن نيك پور 
فرزند جعفر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك 1623 

فرعی به مساحت يكصدوپانزده مترمربع 
124 - رای شماره 139760302008003048 -  23 / 05 / 97 -  ميناجريده دار فرزند 
ولي اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك 1623 

فرعی به مساحت يكصدوپانزده مترمربع 
دوازدهم : شماره فرعي از 106 - اصلي مزرعه ارش آباد 

125 - رای شماره 139760302008004047 -  18 / 07 / 97 -  عليرضايزداني فرزند 
بهرام ششدانگ يك باب مغازه نيمه تمام مجزي شده ازپالك 534 فرعی به مساحت پنجاه 

وپنج متروهشتادوهفت صدم مترمربع 
سيزدهم : شماره فرعي از 173 - اصلي 

126 - رای شماره 139760302008004295 -  30 / 07 / 97 -  حبيب اله عموهادي 
فرزند عبدالرسول ششدانگ يك درب باغ مجزي شده ازپالك 7 فرعی به مساحت شش 

هزاروپانصدوپنجاه متروپنجاه وشش صدم مترمربع 
چهاردهم : شماره فرعي از 205 - اصلي مزرعه ايزد آباد

127 - رای شــماره 139660302008002002 -  15 / 04 / 96 -  مريم صدري فرزند 
منصور ششدانگ يك واحدمرغداري گوشتي به مســاحت ده هزاروچهارصدونودمتروده 

صدم مترمربع 
بخش دو ثبتي شهرضا

پانزدهم : شماره فرعي از 225 - اصلي اسفرجان
128 - رای شــماره 139760302008003927 -  14 / 07 / 97 -  مهردادبراهيمــي 
فرزند رضا ششدانگ يك واحددامداري مجزي شــده ازپالك 2524 فرعي به مساحت 

دوهزاروهفتصدوبيست وچهارمترودوصدم مترمربع
بند ب(

بخش يك ثبتي شهرضا
يكم : شماره فرعي از2- اصلي مزرعه فضل آباد

1 - رای شــماره 139560302008005601 -  01 / 10 / 95 وراي اصالحي  شــماره 
139760302008003996 -  17 / 07 / 97 حرمــت اله ســليماني نــژاد فرزند قدرت 
ششدانگ يك باب خانه مجزي شده ازپالك 1761 فرعی به مساحت يكصدوچهل وهفت 
متروسي ونه صدم مترمربع كه در رای اوليه و به تبع آن در آگهی اوليه مساحت ملك اشتباهًا 

قيد شده و اينك تجديد آگهی می گردد
تاريخ انتشار نوبت يكم : روز  دوشنبه    14 / 08 / 1397 
تاريخ انتشار نوبت دوم : روز سه شنبه  29 / 08 / 1397 

م الف: 292526  سيد اسداله موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا  

پریسا سعادت
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واکنش »سالک« به حواشی دانشگاه 
اصفهان:

الزم باشد 100 امضا برای تذکر 
به وزیر علوم جمع می کنیم

نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به حواشــی برنامه شهرداری 
اصفهان با عنوان »من بهشــتی هســتم« در 
دانشگاه اصفهان اظهار داشت: »اگر الزم باشد 
100 امضا جمع می کنیم در تذکر به وزیر علوم 
که مراقب باشــید پای فتنه گران به دانشگاه 

باز نشود«.
حجت االســالم احمد سالک کاشــانی افزود: 
آنچه برای ما مهم اســت این اســت که هنوز 
هم خط قرمز نظام فتنه اســت. این همه رهبر 
انقالب در خصوص فتنه و مشکالتی که برای 
کشــور ایجاد کرده صحبت کردند، دانشگاه و 
شــهرداری دلیلی ندارد عناصری که در سال 
88 مقابل نظام ایستادند، کشور را به لبه پرتگاه 
برده و بعضا زندان هم رفته اند را به دانشــگاه 

دعوت کنند.
وی با انتقاد از اســتفاده ابزاری از نام »شهید 
بهشــتی«تاکید کــرد: اگر حرمــت این خط 
قرمز رعایت نشــود تمــام آن تالش هایی که 
برای جمع شدن فتنه و خســاراتش به منافع 
 ملــی و زندگی مــردم انجام شــد، بــه هدر

 می رود.

به نام نامی خط شکنان

پیشنهاد سردبیر:

حضور 15 گروه رزم نواز در 
جشنواره »ترنم فتح« اصفهان

مدیر هنــری و امور ســینمایی اداره کل حفظ آثار 
دفاع مقدس اســتان اصفهان، اظهار داشــت: پس 
از فراخوان برگزاری جشــنواره »ترنــم فتح« ویژه 
گروه هــای موزیک و رزم نــوازی یگان های نظامی 
اصفهان، 15 گروه برای شــرکت در این جشنواره 
اعالم آمادگی کردند.»جواد ایزددوست« ادامه داد: 
مرحله استانی جشنواره »ترنم فتح« 14 آذر ماه سال 
جاری به صورت متمرکز در سالن کوثر ارتش برگزار 

خواهد شد.

 برگزاری کرسی دانایی
 در منطقه ۷ شهرداری

مدیر منطقه هفت شــهرداری گفــت: ویژه برنامه 
»کرسی دانایی« به همت اداره فرهنگی اجتماعی 
شهرداری منطقه هفت و با مشارکت کانون مادران 
آفتاب برگزار شد.علی اصغر شاطوری با بیان اینکه 
در کرســی دانایی چند نفر نویســنده که در حوزه 
مادران، کتاب هایی را به رشــته تحریر درآورده اند، 
دغدغه های خود را در حوزه نویســندگی با مردم 
در میان گذاشتند، افزود: مشــاوران با حضور خود 
در این کرسی، دغدغه ها در خصوص حوزه مطالعه 
 و راهکارهــای افزایش ســرانه مطالعــه را  مطرح 

کردند.

اخبار

شهید همین اســت دیگر؛ حتی وقتی به ظاهر هم 
نباشد راهش و برکاتش ادامه دارد. صدقه سر شهید 
است که نفس می کشیم، راه می رویم، کار می کنیم، 
می ســازیم و خدا کند خراب نکنیم و آخر این راه به 

خود شهدا ختم شود. 
دیروز نشســت خبری کنگره ملی سرداران و 1400 
شهید خط شــکن شهرســتان فالورجان در سالن 
جلسات سپاه صاحب الزمان)عج( استان برگزارشد. 
طبق اعالم قبلی قرار بود فرماندهی سپاه، یعنی سردار 
سلیمانی سخنران این نشســت خبری باشد؛ اما باز 
هم چشم مان به جمال ایشان روشن نشد و درعوض 
جانشین فرمانده همیشه پاسخگو به خبرنگاران، یعنی 
سردار فدا حاضر شد و درباره این کنگره، اطالعاتی به 
خبرنگاران داد. نه فقط مسئوالن شهرستان شهیدپرور 
فالورجان که مسئوالن استان هم این روزها در انتظار 
و در تب و تاب و تدارک کنگره ملی ســرداران و یک 
هزار و 400 شهدای خط شکن شهرستان فالورجان 
هستند؛ کنگره ای که از روز پنجشــنبه اول آذرماه 
آغاز می شود و یک سخنران ویژه هم دارد: »فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سردار سرلشکر 
محمدعلی)عزیز( جعفری«. حضور فرمانده کل سپاه 
درافتتاحیه نشــان می دهد این کنگره در چه سطح 
باالیی برگزار می شــود و چه تدارک وســیعی برای 
برگزاری هرچه باشــکوه تر و آبرومندانه تر آن دیده 
شده به این امید که قدمی هرچند کوچک در راستای 
پاسداشت یاد و نام شهدای جلیل القدر این شهرستان 

برداشته شده باشد. 
روز گذشــته ســردار فدا درباره این کنگره جزئیات 
بیشتری بیان کرد؛ کنگره ای که قرار است در هفته 
بسیج برگزار شــود و درواقع مهم ترین برنامه سپاه 
در این هفته هم هست. ســردار فدا گفت: شهرستان 
فالورجان یکی از شهرســتان های نمونه و برجسته 
اســت که قومیت های مختلف در آن حضور دارند و 
رزمندگان آن ها همیشــه در مناطق کردستان و در 

لشکر 14 امام حسین )ع( و لشکر 8 نجف اشرف جزو 
شــهدای خط شــکن بودند و به همین دلیل کنگره 
 یک هزار و 400 شهید خط شــکن زیبنده این شهر

 است.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان به 
همایش تخصصی جبهه فیاضیه اشاره کرد که همزمان 
با کنگره و با حضور فرمانده سابق سپاه پاسداران و از 
فرماندهان اصفهانی سال های دفاع مقدس، سرلشکر 

رحیم صفوی برگزار می شود. 
ســردار فدا در ادامه از ویژگی های شاخص در زمینه 
شهید و شهادت پروری شهرستان فالورجان گفت و 
افزود: »شهرستان فالورجان یک هزار و 455 شهید، 
186 نفر آزاده، 2 هزار 500 نفر جانباز دارد، بیشترین 
شهید را شهرستان در عملیات خیبر داشته و 5 اسفند 
هم به نام روز شهرســتان نام گذاری شده است.این 
شهرستان 54 نفر شهیدالسادات، 8 شهید از جامعه 
زنان، 13 شهید مدافع حرم، 259 شهید دانش آموز، 
20 شهید کارمند، 117 شــهید اصناف و 68 شهید 
ورزشکار دارد، تعداد شــهدای مکه در سال 65 و در 
حادثه منا 11 نفر و 4 شهید نیز متعلق به دوران انقالب 

و مبارزه با رژیم ستمکار شاهنشاهی است.
تنها شهرســتانی که در یک عملیــات 3 برادر یک 
خانواده از آن به شهادت رسیده اند، خانواده شهیدان 
کریمی شهرستان فالورجان است. تعداد شهدای تک 
فرزند 12 نفر، 93 شــهید دارای خانواده 2 شهید، 7 
خانواده 3 شهید و 5 خانواده دارای شهید پدر و فرزند 
هستند«.اما در طول هشت روزی که قرار است کنگره 
سرداران و 30 شــهید فالورجان برگزار شود، شاهد 
برنامه های متنوع و گسترده ای خواهیم بود. سردار 
فدا در توضیح جزئیات بیشتر برنامه های این کنگره 
گفت:»  افتتاحیه کنگره سرداران و یک هزار و 400 
شهید خط شکن شهرستان فالورجان یکم آذرماه با 
حضور مسئوالن کشوری صورت می گیرد. روز دوم 
کنگره دعای ندبه سراسری از شهرستان و در منطقه 
عمومی پیربکران اجرا می شــود، روز شــنبه یادواره 
شــهدای دانش آموز برگزار و در همان روز تجلیل از 

خانواده شــهدا و پس از آن گردهمایی عمومی مردم 
صورت می گیرد. روز سوم گردهمایی جوانان و عصر 
همان روز گردهمایی بزرگ بســیجیان را در برنامه 
داریم، روز چهارم در اردوگاه شهید بهشتی گردهمایی 
عمومی برگزار و در روز پنجم گردهمایی نونهاالن و 
در روز هشتم، روز پایانی این کنگره اختتامیه را برگزار 

می کنیم«.
در ابتدای مطلب از برکات شهدا گفتیم که همچنان 
ادامه دارد و در جامعه جاری و ســاری است. یکی از 
مصداق های عینی آن شاید همین باشد که به برکت 
یاد و نام شان و به بهانه برگزاری این کنگره که به نام 
شهداســت، شهرســتانی که برخی خأل ها و کمبود 
امکانات قابل توجه به ویژه در حوزه ورزشی و فرهنگی 
را داشــته، حاال می تواند با ساخت و سازهای صورت 
گرفته توسط ســپاه که با همراهی و همکاری برخی 
ارگان ها و ســازمان های دیگر و البته کمک خیرین 
همراه بود، از مواهب قابل توجهی برخوردار شود. مثل 
سوله ورزشــی 4000 متری که کنگره در آن برگزار 
خواهد شد و ســردار فدا تاکید کرد که پس از کنگره 
هم این سوله  جهت امور فرهنگی و ورزشی در اختیار 

مردم قرار می گیرد. 
ساخت مجموعه بزرگ و عظیم شهدای خط شکن با 
یک کارجهادی و شبانه روزی و به همت سپاه صورت 
گرفته آن هــم در حالی که به گفته ســردار فدا، این 
شهرســتان تا پیش از این فاقد یک سالن آمفی تئاتر 
یا مجموعه آبرومند بود که بتواند در آن یک جشن یا 

حتی یک مراسم تودیع و معارفه برگزار کند. 
اما آن طور کــه جانشــین فرمانده ســپاه صاحب 
الزمان)عج( خبر داد همزمان با برگزاری این کنگره 
و در طول هفته وزیر آموزش و پرورش، فرمانده ارتش، 
فرمانده نیروی انتظامی و برخی دیگر از مســئوالن و 
فرماندهان لشکری و کشــوری در شهرستان حضور 
خواهند داشت. همچنین  17 جلد کتاب آماده چاپ 
بوده که در کنگــره رونمایی و در اختیــار مردم قرار 
می گیرد، دبیرخانه این کنگره پس از برگزاری کنگره 
به فعالیت خود ادامه می دهد و دست نویس ها و آثار 

شــهدا را جمع آوری می کند، حدود 3 هزار ســاعت 
مصاحبه با رزمندگان آماده شــده که در قالب کتاب 
چاپ خواهد شد.رزمایش نمادین که قرار است عملیات 
ثامن االئمه را بازســازی کند، از دیگــر بخش های 
جنبی و جذاب کنگره خواهد بود. سردار فدا گفت: در 
حاشیه کنگره نمایشگاهی برگزار می شود و بخشی 
از نمایشگاه به غرفه های فرهنگی اختصاص می یابد 
تا عموم مردم از آن اســتفاده کنند. 3 شــب نمایش 
 رزمی در شهرســتان با عنوان شــب های شــیدایی
 پیش بینی شــده که عملیات ثامن االئمه در آن جا 
نمایش داده می شود.در ادامه جانشین فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( به بهانه برگزاری این کنگره گریزی 
به برخی سخنان ناجوانمردانه که در مقطعی خاص در 
رابطه با مردم شهیدپرور و انقالبی شهرستان فالورجان 
مطرح شــد، اشــاره و تاکید کرد مــردم فالورجان 
وفادارترین، صادق ترین و پارکاب ترین برای انقالب و 
نظام هستند و نمی شود به دلیل اتفاق خاصی که در 
مقطعی در قهدریجان افتاد، بخواهیم چشم روی این 
واقعیات ببندیم و درحق مردم شهرستان فالورجان 
جفا کنیم. سردار همچنین به اجرای »طرح کرامت« 
در فالورجان اشــاره کرد که البتــه تاکید کرد طرح 
گسترده و مهمی اســت و توضیح جزئیات آن جلسه 
ای جداگانه می طلبد؛ اما در کل این طرح قرار است 
شعار »شهر عاری از معتاد« را عینی و عملی کند که 
در برخی نقاط هم کامال اجرایی شده و موفقیت آمیز 
بوده و ایده اصلی آن بــر پایه »مردمی کردن مقابله« 
 صورت گرفته اســت. ســردار فدا همچنین از دیگر
 برنامه های سپاه در هفته بسیج سخن به میان آورد. 
برگزاری کنگره شــهدای ترور در بخــش میمه  در 
شهرســتان شاهین شهر )به یاد شــهید محمدطاها 
اقدامــی(  و گردهمایی بزرگ بســیجیان که روز 5 
آذر صورت می گیــرد، از جمله این برنامه هاســت. 
افتتاح ریزگردزدایی 200 هکتار از زمین های شرق 
اصفهان ، تجلیل از پیشکســوتان بسیج، روایتگری 
40 سال انقالب و تجلیل از یاران ماندگار و فرماندهان 
پایگاه های بسیج هم از دیگر برنامه های هفته بسیج 

است.جانشین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان همچنین با اشاره به برنامه های ویژه بسیج 
اظهار داشت: گشت محله محور برای برقراری امنیت، 
کمک به نیروی انتظامــی و جلوگیــری و مقابله با 
سرقت های خرد و پشتیبانی از دستگاه قضائی صورت 
می گیرد که نخســتین مرحله آن پنجشنبه یکم آذر 
خواهد بود.دومین برنامه، اعــزام گروه های جهادی 
به مناطق محروم داخل اســتان و خارج استان است 
که در طرح »شــهید رهنمود« در ســطح استان با 
هماهنگی علوم پزشــکی به مناطق محــروم اعزام 
می شوند و خدماتی اعم از درمان در آن مناطق صورت 
می پذیرد. طرح شهید »بهنام محمدی« وظیفه ارتباط 

و به کارگیری دانش آموزان را بر عهده دارد و با همکاری 
با آموزش و پرورش و ستاد رسیدگی به امور مساجد 
این طرح اجرا می شــود که ارتباط منزل، مدرسه و 

مسجد را با یکدیگر بیش از پیش برقرار می کند.
طرح شهید »حججی« یکی دیگر از طرح هایی است 
که 7 میلیون بســیجی را در سطح کشور ساماندهی 
می کند. »همگام با کشــاورز« دیگر طرح بسیج بوده 
که علمی کردن کشــاورزی را در سطح کشور انجام 
می دهد.  با هزینه بسیج و با مشارکت خیران 13 سوله 
صالحین  در مناطق مختلف افتتاح شــده تا در طول 
شبانه روز با کمترین هزینه مسائل فرهنگی و ورزشی 

را پوشش دهیم.

به نام نامی خط شکنان
 نشست خبری کنگره ملی سرداران و 1400 شهید خط شکن شهرستان فالورجان با حضور جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان برگزارشد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:
نظارت اکیپ های ویژه  بر فعالیت سرویس مدارس

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: طرح ویژه و گسترده بررسی 
وضعیت سرویس های مدارس از 26 آبان ماه در شهر اصفهان اجرایی شده است. هادی منوچهری افزود: در اجرای 
بررسی وضعیت سرویس های مدارس بیش از 50  مامور راهور و 120 بازرس سازمان و شرکت های حمل و نقل 
به صورت گسترده مباحث مرتبط با کنترل و نظارت سرویس های مدارس را رصد می کنند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: نرم افزار سرویس مدارس به صورت پایلوت در 
مناطق پنج و هشت راه اندازی شده و خطاهای نرم افزار ســرویس مدارس تا پایان اسفندماه رفع خواهد شد و 

سپس در کل شهر اجرایی می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اعالم کرد:
رونمایی از 15 ایستگاه مکانیزه دوچرخه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهارکرد: شهروندانی که کارت اشتراک ایستگاه های دوچرخه را داشته 
باشند، می توانند با مراجعه به ایستگاه های مکانیزه، دوچرخه مورد نظر خود را دریافت و استفاده کنند.علیرضا صلواتی 
از فعالیت مجدد 15 ایستگاه دوچرخه با مشارکت بخش خصوصی تا نیمه دوم آذرماه امسال در شهر اصفهان خبر 
داد و افزود: 15 ایستگاه دوچرخه در محدوده محور زاینده رود و نقاط مرکزی شهر با مشارکت شهرداری اصفهان و 
بخش خصوصی فعالیت خود را از سر می گیرد.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: دی ماه سال گذشته 
فراخوان مشارکت بخش خصوصی برای راه اندازی مجدد ایستگاه های دوچرخه اعالم و بعد از آن طی 10 ماه گذشته 

جلسات کارشناسی و مدیریتی با بخش خصوصی برگزار و آسیب شناسی الزم انجام شد.

با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی 
همان طور که انتظار می رفت برخی از مدیران که مشمول قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان در دســتگاه های اجرایی شده بودند تمام 
تالش شان را کردند که در مناصب مدیریتی خود باقی بمانند. تعدادی 
در بنیاد شهید صف کشیدند تا درصد جانبازی شان را باال ببرند، برخی 
به البی نمایندگان مجلس اتکا کردند تا شهرداری تهران را سوای سایر 
شهرداری ها مستثنی از این قانون اعالم کنند و  برخی هم حتی پای 
نهادهای بین المللی را به این موضوع باز کردند تا میز وصندلی شان 

را از دست ندهند.
اما در این میان مدیرانی هم بودند که با وجود ظرفیت اســتفاده از 
بعضی از بندهای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های 

اجرایی زودتر از پایان یافتن مهلت قانونی از سمت خود استعفا دادند 
تا راه را برای ورود مدیران جوان به عرصه مدیریت کشور باز کنند.

فرماندار اصفهان از جمله این مدیران بود که با وجود اینکه از جانبازان 
و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس به شــمار می رفت و می توانست با 
توجه به همین مسئله درخواست اعاده و ادامه خدمت کند در تاریخ 
97/8/22 استعفایش را تقدیم اســتاندار اصفهان کرد. مهرعلیزاده 
که خود نیز مشمول این قانون شــده بود اوایل آبان ماه در جلسه هم 
اندیشی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان اصفهان 
خبر کناره گیری خود از اســتانداری اصفهان را اعالم کرد .به دنبال 
خبر خداحافظی مهرعلیزاده، حمیدرضا طباطبایی، معاونت سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز به منظور همراهی با قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود اســتعفا داد تا مدیران 
رده باالی استان در اجرایی شدن این قانون پیشتاز باشند و مدیران 

در اصفهان نسبت به این قانون مقاومت نداشته باشند.در جلسه این 
هفته شورای شهر هم  اعضای این شورا از نوروزی، شهردار اصفهان 
خواستند تا افراد بازنشسته در این ارگان  را در اسرع وقت کنار بگذارد 
تا شهرداری اصفهان نیز همگام با اســتانداری در اجرای این قانون 
پیش برود.به نظر می رسد روح قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
در دستگاه های اجرایی حکم می کند که مدیرانی جوان تر و خالق 
تر وارد عرصه مدیریت شــوند و جوانان اصفهانی هم در طول دوران 
انقالب و دفاع مقدس توانایی ها ولیاقت هایشــان را نشان داده اند. 
در زمانی که مدیران در اســتان همکاری خوبی با اجرای این قانون 
داشته اند می توان انتظار داشــت که تغییرات خوبی در راه اصفهان 
باشد؛ البته اگر در انتخاب جانشــین ها دقت کافی صورت گیرد و به 
 کارگیری مدیران جدید محلی برای آزمون و خطای ژن های خوب

 نباشد. 

 به بهانه پیشتازی مدیران رده باالی استان در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها؛

تغییرات خوبی در راه اصفهان است

آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت  )نوبت اول (

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تعداد محدودی از واحدهای 
تجاری و قطعات زمین کارگاهی واقع در محله های شهر جدید مجلسی ، خطوط تلفن ثابت و اجاره سالن 
ورزشی پیامبر اعظم )ص( شهر جدید مجلسی را از طریق برگزاری فراخوان عمومی ) مزایده( واگذار نماید. 
متقاضیان محترم می توانند از تاریح نشــر آگهی نوبت دوم به مدت ده روز به امور مسکن و واگذاری این 
شرکت مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن های 2284 و 52472228 – 031 تماس 

حاصل فرمایند.
نشانی : اصفهان-  کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی-  بلوار ارم-  شرکت عمران مجلسی 

WWW.MAJLESSI-NTOIR.GOV.IR : سایت اینترنتی

م الف: 295654 شرکت عمران شهر جدید مجلسی

چهره

سمیه مصور

سمیه پارسادوست

زمانروزتاریخ
مکان

قشر افتتاحیه-
فالورجان

مجموعه فرهنگی شهدای خط 
شکن

پنجشنبه1397/9/1
افتتاحیه- 8 صبح

فالورجان
مجموعه فرهنگی شهدای خط 

عمومیشکن

عمومیمسجد جامع باغکومهبهاران 18/30 شب

جمعه1397/9/2
مراسم دعای ندبه- مصالی پیربکران5/30 صبح

عمومینماز جمعه

عمومیسالن ورزشی سردارانقهدریجان18/30 شب

شنبه 1397/9/3

مجموعه فرهنگی شهدای خط فالورجان8 صبح
شکن

دانش 
آموزی

مجموعه فرهنگی شهدای خط فالورجان14 عصر
خواهرانشکن

عمومیمصالی نماز جمعهپیربکران18/30 شب

یکشنبه1397/9/4
جوانانسالن ورزشی میثاقسهروفیروزان14 عصر

عمومیحسینیه شهدای اشترجانایمانشهر18/30 شب

دوشنبه1397/9/5
مجموعه فرهنگی شهدای خط فالورجان14 عصر

شکن
رزمندگان و 

بسیجیان

عمومیاردوگاه شهید بهشتیابریشم18/30 شب

سه شنبه 1397/9/6
مجموعه فرهنگی شهدای خط فالورجان14 عصر

نونهاالنشکن

عمومیسالن ورزشی شهداءزازران18/30 شب

کلیشاد و 18/30 شبچهارشنبه1397/9/7
عمومیمسجد جامع کلیشادسودرجان

اختتامیه- 8/30 صبحپنجشنبه1397/9/8
فالورجان

مجموعه فرهنگی شهدای خط 
عمومیشکن

برنامه های کنگره ملی سرداران و 1400 شهید خط شکن شهرستان فالورجان

رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: جهان در جهان شهر اصفهان تبلور پیدا می کند، اگر شهر 
فرهنگی تحقق یابد؛ بنابراین باید اصفهان شهری زیست پذیر برای 
شهروندان و گردشگران باشــد و این یک مقوله کیفی است که باید 
مولفه های آن محقق شــود.»محمد عیدی« افزود: اگر می خواهیم 
جهان شــهر اصفهان را بیشتر مطرح کنیم این شــهر باید شهروند 
مدار باشــد و ظرفیت های بومی آن به امری جهانی تبدیل شــود و 
بتواند به نیازهای شهر پاسخ فرهنگی بدهد.رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با تاکید بر اهمیت معناگرایی 
و رابطه انسان و کالبد به عنوان یکی از مولفه های جهان شهر اصفهان 
گفت: برای رسیدن به این مهم شهروند و سازمان های مشارکت پذیر 

نمی خواهیم بلکه به شــهروندان و ســازمان های مشــارکت جو و 
مسئولیت جو نیاز داریم.عیدی ادامه داد: ایجاد مشارکت بین نهادها و 
سازمان های مختلف بسیار اهمیت دارد و این سازمان ها باید مسئولیت 
جو باشند، بدان معنا که هرکجا بار شهر به زمین افتاد، ورود پیدا کرده 
و برای رفع مشکل، مدیریت شهری را همراهی کنند.وی گفت: باعث 
خرسندی است که در واقعه و رویداد فرهنگی بزرگداشت اصفهان 
صداوســیمای اصفهان، اداره کل حوزه هنری، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی و اداره کل میراث فرهنگی با رویی گشاده در کنار 
شهرداری اصفهان قرار گرفته اند.رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به نام گذاری اول آذرماه به عنوان 
روز اصفهان اظهار کرد: روی این موضوع که اول آذرماه »روز اصفهان« 
باشد، تاکید زیادی شده و به استناد تاریخ برای تعیین این روز مشکلی 
وجود نداشته اســت، البته مصوبه ای در همین خصوص در شورای 

اسالمی شــهر اصفهان به تصویب رسید.»عیدی« در خصوص نماد 
اصفهان نیز گفت: نماد اصفهان داللت بر اشراف روحی، اعتالی درونی 
و مبارزه با اهریمن نفس دارد، نتیجه این شــاخصه ها ظهور انسانی 
کامل اســت.وی از برگزاری حدود 74 عنوان برنامه در بزرگداشت 
روز اصفهان از اول تا ســوم آذرماه خبر داد و تصریح کرد: مهم ترین 
برنامه روز بزرگداشت اصفهان با عنوان » از میدان تا میدان« برگزار 
می شود که یک سوی آن میدان امام علی )ع( و سوی دیگر آن میدان 
امام خمینی )ره( است.رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: »از میدان تا میدان« یادآور دو فضای 
تاریخی است، یکی پایتختی اصفهان در زمان سلجوقیان که کاالها و 
محصوالت هویتی و اقتصاد فرهنگ اصفهان به چین صادر می شد و 
به همین دلیل به اصفهان جهان شهر گفته می شود و از سوی دیگر آن 

یادآور پایتخت دوران صفویه است .

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

جهان دراصفهان تبلور پیدا می کند اگر شهر فرهنگی تحقق یابد
 حدیث زاهدی 
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مفاد آراء
8/466 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- راي شماره 139760302027002206 مورخ 1397/02/30  تقي حبیب الهي  فرزند 
حیدر بشماره شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291688099 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 230 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي عبدالرحیم 

کشاورز فرزند رضا .
2- راي شماره 139760302027002885 مورخ 1397/03/17 حمیدرضا شریفي هراتمه 
فرزند سعید بشماره شناسنامه 4711 صادره از فالورجان بشماره ملي 1110046197 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12131 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 105/36 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي اسداله دارا فرزند محمد حسین.
3- راي شماره 139760302027003894 مورخ 1397/04/17 بتول برومند پزوه فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 7692 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283778718 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13082 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 111/46 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
4- راي شــماره 139760302027004474 مورخ 1397/04/30 هوشــنگ رئیســی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2282 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286642108 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 138/05 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي غالمعلی زارعی .
5- راي شــماره 139760302027004598 مورخ 1397/05/02 عصمت یزداني پزوه 
فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 2490 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283688417 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7741 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 103/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج صادق طغیانی پزوه .
6- راي شماره 139760302027005252 مورخ 1397/05/21 ضرغام بهرامي همتعلي 
کیخائي فرزند داراب بشماره شناسنامه - صادره از ممسنی بشماره ملي 2380064245 
در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 116/69 مترمربع. خریداري طي 

سند رسمي.
7- راي شماره 139760302027005302 مورخ 1397/06/06 مجید سازش فرزند نعمت 
اهلل بشماره شناسنامه 914 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291537041 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 100/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حسین سازش .
8- راي شــماره 139760302027005306 مورخ 1397/06/06 زهرا خدارحمي قوام 
آبادي فرزند عبدالوهب بشماره شناسنامه 4 صادره از شهرضا بشماره ملي 1199515401 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/75 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسین سازش .
9- راي شماره 139760302027005350 مورخ 1397/06/10 مریم بختیار بلمیر فرزند 
یداله بشماره شناسنامه 1152 صادره از اصفهان بشماره ملي 1289413010 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 25 فرعي از اصلي 15192 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 203 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي حاج محمد حسن بنکدارپور فرزند حاج علی محمد.
10- راي شــماره 139760302027005922 مورخ 1397/06/24 حسن هادیان پور 
فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه 12577 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283827670 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9334-9335 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 157 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
11- راي شــماره 139760302027006063 مورخ 1397/06/27 محمدرضا شفیعی 
خوراســگانی فرزند براتعلي بشــماره شناســنامه 18 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291229736 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/32 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي علی ترابی برتیانچی فرزند محمد.
12- راي شماره 139760302027006209 مورخ 1397/07/02 محسن مسائلي فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 1526 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287903207 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 4 فرعي از اصلي 15202 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 87/26 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي غفار کردگاری فرزند اسماعیل.
13- راي شــماره 139760302027006210 مورخ 1397/07/02 اکبر مرادی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 682 صادره از اردکان بشماره ملي 4449409523 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12588 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 117/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي زین العابدین فروغی ابری فرزند حسین.
14- راي شماره 139760302027006211 مورخ 1397/07/02 ریحانه مظفري فرزند 
محمدعلي بشماره شناسنامه 515 صادره از نائین بشماره ملي 1249390737 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12588 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 117/67 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي زین العابدین فروغی ابری فرزند حسین.
15- راي شــماره 139760302027006228 مورخ 1397/07/04 حسینعلي  شاطري 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 84 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1284296393 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 136 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي عباس شاطری فرزند رضا .
16- راي شــماره 139760302027006233 مــورخ 1397/07/04 علیرضــا بخت 
آور مورکانــی فرزند کریم بشــماره شناســنامه 1446 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287867502 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
171 فرعي از اصلي 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 289/63 مترمربع. 

خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي بنیاد مستضعفان اصفهان .
17- راي شماره 139760302027006252 مورخ 1397/07/04 ابوالفضل اعتباری فرد 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1154 صادره از اصفهان بشماره ملي 1293376736 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 149/13 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج جعفر جعفریان .
18- راي شماره 139760302027006255 مورخ 1397/07/04 سید اسداله صالحی 
ابری فرزند سیداکبر بشماره شناسنامه 346 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291118578 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 79 فرعي از اصلي 

15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 187/16 مترمربع. خریداري طي سند 
رسمي.

19- راي شماره 139760302027006256 مورخ 1397/07/04 فهیمه جاللی فرزند 
عباسعلي بشماره شناســنامه 9334 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1292621974 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 280 فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/02 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
20- راي شــماره 139760302027006258 مــورخ 1397/07/04 علــی چنگانیان 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 22 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291267220 در ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 1291 فرعــي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 62/33 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
21- راي شماره 139760302027006260 مورخ 1397/07/04 جعفر برکت خوراسگاني 
فرزند علي بشماره شناســنامه 14011 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283841762 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6325 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 89/37 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي حاج حسین دانشمند خوراسگانی فرزند حاج غالمحسین.
22- راي شماره 139760302027006279 مورخ 1397/07/05 مهدي ناظمي فرزند 
علیرضا بشماره شناســنامه 70805 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282449011 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 
12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179/4 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن حاجیان حسین آبادی فرزند رضا.
23- راي شــماره 139760302027006281 مورخ 1397/07/05 رســول اعتباریان 
خوراســگاني فرزند یداله بشــماره شناســنامه 8995 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1283791821 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5773 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100/42 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي یداله اعتباریان خوراسگانی .
24- راي شماره 139760302027006282 مورخ 1397/07/05 سیدمحمد شاه زیدي 
فرزند سیدحسن بشماره شناسنامه 1473 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287668321 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 4889 فرعي از 
اصلي 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 227/15 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
25- راي شماره 139760302027006285 مورخ 1397/07/05  امیرحسین مقتدائي 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 262 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291383123 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي اسداله رحیمی خیادانی .
26- راي شماره 139760302027006287 مورخ 1397/07/05 نفیسه صفري فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 13579 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283837544 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 135/77 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي اسداله رحیمی خیادانی .
27- راي شماره 139760302027006288 مورخ 1397/07/05 مصطفي طاهري نجف 
آبادي فرزند حسن بشماره شناسنامه 12253 صادره از شیراز بشماره ملي 2291631918 
در چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 188/30 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
28- راي شماره 139760302027006291 مورخ 1397/07/05 شهال شیخ ها فرزند 
حمداهلل بشماره شناسنامه 8482 صادره از تهران بشماره ملي 0036553263 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/30 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
29- راي شماره 139760302027006300 مورخ 1397/07/07 رمضان موذني فرزند 
علي بشماره شناسنامه 14 صادره از اردستان بشــماره ملي 1189778130 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
30- راي شماره 139760302027006303 مورخ 1397/07/07 زهره آریا منش فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 7723 صادره از اردستان بشماره ملي 1188827286 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 95/10 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
31- راي شماره 139760302027006359 مورخ 1397/07/08 پروانه ردانی پور فرزند 
عبدالرحیم بشماره شناسنامه 1069 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287763863 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3149 فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 21/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
32- راي شماره 139760302027006361 مورخ 1397/07/08 رسول حاجي هادیان 
فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 729 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286516536 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
3149 فرعي از اصلي 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 21/70 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
33- راي شــماره 139760302027006420 مــورخ 1397/07/10 مریــم جزالنی 
فرزند حسین بشــماره شناسنامه 28 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291212434 در 
ششدانگ قسمتی از  یکباب خانه جهت الحاق به پالک 15190/6336 قسمتي از پالک 
شــماره380 فرعي از 15190 اصلي واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 
 به مســاحت 56/85 مترمربع. خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رســمي

 محمد باقر بخردی.
34- راي شــماره 139760302027006443 مورخ 1397/07/10 قاســمعلی حسن 
عباسی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291920641 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/08 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از 

مالک رسمي حاج یداله طغیانی فرزند محمد علی.
35- راي شماره 139760302027006473 مورخ 1397/07/12 اکبر سلیماني زاده پوده 
فرزند نوراله بشماره شناسنامه 36804 صادره از اصفهان بشماره ملي 1282295446 در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 67/14 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي میرزا محمد توتونچی.
36- راي شماره 139760302027006476 مورخ 1397/07/12 زهرا محمودي فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 2322 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286671019 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 67/14 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي میرزا محمد توتونچی.
37- راي شماره 139760302027006588 مورخ 1397/07/15 مهدي فروغي ابري 
فرزند کریم بشــماره شناسنامه 421 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1291473254 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 160 فرعي از اصلي 
12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 136/86 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي حسن فروغی ابری.
38- راي شــماره 139760302027006592 مورخ 1397/07/15 حجت اله مسعودي 
اورگاني فرزند عبدالعلي بشماره شناسنامه 23 صادره از چادگان بشماره ملي 5759862391 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 179/99 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
39- راي شــماره 139760302027006680 مــورخ 1397/07/16 رســول حبیبي 
خوراســگاني فرزند عباس بشــماره شناســنامه 783 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1291465741 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
6930 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/50 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي عباس حبیب الهی جواهرانی فرزند رمضان.
40- راي شــماره 139760302027006681 مورخ 1397/07/16 عفت سیمافر فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291330402 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 216/40 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
41- راي شــماره 139760302027006751 مورخ 1397/07/19 عبدالحمید طبیبی 
فرزند رحیم بشماره شناسنامه 666 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1286950198 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سندرسمي.

42- راي شــماره 139760302027006758 مورخ 1397/07/19 ســیدمهدي تقوي 
دهاقاني فرزند سیدعلي اصغر بشــماره شناســنامه 547 صادره از اصفهان بشماره ملي 
1288059167 در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/52 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي شرکت تعاونی چند منظوره .
43- راي شــماره 139760302027006760 مورخ 1397/07/19 عظیمه افتاده فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 37700 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1282304453 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 600  فرعي از اصلي 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 27/20 مترمربع. خریداري طي سند 

رسمي.
44- راي شماره 139760302027006761 مورخ 1397/07/19 محسن آقاجاني فرزند 
عبدالرزاق بشماره شناســنامه 17789 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283879654 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 194 فرعي از اصلي 
10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه 

بصورت عادي از مالک رسمي یداله چوپانی کلمانی.
45- راي شــماره 139760302027006763 مورخ 1397/07/19 عبدالرزاق آقاجاني 
کردآبادي فرزند علي بشماره شناسنامه 22 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291294333 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 91/29 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي حاج محمد فروغی ابری.
46- راي شماره 139760302027006764 مورخ 1397/07/19 آمنه کریمی تودشکی 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 58390 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281010103 
در 284/2273 سهم مشاع از 407 سهم ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 410/55 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
47- راي شــماره 139760302027006765 مورخ 1397/07/19 قدرت اله محمدی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 13  صادره از آباده بشماره ملي 2411356366 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي از اصلي 12953 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122/57 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي محمود و علی فروغی.
48- راي شــماره 139760302027006766 مــورخ 1397/07/19 محمــد اتحادی 
ابری فرزند کریم بشماره شناســنامه 51 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291324089 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 12669 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 325/35 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي کریم اتحادی .
49- راي شــماره 139760302027006768 مورخ 1397/07/19 احمد تسلیم فرزند 
ابراهیم بشماره شناسنامه 109 صادره از شهرضا بشماره ملي 1198944706 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 5 فرعي از 
اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 238/10 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
50- راي شماره 139760302027006770 مورخ 1397/07/19 سید حسین هاشمي نژاد 
فرزند سید جالل بشماره شناسنامه 11821 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292646764 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 
5 فرعي از اصلي 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 238/10 مترمربع. 

خریداري طي سند رسمي.
51- راي شــماره 139760302027006773 مورخ 1397/07/19 جلیل علي اکبري 
خوندابي فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 18 صــادره از نجف آباد بشــماره ملي 
1091914095 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

163/67 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
52- راي شــماره 139760302027006775 مــورخ 1397/07/19 فاطمــه علــي 
اکبري خوندابي فرزند حیدرعلي بشــماره شناســنامه 5 صادره از نجف آباد بشماره ملي 
1091984395 در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

163/67 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
53- راي شــماره 139760302027006814 مــورخ 1397/07/21 مهدی تذهیبی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 48435 صادره از اصفهان بشماره ملي 1281581410 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 58 فرعي از اصلي 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداري طي سندرسمي.

54- راي شماره 139760302027006819 مورخ 1397/07/21 حیدر محمدی میان 
چقا فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه 0 صادره از عراق بشماره ملي 1276995385 در 
ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 3-2-1 
فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 452/42 مترمربع. خریداري 

طي سند رسمي.
55- راي شماره 139760302027006831 مورخ 1397/07/21 فاطمه مظاهری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 6 صادره از تیران بشماره ملي 5499478074 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9373 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 168/78 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
56- راي شماره 139760302027006832 مورخ 1397/07/21 مهدی امینی هرندی 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 7 صادره از کوهپایه بشــماره ملي 5659839101 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 123/70 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک 

رسمي آقای میرزا هاشم اخالقی بوزانی فرزند حاج محمد کاظم.
57- راي شــماره 139760302027006840 مورخ 1397/07/21 زهرا کریمی فرزند 
نگهدار بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملي 1271247488 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 39 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 81/55 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي سید محمد عریضی فرزند سید عبدالحسین.
58- راي شــماره 139760302027006841 مورخ 1397/07/21 سیدعباس موسوی 
فرزند سیدعلي اکبر بشــماره شناســنامه 162 صادره از بوئین و میاندشت بشماره ملي 
6219913280 در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمین پــالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 81/55 مترمربع. 
خریداري مع الواســطه بصورت عادي از مالک رسمي ســید محمد عریضی فرزند سید 

عبدالحسین.

59- راي شماره 139760302027006860 مورخ 1397/07/22 فریبا ملکی نیسیانی  
فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 11815 صادره از اصفهان بشماره ملي 1292271132 
در ششــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/12 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي رضا عنایتی.
60- راي شماره 139760302027006861 مورخ 1397/07/22 مرتضي دیاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 786 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285411536 در یک دانگ 
و یک - سوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

2129/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
61- راي شماره 139760302027006864 مورخ 1397/07/22 محسن دیاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1295 صادره از اصفهان بشماره ملي 1286632242 در یک دانگ 
و یک - سوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

2129/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
62- راي شــماره 139760302027006867 مورخ 1397/07/22 فاطمه دیاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 982 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285461339 در دو - سوم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی باســتثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2129/60 

مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
63- راي شماره 139760302027006868 مورخ 1397/07/22 مصطفي دیاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 471 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285384105 در یک دانگ 
و یک - سوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

2129/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
64- راي شماره 139760302027006871 مورخ 1397/07/22 مجتبي دیاني فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 1173 صادره از اصفهان بشماره ملي 1285497538 در یک دانگ 
و یک - سوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قدیمی باستثناء بها ثمنیه اعیاني احداثي 
بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

2129/60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
65- راي شــماره 139760302027006929 مــورخ 1397/07/22 مصطفی قورتاني 
محمدآبادي فرزند حســن بشــماره شناســنامه 107 صادره از اصفهان بشــماره ملي 
1284068331 در ششدانگ یکباب ســاختمان پرورش قارچ احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمین پالک 1156 فرعي از اصلي 34 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 

8792/25 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
66- راي شــماره 139760302027007043 مورخ 1397/07/28 زهره اعتباري پزوه 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 3605 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283701928 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 122/13 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
67- راي شماره 139760302027007088 مورخ 1397/07/29 حسین حسینی فرزند 
کمال بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشــماره ملي 1270689983 در ششدانگ 
قسمتی از  یکباب خانه به مساحت 100/94 مترمربع قسمتي از پالک شماره11516 اصلي 
واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان که با پالکهای 1586 و 1588 تواما 
تشکیل یکباب خانه را میدهد به مساحت 100/94 مترمربع. خریداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي علی جعفری فرزند حسین.
68- راي شماره 139760302027007144 مورخ 1397/07/30 بامشاد فرامرزي فیل 
آبادي فرزند نجفقلي بشماره شناسنامه 1826 صادره از فارسان بشماره ملي 4679260920 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداري طي سند رسمي.
69- راي شــماره 139760302027007184 مورخ 1397/08/01 مسعود ابوالحسنی 
طرقی فرزند عباســعلي بشــماره شناســنامه 283 صــادره از اصفهان بشــماره ملي 
1287707629 در ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه بلوک احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 20 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 3836/09 مترمربع. خریداري 

مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسین نیکخواه بهرامی .
70- راي اصالحی شماره 139760302027007486 مورخ 1397/08/13 حسن فخاري 
فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 112 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291315322 
در ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 13083 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 252/20 مترمربع. خریداري طي سند رسمي صحیح 
 می باشد که در رای شــماره 139760302027002925 مورخ 1397/03/19 به اشتباه

 ثبت شده بود.
71- راي اصالحی شماره 139760302027007466 مورخ 1397/08/12 حسین نیک 
بخت فرزند نوراله بشماره شناســنامه 18 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291403991 
در ششدانگ یکباب ســاختمان احداثي بر روي قســمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 60 مترمربع. خریداري طي سند رسمي صحیح می 
 باشد که در رای شماره 139760302027004130 مورخ 1397/04/24 به اشتباه ثبت 

شده بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/08/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/29

م الف: 282500 مهدی شبان رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/470 شماره: 532032-97/8/21 نظر به اینکه آقای محمد سلیمی فرزند عباسعلی با 
ارائه یک برگ استشهادیه محلی که هویت شهود رسماً گواهی گردیده مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت دفترچه ای شماره 129504 صادره بر روی ششدانگ یک باب خانه پالک 
ثبتی 644 فرعی از 36 اصلی روستای افجان بخش دوازده ثبت اصفهان شده که در دفتر 
128 صفحه 536 ذیل شــماره 21234 ثبت و صادر گردیده است. اینک برابر ماده 120 
اصالحی قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده است و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی صادر 
و به متقاضی تسلیم می گردد. م الف: 292179 سید محمد حسن مصطفوی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک تیران وکرون)180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/473 شماره پرونده: 165 حل12 مرجع رســیدگی: شعبه دوازدهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ســاعت 09:15 صبح روز شنبه 
مورخه 1397/10/01 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: غالمرضا مالکی ، نام 
پدر: محمدعلی ، نشانی:خمینی شهرـ  بلوار منتظری کوی 92 پ44 ، مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: علی عباس کجانی ، نام پدر: محمدرضا ، خواسته و بهای آن: مطالبه 
وجه شصت میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 176277-97/7/20 عهده بانک 
انصار ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک و گواهی عــدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع 
شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 292925 رئیس شعبه دوازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر)202 کلمه، 2 کادر(
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یادداشت

می گوید: »هدیه اســت، خودش هم راضــی بود پس حالل 
است«. این ســخنان را همان هایی می گویند که رشوه یا به 
اصطالح زیر میزی می گیرنــد! عده ای هم می گویند:»حاال 
چند گرم کمتر مگر چه می شود؟ مغازه داری خرج دارد، پول 
برق و اجاره، گرانی هر روز اجناس و... باالخره ما هم باید این 
وسط سودی عایدمان بشود دیگر...« این هم توجیهی است 
که کم فروشان و کم کاران به کار می گیرند؛ اما اگر رزق حرام 
وارد سفره شود چه اتفاقی رخ می دهد؟ چه فرقی میان حالل 
خورها و حرام خوران وجود دارد؟ این رزق حالل چه تاثیری 
در زندگی انسان دارد و حالل خوری چه سودی دارد؟ جسم 
ابزار روح اســت، اگر روند رشد جســم مختل شود به دنبال 
آن روح هم نمی تواند به تکامل برســد. غذای ناپاک و حرام 
، ابتدا بر جسم و ســپس بر روح انسان اثر می گذارد و زمینه 

ورود شیاطین را به روح هموار می کند. کسی که غذای حرام 
می خورد راه ورود معنویات بر او بســته می شود، به همین 
دلیل بود که امام حســین )ع( در واقعه عاشورا به سپاهیان 
یزید گفت که شکم های شما از حرام پر شده است. تاثیر لقمه 
حرام بر انســان آن قدر زیاد اســت که  می توان گفت دنیا و 
آخرت را تحت تاثیر خود قرار می دهد. هر کس لقمه حرامی 
بخورد تا چهل روز دعایش مستجاب نمی شود. قرآن مبین در 
آیه هشتم سوره انبیاء می فرماید:» قرار ندادیم برای ایشان 
جســم و تنی را که طعام و غذا نخورند« بر این اساس انسان 
هیچ توجیهی برای توجه نکردن به بدن و نیازهای آن ندارد. 
از طرف دیگر خداوند در آیه 24 سوره عبس در اهمیت غذا 
می فرماید:» انســان باید به آنچه می خورد بنگرد« بنابراین 
موظفیم با توجه به فرهنگ اسالمی بر آن چه می خوریم آگاه 
باشــیم. اصال غذایی که آماده کرده ایم از چه راهی به دست 
آمده چه مراحلی را برای پخت گذرانده و باید به چه صورتی 
استفاده می شود؟ توجه آیات الهی به چنین مواردی بیانگر 
آن است که اسالم برای مسئله رزق و تغذیه اهمیت ویژه ای 
قائل است و حتما برای اســتفاده از نعمت های الهی آداب و 

رسوم خاصی را در نظر  دارد.
عالوه بر این غذایی که می خوریم بایــد حالل و مورد تایید 
قرآن و اهل بیت)ع( باشــد، باید پولی که بــا آن مواد تغذیه 
ای را فراهم می کنیم نیز از راه حالل به دســت آمده باشد. 
قرآن کریم در بیش از صد آیه، حساســیت خــود را درباره 
روزی و غذای حالل نشان داده اســت. برای مثال در سوره 
بقره می فرماید:» ای مــردم از آن چه که روی زمین حالل و 
پاکیزه قرار داده ایم بخورید«. اهمیت روزی و غذای حالل تا 
آن جاست که امام صادق)ع( در این باره صراحتا فرموده اند: 
» بین حالل و حرام فاصله اندکی اســت که بــا گفتار کمی 
می توان حالل را حرام و حرام را حالل جلوه داد«. به همین 
دلیل انســان نمی تواند به خاطر هدف خود، وسیله ای را که 
از آن بهره می جوید توجیه کرده و با سفســطه زبانی حکم 

خداوند را غیر از آن چه  که هست بیان کند.

از اهمیت روزی حالل غافل نشوید

مبینا غالمی

عکس روز

دوخط کتاب

دوست داشتیم.ما به راه 
افتادیم و رفتیم و رفتیم. 
هنگامی که باز گشتیم 

دیگر آن آدم پیشین نبودیم.
عوض شده بودیم،سفر 

نگاه ما را به اوج ها برده 
بود.بزرگ تر شده بودیم...

»خاطرات سفر با 
موتور سیکلت«
ارنستو چه گوارا

انسان، میزان 
همه چیز است

انسان میزان همه چیز 
است.نگاه من است که به 
همه چیز معنا می دهد.ما 
می خواستیم اینگونه باشد 

و شد.مهم نبود که آیا 
شتاب زده تصمیم گرفتیم 
یا نه.مهم آن بود که گام 

در راهی می گذاشتیم که 

گورهایی با قدمت ۵۰۰ سال در 2۰ کیلومتری شهر الپاز بولیوی کشف شده 
است بر اساس تحقیقات انجام شــده این گورها به بیش از یکصد نفر از افراد 
متعلق به تمدنی بومی تعلق دارد، این افراد به همراه بیش از ۳۰ قطعه ظرف 

مورد استفاده در قبیله اینکا در این گورها دفن شده اند.
»جدو ساگارناگا« استاد باستان شناسی دومین دانشگاه قدیمی بولیوی در این 
خصوص گفت: این ظروف، دست نخورده و اینکایی است .بر اساس پژوهش های 
صورت گرفته پیش بینی می شود این گورها توسط مردمان »پاکاجس« ساخته 

شده باشد.

کشف گورهای ۵۰۰ ساله در بولیوی

رستورانی به نام »Ningen« در خیابان شینجوکو )Shinjuku( توکیو برای 
جذب مشتریانش دست به کار عجیبی زده است. این رستوران در منوی خود 
همان غذاهایی را که اعدامی های آمریکا قبل از اعدام درخواســت کرده اند را 
عرضه می کند. این رستوران توســط گروه هنری Chim Pom طراحی شده 
است که قبل از این هم کارهای عجیب و غریب زیادی کرده اند. در این رستوران 
آثار هنری و اجراهای آوانگارد اجرا می شود. در کنار همه  چیزهای عجیبی که 
این رســتوران و این گروه هنری اجرا می کنند، عجیب ترین حرکت شان ارائه 

آخرین غذای درخواستی  اعدامی هاست.

رستورانی در توکیو غذای اعدامی ها را سرو می کند!

اخالص شهید »زین الدین« از زبان همرزمش
سردار حسین کاجی که از نیروهای شــهید زین الدین در دوران دفاع مقدس بود، 
به مناسبت سی وچهارمین سالروز شهادت این سردار شهید، پستی را درباره اخالص 
شهید زین الدین در صفحه شخصی اش در اینستاگرام منتشر کرده است: »سال 62 
در ادامه عملیات خیبر در جزیره مجنون، می خواستیم به همراه بچه های اطالعات و 
تخریب لشکر١٧ علی بن ابی طالب)ع(، عکس بیندازیم. یکی از بچه ها گفت: »خوبه 
که به »آقا مهدی« هم بگیم بیاد با ما عکــس بندازه«!من و یکی از بچه ها رفتیم دم 

سنگر، صداش زدیم گفتیم: »ببخشید می خوایم عکس بندازیم«.
با توجه به مشــغله کاری که داشت رفت تو ســنگر و پیرهنش رو کرد تو شلوارش، 

خودش رو مرتب کرد، فانوسقه اش رو مرتب کرد، پوتینش رو پوشید اومد بیرون. بعد گفت: »کو دوربینتون؟« گفتیم: »دم سنگر تخریب 
می خوایم عکس بندازیم!« حدودا ۵۰ متر اون طرف تر بود. تو اون شرایط عملیاتی که هر لحظه امکان بود گلوله بیاد، اومد اونجا و ایستاد 
عکس انداخت!بعد از چند دقیقه ای یک خمپاره اومد نزدیک جایی که عکس انداختیم اصابت کرد که اتفاقا من بدجور مجروح شدم و سه 
چهار ماه بیمارستان و درمانم طول کشید و این شد یه خاطره از اخالص شهید زین الدین...ما می خواستیم عکس با فرمانده لشکر بندازیم 

باید می رفتیم دم سنگر فرماندهی، نه ایشون بیاد دم سنگر تخریب!و ایشون با متانت و خوش رویی قبول کرد و به ما  چیزی نگفت...«. 
سردار شهید مهدی زین الدین در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر، مســئولیت اطالعات عملیات قرارگاه نصر را پذیرفت و 
در عملیات رمضان، در حالی که فقط 2۳ سال داشت به فرماندهی لشکر ١٧ علی بن ابی طالب)ع( برگزیده شد.  او پس از مجاهدت های 
فراوان در 2٧ آبان ١۳6۳ در حالی که به همراه برادرش مجید، از کرمانشاه به سوی سردشت در حرکت بود، در 2۵کیلومتری سردشت 
)منطقه دارســاوین(، در کمین گروه های ضدانقالب به شهادت رسیدند. مزار سردار رشید اســالم مهدی زین الدین، در گلزار شهدای 

علی بن جعفر قم، زیارتگاه عاشقان شهادت است.

روایت روز

رمضان قدیروف، رییس جمهور چچن به کودک ۵ ســاله ای از روسیه که 
توانســت 4/١۰۵ بار حرکت بدون وقفه شنای ســوئدی را در مدت زمان 2 
ســاعت و 2۵ دقیقه انجام دهد، به دلیل ثبت این رکورد یک مرسدس بنز 

سفید پاداش داد.
این تعداد حرکت شــنا رکورد جهانی را تغییر داده است؛ اما این موضوع در 
روسیه ثبت نشده زیرا مقامات روســی از کیفیت ضبط ویدئویی که از این 

کودک در حین تمرین گرفته شده، راضی نیستند.

پسری که صاحب یک مرسدس بنز سفید شد! 

اینستاگردی

ظاهر متفاوت  »امیر جعفری« در فیلم جدید »رامبد جوان«

لباس قجری بازیگر »لیسانسه ها«

امیر جعفری با اشتراک گذاشتن عکسی از خودش در فیلم جدید رامبد جوان نوشت:» وقتی 
می خواهید به کسی ثابت کنید که یک ماشین کار نمی کند کار خواهد کرد«.

»نیلوفر شهیدی« این عکس را منتشر کرد و نوشت: » اگر یک روز از من بپرسند قوتی ترین 
انسان های دنیا چه  کسانی  هستند می گویم زنانی که تنهایی را یاد گرفته اند«.

»میالد عرفان پور« مدیر مرکز موسیقی 
حوزه هنری شد

مجدالدین معلمــی، معاون هنــری حوزه هنــری طی حکمی 
»میالد عرفان پور« را به عنوان مدیر جدید مرکز موســیقی حوزه 
هنری منصوب کرد.در این حکم آمده اســت: »جناب آقای میالد 
عرفان پور،نظر به شایستگی های هنری و سوابق درخشان جناب عالی 
در ارائه آثار فاخر ادبی در حوزه شــعر و ترانه های انقالبی- آیینی 
و تجارب ارزنده تان در همــکاری با هنرمندان حوزه موســیقی، 
به موجب این حکم بــه عنوان مدیر دفتر موســیقی حوزه هنری 
منصوب می شوید. امید است با بهره گیری از نظرات پیشکسوتان 
عرصه موسیقی و تعامل موثر با هنرمندان نامدار انقالب اسالمی، 
شرایط ظهور نســل جدیدی از هنرمندان متعهد را فراهم آورید.

سرمایه گذاری ویژه بر قالب سرود، تولید و ترویج محصوالت بدیع، 
فاخر و اثربخش که بتواند نیاز خانواده هــای متدین این مرز و بوم 
را فراهم آورد از وظایف جناب عالی است«.میالد عرفان پور، شاعر 
و ترانه سرای کشــور، متولد ١۳6٧ در شیراز است. او تاکنون برنده 
یا نامزد جایزه های معتبر ادبی از جمله قلم زرین و جشنواره شعر 
فجر بوده  است. مدیریت دفتر شعر موسسه شهرستان ادب، دبیری 
دوره های ساالنه شعر جوان انقالب اسالمی )آفتابگردان ها( و تدریس 

ادبیات در دانشگاه از فعالیت های سالیان اخیر او بوده است.

مربع های قرمز
چاپ چهارم کتاب »مربع های قرمز« همزمان با ســالروز شهادت 

شهید مهدی زین الدین روانه بازار شد.
این کتاب روایتی است از بازیگوشــی های کودکانه سربازان امام 
خمینی)ره( تا روزهای امدادگری و شناسایی و چشیدن طعم تلخ 
قطعنامه.»مربع های قرمز« پر اســت از خاطرات ترش و شیرین و 
گاهی تلخ نوجوانانی که در مکتب  امام )ره( یک شــبه مرد شدند.

آنها که این روزها رد پای غبار میانســالی بر موهای شان نشسته و 
هنوز در گوشه ای و ســنگری تمام قامت کنار انقالب ایستاده اند. 
و آنها که پای شان به آسمان باز شــد و به لقا ا... رسیدند.همان ها 
که امام)ره( در موردشان فرمود : »این جانب از دور دست و بازوی 
قدرتمند شما را که دست خداوند باالی آن است می  بوسم و بر این 
بوسه افتخار می  کنم.« برشی از کتاب: »...یادم نیست روز عید غدیر 
بود یا چندروز بعد که آقامهدی به مقر آمد. حضورش برایمان حکم 
عیدی را در آن عید داشــت. نفس از کسی درنمی آمد. روی زمین 
خنک به خط نشسته بودیم. آقامهدی می گفت و بغض به گلوی مان 
چنگ می انداخت. دورمان را کوه های بلند گرفته بود. باد خودش 
 را از روی آب ســد بین صف های بچه ها جا می کــرد و مورمورمان 
می شد. عملیات پاسگاه زید لغو شــده بود. آقامهدی سرش را زیر 

انداخته بود و برایمان توضیح داد. چه قدر تشنه آتش بودیم.«

26 سالگی خیلی سن عجیبیه، نصف دوستات در انتظار بچه 
 سومشــونن و نصف دیگه دارن ریاضی یک رو واســه بار پنجم 

برمی دارن که  باالخره  پاس شه!
از وقتی برای مادرم اســمارت فون خریدیم و روش ســرچ 
کردن توی گوگل رو بهش یاد دادیم، دیگه طعم و شــکل هیچ 

غذایی مثل قبل نشد! 
مامانم پارســال ۵۰ تومن کادو تولد بهم داد، امسال هم۵۰ 
تومن. فکر کنم تنها چیزی که تو این یه سال قیمش ثابت مونده 

من بودم! 
آخرین باری که با یک فیلم گریه کردم، مربوط میشــه به 
ستایش 2 ،شــبکه ورزش بازی رئال رو پخش می کرد، مامانم 

نمی ذاشت کانال رو عوض کنم! 
قشنگ ترین لحظه پاییز اون وقتیه که تو خونه نشستی یهو 
مامانت سفره میندازه میگه غذا آماده است. البته این صحنه تو 
زمستون و بهار و تابستون هم قشنگه، در کل کاری به فصل ها 

نداره، من  کال  سفره ببینم خوشحال میشم.
یک جوری استوری می کنن »پاییز اومده پی نامردی...« که 
انگار باقی فصل ها میان لپ شون رو می کشن میگن »گوگولی 

دشواری نداری که«؟! 
 B6 علم پزشــکی ثابت کرده که اگر دوتا قــرص ویتامین

بخورین، کمبود ویتامین B12 جبران نمیشه!

خندوانهخبر کتاب

برداشت مرکبات 
در باغ های 

مازندران
مازندران از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان مرکبات 
در کشور است، مشکل 
همیشــگی باغداران، 
وجود واســطه گرهای 
فراوان و دالالن در این 

بازار است.
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