
افزایش 15 درصدی نرخ بلیت اتوبوس اصفهان 

11سی و سه پل پس از عبور مترو به صورت هوشمند رصد می شود
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بهره برداری از طرح فرآوری 
سنگ آهن در ذوب آهن

3

اجرای »خرده جنایت های زن و 
شوهری« در دانشگاه اصفهان 4

ترک تحصیل هفت هزار دانش آموز 
متوسطه اصفهانی در سال گذشته

8

 ورزشگاه نقش جهان
 از رویا تا واقعیت

10

فرمانده انتظامی اصفهان با اشاره به اینکه براساس قانون، 
نصب بنرهای بزرگ از کاندیداهای انتخابات های مختلف 
در خارج از ستاد انتخاباتی تخلف است، گفت: روز اول 

تخلفاتی در این زمینه مشاهده شد.
سردار عبدالرضا آقاخانی در گفت وگو با  مهر با اشاره به 
اینکه رصد تخلفات انتخاباتی در استان اصفهان، از زمان 
اعالم اسامی کاندیداهای تایید صالحیت شده در دستور 
کار نیروی  انتظامی قرار گرفته است، اظهار  داشت: این 
تخلفات در همه زمینه ها مــورد پایش نیروی انتظامی 

قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تخلفات قابل پیگیری 
قضائی انگشت شمار بوده است، تصریح کرد: استان در 

این زمینه در آرامش و امنیت خوبی قرار دارد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در ادامه با اشــاره به 
اینکه بر اساس قانون نصب بنرهای بزرگ از کاندیداهای 
انتخابات های مختلف در خارج از ستاد انتخاباتی تخلف 
اســت، افزود: این در حالی است که در شهر اصفهان در 
این زمینه تخلفاتی را در نخســتین روز تبلیغات شاهد 

بوده ایم.
وی با اشاره به اینکه به مســئوالن ستادهای انتخاباتی 
درخصوص نصــب بنرهای بزرگ تذکــر داده ایم، ابراز 
داشت: تعداد  زیادی به این تذکرات توجه کرده و بنرهای 

بزرگ را جمع آوری کردند.
 سردار آقاخانی با بیان اینکه بنرهای بزرگ تبلیغاتی در 
میادین اصلی شهر و تعداد زیادی از چهار راه ها نصب شده 

است، افزود: این امر تخلف انتخاباتی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: همچنین مســئوالن ستادها باید توجه 
داشته باشند که سخنرانی کاندیداها باید تنها در محل 
ستاد برگزار شود و در غیر این صورت تخلف خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

نصب بنرهای بزرگ تبلیغاتی در سطح 
شهر، تخلف انتخاباتی اصفهان است
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آخر شاهنامه خوش است؟

       داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی )هفت خوان(

استاد زبان ادبیات فارسی در گفت و گو با زاینده رود:

شاهنامه کتاب شاهان نیست
ویژه

نامزدها در نصف جهان
امروز و فردا، اصفهان میزبان روحانی، قالیباف و رییسی خواهد بود؛

11

وقتی ترکیه بازار فرش را از ایران ربود؛

سایه رکود بر فرش دستباف اصفهان
3

در فاصله کمترازیک هفته تا 29 اردیبهشت ، سه نامزد اصلی رقابت ها)روحانی-قالیباف 
و رییسی( ظرف امروز و فردا به اصفهان می آیند. 

روحانی امروز ساعت 17 در میدان امام )ره( برای اصفهانی ها سخنرانی می کند و قالیباف ساعت 
19:30 در ورزشگاه پیروزی با حامیانش دیدار خواهد کرد، ابراهیم رییسی نیز فردا  ساعت 17 در 

میدان امام)ره( و در جمع مردم اصفهان حاضر خواهد شد.
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روحانی انتخاب رییس جمهور جدید کره را تبریک گفت 
رییس  جمهور در پیامی به آقای »مون جه این« ، انتخاب وی را به عنوان رییس جمهوری 
کره صمیمانه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط تهران و سئول، بیش از پیش 

گسترش یابد.

معاون وزیر خزانه داری آمریکا در نامه ای که خطاب به نمایندگان کنگره 
کشورش نوشته هشدار داده که تحریم های ضد ایرانی جدیدی که در کمیته 
روابط خارجی سنا در حال بررسی است توافق هسته ای با ایران را تضعیف 
کرده و روابط آمریکا با متحدانش را مخدوش خواهد کرد.»آدام زوبین« در 
این نامه به اعضای کمیته روابط خارجی سنا که روزنامه هافینگتون پست آن 
را گزارش داده نوشته است که این تحریم ها »با توجه به اینکه دست کم مغایر 
با روح برنامه جامع اقدام مشترک دیده خواهند شد، موجب واکنش های 
وحشتناکی در داخل ایران و با متحدان ما می شود.« طرح تحریمی مجلس 
سنای آمریکا، موسوم به »مقابله با اقدامات ثبات زدای ایران«، ماه مارس 
معرفی شــد و از حمایت اعضای هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات 
برخوردار است. در نامه زوبین آمده است: »طرح سنا، به نحوی که االن وجود 
دارد هیچ منفعتی ندارد؛ چرا که هیچ فشار اضافی بر رفتارهای مخرب ایران 

که از حیطه مسائل هسته ای خارج هستند، اعمال نمی کند.«

نتانیاهو در تماس تلفنی خود با پوتین تاکید کرده است که ایران یا حزب ا... 
نباید در منطق امن در سوریه استقرار پیدا کنند.یک مقام اسراییلی که به 
دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود در گفت وگو با روزنامه  
هاآرتص در این باره گفت: بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی روز چهارشنبه 
خود  با والدیمیر پوتین در مورد توافق آستانه برای ایجاد مناطق امن یا آنچه 
از سوی ایران و روسیه مناطق»کاهش تنش« در سوریه خوانده می شود، 
گفت وگو و با ایجاد آن مخالفتی نکرده، اما تاکید کرده که این مناطق امن 
نباید به محل استقرار ایران و حزب ا... بدل شوند. توافق ایجاد مناطق کاهش 
تنش در آستانه، پایتخت قزاقستان میان روسیه، ایران و ترکیه حاصل و وارد 
فاز عملی شد. بر اساس این توافق، در مجموع چهار منطقه در سوریه ایجاد 
می شود که اجازه بازگشت امن آوارگان سوری را می دهد. نیروهای خارجی 
در این مناطق گشت زنی می کنند و ایســت های بازرسی در این مناطق 

مستقر خواهد شد.

معاون وزیر خزانه داری آمریکا خبر داد :

مغایرت طرح تحریم های 
ایران با روح برجام 

نتانیاهو: 

ایران نباید در مناطق 
امن سوریه مستقر شود

سیاست خارجه انتخابات

مهر: حجت االســام و المســلمین »علی سعیدی« 
نماینــده ولی فقیه در ســپاه پاســداران با اشــاره 
به اهمیــت برگــزاری انتخاباتــی آرام و بدون تنش 
گفت: در حوزه امنیــت انتخابــات، ماموریتی که بر 
عهده ســپاه گذاشته شــده با تمام وجود آن را انجام 
 می دهیــم همانگونه که قبل از این هــم همین گونه

 بوده است.
وی با بیان اینکه رهبر معظــم انقاب تاکید فرمودند 
که نســبت به برگزاری انتخاباتی گسترده باید همت 
گماشــت، افزود: قطعا انتخابات گســترده و با شکوه 
پشتوانه نظام محسوب شده و سطح مقبولیت را ارتقا 
داده و می تواند بستری برای پیشبرد اهداف نظام در 

آینده باشد.
حجت االسام سعیدی با اشاره به فضاسازی تبلیغاتی 
دشــمنان در خصوص دخالت ســپاه پاســداران در 
انتخابات گفت: رســانه های معاند با فضاسازی های 
تبلیغاتی که دارند به دنبال القای این هستند که سپاه 
پاسداران در انتخابات دخالت دارد، در حالی که سپاه 
پاسداران هیچگاه از اصول انقابی خود تعدی نکرده 
و بر همین اساس نیز در انتخابات دخالت نمی کند و 

نخواهد کرد.

ابوالفضل حســن بیگی، نماینده دامغــان در مجلس 
شورای اســامی در خصوص برخورد ایران باپاکستان 
بعد از احضار سفیرمان در این کشــور اظهارکرد: حق 
مسلم هر کشوری است که اگر از داخل کشور همسایه 
به حریم، جان و مالش تجاوز شــد جهــت برخورد با 

تروریست ها اقدام کند.
نایب رییــس کمیســیون امنیــت ملی ادامــه داد: 
طبیعتا وقتی که دشــمن در داخل خاک پاکســتان 
اســت و از این طرف رزمنــدگان ما مــورد هدف قرار 
می گیرند، اگــر مجددا این کار اتفــاق بیفتد نیروهای 
 مسلح ما مجاز هستند به اینکه با تروریست ها برخورد

 کنند.
وی درباره احضار ســفیر ایران بعد از اظهارات سردار 
باقری یادآور شــد: طبیعتــا این احضارهــا درجهت 
هماهنگــی، همپوشــانی، پیگیری و گــزارش دهی 
اســت و از این احضار ســفیر نمی توان برداشت کرد 
که دولت پاکســتان می خواهد با مرزبانی و یا سفیر ما 
برخورد کند، زیرا دائم این رفت آمد هــا را داریم و دو 
کشــور این تبادل نظر و تردد ها را دارند و نســبت به 
 مجموعه مباحثی که وجــود دارد واکنش های مثبت 

نشان داده می شود.

سعیدی: 

 سپاه در انتخابات
 دخالت نمی کند

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی:

احضار سفیر ایران در پاکستان 
جهت هماهنگی بود

محمدی: 

تداوم انقالب در گرو حضور 
مردم در انتخابات است

نقوی حسینی مطرح کرد:

 استقبال اردن از سفر ترامپ
 به ریاض با تهدید سوریه

نماینده مردم تهران اظهار کرد: حضور در انتخابات یک 
امر بسیار ضروری بوده و تداوم انقاب در گرو حضور 
مردم در انتخابات است و از جهات سیاسی و امنیتی 

تاثیرگذار به شمار می رود.
داوود محمدی خاطرنشــان کرد: امنیت کشــور در 
اوضاع به هم ریخته و پرآشوب منطقه در گرو پشتوانه 
مردمی نظام است و مشارکت در انتخابات بیانگر این 
پشتوانه و دفاع از موقعیت کشور است. این مشارکت 
هرچه بیشتر، تاثیر مســتقیمی در شرایط کشور در 

برابر تهدیدات دارد.
وی افزود: اقتدار در دیپلماسی خارجی زمانی تضمین 
می شــود که حضور مردم در صحنه سیاســی کشور 
پرشور باشــد و انتخابات یکی از مظاهر حضور مردم 
در صحنه سیاست است؛ بنابراین حتما باید مردم در 
تعیین سرنوشت خود مشــارکت جدی و گسترده ای 
داشته باشند. قانون اساسی ما نیز پتانسیل مثبتی دارد 
و باید در تمام ابعاد، اداره کشور و تعیین سرنوشت را 
بر عهده مردم قرار دهیم و مــردم باید از این ظرفیت 

استفاده کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اردنی ها در 
نشست سران عربی با رییس جمهوری آمریکا می خواهند 
با دست پر حاضر شوند تا رضایت واشنگتن ، ریاض و تل آویو 
را کسب کنند و بهترین راه برای امان، تهدید ارتش سوریه 
است. سید حسین نقوی حسینی گفت: سوریه کشوری 
مستقل است که براساس تمام قوانین بین المللی باید به 

مرزهای آن احترام گذاشته شود.
نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: هیچ دولتی بدون 
هماهنگی و کسب اجازه از دمشق حق عملیات نظامی در 
خاک ســوریه ندارد. وی در ادامه گفت: نیروهای نظامی 
خارجی که با هدایت آمریکا وارد خاک ســوریه شده اند 
نیروهای متجاوز هستند و ائتاف متحدین دمشق محق به 

واکنش نظامی و برخورد مستقیم با آنها هستند.
نقوی حسینی گفت: دولت اردن اگر نگران امنیت مرزهای 
این کشور است باید مانع فعالیت تروریست های تکفیری 
شود تا روند موفقیت های دمشق در جنگ با داعش تثبیت 
گردد. وی تصریح کرد: ارتش سوریه هرگز به عنوان تهدید 
برای مرزهای اردن محسوب نشــده، اما محدوده استقرار 
نظامی ارتش اردن در نزدیکی نیروهای دولتی سوریه است.

بین الملل

والدیمیر پوتین در تماس تلفنی با رییس جمهور منتخب 
کره جنوبی اعام آمادگی کرد تا»نقش سازنده ای« در حل 
بحران هسته ای کره شمالی ایفا کند. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، اظهارات والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه 
پس از آن مطرح شــد که مون جائه این، رییس جمهور 
منتخب کره جنوبی خواســتار تقویت همــکاری میان 
دو کشور و تقویت»ارتباطات اســتراتژیک« دوجانبه با 
هدف یافتن راه حلی برای محدود کردن تهدید هسته ای 
کره شمالی شد. مون جائه این، در مکالمه ۲۰ دقیقه ای با 
پوتین ابراز امیدواری کرد که روســیه نقش سازنده ای در 
متوقف کردن تحرکات هسته ای کره شمالی و خلع ساح 
انجام دهد. وی با اشاره به مذاکرات میان آمریکا، چین، ژاپن، 
روسیه و دو کره، افزود: من هم مصمم هستم تا راهی برای 
آغاز مذاکرات فوری دو کره و نیز مذاکرات شش جانبه بیابم.

رسانه های کره  جنوبی به نقل از مقام ارشد کره  شمالی اعام 
کردند که تحت شرایط مناسب، پیونگ یانگ آماده است 
که با آمریکا مذاکره کند. خبرگزاری »یونهاپ« کره جنوبی 
افزود: »چئو ســون هوی« مدیر کل امور آمریکای وزارت 
خارجه کره شمالی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اعام 
کرد که اگر شرایط برابری وجود داشته باشد کره شمالی 
آماده گفت وگو با دولت آمریکا درباره موضوعات مورد تنش 
است.»چئو هون سوی« از اعضای قدیمی تیم مذاکره کننده 
هسته ای کره شــمالی اســت و اظهارات او در حالی بیان 
می شــود که هم اکنون تنش بین کره شمالی و آمریکا در 

باالترین سطح خود قرار دارد.

العالم: سفیر سابق ترکیه در آمریکا، تصمیم دونالد ترامپ 
برای دادن ساح های سنگین به گروه های مسلح »کرد« 

در سوریه را موجب بحرانی تر شدن اوضاع ارزیابی کرد.
»فاروق لوغ اوغلو« گفت: »دستیابی ]یگان های حمایت از 
کردها[ به ساح های سنگین از سوی آمریکا، اوضاع منطقه 
را پیچیده تر خواهد کرد؛ لوغ اوغلو خاطر نشان کرد: می توان 
گفت که این اقدام، سیلی محکم ترامپ به اردوغان بوده و 
مشخص است که زمان بندی اعام این موضوع، عمدی بود. 
این مسئله نشان می دهد که آمریکا، برخوردی تحقیرآمیز 

و غیراخاقی با ترکیه دارد.

 پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو توسط انجمن علمی، 
پژوهشــی، دریایی دانشــگاه صنعتی مالک اشتر و سازمان 
صنایع دریایی و با حضور جمعی از فرماندهان، مســئوالن، 
پژوهشگران و مدیران شرکت های خصوصی و دانش بنیان 

در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد.
دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی ســپاه در آیین 
اختتامیه این همایش، ماهیت دعوای ایران و آمریکا را حق 
و باطلی توصیــف و تصریح کرد: تا زمانــی که جبهه حق بر 
آرمان ها و اهداف خود پافشــاری کرده و باطل بر روال غلط 

خود باشد، این تقابل پایان نمی پذیرد.
وی با بیان اینکه تا وقتی حق و باطل وجود دارند، تهدید برای 
جبهه حق نیز وجود دارد، گفت: به همین دلیل طی سال های 
پس از پیروزی انقاب روند ارتقای تــوان دفاعی ما همواره 
ادامه داشته و به فضل الهی توان بازدارندگی امروز ما به هیچ 

وجه قابل قیاس با گذشته نیست.
فدوی در ادامه خاطرنشان کرد: ایجاد قدرت بازدارندگی ما 
به گونه ای بوده اســت که آمریکایی ها از مدتی پیش اعام 
کردند که به دنبال ایجاد توانی هســتند کــه در برابر ایران 

بازدارنده باشد.
وی افزود: اذعان به توان بازدارنده ایران کامی نیست که از 
زبان یک انسان عادی جاری شود، بلکه وزیر دفاع وقت آمریکا 

این سخن را بیان کرده است. 
فدوی در ادامه تاکید کرد: در موضوع شناورهای تندرو ما در 
سال های 65 و 66 کار خود را با سرعت ۲۰ نات آغاز کردیم، 
اما طی این ســال ها با همت و کار جهادی صورت گرفته به 
سرعت های بسیار باالتر رســیده ایم. فرمانده نیروی دریایی 
سپاه از شــناور بالگردبر شــهید ناظری به عنوان شناوری 
بومی با قابلیت های عملیاتی و ویژگی های کاربردی و قابلیت 
دریانوردی باال یاد کرد و گفت: این شناور در سازمان جهاد 
خودکفایی طراحی و با استفاده از ظرفیت و پتانسیل نیروهای 
جوان خاق و صاحب ایده های نو ساخته شده است. فدوی 
در پایان تصریح کرد: ما در یک مســابقه پرسرعت با دشمن 
قرار داریم که توقف پذیر نیســت و بــرای تحقق اهدافمان 
باید راه های میان بر را پیدا کرده و طی کنیم که  در بسیاری 
 از روندها این مســیر را دنبال کرده و جلــو افتاده ایم؛ بنا بر 
این گزارش، پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو با هدف 
تبادل دانش و تجربیات پژوهشگران، صنعتگران و کاربران 
در حوزه شــناورهای تندرو، تبییــن راهبردها، رویکردها و 
مدل های کسب و کار در حوزه شــناورهای تندرو و کمک 
به ارتقای سطح دانش و فناوری مرتبط با حوزه شناورهای 
 تنــدرو در 4 محور»راهبردی«،»تاکتیکی«،»تکنیکــی«و
»ایده پردازی« به انجام رسید. در این همایش از میان ۲۰4 
اثر ارسال شده به دبیرخانه ، پس از انجام مراحل داوری 1۲9 

مقاله در کمیته علمی مورد پذیرش قرار گرفت.
در پایان این مراســم از چند جلد کتــاب همایش رونمایی 
 و برگزیــدگان بــا اهدای لوح ســپاس و هدایایــی تجلیل 

شدند.

 فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: طی سال های پس از پیروزی انقالب، روند ارتقای توان دفاعی ما همواره ادامه 
داشته و قدرت بازدارندگی امروز ما قابل قیاس با گذشته نیست. 

 اذعان به توان 
بازدارنده ایران 

کالمی نیست که 
از زبان یک انسان 
عادی جاری شود، 

بلکه وزیر دفاع وقت 
آمریکا این سخن را 

بیان کرده است

پوتین ریش سفید می شود

 اعالم آمادگی کره  شمالی
 برای مذاکره با آمریکا

 »سیلی محکم« ترامپ
به صورت اردوغان

دریادار فدوی:

آمریکا به دنبال مقابله با قدرت دریایی سپاه است

یادداشت

اخبار

مجمع جوانان تحولگرای ایران اســامی، آمادگی خــود را برای 
برگزاری مناطره میــان احمدی نژاد و  روحانی، رؤســای جمهور 
ایران را اعام کــرد. در بیانیه این مجمع آمده اســت: برای تنویر 
افکار عمومی جامعه و روشن شدن بسیاری از حقایق پشت پرده و 
راستی آزمایی دولت های  نهم و دهم با دولت یازدهم، مجمع جوانان 
تحولگرای ایران اسامی آمادگی خود را برای برگزاری مناطره میان 
آقای دکتر احمدی نژاد و آقای دکتر روحانی، رؤسای محترم جمهور 
را در برابر رسانه ها در محل این مجمع روز سه شنبه ۲6 اردیبهشت 

ماه  رأس ساعت 16 عصر اعام  می کند.

محمد علی وکیلی، سخنگوی ستاد حسن روحانی صبح دیروز در 
نشست خبری خود با اشاره به مناظره روز جمعه تاکید کرد: آقای 
روحانی آماده مناظره دو به دو با هر کدام از آقایان قالیباف و رییسی 
است و نمایندگان ستاد آقای روحانی از مدت ها پیش برای مناظره  
با نمایندگان رقبا اعام آمادگی کردند. ما فکر کردیم صداوســیما 
این فرصت را می دهد ولی با وجود آمادگی نمایندگان ستاد آقای 

روحانی این امکان فراهم نشده است.
وی افزود: آقای رییسی فرار رو به جلو داشت و همانطور که آقایان 
روحانی و جهانگیری به صراحت گفتند ما با آقایان رییسی و قالیباف 
به عنوان شــخص مناظره نمی کنیم بلکه به عنوان وارث هشــت 
سال دولت آقای احمدی نژاد مناظره می کنیم. زیرا تمام تیم آقای 
احمدی نژاد یا جزو مشاورین و اداره کنندگان ستاد آقای رییسی 

هستند یا بعضا کنار آقای قالیباف قرار گرفته اند.

وزارت اقتصاد، اظهارات ابراهیم رییســی در خصوص میزان جذب 
سرمایه گذاری خارجی را نادرست خواند.

در اطاعیه وزارت اقتصاد آمده است: بر خاف ادعای مطرح شده 
از سوی جناب آقای رییسی، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی 
)در ســال 1395( بیش از 11 میلیارد دالر بوده است که تاکنون 
بیش از 3 میلیارد و 1۰۰ میلیون دالر آن جذب و وارد کشور شده 
اســت. در مناظره امروز)روز جمعه(، آقای رییسی اظهار کرد کل 
سرمایه خارجی که در سال گذشته جذب شده 5۰۰ میلیون دالر 
بوده و طبق آمارهایی که ما داریم، صــادرات غیرنفتی 1۰ درصد 
کاهش داشته است. اگر می گویید افزایش داشته میعانات را از آن 

حذف کنید.

سخنگوی شورای نگهبان از تشکیل جلسه با معاون اجرایی و امور 
انتخابات شورای نگهبان با نمایندگان ستادهای انتخاباتی داوطلبان 

ریاست جمهوری خبر داد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان  اعام کرد: برای 
هماهنگی بیشتر با ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، 
جلســه ای با حضور »ســیامک ره پیک« معاون اجرایــی و امور 
انتخابات شــورای نگهبان و نمایندگانی از ســتادهای نامزدهای 

ریاست جمهوری در شورای نگهبان تشکیل شد.
 وی همچنیــن گفــت: نتایــج ایــن جلســه متعاقبــا اعــام 

می شود.
در این جلسه محمدرضا صادق نماینده حسن روحانی، رضا ویسه 
نماینده اســحاق جهانگیری، محمد دهقان نماینــده محمدباقر 
قالیباف، حسین طا نماینده سیدابراهیم رییسی، محمدعلی امانی 
نماینده مصطفی میرســلیم و حسن مســجدی نماینده مصطفی 

هاشمی طبا حضور داشتند.

شبکه تلویزیونی العالم اعام کرد: بشــار اسد در مصاحبه با شبکه 
 تلویزیونــی »او ان تی« باروس گفت که من خســته نشــده ام و 

عقب نشینی نخواهم کرد.
رییس جمهور سوریه افزود: پیشنهاد روســیه برای ایجاد مناطق 
عاری از تنش و درگیری در ســوریه به صــورت اصولی یک ایده 

مناسب است.
بشــار اســد با بیان اینکه از طرح ایجاد مناطق عاری از تنش دفاع 
خواهد کرد گفت:  با حمایت ایران و جنبش حــزب ا... ، آنهایی را 
که تاش خواهند کرد توافق درباره ایجاد این مناطق را نقض کنند، 
هدف قرار خواهیم داد. وی افزود: ایجاد مناطق عاری از تنش فرصتی 
در اختیار عناصر مســلح مخالف قرار می دهد تا ساح هایشان را 

زمین بگذارند و روند آشتی با دولت را در پیش گیرند.

عکس روز

عیادت رهبر معظم انقالب اسالمی 
از آیت ا... هاشمی شاهرودی

اعالم آمادگی برای برگزاری 
مناظره احمدی نژاد و روحانی

 روحانی آماده مناظره  دو به دو
 با قالیباف و رییسی است

پاسخ وزارت اقتصاد به اظهارات 
یکی از کاندیداها در مناظره

جلسه شورای نگهبان با نمایندگان 
نامزدهای ریاست جمهوری

 مقابله ایران و حزب ا...
 با ناقضان آتش بس در سوریه

رهبر معظم انقاب اســامی،صبح دیــروز با حضــور در یکی از 
بیمارســتان های تهران از آیت ا... هاشمی شاهرودی، نایب رییس 

مجلس خبرگان رهبری عیادت کردند.

رییس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شــوراهای اسامی در 
استان تهران اظهار کرد: ســتاد انتخابات کشور، شهرهایی را 
برای برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها در نظر گرفته که در 
استان تهران از ۲6 حوزه رای گیری 19 حوزه مشمول برگزاری 
انتخابات به صورت الکترونیک شده اند. علیرضا رحیمی افزود: 
این در حالی است که ستاد انتخابات کشور هماهنگی های الزم 
را با هیئت نظارت استان تهران انجام نداده؛ به طوری که تاکنون 

توضیحات تکمیلی و توجیهی به لحاظ فنی و فرآیند عملیاتی 
داده نشده است. وی با انتقاد از عملکرد وزارت کشور برای برگزار 
نکردن جلسات توجیهی و تکمیلی در خصوص روند برگزاری 
انتخابات الکترونیک برای هیئت های نظارت تهران گفت: با توجه 
به مدت زمان محدود باقی مانده تا زمان انتخابات، وزارت کشور 
در کنار محدودتر کردن تعداد شعبه های رای گیری الکترونیک، 
در همین شعبه ها نیز انتخابات را به صورت عادی و الکترونیک 

برگزار کند. رحیمی گفت: پیشنهادم به وزیر کشور آن است که 
برای اطمینان بخشی بیشتر و رعایت حقوق مردم و برگزاری 
انتخاباتی بی چالــش، تعداد حوزه هایی که قرار اســت در آن 
انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود کم شود تا در جریان 
رای گیری و شمارش آراء، شاهد اختال احتمالی در سیستم 
الکترونیکی نباشیم چون در برخی از این حوزه ها حتی به صورت 
آزمایشی نیز انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نشده است.

رییس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی در استان تهران :

وزارت کشور جلسات هماهنگی برگزاری انتخابات الکترونیک برگزار کند
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افتتاح 625 طرح اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان
 مدیــر کشــاورزی و منابــع طبیعی اســتان اصفهــان گفــت: به مناســبت هفته 
 بســیج ســازندگی ،625 طرح اقتصاد مقاومتی در اســتان اصفهان به بهره برداری 

رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مسائل و مشکالت تولید در 
اصفهان همچنان پا برجا مانده و باوجود اعالم نرخ رشد 8 درصدی 
از سوی دولت، تعدیل نیروی کار، تعویق حقوق کارگران و تعطیلی 
بنگاه های کوچک و متوسط، عمده ترین مشــکل استان اصفهان 
است. مشکالت کارگری در کارخانه هایی نظیر قند کامیاب، کاشی 
نیلو، پلی اکریل و ده ها واحد کوچک کم نام و نشان در ماه های اخیر، 
باعث شده که در شهر اصفهان هر روزه شــاهد تجمعات این قشر 

زحمت کش مقابل ادارات دولتی باشیم.
بر همین اساس، روز گذشته کارگران از کار بیکار شده کاشی نیلو 
برای چندمین بار مقابل استانداری اصفهان تجمع کرده و خواهان 

رسیدگی به مشکالت خود شدند.
یکی از این کارگــران در گفت وگو با خبرنگار فــارس در رابطه با 
مشکالت این کارخانه اظهار کرد: کاشی نیلو دو سال قبل به بخش 
خصوصی واگذار شد اما عدم بررسی دقیق سازمان خصوصی سازی 
در مورد اهلیت خریداران، موجب شد تا با خصوصی سازی شرکت، 
مشکالت زیادی برای تولید ایجاد شود. وی در ادامه افزود: مالکان 
جدید پس از چند ماه، از واریز حق بیمه کارگران خودداری کردند 
و در حال حاضر 22 ماه اســت که کارگران این کارخانه هیچ گونه 

دستمزدی دریافت نکرده اند.

ویژه

کافه اقتصاد

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع 
وابسته، با حضور ۱۱۰ شــرکت مطرح داخلی و خارجی 
در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار 
خواهد شــد. در این دوره از نمایشــگاه کــه از 25 تا 28 
اردیبهشت ماه برگزار می شــود، چهار سالن نمایشگاهی 
شــامل ۹۰۰۰مترمربع فضای سرپوشــیده و باز، میزبان 
مشارکت کنندگانی از استان های مرکزی، فارس، خراسان 
رضوی، تهران و اصفهان خواهد بود. همچنین ۳۰ شرکت 
از کشورهای چین، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال در این نمایشگاه 
حضور دارند. شــرکت کنندگان داخلــی، در زمینه انواع 
سنگ های فرآوری شده ســاختمانی، صادراتی، عمرانی، 
تزئینی، تجهیزات و ماشــین آالت، ابزار آالت سنگبری و 
فرآوری، معادن سنگ و تکنولوژی استخراج، تجهیزات و 
ماشین آالت سنگبری، خدمات و صنایع وابسته )حمل و 
نقل، لوازم و قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و 
ماشین آالت وابسته( فعالیت دارند. مراکز علمی و تحقیقاتی، 
انجمن ها، نشریات تخصصی و مراکز بازرگانی نیز از دیگر 
شرکت کنندگان این نمایشگاه هستند. شرکت کنندگان 
خارجی نیز در زمینه انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی، 
ابزار برش، صیقل، رزین، پولیش و تجهیزات مرتبط حضور 
یافته اند.  افزایش متراژ شــرکت های خارجی نسبت به 
سال های گذشته و حضور مستقیم چندین دانشگاه از جمله 

دانشگاه صنعتی اصفهان، از نقاط قوت این دوره است.

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی سازمان 
جهادکشاورزی  اســتان اصفهان، با اشاره به اینکه ســرمازدگی بهاره، 
8۰۰میلیارد ریال به بخش کشاورزی استان اصفهان خسارت وارد کرد، 
گفت: هفته گذشته براثر سیل، تگرگ، طوفان و سرمازدگی، حدود 2۰ 
تا 7۰ درصد از ۱۰ هزار هکتار مزارع و هشت هزار هکتار باغ میوه استان 

را از بین برد.
عباسعلی جمشیدی کاشان، ســمیرم ، آران وبیدگل، نطنز، گلپایگان، 
نایین، اصفهان، برخوار، فریدونشــهر و لنجان را عمده شهرستان های 
خســارت دیده بیان کرد و افزود: انجیر، انار، بادام، قیسی، پسته و سیب 
سمیرم عمده محصوالت باغی آسیب دیده است. استان اصفهان با حدود 
7۱ هزار هکتار باغ میوه، ظرفیت تولید ساالنه 6۰۰ هزار تن انواع میوه 

ازجمله سیب درختی، بادام ، زردآلو ، گیالس و آلبالو را دارد.

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان در آییــن افتتاح طرح فرآوری 
ســنگ آهن  گفت: این طرح با ظرفیت ۱8۰ تن در ساعت در کارخانه 
ذوب آهن اصفهان به بهره برداری رسید و عیار سنگ آهن ریزدانه معدن 
برای شارژ به بخش آگلومراسیون این کارخانه، کمتر از 57درصد است.

احمد صادقی افــزود: بــا راه اندازی این طــرح و باطله گیــری، این 
عیار به بیــش از 62 درصد افزایش یافــت؛ با این افزایــش، به میزان 
7درصد از مصرف کک برای شــارژ در کوره بلند کاســته می شود که 
 افزون بر 5۰۰میلیــارد ریال بــرای کارخانه صرفه جویــی به همراه

 دارد.
وی با بیان اینکه تمام  تجهیزات این طرح را کارکنان توانمند ذوب آهن 
طراحی و اجرا کرده اند افزود: بــرای اجرای این طرح بیش از 6میلیارد 

ریال هزینه شد.

خسارت میلیاردی سیل و 
تگرگ به کشاورزی استان

بهره برداری از طرح فرآوری 
سنگ آهن در ذوب آهن 

سرپرست اداره بازرسی کار استان اصفهان گفت: در راستای 
صیانت از نیروی انسانی و ایمن سازی محیط های کار، بیش 
از ۱6۰ گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری در سال ۹5 

صادر شده است.
حبیب ا... مقصودی اظهار کرد: بــا توجه به تغییرات زیاد و 
روزمره نیروی انسانی، ماشین آالت، شرایط محیط و ماهیت 
کار، بررسی صالحیت ایمنی پیمانکاران حقیقی و حقوقی 
در فعالیت های مختلف، توســط اداره بازرســی کار استان 
انجام می شود. وی با اشاره به مواد ۱۳، 85 و ۹۱ قانون کار 
جمهوری اســالمی ایران تصریح کرد: رســالت ذاتی اداره 
بازرسی کار استان، صیانت از منابع انسانی و مادی در حوزه 
کار و پیشگیری از حوادث ناشــی از کار است که با اجرای 

دقیق قوانین و آیین نامه ها تحقق خواهد یافت.
سرپرست اداره بازرسی کار استان اصفهان ادامه داد: با توجه 
به ماده 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری که توسط شورای 
عالی حفاظت فنی در سال 88 مصوب شده، تمام پیمانکاران 

طبق آیین نامه موظف به اخذ صالحیت ایمنی هستند.
مقصودی اضافه کرد: این صالحیت یکــی از الزامات مورد 
نیاز پیمانکاران به منظور شــرکت در مناقصات اســت که 
جهت دریافت آن، باید مراحل تشــکیل پرونده و ثبت نام 
در سامانه، سپری نمودن دوره آموزش ایمنی ویژه مدیران 
عامل و کارگران و بازدید میدانی از محل فعالیت پیمانکاری 

را طی کنند. وی با بیان اینکه برون ســپاری فعالیت های 
غیر حاکمیتــی از اهداف دولت اســت، افزود: بخشــی از 
مراحل اجرایی تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری، به کانون 
 انجمن هــای صنفی کارگــری و کارفرمایی واگذار شــده

است.
سرپرست اداره بازرسی کار اســتان اصفهان گفت: اسامی 
شــرکت ها و پیمانکاران حقیقی دارای صالحیت ایمنی و 
ســایر اطالعات مورد نیاز متقاضیان، در سامانه صالحیت 
https://svcc.mcls.gov.ir ایمنی پیمانکاران به آدرس 

قابل  مشاهده است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی، درباره 
گرانی نــرخ برنج گفــت: افزایش تصاعدی نــرخ برنج، 
تهدیدی برای حذف این کاالی استراتژیک از سفره غذایی 
اقشــار کم درآمد جامعه تلقی می شــود و سودجویان 
 با احتکار برنج داخلــی، خواهان عرضــه برنج خارجی 

هستند.
اصغرســلیمی درخصوص گرانی نرخ برنج در آستانه ماه 
رمضان اظهار داشت: برخی از سودجویان با  احتکار برنج، 
قصد دارند برنج خارجی را میهمان سفره های اقشارکم 
درآمد جامعه کنند؛ توســعه کشــت های پرمحصول، 
تســطیع اراضی برنج، کاهش هزینه تولید و نوســازی 
تجهیزات کشــاورزی، از معیارهای اساسی تولید  انبوه 

برنج در بازار تلقی می شود.
به گفته نماینده مردم سمیرم، اشباع بازار برنج با توسعه 
کشت های پرمحصول در شمال و جنوب کشور عملیاتی 
می شود و این در حالی اســت که نرخ برنج داخلی باید 
همسو با توان اقتصادی تمام طبقات جامعه تعیین شود.

وی با بیان اینکه افزایش تولید برنج باالتر از تقاضای بازار، 
راهکاری بلندمدت برای به ثبات رســاندن نرخ برنج در 
بازار کشاورزی تلقی می شود، افزود: برای حذف احتکار 
در بازار برنج، باید کفه عرضه وتقاضا، به ســمت افزایش 

عرضه محصول سنگین شود.

ســلیمی تاکید کرد: جلوگیری از احتکار برنج نیازمند 
نظارت ویــژه دولت بر انبارداری محصول اســتراتژیکی 
همچون برنج اســت تا هیچکس نتواند بــا احتکار برنج 

کسری در بازار ایجادکند.
وی با بیان اینکه حذف دســت های پشت پرده احتکار 
پادزهــر عدم ثبات نرخ برنــج در بازار  تلقی می شــود، 
یادآور شد: توســعه کشــت های پرمحصول در شمال 
و جنوب کشــور، راهکار پایداری برای تولیــد برنج و با 
 نرخی همسو با توان اقتصادی تمام طبقات جامعه تلقی 

می شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس مطرح کرد:

احتکار برنج داخلی از سوی سودجویان

پارلماندرشهر
سرپرست اداره بازرسی کار استان اصفهان خبرداد:

صدور 160 گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری در اصفهان

مســلم اســت که شــکل گیری حرفه 
قالی بافی را در اصفهان، از عصر شاه عباسی 
باید دنبال کرد. هنر دوستی شاهان صفوی و ارج و منزلتی که این 
سلسله برای هنرمندان قائل بودند و خصلت پسندیده ای که هر 
چیز را در حد کمالش می خواستند، انگیزه هایی بود تا با توسل 
به آن بهترین هنرمندان از هر صنف و طبقه ای، در کارگاه های 
شاهی گرد آیند و آثار ارزنده ای را به وجود آورند که هنوز، بعد از 

طی قرون متمادی چشم و عقل را یارای باور آن نیست.
قالی های ارزشمند بافته شده در این دوره، چه در اصفهان و 
چه در شهرهای اطراف آن،  نشــان دهنده توجه ویژه به هنر 
قالی بافی آن عصر اســت. کارگاه های قالی بافی دربار صفوی 
متصل به کاخ سلطنتی در جنوب عالی قاپو بین میدان شاه و 
چهل ستون، با استفاده از بهترین مواد اولیه، همواره زیر نظر 
شخص شاه عباس بزرگ به کار می پرداختند. این اهتمام ویژه 
شاه صفوی موجب شد تا اصفهان آن روزگار سهم بزرگی را در 
بافت شاهکارهای برجای مانده در موزه های مختلف جهان 

عهده دار گردد.
قالی و قالــی بافی بجز حضور پررنگ در هنــر و فرهنگ این 
سرزمین، تاثیر غیر قابل انکاری را در صنعت و تجارت مردم 
چند اســتان کشــور بخصوص اصفهان در پی داشته است؛ 
هنرصنعتی که از خانه ریشه گرفته و به کارگاه های کوچک 
و بزرگ رسیده اســت. اما باز هم تحریم ها و شاید تاحدودی 
کم کاری هنرمندان در این عرصــه، رکودی قابل ملموس را 

برای این هنرصنعت ایجاد کرده است.
فرش اصفهان که ســال های گذشــته بــه دالیلی همچون 

تحریم ها، رکود اقتصادی داخلی و بی تحولی در طرح، نقش 
و قیمت دچار رکود و ضرر و زیان شــده بود، ایــن روزها و با 
تالش بخش خصوصی و دولتی درحــال جان گرفتن دوباره 
است. فرش دستباف ایران به عنوان صنعتی آمیخته به هنر، 
یکی از بخش های مهم درآمدزایی و ارزآوری کشور است که 
می تواند کشور را از وابســتگی به اقتصاد تک محصولی نفت 
برهاند و به رشد و توسعه کشور و اشــتغال زایی کمک کند؛ 
چنانچه در گذشته نیز افراد زیادی در سراسر کشور )شهرها و 
روستاها( مستقیم و غیرمستقیم در بخش های صفر تا صد این 
صنعت )تولید تا صادرات( مشغول به کار بودند، اما تحریم های 
بین المللی و به دنبال آن از بین رفتن بازارهای مختلف جهان 
)ازجمله آمریکا و اروپا( و بی توجهی بخش دولتی و غیردولتی 
به این صنعت از ســال های 6۰ به بعد، در کنار کم تحرکی و 
بی توجهی تولید کنندگان وطنی به سلیقه های داخلی و جهانی 
و بافت اقتصادی فرش، باعث تنزل جایگاه هنری و درآمدزایی 
این صنعت )چه در داخل و چه در خارج کشــور( شده و این 

شرایط همچنان ادامه دارد.
نادیده گرفتن سلیقه مردم دنیا و تغییر آن در طول دهه های 
گذشــته، بی توجهی به کیفیت مواد تولیدی همچون نخ و 
رنگ، شرایط کار و بیمه و بهداشت تولیدکنندگان و مهم تر از 
همه، عدم معرفی کامل و جامع فرش ایران و اصفهان به دنیا، 
از عوامل دیگری است که سبب تنزل جایگاه فرش دستباف 
ایران و اصفهان در بازارهــای جهانی و کاهش متقاضیان آن 

شده است.
گردشــگران خارجی که طی چند ســال اخیر، حضورشان 

در اصفهان پررنگ تر شــده، می توانند به عنوان بازار فروش 
و همچنین معــرف فرش اصفهان تلقی شــوند کــه البته 
این گردشــگران ســهم کمی از خرید را به خود اختصاص 
می دهند، در حالی که برای نجات فرش اصفهان هیچ گریزی 
از بازپس گیــری بازارهــای جهانی از رقبا آن هــم از طریق 

کیفی سازی تولید فرش از صفر تا صد آن وجود ندارد.
رییس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان، با اشاره 
به از دســت دادن بازار آمریکا برای صادرات فرش دستباف، 
می گوید: در حال حاضــر 7۰ درصد بازار فرش دســتباف 
اصفهان در رکود قرار دارد و باید به نوعی فاتحه فرش ایرانی را 
خواند. این روزها وضعیت فرش دستباف بسیار وخیم است و 

فرش های صادراتی ما دیگر خریداری ندارد.
محمود داعی فروش فرش دســتباف را تنها برای جهیزیه و 
بعضا به منظور نو شدن فرش منازل دانست و بیان کرد: صادر 
کردن فرش به آمریکا به دلیل از دست دادن بازار این کشور، 
لغو شده و این در حالی است که کشورهایی که پیش از این از 
ایران و اصفهان فرش دستباف خریداری می کردند، امروز به 
خرید فرش ماشینی از کشورهای دیگر تمایل دارند و این بازار 
از فرش اصفهان به سمت فرش ماشینی ترکیه به دلیل تنوع 

نقش و رنگ بافت آنها تغییر کرده است.
وی با انتقاد بر اینکه متاسفانه تبلیغات ما برای فرش دستباف 
ایرانی بسیار ضعیف است، بیان داشــت: امروزه کشورهای 
دیگر که پیشتاز در عرصه فرش بوده اند، قوی تر از ایران عمل 
کرده اند؛ چرا که طرح ها و رنــگ آمیزی فرش ایرانی اکنون 
قدیمی و مربوط به  ۱۰ سال گذشــته بوده و دیگر مطابق با 

سلیقه بازارهای جهانی نیست.
به گفته داعی، از سال گذشــته تاکنون حدود 

۱۰درصد مغازه های فرش دستباف بازار 
اصفهان به دلیل رکود و نداشتن 

فــروش تعطیل شــده اند و 
همچنین با وجود گرانی 

فرش دستباف با 
به  توجــه 
افزایش نرخ 

مواد اولیه و 
گرانــی دســتمزد 

کارگــر، بافنــدگان و 
هنرمندان فرش دستباف 

با این هزینه ها دیگر حاضر 
به بافت فرش نیستند.

فرش دســتباف یک کاالی 
لوکس و ارزشــمند اســت که 

به دلیــل رکود اقتصــادی، هم در 
داخل کشور و هم در کشورهای اروپایی 

و آمریکایــی، اکنون اولویت خود را از دســت 
داده است که برای بازگشت این اولویت به سبد 
خرید مشتریان، نیازمند تبلیغ و فرهنگ سازی 

بین المللی هستیم.

سکه تمام بهار آزادی
11،720،000 ریال)طرح جدید(

6،640،000 ریالنیم سکه

3،780،000  ریالربع سکه

2،610،000 ریالسکه یک گرمی

1،136،710 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

نایب رییس دوم اتحادیه ســازندگان مسکن و ســاختمان اصفهان، با تاکید بر اینکه 
بازار مسکن بیمار است، گفت: تا زمانی که نرخ سود وام های بانکی کاهش نیابد، این 

تسهیالت موجب رونق بازار مسکن نخواهد شد و رکود همچنان تداوم خواهد داشت.
فرج ا... نصیری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا درخصوص وضعیت بازار ساخت و ساز 
مسکن در اصفهان، اظهار داشت: متاسفانه بازار مسکن و ساخت و ساز آن همانند دو 

سال گذشته در رکود کامل به سر می برد و به نوعی بیمار است.وی در پاسخ به این 
ســوال که احتمال دارد بعد از انتخابات بازار مسکن از رکود خارج شود یا خیر، بیان 
داشت: سوابق سال های گذشته نشان می دهد که معضل رکود بازار مسکن به راحتی 
قابل حل شدن نیست و شرایط بسیار سخت است. نایب رییس دوم اتحادیه سازندگان 
مسکن و ساختمان اصفهان با بیان اینکه مشاغل بسیاری تحت شعاع مسکن و ساخت 
و ساز آن قرار دارد، گفت: با وجود سیاست های کنونی به نظر نمی رسد تغییر خاصی 
در بازار مســکن ایجاد شــود. وی با تاکید بر اینکه رونق بازار ساخت و ساز مسکن 
نیازمند سرمایه گذاری است، تصریح کرد: در این راستا باید سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی وارد بازار ساخت و ساز مسکن شوند و تسهیالت ویژه و با بهره بسیار پایین 

برای آنها درنظر گرفته شود. نصیری در پاسخ به این سوال که آیا تخصیص تسهیالت 
ویژه به انبوه سازان یا افزایش وام مســکن برای زوجین تا سقف 2۰۰ میلیون تومان 
می تواند برای رونق این بازار راهگشا باشــد یا خیر، بیان کرد: تا زمانی که نرخ سود و 
بهره وام های بانکی کاهش نیابد این تسهیالت موجب رونق بازار مسکن نخواهد شد. 
وی گفت: در حالی که تسهیالت بانکی را در ظاهر با نرخ ۱8 درصد دریافت می کنم اما 
در عمل مجبور به بازگرداندن وام تا سقف 25 تا ۳۰ درصد سود هستیم.نایب رییس 
دوم اتحادیه ســازندگان مسکن و ســاختمان اصفهان، در خصوص آمارهای صدور 
پروانه ساخت در این شهر گفت: مطابق آمارهای بانک مرکزی صدور پروانه ساخت در 

اصفهان و سایر کالنشهرهای کشور کاهش داشته است.

نایب رییس دوم اتحادیه سازندگان مسکن و ساختمان اصفهان:

بازار مسکن همچنان بیمار است

وقتی ترکیه بازار فرش را از ایران ربود؛

سایه رکود بر فرش دستباف اصفهان

قیمت انواع
یخچال ساید بای ساید

بازار

SAMSUNG G26KUPN سامسونگ

 62,000,000
ریال

 68,600,000
ریال

DAEWOO FRS-L2611 دوو

 49,200,000
ریال

53,000,000
ریال

LG MDP86DB ال جی

 138,900,000
ریال

 139,980,000
ریال

درهیاهوی انتخابات، کارگران را  فراموش نکنیم؛

قصه پردرد 22 ماه بالتکلیفی 

نیوزیلند بــه عنوان یکی از بزرگ تریــن صادرکنندگان 
محصوالت کشــاورزی و دامپروری جهان، در ماه جاری 
میالدی و پس از یک دهه وقفه، صادرات گوشت گوسفند 
به ایران را از سر می گیرد. اولین محموله گوشت گوسفند 
شرکت »تیلور پیترسون«، قرار  است در آینده نزدیک وارد 
ایران شود. ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و شمال 
آفریقــا را دارد و در دهــه ۱۹8۰ وارد کننده یک چهارم 
گوشت گوسفند صادراتی نیوزیلند بوده است. احیای روابط 
تجاری با نیوزیلند پس از آن صورت می گیرد که »ناتان 
گای« وزیر صنایع پایه )کشاورزی( این کشور در سفر اخیر 
خود به ایران، با مقام های مربوطه، دیدار و توافقنامه ای در 
خصوص محصوالت دامی امضا کرده بود. در چارچوب روال 
کاری واردات فرآورده های دامی، همواره شرایط بهداشتی 
و سالمت طیور و همچنین موازین شرعی تهیه گوشت 

مورد توجه قرار می گیرد.

از سرگیری صادرات گوشت 
نیوزیلند به ایران 

باحضور 30 شرکت بین المللی انجام می گیرد؛

 برگزاری نمایشگاه سنگ 
در اصفهان

زاینده رود
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يادداشت
برگزاری دوره آموزشی »نویسندگی برای رادیو« در اصفهان

باشگاه رادیویی اصفهان، دوره آموزشی »نویسندگی برای رادیو« برگزار می کند. 
عالقه مندان به شرکت در این دوره تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند  با مراجعه 

به سایت isfradioclub.ir  نسبت به انجام مراحل ثبت نام اقدام کنند.

سینماوچهرهها

درشهر

برنامه »دلنوازان« ویژه اهالی موســیقی، از سوی دفتر 
تخصصی موسیقی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان برنامه ریزی شده که به صورت ماهیانه برگزار 
می شود. رییس هنرســرای خورشید با بیان این مطلب 
گفت: برنامه دلنــوازان به صورت ماهیانــه و به منظور 
حمایت و کشــف استعدادهای موســیقی برنامه ریزی 
شده اســت. منصور قربانی افزود: هنرسرای خورشید 
در ششــمین برنامه از دلنوازان به مدت دو شب میزبان 
تنبک نوازان است که در این برنامه پژوهش استاد اکبر 
یاوریــان در خصوص تنبک نــوازی در قالب کتابچه به 
مخاطبین ارائه می شــود. وی تصریح کرد: این برنامه 
همراه با کارگاه آموزشــی با محوریت بررســی شیوه 
تنبک نوازی قدیم در ایران با حضور اســتاد جمشــید 
محبی، فردا برگزار می شود. رییس هنرسرای خورشید 
ادامه داد: شــبی با تنبک نوازان، امروز و فردا ســاعت 
20:30 در محل هنرسرای خورشــید واقع در خیابان 
کاوه، پل شهید چمران، جنب شهرداری منطقه 7 برگزار 

خواهد شد.
قربانی خاطرنشــان کرد: کارگاه آموزشی این برنامه از 

ساعت 17 برگزار می شود.

انتخاب آثار و نمایشــگاه گردان این نمایشــگاه، به عهده 
امین علی کردی اســت و آثاری از مسعود عموتقی، احمد 
شا محمدی، حبیب آذر، علیرضا رجایی، محمدرضا معین 
الدینی، زینب کیانی، مرضیه محمدی، علیرضا معایر حقیقی، 
محمد آذربرزین، میالد رجب زاده، پرهام موسوی، سپیده 
رحمانیان، فریناز زارع، فاطمه صادقی، هیوا طرفی، مریم 
ساغری چی، مهساقنبری، محمد حسین ناصحی، حسین 
احمدی، فاطمه مهــدی زاده، مریم غضنفرپــور، مهرداد 
نیلفروش زاده، سمانه فرزانه پور، حمید رضا صیادی و امین 
علی کردی، در این نمایشگاه ارائه می شود. نمایشگاه گروهی 
عکس »محیط پنهان«، 22 اردیبهشــت ماه افتتاح شد و 
عالقه مندان برای بازدید از آن می توانند تا 27 اردیبهشت 
ماه بجز روز دوشنبه، ساعت 17 تا 21 به گالری اکنون، واقع 
در خیابان خاقانی، کوچه افشین، بن بست حریر، پالک ۹ 
مراجعه کنند. همچنین کارگاهی یک روزه با عنوان »یک 

روز عکاسی و شهر« در محل گالری اکنون برگزار می شود.

 ویژه برنامه »دلنوازان«
برای اهالی موسیقی اصفهان

تا۲۷ارديبهشتماهبرپاست؛

نمایشگاه گروهی عکس 
»محیط پنهان« در گالری اکنون

 رکوردی بی سابقه در سینمای
 ایران ثبت شد

اعالم زمان نمایش فیلم های ایرانی در کن 2017

به نقل از ســایت جشــنواره کن، در فاصله چند روز به آغاز 
هفتادمین جشنواره بین المللی فیلم کن، زمان و تاریخ نمایش 
فیلم های حاضر در جشنواره شامل نمایندگان سینمای ایران 
اعالم شد. سینمای ایران امسال نماینده ای در بخش رقابتی 
اصلی )نخل طال( جشنواره کن نخواهد داشت؛ اما فیلم »لِرد« 
ساخته محمد رسول اف، نماینده ایران در بخش رقابتی »نوعی 
نگاه« خواهد بود.»لِرد« )به معنی ته نشست مایعات( عنوان 
ششمین فیلم سینمایی محمد رسول اف است که پس از چند 

سال دوری از تولیدات رسمی سینمای ایران، زمستان سال 
گذشته با دریافت پروانه ساخت در ســکوت خبری، مقابل 
دوربین رفت. این فیلم، روایت داستان مردی به نام رضاست 
که برای اداره  مزرعــه  خود، در زنجیره  روابط فاســد محلی 

گرفتار شده است.
این فیلم روز 1۹ می )2۹ اردیبهشــت( و در ســومین روز 
جشــنواره، در دو ســانس 11 و 16:30 در سالن »دبوسی« 
جشــنواره به روی پرده مــی رود. »لِرد« یــک نمایش نیز 

 در روز 20 مــی در ســالن »بازیــن« جشــنواره خواهــد
 داشت.

فیلم »وقت نهار« به کارگردانی علیرضا قاسمی به عنوان یکی 
از ۹ فیلم بخش رقابتی فیلم های کوتاه جشــنواره کن، برای 
نخل طالی بهترین فیلم کوتاه رقابت می کند. مجموعه ۹ فیلم 
بخش رقابتی کوتاه جشنواره کن، روز 27 می )6 خرداد( در 
دو سانس 11 و 16 در سالن »دبوسی« و »بونوئل« جشنواره 

به نمایش گذاشته می شوند.
همچنین فیلم »حیوان« ساخته بهرام و بهمن ارک نیز که در 
بخش سینه فونداسیون جشنواره کن پذیرفته شده است، روز 
24 می )سوم خرداد( در سالن »بونوئل« جشنواره رونمایی 
می شود. فیلم »24 فریم« آخرین ساخته عباس کیارستمی 
نیز امسال به مناسبت هفتادمین سالگرد برگزاری جشنواره 
فیلم کن، روز 23 می )دوم خرداد( در »گرند لومیر« ســالن 
اصلی کاخ جشنواره و دومین نمایش آن نیز روز 24 می )سوم 
خرداد( در سالن سینمایی »Soixantième« به روی پرده 

می رود.
فیلم »آنها« ساخته آناهیتا قزوینی زاده نیز که به عنوان یکی 
از فیلم های بخش نمایش های ویژه کن 2017 انتخاب شده 
SOIXAN�« 1۹ می، ســاعت 1۹:15 در سالن  است، روز

TIÈME« جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد.
هفتادمین جشــنواره فیلم کن از تاریــخ 17 تا 2۸ می )2۸ 
اردیبهشت تا 7 خرداد( در فرانســه برگزار می شود و امسال 
»پدرو آلمادوار« کارگردان مطرح اسپانیایی، ریاست هیئت 

داوران بخش رقابتی را بر عهده دارد.
»کریستین مونجیو« کارگردان رومانیایی، عهده دار ریاست 
هیئت داوران بخش رقابتی فیلم های کوتاه و سینه فونداسیون 
و »اوما ترومن« نیز رییس داوران بخش »نوعی نگاه« است. 
همچنین »ساندرین کیبرلن« بازیگر فرانسوی نیز در رأس 
هیئت داوران جایزه »دوربین طالی کن« ویژه بهترین فیلم 

اول جشنواره قرار دارد.

نمایش »خرده جنایت های زن و شــوهری« به نویسندگی 
اریک امانوئل اشمیت و کارگردانی کاوه کاکایی، از 23 تا 27 
اردیبهشــت ماه در تاالر آوینی دانشگاه اصفهان روی صحنه 

می رود.
کارگردان این نمایش در گفت وگو با ایمنا در خصوص جزئیات 
آن گفت: داستان »خرده جنایت های زن و شوهری« از جایی 
شروع می شود که شــخصیت مرد پس از حادثه ای عجیب 
حافظه خود را ازدســت می دهد و حتی همسرش را که 15 

سال با او زندگی کرده به خاطر نمی آورد. همسر او نیز تالش 
می کند تا به گونه دلخواه حافظه او را برگرداند و وقتی نا امید 
می شود، تصمیم می گیرد زندگی شــان را به گونه ای دیگر 
ترسیم کند و در این میان گره های مختلفی پیش می آید که 

تماشاگر را میخکوب می کند.
کاوه کاکایی تصریح کرد: این نمایشنامه یکی از بزرگ ترین و 
قوی ترین نمایشنامه های دنیاست که تا کنون به بسیاری از 
زبان ها، ترجمه و در کشورهای مختلفی نیز اجرا شده است.

وی افزود: در این نمایش محسن ترک و یاسمن مغادی ایفای 
نقش می کنند و نســرین نبی نیز به عنوان منشــی صحنه 

یاریگر ماست. 
عکاسی نمایش را نیز فریبا احمدی زاده برعهده دارد.

عالقه مندان برای دیدن این نمایش می توانند با تهیه بلیت 
از ســایت پارتاک تیکت، تا 
27 اردیبهشت ماه روزهای 
زوج رأس ساعت 12 تا 14 
و روزهای فرد از ساعت 16 
تا 1۸ به تاالر شهید آوینی 
دانشــگاه اصفهان مراجعه 

کنند.

از۲۳تا۲۷ارديبهشتماهبرپاست؛

اجرای »خرده جنایت های زن و شوهری« در دانشگاه اصفهان

فیلم گشت 2 به کارگردانی سعید سهیلی 
هم اکنون توانست با عبور از مرز 1۸میلیارد 
تومــان فروش، رکــوردی فوق العــاده را 
برای خــود رقم زند. این فیلم پیشــتر از 
این توانســته بود با عبور از فیلم »خوب، 
بد، جلف« ســاخته پیمان قاســمخانی 
و »فروشــنده« اصغر فرهــادی، به عنوان 
پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای ایران 
شــناخته شــود و با وجود اینکه اکران رسمی خود 
 را از چهارشــنبه به پایان رســانده، همچنان به فروش خود ادامه 

می دهد.

رضا عطاران از برنامه فیلم سازی خود گفت. 
وی در خصوص برنامه های آینده ای که برای 
کارگردانی دارد، گفت: من حتما و بدون 
شــک، بعد از فیلم دراکوال باز هم فیلم 
خواهم ساخت و در مقام کارگردان ظاهر 

خواهم شد.
وی در خصوص زمان تولید فیلم جدید خود 
گفت: هنوز مشخص نیست که فیلم بعدی ام 
را چه زمانی کلید بزنم، ضمن آنکه همچنان سوژه کار 

جدیدم را نمی دانم و برایم مشخص نشده است.
گفتنی اســت آخرین کار رضا عطاران در مقــام کارگردان، فیلم 
»دراکوال«  با درون مایه طنز بود کــه در زمان اکران خود موفق به 

ثبت رکورد فروش در اولین روز اکران شد.

»رضا عطاران« برنامه ای برای 
ساخت فیلم دارد؟

 آغاز پیش تولید سریال موسی)ع( 
در خرداد ماه

طراح صحنه و لباس سریال »یوسف پیامبر« 
گفت: پیش تولید سریال »موسی)ع«( از اواخر 
خرداد ماه آغاز می شــود.مجید میرفخرایی 
درخصوص حضور خود در پروژه موسی)ع( 
گفت: خوشــبختانه در اثــر جدید جمال 
شورجه با نام »موسی)ع(« همکاری داشتم 
و به همین جهت دیگر در ســریال شهرزاد 2 
حضور نخواهم داشت. وی در همین راستا افزود: 
پیش از این با تولید کنندگان سریال شهرزاد گفته بودم که 
پروژه موسی برای من از ارجحیت باالیی برخوردار است و اگر این کار 
شروع شود مجبور به قطع همکاری هستم. پس از اینکه شروع این اتفاق 
از سوی جمال شورجه خبر داده شد، من نیز از سریال شهرزاد جدا شدم.
طراح صحنه سریال »یوسف پیامبر« درباره زمان شروع سریال موسی 
تاکید کرد: بعد از پایان انتخابات و خلوت شدن تلویزیون، پیش تولید 

این سریال از اواخر خرداد ماه آغاز خواهد شد.

ايسنا:هفتادمینجشــنوارهبینالمللیفیلمکن،زمانوتاريخنمايشفیلمهایحاضردربخشهای
گوناگوناينرويدادسینمايیرامنتشرکرد.

ابالغ رای
2/95 کالسه پرونده: 275-95ش6 شماره دادنامه: 95/10/29-9509976793601974 
مرجع رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان. خواهان: امید ساعدی دورکی با 
وکالت امیرحسین شیرانی به نشــانی: اصفهان خ طیب جنب پمپ بنزین ساختمان اداری 
مهتاب 9 طبقه سوم واحد 14 خوانده: محمدرضا کاکاوندی چقاسیدی به نشانی مجهول 
المکان. خواســته: الزام به انتقال سند رســمی خودرو و فک رهن. گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
درخصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد شــده باال به خواسته 1- الزام خوانده 
به فک رهن2-  الزام به انتقال سند رسمی خودرو سواری سمند به شماره انتظامی ایران 
53- 447ب11 به انضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به محتویات پرونده، استعالم 
به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخریــن مالک خودرو، مالحظه قولنامه های 
ارائه شده از طرف خواهان، شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به 
استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده محمدرضا 
کاکاوندی چقاسیدی به حضور در دفترخانه اســناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
به نام خواهان و پرداخت مبلغ بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه 
قانونی در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیســت 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
باتوجه به اینکه وفق جوابیه استعالم واصله از شرکت ایران خودرو سند از رهن شرکت 
 خارج گردیــده لذا در این خصوص حکم بــر بی حقی خواهان صــادر و اعالم می گردد. 
م الف: 2157 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )299 کلمه،3 کادر(

ابالغ رای
2/416 کالسه پرونده: 95-453 شماره دادنامه: 980- 95/10/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
18 شورای حل اختالف اصفهان خواهان آقای مجید خوروش به نشانی: اصفهان شاپور 
جدید بلوار عطاء الملک فاز 7 پالک 371.  خوانده: آقای مهران آجیلیان عباســی به نشانی 
مجهول المکان خواســته: مطالبه گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند متعال 
بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای 
مجید خوروش بطرفیت آقای مهران آجیلیان بخواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال 
)200/000/000( وجه یک فقره چک به شماره 1286/275220/33 - 95/4/24 به عهده بانک 
ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315،310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 5/965/500 )پنج میلیون و نهصد 
و شصت و پنج هزار ریال( به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید  چک )95/4/24( لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه خواهد بود و پس از  20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 4396 شعبه 18 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()295 کلمه، 3 واحد(
ابالغ رای

2/417 کالسه پرونده: 951109 شماره دادنامه: 00038-960- 96/1/17 مرجع رسیدگی: 
شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: زهرا پهلوانزاده به نشانی: سپهساالر کوچه 
مجلســی مجتمع مرمر بلوک 5 خوانده: کاظم فرزاد منش به نشــانی فعاًل مجهول المکان. 
خواسته: مطالبه مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال به استناد نظر کارشناسی به انضمام مطلق 
خسارات قانونی. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی خانم زهرا پهلوانزاده فرزند 
رضا به طرفیت آقای کاظــم فرزادمنش فرزند احمد به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد و پنج 
میلیون ریال بابت خســارت وارده به خودرو استناد نظر کارشناســی به انضمام مطلق 
خســارات قانونی. باتوجه به محتویات و اوراق پرونده و گزارش افسر تحقیق کالنتری 
24 اصفهان به تاریــخ 95/8/3 مبنی بر آتش ســوزی در یکی از پمــپ گازهای اصفهان 
واقع در خیابان اســتقالل که به دلیل نشــت گاز منجر به بروز آتش سوزی چند خودرو 
من جمله خودرو خواهان گردیده که براســاس گزارش اولیه علت آتش سوزی از طرف 
خودرو خوانده بوده که سازمان آتش نشــانی طی گزارش شماره 95/28967/آ مورخه 
95/9/1 علت بروز حادثه غیراستاندارد بودن مخزن گاز خودرو پژو پارس فاقد پالک و به 
شماره موتور 955476 و شماره شاسی 961488 متعلق به خوانده اعالم گردیده که پس 
از ارجاع امر به کارشناسی میزان خسارت وارده به خودرو خواهان را در این خصوص 
و در مجموع شصت و شــش میلیون ریال برآورد و اعالم داشته و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه دادرسی شــرکت ننموده و نسبت به دعوی مطروحه 
خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده لذا شــورا دعوی خواهان را مقرون به صحت 
تلقی و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــصت و شش میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و دو میلیون و هشــتصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد ضمنًا دعوی خواهان نســبت به ماذا خواسته در رای 

صادره به استناد ماده 197 حکم بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعالم می 
گردد. رای صادره ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشــد. م الف: 
4395 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()423 

کلمه،4 کادر(
حصر وراثت

2/420 پریســا آقابابایی دارای شــماره شناسنامه 543 به شــرح دادخواست به کالسه 
1281/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان پرویز آدینه فرزند اکبر به شماره شناســنامه 18067 در تاریخ 95/12/3 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- پارمیدا 
آدینه فرزند پرویز شــماره ملی 1- 010503- 122 صادره از خوانســار )فرزند متوفی( 
2-پریسا آقابابایی فرزند محسن ش.ش 543 صادره از خوانسار )همسر متوفی( 3- اکبر 
آدینه فرزند حاجی آقا ش.ش 294 صادره از خوانســار) پدر متوفی( 4- اکرم منصوری 
فرزند عباســقلی ش.ش 191 صادره از خوانســار )مادر متوفی( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی به شورا 
 تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. 

م الف: 37 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خوانسار)174 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

2/421 هدایت جدیدی دارای شماره شناسنامه 33 به شرح دادخواست به کالسه 396/88 
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عباس جدیدی به شماره شناســنامه 5168 در تاریخ 1395/12/6 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- آقای حسین جدیدی فرزند عباس 
به شماره شناسنامه 39  صادره از خوانسار )پسر متوفی( 2- آقای هدایت جدیدی فرزند 
عباس به شماره شناسنامه 33  صادره از خوانسار )پسر متوفی( 3- آقای علیرضا جدیدی 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 188  صادره از خوانسار )پسر متوفی( 4-  خانم عفت 
جدیدی فرزند عباس به شماره شناسنامه 327  صادره از خوانسار )دختر متوفی( 5- خانم 
عزه جدیدی فرزند عباس به شماره شناسنامه 16569  صادره از خوانسار )دختر متوفی( 
6- خانم اعظم جدیدی فرزند عباس به شــماره شناســنامه 19027 صادره از خوانسار 
)دختر متوفی( 7- خانم نسرین جدیدی فرزند عباس به شماره شناسنامه 17739  صادره 
از خوانسار )دختر متوفی( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

38 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خوانسار )209 کلمه، 2 کادر(
دادنامه

2/422 شماره دادنامه: 9609973637100236  شماره پرونده: 9409983637101009  
شــماره بایگانی شــعبه: 941500  خواهان: خانم صفورا نوروزی فرزند حســینعلی به 
نشانی اصفهان خوانسار دوشخراط خ ولیعصر روبروی مدرسه راهنمایی عدالت منزل 
پدر بزرگ. خوانده:  آقای مهدی رحیمی فرزند رحیم به نشــانی تهران قیام دشت  خ چهل 
غزبستان 5 کوچه 5 پ 53 منزل رحیمی خواســته: طالق به درخواست زوجه گردشکار: 
دادگاه پس از وصول پرونده و جری تشــریفات ختم دادرســی را اعالم و با استعانت از 
درگاه ایزد متعال به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
دادخواست صفورا نوروزی بطرفیت مهدی رحیمی بخواســته صدور حکم طالق بدلیل 
عســروحرج با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و احراز علقه زوجیت طرفین حســب 
ســند نکاحیه پیوســت پرونده و توجها به اظهارات خواهان که مدعی می باشد در تاریخ 
92/10/26 به عقد خوانده درآمده و در این مدت خوانده زندگی مشــترک را ترک نموده 
است و هیچ اطالعی از وی نداشــته و در این خصوص گواهی گواهان موید اظهارات وی 
می باشــد و عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشــر آگهی و عدم هرگونه دفاع 
موثری پیرامون خواسته خواهان و اینکه ادامه زندگی مشترک دارای تالی فاسد می باشد 
ضمنا گواهی پزشــکی قانونی نیز دال بر عدم حمل خواهان می باشــد فلذا دادگاه دعوی 
مطروحه از ناحیه خواهان را با وضع موجود مقرون به صحت دانســته و با احراز عسر 
و حرج مســتندا به مواد 26 و 28 و 27 و 29 قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 1119 و 
1120 قانون مدنی حکم طالق صادر و اعــالم می گردد. نوع طالق بائن خلعی مدخوله می 
باشد و مدت اعتبار حکم صادره 6 ماه پس از قطعیت حکم می باشد ضمنا خواهان مهریه 
و نفقه خود را بذل نموده است و فرزند مشــترک ندارند. رای صادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز قابل واخواهی و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 39 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

خوانسار)322 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

2/437 شماره: 382/95- ش 25- 95/10/18 به موجب رای شماره 538 تاریخ 95/05/31 
حوزه 25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نساء 
باباعلی زاده قاسمی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 76/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 1/160/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشرآگهی 
طبق تعرفه قانونی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 94/10/10 تــا 95/2/10 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان رســول صادقی 
به نشانی اصفهان خ کاشــانی روبه روی بیمارستان کاشانی کاوشــگر رایانه. صادر و 
اعالم می نماید به پرداخت نیم عشر دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4391 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()194 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/439 شــماره:  950928/ ش 7 - 96/1/21 به موجب رای شماره 1617 تاریخ 95/9/22 
حوزه 7 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
علیرضا اکبری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون 
و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک ها 4/500/000 ریال 
93/9/30 و 4/500/000 ریال 94/1/30 و 4/600/000 ریال 94/5/30 و 9/200/000 ریال 
94/6/20 ریال تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان رســول صادقی به نشــانی اصفهان 
خ کاشــانی روبروی بیمارستان کاشانی شــرکت کاوشــگر رایانه. و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
 اعالم نماید. م الف:4393 شــعبه 7 حقوقی شــورای حــل اختالف شهرســتان اصفهان

 )مجتمع شماره دو()205 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/444 نظر بــه اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله پالک شــماره 
18/8867 مجزی شده از پالک 681 فرعی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام کمال ترکیان فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 96/03/23 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.م الف: 5231  حیدری رئیس ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)144 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/448 در خصوص پرونده کالســه 960083 خواهان مجتمع صنعتی سپاهان باطری با 
مدیریت عالی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا یدی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/04/10 ساعت 18 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
شیخ صدوق شمالی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:4375 شعبه 17 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/449 در خصوص پرونده کالســه 951605 ش 5 خواهان بانک ملت به مدیریت عاملی 
هادی اخالقی با وکالت میترا بهرامی  دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مجتبی 
کریمی 2- حسین پابرجا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/11  ساعت 
8 صبح تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال شــورای حل اختــالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شود. م الف:4389 شــعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()123 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/456 در خصــوص پرونده کالســه 951390 خواهان رســول خیامی دادخواســتی 
به طرفیت ســهیل بابایــی باغبادرانی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی بــرای مورخ 
96/04/11  ســاعت 11 تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتــب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شود. م الف:4350 شــعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره دو()105 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/457 در خصوص پرونده کالسه 960174 ش 11 خواهان رسول صادقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه بــه طرفیت بهزاد اعتماد تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
96/04/11  ســاعت 10/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شمالی 
نبش چهار راه وکال شورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:4385 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()110 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/460 شــماره صــادره: 1396/43/363451 - 1396/2/17 نظر به اینکه ســند مالکیت 

316940 پالک ثبتی شــماره 2764 فرعی از 28 اصلی واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان 
ذیل ثبت 39000 در صفحه 30 دفتر امالک جلد 740 به نام آقایان سعید رئوفی نسبت به 
یکدانگ و نیم مشاع، رحمت اله سلطانی نسبت به ســه دانگ مشاع و حمید رئوفی نسبت 
به  یکدانگ و نیم مشــاع از ششدانگ می باشد که طی ســند انتقال شماره 8070 مورخه 
93/3/24 دفتر 355 به آنها انتقال گردیده اســت و بموجب اسناد رهنی شماره 167481 
مورخه 93/4/5 و 167482 مورخه 93/4/21 دفتر 15 در رهن بانک ســامان قرار گرفته 
و ســپس بموجب نامه شــماره 204021/3169 مورخــه 95/3/3 و 201024/15387 
مورخه 95/10/4 اداره وصول و اجــرای مالیات اصفهان مالکیت رحمت اله ســلطانی 
بازداشت می باشد سپس رحمت اله سلطانی مالک ســه دانگ مشاع از ششدانگ با ارائه 
درخواســت کتبی به شــماره وارده 25001666 مورخه 96/1/21 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره: 10589 مورخه 96/1/17 به گواهی 
دفترخانه 337 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد. بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 5302 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )313 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/469 درخصوص پرونده کالســه 960093 ش ح 15 خواهان محمد علیجانی با وکالت 
مصطفی نیکوروان دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلغ یکصد میلیــون ریال به طرفیت 
حســین دهقانی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/04/12 ساعت 5/30 
عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد - اول خیابان ارباب - روبروی 
مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور در وقت رســیدگی، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 خواهد شــد. م الف: 4361 شعبه 15 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان

 )مجتمع شماره یک()135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610463637100004 درخواســت:  شــماره   2 /475
9509983637100939 شــماره بایگانی شــعبه: 951452 ابالغ وقت دادرسی خواهان 
عاطفه آخوندی فرزند مرتضی با وکالت علی نیک پور دادخواســتی به طرفیت 1- زینب 
آخوندی 2- کبری آخونــدی 3- صغری آخوندی 4- زیور آخونــدی فرزندان محمد و 
به خواســته الزام به انتقال رسمی سهم االرث 2- صدور دســتور موقت بانضمام کلیه 
خسارات قانونی تسلیم این دادگاه نموده که به کالسه 951452 ع ثبت و برای روز شنبه 
مورخ 1396/4/17 ساعت 9/30 صبح وقت رســیدگی تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی درج می گردد 
تا خواندگان مذکور از تاریخ انتشــار آگهی ظرف نظر یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود واال تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 42 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار)159 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/445 - 18/96 ش 1- 1396/3/17 آقــای قربانعلی قاســم پور انارکی فرزند حســین 
دادخواســتی به طرفیت خواندگان 1- حمیدرضا کالنتر چاهوکی فرزند ادم 2- حسین 
افضل جندقی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 268358 مورخ 78/8/12 به 
مبلغ یک میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به این شورا تقدیم 
که طی کالسه 18/96 ش 1 ثبت و پس از اجرای تشریفات قانونی وقت رسیدگی آن برای 
تاریخ 96/4/21 ســاعت 6:30 بعدازظهر تعیین و نظر به اینکه آدرس خوانده ردیف اول 
مجهول المکان اعالم گردیده مراتب به درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی یک نوبت آگهی می گردد تا خوانده فوق الذکر جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به این شــورا مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت دفاع از خود 
حضور به هم رساند.م الف: 76 شعبه اول حقوقی شــورای حل اختالف خور و بیابانک 

)مجتمع شماره یک()150 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/449 در خصوص پرونده کالســه 951605 ش 5 خواهان بانک ملت به مدیریت عاملی 
هادی اخالقی با وکالت میترا بهرامی  دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مجتبی 
کریمی 2- حســین پابرجا تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
96/04/11  ساعت 8 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:4389 شعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 
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 حمله هکری بی سابقه 
به ۹۹ کشور جهان آسیب زد

مرورگر وب بومی تولید می شود

شارژ سریع گلکسی اس 8، هنگام 
روشن بودن نمایشگر عمل نمی کند

با همکاری مایکروسافت ساخته می شود؛

ساعتی که لرزش دست مبتالیان 
به پارکینسون را کم می کند

از روز جمعه حمالت ســایبری بــی ســابقه ای در کل جهان با 
سوءاستفاده از نشــت اطالعات از آژانس امنیت ملی آمریکا آغاز 

شده است.
به گزارش بیزینس اینســایدر، ماجرا از آنجا آغاز شد که چند ماه 
قبل یک گروه هکری، روش های مورد استفاده آژانس امنیت ملی 
آمریکا برای نفوذ به رایانه ها و سرقت اطالعات از آنها را افشا کردند. 
این امر منجر به آن شد که برخی آسیب پذیری های سیستم عامل 
ویندوز نیز که توسط آژانس امنیت ملی آمریکا به منظور جاسوسی 
سایبری و حمله به شــبکه های رایانه ای مورد سوءاستفاده قرار 

می گیرد، افشا شود.
حاال عده ای هکر با سوءاســتفاده از همین اطالعات، یک باج افزار 
طراحی کرده اند کــه داده های کاربــران را قفل کــرده و برای 
دسترســی مجدد به آنها طلب پول می کند. بــاج افزار مذکور در 
حداقل ۹۹ کشــور جهان مشاهده شــده و در کشورهای مختلف 

آسیایی، آمریکایی و اروپایی ایجاد  مشکل کرده است.
ازجمله ســازمان های مهمی کــه به دنبال این حمالت آســیب 
دیده اند، می توان به ســازمان ملی بهداشــت آمریکا، شــرکت 
 FedEx مخابراتی دولتی تله فونیکای اســپانیا و شرکت مشهور
اشاره کرد. حمالت یاد شده در انگلیس تا بدان حد پیش رفت که به 
تعطیلی بیمارستان ها انجامید و برخی عمل های جراحی را نیز لغو 
کرد. همچنین پزشکان و پرســتاران در این بیمارستان ها مجبور 

شدند به استفاده از قلم و کاغذ روی آورند.
طراحان بدافزار مذکور که WannaCry نام دارد، برای باز کردن 
قفل رایانه ها حداقل ۳۰۰ دالر درخواست کرده اند. مایکروسافت 
برای رفع حفره های امنیتی افشا شده توسط هکرها وصله هایی را 
عرضه کرده؛ اما کاربرانی که این وصله ها را نصب نکرده اند، به طور 

جدی در معرض خطر هستند.

دبیر شــورای راهبری طرح جویشــگر بومی، از برنامــه ریزی و 
سیاستگذاری برای ایجاد و بومی سازی مرورگر وب ایرانی در رده 
مرورگرهای بیــن المللی مانند فایرفاکس، اینترنت اکســپلورر و 

کروم خبر داد.
علیرضا یاری، با اشــاره به برگزاری نشســت پنجاه و سوم شورای 
راهبری جویشــگر بومی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران، اظهار 
داشــت: پروژه »مرورگر بومی وب« یکی از زیرپــروژه های طرح 
جویشگر بومی است که در این جلســه، نتایج و خروجی های آن 

تشریح و بررسی شد.
وی با بیان اینکــه مرورگر ایرانی شــبیه ســرویس دهنده های 
فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر، کروم و امثال اینها خواهد بود اما قرار 
است به صورت بومی باشد، تاکید کرد: تمامی موتورهای جست وجو 
در اکوسیستم خود یک مرورگر نیز دارند و براین اساس ما در پروژه 

»جویشگر بومی«، پروژه »مرورگر بومی« را نیز دیده ایم.

فناوری شارژ ســریع در گوشی هوشمند گلکســی اس 8 دارای 
محدودیت بوده و هنگام روشن بودن صفحه نمایش عمل نمی کند.

فناوری شارژ سریع )Fast charge(، یکی از ویژگی هایی است 
که در گوشی های هوشمند جدید به یک استاندارد بدل شده است؛ 
بنابراین جای تعجب نیست که شاهد استفاده از فناوری شارژ سریع 
در گوشی هوشمند گلکسی اس 8 سامسونگ باشیم. همان طور که 
اطالع دارید، گوشی های قبلی شــرکت سامسونگ نیز به فناوری 

یادشده مجهز بودند.
با این حال، محدودیتی در فناوری شارژ سریع گلکسی اس 8 وجود 
دارد که برای سامسونگ یک پسرفت محسوب می شود. طبق گفته  
کاربران در وب سایت Phandroid، شــارژ سریع گلکسی اس8 
فقط زمانی عمل می کند که صفحه نمایش گوشــی هوشمند در 
حالت خاموش باشــد. به این معنی که اگر همزمان با بهره مندی 
از ویژگی های گوشی سامسونگ، خواستار شــارژ سریع دستگاه 
باشید، نمی توانید از گوشی هوشمند محبوب خود استفاده کنید 
و در صورت استفاده از آن، زمان شــارژ دستگاه به میزان شارژ در 

حالت عادی طول خواهد کشید.

یک شرکت فناوری، نوعی ساعت مچی ساخته که قادر است لرزش 
دست افراد مبتال به پارکینسون را کم کند.

به گــزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از دیجیتال ترندز، شــرکت 
مایکروســافت ساعتی ســاخته که از لرزش دســت مبتالیان به 
پارکینسون می کاهد. این ساعت با کمک به یک بیمار پارکینسونی 
 Emma Watch به نام »اما« ســاخته شــده و به همین دلیل

نامگذاری شده است.
» اما واچ« ارتعاشــات ریزی را به مچ دســت صاحب خود ارسال 
می کند که فرآیند میان مغز و دست را )که به لرزش منجر می شود( 
مختل می کند. تاکنون فقط نمونه اولیه این محصول ساخته شده 
اما برنامه نویسان مایکروسافت مشــغول همکاری با محققان مغز 
و اعصاب هســتند تا آن را روی گروه کوچکی از بیماران  مبتال به 
پارکینســون آزمایش کنند. نمونه اولیه این ساعت در کنفرانس 

Microsoft build ۲۰۱۷  به نمایش درآمده است.

علم پژوهی

برخی از افراد که در روز به آسمان نگاه می کنند گاهی 
انتظار دیدن ماه تابان را در آســمان روز ندارند. انگار 
خورشــید باید در روز بتابد و ماه در شب. واقعیت اما 

چیز دیگری است.
 برای روشن شدن این موضوع که چرا می توانیم در روز 
هم ماه را در آســمان ببینیم، باید به چگونگی گردش 
ماه به دور زمین و هندسه حرکت آن توجه کنیم. ماه 
در شــب های مختلف در زمان هــای مختلفی طلوع و 

غروب می کند.
در ابتدای ماه قمری، ماه و خورشید به یکدیگر نزدیک 
هســتند و تقریبا با هم طلوع و غروب می کنند. اما به 
دلیل حرکت مداری ســریع ماه، این جرم آسمانی در 
روزهای بعدی ماه قمری به سرعت از خورشید فاصله 
می گیرد و تقریبا هر شب، کمتر از یک ساعت )حدود 

۵۰ دقیقه ( دیرتر غروب می کند.
ماه تربیع اول حوالی ظهر از افق شرقی طلوع می کند 
و تا نیمه شــب در آســمان قرار دارد و در بعداز ظهر، 
مشــاهده  پذیر اســت اما ماه بدر، همزمــان با غروب 
خورشید طلوع می کند و در هنگام طلوع خورشید، در 
افق غربی غروب می کند. وقتی ماه در حالت تربیع دوم 
است، حوالی نیمه شــب طلوع می کند و پس از طلوع 
خورشید نیز همچنان باالی افق قرار دارد. این چرخه 
تا زمانی ادامه دارد که ماه به روزهای آخر تقویم قمری 

ماهانه اش نزدیک می شود.
عالوه بر ماه که می توان بعضی روزها آن را در آســمان 
همراه با خورشید رصد کرد، برخی ســیارات پر نور و 
حتی یکی دو ســتاره پرنور آســمان را نیز می توان در 
 نور روز با کمی جست وجو و اســتفاده از دوربین های

کوچک مشاهده کرد.
 ســیاره  زهره یا ناهید و سیاره  مشــتری، دو سیاره ای 
هســتند که در روز هم می توانند رصد شــود. ستاره 
شــعرای یمانی )شباهنگ( نیز به ســبب پر نور بودن 

رصدپذیر است.

فناورانه

شرکت »HelloEar« نامی آشنا در عرصه تولید محصوالت صوتی گران قیمت و 
با کیفیت به حساب می آید. هدفون های جدید این شرکت عالوه بر آنکه نخستین 
نمونه از این محصول از جنس فلز مایع هستند، بهتر از هر هدفون دیگری در فضای 

گوش شما جای می گیرند.
به لطف ارگونومی باال، صدای تولیدی توسط این محصول، با کاهش حجم قابل 

توجهی از اصوات مزاحم محیطی به گوش کاربر خواهد رسید.
محصول مورد بحث از آلیاژی شامل ۹۲/۵درصد نقره خالص، ساخته و در تولید آن 
از روش ریخته گری با لیزر استفاده شده است. در این روش می توان اسکنی سه 
بعدی از فضای بیرونی گوش افراد، تهیه و هدفون متناسب با آن را به طور مستقیم 
پرینت کرد. گرچه این هدفون ها از فلز ساخته خواهند شد، اما بر طبق ادعای 

HelloEar، هر کدام از آنها تنها ۱۵ گرم وزن خواهند داشت.
HelloEar هدفــون های جدیــدش را در دو مدل با نام هــای »Monet« و 
»Gauguin« و به ترتیب با قیمت های ۲۴۹۹ و ۳۶۹۹ دالر روانه بازار خواهد 
کرد. مدل اول از یک درایور ۶ تایی و مدل دوم از مجموعه درایور ۱۲تایی برخوردار 

خواهد بود.

 با ارگونومیک ترین هدفون های دنیا 
از جنس فلز مایع آشنا شوید

برای تناسب اندام؛

ترازوی هوشمندی که آواتار سه بعدی می سازد

دستگاه های ردیاب سالمتی به صاحبان خود کمک می کنند وزنشان را تحت 
کنترل داشته باشند. اما این دستگاه ها نمی توانند به طور دقیق نشان دهند 
چه بخش هایی از بدن چربی اضافه دارند یا کدام بخش ها چربی از دســت 
داده اند. اکنون محققان به کمک فناوری اسکن سه بعدی بد، از کاربر، آواتار 
مجازی ۳۶۰ درجه می ســازند و ترکیب بدنی فرد را به او نشان می دهند. 
به این ترتیب او به طور دقیق می تواند مســیر تناسب اندام خود را ردیابی و 
اصالح کند. این دستگاه که Shape Scale  نام گرفته، در حقیقت ترکیب 
یک ترازو همراه اسکنری است که با بازوی روباتیک به آن وصل شده است. 
اسکنر دور بدن کاربر می چرخد و عملیات اسکن را انجام می دهد. دقت این 

دستگاه در حد میلی متر است.
ترازوی هوشمند همچنین دارای حســگرهای نوری است که آواتار مجازی 
کاربر را روی اپلیکیشن مخصوص در تلفن هوشمند برای او نمایش می دهد. 
این حســگرها باالی بازوی روباتیک قرار دارند و صدها عکس از بدن کاربر 
می گیرند؛ همچنین نوعی بازخورد صوتی از پیشرفت کاربردر فرآیند کاهش 
وزن فراهم می کنند. بقیه اطالعات نیز در اپلیکیشــن دستگاه نمایش داده 

می شوند.

چین قصد دارد در فضا شهاب سنگ شکار کند و به مدار ماه بفرستد. این کشور 
در مرحله بعد قصد دارد مواد معدنی شــهاب ســنگ ها را نیز استخراج کند. 
»یی پیجیان« مدیر و طراح برنامه »اکتشاف در ماه «در چین اعالم کرده است که 
هدف اصلی، بررسی فلزات و مواد معدنی شهاب  سنگ یا استفاده از آن به عنوان 
زیربنای ایستگاه فضایی است. درهمین راســتا او به رسانه های داخلی چین 
اعالم کرد نخستین گروه از فضاپیماهای جست وجوگر شهاب سنگ، احتماال 
در ۲۰۲۰ فعالیت خود را آغاز کنند. براســاس این برنامه، فضاپیمایی سطح 
شهاب سنگ را هدف گرفته و چند تقویت کننده موشکی را به سمت آن پرتاب 
می کند و ســپس آن را به مدار ماه می فرستد. همچنین روبات ها مسئولیت 

جست وجوی مواد معدنی شهاب سنگ و ارسال آنها به زمین را بر عهده دارند.
 وی تخمین زده است که حداقل ۴۰ سال طول می کشد تا چین بتواند فناوری و 

زیربنای الزم برای جست وجو و کاوش یک شهاب سنگ را ایجاد کند.
با این وجود پیجیان اشاره کرد شهاب سنگ های نزدیک به زمین دارای درصد 
زیادی از فلزات گرانبها هستند و همین امر هزینه باال و ریسک مالی این برنامه 

را توجیه می کند.

برنامه بلند پروازانه فضایی؛

چین، شهاب سنگ شکار می کند

هوش سنج

شیب پشت بامی در طرف شرق ۶۰ درجه و در سمت 
غرب ۳۰ درجه است. مرغ نری روی این پشت بام تخم 

می گذارد. تخم به کدام طرف می افتد؟!

بــا جمع هر عــدد به عالوه 
۴، عدد آخــر۷۲ خواهد 

بود. عدد اول به عالوه 
شــش، عدد دوم به 
عالوه ده و به همین 
ترتیب تا بیست و دو.

  معمای شماره 2136

  جواب معمای شماره 2135

با پیشــرفت تکنولوژی و ظهور شــبکه های اجتماعی 
خالق و نوآوری چون تلگرام، روبات ها نیز هر روز شکل و 
 رنگ تازه ای به خود می گیرند. امروز قصد داریم روبات 
novlerbot@ را برایتان معرفی کنیم که جست وجو 
در میان کتاب های مختلف و انتخاب رمان های جذاب 
و درگیر کننده از میان آنها را برای شما راحت تر از قبل 

می کند.
 برای دسترســی بــه این روبــات کافی اســت از آیدی

 novlerbot@ استفاده کرده یا روی این لینک کلیک 
کنید.

با باز شــدن صفحه روبــات روی start/ کلیک کنید. با 
انجام این کار روبــات اطالعات مورد نیــاز را در اختیار 
شــما قرار می دهد. این روبات قادر است ضمن معرفی 
رمان های گوناگون و جذاب، نقل قول های تصادفی را نیز 

از کتاب های مختلف برای کاربر ارسال کند.

برای آنکه این روبات رمان های مختلف را به شما پیشنهاد 
دهد، از طریق منوی تعبیه شــده در NovlerBot روی 
گزینه »پیشنهاد روبات« ضربه بزنید. پس از آن نیز باید 
از میان گزینه های مجموعه رمان ها و پیشــنهاد رمان، 

براساس موضوع یکی را به دلخواه انتخاب نمایید.
در صورت انتخاب گزینه اول می توانید بهترین رمان های 
ایران و جهان، مجموعه رمان های عاشــقانه و همچنین 
مجموعه داستان های برگزیده اُ.هنری را از طریق وبسایت 
این سرویس مشاهده کنید. با انتخاب گزینه دوم نیز روبات 
مذکور در دسته های گوناگون تاریخی، فانتزی، جنایی، 
درام و... پیشنهادات جذابی برای شما ارسال خواهد کرد.

عالوه بر این اگر دلتان می خواهد نقل قول های تصادفی را 
از کتاب های مختلف بخوانید، کافی است از طریق منوی 
اصلی NovlerBot روی گزینه »نقل قول های تصادفی« 
کلیک کنید. بازی تلگرامی حدس نویسنده نیز یکی دیگر 
از خدمات مفرحی است که این روبات به کاربران خود ارائه 
می نماید.شما می توانید برای استفاده از این روبات آدرس  

@NovlerBot   را در تلگرام خود وارد کنید.

معرفی NovlerBot؛  

روباتی برای رمان دوستان فارسی زبان

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

چرا گاهی در یک روز، هم ماه 
دیده می  شود و هم خورشید؟

خالقان MP3 در حال بازنشسته کردن این فرمت هستند
بی شک MP3 به دلیل حجم مناسب و پشتیبانی شدن توسط بیشتر پخش کننده ها، یکی از 
 MP3 محبوب ترین فرمت های صوتی است. ولی روزگار این فرمت در حال پایان است و خالقان

اعالم کرده اند که به تمامی پتنت های مرتبط با این فرمت خاتمه می دهند.
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زومیت: اگر در معرض تابش رادیواکتیو قرار بگیرید، چه بر سر بدنتان خواهد آمد؟
اگر اهل سینما یا کتاب های مصور باشید، احتماال با داستان هایی که در آن شخصیت اصلی پس از قرار گرفتن در معرض تابش رادیواکتیو، زندگی اش دگرگون 

می شود، آشنا هستید. در این داستان ها، این افراد بیمار نمی شوند؛ بلکه در عوض قدرت هایی خارق العاده به دست می آورند. متاسفانه زندگی واقعی این قدرها 
هم شگفت انگیز نیست. تابش رادیواکتیو منجر به سرطان و تومور می شود و به انسان قدرت های فراطبیعی نمی دهد؛ یا اینکه انسان را تبدیل به موجودات 

غول پیکر نمی کند.
تابش های رادیواکتیو انسان را شگفت انگیز نمی کند؛ او را می کشد.

بسیاری از ما این را می دانیم. اما تابش رادیواکتیو چگونه بر بدن انسان اثر می گذارد؟ پاسخ این سوال در چگونگی عملکرد تابش رادیواکتیو نهفته 
است. هر تابش رادیواکتیوی شما را نمی کشد؛ تابشی که باید نگران آن باشیم، تابش یونیزه کننده است که توسط نیروگاه های هسته ای، ستاره ها، 

سیاه چاله ها و تعدادی دیگر از منابع تولید می شود. آژانس حفاظت محیط زیست )EPA( اشاره می کند که مواد یونیزه کننده  این گونه نامیده 
می شوند؛ زیرا آن قدر انرژی دارند که می توانند پیوندهای شیمیایی را شکسته و الکترون ها را از اتم ها به بیرون پرتاب کنند.

به بیان ساده تر، تابش بر عملکرد سلول ها اثر می گذارد و باعث می شود جهش های نامناسبی در آنها رخ دهد. EPA گزارش می دهد که چرا 
تابش رادیواکتیو برای سلول های ما خطرناک است:

این تابش ها معموال فرآیندهای طبیعی ســرعت رشد و جایگزینی ســلول ها را کنترل می کنند. آنها فرآیندهای بدن برای بهبود و 
جایگزینی بافت صدمه دیده را نیز کنترل می کنند. هر آسیبی که در سطح سلولی یا مولکولی رخ دهد، می تواند فرآیندهای کنترلی 

را مختل کرده و منجر به رشد غیرقابل کنترل سلول ها و سرطان شــود. به همین دلیل است که توانایی تابش یونیزه کننده در 
شکستن پیوندهای شیمیایی در اتم ها و مولکول ها، عاملی سرطان زا محسوب می شود.

میزان این تاثیر به زمان قرارگیری و سطح تابش بستگی دارد. واحد گریز )Gy( برای اندازه گیری دوز جذب شده از تابش 
رادیواکتیو به کار می رود. مثال تابش اشعه ایکس، تابش بسیار کمی است. هر یک گریز با یک سیوت است و هر میلی سیوت 

برابر با یک هزارم سیوت است. اما در معرض چه سطحی از تابش نباید قرار گیرید؟
فرض کنید یک شمارشگر گایگر در دست دارید. وقتی شمارشگر شــما عددی بین ۱ تا ۴ گریز را نشان داد، باید 

سریعا از آن منطقه دور شوید. در چنین ســطحی از تابش، سلول های خونی می میرند. برای آنکه مطمئن شوید 
زنده می مانید و هیچ اثر جانبی شما را تهدید نخواهد کرد، احتیاج به انتقال خون خواهید داشت. وقتی میزان 

تابش از ۲ گریز بیشتر می شود، ظاهر شــما مانند یک فرد آفتاب سوخته خواهد شد و پوستتان نیز خشک 
می شود و می میرد.

چنین تابشی به آرامی پوست شما را خواهد کند! تابش بین ۴ تا 8 گریز، اگر پس از آن درمانی صورت 
نگیرد، مرگ آور خواهد بود. حتی اگر درمانی هم صورت پذیرد، بروز سرطان قطعی است. تابش ۱۰ 

گریز شما را در عرض چند روز خواهد کشت.
تابش رادیواکتیو یونیزه کننده، اتم ها را به رادیکال های آزاد تبدیل خواهد کرد. این گونه اتم ها 

یک الکترون را از دست داده و به شدت واکنش پذیر هســتند. این اتم ها می خواهند کمبود 
الکترون خود را جبران کنند؛ بنابراین واکنشی زنجیره ای را با شکستن پیوندهای شیمیایی 

و با هدف به دست آوردن الکترون در ســلول های بدن آغاز می کنند. این واکنش های 
زنجیره ای تمامی سلول ها و DNA را هدف قرار داده و به آنها آسیب وارد می کند.

تاثیر دوزهای مختلف تابش بر بدن به شرح زیر است:
۰.۰۰۰۷-۰.۰۰۲: این دوز دریافتی تابش در سال در شرایط معمول است.

۰.۰۵ : این دوز، بیشینه  تابش قابل قبول در سال در موقعیت های خاص است.
۰.۱ : در این سطح از تابش، احتمال جهش ژن ها دو برابر می شود.

۱ : این دوز از تابش باعث بیماری تشعشع حاد می شود.
۳-۵ : بدون درمان، ۵۰ درصد افراد در اثر اختالل در ســلول های مغز 

استخوان طی یک تا دو ماه می میرند.
۱۰-۵۰ : یک تا دو هفته پس از قرار گرفتن در معرض تابش، مرگ 

به سبب صدمات وارده به دستگاه گوارش رخ خواهد داد.
۱۰۰ : در طول چند ســاعت تا چند روز پس از تماس، مرگ 

به سبب آسیب به سیستم عصبی مرکزی رخ خواهد داد.
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 مفاد آرا )نوبت اول(
"آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  "
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1. رای شماره 52422-1394/11/30 هیأت ســوم آقاي منصورشهبازی دستگرده به 
شناســنامه شــماره 415 کدملي 1285788516 صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 74.10 مترمربع از پالک شماره450 فرعی27 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی محمود 

تنهائی
2. رای شماره 1900-1395/01/31 هیأت سوم  آقاي علی قائدی حیدری به شناسنامه 
شماره 31 کدملي 1288819374 صادره اصفهان فرزند اکبرنسبت به ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 84.43 مترمربع از پالک شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عباسعلی نجفی
3.رای شماره 9128-1395/04/27 هیأت اول اقای حمیدرضا کاظمی رنانی  به شناسنامه 
شماره 1778 کدملي 1290601437  صادره خمینی شــهر  فرزند غالمرضا ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 239/94  مترمربع از پالک شماره 3116  فرعی از 18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ناصر سالمت ازموردثبت 

صفحه 217 دفتر 459 امالک
4. رای شماره 12108-1395/05/23 هیأت دوم اقای مهدی مجتبی   به شناسنامه شماره  
2758  کدملي  1285059964  صادره اصفهان  فرزند عبدالحسین ششدانگ ساختمان  به 
مساحت  130/50  مترمربع از پالک شماره 298 فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 206 دفتر 915 امالک
5. رای شماره 12957-1395/05/27 هیأت اول اقای محمد جوزانی   به شناسنامه شماره 
25  کدملي 1290297835  صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم  ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 18/57  مترمربع از پالک شماره 360 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ابوالقاسم جوزانی ازموردثبت صفحه 

5 دفتر 287 امالک
6. رای شماره 19228-1395/07/17 هیأت دوم خانم فریبا هاشم زاده درچه عابدی  به 
شناسنامه شماره  2216  کدملي  1289423725  صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
ساختمان  به مســاحت 244/16  مترمربع از پالک شــماره 228  فرعی از 9  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی ســیداکبر حسینی 

بهارانچی ازموردثبت صفحه 177 دفتر 37 امالک
7. رای شماره 17563-1395/06/31 هیأت سوم خانم عزت سلیمی   به شناسنامه شماره 
164    کدملي  1828854042  صادره  خرمشــهر  فرزند تقی  ششدانگ یک باب خانه   به 
مساحت 119.83  مترمربع از پالک شــماره   104  فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی    ازموردثبت صفحه   69     دفتر  

623     امالک
8. رای شماره 20103-1395/07/27 هیأت اول اقای محمد خانیان  به شناسنامه شماره  
1897  کدملي  1283515601  صادره اصفهان  فرزند  حیدر نســبت به چهار دانگ ونیم 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  129/19  مترمربع از پالک شماره 258  فرعی 
از  36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

رضا شریفی ولدانی
9. رای شماره 20102-1395/07/27 هیأت اول خانم نسرین عباسی ولدانی  به شناسنامه 
شماره  104  کدملي  1293219428  صادره خمینی شهر  فرزند  حمید نسبت به یک دانگ 
ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  129/19  مترمربع از پالک شماره 258  
فرعی از  36  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک 

رسمی رضا شریفی ولدانی
10. رای شماره 20041-1395/07/27 هیأت اول آقاي محمد نصرآزاداني به شناسنامه 
شماره 1185 کدملي 1282926985 صادره اصفهان فرزند اکبر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 259/20 مترمربع از پالک شماره 159 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه   223     دفتر  399     امالک
11. رای شماره 20107-1395/07/27 هیأت اول اقای مجید باور  به شناسنامه شماره  
220  کدملي  2992029221  صادره کرمان  فرزند  محمدحسین  ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  282/50  مترمربع از پالک شماره 1142  فرعی از  28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 501 دفتر 350 امالک
12. رای شــماره 19637-1395/07/24 هیأت دوم اقای محمدعلی عســگری رنانی   به 
شناسنامه شماره  94  کدملي 1290130396  صادره خمینی شهر  فرزند  رحیم  ششدانگ 
ساختمان  به مســاحت  137/50  مترمربع از پالک شماره 760   فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج رحیم عسگری 

رنانی ازموردثبت صفحه 300 دفتر 20 امالک
13. رای شماره 23043-1395/08/29 هیأت اول آقاي رضا غفاري به شناسنامه شماره 
4 کدملي 6219810503 صادره فریدن فرزند علي در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان تجاری  به مساحت    32   متر مربع پالک شماره   67    اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضوان برزمهری
14.رای شماره 23044-1395/08/29 هیأت اول آقاي غفار غفاري به شناسنامه شماره 
361 کدملي 6219306422 صادره بوئین و میاندشــت فرزند علي در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان تجاری  به مساحت    32  متر مربع پالک شماره   67    اصلی 

واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضوان برزمهری
15. رای شماره 23191-1395/09/02 هیأت اول آقاي علي کریمي علویجه به شناسنامه 
شماره 32 کدملي 1091929297 صادره علویچه فرزند حسن ششدانگ یک باب ساختمان 
تجاری مسکونی  به مساحت    90    متر مربع پالک شماره    68   اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیــت محمدعلی زارع بهرام آبادی صفحه 

93 دفتر 48 امالک
16. رای شــماره 24264-1395/09/14 هیأت دوم خانم صغرا جــان نثاري الداني به 
شناسنامه شماره 22 کدملي 1290218722 صادره اصفهان  فرزند احمد در  13 و پنجاه 
و نه هفتاد و سوم حبه مشــاع از 72 حبه   ششدانگ یک باب ســاختمان به استثناء بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت  245.27    متر مربع پالک شماره  359  فرعی از 7   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 350 و 14 و 352 و 

355  دفاتر 17 و 552 و 680 امالک
17. رای شــماره 24265-1395/09/14 هیــأت دوم  آقاي قربانعلي نصــر آزاداني به 
شناسنامه شماره 43 کدملي 1290121958 صادره خمینی شهر فرزند حسین در  58 و  
چهارده هفتاد و سوم حبه مشاع از 72 حبه   ششدانگ یک باب ساختمان به استثناء بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت  245.27    متر مربع پالک شماره  359  فرعی از 7   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 350 و 14 و 352 و 

355  دفاتر 17 و 552 و 680 امالک
18. رای شماره 21652-1395/08/11 هیأت سوم آقای محمد علی شاه سنایی گنیرانی  به 
شناسنامه شماره 38 کدملي 1290169454  صادره خمینی شهر  فرزند رحیم ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 256.68 مترمربع از پالک شماره 6  فرعی از  21  اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق  از سند شماره 9945 

مورخ 91/2/21 دفترخانه 371 اصفهان
19. رای شماره 24064-1395/09/13 هیأت ســوم آقای رضا عسکریین دشت چی  به 
شناسنامه شماره 28190 کدملي 1280278838 صادره اصفهان فرزند عباس      ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 145.68  مترمربع از پالک شماره    16  فرعی از 10 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق  ازموردثبت صفحه 

25 و 28  دفتر 33  امالک
20. رای شــماره 23141-1395/09/01 هیأت اول خانم منصوره باهران به شناسنامه 
شــماره 726 کدملي 1285647701 صادره اصفهان فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت   148.51     متر مربع پالک شماره    67   اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 53237 مورخ 91/12/3  

دفترخانه 79 اصفهان
21. رای شــماره 23142-1395/09/01 هیأت اول آقاي احمد جوزچي به شناســنامه 
شــماره 33845 کدملي 1282265911 صادره اصفهان فرزند رضا سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    148.51    متر مربع پالک شماره    67   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بشماره سند 37600 مورخ 87/10/12 

دفترخانه 79 اصفهان
22. رای شماره 25868-1395/09/30 هیأت اول خانم طلعت ترکان به شناسنامه شماره 
9326 کدملي 1283202581 صادره اصفهان  فرزند حسن در  ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 73.35 متر مربع پالک شــماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت صغری یزدخواستی
23. رای شــماره 25875-1395/09/30 هیــأت اول آقــاي رمضان وهابــي رناني به 
شناســنامه شــماره 44780 کدملي 1280338539 صــادره اصفهــان فرزند رضا در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  184.56 مترمربع پالک شماره 3312  فرعی از 
18 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

244 دفتر 811 امالک
24. رای شــماره 25761-1395/09/28 هیأت اول آقاي بیژن بلوچستاني به شناسنامه 
شــماره 192 کدملي 1288820984 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت  105.63  متر مربع پالک شماره 241  فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند شــماره 10339 مورخ 82/4/22 

دفترخانه 106 اصفهان
25. رای شماره 25992-1395/10/01 هیأت اول آقاي محسن رجبي به شناسنامه شماره 
11178 کدملي 1283220083 صادره اصفهان فرزند حسن در 36/2 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مســاحت  153.60 متر مربع پالک شماره  3582 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 248 دفتر 679 امالک
26. رای شماره 25991-1395/10/01 هیأت اول خانم لیال اله دادیان به شناسنامه شماره 
1476 کدملي 1110829612 صادره فالورجان فرزند مصطفي در  17/9 حبه مشــاع از 
72 حبه  ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت  153.60 متر مربع پالک شماره  
3582 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 248 دفتر 679 امالک
27. رای شماره 25990-1395/10/01 هیأت اول خانم اشرف رفیعي رناني به شناسنامه 
شماره 188 کدملي 1290074992 صادره اصفهان فرزند عباس در 17/9 حبه مشاع از 
72 حبه  ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت  153.60 متر مربع پالک شماره  
3582 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 248 دفتر 679 امالک
28. رای شماره 24840-1395/09/17 هیأت ســوم آقای امیر حسین زمان وزیری   به 
شناسنامه شماره 144  کدملي 1284739309 صادره اصفهان فرزند تقی           ششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت   137 مترمربع از پالک شــماره فرعی از 68  اصلی واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عزیزاله زارع بهرام آبادی
29. رای شماره 24116-1395/09/13 هیأت سوم آقای نصرت اله اله یاری  به شناسنامه 
شماره 1 کدملي 6219745426 صادره فریدن فرزند علی اصغر ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 140.80 مترمربع از پالک شماره فرعی از67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محمد شاه عالئی
30. رای شــماره 24760-1395/09/17 هیــأت دوم آقاي مرتضــي آقاابراهیمیان به 
شناسنامه شماره 93 کدملي 1284410269 صادره  اصفهان فرزند مهدي در  ششدانگ 
یک باب ساختمان کارگاه به مســاحت 483متر مربع پالک شــماره  3158فرعی از 18   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت صفحه 528 

دفتر 209 امالک
31. رای شــماره 26316-1395/10/05 هیأت دوم خانم زهرا شاه پرست به شناسنامه 
شماره 2 کدملي 5499310025 صادره تیران فرزند محمد در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 140 متر مربع پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهــان از مالکیت عبداله محمدی کوجانی مــورد ثبت صفحه 268 الی 271 

دفتر 54 امالک
32. رای شــماره 26285-1395/10/04 هیــأت دوم آقــاي بهرام کاظمــي زهراني به 
شناسنامه شــماره 985 کدملي 1283259052 صادره  خمینی شــهر فرزند مهدي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 156.06متر مربع پالک شماره 315 فرعی از 6 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت صفحه 179 

دفتر 272 امالک
33. رای شماره 24854-1395/09/17 هیأت دوم خانم معصومه جهانگیري به شناسنامه 
شماره 1504 کدملي 6219346688 صادره بوئین و میاندشت فرزند محمد در  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 73.37متر مربع پالک شماره 67   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت علی اصغر گلبان و 

خانم فرنیت  نخودیان
34. رای شماره 24855-1395/09/17 هیأت دوم آقاي علي اکبر جهانگیري به شناسنامه 
شماره 11 کدملي 6219822196 صادره فرزند عباس در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 73.37متر مربع پالک شماره 67   اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علی اصغر گلبان و خانم فرنیت  نخودیان
35. رای شماره 24849-1395/09/17 هیأت دوم  آقاي ابراهیم پرند به شناسنامه شماره 
1 کدملي 4172416561 صادره الیگودرز فرزند قلي در  ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 93.86 متر مربع پالک شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت خانم آغا  زارع بهرام آبادی
36. رای شماره 24244-1395/09/14 هیأت چهارم  خانم پریوش اسدی  به شناسنامه 
شماره  127 کدملي 1819288651 صادره آبادان فرزند مرتضی  ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت  125 مترمربع از پالک شــماره 2492  فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی نصرت خاشعی ورنامخواستی  

ازموردثبت صفحه 276 دفتر 514  امالک
37. رای شماره 25968-1395/09/30 هیأت چهارم  آقاي محمد رضا قاسمی رزوه  به 
شناسنامه شماره 4172  کدملي 5759249398  صادره چادگان فرزند رضا ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 142 مترمربع از پالک شماره فرعی از  68    اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ازسندشماره13354 مورخ 

94/5/22 دفترخانه 237 اصفهان
38. رای شماره 28501-1395/10/29 هیأت اول  آقاي احمد فوالدرکیان به شناسنامه 
شماره 4 کدملي 1290436096 صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ یک باب ساختمان 
مسکونی و تجاری به مســاحت 138.67 مترمربع پالک شماره 2634 فرعی از18 اصلی 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت رضا فوالدرکیان 

مورد ثبت صفحه 397 دفتر 352 امالک
39. رای شماره 27327-1395/10/13 هیأت ســوم  آقاي نصراله دهقانی ناژوانی       به 
شناســنامه شــماره 3        کدملي 1290038309         صادره اصفهــان      فرزند جبعلی        
ششدانگ یک باب خانه         به مساحت 138.00       مترمربع از پالک شماره  32    فرعی از  
1    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق    

ازموردثبت صفحه 409 و 320 دفترهای 399 و 477 امالک
40. رای شــماره 27588-1395/10/16 هیأت ســوم آقاي شــکراله حیدري جوني به 
شناســنامه شــماره 2036 کدملي 1282985108 صادره خمیني شــهر فرزند حســن 
درششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 215.36 مترمربع پالک شــماره718 فرعي از 25 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از ســند 135661 مورخ 

75/11/18 دفتر 7 اصفهان
41. رای شــماره 28155-1395/10/26 هیأت ســوم آقاي حمید مراثی به شناســنامه 
شماره 2241 کدملي 0045763364 صادره تهران فرزند فضل اله نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب خانه  به مساحت 74 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
2369 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در 

صفحات 26 و 560 دفاتر 526 و 1101 مالک می باشد
42. رای شماره 28156-1395/10/26 هیأت سوم خانم عذرا آراسته پور به شناسنامه 
شماره 112 کدملي 1284457338 صادره اصفهان فرزند عبدالرحیم نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب خانه  به مساحت 74 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
2369 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در 

صفحات 26 و 560 دفاتر 526 و 1101 مالک می باشد
43. رای شماره 27675-1395/10/18 هیأت سوم خانم طیبه فتحی رنانی  به شناسنامه 
شماره 0  کدملي 1130006557  صادره خمینی شهر فرزند علی  ششدانگ یک باب خانه 
به مســاحت 74.75 مترمربع از پالک شــماره 993 فرعی از  17 اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه  337 دفتر 381  امالک
44. رای شــماره 29422-1395/11/06 هیــأت دوم آقــاي عباس شــفیعي علویجه به 
شناسنامه شــماره 248 کدملي 1091899861 صادره نجف آباد فرزند امیرآقا در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان  به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت   
259/30   مترمربع پالک شــماره   68   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  بموجب سند 145171 مورخ 1383/10/26 دفترخانه 86 اصفهان
45. رای شــماره 29421-1395/11/06 هیــأت دوم خانم صغري شــفیعي علویجه به 
شناسنامه شماره 144 کدملي 1091967768 صادره نجف آباد فرزند میرزابابا در  سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان  به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت   
259/30   مترمربع پالک شــماره   68   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  بموجب سند 145171 مورخ 1383/10/26 دفترخانه 86 اصفهان
46. رای شماره 30107-1395/11/16 هیأت دوم آقاي سید محمد کلثومي به شناسنامه 
شــماره 2159 کدملي 0039441857 صادره تهران  فرزند رمضان در        ششدانگ یک 
باب   ساختمان   به مساحت   247/30  مترمربع پالک شماره     34 اصلي واقع در اصفهان 
بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 168940 مورخ 1392/12/27 دفترخانه 

86 اصفهان
47. رای شــماره 28690-1395/10/30 هیأت دوم آقاي حســنعلي نادري خسروي به 
شناسنامه شماره 187 کدملي 1290115621 صادره خمیني شهر فرزند محمدعلي در    
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  79/30    مترمربع پالک شماره  1042    فرعي از  
17  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت    صفحه 

559 دفتر 136 امالک
48. رای شماره 28696-1395/10/30 هیأت دوم آقاي احمد صبوري نیا به شناسنامه 
شــماره 1966 کدملي 1285895649 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در   ششدانگ یک 
باب    مغازه به مساحت  277/85    مترمربع پالک شماره  569    فرعي از  36  اصلي واقع 
در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ســند 118041 مورخ 1392/7/9 

دفترخانه 4 اصفهان
49. رای شــماره 28381-1395/10/28 هیــأت دوم آقاي غالمرضا عباســي ولداني 
به شناســنامه شــماره 905 کدملي 1283506009 صادره اصفهان فرزند نصراله در    
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  239/58    مترمربع پالک شماره   548   فرعي از 
36   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت      صفحه 
581 دفتر 195 اصفهان        با توجه به اینکه ســند مشاعی در رهن بانک قرار گرفته است 
و بانک نیز موافقت با صدور سند ششــدانگ نموده است لذا حقوق مرتهن در سند جدید 

قید گردد
50. رای شــماره 28387-1395/10/28 هیــأت دوم آقاي غالمرضا عباســي ولداني 
به شناســنامه شــماره 905 کدملي 1283506009 صادره اصفهان فرزند نصراله در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  163/90    مترمربع پالک شماره     548 فرعي از   
36 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 581 
دفتر 195  با توجه به اینکه سند مشاعی در رهن بانک قرار گرفته است و بانک نیز موافقت 

با صدور سند ششدانگ نموده است لذا حقوق مرتهن در سند جدید قید گردد
51. رای شماره 28676-1395/10/30 هیأت دوم آقاي غالمعباس بهرامي مرغملکي به 
شناسنامه شماره 4 کدملي 1971911852 صادره مسجد سلیمان فرزند درویشعلي در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت    77/48  مترمربع پالک شماره   544   فرعي 
از 27   اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان     از مالکیت 

ابوالقاسم کاظم زاده
52. رای شــماره 30647-1395/11/24 هیــأت اول دولت جمهوری اســالمی ایران به 
نمایندگی  دانشگاه علوم پزشــکي وخدمات بهداشــتي درماني اصفهان به شناسه ملی 
2030330000  ششدانگ یک باب ساختمان بهداری به مساحت 1305.10 مترمربع پالک 
شماره  3850 فرعی از18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت اسماعیل کبیری رنانی
53. رای شماره 30654-1395/11/24 هیأت اول شرکت ملی گاز ایران منطقه 2 اصفهان 
به شناسه  ملی 10101891781 ششدانگ یک واحد ایســتگاه فشار گاز   باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی به مســاحت 273 مترمربع پالک شــماره 499  فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 158 و 163 و 166 

دفاتر 493 و 515 امالک
54. رای شــماره 29689-1395/11/12 هیــأت اول  آقــاي علیرضا جوانــي جوني به 
شناسنامه شماره 16 کدملي 1290042535 صادره اصفهان فرزند محمد در    ششدانگ 
یک باب   خانه به مساحت    283/54  مترمربع پالک شــماره    3172 فرعي از 25   اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت آمنه شعبانی جاوانی
55. رای شــماره 27444-1395/10/15 هیأت چهارم آقاي حسین نصر اصفهاني )نام 
مالک بموجب توضیحات شناسنامه 30548-94/12/1 از قربانعلی به حسین تغییر یافت( 
به شناسنامه شماره 5 کدملي 1289992568 صادره اصفهان فرزند محمد در سه دانگ 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242 مترمربع پالک شــماره 56 فرعي از 37 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمود تیموری

56. رای شــماره 27447-1395/10/15 هیــأت چهارم آقاي  ســیدجواد چاوشــي به 
شناسنامه شماره 1052 کدملي 1290361932 صادره فرزند سیدرضا در سه دانگ از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242 مترمربع پالک شماره 56 فرعي از 37 اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی محمود تیموری
57. رای شماره 31094-1395/11/28 هیأت چهارم آقای محسن کامران به شناسنامه 
شــماره 597  کدملي 1141895323 صادره خمینی شهر  فرزند حسین  سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 131.13 مترمربع از پالک شماره 328     فرعی از 14 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت 

صفحه 223 دفتر 956 امالک
58. رای شماره 31084-1395/11/28 هیأت چهارم  خانم اعظم خیرالهی کوهانستانی به 

شناسنامه شماره 36  کدملي 1290752559  صادره اصفهان  فرزند مرتضی  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 131.13 مترمربع از پالک شماره 328 فرعی 
از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

ثبت صفحه 424 دفتر 299 امالک
59. رای شــماره 31072-1395/11/28 هیأت چهارم آقای کریم مکتوبیان بهارانچی به 
شناسنامه شماره 46 کدملي 1290084459 صادره اصفهان فرزند حسین  ازششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 185.80 مترمربع از پالک شماره  128    فرعی از 9 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 

80 و 469 دفتر 932 و 215 امالک
60. رای شــماره 27589-1395/10/16 هیأت چهارم  آقاي مهدي رحیمي ســبداني به 
شناسنامه شماره 1434 کدملي 1283277646 صادره خمیني شهر فرزند حیدر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 196/50 مترمربع پالک شماره  32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمي حیدر رحیمي سبداني
61. رای شماره 29534-1395/11/09 هیأت چهارم آقای اشرف عال الدیني   به شناسنامه 
شــماره 2115  کدملي 1285848489  صادره اصفهان   فرزند ســید جالل سه دانگ از  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 149.61 مترمربع از پالک شماره 547  فرعی از 27 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباسعلی 

حسین جعفرپور  ازموردثبت صفحه379  دفتر  341 امالک
62. رای شــماره 29533-1395/11/09 هیأت چهارم آقای محمدحســین آخوندی   به 
شناسنامه شماره 70091  کدملي 1281800929  صادره اصفهان   فرزند محمدتقی سه 
دانگ از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 149.61 مترمربع از پالک شماره 547  فرعی 
از 27 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

عباسعلی حسین جعفرپور  ازموردثبت صفحه 379  دفتر  341 امالک
63. رای شماره 29721-1395/11/12 هیأت چهارم  آقاي سیدجواد میرحسیني رناني 
به شناسنامه شماره 10223 کدملي 1283211572 صادره اصفهان فرزند سیدمحمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 151.25 مترمربع پالک شماره 530فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی  علی 

رضا رشیدیان
64. رای شــماره 29525-1395/11/09 هیأت چهارم خانم محترم فدایی    به شناسنامه 
شماره 18  کدملي 4622753472  صادره شهرکرد فرزند امیرعلی چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 144 مترمربع از پالک شماره  61  فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس جعفریان

65. رای شماره 29526-1395/11/09 هیأت چهارم  آقای جهانشاه قائدی   به شناسنامه 
شــماره 3  کدملي 4623058603  صادره شــهرکرد   فرزند خدارحم  دو دانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 144  مترمربع از پالک شماره61      فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس جعفریان

66. رای شماره 25874-1395/09/30 هیأت ســوم  آقاي مرتضی رضایی برزانی   به 
شناســنامه شــماره 3352 کدملي  1282993941  صادره اصفهان  فرزند غالمحسین        
ششدانگ یک باب کارگاه به مســاحت 149 مترمربع از پالک شماره 9و9/1 فرعی از 27 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی بتول و 

صدیقه شعرباف ازموردثبت صفحه  227 دفتر 173 امالک
67. رای شــماره 11343-1395/0/17 هیأت ســوم خانم فاطمه ســلطان اشــراقي به 
شناسنامه شماره 14929 کدملي 1218678488 صادره گلپایگان فرزند علي درششدانگ 
یکدرب باغ به مساحت 717.85 مترمربع پالک شماره فرعي از44 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی عباس کاظمی در ص 379 

دفتر 894
68. رای شــماره 29522-1395/11/09 هیأت ســوم آقای  حیدر کریــم زاده بارده  به 
شناســنامه شــماره 20172  کدملي 1282670131  صادره شــهرکرد  فرزند علی نقی  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  86.00 مترمربع از پالک شماره فرعی از 34 اصلی 

واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس رضایی
69. رای شماره 29517-1395/10/09 هیأت سوم خانم زهرا ســترکی    به شناسنامه 
شماره 715  کدملي 1285695771  صادره اصفهان  فرزند حیدرعلی سه دانگ ازششدانگ 
یک باب خانه باستثناء یک شانزدهم اعیانی آن به مساحت 87.30  مترمربع از پالک شماره    
2839  فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ثبت صفحات 187 و 458 دفاتر 422 و 479 امالک
70. رای شماره 29518-1395/10/09 هیأت ســوم  آقای سید عباس قاضی عسگر   به 
شناسنامه شماره 42676  کدملي 1280852356  صادره اصفهان  فرزند کریم سه دانگ 
ازششدانگ یک باب خانه به استثناء یک شانزدهم اعیانی آن به مساحت  87.30 مترمربع 
از پالک شماره  2839    فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق  ثبت صفحات 187 و 458 دفاتر 422 و 479 امالک
71. رای شــماره 29652-1395/11/11 هیأت ســوم آقای محمد پرسته   به شناسنامه 
شماره 1002  کدملي 1290942765  صادره اصفهان   فرزند محمود  ششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت  95.75 مترمربع از پالک شماره    57  فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره  85923 مورخ 

92/5/29 دفترخانه 25 اصفهان
72. رای شماره 27604-1395/10/18 هیأت سوم آقای محمود صائبی    به شناسنامه 
شماره 16454 کدملي 1229232361 صادره خوانسار  فرزند میرزاآقا  سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت  47 مترمربع از پالک شماره فرعی از 68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حاج حسن مهری 

دهنوی
73. رای شــماره 29690-1395/11/12 هیأت ســوم خانم فاطمه حاجی شــریفی   به 
شناسنامه شــماره 7140 کدملي 4170077466 صادره الیگودرز فرزند علی اصغرسه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  47 مترمربع از پالک شماره فرعی از 
68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حاج 

حسن مهری دهنوی
74. رای شــماره 27683-1395/10/18 هیأت چهارم خانم عفت واعظ شهرســتاني به 
شناسنامه شــماره 597 کدملي 1287627862 صادره از اصفهان فرزند یداله در چهار 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 55.90 مترمربع پالک شماره 
67  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 
تقی چوپانی . بموجب گواهی حصر وراثت شــماره 5008 مورخ 95/9/23 شــعبه دهم 
حصروراثت نامبرده فوت و ورثه حین الفوت وی یک زوج اقای مرتضی برخوردار )یک 
دانگ از ششــدانگ(و دو دختر بنامهای فاطمه برخوردار و اکرم نیازی)هریک 4.5 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ(و سه پسر بنامهای احسان و حمیدرضا و محمدرضا)هریک 

9 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ(میباشند.
75. رای شماره 27681-1395/10/18 هیأت سوم آقاي مرتضي برخوردار به شناسنامه 
شماره 288 کدملي 1287481736 صادره از اصفهان فرزند عبدالخالق در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 55.90 مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی تقی چوپانی
76. رای شماره 31042-1395/11/27 هیأت ســوم آقای عباس نادری درباغشاهی  به 
شناسنامه شــماره 317 کدملي  1283066041 صادره اصفهان  فرزند محمد  نسبت به 
چهار دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  208.68 مترمربع از پالک شماره   
362/2  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  از سند شماره   38997 مورخ73/11/17 دفتر 91
77. رای شــماره 31043-1395/11/27 هیأت ســوم خانم مهری امینــی آفارانی    به 
شناسنامه شماره 2030  کدملي 1282951440  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی  نسبت 
به دو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  208.68 مترمربع از پالک شماره    
362/2  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی آقای عباس نادری درباغشاهی
78. رای شــماره 30369-1395/11/19 هیأت ســوم آقای حســین آقائی بهارانچی به 
شناسنامه شماره 33 کدملي 1290084327 صادره اصفهان  فرزند ابراهیم  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 124.50  مترمربع از پالک شماره 197   فرعی از 9 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از ثبت صفحــات 379 و 495 دفتر 

402 امالک
79. رای شماره 30465-1395/11/20 هیأت سوم آقای علی محمد حاتمی    به شناسنامه 
شماره 4  کدملي 4172430163  صادره الیگودرز  فرزند عزیز  ششدانگ یک باب خانه و 
مغازه به مساحت  154.54 مترمربع از پالک شماره فرعی از 45 اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسن جزینی
80. رای شــماره 30365-1395/11/19 هیأت ســوم  آقای رحمت اله شمائی قهفرخی  
به شناســنامه شــماره 90  کدملي 4622365332  صادره شــهرکرد  فرزند حاجی آقا  
ازششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 100.74 مترمربع از پالک شــماره    279  فرعی 
از 11 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

ذوالفقار شیرانی
81. رای شــماره 30217-1395/11/18 هیأت ســوم خانم خدیجه ســهرابی رنانی   به 
شناسنامه شماره 8481  کدملي 1283194082  صادره اصفهان  فرزند کریم  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت  298.10 مترمربع از پالک شــماره    3282 و 3283  فرعی از 
18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین 

قدیری و ابوالحسن قدیری ثبت صفحه 288 دفتر  2 امالک
82. رای شــماره 30357-1395/11/19 هیأت ســوم آقای ابراهیم زارع چاوشــی به 
شناسنامه شماره 42 کدملي 1141939134 صادره خمینی شهر فرزند منصور  یک ونیم 
دانگ ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  171.71 مترمربع از پالک شماره 53   فرعی 
از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

ثبت صفحه 221 دفتر 1073 امالک
83. رای شماره 30359-1395/11/19 هیأت ســوم خانم فرزانه خجسته به شناسنامه 
شــماره 15281 کدملي 1292080957 صــادره اصفهان  فرزند احمد  یــک ونیم دانگ 
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 171.71  مترمربع از پالک شماره     53 فرعی از 5 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت 

صفحه 218 دفتر 1073 امالک
84. رای شــماره 30352-1395/11/19 هیأت سوم خانم ســمانه نصری به شناسنامه 
شــماره 124  کدملــي 1293203815  صادره اصفهان  فرزند حســن یــک ونیم دانگ 
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت  171.71 مترمربع از پالک شماره     53 فرعی از 5 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق ثبت 

صفحه 306 دفتر 284 امالک
85. رای شماره 30353-1395/11/19 هیأت سوم آقای فریدون خجسته  به شناسنامه 
شــماره 70696 کدملي 1282447157 صادره اصفهــان فرزند احمد  یــک ونیم دانگ 
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  171.71 مترمربع از پالک شماره   53   فرعی از 5 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت 

صفحه 134 دفتر 1056 امالک
86. رای شماره 30220-1395/11/18 هیأت سوم  آقای محمد صادق محمدبیگی دهقی 
به شناسنامه شــماره 308 کدملي 1092336842 صادره نجف آباد  فرزند نوروزعلی 
ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 76.20 مترمربع از پالک شماره 108  فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت 

صفحات 563 و 335  دفاتر 351 و 1098 امالک
87. رای شــماره 31662-1395/12/03 هیــأت دوم آقاي نعمت اله رفیعــي آفاراني به 
شناسنامه شماره 47 کدملي 1290024340 صادره اصفهان فرزند غالمعلي در  ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت 155.70مترمربع پالک شماره  28 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سهم االرث متقاضی از   غالمعلی رفیعی آفارانی 
88. رای شــماره 31038-1395/11/27 هیأت ســوم خانــم زهرا حیــدری رنانی   به 
شناسنامه شماره 661  کدملي 1286654408  صادره اصفهان  فرزند نصراله  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت  201.00 مترمربع از پالک شــماره  3236    فرعی از 18 اصلی 

واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی نصراله اکبری
89. رای شماره 31039-1395/11/27 هیأت سوم آقای ولی اله رستمی   به شناسنامه 
شماره 9  کدملي 6219847490  صادره فریدن  فرزند میرزاحسن  ششدانگ یک باب خانه  
به مساحت  112.47 مترمربع از پالک شماره فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسینعلی رضایی
90. رای شــماره 32254-1395/12/10 هیأت دوم خانم محبوبه قاسمي به شناسنامه 
شماره 2004 کدملي 1283400774 صادره خمینی شهر  فرزند اسداله در      ششدانگ یک 
باب   ساختمان   به مساحت   282/70   مترمربع پالک شماره  92    فرعي از  10  اصلي واقع 
در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 14 دفتر 735 امالک

91. رای شــماره 32253-1395/12/09 هیأت دوم آقاي احمد عزیزي کوهانستاني به 
شناسنامه شماره 1934 کدملي 1283401509 صادره اصفهان  فرزند محمود ششدانگ 
یک باب   ساختمان   به مساحت  193/95    مترمربع پالک شماره   693   فرعي از 14   اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات 34 و 536 

و 325 دفتر های 661 و 762 و 814
92. رای شــماره 30911-1395/11/26 هیــأت دوم آقــاي مهدي رضائــي برزانی به 
شناسنامه شماره 49 کدملي 1290222381 صادره اصفهان فرزند یداله ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 167.10 مترمربع پالک شماره 1070 فرعی از  16 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند شماره 3631 مورخ 

80/3/6 دفترخانه 105 اصفهان
93. رای شــماره 30940-1395/11/26 هیــأت دوم خانم زیبا نصــري نصرآبادي به 
شناسنامه شــماره 1502 کدملي 1283485206 صادره  اصفهان فرزند محمد دو دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 157.95 مترمربع پالک شماره 961 فرعی 
از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 217 

و 13 دفتر 29 و 427 امالک
94. رای شماره 30939-1395/11/26 هیأت دوم  آقاي علي نصراصفهاني به شناسنامه 
شــماره 12 کدملي 1290261202 صــادره  اصفهان فرزنــد اکبر در   4 دانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 157.95 مترمربع پالک شماره 961 فرعی از 
5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 217 

و 13 دفتر 29 و 427 امالک
95. رای شــماره 30574-1395/11/23 هیــأت دوم آقاي محمد صــادق جانثاري به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 1290170282 صادره خمینی شهر  فرزند علي در    ششدانگ 
یک باب   ساختمان   به مســاحت    238/60  مترمربع پالک شــماره    469 و 470  فرعي 
از  13  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان  از مالکیت حاج 
عباس جان نثاری الدانی و نظرعلی جان نثاری الدانی صفحه 457 دفتر 24 و صفحه 28 

دفتر 24 امالک
96. رای شــماره 30562-1395/11/23 هیــأت دوم  آقاي محمد جعفــر اجودانیان به 
شناســنامه شــماره 723 کدملي 1291068937 صادره اصفهان فرزنــد مصطفي در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   142/60   مترمربع پالک شماره    190  فرعي 
از   40  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن 

عسگرزاده
97. رای شماره 30464-1395/11/20 هیأت دوم  آقاي حامد سري به شناسنامه شماره 
191 کدملي 1091352593 صادره نجف آباد فرزند حسین ششدانگ یک باب   ساختمان   
به مساحت    150  مترمربع پالک شماره  774    فرعي از  16  اصلي واقع در اصفهان بخش  

14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحه 576 دفتر 321 امالک
98. رای شماره 31687-1395/12/04 هیأت دوم خانم فرزانه نصرآزاداني به شناسنامه 
شــماره 9 کدملي 1290262152 صــادره اصفهان فرزند رمضان ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 351.05مترمربع پالک شــماره 462 فرعی از 15 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 164 دفتر 49 امالک
99. رای شــماره 31699-1395/12/04 هیــأت دوم  خانم جمیله قندهــاري علویجه به 
شناســنامه شــماره 137 کدملي 1091879338 صادره نجف آباد  فرزند غالمرضا در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112.00مترمربع پالک شماره   66  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس امینی  ثبت در صفحه 

496 دفتر 149 امالک
100. رای شماره 31719-1395/12/04 هیأت دوم خانم فریده درویشي به شناسنامه 
شماره 9029 کدملي 4170080491 صادره الیگودرز  فرزند حسن در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 121مترمربع پالک شــماره  67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد شاه عالئی
101. رای شــماره 31764-1395/12/04 هیأت دوم  آقاي حسن جعفري به شناسنامه 
شماره 5 کدملي 1290233217 صادره  اصفهان فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 177مترمربع پالک شماره 117/1 فرعی از  36 اصلی  که به شماره 36/1362 
تبدیل شــده اســت واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

فاطمه شریفی ولدانی
102. رای شماره 31788-1395/12/04 هیأت دوم آقاي محمدتقي امیني به شناسنامه 
شماره 663 کدملي 1285506480 صادره اصفهان  فرزند محمدرضا در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 136مترمربع پالک شماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا قانیان مورد ثبت صفحه 406 دفتر 295
103. رای شــماره 30542-1395/11/21 هیأت دوم خانم شــهناز رشــتي آفاراني به 
شناسنامه شــماره 2002 کدملي 1282951165 صادره اصفهان فرزند محمود در سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  139/50    مترمربع پالک شماره   
354   فرعي از   6  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت  صفحه 539 و 215 دفتر های 1096 و 490 امالک
104. رای شــماره 30541-1395/11/21 هیــأت دوم خانم اشــرف کاظمي زهراني به 
شناسنامه شــماره 27 کدملي 1290000621 صادره اصفهان فرزند هادي در سه دانگ 
مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  139/50    مترمربع پالک شماره   354   
فرعي از   6  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  

صفحه 539 و 215 دفتر های 1096 و 490 امالک
105. رای شماره 30467-1395/11/20 هیأت دوم آقاي علي اصغر تاجي به شناسنامه 
شــماره 1053 کدملي 1817667319 صادره آبادان  فرزند علیمراد در    ششــدانگ یک 
باب   ساختمان   به مســاحت    226/60  مترمربع پالک شماره   626   فرعي از  12  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سند 9815 مورخ 1382/2/30 

دفترخانه 105 اصفهان
106. رای شــماره 32400-1395/12/11 هیــأت اول آقاي علي عباســي بابادگاني به 
شناسنامه شماره 715 کدملي 5759201417 صادره  چادگان فرزند منصور ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 107.20 مترمربع پالک شماره 377 فرعی از29 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 373 دفتر 313 امالک

107. رای شــماره 33530-1395/12/22 هیأت اول خانم رقیه ســلطاني به شناسنامه 
شماره 3 کدملي 6299833432 صادره بروجن  فرزند علي میرزا ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 129 مترمربع پالک شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان بموجب سند شماره 2548 مورخ 91/3/27 دفترخانه 249 اصفهان
108. رای شماره 33533-1395/12/22 هیأت اول  آقاي هوشنگ مرادي به شناسنامه 
شماره 5 کدملي 1159779015 صادره فریدن فرزند خسرو ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 91.10 مترمربع پالک شــماره  67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت امیرهوشنگ مختاری تهرانی
109. رای شــماره 33440-1395/12/22 هیأت اول آقاي عباس رضائي خیر آبادي به 
شناسنامه شــماره 1 کدملي 1091976661 صادره نجف آباد  فرزند ابوالحسن در  سه 
دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 31 مترمربع پالک شماره   68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مهدی کریمی بهرام 

آبادی مورد ثبت صفحه 502 دفتر 297
110. رای شماره 33439-1395/12/22 هیأت اول آقاي محمد ناظمي اشني به شناسنامه 
شماره 4766 کدملي 1287216315 صادره  اصفهان فرزند مصطفي در سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 31 مترمربع پالک شــماره   68 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیــت مهدی کریمی بهرام آبادی 

مورد ثبت صفحه 502 دفتر 297
111. رای شــماره 33433-1395/12/22 هیــأت اول خانــم مهــري نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 3954 کدملي 1290796971 صادره  اصفهان فرزند اکبر در   سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 193.25مترمربع پالک شماره 395فرعی از 
15 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

402 دفتر 673 امالک
112. رای شــماره 33434-1395/12/22 هیأت اول آقاي محمــد محققیان گورتاني به 
شناسنامه شماره 1535 کدملي 1283433168 صادره اصفهان  فرزند صفرعلي در سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 193.25مترمربع پالک شماره 395فرعی 
از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

402 دفتر 673 امالک
113. رای شــماره 33277-1395/12/19 هیأت اول آقاي محمود یوسفي به شناسنامه 
شماره 294 کدملي 1090861028 صادره  نجف آباد فرزند اسمعیل سه دانگ مشاع از 
ششدانگ   یک باب خانه به مساحت 380 مترمربع قسمتی از پالک شماره 360 فرعی از 
21اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 

12و232 دفاتر 668 و670 امالک
114. رای شماره 33278-1395/12/19 هیأت اول خانم سیمین نوریان نجف آبادي به 
شناسنامه شماره 1157 کدملي 1090963505 صادره نجف آباد  فرزند سیداحمد در  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه ) باستثناء بهای ثمنیه اعیانی 78 و یک هشتم سهم 
مشاع از کل ششدانگ پالک 21/360 ( به مساحت 380 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
360 فرعی از 21اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحات 12و232 دفاتر 668 و670 امالک
115. رای شماره 33015-1395/12/16 هیأت اول آقاي حبیب اله معصومي به شناسنامه 
شــماره 144 کدملي 1091961395 صادره نجف آباد فرزند کرمعلي در  ششدانگ یک 
باب  خانه به مساحت 173 مترمربع پالک شماره 298 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جالل بهشتی نژاد
116. رای شــماره 33745-1395/12/25 هیأت اول آقاي غالمرضا رســتمي کرچي به 
شناسنامه شماره 1078 کدملي 6219537637 صادره بوئین و میاندشت فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت  128.12 مترمربع پالک 
شماره  11 فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت محمدحسین سلیمانی  مورد ثبت صفحه 290 دفتر 336 امالک
117. رای شماره 33744-1395/12/25 هیأت اول خانم اشرف قاسمي کوهانستاني به 
شناسنامه شماره 30 کدملي 1290036391 صادره اصفهان فرزند محمود در   ششدانگ 
قسمتی ازیک باب خانه به مساحت  65.30 مترمربع پالک شماره 609  فرعی از 3 اصلی 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت صفحه 561 دفتر 
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118. رای شماره 33657-1395/12/24 هیأت اول خانم زهرا ماليي رناني به شناسنامه 
شماره 10966 كدملي 1283217198 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ يک قطعه 
زمین با ســاختمان احداثی در آن    به مســاحت  501/35    مترمربع پالك شماره  1769    
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

بانوان عزيزالحاجیه و عزت و منور ) نجفی (
119. رای شــماره 33780-1395/12/25 هیأت اول  خانم جواهر جواني به شناســنامه 
شــماره 67 كدملي 1289921784 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ يک باب خانه 
به مساحت 387.88 مترمربع پالك شماره  561 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 367 دفتر 55 امالك و ســند 13111 
مورخ 1337/11/23  دفترخانه 5 اصفهان بنام متقاضی و مقدار 180 متر مربع از مالکیت 

رمضان جوانی جونی
120. رای شــماره 33772-1395/12/25 هیأت اول آقاي محمود نصري نصرابادي به 
شناسنامه شماره 288 كدملي 1284600920 صادره  اصفهان فرزند كريم در   ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت  265.40 مترمربع پالك شــماره  252 فرعی از 5 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه  251 دفتر 884 امالك 
و صفحه 347 دفتر 912 امالك قســمتی بنام متقاضی و قســمتی از مالکیت راحله نصر 

اصفهانی
121. رای شماره 33805-1395/12/25 هیأت اول خانم زهرا نصراصفهاني به شناسنامه 
شماره 2032 كدملي 1283492709 صادره اصفهان  فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 161.75مترمربع پالك شماره  779 و 780 فرعی از 5 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 226 
و 229 و 235 و 274 و 278 و 513 و 184 دفاتــر 519 و 31 و 30 و 815 امالك  از مالکیت  

حسین نصر اصفهانی   و عباسعلی نصر اصفهانی و فاطمه سلطان نصر
122. رای شــماره 33804-1395/12/25 هیــأت اول آقــاي حســین نصراصفهاني به 
شناســنامه شــماره 4 كدملي 1290080666 صادره اصفهان فرزند محمد رحیم در سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 161.75مترمربع پالك شماره  779 
و 780 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 
ثبت صفحات 226 و 229 و 235 و 274 و 278 و 513 و 184 دفاتر 519 و 31 و 30 و 815 
امالك  از مالکیت  حســین نصر اصفهانی )متقاضی فوق ( و عباســعلی نصر اصفهانی و 

فاطمه سلطان نصر
123. رای شماره 32433-1395/12/11 هیأت اول  خانم فاطمه نصر آزاداني به شناسنامه 
شــماره 12 كدملي 1290153906 صادره  اصفهــان فرزند عباس در يک دانگ مشــاع 
ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 242.30مترمربع پالك شماره 186فرعی از 7 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت محمد رضا محققیان  

مورد ثبت صفحه 356 دفتر 167 امالك
124. رای شماره 32434-1395/12/11 هیأت اول خانم پريسا نصرآزادني به شناسنامه 
شماره 1271497921 كدملي 1271497921 صادره اصفهان  فرزند ابراهیم در  يک دانگ 
مشاع ازششدانگ يک باب خانه به مســاحت 242.30مترمربع پالك شماره 186فرعی از 
7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت محمد رضا 

محققیان مورد ثبت صفحه 356 دفتر 167 امالك
125. رای شماره 32435-1395/12/11 هیأت اول خانم جمیله نصر به شناسنامه شماره 
722 كدملي 1282924230 صادره  اصفهان فرزند علي در  3  دانگ مشاع ازششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 242.30مترمربع پالك شماره 186فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 356 دفتر 167 امالك
126. رای شــماره 32436-1395/12/11 هیــأت اول آقــاي محمــد رضــا محققیان به 
شناسنامه شــماره 974 كدملي 1819399877 صادره آبادان فرزند حسین در  يک دانگ 
مشاع ازششدانگ يک باب خانه به مســاحت 242.30مترمربع پالك شماره 186فرعی از 
7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 356 

دفتر 167 امالك
127. رای شماره 33338-1395/12/21 هیأت اول آقاي مهدي حسن پوران به شناسنامه 
شــماره 998 كدملي 1287546102 صادره  اصفهان فرزند محمد در ششدانگ يک باب 
مغازه به مساحت 70.05 مترمربع پالك شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد علی زارع مورد ثبت صفحه 119 دفتر942 امالك

128. رای شــماره 33198-1395/12/18 هیأت اول  خانم مرضیه احمدي كارالداني به 
شناسنامه شماره 137 كدملي 1282929879 صادره  خمینی شهر فرزند حسین در  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 201.70 مترمربع پالك شماره  152 فرعی 
از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 

430 و 368 دفاتر 4 و 990 امالك
129. رای شماره 33197-1395/12/18 هیأت اول آقاي حسین نصر به شناسنامه شماره 
39 كدملي 1290292418 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در  سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 201.70 مترمربع پالك شــماره  152 فرعی از 5 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحــات 430 و 368 دفاتر 

ص4 و 990 امالك
130. رای شــماره 33532-1395/12/22 هیأت اول آقاي احمد زارعي شــمس آبادي به 
شناسنامه شماره 777 كدملي 1283960001 صادره اصفهان   فرزند حسین در ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 50.92  مترمربع پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت يداله محمدی  كوجانی
131. رای شماره 32320-1395/12/10 هیأت اول خانم خورشید عسگري به شناسنامه 
شــماره 94 كدملي 1289924163 صادره اصفهان  فرزند حســن در  ششدانگ يک باب   
ساختمان به استثناء بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت  65/28    مترمربع پالك شماره   676   
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مورد ثبت 

صفحه 25 دفتر 441 امالك
132. رای شــماره 33147-1395/12/17 هیأت اول آقاي محمدرضا تیموري جروكاني 
به شناسنامه شماره 19 كدملي 1290316041 صادره اصفهان فرزند جعفر در  ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 170.81 مترمربع پالك شماره  121 فرعی از 44 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فتح اله تیموری جروكانی
133. رای شــماره 33149-1395/12/18 هیأت اول آقاي علیرضا قاسمي نظر ابادي به 
شناســنامه شــماره 942 كدملي 1290461139 صادره اصفهان فرزند عبدالرحمان در  
ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 207.12 مترمربع پالك شــماره  66 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مهدی هنرمند عاشق آبادی
134. رای شــماره 33310-1395/12/19 هیأت اول آقاي مهدي براتیان به شناســنامه 
شــماره 574 كدملي 1286135907 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ يک باب 
خانه به مساحت 146.70 مترمربع پالك شماره 308 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت نصراله حســن پور مورد ثبت صفحه 

122 و 428 دفاتر 170 و 182 امالك
135. رای شــماره 33318-1395/12/19 هیــأت اول خانم مريم فاضــل نجف آبادي به 
شناسنامه شــماره 0 كدملي 1271885085 صادره  اصفهان فرزند فرهاد در ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 351.51 مترمربع پالك شــماره 384 فرعی از 15اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 38 و 44 الی 56 دفتر 

1081 و دفتر  امالك الکترونیک
136. رای شماره 33158-1395/12/18 هیأت اول  خانم زهرا حاجي عرب به شناسنامه 
شماره 176 كدملي 0052377911 صادره  تهران فرزند ناصر در  ششدانگ يک باب خانه 
به مساحت  117.47 مترمربع پالك شماره  32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا مزروعی سبدانی
137. رای شــماره 32422-1395/12/11 هیأت اول آقاي عســگر عباسي به شناسنامه 
شــماره 2 كدملي 5759744747 صادره  فريدن فرزند تراب ششــدانگ يک باب خانه به 
استثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 113 مترمربع پالك شماره 734 فرعی از 40 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبــت صفحه 283 دفتر 

348 امالك
138. رای شــماره 32650-1395/12/14 هیأت اول خانم پروانه رســتمي چالشتري به 
شناسنامه شماره 4125 كدملي 1283619644 صادره اصفهان فرزند علي در  ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 159.12مترمربع پالك شماره 2473فرعی از 18اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت موســی طالسازان مورد ثبت 

صفحه 33 دفتر 63 امالك
139. رای شماره 32925-1395/12/15 هیأت اول آقاي جواد رحیمي رناني به شناسنامه 
شــماره 114 كدملي 1290130590 صادره اصفهان فرزند حسن در  ششدانگ يک باب 
كارگاه نجاری به مساحت 522.32 مترمربع پالك شماره 2379 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فوق مورد ثبت صفحات 336 

و 165 الی 177 دفتر 65 و 782 امالك
140. رای شماره 32416-1395/12/11 هیأت اول آقاي حسن دانش به شناسنامه شماره 
1718 كدملي 1284059081 صادره  اصفهان فرزند فضل اله ششــدانگ يک باب خانه به 
مساحت 100.20 مترمربع پالك شماره 238 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد لری لمجیری
141. رای شماره 32409-1395/12/11 هیأت اول  آقاي امین قهرمان دوست به شناسنامه 
شماره 4 كدملي 1290448086 صادره  اصفهان فرزند نصراله در ششدانگ يک باب خانه 
به مساحت 282.91مترمربع پالك شماره 18 الی 26 و 30 الی 41فرعی از 135اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فاطمه لری كفشرانی
142. رای شــماره 6265-1394/03/19 هیأت دوم  خانم فلور موزن نژاد به شناســنامه 
شماره  510  كدملي 1288058799  صادره اصفهان  فرزند علی محمد  ششدانگ  ساختمان 
به مســاحت 201/37  مترمربع از پالك شــماره 264و265  فرعی از 14  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 322 دفتر 401 امالك

143. رای شــماره 32432-1395/12/11 هیأت اول آقاي مهدي افتخاري به شناســنامه 
شماره 57 كدملي 1288628102 صادره اصفهان فرزند محمود در سه دانگ ازششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 183مترمربع پالك شماره 1650فرعی از 6 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت اســناد الکترونیکی 13671 و 

13673
144. رای شــماره 32431-1395/12/11 هیأت اول خانم زهرا خطابخش به شناسنامه 
شــماره 418 كدملي 0042559936 صادره تهران فرزند محمد در  سه دانگ ازششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 183مترمربع پالك شماره 1650فرعی از 6 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت اســناد الکترونیکی 13671 و 

13673
145. رای شماره 31643-1395/12/03 هیأت دوم  آقاي نعمت اله نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شــماره 47 كدملي 1289931501 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 253.37مترمربع پالك شــماره 64 و  65 فرعی از 5 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت صفحه 215 و 514 

دفتر 481 و 4 امالك
146. رای شــماره 32403-1395/12/11 هیــأت اول آقــاي اكبر جان نثــاري الدانی به 
شناسنامه شماره 9 كدملي 1290164959 صادره اصفهان فرزند احمد ششدانگ يک باب 
مغازه به مساحت 46.30 مترمربع پالك شماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مهدی كريمی بهرام آبادی
147.رای شــماره 32398-1395/12/11 هیأت اول خانم مرضیه شاه سنائي گنیرانی به 
شناسنامه شماره 1060 كدملي 1290521913 صادره اصفهان  فرزند اصغر در  ششدانگ 
دو باب مغازه به مساحت 47.63مترمربع پالك شماره 2فرعی از35اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اصغر شاه سنائی گنیرانی
148. رای شماره 32397-1395/12/11 هیأت اول آقاي اصغر شاه سنائي به شناسنامه 
شماره 25 كدملي 1290020108 صادره اصفهان  فرزند جعفر در  ششدانگ يک باب خانه 
به مســاحت 341.86مترمربع پالك شــماره 2فرعی از 35اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بنام مالکیت فوق بشــماره سند 95637مورخ 59/8/29 

دفترخانه 7 اصفهان
149. رای شــماره 32396-1395/12/11 هیــأت اول آقاي احمد زارع بهــرام آبادي به 
شناسنامه شماره 14 كدملي 1290025789 صادره اصفهان فرزند قنبر در  ششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 398.40مترمربع پالك شماره 11فرعی از  68 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا علی زارع بهرام آبادی مورد ثبت 

صفحه 593 دفتر 874 امالك
150. رای شماره 32358-1395/12/10 هیأت اول آقاي علي سعیدي خوزاني به شناسنامه 
شماره 9548 كدملي 1140348779 صادره خمیني شهر فرزند علي اكبر در  ششدانگ يک 
باب  خانه   به مساحت  106/37    مترمربع پالك شــماره  2447    فرعي از  28 اصلي واقع 
در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســین ابراهیمی صفحه 

148 دفتر 484 امالك
151. رای شــماره 32324-1395/12/10 هیأت اول خانم زهرا حبیبي نژاد به شناسنامه 
شماره 107 كدملي 1262333962 صادره كاشان فرزند عباسعلي در   ششدانگ يک باب   
خانه   به مساحت   127/60   مترمربع پالك شماره   28  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت نادعلی زارع بهرام آبادی
152. رای شماره 32814-1395/12/14 هیأت اول آقاي علي اسماعیلي اردلي به شناسنامه 
شــماره 44 كدملي 4689665370 صادره اردل فرزند محمدكاظم در  ششدانگ يک باب 
خانه به مساحت 102.25مترمربع پالك شماره 2474فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت موســی طالسازان مورد ثبت صفحه 

413 دفتر 63 امالك
153. رای شماره 32860-1395/12/15 هیأت اول آقاي سیدحمید میرافضلي به شناسنامه 
شــماره 4 كدملي 1129784452 صادره فريدونشهر  فرزند سید حســین قلي سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 258.87مترمربع پالك شماره 3853 فرعی 

از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالك
154. رای شــماره 32861-1395/12/15 هیأت اول آقاي سید حســینقلي میرافضلي به 
شناسنامه شماره 30 كدملي 1129674878 صادره فريدونشهر فرزند عنايت اله سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 258.87مترمربع پالك شماره 3853 فرعی 

از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالك
155. رای شــماره 33083-1395/12/17 هیأت اول خانم معصومه خدام دربارمحمدي 
به شناسنامه شــماره 1606 كدملي 2298051348 صادره شــیراز فرزند عبدالرزاق در  
ششدانگ يک باب كارگاه به مساحت 287.45 مترمربع پالك شماره  7496 و 475 فرعی از 
18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 533 

دفتر  1014 و صفحه 169 دفتر 733 امالك
156. رای شماره 32646-1395/12/14 هیأت اول  آقاي محمد كبیري به شناسنامه شماره 
103 كدملي 1289938751 صادره اصفهان فرزند رحیم ششــدانگ يــک باب مغازه به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 40.29مترمربع پالك شماره 3241فرعی از18اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سید مرتضی  قیسین 

ثبت صفحه 88 الی 100 دفتر 212 امالك
157. رای شــماره 32638-1395/12/14 هیــأت اول آقــاي احمدرضــا قاســمي 
كوهانســتاني به شناســنامه شــماره 1376 كدملــي 1287866808 صــادره اصفهان 
فرزند باقر در ششــدانگ يــک باب خانه بــه مســاحت 115.67مترمربع پالك شــماره 
88 فرعــی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ســند 
17696 مــورخ 1387/7/7 دفترخانــه 127 اصفهــان بنــام متقاضی و  و ســهم االرث 
 متقاضی از  ســند شــماره 17359 مورخ 29/2/2 دفترخانه 33 اصفهان بنام شــهربانو

 قاسمی كوهانستانی
158. رای شماره 32995-1395/12/16 هیأت چهارم خانم رضوان مرديها  به شناسنامه 
شماره 25611 كدملي 1280254343 صادره اصفهان فرزند محمدرضا  ازششدانگ يک 
باب خانه  به مساحت 61.20 مترمربع از پالك شماره فرعی از 64 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رحیم ابراهیمیان ثبت صفحه 44 

دفتر 892 امالك
159. رای شــماره 32997-1395/12/16 هیأت چهارم  آقای سید كمال مسجدی نژاد به 
شناســنامه شــماره 344  كدملي 1289941165  صادره اصفهان  فرزند سید ابوالقاسم  
ازششدانگ يک باب خانه به مســاحت 335.62 مترمربع از پالك شماره 368 فرعی از 24 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت 

صفحه 507 دفتر 543 امالك
160. رای شــماره 33079-1395/12/17 هیــأت چهارم آقاي جــواد رضائي برزاني به 
شناسنامه شــماره 1367 كدملي 1293140066 صادره خمیني شــهر فرزند اصغر در 
ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 104.69 مترمربع پالك شماره 927فرعي از16 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رســمی باقر ماهرانی 

برزانی
161. رای شماره 33131-1395/12/17 هیأت چهارم خانم شیرين كريمي به شناسنامه 
شماره 185 كدملي 5559226459 صادره كوهرنگ فرزند پیرعلي در قسمتي از/ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 139.22 مترمربع قسمتی از پالك شماره 67 اصلي واقع دربخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی مهدی خراط
162. رای شــماره 33123-1395/12/17 هیأت چهــارم آقاي علیرضــا بقولي زاده به 
شناسنامه شماره 158 كدملي 1285624084 صادره اصفهان فرزند محمود در قسمتي 
از/ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 143.78 مترمربع قسمتي از پالك شماره 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی حسن 

رضائی مورد ثبت در صفحه 268 الی 271 دفتر 54
163. رای شماره 32901-1395/12/15 هیأت چهارم آقای منوچهر مکارمی اسفرجانی 
به شناسنامه شماره 34 كدملي 1199752118 صادره شهرضا فرزند حسین  ازششدانگ 
يک باب خانه  به مساحت  123 مترمربع از پالك شماره فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسن ذوالفقاری
164. رای شماره 32902-1395/12/15 هیأت چهارم  آقای  فضل اله كاردی  به شناسنامه 
شماره 352  كدملي 1198863625  صادره شــهرضا  فرزند رسول  ازششدانگ يک باب 
خانه  به مســاحت 98.85 مترمربع از پالك شــماره فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره  109397 مورخ 

57/5/15 دفترخانه 2 اصفهان
165. رای شــماره 32927-1395/12/16 هیأت چهارم آقای مرتضی كروندی رنانی به 
شناسنامه شماره 9432 كدملي 1283203642 صادره خمینی شهر  فرزند علی  ازششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 126.50 مترمربع از پالك شماره 3687  فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محمود شیخی رنانی 

ثبت صفحه 185  دفتر  431 امالك
166. رای شــماره 32928-1395/12/16 هیأت چهارم آقای محمدصــادق محمدبیگی 
دهقی  به شناسنامه شماره 308  كدملي 1092336842  صادره نجف آباد  فرزند نوروز 
علی  مالک ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 140.88 مترمربع از پالك شماره   307   
فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ثبت صفحه 326  دفتر 282  امالك
167. رای شــماره 32946-1395/12/16 هیأت چهارم خانم پوران كاظمی جروكانی به 
شناسنامه شماره 547  كدملي 1284684520  صادره اصفهان  فرزند قنبرعلی  ازششدانگ 
يک باب خانه به مســاحت 298.30 مترمربع از پالك شــماره فرعی از 44 اصلی واقع در 
اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رحمــت علی تیموری 

جروكانی
168. رای شــماره 32950-1395/12/16 هیأت چهارم خانم بتول مشکالنی كوجانی به 
شناسنامه شــماره 822 كدملي 1141701448 صادره خمینی شــهر فرزند رمضانعلی  
سه دانگ مشاع ازششدانگ يک باب خانه  به مســاحت  151.45 مترمربع از پالك شماره 
فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

حسن رضايی
169. رای شماره 32988-1395/12/16 هیأت چهارم خانم حشــمت خانم آقا شاهی به 
شناسنامه شماره 162  كدملي 1189288567  صادره اردســتان  فرزند رضا  سه دانگ 
مشاع ازششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 151.45 مترمربع از پالك شماره فرعی از 
28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حسن 

رضايی كوجانی
170. رای شماره 33011-1395/12/16 هیأت چهارم  آقای رضا مکتوبیان بهارانچی به 
شناسنامه شماره 586 كدملي 1283006987 صادره اصفهان فرزند حسین  ازششدانگ 
يک باب خانه  به مســاحت 192 مترمربع از پالك شــماره  81  فرعی از 9 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 59048 

مورخ 81/10/1 دفترخانه 25 اصفهان
171. رای شماره 33670-1395/12/24 هیأت چهارم خانم اشرف صباغیان به شناسنامه 
شماره 161 كدملي 1290303444 صادره اصفهان  فرزند حســن در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 282.99 مترمربع پالك شماره 325و326فرعي از19 

اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
172. رای شــماره 33610-1395/12/23 هیــأت چهــارم آقاي مهدي صبــاغ رناني به 
شناسنامه شــماره 50 كدملي 1290144362 صادره  اصفهان فرزند محمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 282.99 مترمربع پالك شماره 325و326فرعي 

از19 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
173. رای شــماره 32949-1395/12/16 هیأت چهارم آقای محمدرضــا جوزدانی   به 
شناسنامه شــماره 67  كدملي 1284119939  صادره اصفهان  فرزند حسن  ازششدانگ 
يک باب ساختمان  به مســاحت 207.30 مترمربع از پالك شماره 195فرعی از 19 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین صباغ رنانی 

ثبت صفحه 231 و 235 دفتر  81 امالك
174. رای شــماره 30248-1395/11/19 و رای اصالحی شماره 1396/01/15-1198 
هیأت اول آقاي رضا حیدري به شناسنامه شماره 1389 كدملي 4621583042 صادره 
شهركرد فرزند علي مراد ششــدانگ يک باب   دامداری به مساحت  7469/55    مترمربع 
پالك شماره   71 و 74 و 77  فرعي از      89 و 90     اصلي واقع در اصفهان بخش 20 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسنعلی عرب زاده زياری
175. رای شــماره 33569-1395/12/23 هیأت دوم خانم اشــرف كفايت به شناسنامه 
شماره 1104 كدملي 1285561368 صادره اصفهان فرزند سیدابوالقاسم در  ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 195.40 مترمربع پالك شماره 107فرعی از 13 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســن جان نثاری الدانی 

مورد ثبت صفحات 211 و 572 و 591 دفاتر 457 و 915 و 911 امالك
176. رای شماره 434-1396/01/08 هیأت دوم خانم مهناز كي منش به شناسنامه شماره 
1246 كدملي 0048686336 صادره تهران فرزند عبدالرضا ششدانگ يک باب   ساختمان   
به مساحت  232    مترمربع پالك شــماره   28    اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عباس رضائی كوجانی
177. رای شــماره 33556-1395/12/23 هیأت دوم  خانم نرگس پیرنجم الدين كلیچه به 
شناسنامه شــماره 141 كدملي 1293213756 صادره اصفهان فرزند اكبر در  ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 300.75 مترمربع پالك شماره 1 فرعی از 33 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سهم االرث ابراهیم و زهرا و زهره شاه 
سنائی ورثه مرحوم كريم مورد ثبت صفحه 494 دفتر اول  امالك

178. رای شــماره 33716-1395/12/24 هیــأت دوم آقــاي حیدر علــي طالب زاده به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 5110421013 صادره  برخوار فرزند حسین در  ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 228.9 مترمربع پالك شماره   67 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد بیات
179. رای شــماره 33717-1395/12/24 هیــأت دوم آقــاي محمدعلي فردوســي به 
شناسنامه شماره 8 كدملي 0533691664 صادره اراك فرزند حسن ششدانگ يک باب 
مغازه به مســاحت 34.75 مترمربع پالك شــماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 8821 مورخ 49/12/20 دفترخانه 95 اصفهان
180. رای شــماره 33538-1395/12/23 هیــأت دوم آقاي محمدرضــا معصومي به 
شناسنامه شماره 2281 كدملي 1260747735 صادره كاشان فرزند حسین در   ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 159.40 مترمربع پالك شماره   28 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالك
181. رای شــماره 33539-1395/12/23 هیــأت دوم آقــاي مهدي صباغــي رناني به 
شناســنامه شــماره 266 كدملي 1290288062 صادره اصفهان  فرزنــد فضل اله در 
ششدانگ يک باب ساختمان كارگاه به مساحت 87.61 مترمربع پالك شماره 560فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســین 

صباغی مورد ثبت صفحه 585 دفتر 80 امالك
182. رای شماره 33724-1395/12/24 هیأت دوم آقاي اكبر نصراصفهاني به شناسنامه 
شــماره 12 كدملي 1290080747 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ يک باب 
ساختمان به مســاحت  120.40 مترمربع پالك شــماره  307 فرعی از 5 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مورد ثبت صفحه 212 دفتر  901 امالك

183. رای شــماره 33723-1395/12/24 هیــأت دوم  آقاي محمدعلي جــان نثاري به 
شناسنامه شماره 21 كدملي 1290137323 صادره اصفهان فرزند رمضان در   ششدانگ 
يک باب ساختمان به مســاحت 208.5 مترمربع پالك شماره 85فرعی از 36 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 60990 مورخ 85/6/6 

دفترخانه 91 اصفهان و سند شماره 4225 مورخ 86/11/11 دفترخانه 160 اصفهان
184. رای شــماره 33721-1395/12/24 هیــأت دوم  آقاي مهدي نصــر اصفهاني به 
شناسنامه شماره 64 كدملي 1290419256 صادره اصفهان  فرزند صادق در   ششدانگ 
يک باب ساختمان   به مساحت  362.87 مترمربع پالك شماره  480 فرعی از 5 اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 520 دفتر 7 امالك
185. رای شماره 33831-1395/12/26 هیأت دوم  آقاي اسماعیل مستاجران گورتاني به 
شناسنامه شماره 1520 كدملي 1283432854 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ 
يک باب   ساختمان   به مســاحت    252/16  مترمربع پالك شــماره     44   اصلي واقع در 

اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت باقر كاظمی
186. رای شماره 114-1396/01/05 هیأت دوم خانم محترم صدري كرمي به شناسنامه 
شــماره 460 كدملي 1283367033 صادره اصفهان  فرزند صفر علي در ششــدانگ يک 
باب ساختمان . به مساحت 112.50 مترمربع پالك شــماره565 فرعي از 25 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حاج عباس جان نثاری طبق 

اظهار نامه
187. رای شــماره 33588-1395/12/23 هیــأت دوم آقاي تقي قفقازي به شناســنامه 
شــماره 140 كدملي 1287480251 صادره اصفهان فرزند محمدرضا در  ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت  291.50 مترمربع پالك شماره  311 فرعی از 6 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 379 دفتر 315 امالك
188. رای شــماره 440-1396/01/08 هیــأت دوم خانم نرگس پیرنجــم الدين كلیچه به 
شناسنامه شماره 141 كدملي 1293213756 صادره اصفهان  فرزند اكبر در    ششدانگ 
يک باب    مغازه به مساحت    23/35  مترمربع پالك شــماره  1    فرعي از  33  اصلي واقع 
در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سهم االرث ابراهیم و زهرا و زهره 

شاه سنائی وراث مرحوم كريم مورد ثبت صفحات 534 و 549 و 546 دفتر 690 امالك
189. رای شماره 444-1396/01/08 هیأت دوم آقاي مهدي مرادي به شناسنامه شماره 
9403 كدملي 1283203359 صادره خمیني شهر فرزند احمد ششدانگ يک باب   ساختمان   
به مساحت   145/26   مترمربع پالك شماره   3226   فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان 

بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت    صفحه 413 دفتر 559 امالك
190. رای شــماره 437-1396/01/08 هیــأت دوم آقــاي مصطفي لنــدي اصفهاني به 
شناسنامه شماره 838 كدملي 1285139208 صادره  اصفهان فرزند حسین در    ششدانگ 
يک باب   مغازه    به مساحت    36/50  مترمربع پالك شماره     28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت  اسداله رضائی
191. رای شــماره 25362-1395/09/23 هیــأت دوم خانــم رضوان متولــي امامي به 
شناسنامه شماره 1141 كدملي 1286486807 صادره اصفهان  فرزند رضا در  ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت   362.35   متر مربع پالك شماره 66  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره ســند 10865 مورخ 87/6/20 دفترخانه 

125 اصفهان
192. رای شــماره 32439-1395/12/12 هیأت سوم آقای رمضان ســلطانی رنانی  به 
شناســنامه شــماره 292 كدملي 1290132372 صادره خمینی شــهر فرزند مصطفی  
ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 122.41مترمربع از پالك شماره  1044    فرعی از 17 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت 

صفحه 370  دفتر 441  امالك
193. رای شــماره 32080-1395/12/07 هیأت ســوم آقای جواد زارع بهرام آبادی به 
شناسنامه شماره 34 كدملي 1290398224  صادره اصفهان  فرزند نادعلی  ازششدانگ يک 
باب خانه  به مساحت 170.50مترمربع از پالك شماره فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی علی زارع بهرام آبادی
194. رای شــماره 32440-1395/12/12 هیأت سوم  خانم درخشــنده عبدالهی دمنه به 
شناسنامه شماره 21 كدملي 1159785368 صادره فريدن فرزند جالل  ازششدانگ يک باب 
خانه  به مساحت 198.90 مترمربع از پالك شماره 51    فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 78  دفتر 60  امالك

195. رای شماره 32477-1395/12/12 هیأت سوم آقای علی اكبر حسنی   به شناسنامه 
شماره 1669  كدملي 4172704697  صادره الیگودرز  فرزند فتح اله  ازششدانگ يک باب 
خانه  به مساحت 201.61  مترمربع از پالك شماره  277    فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
196. رای شماره 71-1396/01/05 هیأت سوم خانم سحر شبستری  به شناسنامه شماره 
308  كدملي 4899954050  صادره كرج  فرزند محمدرضا  ششــدانگ يک باب خانه  به 
مساحت  225.27 مترمربع از پالك شــماره فرعی از 31 اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی احمد و ابوالقاسم سلیمی بابوكانی
197. رای شماره 2477-1396/02/03 هیأت اول آقاي عباس قرباني سیني به شناسنامه 
شماره 5100029587 كدملي 5100029587 صادره برخوار  فرزند رضا در  ششدانگ 
يک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 48.07 مترمربع پالك شماره  68 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن مهری دهنوی 
198. رای شــماره 1995-1396/01/28 هیأت اول آقاي عباس ســلطاني به شناســنامه 
شماره 502 كدملي 4171774187 صادره الیگودرز فرزند داراب ششدانگ يک باب   خانه    
به مساحت   82/12   مترمربع پالك شــماره   7552   فرعي از 28   اصلي واقع در اصفهان 
بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد علی خراســانی فردوانی مورد 

ثبت      صفحه 380 دفتر 573 امالك
199. رای شماره 2979-1396/02/11 هیأت ســوم آقای مرتضی ماهرانی برزانی  به 
شناسنامه شــماره 41  كدملي 1290055491  صادره اصفهان  فرزند حسین سه دانگ   
ازششدانگ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی ان يک باب خانه به مساحت 247.95مترمربع 
از پالك شماره  1186 و 1187  فرعی از 24 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 21563 مورخ 86/11/9 دفترخانه 

105 اصفهان
200. رای شماره 2980-1395/02/11 هیأت سوم خانم خديجه ماهرانی  به شناسنامه 
شماره 92  كدملي 1290156476  صادره اصفهان  فرزند نصراله  سه دانگ ازششدانگ به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن يک باب خانه به مساحت 247.95 مترمربع از پالك شماره  
1186 و 1187  فرعی از 24 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق از سند شماره 21563 مورخ 86/11/9 دفترخانه 105 اصفهان
201. رای شــماره 2681-1396/02/07 هیأت اول خانم حمیده مقصودي به شناسنامه 
شماره 243 كدملي 1229730631 صادره خوانسار فرزند حسن در  ششدانگ يک باب 
خانه  به مســاحت 64.76 مترمربع پالك شــماره 2493/1 فرعــي از 18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت كاظم افقری مورد ثبت صفحه 

330 دفتر 62 امالك
202. رای شماره 2159-1396/01/29 هیأت اول خانم هانیه فتحي به شناسنامه شماره 
1274375691 كدملــي 1274375691 صادره اصفهان فرزند علیرضا در    ششــدانگ 
يک باب    خانه به مســاحت     176/10 مترمربع پالك شماره      3584فرعي از    18اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان مورد ثبت صفحه 515 دفتر 

728 امالك
203. رای شــماره 1842-1396/01/26 هیأت چهارم  خانم فرشته هاديان قهدريجاني 
به شناسنامه شــماره 10490 كدملي 1750868830 صادره اهواز  فرزند قاسمعلي در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 222 مترمربع پالك شماره 2700 
فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

ص 154 دفتر 428
204. رای شــماره 1846-1396/01/26 هیأت چهارم خانم نیلوفــر عزيزي قهفرخي به 
شناسنامه شــماره 10185 كدملي 1757038698 صادره اهواز فرزند اكبر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ به مساحت 222 مترمربع پالك شماره 2700 فرعي از 18 اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
205. رای شماره 30769-1392/12/20 هیأت دوم اقای علیرضامستاجران گورتانی به 
شناسنامه شماره1679 كدملي 1283436051 صادره خمینی شهر فرزند حسین ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 220/40 مترمربع از پالك شماره361فرعی از15 اصلي واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 240دفتر774امالك
206. رای شــماره 1933-1396/01/28 هیــأت دوم آقــاي مهــدي جوانــي جونــي به 
شناســنامه شــماره 48 كدملــي 1290434670 صــادره اصفهــان  فرزنــد نعمــت 
اله در    ششــدانگ يک باب   ســاختمان مغــازه    بــه مســاحت  55/46    مترمربع پالك 
شــماره   148   فرعــي از 25   اصلــي واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهــان  از مالــک رســمی فــوق  ســند 93084 مــورخ 1395/9/22 دفترخانه 

25 اصفهان
207. رای شماره 2646-1396/02/06 هیأت اول  آقاي عبدالمطلب مرادي به شناسنامه 
شماره 12 كدملي 1159669724 صادره فريدن  فرزند مرتضي ششدانگ يک باب خانه  به 
مساحت 186 مترمربع پالك شماره  يک  اصلي واقع در اصفهان بخش  18 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی فوق سند 56754 مورخ 1386/9/13 دفترخانه 60 اصفهان

208. رای شــماره 32462-1395/12/12 هیأت ســوم آقای ابراهیم جوانی جونی   به 
شناســنامه شــماره 1559  كدملي 1290599254  صــادره اصفهان  فرزنــد نعمت اله  
ازششدانگ يک باب مغازه و خانه مسکونی به مساحت 67.98 مترمربع از پالك شماره 
148     فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  از سند شماره 93083 مورخ 95/9/22 دفترخانه 25 اصفهان

209. رای شــماره 32464-1395/12/12 هیأت چهارم آقای حمید زارع بهرام آبادی به 
شناســنامه شــماره 12260 كدملي 1283234521 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول  
ازششدانگ يک باب مغازه  به مساحت  45.75 مترمربع از پالك شماره  فرعی از 68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مهدی كريمی بهرام 

آبادی ثبت صفحه 205  دفتر  199 امالك
210. رای شــماره 1555-1396/01/21 هیأت ســوم خانم زهرا معظم سرشبادرانی  به 
شناسنامه شماره 1105  كدملي 1287843298  صادره اصفهان  فرزند حسین  ازششدانگ 
يک باب مغازه   به مساحت  78.45 مترمربع از پالك شــماره   19  فرعی از 4 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 418 

دفتر 522 امالك
211. رای شماره 2199-1396/01/30 هیأت اول آقاي عبد علي حسیني تبار به شناسنامه 
شماره 5629 كدملي 1880877368 صادره شوشتر فرزند عیدي محمد در  ششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 218.40  مترمربع پالك شماره  31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی فوق  بموجب سند شماره 174568 مورخ 

95/10/6 دفترخانه 103 اصفهان
212. رای شــماره 1605-1396/01/21 هیأت ســوم آقــای تقی كاظمــی جروكانی به 
شناســنامه شــماره 884  كدملي 1283056704  صادره خمینی شــهر  فرزند علی اكبر  
ازششدانگ يک باب خانه به مساحت  304.54 مترمربع از پالك شماره   179 فرعی از 44 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  مورد 

ثبت صفحه 94 دفتر 391 امالك
213. رای شماره 3006-1396/02/11 هیأت سوم آقای هدايت فرجی   به شناسنامه شماره 
828  كدملي 6219619390  صادره فريدن  فرزند غالمرضا  ازششدانگ يک باب خانه به 
مساحت  148 مترمربع از پالك شماره فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سید كاظم و عبدالرسول بارودكو
214. رای شــماره 1614-1396/01/21 هیأت چهارم آقای مرتضــی رضائی برزانی به 
شناسنامه شــماره 1816  كدملي 1283043955  صادره اصفهان  فرزند يداله  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ يک باب خانه  به مساحت  166.30 مترمربع از پالك شماره 896   فرعی 
از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از 
سند شماره  26681 مورخ 94/4/1 دفترخانه 147 اصفهان ) توضیحا قبال پالك 40/627/1 

بخش 14 بوده كه تبديل به 896 فرعی شده.(
215. رای شــماره 1615-1396/01/21 هیأت چهارم  آقای محمدحسین رضائی برزانی 
به شناسنامه شماره 7  كدملي 1290055157  صادره اصفهان  فرزند يداله  دو دانگ مشاع 
ازششدانگ يک باب خانه  به مســاحت  166.30 مترمربع از پالك شماره  896    فرعی از 
40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از 
سند شماره 26681 مورخ 94/4/1 دفترخانه 147 اصفهان ) توضیحا قبال پالك 40/627/1 

بخش 14 بوده كه تبديل به 896 فرعی شده.(
216. رای شــماره 1619-1396/01/21 هیــأت چهارم خانم عزت رضائــی برزانی     به 
شناسنامه شماره 59 كدملي 1290083878  صادره اصفهان  فرزند يداله  يک دانگ مشاع 
ازششدانگ يک باب خانه  به مساحت 166.30  مترمربع از پالك شماره 896  فرعی از 40 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند 
شماره 6806 مورخ 81/5/15 دفترخانه 105 اصفهان ) توضیحا قبال پالك 40/627/1 بخش 

14 بوده كه تبديل به 896 فرعی شده.(
217. رای شــماره 2257-1396/01/30 هیــأت چهــارم آقای جواد صالحــی رزوه به 
شناســنامه شــماره 1638 كدملي 1285800796  صــادره اصفهان  فرزند ســیف اله  
ازششــدانگ يک باب خانه به مساحت  151 مترمربع از پالك شــماره فرعی از 68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سید احمد رضوی

218. رای شــماره 2223-1396/01/30 هیأت اول آقاي غالمحســین نصراصفهاني به 
شناسنامه شــماره 617 كدملي 1288683782 صادره اصفهان فرزند علي در ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 206.86 مترمربع پالك شــماره 348 فرعی از 5 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فوق بشماره سند 99969 مورخ 

60/6/8 دفترخانه 7 اصفهان
219. رای شماره 32999-1395/12/16 هیأت چهارم  آقای سید عبدالوهاب حسینی    به 
شناسنامه شــماره 71كدملي 289927944  صادره اصفهان  فرزند اكبر  ازششدانگ يک 
باب خانه به مساحت  253 مترمربع از پالك شــماره  فرعی از 66 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سیدرحیم حسینی ثبت صفحه 69 

دفتر 150 امالك
220. رای شــماره 2253-1396/01/30 هیأت چهارم آقای اكبر معتمدی  به شناســنامه 
شماره 920  كدملي 1286656990  صادره اصفهان  فرزند محمد  ششدانگ يک باب خانه  
به مساحت  264.31 مترمربع از پالك شماره فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی قنبرعلی برجی عاشق آبادی
221. رای شماره 2156-1396/01/29 هیأت اول  آقاي فريد قاهري به شناسنامه شماره 
2655 كدملي 4722933881 صادره اياالت متحده امريکا فرزند عباس ششدانگ يک باب    
خانه به مســاحت   205/05   مترمربع پالك شــماره    270  فرعــي از    15اصلي واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات 537 و 540 و 543 

و 546 دفتر 734 امالك
222. رای شــماره 2250-1396/01/30 هیأت اول آقاي احمد جهانگیري به شناســنامه 
شماره 1543 كدملي 6219347374 صادره فريدن فرزند فرج در  ششدانگ يک باب خانه 
به مساحت 76.62  مترمربع پالك شماره 2624 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سیدرضا بهشتی نژاد مورد ثبت صفحه 497 

دفتر 85 امالك
223. رای شــماره 3137-1396/02/12 هیــأت ســوم خانــم لیــال جان نثاريــون  به 
شناســنامه شــماره 8 كدملــي 1290450315  صــادره اصفهان فرزند محمدحســین  
ازششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 166.37 مترمربع از پالك شــماره 3354  فرعی 
 از 7 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی

 محمد نصرآزادانی
224. رای شماره 32517-1395/12/12 هیأت سوم  آقای سیف اله سلطانی كوهانستانی   
به شناسنامه شماره 560  كدملي 1285609603  صادره اصفهان  فرزند عباس سه دانگ 
ازششدانگ يک باب خانه  به مساحت 295.36 مترمربع از پالك شماره 396 فرعی از 14 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت 

صفحات 389 و 423 دفاتر 181 و 551  امالك
225. رای شــماره 32520-1395/12/12 هیأت ســوم  خانم زهرا بهیانی به شناسنامه 
شــماره 6 كدملي 1290416753 صادره گورتان فرزند احمد  ســه دانگ ازششدانگ يک 
باب خانه به مساحت 295.36 مترمربع از پالك شــماره 396 فرعی از 14 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  ثبت صفحات 389 و 

423 دفاتر 181 و 551  امالك
226. رای شــماره 33432-1395/12/22 هیأت اول آقاي اكبر ســلطاني كوهانســتاني 
به شناســنامه شــماره 345 كدملي 1285590155 صادره فرزند عباس سه دانگ مشاع 
ازششدانگ يک باب خانه به مســاحت 305.52 مترمربع پالك شــماره 396 فرعی از 14 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 423 و 

389 دفتر 551 و 181 امالك
227. رای شــماره 33431-1395/12/22 هیأت اول خانم مهري شیشه گر به شناسنامه 
شــماره 1033 كدملي 1286806380 صادره اصفهان  فرزند عباس ســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ يک باب خانه به مســاحت 305.52 مترمربع پالك شــماره 396 فرعی از 14 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 423 و 

389 دفتر 551 و 181 امالك
228. رای شماره 32505-1395/12/12 هیأت سوم آقای جمشید سلطانی كوهانستانی 
به شناسنامه شماره 1380 كدملي 1285654234  صادره اصفهان  فرزند عباس  سه دانگ 
ازششدانگ يک باب خانه به مساحت  268.82 مترمربع از پالك شماره  396    فرعی از 14 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت 

صفحات  423 و 389 دفاتر 551 و 181 امالك
229. رای شــماره 32514-1395/12/12 هیــأت ســوم خانم عفــت نصراصفهانی به 
شناسنامه شماره 1944  كدملي 1283401401  صادره اصفهان  فرزند علی اكبر  سه دانگ 
ازششدانگ يک باب خانه به مساحت 268.82 مترمربع از پالك شماره   396  فرعی از 14 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت 

صفحات 423 و 389 دفاتر 551 و 181 امالك
آرای اصالحی

1. رای شماره 32493-1395/12/12 هیأت ســوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس به 
شماره  و با عنايت به اينکه طبق گزارش شماره راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي 
صادر به شرح زير اصالح مي گردد: ملک مورد تقاضا يکباب مغازه از پالك 68 اصلی بخش 

14 ثبت غرب اصفهان می باشد.
2. رای شــماره 26290-1395/10/04 هیأت دوم خانم مهري نصیرزاده به شناســنامه 
شــماره 4840 كدملي 0050610831 صادره تهران فرزند غالمحســین ششــدانگ يک 
باب ساختمان به مســاحت 313.45متر مربع پالك شــماره 962 فرعی از 5  اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 9 دفتر 188 امالك
3. رای شــماره با توجه به مفــاد گزارش كارشــناس به شــماره  و با عنايــت به اينکه 
طبق گزارش شــماره . راي هیــأت تا كنون اجرا نشــده لــذا مفاد راي صادر به شــرح 
زير اصالح مــي گردد: شــماره پالك ملک مــورد نظــر 23/119 بخش 14 حــوزه ثبت 
 ملک غــرب اصفهــان صحیح می باشــد. ضمنــًا مســاحت 208.99 متر مربــع صحیح 

میباشد.
4. رای شــماره 24837-1395/09/17 هیأت دوم آقاي ابوذر غالمي ورنامخواســتي به 
شناسنامه شماره 947 كدملي 1171352859 صادره  اصفهان فرزند داود در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 167.40 متر مربع پالك شماره  35  فرعی از 4   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 318 دفتر 462 امالك. 
با توجه به اينکه سند مالکیت مشاعی در رهن بانک صادرات شعبه میدان پادگان قرار دارد 
و بانک مذكور نیز طی نامه شــماره 1719/4/ش-1396/02/18 با اخذ سند ششدانگ به 
شرط باقی ماندن رهن در سند ششدانگ موافقت نموده اســت، لذا سند جديد باقید رهن 

بانک صادر شود.
5. رای شماره 31610-1395/12/03 هیأت چهارم با توجه به مفاد گزارش كارشناس به 
شــماره  و با عنايت به اينکه طبق گزارش شــماره  راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد 
راي صادر به شرح زير اصالح مي گردد: نام مالک امیر و نام خانوادگی عباسی بهارانچی 
میباشد و شماره پالك نیز 14/640 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صحیح میباشد.

6. رای شــماره 28020-1395/10/25 هیــأت ســوم بــا توجــه بــه مفــاد گــزارش 
95 و بــا عنايــت بــه اينکــه  /9 كارشــناس بــه شــماره 2519781 مــورخ 16/
طبــق گــزارش شــماره راي هیــأت تــا كنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد راي صادر 
 بــه شــرح زيــر اصــالح مــي گــردد: نــام مالــک محمــد حســین فروتنــي صحیح 

میباشد
آراء صادره قبلي با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بديهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهدشد .

تاريخ انتشار نوبت اول 1396/02/24
تاريخ انتشار نوبت دوم  1396/03/08

م الف: 5302 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
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يادداشت
انهدام ۶ باند سرقت مسلحانه و خشن در اصفهان 

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از متالشی شدن شش باند سرقت مسلحانه و 
خشن در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد.

اخبار

حوادث

مدیر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان  گفت: با 
تالش ماموران پلیس آگاهی شهرستان دهاقان، بیش از 
دو هزار و 912 دست قاشق و چنگال و 42 دست چمدان 
مسافرتی قاچاق در بازرسی از یک دستگاه کامیون بونکر 
کشف شــد. غالمرضا صالحی با بیان اینکه این پرونده 
قاچاق به شعبه ویژه رسیدگی جرایم تعزیرات حکومتی 
اصفهان ارسال شد افزود: متهم این پرونده عالوه بر ضبط 
کاال، به پرداخت جریمه نقدی بیش از شــش میلیارد و 

800میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه اصفهــان گفــت: کاندیداهای 
ریاست جمهوری و شورای اسالمی شــهر و روستا اجازه هیچ گونه 

تبلیغاتی در بقاع متبرکه را ندارند.
حجت االسالم  رضا صادقی با اشــاره به انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری و پنجمین دوره  شــورای اسالمی شهر و روستا 
و همچنین دومین دوره مجلس شــورای اســالمی در شهرستان 
اصفهان اظهار داشت: در این راستا از ظرفیت امامزادگان برای حضور 
حداکثری مردم  پای صندوق های رای با استفاده از فرمایشات امام 

خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب استفاده می شود.
وی با تاکید بر اینکه حضور حداکثــری مردم در پای صندوق های 
رای وظیفه شرعی همه ایرانیان است و باید با حضور حداکثری مردم 
دشمن را به عقب برانیم، اضافه کرد: در این راستا باید توجه داشته 
باشــیم که ما اجازه نمی دهیم امامزادگان، به محلی برای تبلیغات 

ریاست جمهوری یا شوراهای اسالمی شهر و روستا تبدیل شوند.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 
امامزادگان نباید جایگاه و پایگاهی برای یک جناح خاص باشــند، 
تصریح کرد: از این رو دستورالعمل ســازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور برای جلوگیری از هرگونه تبلیغات کاندیداها در امامزادگان، 

به هیئت امنا ابالغ شده است.
وی با اشــاره به اینکه همه هیئت امنا موظف به پیگیری هرگونه 
تبلیغات انتخاباتی شــده اند، افزود: تاکنون گزارش رسمی در این 
خصوص اعالم نشده است و در صورت هر گونه اعالم گزارش، خارج 

از نوبت رسیدگی خواهد شد.
حجت االسالم صادقی با اشاره به اینکه تاکنون درخواست استقرار 
شعبه اخذ رای اعالم نشده اســت، افزود: در این زمینه چنانچه در 
نزدیکی بقاع متبرکه مسجدی وجود نداشته باشد، آن مکان می تواند 

شعبه اخذ رای باشد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهــان، در آیین افتتاح 
این طرح گفت: این بخش ها با فضاسازی سه هزار مترمربع در حوزه 
تشریفات و 150 مترمربع در بخش صنایع غذایی، با شش میلیارد و 
800 میلیون ریال ســرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده 

است.
ابوطالب جاللی هدف از راه اندازی این بخش را کارآفرینی و توســعه 
اشتغال پایدار برشمرد و افزود: دپارتمان تخصصی تشریفات و صنایع 
غذایی اصفهان با محوریت نیازســنجی آموزشی، اهمیت سالمت، 
تربیت نیروی ماهر و نیمه ماهر و آشنایی اقشار جامعه با حوزه خدمات 
راه اندازی شده اســت. وی گفت: این بخش های تخصصی، در قالب 
برگزاری دوره های آموزشی در زمینه تشریفات شامل متصدی خدمات 
مجالس،  برنامه ریزی جشن ها و تشریفات و در بخش صنایع غذایی 
شامل دوره های آشــپز درجه 1 و 2،  نان های حجیم و نیمه حجیم، 
کباب زن و تخته کار،  دسر بین المللی و آشپز سنتی، آماده ارائه خدمات 

به افراد جویای کار است.

رییس سازمان بهزیستی در خصوص پوشش یافتن افراد کم  درآمد 
توسط نهادهای حمایتی اظهار داشــت: بر اساس ماده 800  قانون 
برنامه ششم توسعه، پشــت نوبتی ها باید از مستمری که در بودجه 
ســنواتی آمده، برخوردار شــوند؛ از همین رو تمام خانوارهایی که 
درآمد آنها کمتر از میزان تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه 
است می توانند برای دریافت مستمری مددجویی، در سامانه خدمات 

حمایتی ثبت نام کنند.
انوشیروان محسنی بندپی تصریح کرد: این افراد باید در سامانه وزارت 
تعاون ثبت نام کرده و پس از بازرسی میدانی، تحت پوشش سازمان 
بهزیستی قرارگیرند. در واقع مســتمری تعیین شده بدون در نظر 
گرفتن یارانه نقدی، برای خانواده های یــک نفره 195 هزار تومان، 
خانواده های دو نفره 250 هزار تومان، خانواده های ســه نفره ۳25 
هزار تومان، خانواده های چهار نفره 418 هزار تومان و خانواده های 
پنج نفره 4۶5 هزار تومان است و به خانواده هایی که درآمد آنها بدون 

یارانه نقدی کمتر از این میزان باشد، تعلق خواهد گرفت.
وی یادآور شد: بر اساس قانون بودجه سال 9۶ منابع این مستمری 
از بخش هدفمندی تامین خواهد شد، در بخش دیگر نیز تالش شده 
تا نسبت به توانمندسازی این افراد اقداماتی انجام گیرد؛ اما اولویت 

سازمان با افراد دارای معلولیت شدید است.
وی با یادآوری آمار زنان سرپرســت خانوار گفت: بر اساس آخرین 
آمار اعالم شده حدود 180هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش 
بهزیستی و ۶00 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد 
امام)ره( هستند؛ از این جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 
نیز در دستور کار سازمان بهزیستی قرار گرفته است، در این زمینه 
گام های خوبی برداشته شده و حدود چهار هزار گروه همیار و خودیار 

تعبیه شده است تا از مهارت های فنی برخوردار شوند.
رییس سازمان بهزیســتی تصریح کرد: افرادی که دارای معلولیت 
شــدید هســتند و امکان توانمندی آنها وجود نــدارد، در الیحه 

مساعدت های اجتماعی نیز دیده شده اند.

رییس کمیته محیط زیست شورای شــهر تهران، کاشت درختان 
توت و عدم سمپاشــی زمســتانه درختان را علــت اصلی هجوم 

مگس های سفید دانست.
محمد حقانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به رویت مجدد مگس های 
سفید در سطح شهر با بیان اینکه مسئولیت اصلی کنترل جمعیت 
مگس های ســفید در تهران با شهرداری اســت، گفت: حفاظت از 
درختان باقی مانده شــهر که تا امروز از هجوم مگس های ســفید 
جان سالم به در برده اند، بر عهده شهرداری است و اصوال شهرداری 
عهده دار حفظ بهداشت شهر است. وی افزود: اگر مسئوالن شهری 
سم پاشی زمستانی درختان را به طور منظم و به موقع انجام می دادند 

امروز شاهد هجوم گسترده مگس های سفید به تهران نبودیم.
وی  با اشــاره به اینکه ظاهرا مدیران شــهرداری کارهایی مهم تر 
از رسیدگی به وضعیت شهر و شــهروندان دارند و حفظ بهداشت 
پایتخت و سالمت شهروندان برای آنها از اولویت برخوردار نیست، 
گفت: اگر غیر از ایــن بود، بعد از 12 ســال شــاهد انبوه موش و 

مگس های سفید به جای پرندگان در تهران نبودیم.

تبلیغات در بقاع متبرکه ممنوع!

اقتصاد در ابتدای هزاره ســوم میالدی شاهد دگرگونی های 
شگرفی بوده که انقالب فناوری اطالعات و تغییر ترکیب نیروی 
کار به نفع نیروهای دانش محور، از زمره این تغییرات است. 
شاید مهم ترین روندی که در اقتصاد دیده می شود حرکت به 

سوی نظام اقتصادی با ماهیت شبکه ای است.
درچنین اقتصــادی کنتــرل و تخصیص منابــع به صورت 
توزیع شــده صورت می گیرد و نقش شــبکه های اجتماعی 
در رشد و توســعه اقتصادی به مراتب بیش از نظام متمرکز 
برنامه ریزی دولتی خواهد بود.نقــش کارآفرینان در رویکرد 
شــبکه مدار به مراتب پررنگ تر از رویکرد اقتصاد کالسیک 

است.
ویژگی بارز اقتصاد امروز، تغییرات ســریع اســت.درچنین 
اقتصادی کشــورهایی می توانند موفق باشــند که قابلیت 
تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. کشورهایی که در آنها 
میزان فعالیت های کارآفرینانه باالتر است، به واسطه طبیعت 
کارآفرینی در تطبیق با تغییرات، قادرنــد در اقتصاد جهان 

موقعیت بهتری کسب کنند.
بیش از ۶۷ درصد نوآوری ها در زمینــه فناوری بوده و حدود 
95درصد از نوآوری های منجر به تحوالت بنیادی در عرصه 

صنعت را کسب و کارهای کارآفرینانه پدید آورده اند.
کارآفرینــان از طریق ایجاد فناوری، محصــوالت و خدمات 
جدید، قدرت انتخاب مصرف کننــدگان را افزایش داده و با 

افزایش بهره وری کار، ســرگرمی های نو، بهبود بهداشــت و 
ســالمتی، تســهیل ارتباطات و... موجــب افزایش کیفیت 
زندگی نوع بشر می شوند.در واقع بیشترین بخش نسل جدید 
صنایع را کارآفرینان ایجاد کرده اند که می توان از رایانه های 
شخصی، تلفن های همراه، خرید از طریق اینترنت و صنعت 

نرم افزار، به عنوان نمونه هایی از آن یاد کرد.
کار آفرینان در ایجاد اشــتغال نیز نقش مهمی ایفا می کنند.

درحدود نیمی از کارکنان کشورهای توسعه یافته، در کسب و 
کارهای کوچک مشغول فعالیت هستند.

در شــرایطی که امروز در آن قرار داریم، بدون شک شورای 
شهر و شهرداری اصفهان می توانند با برنامه هایی که در دنیا 
امتحانشــان را پس داده اند اصفهانی پویا بسازند؛ نزدیک به 
یک دهه است که شــهرهای بزرگ دنیا وارد گفتمان و بعضا 
پارادایم جدید شــده اند که این گفتمان، »بهبود اکوسیستم 
کارآفرینی شهر« نام دارد. البته این گفتمان باری نیست که 
شهرداری بتواند به تنهایی بلند کند، اما شهرداری محور اصلی 
این بحث محسوب می شود و نهادهایی مثل اتاق بازرگانی و 
پارک های علمی فناوری هر شــهر باید کمک کنند تا همه 
دست در دست هم یک محیط مناسب کسب و کار نوآورانه در 

یک شهر ایجاد کنیم.
شاید این ســواالت پیش بیاید که چرا شــهرداری به چنین 
کارزاری وارد شود و چرا چنین مهمي باید اتفاق بیفتد؟ دلیلش 

ساده است؛ چون مدیریت شهری ثروتمند سهل تر است؛ در 
حالی که اگر شهروندان مشکالت مالی داشته باشند و از نبود 
اشــتغال رنج ببرند شهر نیز با مشــکالت بیشتری مدیریت 
می شــود و شــهروندان نمی توانند عوارض پرداخت کنند و 

مسلما در مشارکت با شهرداری دچار مشکل می شوند.
اصفهان به دلیــل جغرافیایی، روحیــات مردمی و فرهنگ 
شهروندی، خود به خود یک سیستم کارآفرینی دارد؛ به همین 
دلیل تعداد زیادی از کارآفرینان ایرانی، اصفهانی هستند؛ از 
امین التجار گرفته تا کارآفرینان بزرگ امروز، به همین دلیل 
می توانیم بگوییم که اصفهان یک اکوسیســتم مناسب برای 
کارآفرینی است؛ چون مدیران کارآمد کشوری اکثرا اصفهانی 
هســتند. اکوسیســتم کارآفرینی چیز عجیبی نیست. این 
سیستم می تواند با همکاری همه نهادهای درگیر در یک شهر، 
مدیریت یک پارچه شهری را دربر گیرد و شهرداری کسب و 
کار شــهری را از این طریق مدیریت خواهد کرد. جالب است 
بدانید که در بحث فضای کسب و کار هیچکس مدعی نیست و 
یک عرصه خالی محسوب می شود. شهرداری می تواند در این 
عرصه وارد شده و مشکل اشتغال و ثروت شهری را حل کند و 

یک منبع درآمد پایدار برای خود تعریف کند.
شهر اصفهان با شهرهای بسیاری در دنیا خواهر خوانده است 
ولی تاکنون از این مهم اســتفاده  چندانی نبرده؛ در حالی که 
اگر فضایی ایجاد شود تا شهروندان بتوانند بحث صادرات را از 
طریق مدیریت شهری دنبال کنند می توان صادرات صنایع 
دستی را بهبود بخشــید و این موضوع نه تنها به رونق صنایع 
دستی و مهم کشور کمک می کند بلکه موجب کسب درآمد 
شــده و تعامل جدیدی میان شــهروندان و مدیریت شهری 

ایجاد می کند.
اصفهان همین امروز هم اکوسیستم کارآفرینی خوبی دارد، اما 

نیازمند یک مدیریت شهری 
قوی است که با ادبیات بهبود 
فضای شهری آشنا باشد، اگر 
این اتفاق روی داد می توانیم 
امیدوار باشــیم که اصفهان 
بهترین نقطه اکوسیســتم 
کارآفرینــی غــرب آســیا 
می شود و شهرداری اصفهان 
هم یکــی از ثروتمندترین 
ارگان هــای آســیایی لقب 
می گیــرد. ریشــه تمــام 
مشکالت شهر، نبود فضای 
کارآفرینی، نبود گردشگر و 
سیستم مدیریت یکپارچه 
است. ما می توانیم با بهبود 
فضای کسب و کار شهر، یکی 
از مشکالت را بر طرف کنیم؛ 

اگر اصفهان بتواند به یک محیط مناســب برای کسب و کار، 
تبدیل شــده و رونق در آن ایجاد شــود، اولین کسی که نفع 

می برد شهروند اصفهانی است.

دامنه تاثیرات کارآفرينی بر جامعه بسیار وسیع است؛ از تغییر در ارزش های اجتماعی  گرفته تا رشد شتابان  فاطمه 
اقتصادی.کاويانی 

رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: در صورتی که رانندگان تا آذر 
ماه امسال جرایم رانندگی را تسویه کنند، جریمه دیرکرد و عدم پرداخت 

آن تا پایان سال 95 بخشیده می شود.
سرهنگ احمد کرمی اسد با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس، تمامی 
رانندگانی که موفق به پرداخت جرایم تا پایان سال 95 نشده اند، مشمول 
بخشودگی دیرکرد جرایم هستند، اظهار داشت: این بخشودگی شامل تمام 
جرایمی می شود که مشمول »دو برابری« است و جرایمی که با دوربین 
صادر شده، فعال دوبرابر نمی شود. اما تمامی تخلفاتی که به صورت الصاقی 
و تسلیمی برایشان قبض صادر شده و با گذشت دو ماه دو برابر شده اند، 
مشمول بخشودگی است.وی اظهار کرد: رانندگان برای دریافت جرایم 
می توانند به صورت آنالین و با ارســال بارکد وسیله نقلیه، با مراجعه  به 

سامانه پیامکی 1101202020 از خدمات استفاده کنند.

افتتاح دپارتمان صنایع 
دستی با مشارکت بخش 

غیردولتی

شرایط جدید بخشودگی 
 جرایم رانندگی 

اعالم شد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان با ابراز خرســندی از 
راه اندازی این دپارتمان بیان داشت: استان اصفهان، سومین شهر توریستی 
فرهنگی و یازدهمین پایتخت صنایع دستی جهان با ثبت 198 اثر توسط 
یونسکو محسوب می شود و در این راستا ویژگی ها و شاخص های صنایع 
دستی می تواند پیام رسان فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی کشورمان در 

سطح جهان باشد.
ابوطالب جاللی افزود: دپارتمان صنایع دستی با مشارکت بخش غیردولتی 
و با هدف کارآفرینی و اشتغال و سرمایه گذاری 800 میلیون ریال در مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای شــهید رجایی اصفهان با برگــزاری دوره های 
آموزشی برای 2۷ نفر، شروع به کار نموده است. این دپارتمان همچنین با 
هدف تلفیق ۳ عنصر هنر، فرهنگ و صنعت، اقدام به برگزاری دوره های 

آموزشی کرده وآماده ارائه خدمات به افراد جویای کار است.

فقدان توجه به مسائل 
اجتماعی در تابلوهای 

گرافیکی سطح شهر 

مدیر خانه گرافیک حوزه هنری اصفهان گفت: تصاویری که در سطح شهر دیده می شود تاثیر خود را می گذارد؛ اما در آنها طراحان حرفه ای را کمتر می بینیم و این به خودی 
خود سبب می شود کارهایی که انجام می دهند عامه پسند شود و به خود جنبه طنز  بگیرد.

امیر مسعود حالج با اشاره به خالقیت در طرح های گرافیکی اظهار  داشت: خالقیت حرف اول را می زند که برای ماندگار شدن یک اثر معموال ساده نگری از لحاظ فرم 
بیشترین تاثیر گذاری را در کمترین زمان ممکن بر مخاطب می گذارد.وی افزود: برای مثال پوسترهای قدیمی سعی می کردند از تکنیک هایی استفاده کنند که بیشترین 
تاثیرگذاری را داشته باشد و این سبب شده هنوز هم بعد از سالیان سال با همان امکانات، همچنان جزو پوسترهای تاثیرگذار در زمان فعلی ما باشند. مدیر خانه گرافیک 
حوزه هنری اصفهان بیان کرد: امروزه متاسفانه عده ای در طراحی، از کامپیوتر به عنوان وسیله و اجرای سریع تر استفاده می کنند و باید سعی کنند از خالقیت در زمینه های 

مختلف استفاده کنند؛ اگر چه هنرمندان زمانی می توانند خالقیت خود را نشان  دهند که سفارش داشته و برای آن کار مطالعه کرده باشند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشاره به اینکه در بحث تارکین تحصیل، کاهش 
یافتن آمار دانش آموزان در این زمینه در  دستور کار است، 
اظهار داشت: این کار با شناسایی دانش آموزان و مراجعه به 

منازل آنها صورت می گیرد.
رحیم محمدی با بیان اینکه طی اقدامات صورت گرفته در 
سال گذشته خوشــبختانه تنها 1/9درصد از دانش آموزان 
دوره متوسطه استان اصفهان ترک تحصیل کرده اند، ابراز 
داشت: این آمار نسبت به چهار سال گذشته که ۳/9درصد 

بوده، کاهش چشمگیری داشته است.
وی تاکیــد کرد: در مناطــق مختلف انگیزه هــای  زیادی 
برای ترک تحصیل وجــود دارد؛ برای مثال در روســتاها 
ازدواج زودهنــگام  و در دیگــر مناطق نیز کشــاورزی و 
 وجود مراکز صنعتی، مشــوق ترک تحصیل دانش آموزان

 است.
محمدی با اشــاره به اینکه عوامل بیرونی، شایع ترین دلیل 
ترک تحصیل دانش آموزان و فرار آنها از مدرســه اســت، 
تصریح کرد: بی انگیزگی دانش آموزان برای اد امه تحصیل 

سهم کمتری در این زمینه دارد.
وی با اشاره به اینکه در دوره متوسطه استان اصفهان بیش 
از ۳50 هزار دانش آموز مشــغول تحصیل هســتند، ابراز 
داشت: بر این اساس می توان گفت در سال 95 حدود هفت 

هزار دانش آموز دوره متوسطه استان اصفهان ترک تحصیل 
کرده اند؛ آن هم در شرایطی که مدارس استان اصفهان به 
لحاظ کیفیت آموزشــی پایش شــده اند. در این راستا 5۷ 
مدرسه در دوره دوم و ۷۷ مدرسه نیز در دوره اول متوسطه 

در استان اصفهان الزم التوجه هستند.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: در مدارس الزم التوجــه در زمینه مدیریتی 
تقویت های الزم صــورت گرفته و این در حالی اســت که 
سعی داریم در ســال آینده با افزایش شاخص ها، مدارس 

الزم التوجه به مدارس برخوردار تبدیل شوند.

 رییس ســازمان حج و زیارت با بیــان اینکه مچ بندهای 
الکترونیکی تولید داخلی برای زائران ایرانی حج تمتع 9۶ 
درنظر گرفته شده است، گفت: تصور می کنیم نخستین 
کشور باشــیم که این برنامه را برای خدمات دهی بهتر به 
زائران در نظر گرفته است.حمید محمدی درباره جزئیات 
ثبت نام نهایی زائران حج تمتع 9۶ اظهار کرد: کاروان های 
مورد نظر سازمان حج و زیارت برای انتخاب نهایی در همه 
استان های کشور اعالم شده و متقاضیان می توانند به آنها 
مراجعه کنند.به گفته محمــدی، بعد از پایان زمان بندی 
ثبت نام نهایی، به احتمال بســیار زیــاد ظرفیت برخی 
کاروان ها خالی می ماند که برای تکمیل آن فراخوانی اعالم 
خواهد شد که دارندگان فیش حج تمتع تا ۳0 آبان سال 
85 نیز می توانند ثبت نام خود را انجــام دهند.وی افزود: 
به طور حتم لیست تکمیل ظرفیت کاروان های باقی مانده 
و فراخوان الزم بعد از 29 اردیبهشت ماه و در پایان مهلت 
پنج روزه اعالم خواهد شد.رییس ســازمان حج و زیارت 
درباره مچ بندهای الکترونیکی که برای زائران حج تمتع 
9۶ در نظر گرفته شده است، گفت: شرکت صاایران تمامی 
کار مطالعاتی، اجرایی و مدیریت اطالعات این مچ بندهای 
الکترونیکی را انجام می دهد و به طور حتم این برنامه ریزی 
کمک بسیار زیادی به زائران خواهد کرد.محمدی افزود: 
مچ بندهــای الکترونیکــی در ارائه خدمات بــه زائران و 

جلوگیری از مشکالت احتمالی برای آنان تاثیر بسیار زیادی 
دارد.وی با بیان اینکه در سال های گذشته برخی کشورهای 
اسالمی نیز به صورت فیزیکی از مچ بندهای فلزی در جریان 
حج استفاده کرده اند، تصریح کرد: تصور می کنیم نخستین 
کشوری باشیم که مچ بندهایی با این اطالعات جامع و کامل 
برای زائران تدارک دیده است؛ صد در صد این مچ بندهای 
الکترونیکی تولید داخلی است. رییس سازمان حج و زیارت 
همچنین درباره این پرسش که آیا  افزایش قیمت در حج 
تمتع 9۶ وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: افزایش قیمت به 

معنای گران شدن برای زائران نداریم.

ريیس سازمان حج و زيارت:

حجاج ایرانی با »مچ بندهای الکترونیکی« در حج شرکت می کنند 

حج و زیارتآموزش و پرورش

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

ترک تحصیل هفت هزار دانش آموز متوسطه اصفهانی در سال گذشته 

 کشف کاالی قاچاق 
در بونکر سیمان

افتتاح دو طرح در مرکز فنی و حرفه ای 
شهید رجایی برای ارتقای کارآفرینی

 خانوارهای کم درآمد 
مستمری می گیرند

هجوم لشکر مگس های 
سفید به پایتخت

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان، از برخورد 
یک دستگاه سواری پژو 20۶ با موانع فیزیکی در بزرگراه 
خرازی اصفهان و فوت دو سرنشین و مجروحیت راننده 
آن خبر داد.  سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی گفت: در این 
حادثه رانندگی ماموران مشاهده کردند که یک دستگاه 
سواری پژو 20۶ به علت تخطی از سرعت مطمئنه و عدم 
توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه، به شدت با موانع 

فیزیکی سمت راست بزرگراه برخورد کرده است.
وی گفت: در این حادثه یکی از سرنشــینان خودرو که 
جوانی 20 ساله بود در دم جان باخت و دیگر سرنشین 
خودرو نیز در اثر پرتاب شدن به بیرون و برخورد با یک 
سواری آر.دی درالین مخالف بزرگراه کشته شد. راننده 

19ساله نیز به شدت مجروح شد.

تصادف مرگبار در بزرگراه 
خرازی اصفهان

اصفهان به دلیل 
جغرافیایی، روحیات 

مردمی و فرهنگ 
شهروندی، خود به 
خود یک سیستم 

کارآفرینی دارد

اصفهان به بهترين اکوسیستم کارآفرينی غرب آسیا تبديل می شود 

این یک رویا نیست!
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استاد زبان ادبیات فارسی در گفت و گو با زاینده رود:

شاهنامه کتاب شاهان نیست

نشست مقايسه حماسه  رستم و اسفنديار با سونجاتا در سنگال برگزار مي شود
به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسي و بزرگداشت فردوسي، نشست ادبي »مقايسه حماسه رستم و اسفنديار 
با حماسه سونجاتا کيتا«، فردا  25 ارديبهشت ماه به همت رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سنگال 

برگزار مي شود.

در آســمان بی کران ادبيات فارسی  می توان 
شــاعران مشــهوری را يافت که چون ستاره 
می درخشــند و جلــوه زيبايــی به آســمان 
بخشيده اند. در ميان اين شاعران مشهور بی شک فردوسی جايگاهی ويژه 
دارد. دهقان زاده ای که در قريه باژ در شهر توس متولد شد و در طول سی 
سال رنج و مشقت چنان اثری از خود به يادگار گذاشت که از جمله بهترين 
آثار حماسی جهان است. به پاس زحمات اين مرد بزرگ 25 ارديبهشت 
را روز بزرگداشت فردوسی نام نهاده اند. به همين مناسبت به حضور دکتر 
قربانعلی ابراهيمی،استاد زبان و ادبيات فارســی دانشگاه آزاد نجف آباد 

رفتيم تا از ديدگاه های اين پژوهشگر شاهنامه بهره مند شويم.
آقای دکتر! شــما ســال های زیادی را به پژوهش در شاهنامه 
گذرانده اید. در ابتدا از شما می خواهم نظرتان را درباره  این اثر 

باارزش بفرمایید ؟
 نظر دادن در مورد شاهنامه امری سخت و دشوار است ؛ اگر در يک جمله 
کوتاه خبر نگارانه بخواهم به شــما پاســخ بدهم بايد بگويم که شاهنامه 
فردوسی، سند هويت ملی و در حقيقت شناسنامه ايران است. ما از گذشته 

اساطيری خود،  اطالع دقيقی در دســت نداريم. فردوسی با گرد آوری و 
به شعر در آوردن اين گذشته پر بار و نزديک کردن آن به زندگی امروزی 
مردم ايران، برای همه ما يک تاريخ شــفاهی  ايجاد کرد که می توانيم با 
مطالعه آن  از شکست ها ، پيروزی ها، غم ها ، شــادی ها و همه اتفاقات 
نياکان خود آگاهی يابيم؛ بنابراين شــاهنامه فردوسی جايگاه ارجمندی 

نزد ايرانيان دارد. 
 اسطوره، بخش اصلی حماسه اســت. رابطه شاهنامه و اسطوره 

چگونه است ؟ 
شاهنامه و اسطوره يک رابطه در هم تنيده ای با يکديگر دارند؛ البته عده ای 
با تقسيم بندی شــاهنامه بخشــی از اين اثر  را فاقد مفاهيم اسطوره ای 
دانسته اند. طبق اين تقسيم بندی ها از آغاز شاهنامه تا پايان بخش کيانيان  
در بخش اسطوره ای  جای گرفته اســت و بخش پس از  آن را که مربوط 
به عصر ساســانيان اســت بخش تاريخی نام نهاده اند. با اين حال وجود 
داستان هايی مثل » کرم هفتواد« يا داســتان »پيروزی اردشير بابکان بر 
اردوان پنجم«  در بخش تاريخی، کامال آميخته با اسطوره است. پس نمی 
توان اسطوره را از قسمت های مختلف شاهنامه جدا دانست؛ ولی به طور 
کلی در بخش پيشدادی شاهنامه همه عناصر اسطوره ای فرهنگ باستانی 
ايران نمود بيشتری پيدا کرده است . به طور خالصه می توان بيان کرد که 
اسطوره بافت در هم تنيده شاهنامه است و فردوسی اين بافت را  طبق شعر 

بنا نهاده است. 
فردوسی در اثر خود پهلوانان و شخصیت های شاخصی را پرورانده 
که معروف ترین آنها رستم دستان است. رستم در شاهنامه چه 

کرده است؟
 رستم حکم »آلترناتيو« شاهنامه را دارد .رســتم پس از پيدايی در عصر 
منوچهر و پشت سر گذاشتن هفت خان به مقام جهان پهلوانی ايران می 
رسد. کارکرد رستم در داستان های شاهنامه، آميخته ا ی از يک شخصيت 
ايرانی و يک پهلوان بلند مرتبه اســت. رستم در اسطوره خود يک پهلوان 
حقوق بگير است؛ همانطور که خانواده  او از پهلوانان حقوق بگير بوده اند 
ولی با گذر زمان رستم و خانواده اش به ايران عشق ورزيده و سرنوشتشان با 
سرنوشت ايران گره خورده است. فردوسی به پيروی از ساير متون حماسی 
دارای قهرمان، رستم را به عنوان قهرمان اثر خود بر می گزيند. حکيم توس 
در بخش هايی از اثر خود که داســتان دچار رکود می شود،اين پهلوان را 
وارد ميدان می کند و با اين کار روح تازه ای به اثر خود می بخشد. اگرچه 
کارنامه درخشان رستم با حضور  در داستان هايی مثل » رستم و سهراب « 
و » رستم و اسفنديار « دچار تيرگی می شود ولی در کل رستم تاج بخش 
پادشاهان شاهنامه است و حضور وی در جنگ ها قوت قلبی برای پهلوانان 
به شمار می رود. رستم رکن استوار داستان های شاهنامه از عصر منوچهر 
تا ماجرای مرگش به حساب می آيد که حضورش حتی در نبردهايی چون 
رزم با سهراب و نبرد با اسفنديار به طريقی قابل توجيه است.حضور رستم 
سبب شده تا داستان های شاهنامه از حالت مکانيکی خارج شود و شکل 

واقع گرايانه به خود بگيرد.

آقای دکتر! فردوســی عالقه خاصی به کشور خود، ایران داشته 
است .آیا این عالقه نشانه ای از نژاد پرستی است؟

 بدون اغراق و ذوق زدگی بايد گفت: خير! هر شــاعری که در هر گوشــه 
جهان شعر حماسی می سرايد مناســب با ساخت حماسه، کوشش های 
ملت خود را برای کسب موفقيت در اثر خود ذکر می کند  و به آن می بالد؛ 
بنابراين فردوسی هم به ناچار به عنصر ايرانی اثر خود پر و بال خاصی می 
دهد. اوج هنر فردوسی در اين اســت که اين شاعر بزرگ، پهلوانان ايرانی 
و غير ايرانی را در اثر خود يکسان توصيف کرده است. مثال ً در داستان » 
فرود « شخصيت »تژاو« را به صورت يک پهلوان قدرتمند توصيف کرده و 
وارد صحنه می کند. در واقع فردوسی هيچگاه نکوشيده که با ويران کردن 
اقوام ديگر به تعالی قوم ايرانی بپردازد و حتی پرخاش های او به دشمنان 
ايران مخصوص حماسه است که شــاعر را مجبور می کند تا به اقوام غير 
ايرانی که به ايران حمله کرده اند و کيانيــان را به خطر انداخته اند بتازد. 
همه اينها نمی توانند دليلی بر نژاد پرستی فردوسی باشد به خصوص اينکه 
اکثر ازدواج های شــاهنامه بين قوم ايرانی و غير ايرانی شکل می پذيرد. 
توصيف های فردوسی درباره بارگاه پادشاهان غير ايرانی و حتی لشکر کشی 
آنها به سمت ايران کامال با شکوه و قدرتمندانه است.پهلوانان غير ايرانی 

چون پيران ويسه در اوج خردمندی و شکوه توصيف شده اند .
نام شاهنامه در هیچ کجای این اثر ذکر نشده است .آیا شاهنامه 

کتاب شاهان است ؟
 شاهنامه کتاب شــاهان نيســت. خيلی پيش تر به گمانم آقای محيط 
طباطبايی به اين سوال پاسخ داده است که شاهنامه کتاب شاهان نيست. 
در آغاز شــاهنامه پس از خواندن بيت های ابتدايی به پادشاهی به اسم 
کيومرث بر می خوريم . در حقيقت داســتان های شــاهنامه با برتخت 
نشستن يک پادشاه آغاز می شود و ادامه می يابد. می توان گفت پادشاهان 
شاهنامه وسيله و ابزارهايی برای بيان رويدادهای شاهنامه هستند. اگرچه 
برخی از شاهان شاهنامه در بيان فردوسی شايسته ارج نهادن هستند، اما 
شاهانی چون کاووس در شاهنامه حضور دارند که مورد شماتت فردوسی 

واقع شــده اند . فردوســی باهنرمندی و واقع گرايی تمام نقاط ضعف 
پادشاهان را هنگام رويارويی با حوادث و وقايع نشان می دهد و همه  
اينها بيانگر آن است که فردوســی قصد نداشته تا کتابی در ستايش 
شاهان بنويسد.  بلکه از شاهان به عنوان وسيله تاريخ گذاری  برای 

وقايع و رخدادها استفاده کرده است .
شاهنامه چه تاثیری بر زبان و ادبیات فارسی گذاشته است؟

 شاهنامه، اين تناورد درخت زبان فارســی به دليل توانايی فردوسی در 
کاربرد زبان چه واژه ،چه عبارات  و چه جمالت و چيدن هنرمندانه آنها در 
غالب شعر بر محور هم نشينی که به شعر منجر می شود و استفاده کم از 
واژگان بيگانه و به کار گرفتن تمام امکانات و ظرفيت های زبان فارسی در 
عصر خود، به يکی از ستون های زبان فارسی بدل شده است . بدون ترديد 
می گويم که اگر در روزگاران پيشين شاعری بدون خواندن شاهنامه شعری 
می سرود نمی توانست به جايگاه خاصی در شاعری دست يابد.شاهنامه 

مانند مکتبی بود و هســت که در آن به فراگيری زبان 
فارسی پرداخته می شود.

آیا شاهنامه بر شعر معاصر ایران هم تاثیر 
گذاشته است ؟

تاثير شاهنامه بر شعر معاصر ايران آشکار است. 
شاهنامه بر شعر شــاعرانی چون اخوان ثالث، 
احمد شاملو ، سياوش کسرايی ، حميد مصدق 
و خيلی از شــاعران ديگر تاثير مستقيم يا غير 

مستقيم داشته است. مثال داستان لشکر کشی 
کاووس به مازندران تاثير مستقيمی بر سرايش 

شعر » زمستان اخوان ثالث« داشته است. 

                                               

شاهنامه فردوسی يک اثر غنی از کنايه است.کناياتی که به 
مرور در زبان فارسی رواج يافتند و امروز نيز در گفتار روزمره مردم استفاده 

می شــود.هر کنايه دارای دو معنی دور و نزديک است بين اين دو معنی رابطه هايی 
وجود دارد که باعث می شود شنوندگان از معنای نزديک و غيرکنايی به معنای کنايی آن پی 

ببرند.برخی از اين روابط معنايی در طول زمان دچار فراموشی شده اند و رابطه بين معنی حقيقی و 
کنايی يک عبارت نامعلوم است.در حقيقت هر کنايه ريشه در يک داستان و ماجرايی دارد که ممکن است اين 

داستان در طول زمان دست خوش فراموشی شده باشد.يکی 
از کنايه های رايج در زبان فارسی امروز عبارت»موی کسی 

را آتش زدن اســت«کنايه ای که معنای کنايی آن به حضور 
ناگهانی يک فرد در مکانی اشاره دارد.بد نيست بدانيم که ريشه 

اين کنايه به شاهنامه برمی گردد.در داستان رستم و اسفنديار،فرزند 
زال درمانده از جنگ به پدر خود پناه می برد. زال نيز چاره جنگ با 
اسفنديار را در مشورت با سيمرغ می بيند و به همين جهت پری را  از 
سيمرغ به يادگار داشت آتش می زند تا اين مرغ چاره گشا 
ظاهر شود.به همين جهت کنايه »موی کسی را آتش 
 زدن«به يادگار از اين ماجرای شاهنامه باقی مانده

است. 

هفت خان)مرکب از هفت + خان=خانه،مرحله،منزل(يا هفت خوان،هفت موضع يا هفت مرحله است ميان ايران وتوران 
که رستم و اسفنديار در آن مواضع به مخاطرات بزرگ دچار شدند.هفت خان را در فارسی اغلب »هفت خوان« 
می نويسند. برخی وجه تسميه اين کلمه را آن دانسته اند که رستم و اسفنديار پس از هر کاميابی خوانی 
از غذاهای لذيذ می گستردند که اين وجه تسميه صحيح نيست.هفت خان اصال به سرنوشت رستم 
مربوط می شود. هنگامی که جهان پهلوان ايرانی برای نجات کاووس به مازندران شتافت،وی 
را هفت آفت بزرگ پيــش آمد که همه را به نيــروی مردی و توکل بر يــزدان از پيش 
برداشت؛در خان اول رخش شير درنده ای را کشــت؛در خان دوم تشنگی بر او غلبه 
کرد که به هدايت ميشی به چشمه ای راه يافت؛در خان سوم اژدهايی را کشت؛در 
خان چهارم زنی ساحر به دست رستم کشته شد؛در خان پنجم »اوالد«با لشکر 
خود به جنگ رستم آمد که به دست پهلوان ايران گرفتار شد؛در خان ششم 
رســتم با ارژنگ ديو به جنگ پرداخت وبالخره در خان هفتم با ديو سپيد 
پيکار کرد و او را از ميان برداشت و شاه ايران را نجات داد.هفت خان رستم 
که پيکارهای گوناگون او را نشان می دهد، با دوازده شاهکار هرکول که 
در ميتولوژی يونان ذکر شده ،شباهت زيادی دارد. اگر حماسه با عرفان 
 قابل مقايسه باشد که هست، می توان هفت خان را بر هفت وادی)طلب،

عشق،معرفت،اســتغنا،توحيد،حيرت و فنا(که عرفا در ســير و سلوک 
خويش بايد پشت سر بگذارند تطبيق داد و با همه تفاوت هايی که ميان 
آنهاست وجوه اشتراکی نيز يافت. قصه پردازان آيين زرتشتی ،بعدها برای 
آنکه اسفنديار قهرمان ملی- مذهبی آنان چيزی از رستم جهان پهلوان 

کم نداشته باشد ،برای اونيز هفت خان در نظر گرفتند.

موی کسی را آتش زدن

فیروزه 
ملک پور

آخر شاهنامه خوش است؟

سعید 
نریمانی

»شاهنامه آخرش خوش است!« از معروف ترين ضرب المثل های فارسی است، اما 
اين سوال پيش می آيد که با وجود پايان تلخ و شکست ايرانيان از اعراب در پايان 

»شاهنامه«، چرا اين ضرب المثل در بين مردم رواج يافته است؟
ضرب المثل ها از گذشــته تا امروز در زندگی مردم و ارتباط کالمی آنها جايگاه خاص خود را دارند. بيشــتر 
ضرب المثل های رواج يافته در بين مردم از يک اتفاق يا روايت تاريخی نشــأت می گيرند و در زندگی واقعی 
گذشتگان ريشه دارند؛ اتفاق هايی که سينه به سينه نقل شده  و با گذشت زمان به ضرب المثل تبديل شده اند.

حسن انوری در »فرهنگ امثال ســخن« می گويد: اين ضرب المثل اشاره  طنزآميز به کاری دارد که برخالف 
انتظار شخص پيش می رود و پايان خوشايندی ندارد. در واقع در اين کتاب اين ضرب المثل به عنوان يک جمله  

معکوس در مورد يک ماجرا با پايان ناخوشايند به کار می رود.
به باور برخی از افراد هم اين جمله را اعراب که در پايان »شــاهنامه« با شکســت يزدگــرد بر ايرانيان پيروز 
می شوند، وارد ضرب المثل های ايرانی کرده اند؛ البته اين باور در هيچ کتاب و پژوهشی سنديت تاريخی ندارد 

و به نظر بسياری از پژوهشگران ادبيات مردود است.
در کتاب های مختلفی که درباره  »شاهنامه«، سير داستان ها و پايان آن نوشته شده، به اين ضرب المثل اشاره 
شده است. در اين کتاب ها »خوش« خوانده شدن آخر »شاهنامه« حاوی نوعی نگاه کنايی به شکست ايرانيان 
از اعراب و پايان اقتدار سلسله  ساسانيان با شکســت و مرگ يزدگرد است. »شاهنامه چگونه به پايان رسيد« 
 محمد محيط طباطبايی و »شاهنامه آخرش خوش است« محمدابراهيم باستانی پاريزی از جمله  اين کتاب ها 

هستند.
کتاب »ريشــه های تاريخی امثال و حکم« نوشــته مهدی پرتوی آملی که به بررســی تاريخی ريشــه های 
ضرب المثل های ايرانی پرداخته شده، علت رواج اين جمله را اين می داند که در گذشته هر کس »شاهنامه« 
می خواند و به ستايش سلطان محمود غزنوی می رســيد، از همت سلطان در تحسين »شاهنامه« خوشحال 

می شد؛ اما با پايان يافتن »شاهنامه« و فهميدن حق ناشناسی ســلطان محمود در قبال فردوسی و کتابش، 
متوجه اشتباه خود می شــد. اين روايت بعدها به ضرب المثل تبديل شد و عاقالن به هر کس که دست به کار 

نابخردانه ای بزند و اصرار بر ادامه  آن داشته باشد، می گويند: شاهنامه آخرش خوش است.
در اين باره نظريات متناقضی هم وجود دارد. به عنوان مثال محمد علی اسالمی ندوشن در اين باره معتقد است: 
اين ضرب المثل کنايی نيست و اشاره به هسته  اصلی »شــاهنامه« يعنی جنگ های ايرانيان و تورانيان دارد. 
او اعتقاد دارد که خوش بودن پايان »شــاهنامه« مربوط به حمله  اعراب و شکست ساسانيان نيست، بلکه به 
پيروزی نهايی پهلوانان ايرانی بر لشکر توران اشاره دارد که البته اين پيروزی در قسمت های ميانی »شاهنامه« 

و در بخش پهلوانی آن است و به آخر »شاهنامه« که مربوط به بخش تاريخی می شود، ربطی ندارد.
محيط طباطبايی در کتاب »شاهنامه چگونه به پايان رسيد« نظر ديگری هم در رابطه با اين ضرب المثل دارد. 
در گذشته وقتی نقاالن از خواندن يک دوره  کامل »شاهنامه« فارغ می شدند، در مجلس نقل »شاهنامه« جشن 
کوچکی برپا می شد و کسانی که مدت ها با اشتياق دل به داستان ها و حماسه سازی های پهلوانان ايران زمين 
 می سپردند، بساط شــيرينی و چای را فراهم می کردند و معتقد بودند که هرچند پايان کار ايرانيان در آخر

 » شاهنامه« خوش نيست، اما به پايان رساندن نقالی کامل اين کتاب شايسته  شادمانی است.
برخی نويسندگان و پژوهشگران »شاهنامه« هم مفهوم کنايی اين ضرب المثل را مربوط به رفتار سلطان محمود 
غزنوی و طرد فردوسی و کتابش از دربار می دانند. آنها معتقدند، اين جمله به داستان های »شاهنامه« ربطی 

ندارد و به سرگذشت فردوسی و رانده شدنش پس از 30 سال تالش برای سرودن »شاهنامه« اشاره دارد.
آنچه از پايان بخش پهلوانی و تاريخی »شاهنامه« می توان فهميد، اين است که با کشته شدن رستم، نامدارترين 
پهلوان ايرانی و همچنين شکست ايرانيان از اعراب، پايان داستان های اين اثر ماندگار برای مردم ايران »خوش« 
نيست. با اين وجود، خلق اين کتاب توسط فردوسی و داستان های زيبا و حماسی آن که در دالوری و خصايص 

نيکوی پهلوانان و اساطير ايرانی ريشه دارد، برای هميشه برای ايرانيان خوشايند خواهد بود.

       داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی       
)هفت خوان(
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کمالوند سرمربی نفت آبادان شد
سرمربی فصل پیش تیم گســترش فوالد تبریز که شایعاتی 
درباره حضورش در تراکتورســازی بود، با قراردادی دو ساله 

راهی نفت آبادان شد.

مستطیل سبز

محمد مایلی کهن به طور رسمی از باشــگاه ملوان بندر انزلی جدا شد. 
مایلی کهن که در این فصل هدایت ملوان انزلی را بر عهده داشــت، در 
پایان رقابت های لیگ دسته اول آزادگان با ۵۶ امتیاز و دو امتیاز کمتر 
از سپیدرود رشت در رده سوم جدول قرار گرفت و از صعود به لیگ برتر 
فصل آینده بازماند. مایلی کهن در طول فصل گذشته حاشیه های زیادی 
در ملوان داشت و در چندین نوبت با مدیر عامل نساجی بعد از دیدار با 
این تیم )که ناگهان غش کرد و روی زمین افتاد(و با تماشاگران ملوان 
بعد از دیدار با آلومینیوم اراک درگیری پیدا کرد؛ همچنین پس از بازی 
با خونه به خونه بابل، مایلی کهن در محل برگزاری نشست خبری پس 
از بازی با یکی از خبرنگاران درگیری لفظی شدیدی داشت. او البته تیم 
ملوان را متحول کرد و با جوان کردن ملوان، ریسک زیادی کرد. با این 

همه تا روزهای پایانی شانس صعود به لیگ برتر را داشت.

با توجه به شــرایط فعلی تیم نفت تهران و بحث انحالل این تیم، هنوز 
معلوم نیست که سهمیه آسیایی نفت به ذوب آهن برسد یا اینکه تصمیم 
دیگری اتخاذ می شــود.تیم نفت تهران در طول لیگ شانزدهم نیز با 
مشکالت زیادی مواجه بود و حاال معلوم نیست چه شرایطی را در آینده 
تجربه کند، اما در حال حاضر یک سوال مطرح شده است که در صورت 
انحالل این تیم، تکلیف ســهمیه قهرمانی جام حذفی چه خواهد شد؛ 
زیرا اگر سهمیه به تراکتورسازی برسد، این تیم یک سهمیه از لیگ برتر 

دریافت کرده است و نیازی به سهمیه جام حذفی ندارد.
در این صورت به احتمال زیاد سهمیه به تیم ذوب آهن اختصاص پیدا 
خواهد کرد، اما این موضوع نیز مشروط به قطعی شدن انحالل تیم نفت 
خواهد بود، همچنان که پیش از این منوط به قهرمانی تراکتورسازی 

بود.

با افتتاح ورزشگاه نقش جهان و انجام بازی های خانگی 
سپاهان در این ورزشگاه، شور و یکپارچگی خاصی بین 

تماشاگران مشاهده شد.
ورزشگاه نقش جهان اصفهان بعد از گذشت یک دهه 
دوباره افتتاح شد و سپاهان از هفته یازدهم لیگ برتر، 
بازی های خانگی خود را در این ورزشگاه انجام داد؛ البته 
اولین بازی ســپاهان در نقش جهان مربوط به بازی با 

پارس جنوبی جم در جام حذفی بود.
هواداران ســپاهان مدت های طوالنی را با مشــکالت 
 زیادی برای حضور در ورزشــگاه فوالدشــهر سپری 
کردند. فاصلــه طوالنی، راه خطرنــاک و ظرفیت کم 
ورزشگاه فوالدشهر در این یک دهه، سپاهانی ها را اذیت 
کرد، اما نقش جهان که از مدرن ترین ورزشگاه هاست 
و در شهر قرار دارد، کمک شــایانی به هواداران کرد تا 
بتوانند از تیم طالیی محبوب خود هر چه بهتر حمایت 

کنند.
البته نقش جهان کاســتی هایی هم دارد، از جمله آن 
سقف ورزشگاه است که تکمیل نشده و شرکت توسعه 
و تجهیز اماکن ورزشــی گفته که پارچه های ســقف 
ورزشگاه خریداری و وارد کشور شده است و تا تابستان 
ســقف نقش جهان تکمیل می شــود و ســپاهانی ها 
 در لیگ هفدهم با پتانســیل کامــل از تیم ها میزبانی 

خواهند کرد.
 ســپاهان در دو دیــدار مقابل اســتقالل تهــران در 
لیگ برتر و نفت تهــران در جام حذفی در نقش جهان 
میزبان بود و هواداران اصفهانی و ســپاهانی، ظرفیت 
قابل اســتفاده از ورزشــگاه که طبقه اول آن بود را پر 
کردند و نشــان دادنــد لیاقت چنین ورزشــگاهی را 
داشــته اند. با انتقال بازی های سپاهان از فوالدشهر به 
نقش جهان شاهد رشد حدود 300 درصدی در تعداد 
تماشــاگران بودیم  و در بازی هفته بیست و نهم لیگ 
برتر که به میزبانی سپاهان از تراکتور سازی انجام شد، 
پرتماشاگر ترین بازی هفته با حدود 1۵ هزار سپاهانی 

رقم خورد. 
 طالیی پوشــان اصفهانــی در میزبانی هــای خــود 
در نقش جهان، حمایت بیشــتر هواداران را داشــتند 
و یکپارچگــی خاصی در بین تماشــاگران مشــاهده 
شد. اســتفاده از پرچم های بزرگ و دود های رنگ زرد 
توسط هواداران شور و شوق خاصی به سکو های نقش 
جهان داد، امید می رود در فصل آینــده نیز هواداران 
با طرح هــای زیبا و ابتکاری نشــاط خاصی را به نقش 

جهان دهند.

خداحافظی از زادگاه؛ 

مایلی کهن
از ملوان رفت

مطرح شدن احتمال انحالل نفت تهران؛

ذوب آهن دوباره 
امیدوار می شود

در حالی که گفته می شود علی دایی به طور رسمی سرمربی سایپا 
برای لیگ هفدهم شده ولی شنیده ها حاکی 
اســت که او به همراه خانواده اش به 
آمریکا مــی رود. احتماال دایی این 
هفته به همراه همسر و دخترش 
راهی ینگه دنیا می شــود. دایی 
 در طول ســفر بــه آمریــکا به

 لس آنجلس، تگــزاس و نیویورک 
سفر خواهد  کرد. ســایت هوادار در 
ادامه خبرش به این نکته اشــاره کرده که 
یک ماه پیش اخباری شنیده می شــد مبنی بر اینکه علی دایی در 
ایران دیگر مربیگری نمی کند و قرار است هدایت یک تیم باشگاهی 

آمریکایی را بر عهده بگیرد، خبری که از حد یک شایعه عبور نکرد.

علیرضا منصوریان، سرمربی استقالل عالقه مند به حضور شایان 
مصلح در تیمش شده و شخصا مذاکراتی با 

او انجام داده است.
نام شایان مصلح از نیم فصل لیگ 
گذشته، بر سر زبان ها افتاد؛ چرا 
کــه برانکو قصد داشــت او را به 
پرســپولیس بیاورد، اما به دلیل 
قراردادی که با ســپیدرود رشت 
داشت نتوانست از این تیم جدا شده 

و تا پایان لیگ در این تیم ماند.
 این در حالی است که حاال علیرضا منصوریان سرمربی استقالل هم 
عالقه مند به حضور این بازیکن در تیمش شده و شخصا مذاکراتی 

با او انجام داده است.
 پرسپولیسی ها حاال از جذب این بازیکن پشیمان شده اند و اعالم 
کرده اند که لیست شان برای بازیکن باالی ۲3 سال جایی ندارد و 
در این شــرایط احتمال اینکه شــایان مصلح راهی استقالل شود 

بیشتر است.
گفته می شود گزینه اول برانکو در حال حاضر برای سمت چپ خط 

دفاعی، سعید آقایی بازیکن تراکتورسازی تبریز است.

اعضای تیم ترک گروژنی شامل بازیکنان و مربیان در مرکز آموزش 
نیروهــای ویژه شــهر گودرمس چچن، 
بــه تمرین تیرانــدازی بــه اهداف 
تعیین شده با انواع سالح ها تحت 
نظر مربیان حرفــه ای این مرکز 

پرداختند.
بازیکنــان و مربیــان تیم ترک 
گروژنی پس از گوش فــرادادن به 
صحبت هــای مربیان مرکــز آموزش 
بین المللی نیروهای ویژه گودرمس مشغول 

تیراندازی به اهداف مشخص با انواع سالح ها شدند.
میالد محمدی، ملی پوش ایرانی نیز در مرکز آموزش نیروهای ویژه 

گودرمس چچن تیراندازی کرد. 

 ســتاره کلمبیایی تیم فوتبال باشــگاه رئال مادریــد طبق ادعای
 نشــریه RCN Colombia با باشــگاه 
منچستریونایتد به توافق اولیه دست 

پیدا کرده است.
خامس رودریگس بازیکن جوان 
و البته بیشــتر نیمکت نشــین 
تیم فوتبال باشــگاه رئال مادرید 
 RCN اســپانیا طبق ادعای نشریه
Colombia با باشگاه منچستریونایتد 
و شــخص مورینیو به توافق اولیه دست پیدا 
کرده و حتی وکیل این بازیکن حاضر به امضای پیش قرارداد با این 

تیم شده است.
مقامات باشــگاه رئال مادرید تالشــی بــرای فروش ایــن بازیکن 
 نداشــته و ندارند و البته حق خــود را از مبلغ مــورد توافق نهایی 

خواهند گرفت.
 هواداران رئال مادرید از این بازیکن گلزن و دونده و تاثیرگذار راضی 
هستند، اما زیدان هرگز بازیکنانی چون موراتا، ایسکو، واسکوئس و 

بنزما را به او ترجیح نداده است.

لورن بالن، دروازه بان فرانســوی سابق پاریسن ژرمن احتماال فصل 
آینده کارش را در اللیگا ادامه دهد.

بــالن پیشــنهادات الس پالماس 
و بتیــس را رد کرده اســت. او با 
پیشنهاد اولیه سویا مواجه شده و 
منتظر پیشنهاد بارسلونایی است 
که به دنبال جانشین لوئیز انریکه 

می گردد.
بالن پس از سه فصل حضور در پاریسن 
ژرمن امسال استراحت کرد و جای خود را در 
تیم فرانسوی به اونای امری داد. بالن پیش از حضور در پاریسن ژرمن 
دو ســال هدایت تیم ملی فرانسه را به عهده داشــت و سه فصل در 

بوردو کار کرده بود.
بارســلونا هنوز جانشــین انریکه را پیدا نکرده هر چند که والورده 
گزینه اصلی است. اونزوئه، دســتیار انریکه هم یکی از گزینه ها بود 
اما اختالف وی با نیمار شانســش را کاهش داده است. بالن سابقه 
یک فصل حضور در نیوکمپ در دوران بازی خود را هم دارد. ســویا 
هم هنوز جانشین سامپائولی که در پایان فصل به تیم ملی آرژانتین 
می رود را مشخص نکرده اســت. ادواردو بریتزو، مربی سلتا یکی از 

اصلی ترین گزینه های آنهاست.

دایی به آمریکا می رود

گزینه برانکو روی میز منصوریان

تیراندازی بازیکن تیم ملی!

توافق اولیه خامس با منچستریونایتد

»بالن« در انتظار تماس بارسلونا و سویا

اخبار روز

اتفاق روز

فوتبال جهان

در حالی که بیش از دو ماه از پایان رقابت های شــطرنج قهرمانی بانوان 
جهان گذشته ،هنوز حق فدراســیون جهانی این رشته از این مسابقات 
پرداخت نشده است. ماجرا به سال گذشته باز می گردد زمانی که مسئوالن 
فدراسیون شطرنج ایران پس از رایزنی با فدراسیون جهانی این رشته)فیده( 
موفق شدند میزبانی تاریخی شطرنج قهرمانی بانوان جهان را از آن خود 
کنند. در آن زمان نصرا... سجادی، معاون وقت توسعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش و جوانان که سابقه حمایت از برگزاری رقابت های 
جایزه بزرگ شطرنج بانوان جهان در ایران را داشت قول حمایت همه جانبه 
از این میزبانی بزرگ را به فدراسیون شطرنج ایران داد دریغ از اینکه تنها 
مدتی بعد گودرزی، وزیر سابق ورزش و جوانان استعفا داد و به تبع آن با 
آمدن سلطانی فر، سجادی هم از وزارت ورزش و جوانان رفت تا شطرنج 
ایران که میزبانی رقابت های جهانی را اخذ کرده بود با شوکی بزرگ مواجه 
شود. فدراسیون شطرنج ایران، میزبانی بی نقصی از رقابت های جهانی 
داشت و تبلیغات منفی و هجمه بزرگ دشمنان خنثی شد، اما آنچه به 
عنوان دغدغه ای بزرگ برای مسئوالن فدراسیون شطرنج ایران مطرح 
بود بحث مالی این مسابقات و تامین جوایز نقدی و حق فیده بود. با تغییر 
مسئوالن وزارت ورزش و جوانان، آنها که خود باعث دلگرمی و اخذ این 
میزبانی شده بودند کمی عقب تر ایستادند و حمایت الزم را از شطرنج ایران 
نداشتند. هرچند مسئوالن فدراسیون شطرنج ایران بارها از پشتیبانی و 
حمایت وزارت ورزش و جوانان گفته و می گویند، اما هنوز حق فدراسیون 
جهانی شطرنج و حق الزحمه کادر اجرایی جهانی این مسابقات پرداخت 

نشده است. این در حالی است که به نظر می رسد فدراسیون شطرنج ایران 
در این میان تقصیری ندارد؛ چرا که خود با جدب یک میلیاردی اسپانسر 
بخش بزرگی از کار را در دست گرفت و در اجرای مسابقات بسیار موفق عمل 
کرد هرچند با یک بدشانسی بزرگ و تغییر عمده در وزارتخانه مواجه شد.

سایت فدراسیون جهانی شــطرنج برای دقایقی خبری مبنی بر تعلیق 
فدراسیون شطرنج ایران را منتشر کرد؛ خبری که البته دقایقی بعد حذف 
شد، اما شاید زهر چشم و هشداری جدی نه برای فدراسیون شطرنج ایران 

بلکه برای وزارت ورزش و جوانان باشد.
چرا میزبانی که می تواند به عنوان نقطه عطفی بزرگ در تاریخ ورزش بانوان 
باشد به دلیل اندک بدهی و بی توجهی و بی تفاوتی وزارت ورزش به بحرانی 
بزرگ و ادامه دار تبدیل شده است؟ مگر نه این است که ایران به بهترین 
شکل ممکن و با حجاب اسالمی این مسابقات را در طراحی و شیوه اجرایی 
خاصی برگزار کرد. حاال باید  دید آیا مســئوالن وزارت ورزش و جوانان 
همچنان منتظر خبر رسمی تعلیق شطرنج ایران در سایت فدراسیون 
جهانی می مانند با به وعده خود برای پرداخت هزینه این مسابقات عمل 

خواهند کرد؟

درحاشیه 

تعلل ادامه دار وزارت ورزش در پرداخت حق فیده!

سایه تعلیق روی سر شطرنج ایران

قاب روز

مناره های مدینه در المپیکو
مراسم افتتاحیه بازی های کشورهای اسالمی به میزبانی باکو آغازشد. در دو سوی سن مرکزی دو 
مناره به سبک برج های شهر مدینه و مسجد پیامبر)ص( قرار گرفته که به نوعی نمادی از اسالم 

را تداعی می کند.

 ورزشگاه نقش جهان
 از رویا تا واقعیت

سرمربی سابق تیم ملی و استقالل که ســابقه حضور روی 
نیمکت تیم های مس کرمان، سپاهان و تراکتورسازی را در 
کارنامه دارد، امیدوار بود در فصل پیش رو موفق شود به همراه 
تبریزی ها بار دیگر بر قله  فوتبال ایران حاضر شود. با این حال 
اتفاقات رخ داده در نیم فصل باعث شد تا آنها از این هدف خود 
دور بمانند و با از دست دادن سرمایه های خود در نیم فصل اول 

به توفیقی در فصل شانزدهم دست نیابند.
 امیر قلعه نویی که بعد از سال ها امید زیادی به کسب موفقیت 
و عنوان روی نیمکت تراکتورسازی داشــت، در نهایت این 
مهم را از دست داد تا با توجه به جو شکل گرفته در نهایت از 
تمایل خود برای جدا شــدن از این تیم خبر بدهد و به دنبال 
تیم دیگری برای حضور در لیگ هفدهم باشــد. با این حال 
با توجه به شرایط فعلی فوتبال ایران این خواسته کمی دور 
از دســترس به نظر می رسد؛ نیمکت اســتقالل در اختیار 
علیرضا منصوریان قرار دارد تا ایــن مربی جوان که در فصل 
اول حضورش توانسته به موفقیت نسبی دست یابد، همچنان 
از اعتماد الزم برای ادامه همکاری برخوردار باشــد.  سپاهان 
جایی است که امیر قلعه نویی موفقیت مناسبی از خود به جا 
گذاشته و هواداران خوبی نیز در آنجا دارد.  با زالتکو کرانچار 
برای فصل آینده نیز به توافق دست یافته تا در شرایط فعلی، 
بازگشت قلعه نویی به اصفهان نیز دور از ذهن باشد.استقالل 
خوزستان نیز با شرایط مناســبی از نظر مالی مواجه نیست 
و البته بعید اســت آنها با توجه به ســرمایه گذاری صورت 
 گرفته و بازیکنانی که خواهان جدایی هســتند بتوانند نظر 

قلعه نویی را برای حضور در خوزستان جلب کنند. 
فوالد خوزستان نیز دقیقا شرایطی دارد که امیر قلعه نویی اعالم 

کرده مایل به کار در فضایی پرتنش نیست. 
پیکان تهران بهترین جایی به نظر می رسید که می توانست 
امیر قلعه نویی را به خواسته اش برساند، اما آنها بعد از مدت ها 
توانســتند به همراه مجید جاللی به نتایج مناسبی در لیگ 
دست یابند و بر همین اســاس به تمدید قرارداد خود با این 

مربی پرداختند تا شرایط همکاری با قلعه نویی به صفر برسد.
سایپا دیگر تیم گروه خودروسازان فوتبال ایران است که آنها 
نیز بعد از قطع همکاری با حسین فرکی به دنبال گزینه های 
خود که یکی از آنها امیر قلعه نویی بود، مذاکره را آغاز کردند. 
با این حال گفته می شود مسئوالن این تیم نیز با علی دایی که 
به عنوان قهرمانی جام حذفی دست یافته به توافق اولیه دست 

یافته اند تا شرایط برای قلعه نویی سخت تر شود.
 ذوب آهن همیشه رابطه نزدیکی با امیر قلعه نویی داشته و 
سعید آذری همواره در زمان حضور سرمربی سابق استقالل و 
تراکتورسازی بهترین همکاری را با او داشته است. با این حال 

آنها بعد از قطع همکاری با یحیی گل محمدی به سراغ مغز 
متفکر او رفتند و با مجتبی حسینی به کار خود ادامه دادند. 
نتیجه آن البته با نوسان زیادی برای سبزپوشان اصفهانی همراه 
بوده و بعید نیست منتهی به قطع همکاری و تالش برای مذاکره 
با گزینه  بعدی باشد. این اتفاق باعث می شود امیر قلعه نویی 
اکنون به یکی از گزینه های آنها تبدیل شود. با این حال عادت 

ذوب آهن به کسب موفقیت و حضور در آسیا که کمترین 
خواسته آنها محسوب می شود باید دید برای قلعه نویی 

که به دنبال جایی بدون تنش و چالش است چطور 
پیش خواهد رفت؛  البته این مسئله هم منوط به 

این است که ذوبی ها به دنبال قطع همکاری 
با مجتبی حسینی باشند.

  نفت تهران نیز بعــد از یک فصل که 
گفته می شد به بخش خصوصی واگذار 
شده و البته مشکالت مالی آن افزایش 

چشمگیرتری یافت به سمت قهرمانی 
رفت و توانســت به همراه علی دایی دومین 

جام معتبر فوتبال ایران را به خود اختصاص دهد. با این حال 
علی دایی تاب مشکالت مالی را نیاورد و اعالم جدایی و پایان 
ماموریتش در این باشــگاه را داد تا نیمکت آنها خالی شود. 
مشکالت مالی، عدم مدیریت با ثبات و ... باعث می شود تا نام 

قلعه نویی هنوز در این تیم مطرح نباشد. 
گسترش فوالد تبریز نیز دیگر تیمی است که نیمکت آنها در 
شرایط فعلی خالی است و فراز کمالوند به دنبال جای دیگری 
برای ادامه همکاری خود است. اینکه قلعه نویی با ادامه حضور 
در تبریز از تراکتور راهی گسترش فوالد شود خیلی بعید به نظر 
می رسد، خصوصا اینکه نماینده تبریزی اکنون با مشکالت مالی 
فراوانی مواجه است.نیمکت دو نماینده مشهد در شرایط فعلی 
در اختیار رضا مهاجری و اکبر میثاقیان قرار دارد. پدیده مشهد 
با رضا مهاجری در سه فصل حضورش در لیگ برتر با انگیزه 
حفظ سهمیه توانست خود را در لیگ نگه دارد و به نظر می رسد 
در لیگ هفدهم هم با رضا مهاجری به کار خود ادامه دهد. اکبر 
میثاقیان نیز در هشت دیدار پایانی لیگ شانزدهم به نیمکت 
سیاه جامگان رسید و توانست آنها را در لیگ حفظ کند و به نظر 
می رسد این تیم نیز علیرغم تمام مشکالت مالی در فصل آینده 

نیز با این مربی بومی به کار خود ادامه دهد.
در بین تیم های باقی مانده برای لیگ هفدهم پارس جنوبی 
جم، سپیدرود رشــت و صنعت نفت آبادان باقی می ماند که 
بعید است  با این شرایط باید دید قلعه نویی در فصل هفدهم 
که بیم خانه نشینی اش نیز وجود خواهد داشت چه تصمیمی 

اتخاذ خواهد کرد.

بیم خانه نشینی برای ژنرال؛

آینده مربیگری قلعه نویی کجا خواهد بود؟
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مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل شهری شهرداری اصفهان درباره برنامه های سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان در سال جاری اظهار داشت: این سازمان برنامه های میان مدت و بلندمدتی را درجهت تحقق شعار سال 96 
یعنی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال در نظر گرفته است. اصغر کشاورز راد افزود: از آنجایی که وظیفه ذاتی سازمان میادین و 
و ساماندهی مشاغل شهری به دلیل ارتباط گسترده آن با مشاغل و اصناف به 
طرق مختلف اهمیت به بحث تولید و اشتغال است، کمر همت برای تحقق این 

مهم با حمایت جدی از تولیدکنندگان بسته ایم.
مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
یادآور شد: با همین هدف در سال قبل برنامه فروش کاالی ایرانی طرح  ریزی و 
به صورت گسترده ای انجام گرفت که با استقبال زیاد مردم روبه رو شد.کشاورز 
راد ادامه داد: امسال هم برنامه های متعددی مانند جشنواره ها و نمایشگاه گل 
و گیاه و گیاهان دارویی برگزار می شود که باعث حضور بیشتر مردم و ترغیب 
آنها به آشنایی با گل و گیاه خواهد شد. وی به میزان سرانه خرید گل و گیاه در 
شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: به دنبال اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان، طبق آمار به دست آمده میزان سرانه خرید گل 

و گیاه در اصفهان بیش از سه برابر شده است.

آغاز طرح مرمت در چهلستون اصفهان
مدیر طرح مرمت نقاشی های کاخ موزه چهلستون  با اشاره به آغاز مرمت دیوار نگاره بزرگ شاه طهماسب 
اول از مجموعه دیوارنگاره های چهلستون، زدودن آالینده ها و گردو غبار، پوسته چسبانی،موزون سازی 

رنگی و تثبیت کلی تابلو  را  ازاقدامات مرمت سازی دیواره نگاره شاه طهماسب  دانست.

مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل شهری مطرح کرد:

حمایت از تولیدکنندگان گل  و گیاه با تولید و اشتغال

معاون عمرانی فرمانداری اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت بررسی 
مصوبه شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص افزایش نرخ کرایه 
اتوبوس در سال جاری اظهار داشت: این مصوبه در تاریخ ۱9 فروردین 

ماه به شورای حل اختالف ارسال شد.
سید ابوالفضل موسوی با اشاره به اینکه شورای اسالمی شهر اصفهان 
دوبار روی مصوبه خود در خصوص افزایش تا ســقف ۱۵ درصدی نرخ 
کرایه اتوبوس اصرار کرد، افزود: بر این اســاس جلســه ای مشترک با 
حضور مسئوالن شــهرداری و شورای شهر در شــورای حل اختالف 

برگزار کردیم.
معاون عمرانی فرمانداری اصفهان با اشاره به اینکه پس از بررسی های 
صورت گرفته رای شورای حل اختالف به نفع مصوبه شورای اسالمی 
شهر اصفهان صادر شد، اضافه کرد: بر این اســاس نرخ بلیت اتوبوس 
در اصفهان بنا بر مصوبه شورای اســالمی این شهر تا سقف ۱۵ درصد 

افزایش یافت.

رییس ستاد نشاط و کارآمدی استان اصفهان با اشاره به تشکیل ستاد 
نشاط و کارآمدی در اصفهان اظهار داشت: ستاد نشاط و کارآمدی در 
کشور و در استان اصفهان با هدف استفاده از ظرفیت نیروهای جوان 
نسل سوم که اســتعداد و انگیزه خوبی در اداره کشور دارند، تشکیل 

شده است.
تورج حاج رحیمیان با اشاره به اینکه دولت یازدهم نتوانست نیروهای 
جوان را در بدنه اداری و ســازمانی کشور به کارگیری کند، افزود: این 
دولت اگر چه نیروهای با تجربه را به کارگیری کرد، اما اغلب این افراد 
از نیروهای بازنشســته بودند که دیگر توان اداره کشــوری در حال 

پیشرفته را نداشتند.
رییس ستاد نشاط و کارآمدی اســتان با اشاره به اینکه ستاد نشاط و 
کارآمدی اصفهان متشــکل از یک تیم رسانه ای قوی و انقالبی است، 
تاکید کرد: انتخاب فرد اصلح و تقویت جریان انقالبی نیاز اصلی نظام 

با توجه به بحران اقتصادی حاکم بر کشور است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به اکتشافات میراث فرهنگی در مسیر خط مترو 
اظهار کرد: بهتر بود که مترو از چهارباغ عبور نمی کرد، اما در ساخت ایستگاه ها با همکاری سازمان قطار شهری تمام تالش 

خود را انجام دادیم تا با هر سازه ای مواجه می شویم نهایت حفاظت را در قبال آن رعایت کنیم.
فریدون الهیاری افزود: مدرسه چهارباغ و سی وسه پل، مهم ترین آثاری هستند 
که در مسیر مترو واقع شده اند. درصدد هستیم تا با فراهم آوردن یک سیستم 
مانیتورینگ هوشمند، وضعیت موجود این بناها را تحت نظر بگیریم و با پایش 

مدام آن از خطرات احتمالی جلوگیری کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با اشاره به 
اینکه برای مراقبت از این دو بنا تمهیدات فنی نیز پیش بینی شده است، تصریح 
کرد: سیستم مانیتورینگ با هدف رصد لحظه به لحظه و آنالین واکنش های 
دو بنای مدرسه چهارباغ و سی وسه پل در برابر عبور مترو صورت خواهد گرفت 

و لرزش های احتمالی زیر ذره بین خواهد بود.
الهیاری اضافه کرد: با یک مرکز علمی دانشگاهی معتبر کشور جهت راه اندازی این سیستم مذاکراتی به عمل آمده است که 

گزارش های آن به زودی اعالم خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

سی و سه پل پس از عبور مترو  به صورت هوشمند رصد می شود

افزایش 15 درصدی نرخ 
بلیت اتوبوس اصفهان 

آغاز به کار ستاد نشاط و 
کارآمدی در اصفهان 

اخبار

هفته گذشــته نیز »حسن عباســی« به دعوت ستاد جوانان 
حامی رییســی به اصفهان آمد و در حالی که ابتدا قرار بود در 
کتابخانه مرکزی به سخنرانی بپردازد  ولی در آخرین لحظات 
طبق شــنیده ها با مخالفت شــهرداری ، محل سخنرانی به 
مسجدسید اصفهان منتقل شد. در روزهای گذشته تعدادی 
دیگر از چهره های سرشناس سیاسی از جمله صادق زیباکالم 
و محمدعلی رامین به اصفهان آمدند و مناظــره برپا کردند. 
غالمحسین کرباسچی و فاطمه هاشــمی از دیگر چهره های 
مدعو به اصفهان بودند که البته سخنان هردو در دیار شهیدان، 
خبرساز و جنجالی شد به ویژه سخنان کرباسچی درباره مدافعان 
حرم که با واکنش تند خانواده های والیتمدار اصفهان و سراسر 
ایران مواجه شد و دبیرکل کارگزاران سازندگی را مجبور کرد تا 
صحبت های خود که عده ای آن را »توهین« به مدافعان حرم 
می دانستند، اصالح کند. از جهانگیری و هاشمی طبا خبری 
نیست. هاشــمی طبا که اصالتی اصفهانی دارد،  در روزهای 
ابتدایی پس از تاییدصالحیت خود اعالم کرد در هیچ شهری 
ستاد برپا نمی کند و سفر استانی نخواهد رفت و اخیرا اعالم کرد 
میزان مال و اموال خود را هم اعالم نمی کند! جهانگیری نیز که 
سابقه استانداری اصفهان را در کارنامه کاری خود دارد، به عنوان 
نامزد پوششی روحانی، اعالم کرده بود تبلیغات صدا و سیما برای 

او کافی است و نه ستاد راه اندازی خواهد کرد و نه سفر می رود. 
مصطفی میرسلیم دیگر کاندیدای تاییدصالحیت شده این دوره 
از انتخابات است که چندروز قبل به اصفهان آمد و در دانشگاه 
اصفهان به سخنرانی پرداخت. نامزدهای اصلی اما ترجیح دادند 
سنت گذشــته را حفظ کرده و در روزهای آخر به شهر مهم و 
استراتژیک اصفهان سفر کنند؛ به شهری که آرای مردمانش 
در دوره های مختلف، رییس جمهورساز بوده و به نوعی تعیین 
کننده و حساس محسوب می شود. شهری که این خاصیت را 
دارد که هم استراتژیک و تعیین کننده باشد و هم در عین حال 
به مدد توانمندی نیروهای امنیتی-انتظامی اش، انتخاباتی در 

اوج امنیت و سالمت برگزار کند. 
در فاصله کمتراز4 روز تا 29 اردیبهشــت، ســه نامزد اصلی 
رقابت ها)روحانی-قالیباف و رییســی( ظرف امروز و فردا به 
اصفهان می آیند. قالیباف در این شــهر دوستان و همرزمانی 
دارد که گوشه ای از گلستان شهدای اصفهان آرمیده اند و راه 
را نشانمان می دهند. شــهردار تهران که در ایام تبلیغات با به 
راه اندازی جنبش 4 درصدی و 96 درصدی ها خبرســاز شد، 
امروز در بدو ورود حتما ســری هم به حسین خرازی و احمد 
کاظمی و سایر رفقای پرکشــیده اش خواهد زد و شاید به یاد 
بیاورد آن روزهایی را که به قول خــودش وقتی آنها در جبهه 

موشک های نیتران را می خوردند، عده ای در پاریس قهوه های 
نیتران را می نوشیدند!   

و روحانی امروز ســاعت ۱7 در میدان امام برای اصفهانی ها 
سخنرانی خواهدکرد و شاید چهارسال پیش را به یاد بیاورد که 
در سالروز رحلت خمینی کبیر)ره( و در حالی که اکثر بزرگان 
در حرم امام)ره( و در مراسم سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار 
کبیر جمهوری اسالمی به سر می بردند، به اصفهان آمد و با پای 
پیاده در مراسم تشییع تابوت امام جمعه فقید اصفهان شرکت 
کرد. آن روز ، روحانی تنها کاندیدای انتخابات سال 92 بود که 
در مراسم تشییع آیت ا... طاهری حضور پیدا کرد و حاال پس از 
چهارسال شاید او هم در بدو ورود به شهر، بخواهد سری به امام 
جمعه فقید بزند. روحانی شاید به یاد بیاورد وعده هایی را که 4 
سال پیش به مردم اصفهان داد؛ به وعده هایی که پس از راهیابی 
به پاستور هم آنها را تکرار کرد و حاال رودخانه ای که تا چندروز 
دیگر خشک می شود، شاید حسرتی دوباره بر دل مردمان این 
شهر باشد که آرزو داشتند »زاینده رود« هم به اندازه »دریاچه 
ارومیه« برای دولت اهمیت و ارزش داشــت و الاقل به بهانه 
تبلیغات هم شده، راهی و راهکاری برای زنده نگه داشتن این 
رودخانه پیدا می کردند. روحانی امروز شاید باز هم وعده نجات 
زاینده رود و حل مشکالت کشاورزان شرق استان را بدهد؛ فقط 
این بار باید مشکالت صدها و شاید هزاران کارگر بیکارشده در 
این استان که رکود کارخانه هایشان را به ورشکستگی کشاند 
را هم در لیســت وعده های خود قرار بدهد! آنها مدت هاست 
حقوقی نگرفته اند و خیلی هایشان بیمه هم نیستند و دغدغه 

کنسرت هم ندارند!
و فردا »ابراهیم رییسی« می آید که ستادهای انتخاباتی اش از 
مدت ها قبل در شهر فعال شده و حامیانش فعالیت گسترده ای 
داشته اند. در روزهای اخیر تصاویر پایین کشیدن پوسترها و 
بنرهای انتخاباتی این کاندیدا توسط عده ای که در شبکه های 
مجازی آنها را ماموران یکی از نهادهای اجرایی استان معرفی 
کردند، باعث گالیه و نارضایتی حامیان تولیت آســتان قدس 
رضوی شــد. هرچند در گوشه گوشه شــهر می توان ردی از 
پوسترهای به آتش کشیده شده و پاره شده پیدا کرد تا باردیگر 
متوجه شــویم یک جای کار ما لنگ می زنــد و کاش قبل از 
کری خوانی انتخاباتی، فرهنگ تبلیغات و انتخابات را یاد بگیریم 
و یادمان باشــد. اینجا اصفهان است؛ شهری که بوی شهیدان 
می دهد و گلستان شهدایش نشانه ای است تا هیچگاه فراموش 
نکنیم روزگاری در این سرزمین مردانی بودند که رفتند تا امروز 
ما در اوج امنیت پای صندوق های رای برویم و آینده سرزمین 
خود را به دستان کسی بســپاریم که »انقالبی« و »جهادگر« 
باشد، معیشت مردم و اقتصاد مقاومتی را در اولویت کارهای 
خود قراردهد، خود را خدمت گزار مردم بداند. مومن، باتقوا و 
متوکل به خدا و ساده زیست باشد. از مراکز اشرافیت دوری کند 
و در برابر فشارهای دشمن استکبارستیز، شجاع و مقاوم باشد. 

به توانایی های مردم ایمان داشته باشد و ... 
رهبرمعظم انقالب به بهترین شکل، ویژگی های نامزد اصلح 
را در بیانات خود ایراد فرموده اند. کافی است نگاهی دوباره به 

بیانات ایشان در 28 سال گذشته داشته باشیم.  

با مسئوالن

شهردار اصفهان در سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری با 
بیان اینکه شهرداری ها بستر ساز صلح و دوستی هستند، 
اظهار کرد: پیش زمینه صلح و دوستی، دیپلماسی شهری 
است که مکمل دیپلماسی رسمی است و اقتدار کشورها 

مدیون اقتدار شهرهاست.
جمالی نژاد ایران را جزیره ای امن خواند و تصریح کرد: 
ثبات صلح و دوستی که در کشور حکفرماست مرهون 

اقتداری است که در کشور وجود دارد.
شهردار اصفهان با اشاره به سه قدرت اصلی که زمینه ساز 
امنیت کشور اســت، ادامه داد: قدرت خدادادی، قدرت 
اکتسابی و قدرت گفتمانی سه قدرتی است که هر کشور 
را به ثبات و آرامش می رســاند. در میان این قدرت ها 
قدرت گفتمانی مهم تر از سایر قدرت هاست به نحوی که 
کارکرد این قدرت در حوزه های مختلف تعریف می شود. 
وی با بیان اینکه هر نوع شــیوه مدیریتی در قرن حاضر 
به توانایی پاسخگویی، شفافیت و توانایی غنایی وابسته 
است، تاکید کرد: شــاخص های مدیریت برتر شهری 
مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، 
اجماع ســازی، عدالت و انصاف، کارآیی ، اثربخشــی و 
پاسخگویی است. جمالی نژاد الزمه حضور در شهر پویا 
را تشریک مساعی، ایجاد وفاق و همدلی، توضیح دادن 
و اقناع ســازی دانست و افزود: شــهرداری ها به عنوان 
نخستین خاکریز مطالبات مردم، نقش بسیار زیادی در 
ارتقای قدرت نرم، ارتقای اقتدار و گفتمان سازی دارند 
و می توانند در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی 
اثربخش باشند. وی گفت: حس تعلق در شهرها سبب 
افزایش انسجام اجتماعی در محالت و وفاق بسیار زیاد 
در مناطق شهری می شود که این موضوع به دنبال خود، 
امنیت اجتماعــی و امنیت ملی را به همــراه می آورد. 
شهردار اصفهان بیان داشت: چشم انداز تمرکز زدایی در 
بستر توسعه نهادهای محلی یا همان شهرها اقتدار دولت، 
شایسته ساالری، تصمیمات مطلوب و کارآمد، افزایش 
نقش آفرینی و تســهیل در امور، انسجام و همبستگی، 
رضایتمندی مردم و توزیع عادالنه خدمات را شامل شده 

و در نهات بستر ساز صلح و دوستی می شود.
وی با اشاره به ویژگی های اصفهان ۱400، اضافه کرد: 
اصفهان در برنامه ۱400 قرار اســت به شهری طیب و 
طاهر، مهد عالمان و نخبگان، شــهری مبتنی بر دانش 
و دانایی، شــهری ارزش مدار، با نشاط، مسئولیت پذیر، 
نمونه در فرهنگ شــهر و شــهروندی و به شهروندانی 

دوستدار صلح و گفت وگو تبدیل شود.

قالیباف و روحانی امروز میهمان اصفهانی ها هستندو ابراهیم رییسی نیز فردا به نصف جهان  زینب ذاکر
 می آید. شامگاه شــنبه اصفهان میزبان همســر رییسی در حســینیه بنی فاطمه و نیز 

»سعید جلیلی« از حامیان رییسی در مسجدسید اصفهان بود.

در قاب شهر
بازدید شهردار اصفهان از روند پیشرفت پروژه 

جنگ شبانه در ناژوان به مناسبت میالد حضرت مهدی)عج(مترو-ایستگاه شریعتی

 اعزام کاروان زیارتی حضرت مهدی )عج(
به جمکران 

چهره

شهرداری

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:

 حضور در انتخابات
 یک اقدام عقیدتی و سیاسی است

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در همایش سیاسی فرماندهان 
ارتش در اصفهان ضمن تبریک والدت حضــرت مهدی)عج( و اعیاد 
شعبانیه اظهار کرد: پرداختن به ویژگی های انتخاباتی، نقش مهمی در 
ارتقای امنیت ملی داشته و موضوع انتخابات با توجه به در پیش بودن 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات 
شوراها بسیار مهم است.حجت االسالم سید محمد علی آل هاشم افزود: 
2 پایه اسالمیت و جمهوریت پس از پیروزی انقالب اسالمی مبنای اصلی 
نظام قرار گرفت، نظامی که بر اساس معیارهای الهی و رای مردم تشکیل 
شد؛ نظام جمهوری اسالمی با مشارکت مردم در تصمیم گیری های مهم 
و ارکان حکومت اسالمی خط بطالنی بر تئوری های نادرست از حکومت 
اسالمی کشید و در مقابل دموکراســی غربی، گفتمان مردم ساالری 
دینی را منعکس کرد. رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه 
با اشاره به گفتمان انقالب اســالم و همچنین فرمایشات مقام معظم 
رهبری به مناسبت روز 29 فروردین خاطرنشان کرد: مردم ساالری را 
می توان در چارچوب معیارهای اسالمی ایجاد کرد که جمهوری اسالمی 
این شیوه از حکومت داری را با برگزاری چندین انتخابات محقق کرده 
است.گفتمان انقالب اسالمی نشان داده که اسالم و معنویت در مقابل 
مردم ساالری دینی نیست.وی با اشاره به خصوصیات و جنس انتخابات 
در جمهوری اسالمی ایران گفت: رأی دادن در انتخابات، تکلیف شرعی و 
عمومی است و در مردم ساالری دینی رای دادن نه تنها یک اقدام سیاسی 
بلکه یک اقدام عقیدتی نیز به شمار می آید؛ انتخابات در کشورمان دارای 

ویژگی هایی است که این ویژگی ها در غرب وجود ندارد.
آل هاشــم تاکید کرد: دومین ویژگی انتخابات در ایران این اســت که 
رای مردم حق الناس به حساب می آید، مقام معظم رهبری بارها به این 
موضوع تاکید داشته اند؛ چراکه باور به چنین امری سبب از بین رفتن 
فســاد در انتخابات می شود؛ در مردم ســاالری دینی فرد اصلح دارای 
ویژگی هایی اســت که در جوامع غرب آن فرد فاقد آن ویژگی هاست؛ 
فرد انتخاب شده در یک انتخابات باید دارای ویژگی هایی از قبیل اعتقاد 
 به ارزش های انقالب، دغدغه نسبت به معیشــت، آینده و عزت مردم

 باشد.

رییس حــوزه علمیــه اصفهان در 
درس اخالق این هفته گفت: شادی 
و سعادتمندی در زندگی نیازمند 
تقویت معنویت در زندگی روزمره 
است. آیت ا... حسین مظاهری بیان 
کرد: بهره گیــری از توصیه های 
معصومان و ارتبــاط قوی و انس با 
خداوند، مشــکالت زندگی را رفع 
و برای مردم دلخوشی و شادکامی 
ایجاد می کند. این مرجع تقلید با اشــاره بــه دوری از گناه برای 
سعادتمندی، تصریح کرد: ورود شیطان به دل و زندگی افراد منجر 
به افزایش مشکالت و ایجاد دردسرهای بزرگ می شود که جبران 
این مشکالت به راحتی میسر نیست. جوانان شیطان را از خود دور 
کنند و با ترک گناهان و توجه به واجبات و مســتحبات برای خود 

زندگی خوب و دور از دردسر فراهم سازند.

رییس حوزه علمیه اصفهان:

 توجه به معنویت 
موجب زندگی شاد می شود

در شهر

شهردار اصفهان:

شهرداری ها بسترساز صلح و 
دوستی میان کشورها هستند

درشهر سفر کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ  زاینده رود
جهان اســالم، همــواره محل رفــت و آمد 
چهره های هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول 
سال، در شهر جاری است. فصل بهار و ماه اردیبهشت، فرصت خوبی 
است برای آنکه در اصفهان سیر و سفر کنید. از کنسرت خوانندگان 
مطرح گرفته تا گالری های عکس و نقاشی و برگزاری نشست های 
مختلف، هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برای تان مهیاست. با ما 
 همراه باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید.

پروژه های علمی رصد خانه آکا
سخنران: پروفســور رولف شینی از دانشگاه 

بوخوم آلمان
زمان : امروز، ساعت ۱7

مکان: خیابان باغ گلدسته،ســالن اجتماعــات، کتابخانه مرکزی 
شهرداری

شبی با تنبک نوازان
زمان: 24 و 2۵ اردیبهشت ماه ۱396- ساعت 

20:30
مکان: خیابان کاوه- پل شهید چمران- جنب 

شهرداری منطقه 7 ، هنرسرای خورشید

امروز و فردا، اصفهان میزبان روحانی، قالیباف و رییسی خواهد بود؛

نامزدها در نصف جهان

 مراسم تشیع پیکر مرحوم مصطفی سلطانی 
پدر کاراته اصفهان
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لبخندک

هیلمن
هیلمن را کارخانه اَِونجر می ســاخت. اونجر 
یعنی انتقام جو و این الکردار هم با ماشــین 
بنجلی که ســر هم کرده بود، قشــنگ از مصرف کننــده انتقام 
می گرفت. گفته می شد که هیلمن را انگلیسی ها رسما به ایرانی ها 
انداخته اند؛صد رحمت به این االغ هــای وطنی که توی درکه آب 

معدنی می برند.
 ماشین هیچ چیز خوبی نداشت؛ فرمانش فِرتی می برید، ترمز ِزرتی 
خالی می کرد، چسبندگی اش به زمین تعطیل بود و راحت چپه می 
شد، بخاریش گرم نمی کرد و حتی یک رادیو هم نداشت. هیلمنی 
که ما دیدیم یک ماشین مغز پســته ای دو در بود که چند بار گل 
به سرش زدیم و ماشین عروس شد. حس نشستن در ماشین های 
دو در مثل نشستن روی صندلی تا شوی تاکسی های ون است. دم 
به دقیقه باید از جایت بلند شــوی و صندلی را تــا کنی تا خلق ا...

تردد کنند، چطور بگویم سفر با اعمال شــاقه بود... برای پدرهای 
ما هیلمن، ماشینی از دسته پیکان ســانان بود. برای همین هرجا 
یدکی کم می آوردند بعضی از قطعات پیکان را به خورد هیلمن می 
دادند و جواب می گرفتند. در واقع از ترکیب این دو، یک جور قاطر 
بنزینی خلق کرده بودند که دنده عقبش عــوض اینکه پایین جا 

برود، باال جا می خورد.

حتما شما هم دوست دارید غوغا به پا کنید، این طور 
نیست؟یک مدیرعامل شوید، یک نوبنیاد فوق العاده 
موفق راه بیندازید یا یک کتاب پرفروش بنویســید 
ولی آیا تابه حال چنین لحظه هایی را داشته اید؟ چه 
زمانی در دستیابی به اهدافتان تردید دارید؟ چه زمانی 

حیران هستید که آیا این کار ارزشش را دارد یا نه؟ 
هــر کارآفرین موفقــی را که می شناســم لحظات 
خودتردیدی را تجربه کرده است ولی شما می دانید 

آن آدم ها چه کاری را واقعا به خوبی انجام می دهند؟
آنها روش های خاص خود را بــرای غلبه بر تردیدها 
دارند و  به سرعت خود را از شر خودتردیدی خالص 
می کنند و دوباره به عرصه مبــارزه برمی گردند. زیرا 
می دانند تنها مانع  بین آنها و دستیابی به اهدافشان، 
باورهای بازدارنده و محدودکننده است و اگر بخواهند 
به اهداف خود دست یابند، حتی نباید یک لحظه را هم 

از دست بدهند.
چه می شــود اگر شــما هم همین کار را بکنید؟ چه 
می شد اگر شما هم می توانستید به سرعت لحظات 
خودتردیدی را کنار بگذارید و برای ادامه  کار انگیزه  
خود را نوســازی کنید؟در اینجا چند روش افزایش 

انگیزه در ۱۰ دقیقه آمده است:
۱- جابز را به شغل خود بیاورید

اولین روش افزایش انگیــزه دیدن افراد انگیزه بخش 
است. تماشای مصاحبه  تلویزیونی استیو جابز مثل یک 
کنسرت راک، انرژی زاست. این مصاحبه به هرکدام از 
ما القا می کند که تمام دنیا را ببلعیم. چه کسی به شما 

انگیزه می دهد؟ مارک کوبان؟ جک ولچ؟...
 تعــدادی از این ویدئوهــا یا صداهای ضبط شــده  
مصاحبه های آنها را در تلفن همراه خود ذخیره کنید. 
۱۰ دقیقه گوش سپردن به کالمشان تمام آن چیزی 

است که شما را از تردید برمی گرداند.
۲- تکاپو کنید

بدن ما تاثیر فوق العــاده ای روی مود یا روحیات مان 
می گذارد. انجام شــنای ســوئدی یا یک راند سریع 
بوکس، موجــب افزایش ســطح آدرنالین خون مان 
می شــود. به آموزش بوکس بــرای زدن چند ضربه  
مشت نیازی ندارید. فقط الزم است به انگیزه تان برای 
جنگیدن التماس کنید. جنگجوی درونتان را آزاد کنید 

و شدیدا با چالش های پیش روی خود  برخورد کنید.
۳- آهنگ قدرت

آیا آهنگ خاصــی وجــود دارد که بتوانــد به طور 
معجزه آسایی روحیه تان را باال ببرد؟ آیا یک »آهنگ 
قدرت« دارید کــه بتوانید با آن بــه خودتان تکانی 
بدهید؟ به موســیقی فیلم های راکی و ســوپرمن یا 
هرچیزی که بتواند شما را به تحرک وادارد گوش دهید. 
مجموعه ای از آهنگ های قدرت را همیشه در تلفن 
 همراه خود داشته باشید تا هروقت خواستید به آنها 

گوش دهید.

مهارت زندگی

 تردیــدی نیســت کــه دنیــای تبلیغــات سرشــار از
 خالقیت هــا و تصویرهای مبتکرانه و جذاب اســت. این 
خالقیت هــا اغلب مــا را برای خریــد محصوالتی بدون 
تفکر ترغیب و وسوســه می کنند، اما آیا تا به حال از خود 
 پرسیده اید که چرا تصویر غذاها در تبلیغات انقدر اشتهاآور

 است.
در اینجا به 8 ترفند تبلیغاتی در مورد غذاها اشاره می کنیم:
۱- شیره ای که روی پن کیک های لذیذ ریخته می شود در 
واقع شیره نیست بلکه روغن موتور است. زیرا روغن موتور 

در عکس، شفافیت و جالی بیشتری دارد.
2- مرغ های سرخ شده را با دستمال کاغذی پر می کنند تا 

درشت تر و چاق تر به نظر بیاید.
3- کارشناســان تبلیغات به جای کف شیر از کف صابون 
استفاده می کنند زیرا هنگام عکس گرفتن، دوام بیشتری 

دارد.
4- مشاهده عکسی از یک بشقاب پر از انواع میوه، چیپس 
ذرت و شیر پر چرب بسیار اشتها آور است، اما باید بدانیم که 
در واقع شیری در کار نیست بلکه از نوعی چسب استفاده 

می شود تا این خوراکی شکل و ظاهر ثابت و قوام یافته ای 
در عکس داشته باشد و چیپس ها هنگام عکس گرفتن ار 

بین نروند.
5- آنچه که شما در تصویرهای تبلیغاتی به شکل بستنی 
می بینید در واقع پوره سیب زمینی است. در عکس های 
تبلیغاتی پوره سیب زمینی به شکل دلخواه رنگ شده است. 
استفاده از پوره سیب زمینی به جای بستنی برای این است 

که بستنی هنگام گرفتن عکس ذوب می شود.
6- ساندویچ های همبرگر تبلیغاتی نیز کامال یکدست و 
بزرگ به نظر می آید. چون این ساندویچ ها را با استفاده از 

خالل دندان و مقوا ثابت نگه می دارند.
7- در این عکس ها گوشت ها نیز لذیذ و شفاف و اشتها آور 
به نظر می رسند؛ زیرا آنها را با استفاده از واکس کفش، جال 
می دهند تا خطوط گوشت کباب شده بهتر و شفاف تر به 

نظر بیایند.
8- برای ثابت نگه داشــتن کیک هنگام گرفتن عکس از 
ورقه هــای کارتنی و چوبی، در الیه های کیک اســتفاده 

می کنند.

راز اشتهاآور بودن غذاها در تبلیغات
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

حرف حساب

باغ 
کاغذی

»خشکســالی« اثر »جی. جی. باالرد« با ترجمــه »علی اصغر 
بهرامی« را نشر چشمه چاپ کرده اســت.جیمز گراهام باالرد 
)2009 _ 1930( را جادوگر اعظم داستان نویسی لقب داده اند. 
مردی با ذهنی پیچیده و مملو از نگرانی برای جنون انسان، جنونی 
که بسیاری از رمان های او را وارد فضاهای آخرالزمانی کرده است، 
از جمله رمان مشهور خشکسالی  اش را. نویسنده  این رمان را سال 
1965 منتشر کرد. رمانی پرماجرا و نفس گیر درباره  خشک  شدن 
کره  زمین و مرگ آب، چیزی مثل آخرین روزهای حیات و تالش 
قهرمان ها و آدم ها برای نگه  داشتن این حیات. برای همین قصه ای 

در رمان اجرا می شود که از یک سو پا در پیش گویی های عذاب آلود 
کتاب مقدس دارد و از ســوی دیگر هراس باالرد از آینده  بشر، 
خشونتی که بین این انسان  ها وجود دارد و امید باالرد به پیروزی 
انسان در واپســین لحظات یک رمان درخشــان ساخته است.

نویســنده  رمان های تصادف و برج و امپراتوری خورشید در این 
رمان درام خود را بر پایه  انهدام قرار می دهد، انهدامی که همه گیر 

است و در بطن آن انسان ایستاده است.
 باالرد همواره دغدغه سقوط انسان و تبدیلش به موجودی وحشی 

و مجنون را داشت.

گاهی دریا کامال مه آلود است
 همیشــه در زندگی هرکس، یــک دماغه 
صخره ای وجود دارد که یا به ســالمت از آن 
می گذرد یا کشــتی اش بــه آن می خورد و 
متالشی می شــود. مشــکل اینجاست که 
تو همیشــه نمی توانی دماغــه صخره ای 
زندگی ات را تشــخیص بدهــی. گاهی دریا 
کامال مه آلود اســت و تو قبل از آنکه ملتفت 

بشوی، به صخره خورده ای. 

»دشمن عزیز«
جین وبستر

»خشکسالی« 

 روش های افزایش انگیزه
 در ۱۰ دقیقه

جدول شماره 2136
افقی

۱- تبسم - روزنه
2- جانشین کوروش

3- غزال به فارسي - انجیر در عربي - یکي از اقوام ایراني 
پیش از هخامنشیان

4- بیماري واگیردار - درختي شبیه پسته - برنده،بران- 
مخفف راه

5- نام سرزمین من و تو  - رگ هایي که خون را از قلب به 
اعضاي بدن مي رسانند

6- میوه خوشبو - گل خوشــبوي زرد و یا سفید رنگ  - 
اولین عدد زوج

7- مادر در زبان عربي ! - نفس بلندي که از درد یا شادي 
از سینه بر آورند

8- الفبــاي موســیقي - آب بند - حرف ربــط یا حرف 
همراهي  - یکي از طایفه هاي بزرگ ایران

9-  بیتا بدون ســر و دم ! - جمع من و تو - بین خشک و 
خیس - مخفف بکش

۱۰- سفت نیست - کسي که دادخواست به دادگاه بدهد 
و خواهان دادرسي باشد - پیداکردن یا ابداع

۱۱- زندانــي در بند دشــمن - میوه تــرش از خانواده 
مرکبات- واژه اوستایي به معني منظم کردن که شبیه آن 

نیز در انگلیسي وجود دارد
۱2- خط حامل در فیزیک و مکانیک ، بردار - فلزي سبک 

که از آن ظرف هم مي سازند -  اسم دخترانه
۱3- حرف عطف و  انتخاب - رنگین کمان - تالش - بخیه 

که به جامه یا چیز دیگر بزنند
۱4- دشمن مهم ایران پیش از اسالم - کشور آفریقایي

۱5- فیلمي با بازي سلمان خان و کارگرداني سهیل خان
عمودی

۱- بزرگ ترین شبه جزیره اروپا
2- ســاز ایراني که مخصوص جشن عروسي بوده است - 
کسي که از عاقبت کار خود بترســد و کاري را با احتیاط 

انجام دهد
3- انگلیسي ها به عشق چه مي گویند ؟ - ماه دوم فصل 

پاییز - انسان بي جان - بخش اول کلمه وعده
4- باال و روي چیزي - صفتي که فقط مخصوص خداست 

- ظاهر و نماي بیرون یک چیز
5- مشک آب یا مخفف خیک - جنس مخالف ماده - سبز 

شدن و بیرون آمدن یک گیاه از خاک
6-  تازه و جدید - عالمت جمع - باالي ســر همه است و 

انتها ندارد - استخوان بلند بین مچ و ران
7- زمین صاف و هموار - ســازي ایراني که شبیه فلوت 
است - بخشنده ، یکي از صفات خداوند - مخفف نشاندن 

به معني کاشتن
8- صفر خودماني - مایعي که هم شور است و هم شیرین 

- پرنده با غیرت
9- حرف - چاشني ســاالد - مصالح ساختمان هایي که 
در برابر زلزله بسیار مقاوم هستند - چه کسي، خودماني!

۱۰- حرف تعجب زنانه - نه خشــک است و نه خیس - 
چپاول - فرماندهان نظامي هنگام رژه مي بینند!

۱۱-  حافظه موقت یــک کامپیوتــر - آب جامد - مال 
و روزي

۱2- اشــاره به دور - میوه نرم و زرد رنگ تابستاني - نام 
دیگر جهان مجازي

۱3- بر آشــفتگي - ســنگ گرانبها - یکي دیگر از اقوام 
بزرگ ایران ساکن در غرب ایران - بخش اول کلمه وسعت
۱4- دوست ، همراه - رشته ورزشي خشن رایج در غرب

۱5- جایي که مواد مذاب از آن فوران می کند
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یک جوان 2۱ ساله انگلیسی که در جریان تجمع انتخاباتی دونالد 
ترامپ در سال 2۰۱6 در الس وگاس قصد ترور او را داشت مدعی شد 

»ندایی غیبی« او را به این کار دعوت کرده است.
مایکل استنفورد، در روز ۱8 ژوئن می خواست سالح یکی از نیروهای 
امنیتی را از وی ربوده و ترامپ را از فاصله چند متری ترور کند. وی 
که دچار اختالل روانی اســت، پس از این اقدام به یک سال زندان 
محکوم شد، اما هفته گذشته به خاطر حسن رفتار مجازاتش کاهش 
یافت و آزاد شد. روزنامه »سان« که با وی گفت و گو کرد، نوشت که 
استنفورد پس از آزادی به کشورش بازگشــت. وی به این روزنامه 
گفت که صداهایی می شنیدم که از من می خواست ترامپ را به قتل 
برسانم. دوستانم می گویند باید در برابر ترامپ ایستاد چون کشور را 
نابود خواهد کرد، وقتی که فهمیدم در الس وگاس سخنرانی دارد به 

آنجا رفتم تا کاری انجام دهم. 

ماموریت غیبی جوان انگلیسی 
برای ترور رییس جمهور!

دریایی از شکوفه های آبی بی نظیر 
در پارک ژاپن

هر سال در ماه فوریه، پارک ساحلی هیتاچی ژاپن پر از شکوفه های 
صورتی رنگ گیالس می شــود و اکنون که 3 ماه از آن زمان گذشته 
گل های صورتی رنگ جای خود را به گل هــای آبی داده اند و پارک 

هیتاچی آبی پوش و رویایی شده است.
جالب است بدانید که پارک ساحلی هیتاچی به معنی »سپیده دم« 
 است و در شهر »هیتاچیناکا«  در اســتان ایباراکی ژاپن در سواحل

»آجیرگائورا« واقع شــده و به منظور پیاده روی فضا ســازی شده 
است. نمای فوق العاده زیبایی که درختان و شکوفه های آن دارد هر 

گردشگری را جذب می کند.
این گل های آبی رنــگ، نموفیال نام دارند و در اواخر بهار شــروع به 
شکوفه زدن می کنند. نکته جالب اینجاست که گل های آبی نموفیال 
در سراسر ژاپن و کالیفرنیا وجود دارند، اما با روییدن حدود 4 میلیون 

نموفیال در پارک ساحلی هیتاچی به شهرت رسیده اند. 

یک خودروی ون در شهر یوژونگ چین در حال حمل 4۰ کارگر بود که 
به خاطر حرکت آهسته اش پلیس به آن مشکوک شد. راننده ون که 
اول از پایین کشیدن پنجره ماشین خودداری می کرد باالخره به اصرار 
پلیس مجبور به این کار شد و پلیس پس از آگاهی از علت سرعت پایین 
او حسابی شوکه شد. توجیه کارگران و راننده  برای این کار بسیار جالب 
بود آنها گفتند که چون ما همه در یک کارگاه ساختمانی کار می کنیم 

بنابر این همگی با این خودرو به محل کار رفت و آمد می کنیم.
این خودرو که تنها برای 6 نفر ظرفیت داشت به خاطر عدم رعایت نکات 
ایمنی و قوانین توسط پلیس توقیف شد. طبق اظهارات افسر پلیس درب 
ون به سختی باز شد و پس از دستور به تخلیه ماشین ، شروع به شمردن 
مسافران کرده و بعد از پیاد شدن آخرین مسافر ، او فکر کرده بود که قطعا 
در شمارش اشتباه کرده است. در نهایت او به راننده 6 امتیاز منفی داد و 

2۰۰ یوآن هم جریمه اش کرد.

 خودروی ون 
در حال حمل ۴۰ مسافر

تصاویر روز

اینجا انتهای دیوار ۷۰۰۰ کیلومتر چین است!تصویری زیبا از آرامگاه حکیم توس
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