
قائم مقام وزیر نیرو در ادامه همایش مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق در استان 
اصفهان اظهار داشــت: صنعت آب و برق یک فعالیت اجتماعی است و باید بتوانیم با 

مردم ارتباط موثر برقرار کنیم. 
مهندس ستار محمودی ضمن تبریک سالروز فتح خرمشهر و نزدیک شدن به حلول 
ماه مبارک رمضان گفت: در اجتماع بزرگ کشور ما با قومیت ها و سالیق مختلف در 
این انتخابات آهنگ حضور مردم و یکپارچگی سر داده شد که نقش روابط عمومی ها 
در این میان کم نبود؛ در حقیقت روابط عمومی ها طالیه داران عرصه ارتباطات انسانی 
 و ارائه کننده حاصل زحمــات صنعت آب و برق و منعکس کننــده این صنعت گویا 

هستند.
وی با تاکید بر ابعاد و گستردگی حوزه روابط عمومی ادامه داد: اگر دقت کنیم روابط 
عمومی جزو صنعت های موفق دنیاست و  تمام روابط به نوعی روی پل روابط عمومی 

حرکت می کنند؛  هر جا روابط عمومی موفق باشد نتایج مطلوبی به دست می آید.
محمودی در رابطه با نقشی که در روابط عمومی می توانند داشته باشند اذعان داشت: 
هر جا و هر اجتماعی فرســتنده و گیرنده خاص خود را دارد و پیام ها باید به درستی 
صادر و گیرنده ها نیز به درســتی کار کند؛ لذا وزارت نیرو بــه عنوان وزارت خانه ای 

صنعتی و اجتماعی است و از همین رو باید بدانیم  که چطور ارتباط برقرار کنیم. 
در حقیقت وزارت نیرو رســالت هایی به دوش دارد و به عنوان دســتگاه تخصصی 
حاکمیتی و دولتی تخصصی باید بسیاری از مطالب را با توجه به تخصص خود پیش 
ببرد و البته در این راه نیز خیلی موفق هستیم؛ چرا که در ارائه خدمات از دولت های 
گذشته تا به امروز و اوج آن در دولت یازدهم موفق بودیم اما اگر تاثیر آن برای مردم 

مشخص نشود موفق نبوده ایم. 
در مناظره های چندی پیــش کاندیداها دیدیم که هر جا اطالعــات بهتر به مردم و 
جامعه منتقل شد، پیوند ذهنی میان فرســتنده و گیرنده برقرار بود و در ارتباطات 
موفق تر بودند. در حقیقت در وزارت نیرو با افرادی سر وکار داریم که شریک ما هستند 
و اگر حتی حضور هم پیدا نکنند شریک ما محسوب می شوند و حق برابر دارند وباید 

اطالع رسانی دقیقی به آنها داشته باشیم.
وی ادامه داد: ما باید مسئوالنه و متواضعانه و از جانب خود بدهکارانه با مردم برخورد 
کنیم و این نیازمند آموزش های خاصی است. قائم مقام وزیر نیرو، در ادامه این همایش 
خاطرنشان کرد: در خیلی از کشورهای دنیا  فردی که می خواهد خدمات عمومی بدهد 
باید الزاما آموزش روابط عمومی را در کنار آموزش های تخصصی ببیند تا در کارش 

موفق شود و بداند که با مشتری چگونه برخورد کند.
وی با تاکید بر شدت تغییر در دنیا افزود: همه چیز در حال تغییر است و زیر پوست این 
الیه های صنعتی، الیه های نرم در حال تشکیل است و باید مثل شهاب سنگ ها در 
کهکشان که مدام در حال حرکت هستند خود را با این تغییرات سازگار کنیم و بتوانیم 

از این ابزارها استفاده کنیم.
این مقام مسئول با اشــاره به تحوالت دنیا به کشــور ترکیه و از آن مهم تر، برگزاری 

قائم مقام وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق کشور: 

 باید بتوانیم با مردم ارتباط موثر برقرار کنیم
روش های جدید باید به سرعت جایگزین روش های ناکارآمد شود 

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: رسانه های مجازی و نو ظهور در 
این دوره نقش مهمی را ایفا کردند. وی همچنین از شدت تغییرات سخن به میان آورد 
و تصریح کرد: روش های جدید به سرعت کهنه شده ولی به خاطر خصلت خودترمیمی 

انسان ها، ما هم باید به نفع کارهایمان از این ابزارها استفاده کنیم.
وی در خصوص انتظاراتی که می توان از روابط عمومی ها داشــت نیز یادآور شد: در 
کارها نگاه زیست محیطی و فرهنگی داشته باشیم و باید بدانیم که آنچه در این صنعت 

ساخته می شود برای چه کسانی است تا متناسب با آنها برنامه ریزی کنیم.  
وی در بحــث مدیریت مصرف نیــز گفت: نیاز به خلق شــاهکار اســت و اگر روابط 
عمومی های ما دست به دست هم دهند و برای کاهش مصرف، با شیوه های هنرمندانه 
1000 مگاوات صرفه جویی در مصرف برق داشته باشند، در زمینه های آب و خدمات 
فاضالب و شــیوه های مصرف در کشــاورزی نیز می توان در قالب اطالع رســانی به 
مردم کاهش مصرف را محقق کرد؛ در واقع نگاه های صرفــه جویانه در حال حاضر 
بیشتر به سمت  شهرها رفته اســت؛ درنتیجه باید بدانیم این نگاه درستی است که 
کامل نیســت؛ چرا که حفاظت و صیانت در شــهرها به همراه روستاها کامل است و 
کارهای مقطعی مثل فعال ســازی گروه های گشت و بازرسی و انجام کارهای قهری 
 تنها برای زمان کوتاه جــواب می دهد؛ اما کارهای انســانی و روابط عمومی ماندگار 

می شود. 
باید قبول کنیم که هر کاری نیازمند متخصص اســت و همه ما متخصص نیستیم. 
بخشــی از کار بیرون انجام می شــود و از همین رو باید با جذب اســاتید وآموزش 

روش هایی که در دنیا مرسوم است سیستم ها را مجهز کنیم.
قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: ما امکانات گسترده ای داریم که پخش است و جزیره ای 

استفاده می شود؛ بیایید این نقیصه را رفع کنیم.
وی به هنر کار روابط عمومی ها در پیشــبرد جلب رضایت مردم اشاره کرد و افزود: 
رضایت مردم امر حاکمیتی اســت و با ظرفیت و حاکمیت شما و به دست شما عملی 
می شود؛ در حقیقت صنعت به خودی خود دارای روح نیست و شما به سنگ و خاک 

روح می دهید.
محمودی در پایان ســخنانش اصفهان را به معنی واقعی شــهر هنر دانست و اذعان 
داشت: در اصفهان هنرهای دســتی و مدیریتی دیده می شود که شاخص آن حمام 
شــیخ بهایی یا طومار تقسیم آب شیخ بهایی اســت؛ درنتیجه با توجه به محدودیت 
آب در این استان و برای پیشبرد پروژه های بلند مدت، بین وزارت نیرو و استانداری 
اصفهان نیاز به مباحث کارشناسی بیشتری است و با توجه به محدودیت های  منابع 
آب هماهنگی بیشتری زیر چتر اســتانداری باید انجام شود تا از حداقل ها، حداکثر 

استفاده ها صورت پذیرد.
در ادامه این مراســم همچنین مهندس محمد علی طرفه معاون عمرانی استانداری 
اصفهان نیز با اشاره به فضای همدلی و مشارکتی در اصفهان افزود: با تشکیل شورای 

هماهنگی، تعامل بیشتر و ارتباط با رسانه ها را می توان فراهم کرد.

 باند ۸ میلیاردی سارقان منزل 
در اصفهان منهدم شد

سعودی ها از نزدیک شدن فرزندخوانده خود به ایران خشمگین هستند؛ مناقشه قطر!

3رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان : قیمت پولک و نبات اصفهان تغییر نمی کند
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9   حتی تا 10 متری قبرها  هم نمی شود رفت!

 فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

ترس و دلهره در قبرستانی نزدیک اصفهان؛

آران و بیدگل باالترین میزان 
صادرات را در اصفهان دارد

3

افزایش ۱۰درصدی کشف 
سرقت خودرو در اصفهان 8

4 فیلم پرمخاطب جشنواره فجر 
روی پرده سینماهای اصفهان

4

 اجرای طرح ربیع القرآن 
در مساجد استان اصفهان

11

در ماه مبارک رمضان مــردم روزه دار به آرامش و آسایشــی نیاز دارند که 
در ســایه آن بتوانند روزه بگیرند و هنگامی که در محافل عمومی حضور 
پیدا می کنند، با دغدغه ای روبه رو نشوند که این آرامش توسط نیروهای انتظامی 
امکان پذیر خواهد بود. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از اعزام 
400 کارشناس انتظامی به محافل مردمی در قالب اجرای طرح ضیافت رمضانی، با 

هدف ارائه آموزش های همگانی...

 طرح ضیافت رمضانی 
میهمان نصف جهان

به نظر می رســد که امیر قلعه نویی بعد از چند ســال 
دور زدن در تیم های مختلف فوتبال ایران، بیش از هر 

زمان دیگری به نیمکت ذوب آهن نزدیک شده است.
اگر هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن و در کنار آنها سعید 
آذری، مدیرعامل این باشــگاه بیشــتر از این وقت را 
نسوزانند قرار است که نام سرمربی ذوب آهن در لیگ 
هفدهم فردا اعالم شود؛  البته بر خالف شایعات موجود، 

ذوب آهنی هــا تاکیــد کرده اند 
که به جز مجتبی حســینی 
از هیچ مربی دیگری برنامه 
نگرفته اند و به هیچ کس هم 

جدی فکر نکرده اند 
ولی بــا این حال 

بعید بــه نظر 
می رسد...

فردا مشخص می شود؛

ژنرال در ذوب آهن

ادامه در صفحه ۱۰

پارکینگ ها هوشمند می شودبه منظور کاهش تخلفات درشهر؛

11

8

ادامه در صفحه 11
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پزشکیان  به عنوان کاندیدای ریاست مجلس انتخاب شد
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه نگاه فراکسیون مستقالن والیی رسیدن به نقطه 
مشترک نبود گفت: پس از عدم توافق، فراکسیون امید به اتفاق آرا، آقای پزشکیان را به عنوان 

کاندیدای ریاست مجلس انتخاب کردند.

اخبار کوتاه

اندیشکده آمریکایی»رند« در گزارشی تحت عنوان فشارهای ترامپ به 
ایران به نفع آمریکا نیست، توضیح داد که انتخاب مجدد »حسن روحانی« 
به عنوان رییس جمهور ایران منادی یک آغاز جدید در سیاست و سیاست 
خارجی ایران نیست. طبق این گزارش، دولت »دونالد ترامپ« سیاست 
تازه فشار علیه ایران را در پیش گرفته است، اما این سیاست این خطر را 
به همراه دارد که فشار علیه ایران توان به کار بردن اهرم بزرگ ترین منابع 

احتمالی تغییر در ایران را از بین ببرد.
این گزارش ســپس ادامه داد: منزوی  کردن و اعمال فشــار بر ایران به 
اینجا منتهی نمی شود که سیاســت های ایران در راستای منافع آمریکا 
پایه گذاری شود و هم ترازی کامل واشنگتن با عربستان و دیگر کشورهای 
عربی به قیمت نادیده گرفتن ایران، موجب می شــود که میانگین مردم 
ایران در مقابل این کشورهای عربی از دولت و کشور خود حمایت کنند. 

رییس نهاد حقوق بشر اروپا گفت: در سفری که چند سال قبل به ایران داشتم، 
متوجه شدم که حقوق بشر از ایران و شیراز پایتخت تمدن دنیا شکل گرفته 
و منشور حقوق بشر به عنوان میراث فرهنگی دنیا نشأت گرفته از مهد تمدن 
است. »مورتن کی روم« در نشست تخصصی »صیانت از میراث و فرهنگ 
جهانی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر« در شیراز افزود: همه دنیا باید 
بدانند که شیراز جایی است که در 2 هزار و 500 سال سال قبل، برده داری در 
آن نقض و از برخورد خشونت آمیز با زندانیان جلوگیری شد و به زنان نیز به 
عنوان نیمی از اجتماع، حقوق اجتماعی و برابر با مردان تعلق گرفت؛ بنابراین 

نمی توان پذیرفت که حقوق بشر محصول تفکر غرب باشد.
وی ادامه داد: باید صادقانه اعتراف کنیم که حقوق بشر محصول تفکر غربی 
نیست بلکه تالشی جهانی است که همه دنیا به سهم خود چیزی به آن افزوده 

و هیچ کس نباید بر آن حس مالکیت داشته باشد.

اندیشکده آمریکایی »رند«: 

فشارهای ترامپ به ایران 
به نفع آمریکا نیست

رییس نهاد حقوق بشر اروپا: 

 حقوق بشر 
از ایران صادر شد 

انتخابات

ایرنا:دبیرکل جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت گفت: یکی 
از اشــتباهات تاریخی که بدعت گــذاری در فرهنگ 
سیاسی کشــور محســوب می شــود، تفکیک آرا به 
حالل وحرام اســت که ضمن اهانت به شعور سیاسی 
 آحاد ملت برای آینده سیاســی کشور بسیار خطرناک 

است.
سید شهاب الدین صدر به ســخنان رییس جمهوری 
درباره بلوغ سیاسی کشور اشــاره کرد و افزود: خدا را 
شکر در این انتخابات مردم عزیز به آرامی و شایستگی 
هواداری نامزد مورد نظر را انجام دادند و شاهد اتفاقات 

ناگوار دوره های قبل نبودیم.
دبیرکل جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت گفت: این کشور، 
کشــور امام زمان )عج( اســت، مردم ما زیر بیرق ائمه 
اطهار )ع( زندگی می کننــد و محبت اهل بیت )ع( در 

قلب تمام مردم ریشه دارد. 
 ســید شــهاب الدین صــدر  در ادامه بیان داشــت :

اینکه یک جنــاح، دیگــری را محکوم بــه ضد دین 
بودن کنــد و از احساســات، غیرت دینــی و مذهبی 
 مردم بهره ببــرد، امری خالف دیــن و خالف اخالق 

است.

عضو فراکسیون مستقالن والیی گفت: حذف مطهری از 
سوی دو فراکسیون مستقالن و نمایندگان والیی، یک 

دروغ بزرگ بوده و صحت ندارد.
بهروز نعمتــی، عضو فراکســیون مســتقالن والیی، 
هجمه های وارده به فراکســیون متبوع خــود را درباره 
انتخابات هیئت رییسه مجلس یک دروغ دانست و گفت: 
برخی نمایندگان اعالم کردند که فراکسیون مستقالن 
والیی در حال رایزنی با فراکسیون نمایندگان والیی بوده 
و فراکسیون امید را به نوعی دور زده است که این اظهارات 
دروغ است. وی همچنین در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه چرا با سخنگوی فراکســیون امید بحث تان شد، 
اظهار داشت: بنده نسبت به مصاحبه وی با برخی رسانه ها 
گله مند بودم، حذف مطهری واقعیت نداشته و هیچ کس 
به دنبال حذف وی نیست. نعمتی همچنین در واکنش 
به موضوع ارائه لیست ۶+۶ از سوی فراکسیون نمایندگان 
والیی و مستقالن برای انتخابات هیئت رییسه مجلس هم 
گفت: جلسات متعددی با نمایندگان والیی و فراکسیون 
امید وجود داشته و مذاکرات مختلفی صورت گرفته است 
اما به یک خروجی نهایی منتهی نشده زیرا اگر این گونه 

بود دیگر بحث ها و مذاکرات بعدی وجود  نداشت.

دبیرکل جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت: 

تفکیک حالل و حرام بودن آرا 
بدعتی خطرناک است

عضو فراکسیون مستقالن والیی:

حذف مطهری از هیئت رییسه 
مجلس یک دروغ بزرگ است

رییس سازمان بسیج مستضعفین خبر داد:

 دستگیری شماری از منافقین 
در انتخابات

الریجانی :

هیئت تطبیق مصوبات، اشکالی 
به مصوبه ۲۰۳۰ نگرفت

رییس سازمان بسیج مســتضعفین در مورد انتخابات 
اخیر گفت: انتخابات رخدادی اســت ماالمال از عبرت 
و تجربه و پندآموزی. هرکســی که پــای صندوق رای 
آمده و به نامــزد مورد نظر خود رای داده اســت، یقینا 
 ابتدا رای تمــام افراد به نظام جمهوری اســالمی بوده 

است.
سردار غالمحســین غیب پرور با اشــاره به دستگیری 
تعدادی از سلطنت طلبان، منافقین و گروه های معاند 
در ایام انتخابات تصریح کرد: هم مشــارکت مردم یک 
پیروزی بود و هم امنیت فوق العاده این انتخابات در یک 

کشور 80 میلیونی یک پیروزی ارزشمند بود.
وی همگرایی و گفتمان واحد را از جمله دستاوردهای 
انتخابات دانسته و خاطرنشان کرد: اتفاقات بدی نیز در 
این ایام رخ داد تا جایی که حتی برخی به سپاه که مظهر 

اقتدار ملی است تاخت و تاز کردند.
جانشین فرمانده کل سپاه در امور بسیج در ادامه سپاه 
را آیینه اقتدار کشــور و انقالب خوانــده و تاکید کرد: 
سپاه، خوار چشم اسراییل است و آنان که به سپاه حمله 

می کنند آیا به عواقب  آن نیز اندیشیده اند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی دیروز مجلس 
گفت: مصوبه 20۳0 در شهریورماه در هیئت دولت تصویب 
شد. سوالم این است که آیا این مصوبه به مجلس فرستاده 
شــد یا خیر؟ مراجع عظام تقلید نیز به این مسئله ورود 

کرده اند.
علی الریجانی در واکنش به این اخطار گفت: طرح 20۳0 از 
دو منظر محتوایی و شکلی قابل بررسی است. از نظر شکلی 
اینطور است که دولت مصوبه ای داشته که ما می خواهیم این 
ساختار را دنبال کنیم. بنده این موضوع را به هیئت تطبیق 
مصوبات فرســتادم؛ بنابراین زیرساخت ها اشکال قانونی 
ندارد، اما محتوا بحث دیگری اســت که نیاز است شورای 
عالی انقالب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن 
را بررســی کنند. رییس مجلس ادامه داد: هیئت تطبیق 
مصوبات از نظر شکلی، اشــکال قانونی به مصوبه 20۳0 
نگرفت. اینکه سوال شود که محتوای این مصوبه در شورای 
عالی انقالب فرهنگی تصویب شده یا خیر باید بگویم که 
چنین بحثی نبوده، یعنی جایی مورد بررسی قرار نگرفته و 
شورای انقالب فرهنگی نیز به این بحث هنوز ورود نکرده، 

هرچند که باید ورود می کرد.

یادداشت

مارک دوبوویتز، یکی از استراتژیست های آمریکا برای تحریم ایران 
در توئیتی نوشت: ظریف، حرفه ای ترین مبلغ نسل ماست.

وی در توئیتر خود با اشــاره به یادداشــت اخیر وزیر امور خارجه 
کشورمان در نیویورک تایمز با عنوان» تجهیزات نظامی زیبا« )به 
قول آقای ترامپ( خاورمیانه را نجات نخواهد داد! نوشــت: برایم 
مهم نیســت که دیگران در ارتباط با او چه می گویند ولی ظریف 
حرفه ای ترین مبلغ نســل ماســت.نیویورک تایمز یک استاد را 

نمایان کرده است.

خبرآنالین: شــهیندخت موالوردی، معاون امور زنــان و خانواده 
رییس جمهور درباره حضور وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم گفت: 
امیدواریم این اتفاق بیفتد. با تجربه ای که از دولت یازدهم داریم و 
تفاوتی که شرایط شــروع کار دولت دوازدهم با دولت یازدهم دارد، 
زمینه برای استفاده از خانم ها به عنوان وزیر در کابینه دوازدهم خیلی 
مساعدتر است. وی در پاسخ به این سوال که چند وزیر خانم در دولت 
دوازدهم حضور خواهند داشت؟ افزود: این بستگی به تصمیم رییس 
جمهور دارد. ضمن آنکه تصمیم نهایی نیز با مجلس است. پیش بینی 

ما معرفی دو یا سه خانم است و برای آن تالش می کنیم.

دریادار پیمــان جعفری طهرانی، معــاون هماهنگ کننده نیروی 
دریایی ارتش، از اعزام ناوگروه چهــل و هفتم این نیرو به اقیانوس 
هند برای برقراری امنیت خطوط کشــتیرانی در نیمه خرداد ماه 
سال جاری خبر داد.  وی در رابطه با  ماموریت  ناوگروه های چهل و 
ششم و چهل و هفتم نداجا، اظهار داشت: ماموریت  این ناوگروه ها 
برقراری امنیت خطوط کشتیرانی در خلیج عدن، تنگه باب  المندب 
و اقیانوس هند اســت. دریادار جعفری طهرانی ادامه داد: ناوگروه 
چهل و ششم که مدتی پیش اعزام شــده است، هم اکنون در نیمه 
ماموریت اســت و تا چند روز آینده به ایران بــاز می گردد.معاون 
هماهنگ کننده نداجا خاطرنشــان کرد: ناوگروه چهل و هفتم نیز 
طبق برنامه ریزی های انجام شده، ان شاءا... در نیمه خرداد ماه سال 

جاری به ماموریت اعزام خواهد شد.

یاسرهاشمی رفسنجانی از ریاســت دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد 
برکنار شد. با گذشت حدود یک ماه از برکناری حمید میرزاده، رییس 
دانشگاه آزاد توسط دکتر والیتی، یاسر هاشمی فرزند آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی که ریاست دفتر هیئت امنای دانشگاه را برعهده داشت از 

مسئولیت خود برکنار شده است.
یاســر هاشــمی پس از برکناری حمید میرزاده از ریاست دانشگاه، 
 در اظهارنظــری ضمن نگرانی از ایــن اقدام، آن را برخالف ســیره

 آیت ا...هاشمی رفسنجانی دانسته و نسبت به آینده دانشگاه آزاد و 
هاشمی زدایی در این دانشگاه هشدار داده بود.

گفته می شود هفته گذشته در یکی از جلسات مدیریتی دانشگاه آزاد 
نیز یاسر هاشمی به نوریان سرپرست دانشگاه انتقاد کرده بود.

سند 20۳0 در جلسه این هفته شورای عالی انقالب فرهنگی، بررسی 
می شود. براساس برنامه زمانی اعالم شده، جلسه شورای عالی انقالب 
فرهنگی، 9 خردادماه )فردا( با حضور کلیه اعضا برگزار می شود. قرار 
است در این جلسه، سند 20۳0 مورد بررسی اعضای شورای عالی 
انقالب فرهنگی قرار گیرد. پس از انتقادات مکرر نسبت به اجرای سند 
تحول 20۳0 از سوی دولت، برخی دولتمردان از جمله وزیر آموزش 
و پرورش اعالم کرده اند که اجرای آن در دولت منتفی شده و دولت 

مصوبه اش را متوقف کرده است.

ویژه

پیام تسلیت رهبر انقالب درپی 
درگذشت حجت االسالم پهلوانی

مارک دوبوویتز: 

 ظریف، حرفه ای ترین 
مبلغ نسل ماست

 احتمال حضور ۳ وزیر زن
 در کابینه جدید روحانی

اعزام ناوگروه ۴۷ نیروی دریایی 
ارتش به اقیانوس هند

یاسر هاشمی برکنار شد

فردا انجام می شود؛

بررسی »سند ۲۰۳۰« در جلسه 
شورای عالی انقالب فرهنگی

بین الملل

رییس جمهوری آمریکا در توئیتی که به نظر می رســد 
در اشاره به قرارداد تسلیحاتی اخیر با عربستان سعودی 
باشد، نوشت: صدها میلیارد دالر را از خاورمیانه به آمریکا 
بازگرداندیم و این یعنی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر 

در این کشور.
ترامپ این پیام را پس از پایان سفر خود به خاورمیانه و اروپا، 
که 9 روز طول کشید، اعالم کرد. اقتصاد، مبارزه با تروریسم 
و پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( از مهم ترین محورهای 

این سفر بود.

امارات رسما ظرف چند روزگذشته بابرقراری پروازهای 
هوایی از ابوظبی به جزیره تحت تصرف ســقطری یمن 
و اعطای تابعیت اماراتی به ســاکنان این جزیره از نقش 
نظامی خود درائتالف عربی برای اجرای نقشــه اشغال 
برخی جزایر یمن سوء اســتفاده کرد.امارات همچنین 
به اهالی جزیره ســقطری و ســه جزیره درسه، سمحه 
وعبدالکوری و دو جزیره صخــره ای دیگر تابعیت داده 
است.این کشور در خالل سه سال تجاوزعربستان به یمن 
فقط به مداخله نظامی در این کشور اکتفا نکرده بلکه با 
درخواست اعزام تفنگداران دریایی از آمریکا به یمن به 
بهانه مبارزه با القاعده اقدام به ایجاد پایگاه های نظامی در 

جزیره سقطری کرد. 

منابع خبری در آمریکا روز گذشته از استقرار سومین 
ناو هواپیمابر آمریکا در آب های اقیانوس آرام غربی در 
مجاورت سواحل شــبه جزیره کره ، در کنار دو کشتی 

جنگی دیگر آمریکایی در منطقه خبر دادند.
مقامات آمریکایی اعالم کردند که ناو هواپیمابر یو اس 

اس نیمیتز در این چارچوب راهی منطقه شده است. 
اوضاع در شبه جزیره کره طی ماه های اخیر به علت یک 
رشته پرتاب های موشــکی و آزمایش های هسته ای از 
سوی کره شمالی متشنج شده است. آمریکا در واکنش 
به اقدامات پیونگ یانگ نخست ناو هواپیمابر یو اس اس 
کارل وینسون و سپس ناو هواپیما بر یو اس اس رونالد 

ریگان را در منطقه مستقر ساخت.

ترامپ: 

 میلیاردها دالر از خاورمیانه
 به آمریکا آوردم

امارات تصرف جزیره سقطری 
یمن را آغاز کرد

سومین ناو هواپیمابر آمریکا 
راهی آب های کره شد

حضرت آیــت ا... خامنه ای، رهبر انقالب اســالمی با صــدور پیامی 
درگذشــت عالم ربانی و عارف باهلل مرحوم مغفور حجت االســالم 
والمسلمین آقای حاج شیخ حســن آقای پهلوانی تهرانی را تسلیت 
گفتند. متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
با تاسف بسیار خبر درگذشت عالم ربانی و عارف باهلل، مرحوم مغفور 
حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ حسن آقای پهلوانی تهرانی 
را دریافت کردم. ایشان از وارستگانی بود که عمری با سلوک در راه حق 
به سر برده و زالل معرفت از دست بزرگانی همچون مرحومان عالمه 
طباطبایی و انصاری همدانی گرفته و سراســر عمر نورانی خود را به 
طهارت و تقوا و پارسایی گذرانیده بود. رحمت و رضوان خدا بر او باد. 
به همه  بازماندگان گرامی و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم و 

خودرا در غم آنان شریک می دانم.
سید علی خامنه ای  -  ۷ خرداد ۱۳9۶

پارلمان

تمیم بن حمــد آل ثانی همچنین گفته اســت:  »ایران یک 
قدرت اصلی برای حفظ ثبات در منطقه است.« و در بخش 
دیگری از سخنانش ، با اشاره به تمایل دوحه برای همکاری 
با کشورهای همسایه به منظور ایجاد ثبات در منطقه گفته 
بود کــه قطر به صورت همزمان موفق شــده تــا هم روابط 

مستحکمی با آمریکا برقرار سازد و هم با ایران.
تمامی این اظهارات اما به فاصله یک ســاعت تکذیب شد. 
خبرگزاری رسمی قطر اظهارات نســبت داده شده به امیر 
این کشور درباره روابط دوحه با کشورهای منطقه و آمریکا را 
تکذیب و اعالم کرد که سایت این خبرگزاری از سوی گروهی 
ناشناس هک شده اســت، با این وجود رسانه های اماراتی و 
عربستانی به واکنش نسبت به اظهارات منسوب به امیر قطر 
پرداخته و به شدت از آن انتقاد کردند.هرچند این خبرگزاری 
در حساب کاربری خود در توئیتر نیز هک سایت خود را اعالم 
کرد و از رسانه ها خواست به اظهارات ساختگی امیر قطر توجه 
نکنند، اما تشــکیک در ادعای اعالم شده از سوی مسئوالن 
این خبرگزاری درخصوص هک شدن خبرگزاری و تکذیب 
سخنان امیرقطر، باعث شد تا داستان ایران-قطر-عربستان 

وارد فاز تازه ای شود. قطری ها مدعی بودند هک کنندگان 
این اظهارات را به نقل از امیرقطر و با هدف ایجاد تنش میان 
قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و نیز آمریکا منتشر 
کرده اند. کار اما از کار گذشته بود و خشم سعودی ها، دامان 
قطری ها را گرفت. رسانه های عربستانی و اماراتی از یک سو 

و رسانه های قطر از سوی دیگر یکدیگر را متهم کردند.
رســانه های قطری همه چیز را ســاخته و پرداخته ذهن 
»هکرها« می دانســتند، اما رســانه های سعودی بی توجه 
به این موضوع نسبت به انتشارگســترده سخنان امیرقطر 
پرداختند. برخی ها بر این عقیده بودند که »هک« در میان 
نیست و این سخنان تنها و تنها به منظور تحریک عربستان 
و تسویه حساب قطر با سعودی ها بیان شده است. روزنامه 
عکاظ عربستان در سرمقاله خود نوشت که »قطر صف اعراب 
را شکافت و حامی دشمنان اعراب شــد.« روزنامه الریاض 
عربستان نیز در مقاله خود نوشــت: اظهارات امیر قطر آن 
هم بعد از پایان نشست مثبت کشــورهای عربی و اسالمی 
و آمریکایی بار دیگر مــا را وارد تونل اختالف کرد و غافلگیر 

شدیم.

     
روز جمعه ای که قرار بود انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری در ایران برگزار شــود، دو اتفــاق جالب توجه رخ 
داد که چشم رسانه ها از آن دور نماند؛ اتفاقاتی که به تعبیر 
رسانه های خارجی  نشــان از بهبود روابط ایران و قطر دارد؛ 
یک اینکه خبرنگاران شــبکه الجزیره قطر بــدون ویزا وارد 
تهران شدند، ولی سایر هیئت های خبری مشابه، با ویزا وارد 
شده بودند و دومین نشانه اینکه شبکه الجزیره سخنان اخیر 
سیدحسن نصرا... را به طور کامل پوشش داد و خبرنگاران و 
مجریان این شبکه از عنوان حزب ا... برای این گروه لبنانی 

و از عنوان ارتش عربی برای ارتش سوریه استفاده می کنند.
   

فردای همان روز و به فاصله چندســاعت از انتخاب حسن 
روحانی به عنوان رییس جمهور منتخب ملت، امیرقطر در 
تماسی تلفنی این پیروزی را به روحانی تبریک گفت. تماس 
و تبریکی که برخی تحلیلگران، آن را نشانه دیگری بر بهبود 
روابط میان ایــران و قطر و به مــوازات آن، فاصله گرفتن از 
عربستان می دانند. در همین زمینه روزنامه اماراتی الخلیج 
در شماره روز گذشته خود با اشــاره به تماس تلفنی »شیخ 
تمیم بن حمد آل ثانی« نوشــت: نیروی دریایی ایران اعالم 
کرد که در هفته آینده ناوگان 4۷ به ســمت اقیانوس هند 
حرکت خواهد کرد تا در خلیج عدن مســقر شود و این یک 

گام تحریک آمیز از ســوی 
ایران علیه کشورهای عربی 
اســت. همزمان با آن شیخ 
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر 
قطر نیز با حســن روحانی، 
رییس جمهور ایران تماس 
تلفنــی داشــت و ضمــن 
تبریک انتخاب دوباره وی 
بــه عنــوان رییس جمهور 
ایران و تبریــک حلول ماه 
رمضان بــر راه های تقویت 
همکاری هــای مشــترک 
تاکید کرد و گفت: روابط ما 
با جمهوری اســالمی ایران 
ریشــه دار و تاریخی است. 
این موضع قطر بر این تاکید 
می کند که از برادران خود 
در کشورهای عربی دست 
کشیده است و بدون توجه 

به مواضع جمعی کشورهای عربی در مورد مداخله ایران در 
منطقه به ایران پناه برده است و این اقدام امیر قطر کشورهای 

حاشیه خلیج فارس را تحریک می کند.
باید منتظر ماند و دید پدرخوانده کشورهای عربی می تواند 
یکی از فرزندان خود را به خانواده برگرداند یا قطر کنار ایران 
بودن را به پول ها و منافع و زورگویی های ارباب ســعودی 

خود ترجیح می دهد. 

ماجرا از روزی شروع شد که سخنانی درباره ایران و منتسب به امیرقطر روی خبرگزاری  زینب ذاکر
رسمی این کشور قرار گرفت. اخبار منتشر شده در رســانه های عربی زبان از جمله 
»العربیه«، شبکه »اسکای نیوز عربی«، »روسیا الیوم« و چند مورد دیگر از این امر حکایت داشت که امیر قطر در 
اظهارات جنجالی خود تاکید کرده است: »ایران یک قدرت اسالمی است و هیچ عقالنیتی در دشمنی با ایران 

وجود ندارد.«

سعودی ها از نزدیک شدن فرزندخوانده خود به ایران خشمگین هستند؛

مناقشه قطر!

قطری ها مدعی 
بودند هک کنندگان 

این اظهارات را 
به نقل از امیرقطر 

و با هدف ایجاد 
تنش میان قطر و 
کشورهای عربی 

حوزه خلیج فارس 
و نیز آمریکا منتشر 

کرده اند
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در فرآیند بررسی مستندات بهره وری 
سال 94 دستگاه های اداری -  اجرایی استان اصفهان موفق به کسب رتبه دوم 
بهره وری در مجموعه دستگاه های استان شده است.نعمت ا... اکبری، رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت 
استان اصفهان بر این اساس از مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان و کلیه 
کارکنان به جهت تالش در زمینه ارتقای ســطح بهره وری در فعالیت های 
گوناگون شرکت ،تقدیر و تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که تالش مضاعفی 
در ارتقای سطح بهره وری در دســتور کار قرار گیرد و ضمن انجام وظایف 
اداری پیرامون ارتقای رضایت مندی هرچه بیشتر ارباب رجوع تالش های 
بیش از پیش از سوی همه کارکنان اعمال شود. شایان ذکر است دستیابی 
به این رتبه حاصل مدیریت بر فعالیت های حوزه بهره برداری و مهندسی و 
توسعه در استفاده بهینه از منابع موجود و به کارگیری دانش نوین امروزی در 
بهره برداری بهینه از تاسیسات و سیستم های تله متری، تله کنترل، مدیریت 
هوشمند شبکه، مدیریت مصرف بهینه آب، نشت گیری از خطوط انتقال و 
کاهش هدررفت آب و کاهش مصرف سرانه آب مشترکین  طی سنوات گذشته 
می باشد که این روند بهینه سازی با استفاده از ظرفیت و پتانسیل خوب شرکت 

اعم از نرم افزاری، سخت افزاری و مغز افزاری با قوت ادامه دارد.

ویژه

اصناف

 با فرا رســیدن ماه مبارک رمضان، هر کیلو زولبیا و بامیه،
 11 هزار تومان اعالم شد.

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان 
در رابطه با تعیین قیمت زولبیا و بامیه، اظهار کرد: بر اساس 
قانون تعیین نرخ در اتاق اصناف، صنف گز و شیرینی دو ماه 
قبل از آغاز ماه مبارک رمضان، نرخ پیشنهادی خود برای هر 

کیلو زولبیا و بامیه را به اتاق اصناف ارائه کرد.
روح ا... چلونگر در ادامه افزود: کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف 
در چند هفته اخیر به بررسی قیمت پیشنهادی صنف گز و 
شیرینی پرداخت و با همکاری خوب اتحادیه و برای رعایت 
شرایط اقتصادی همشهریان، تمام کارشناسان به ثابت ماندن 
قیمت زولبیا و بامیه همچون سال قبل و عدم افزایش قیمت 
این شــیرینی رای دادند تا کام مردم در ماه میهمانی خدا 
شیرین شود. وی همچنین اظهار داشت: برای تعیین قیمت 
زولبیا و بامیه، بیش 70 نفر ساعت زمان صرف شد و در این 
فرآیند از نظرات کارشناسان مدیریت بازرسی، کمیسیون 

فنی اتحادیه، کمیسیون اقتصادی و مشاوران استفاده شد.
چلونگر با اشاره به تصویب این قیمت در اجالس ماهانه اتاق 
اصناف استان اصفهان اعالم کرد: این قیمت برای تایید نهایی 

به کمیسیون نظارت فرستاده شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف استان اصفهان تصریح 
کرد: زولبیا و بامیه صرفا باید در واحدهای صنفی مربوطه به 
فروش برسد و فروش آن در سوپرمارکت ها تهدید جدی برای 
سالمت جامعه است و توصیه می شود مردم از این مغازه ها 
خرید نکنند. به گفته وی، هر کیلو زولبیا و بامیه در ســال 
جدید با نرخ 11 هزار تومان به فروش خواهد رسید و نظارت 
بررسی از سوی صنف گز و شیرینی بر واحدهای فروشنده 

به طورجدی برقرار خواهد بود.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان در رابطه با وضعیت بازار 
ماه مبارک رمضان در استان اصفهان اظهار کرد: تدابیر الزم 
برای کنترل بازار ماه مبارک رمضان در اتاق اصناف اندیشیده 
شده و از هفته های قبل، جلســات متعددی در این زمینه 

برگزار شده است.
رســول جهانگیری نگرانی در رابطه با افزایش قیمت اقالم 
مصرفی در این ماه را بی مورد ارزیابی کرد و گفت: کمبودی در 

بازارها مشاهده نمی شود.
وی تاکید کرد: در بحث نظارت نیز، طرح نظارت اصناف در ماه 

مبارک رمضان به طورجدی دنبال خواهد شد.

یک نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پرداخت تسهیالت به 
تنهایی نمی تواند به اشــتغال زایی کمک کند، گفت:تسهیالت اشتغال 
روســتایی تنها صرف خرید وســایل زندگی روســتاییان می شود نه 
اشتغال زایی. غالمرضا کاتب با اشاره به پیشنهاد دولت برای اختصاص 
ردیف بودجه میلیاردی برای اشــتغال زایی در بخش روستایی و عشایر 
افزود: دولت پیش از سال 9۶ الیحه ای با عنوان برداشت یک و نیم میلیارد 
دالر از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایر 

به تصویب رساند.
کاتب با بیان اینکه این الیحه تنها برداشــت را مورد توجه قرار داده، اما 
چگونگی اجرای آن را مورد توجه قرار نداده است، تصریح کرد: با توجه 
 به تجربه تلخ دوره هشتم مجلس، روشن است تنها پرداخت تسهیالت

 نمی تواند به اشتغال  زایی کمک کند.

اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در 
فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد افزایش 
یافت.بر اساس آمار ارائه شده از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
کشور، به طور کلی در فروردین ماه سالجاری 2 هزار و 80 پرواز در فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام شده که به وسیله آنها 249 هزار 

و 558 مسافر اعزام و پذیرش شدند. 
این در حالی است که در فرودین سال گذشته 2 هزار و 13 پرواز در این 
فرودگاه انجام شد و به وسیله آنها 222 هزار و 53 مسافر اعزام و پذیرش 

شدند. 
براساس این آمار در فروردین امسال شمار پروازها در این فرودگاه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل سه درصد و میزان پذیرش و اعزام مسافر از این 

فرودگاه 12 درصد افزایش یافته است. 

وام اشتغال روستاییان صرف 
خرید لوازم خانه می شود

رشد 12 درصدی اعزام و 
پذیرش در فرودگاه اصفهان

فرماندار آران و بیدگل گفت: آران و بیدگل با بهره گیری از 
کمترین امکانات دولتی، باالترین میزان صادرات و تولید را 

در استان پهناور و صنعتی اصفهان دارد.
ابوالفضل معینی نژاد در جلسه شورای اداری آران و بیدگل در 
محل فرمانداری اظهار داشت: تولید باال، اشتغال و صادرات 
شایسته این شهرستان به همت کارآفرینان و تولید کنندگان 
بومی شهرستان بوده و این نمونه و الگویی برای اجرای عملی 

اقتصاد مقاومتی در کشور است.
وی در ادامه با اشاره به حضور حدود 90 درصدی مردم آران 
و بیدگل در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر اظهار 
داشت: حضور مجدد و پرشور مردم دارالشهدا در انتخابات 

حجت را بر مسئوالن تمام کرد.
فرماندار آران و بیدگل تصریح کرد: فضای شدید رقابتی قبل 
از انتخابات هم اکنون باید به فضای کار و تالش و سازندگی 
در راستای رفاه حال مردم تبدیل شــود تا مسیر پیشرفت 

کشور فراهم گردد.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن باید همواره به اقشار ضعیف 
و کم در آمد جامعه توجه ویژه داشــته باشند، گفت: ارتقای 
وضعیت معیشتی مردم محروم شهرســتان باید در اولویت 

کاری قرار گیرد.
امام جمعه آران و بیدگل نیز در این جلسه با اشاره به حضور 
پرشور مردم در انتخابات 29 اردیبهشــت ماه گفت: مردم 

ایران همواره مایه افتخار و اقتــدار نظام مقدس جمهوری 
اسالمی هستند.

وی با تاکید بر فعالیت ســتادهای انتخاباتی و پرشور کردن 
انتخابات توسط این ستادها افزود: هم اکنون زمان خدمت با 

همه توان به مردم فرا رسیده است.
آیت ا... سید محمد موسوی با اشــاره به اینکه امروز پیوند 
نامبارکی بین وهابیت، صهیونیسم و استکبار در منطقه شکل 
گرفته، تصریح کرد: این مثلث شوم جبهه مقاومت در منطقه 

را هدف قرار داده است.
وی اضافه کــرد: ایران به عنوان محور جبهــه مقاومت باید 
مراقب حیله ها و جنگ های روانی این مثلث شــوم منطقه 

در همه حال باشد.

روابط عمومی شرکت آبفای استان اصفهان در دوازدهمین 
جشنواره انجمن فرهنگی روابط عمومی استان در 4 بخش 
ارتباطات رسانه ای، پژوهش و افکارسنجی، ایده های نو در 
روابط عمومی و اقدام های انجام یافته برای تحقق شعار سال 
95 به عنوان روابط عمومی سرآمد و برگزیده مورد تجلیل قرار 
گرفت. شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در دوازدهمین 
جشنواره روابط عمومی استان اصفهان با سنجش عملکرد 
و آثار از سوی هیئت داوران در بخش ایده های نو در روابط 
عمومی به عنوان روابط عمومی ســرآمد، دربخش برنامه 
ریزی، پژوهش و افکارسنجی به عنوان روابط عمومی سرآمد، 
در بخش اقدام های انجام شده برای تحقق شعار سال 95 به 
عنوان روابط عمومی برگزیده و در بخش ارتباطات رسانه ای 
نیز به عنوان روابط عمومی برگزیده معرفی شد. در سال95 
شرکت آبفای استان اصفهان با تدوین برنامه های جامع در 
صدد اجرای برنامه های تدوین شده برآمد به طوری که یکی 
از بخش های مهم روابط عمومی مطالعات اجتماعی )پژوهش 
و افکارســنجی( می باشــد . روابط عمومی آبفای اصفهان 
درخصوص گسترش فضای ارتباطی با شهروندان مبحث 
مطالعات اجتماعی و افکارسنجی را حوزه بسیار مهمی درنظر 
گرفته است. ایده پردازی، راهبردی است که در تمامی شرکت 
های مترقی دنبال می شود؛ خالقیت و نوآوری به تسهیل 
امور می انجامد. در حوزه روابط عمومی که بیشتر با تعامالت 

انسانی درگیر هســتیم باید ایده ها و افکار جدید بر محور 
تسری اطالع رسانی و مخاطب سنجی استوار باشد؛بنابراین 
در سال 95روابط عمومی با توجه به شرایط ویژه استان با 9 
مورد نوآوری و خالقیت در زمینه فعالیت های فرهنگ سازی، 
تبلیغات، مستندسازی و در شیوه های مدیریت به سمت و 
سوی مدیریت مصرف معطوف شد. تاسیس خانه فرهنگ 
آب با واحدهای مختلف ، سرمایه گذاری در طرح های خالقانه 
الکترونیکی اعم از تولید نرم افزارهای نظرسنجی، آرشیو و 
حتی ساخت استیکرهایی با مضامین و اشکال چهره های 
ثبت شده آبفای آبدونه و گلدونه و انتشار در فضای مجازی 
گوشه ای کوچک از این گونه اقدامات بدیع در صنعت آب و 

فاضالب کشور است.  

در دوازدهمین جشنواره انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان صورت گرفت؛

کسب4عنوان روابط عمومی » سرآمد و برگزیده « برای آبفای استان

آبفاخبر
فرماندار آران و بیدگل:

آران و بیدگل باالترین میزان صادرات را در اصفهان دارد

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، مشاور عالی پژوهشگاه میراث فرهنگی و رییس کمیته 
ملی موزه های ایران و تنی چند از اعضای هیئت مدیره شرکت 
مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، با هدف دریافت 
نقطه نظرات میراث و اعالم آمادگی برای جذب سرمایه گذار با 
رویکرد ایجاد یک مجموعه فرهنگی چندمنظوره برای شــهر 

اصفهان، از مجموعه کارخانه ریسباف اصفهان بازدید کردند.
مشــاور عالی پژوهشــگاه میراث فرهنگــی و رییس کمیته 
ملی موزه های ایــران در این باره گفت: کارخانه ریســباف به 
لحاظ معماری، تلفیقی اســت از معماری اروپایــی و ایرانی 
کــه ویژگی های کاشــی کاری، آجرکاری و معمــاری آن، از 
شاخصه های با ارزشی است که می تواند به صورت یک مجموعه 
فرهنگی چند منظوره در موقعیت مهم گردشگری اصفهان در 

توسعه آینده شهر نقش آفرینی کند.
میرسیداحمد  محیط طباطبایی خاطرنشان کرد: این کارخانه 
آخرین بازمانده صنایع ریسندگی و پارچه بافی استان اصفهان 
است که زمانی مرکز صنعت ریسندگی کشور در قرن گذشته 
بوده و در فهرســت آثار ملی ثبت شــده است؛ همچنین جزو 
میراث صنعتی کشور بوده و الزم اســت از این ظرفیت برای 
سایر فعالیت های فرهنگی اجتماعی بهره جست. وی افزود: این 
مجموعه در آینده به موزه صنایع ریسندگی و بافندگی ایران 
تبدیل خواهد شــدکه در کنار آن فعالیت های مختلفی برای 
طراحی، تولید، ایده پردازی، نمایش و... در ارتباط با مســائل 
صنعت بافندگی، پارچه بافی و لباس کشور نه فقط به صورت 
صنعتی بلکه به صورت صنایع و هنرهای سنتی که مبتنی بر 

هویت تاریخی اصفهان است، شکل خواهد گرفت.

محیط طباطبایی با اعالم اینکه کارخانه ریسباف در کشور در 
نوع خود بی نظیر است، گفت: صنعت ریسندگی و پارچه بافی و 
هنرهای مختلف با درنظر گرفتن سایر شهرهای استان اصفهان، 
مجموعه ای کم نظیر از صنعت ریسندگی، پارچه بافی و تولید 
لباس از پارچه های قلمکاری چاپ قدیم تا پارچه های کنف و 
موارد مختلف را به وجود آورده که مجموعه کارخانه ریسباف 
بجز مجموعه نمایشی، می تواند به تولید، عرضه و معاصرسازی 
این هنرهای تاریخی همراه با اجــزای دیگری مثل اقامتگاه و 

خدمات مختلف به گردشگر و مردم تبدیل شود.
عضو هیئت مدیره شــرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی 
شــهری ایران نیز در این باره با ابراز تاســف از تبدیل اماکن با 
پیشــینه تاریخی به اماکن تجاری و مسکونی، گفت: کارخانه 
ریسباف تنها کارخانه بازمانده از کارخانه های ریسندگی در شهر 
اصفهان بوده که وزارت راه وشهرسازی در راستای هویت بخشی 
به نقاط با ارزش تاسیساتی ناهمگون شهری که دارای ارزش 
یا ثبت شده هستند، این مکان را به ارزش حدود 210 میلیارد 
تومان تملک کرده تا از سرنوشتی که کارخانه های مشابه با آن 
مواجه شده اند، جلوگیری شود. هوشنگ عشایری با اشاره به 
تم مد نظر به کار گرفته شــده در این کارخانه، افزود: کارخانه 
ریســباف در هفت هکتار زمین با کلیه محدثات، ثبت میراث 
فرهنگی شــده و دخل وتصرف در آن امکان نــدارد؛ تمی که 
 برای آن تعریف شده، تم ریس است و کارکرد آن ملی و فرا ملی 

است. 
وی با اعالم آمادگی برای جذب سرمایه گذار عالقه مند به منظور 
سرمایه گذاری و ارائه ایده افزود: تم اصلی این مکان با مفهوم 
موزه تنها بدین معنا نیست که صرفا موزه بازدیدی و نمایشی 
باشد، بلکه در این میزان زمین و محدثات با ارزشی که وجود 
دارد، می تواند اتفاقات خوبی در کنار این رویکرد اصلی شکل 
بگیرد که در حال حاضر آمادگی الزم برای جذب سرمایه گذار 
عالقه مند به این موضوع )که اهل دل و ذوق باشد( اعالم شده تا 
عالوه بر سرمایه گذاری در این زمینه، ایده الزم را نیز ارائه کنند.

سکه تمام بهار آزادی
11،790،000 ریال)طرح جدید(

6،490،000 ریالنیم سکه

3،700،000  ریالربع سکه

2،540،000 ریالسکه یک گرمی

1،147،100 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان گفــت: در ایام ماه مبارک رمضان 
قیمت پولک و نبات اصفهان بدون هیچ گونه تغییری همانند نوروز امسال عرضه می شود.

علیرضا شیروانی با اشاره به وضعیت بازار پولک و نبات اصفهان در ایام ماه رمضان، اظهار 
داشت: بازار همچنان در رکود قرار دارد و هیچ گونه تغییری در ماه های اخیر حتی در نوروز 

امسال هم حاصل نشده است.
وی افزود: به دلیــل کاهش قدرت خرید مردم و عدم فشــار بر اقشــار آســیب پذیر، 

تمام فروشــگاه ها و اعضای اتحادیه پولــک و نبات اصفهان در نظــر گرفته اند با وجود 
 افزایش نرخ مواداولیــه، قیمت این کاالها در ماه مبارک رمضــان همانند ایام نوروز 9۶

 عرضه شود.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان ادامه داد: از عید نوروز امســال که 
قیمت ها نسبت به سال گذشته تغییری نکرده تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی در پولک 
و نبات نداشــته ایم. وی با بیان اینکه افزایش نرخ مواد اولیه فشار مضاعفی بر واحدهای 
تولیدی تحمیل می کند، گفــت: در حال حاضر قیمت پودر نارگیل مورد اســتفاده در 

پولکی ها از 8 به 12 هزار تومان افزایش داشته است.
شــیروانی پیرامون اینکه در حال حاضر با کمبود پودر نارگیل در شهر اصفهان مواجه 

هستیم، افزود: نبود واردات و عدم توزیع مناسب سبب گرانی این محصول در تابستان 
امسال شده است. 

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان بیان کرد: قیمت پولک و نبات ساده 
با موقعیت کارگاه ها، مرغوبیت جنس، استفاده از مواد اولیه درجه یک از کیلویی 4500 تا 
5000 تومان متغیر است. وی اضافه کرد: قیمت نبات زعفرانی در ایام ماه مبارک رمضان 
همانند نوروز امسال از 5500 تا 8000 تومان در واحدهای تولیدی و شهر اصفهان عرضه 
می شود. شیروانی با اشــاره به وفور پولک و نبات در ایام ماه مبارک رمضان در اصفهان، 
گفت: در این ایام 10 بازرس از اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات در اکیپ های 2 تا 3 

نفره هفتگی از واحدهای تولیدی و مغازه های شهر اصفهان بازرسی می کنند.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان :

قیمت پولک و نبات اصفهان تغییر نمی کند

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران ایران خبر داد:

اعالم آمادگی برای جذب سرمایه گذار جهت احیای ریسباف

 قیمــت انــواع ســاعت هوشــمند
Smartwatch 

بازار

Apple Black Sport Band 42mm اپل

 20,300,000
ریال 

 20,305,000
ریال

کسب رتبه دوم بهره وری توسط 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 

 قیمت هرکیلو زولبیا و بامیه 
11 هزار تومان

 مشکلی در تامین اقالم بازار
 ماه رمضان وجود ندارد

SONY SWR50 Metal Band سونی

 6,390,000
ریال

 6,395000
ریال

SONY SWR50 سونی

 4,940,000
ریال

 4,940,000
ریال

شروع حرکت آزمایشی قطار در فاز 3 خط یک متروی اصفهان
مشاور عالی شــهردار اصفهان با اشاره به آمادگی اســتقرار تیم های بهره برداری در 
ایستگاه های تکمیل شــده قطار شهری اصفهان گفت:  قرار اســت قطار به صورت 
آزمایشی در فاز سوم خط حد فاصل ایستگاه تختی تا میدان آزادی یک حرکت کند.

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران، از اعالم آمادگی این مجموعه برای جذب 
سرمایه گذار عالقه مند به منظور احیای کارخانه ریسباف خبر داد.

این کارخانه آخرین 
بازمانده صنایع 

ریسندگی و پارچه بافی 
استان اصفهان است 

که زمانی مرکز صنعت 
ریسندگی کشور در 

قرن گذشته بوده و در 
فهرست آثار ملی ثبت 

شده است

رییس ماشین ریخته گری شماره 5 فوالد مبارکه گفت: همزمان 
با تداوم رکوردشکنی های تولید فوالدخام و درراستای توسعه 
7/2میلیون تن تختال در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، 
کارکنان ماشین شماره 5 ریخته گری موفق به تولید 125هزار 

تن اسلب در اردیبهشت 9۶ شدند.

محمد فخری بــا اعالم اینکه میــزان تولید این ماشــین در 
اردیبهشت 9۶ نسبت به ماه قبل بیش از 17هزار تن افزایش را 
نشان می دهد، گفت: این عملکرد نسبت به تولید اسفند 95 بیش 
از 41 هزار تن افزایش داشته است. به گفته وی، تالش کارکنان 
این بخش، نقش مهمی در دســتیابی به رکورد 570هزار تن 

تختال در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم ایفا کرده است. 
رییس ماشین ریخته گری شــماره 5 فوالد مبارکه، با اشاره به 
اینکه ماشین شماره 5 واحد ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در 
تاریخ 95/5/31 مورد بهره برداری قرار گرفت و در حال حاضر در 
چهار شیفت کاری در حال تولید است، تصریح کرد: این ماشین 
از نوع عمودی-قوسی بوده و قابلیت تولید اسلب از عرض 900 تا 
2000 میلی متر و ضخامت های 200 و 220 و 250 میلی متر را 
دارد که این قابلیت نسبت به ماشین های دیگر موجود در ناحیه، 

یک مزیت به شمار می آید.

رییس ماشین ریخته گری شماره ۵ فوالد مبارکه اعالم کرد:

افزایش چشمگیر تولید ماشین ریخته گری شماره ۵
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نسخه نمایش خانگی »گشت ۲« عرضه شد
مدیر عامل موسسه هنرهای تصویری سوره درباره توزیع نسخه نمایش خانگی فیلم »گشت ۲«گفت: 
توزیع »گشت ۲« از روز ششم خرداد در شهرستان ها و از روز هفتم خرداد در تهران آغاز شد و هموطنان 

می توانند نسخه با کیفیت و قانونی »گشت ۲« را در فروشگاهای معتبر سراسر کشور تهیه کنند.

اخبار فرهنگی

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: فیلم های 
»رگ خواب«، »کارگر ساده نیازمندیم«، »ساعت ۵ عصر« و 
»زیر سقف دودی« پس از ماه مبارک رمضان در سینماهای 

استان اصفهان اکران می شود.
مصطفی حسینی با اشاره به برنامه های سینما پس از ماه 
رمضان اظهار داشــت: پس از ماه مبارک رمضان 4 فیلم 
پرمخاطب جشنواره سی و پنجم فجر روی پرده سینماهای 

حوزه هنری اصفهان اکران می شود.
وی افزود: فیلم های»رگ خواب«  از حمید نعمت ا...،»کارگر 
ساده نیازمندیم«  از منوچهر هادی،»ساعت ۵ عصر«کاری 
از مهران مدیری و هم چنین فیلم»زیر سقف دودی« کاری 
از پوران درخشنده پس از ماه مبارک رمضان در سینماهای 

استان اصفهان اکران می شود.
وی در مورد آمار فروش فیلم ها نیز بیان کرد:» نهنگ عنبر 
۲« رکوردار بیشترین فروش در اصفهان است، این فیلم در 
حال حاضر بعد از»گشت ارشاد ۲« در صدر پرفروش ترین 

فیلم های به اکران درآمده در سینماهای استان قرار دارد.

مدیر امور سینمایی اصفهان خبر داد:

4 فیلم پرمخاطب جشنواره فجر 
روی پرده سینماهای اصفهان

برنامه »عصرهای ســینما« در نظــر دارد در ماه مبارک 
رمضان، هــر روز یکی از فیلم های منتخــب جهان را در 
حضور یک کارشناس نقد و بررسی کند. دفتر تخصصی 
سینما با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران، موسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( و سازمان دانشجویان 
جهاد دانشگاهی اصفهان به مناسبت ماه مبارک رمضان 
برنامه ای را با عنوان »عصرهای سینما« راه اندازی کرده 
 اند و در اولین روز از برگزاری این برنامه، فیلم شاهین مالت 
) The Maltese Falcon(  محصول سال ۱۹4۱ اکران و 
مورد نقد و بررسی قرار داد. این فیلم یک فیلم نوآر آمریکایی 
به کارگردانی و نویسندگی جان هیوستن است که بر اساس 
رمانی به همین نام نوشته دشیل همت ساخته شده است.
داستان شاهین مالت درباره یک کارآگاه خصوصی است که 
در پی دنبال کردن پرونده ای، با سه مجرم عجیب و غریب 
مواجه می شود که قصد دزدیدن مجسمه ای گران قیمت 
را دارند. برخی این فیلم را سرآغاز فیلم های نوآر می دانند.

عالقه مندان به دیدن  شــاهین مالت،  روز گذشــته در 
نگارستان امام خمینی)ره( واقع در میدان فیض به تماشای 

این فیلم نشستند .

هر روز  نقد یکی از فیلم های 
منتخب جهان در ماه رمضان

سینما

ابالغ رای
3/55 شماره دادنامه:9509970354300632 شــماره پرونده: 9509980354300008 شماره 
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فرزند حسین به نشــانی اصفهان بلوار کشــاورز کوچه شــهید خدارحمی کوچه حاجتی پالک 
107 خواسته اعســار از پرداخت محکوم به گردشکار دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی 
آقای مســعود ســلطانیان فرزند اکبر بطرفیت خانم مهناز مهری تکمه فرزند حســین بخواسته 
اعســار از پرداخت محکوم به مقرر در دادنامه 0388- 94/5/19 صادره از این دادگاه و تقسیط 
آن بشرح دادخواست تقدیمی و ضمائم با عنایت به مندرجات پرونده شیوه اظهارات خواهان در 
مقام طرح دعوی مودای شهادت شــهود و نظر به اینکه خوانده دلیلی دال بر تمکن مالی خواهان 
جهت پرداخت یکجای محکوم به ارائه ننموده است فلذا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا 
به ماده 11 قانون نحوه  اجرای محکومیت های مالی حکم به تقسیط محکوم به ماهیانه دو هزارم 
دیه کامل صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان است. شــعبه 117 دادگاه 
کیفری دو شــهر اصفهان )117 جزایی سابق( شــماره دادنامه: 9509970369402004 شماره 
پرونده: 9509980354300008 شــماره بایگانی شــعبه: 951489 تجدیدنظر خواه خانم مهناز 
مهری تکمه فرزند حسین به نشانی اصفهان بلوار کشاورز کوچه شهید خدارحمی کوچه حاجتی 
پالک 107 تحدیدنظرخوانده آقای مسعود ســلطانیان فرزند اکبر به نشانی اصفهان کاوه کوچه 
24 ک شکوفه 2 پالک 40 طبقه 2 همراه : 09131307004 تجدیدنظر خواسته دادنامه 632- 950 
صادره از شعبه 117 دادگاه ک 2 اصفهان گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده 
و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
انشــاء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم مهناز مهری تکمه نسبت 
به دادنامه شماره 950632- 95/4/29 صادره از شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان متضمن 
صدور حکم به قبول اعسار آقای مسعود ســلطانیان از پرداخت یکجا و دفعتا واحده محکوم به 
موضوع دادنامه شــماره 940388- 94/5/19 همان دادگاه و تقسیط محکوم به از قرار پرداخت 
ماهیانه دو هزارم دیــه کامل دادگاه با مالحظه مفاد دادخواســت تجدیدنظرخواه خوانده دعوی 
اعسار و مالحظه ســایر محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه 
و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ابراز نگردیده و رسیدگی و صدور 
حکم نیز وفق ضوابط و مقررات قانونی و حسب دالیل و مستندات کافی صورت گرفته و دادگاه 
محترم بدوی با بررســی وضعیت مالی و اقتصادی مدعی اعســار و امکان کار و تالش وی در 
جهت کســب درآمد مبادرت به تقســیط محکوم به نموده اســت با رد تجدیدنظرخواهی دعوی 
اعســار مســتندا به ماده 358 قانون آئین دادرســی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید و 
 استوار می نماید این رای قطعی است. م الف: 5467 شــعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

)480 کلمه، 5کادر(
ابالغ رای

3/105 شــماره دادنامــه:9509970369201135 شــماره پرونــده: 8709980350100762 
شماره بایگانی شــعبه: 950113 تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان: خانم ها1- رضوان 
2- بدرالملوک 3- مهرالملوک و آقایان : 4- نصراله 5- مســعود 6- فتح اله همگی شاهمرادی با 
وکالت آقای یداله ارمند پور فرزند نعمت اله به نشانی تهران حدفاصل میدان جمهوری خ ارومیه 
پالک 130 طبقه اول 7- خانم قاســمی 8- آقایان حمید و حامد شاهمرادی به نشانی خ نظر غربی 
خواجه پطرس کوی مریم پالک1. 9- شهرداری اصفهان به نشانی میدان امام حسین 10- آقای 
علی کیانی فالورجانی مجهول المکان 11- شــرکت گرانیت بغم اردســتان تجدیدنظرخواسته: 
تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 759- 94/5/24 شعبه 11 حقوقی اصفهان گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال بشــرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید. رای دادگاه خانم ها 1- رضوان 2-بدرالملوک 
3-مهرالملوک و آقایان 4- نصراله 5- مسعود 6- فتح اله همگی شاهمرادی با وکالت آقای یداله 
ارمند پور نسبت به آن قســمت از دادنامه شماره 759- 94/5/24 صادر شــده در پرونده های 
870657 و 930297 و 870659 و 870660 و 930027 و 870658  شــعبه 11 دادگاه عمومــی 
حقوقی اصفهان که به موجب آن قرار رد دعوی صادر شــده را ایجاب کند ارائه نکرده اند و خلع 
ید و رفع تصرف و ابطال صورتجلســه توافق و ابطال انتقال گواهی کشف معدن مستلزم ابطال 
صلح نامه و اسناد تنظیم شده و قطعیت حکم صادر شده و استقرار مالکیت تجدیدنظرخواهان می 
باشد لذا دادگاه به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر 
دادنامه مذکور را تایید می کند در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم آذر قاســمی کهریزســنگی 
2- حامد شاهمرادی 3- حمید شاهمرادی نســبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده اند 
نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان دلیلی که نقض دادنامه صادر شــده را ایجاب کند ارائه نکرده اند 
و حسب حکم قطعی صادر شده محجوریت مرحوم محمد باقر شاهمرادی در زمان تنظیم صلح 
نامه ها و وکالت نامه های موضوع دعوی و اســناد تنظیم شده متعاقب آن احراز شده و اقدامات 
مذکور بلحاظ عدم اهلیت مشارالیه باطل و فاقد اعتبار می باشد و ارائه صلح نامه جدید در مرحله 
تجدیدنظر و ادعای صلح کلیه اموال از سوی مرحوم اسداله شاهمرادی مورث تجدیدنظرخواهان 
مذکور ادعای جدید محسوب و در این مرحله قابلیت پذیرش نداشته و مستلزم طرح دعوی قانونی 
می باشد و با توجه به اینکه رســیدگی وفق مقررات قانونی انجام شده است لذا دادگاه به استناد 
ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و دادنامه مذکور را تایید 
می کند رای صادر شده حضوری و قطعی است. م الف: 6316 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان )424 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

3/141 کالسه پرونده 951453 شماره دادنامه 9609976794300178 -96/2/3 مرجع رسیدگی 
: شعبه سیزده شورای حل اختالف خواهان :فاطمه قصاب فرزند صفرعلی به نشانی اصفهان خ 
توحید ک شهید یار مهدیان کوچه شهید اصغر باقری بن بست شقایق پ4 خوانده 1- آیدین قنبری 
جعفری به نشــانی مجهول المکان 2- سعید صالحی به نشــانی چهار راه تختی، موبایل الماس. 
خواسته : درخواســت الزام به انتقال سند رسمی خط تلفن همراه شــماره 09132197789 علی 
الحساب پانصد هزار تومان . گردشــکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دعوی فاطمه قصاب 
بطرفیت 1- آیدین قنبری جعفری 2- سعید صالحی بخواسته الزام به انتقال سند رسمی خط تلفن 
همراه شماره 09132197789 علی الحســاب پانصد هزار تومان و با توجه به محتویات پرونده 

و اظهارات خواهان و همچنین اظهارات خوانده ردیف دوم آقای ســعید صالحی که اظهارداشت 
)درجلسه رسیدگی ( خط موبایل فوق الذکر را از خوانده ردیف اول آیدین قنبری جعفری خریداری 
نمودم و به خانم فاطمه قصاب )خواهان ( فروختم و لیکن قولنامه ای بین ما نوشته نشد و با توجه 
به استعالم انجام گرفته از مخابرات که خوانده ردیف اول را مالک خط موبایل اعالم نموده است 
فلذا مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 224 و 225 و 256 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده 
ردیف اول بهت حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت خط تلفن همراه شماره 
09132197789 به نام خواهان صادر و اعالم می دارد، رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص 
خوانده ردیف دوم به استناد بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره 
حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد. م الف : 6281 شعبه سیزدهم حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شماره یک()362 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/147 کالســه پرونده 950770 شــماره دادنامه 9509976793703173 -95/12/25  مرجع 
رســیدگی : شــعبه هفتم شــورای حل اختالف اصفهان خواهان : وحید مشــکاتی خواندگان : 
1- طاهره شــفیعی 2- علیرضا خان احمدی هر دو به نشــانی مجهول المکان . شــورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صــدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف در خصوص دعــوی آقای وحید 
مشــکاتی به طرفیت 1- طاهره شفیعی 2- علیرضا خان احمدی به خواســته مطالبه ملبغ یکصد 
میلیون ریال وجه چک به شــماره 295223 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با توجــه به دادخواســت تقدیمی تصویر مصدق چــک و گواهی عدم پرداخت توســط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم به محکومیت 
خواندگان  به پرداخت تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و سه 
میلیون و پانصد و بیســت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف 93/2/1 تا تاریــخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم 
می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابــل تجدید نظر در محاکــم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد. . م الف : 6271 شعبه هفتم حقوقی شــورای حل اختالف ) مجتمع شماره دو (

)303 کلمه، سه کادر(
ابالغ رای

3/170 شماره دادنامه:9609970353800224 شماره پرونده: 9509980358400803 شماره 
بایگانی شعبه: 951440 شاکی: خانم هاجر ناســخیان فرزند محمود به نشانی اصفهان خ صغیر 
اصفهانی کوی ابراهیم مصدق پ 8 متهم: آقای سید امیرحســین رحیمی راد فرزند سید علی به 
نشانی اصفهان خ آبشار سوم خ مســرور مجتمع نوید واحد 4 )مجهول المکان( اتهام ممانعت از 
حق و ترک انفاق دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای سید امیرحسین 
رحیمی راد فرزند سید علی مبنی بر ممانعت از حق با تعویض نمودن قفل درب منزل که سه دانگ 
آن در مالکیت شاکیه خانم هاجر ناسخیان فرزند محمود می باشد و اتهام دیگر متهم دایر بر ترک 
انفاق همسر و فرزند صغیر خود دادگاه از توجه به کیفر خواست صادره، شکایت شاکیه مذکور، 
تصویر ســند مالکیت، اظهارات مطلعین و عدم حضور متهم در دفاع از خود و ســایر محتویات 
پرونده بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 690 از قانون مجازات 
اسالمی در بخش تعزیرات و ماده 53 قانون حمایت از خانواده و با عنایت به تعدد بزه با در نظر 
گرفتن ماده 134 از قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات ایشان را از بابت ارتکاب بزه ترک 
انفاق به تحمل دو سال حبس تعزیری و از بابت ممانعت از حق به تحمل یک سال حبس تعزیری و 
رفع ممانعت حاصله محکوم مینماید که صرفا یک مورد از مجازات های معینه و آن هم مجازات 
اشــد به اجرا در می آید. رای دادگاه غیابی و ظرف مدت20 روز از تاریــخ ابالغ قابل واقعی قابل 
واخواهی در این شــعبه و پس از آن در ظرف 20 روز قابل تجدیــد نظرخواهی در دادگاه تجدید 
نظر استان اصفهان است. م الف: 5476 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی 

سابق( )301 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

3/131 به موجب مــاده 40قانون اجــرای احکام مدنــی در رابطه با پرونده اجرایی به شــماره 
961650 مطروحه در شعبه ســوم اجرای احکام مدنی اصفهان یک باب منزل مسکونی واقع در 
بهارستان خیابان الفت خ نســیم ، کوی بنفشــه پالک 521 با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق 
مزایده به فروش می رسد : 1 .مورد مزایده دارای سابقه ثبتی به شماره پالک  2187/5307 واقع 
در بخش شش ثبت اصفهان بوده و دارای سند رسمی مالکیت به صورت شش دانگ می باشد 2. 
آقای حسین معین دولو نســبت به دانگ و ورثه مرحومه طلعت غفارزاده ماهانی نسبت به چهار 
دانگ در پالک ثبتی مذکور مالکیت دارند 3. اوصاف و مشخصات ملک مورد مزایده وفق نظریه 
کارشناس رسمی دادگســتری : پالک مذکور به صورت ششــدانگ با عرصه به مساحت 144 
مترمربع و اعیانی به مســاحت حدود 81 مترمربع بوده که به صورت یک باب منزل مســکونی 
قدیمی ساخت یک طبقه و یک خوابه می باشــد با دیوارهای آجری ، سقف تیرآهن و آجر ، نمای 
ســاختمان و حیاط آجر درب و پنجره های خارجی آلومینیوم و درب هــای داخلی چوب ، کف 
موزائیک ، سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی بخاری می باشد و دارای انشعابات آب برق 
و گاز می باشد که ارزش عرصه و اعیان شش دانگ پالک مذکور 1/540/000/000 ریال برآورد 
و اعالم قیمت می گردد.4- در اجرای ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی فروش و مزایده از قیمت 
پایه 1/540/000/000 ریال شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 
5- متقاضیان شــرکت در مزایده باید ده درصد قیمت پایه را بعنوان سپرده به صندوق اجرا به 
شماره حســاب 2170290210008 نزد بانک ملی واریز نماید و برنده مزایده مکلف خواهد بود 
حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت مبلغ ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شــد.6- پرداخت 
بدهی های معوقه مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن اعم از حق انشعابات با حق اشتراک و مصرف 
و بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری ) در صورتی که ملک مورد مزایده دارای بدهی های 
مذکور می باشد ( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه به عهده مالک 

و کلیه هزینه های مربوط به تنظیم و صدور سند در دفترخانه تابع عرف محل می باشد. 7- پس 
از پرداخت تمام ثمن معامله و صدور دستور تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. 
8- متقاضیان در صورت تمایل می توانند حداکثر ظرف مدت پنج روز قبل از شــروع مزایده با 
دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید می نمایند. 9- زمان مزایده روز پنجشنبه 
مورخه 1396/3/25 ساعت 12 و مکان مزایده شــعبه دوم اجرای احکام مدنی اصفهان واقع در 
 دادگستری کل استان اصفهان می باشد. م الف: 6284 شــعبه دوم اجرای احکام مدنی اصفهان

)470 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/182 شــماره صادره: 1396/43/371626 - 1396/3/6 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه  پالک شــماره 45/435 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در اجرای مقررات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی به موجب رای شماره 
139560302025023218- 1395/9/2 هیات اول به نام حســنعلی ترکان رنانی فرزند براتعلی 
مفروز گردیده که به نامش در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 96/4/1 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: 7088  حیدری رئیس ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان)163 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/184 شــماره صادره :1396/02/371245 - 1396/3/4 نظر به اینکــه خانم بتول براتی نائینی 
فرزند رضا باستناد یک برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی 
فقدان سند مالکیت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک شماره 285 
اصلی واقع در بخش 2 نایین که در صفحه 40 دفتر 1 امالک ذیل ثبت 13 به نام رضا براتی نائینی 
فرزند رمضان ثبت و صادر گردیده و  بعدا به موجب سند رسمی شماره 24409 مورخ 75/8/5 
دفترخانه 2 نایین به نام خانم بتول براتی نایینی انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نشــده 
و درخواست صدور ســند مالکیت ســه دانگ مذکور را نموده لذا طبق ماده 120 اصالحی آئین 
نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله نســبت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور  و 
عدم  وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه ســند مالکیت یا سند  معامله در صدور 
 سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 97 اباذر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین

)203 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/132 کالسه پرونده: 95-1130 مرجع رسیدگی شعبه27 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
مرتضی ریاحی جزی به نشــانی اصفهان خ امام خمینی کیلومتر 3 کاشی سرامیک غدیر بهرام 
خواندگان: 1- فرشته معطریان 2- مجتبی آبکار هر دو مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای مرتضی ریاحی جزی به طرفیت 
1- فرشــته معطریان 2- مجتبی آبکار به خواســته مطالبه مبلغ 38/500/000 ریال وجه چک به 
شماره 339993- 95/5/25 به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 38/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/762/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 95/5/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
 باشد. م الف: 6313 شعبه 27 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)294 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/133 کالســه پرونــده: 951438 شــماره دادنامــه: 9609976794100181- 96/2/3 مرجع 
رسیدگی شــعبه شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمدرضا دادخواه به نشانی اصفهان 
شهرک ولیعصر خ هدایت فرعی 14 پ 258 وکیل سید حمید رنجبران به نشانی هزار جریب نبش 
کوی 10 ساختمان 116 دفتر وکالت اکبرالســادات خوانده فرشید فرشی زاده به نشانی مجهول 
المکان خواسته مطالبه وجه سفته شــماره 857358  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی احمدرضا دادخواه 
به طرفیت فرشید فرشی زاده به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال بخشی از وجه سفته 
به شــماره خزانه داری کل 857358 ســری پ به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به 
بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواســته دارد عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته 
از هرگونه تعرض و تکذیب شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پنج میلیون و هفتاد هزار ریال )5/070/000( بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفــه قانونی و 120/000 ریال 
نشر آگهی همچنین خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز 
پس از نقض مهلت واخواهی قابــل تجدیدنظر خواهی در دادگاه هــای عمومی حقوقی اصفهان 
 می باشــد. م الف: 6305 شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(

)335 کلمه، 4 کادر(

فقدان سند مالکیت
3/188 شــماره صادره: 1396/43/371545 - 1396/3/6 نظر به اینکه سند مالکیت چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره: 1443 فرعی از 12 اصلی که به پالک 10519 فرعی از 12 
اصلی واقع در بخش 14 اصفهان استاندارد سازی شده است و ذیل ثبت 22178 در صفحه 172 
دفتر امالک جلد 208 به نام خانم عصمت شــکرچی زاده صادر و تسلیم گردیده است و مالک با 
ارائه درخواســت کتبی 25006018 مورخ 1396/2/24 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضاء شهود آن ذیل شماره 157005 مورخ 1395/3/22 به گواهی دفترخانه 92 اصفهان رسیده 
است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 7186 اداره ثبت اسناد 

و امالک غرب استان اصفهان )236 کلمه، سه کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/125 شماره ابالغنامه: 9610100350601966 شماره پرونده: 9509980350601115 شماره 
بایگانی شــعبه: 951316 خواهان مهدی صادقی برزانی دادخواســتی به طرفیت خوانده محمد 
امینی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 
9509980350601115  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/5/10 و ساعت 9:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 6336 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)166 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/126 شــماره ابالغنامه: 9610100351402001 شــماره پرونــده: 9609980351400096 
شــماره بایگانی شــعبه: 960107 خواهان مهدی صابریــان بروجنی دادخواســتی به طرفیت 
مســعود مقاره عابد، محمد حســین دیهیم جو، محمود صابریان بروجنی ، محســن بدیعی به 
خواسته مطالبه خســارت، الزام به تنظیم سند خودرو، مطالبه خســارت دادرسی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری 
کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 323 ارجاع و به کالســه 9609980351400096  ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 1396/5/3 و ساعت 8:30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم 
نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقــرر فوق جهت 
 رســیدگی حاضر گردد. م الــف: 6331 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)182 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی  

3/193 شماره صادره: 43/371822 - 1396/3/6 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه 
پالک شماره 31/9628 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسن 
علیجانی فرزند عبدالحسین درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 96/4/1 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 شــد. م الف: 7202 حیدری رئیس منطقه ثبت 

اسناد وامالک غرب اصفهان)138 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی  

3/194 شماره صادره: 43/371779 - 1396/3/6نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 45/437 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام جعفر 
قهرمان شهرکی فرزند شمس علی درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 96/4/1 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 ســاعت 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: 7203 حیدری رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان )137 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/198 شــماره صادره: 1396/43/371986 - 1396/3/6 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه  پالک شماره 32/1195 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در اجرای مقررات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی به موجب رای شماره 
139560302025028521- 1395/10/29 هیات چهارم به نام اصغر قانعیان سبدانی فرزند رجب 
مفروز گردیده که به نامش در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 96/4/1 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 مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 7197  حیدری رئیس ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان)163 کلمه، دو کادر(

فیلم »لِرد« به کارگردانی محمد رسول اف، جایزه اصلی بخش نوعی نگاه 
جشنواره فیلم کن ۲۰۱۷ را دریافت کرد.

ایــن فیلــم از میــان ۱۸ فیلــم بخش 
رقابتی نوعی نگاه جشــنواره کن که به 
استعدادهای نو تعلق می گیرد، به عنوان 
برنده انتخاب شد. »لرد« که بر مبنای 
فیلمنامــه ای به قلم خــود کارگردان 
ســاخته شــده درباره مردی است که 
زندگی خود را وقف مزرعه اش کرده و قصد 
دارد تا زندگی جدیدی را به دور ازهیاهوی  
شهر تجربه کند. فیلم رسول اف در حالی این جایزه را برد 
که مسئوالن وزارت ارشاد اعالم کرده اند مجوزی برای حضور جهانی 

آن صادر نکرده اند.

 فرشــته طائرپور، نویســنده و تهیه کننده فیلم سینمایی »خاله 
قورباغــه« گفت:ایــن فیلم با پشــت 
ســر گذاشــتن ۸۰ درصــد از مرحله 
فیلمبرداری و ۳۰ درصــد از مرحله 
تدوین، وارد مرحله جلوه های بصری 
شــد.وی با اعالم این مطلب توضیح 
داد: با همدلی ستودنی و کار فشرده 
عوامل، به احتمال زیاد این فیلم قبل از 

ورود به ماه پنجم پایان خواهد یافت.

»لرد« جایزه اصلی بخش نوعی نگاه 
جشنواره کن را از آن خود کرد

آخرین خبر از تولید »خاله قورباغه«

دیویس ۷۲ ساله دانش آموخته دانشگاه منچستر و مدرس 
دانشگاه اوهایو در آمریکاست. او عالوه بر فردوسی و شاهنامه، 
روی اشــعار حافظ و افسانه ســیاوش کار پژوهشی کرده و 
کتاب هایی را در این باره منتشر کرده است. کتاب »حماسه و 
نافرمانی« در وهله اول، کوششی برای تعدیل باوری عمومی 
درباره این اســت که شــاهنامه درباره چه سخن می گوید؟ 
این کتاب، زندگی خود را برای اولین بار در قالب پایان نامه 

دکترای مؤلف آغاز کرده است.
حماسه و نافرمانی در نقد متن و فرامتن شاهنامه فردوسی 
و همچنین افرادی مانند اردوارد براون، وان گرونبام و احمد 
شاملو نوشته شده که شاهنامه را صرفا نظم می دانند. دیویس 
در ابتدای کتاب، آن را به همســر و فرزندانش تقدیم کرده 
اســت: برای افخم که ایران را با او شناختم و شیفته شعرش 

شدم و برای فرزندانمان، مریم و مهری.

 مؤلف این اثر به خواننده می گوید که هرجا منابع، دســت 
فردوســی را باز گذاشــته اند، می توان نبوغ روایت سرایی و 
شاعرانگی او را در ســطح اعجاب آوری مشاهده کرد. او در 
این زمینه مثال ویژه ای از داستان های سیاوش و اسفندیار 

می آورد. 
این کتاب را می توان به دلیل زبان ســاده اش، یکی دیگر از 
نوشته های مکتب نقدنویسی انگلیسی دانست که شاهنامه 
را از منظر فرم و محتوا بررســی کرده و در این میان، عناصر 
زیباشناسانه شاعری فردوســی را نیز برای خواننده تشریح 
کرده اســت. این کتاب 4 فصل اصلی دارد کــه عبارتند از: 
آیا نافرمانی هست...؟، شاه و زیردســت، پدر و پسر، در چاه 
افراسیاب. رستم و ســهراب، رســتم و بهرام چوبینه، سام 
و زال، خاندان نریمان: ســام، پیــران ویســه و ... از جمله 

زیرمجموعه های این فصول هستند.

روایت پژوهشگر انگلیسی از شاهنامه؛

پاسخی به منتقدان فردوسی

خبرگزاری کتاب ایران؛ کتاب »حماسه و نافرمانی« شامل بررسی شاهنامه فردوسی نوشته دیک دیویس 
به تازگی با ترجمه سهراب طاوسی توسط انتشارات ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

مدیرعامل انجمــن موزه  داران اســتان اصفهــان گفت: ۲ 
همایش موزه داران با همکاری استان های همجوار اصفهان و 
 همایش گویش های محلی در اصفهان در شهریور ماه برگزار 

می شود.
عباس نکویی دربــاره راه اندازی موزه خط و خوشنویســی 
در اصفهان اظهار داشــت: موزه خط اصفهــان که زیر نظر 
حوزه هنری و شــهرداری اصفهــان بود، به دلیل مســاعد 
نبود ساختمان آن جمع آوری شــد و نتوانست به کار خود 

ادامه دهد. وی با بیــان اینکه در حال حاضــر همتی برای 
راه اندازی مجدد موزه خط در اصفهان نیست، افزود: باید خود 
 انجمن خوشنویسان مجدد آثار موزه را جمع آوری کنند و با 
همکاری مسئوالن اقدام به راه  اندازی موزه خط در اصفهان 

کنند.
مدیرعامل انجمن موزه داران اســتان اصفهان پیرامون موزه 
موسیقی در اصفهان گفت: موزه موسیقی به عنوان نخستین 
موزه تخصصی و خصوصی موسیقی در اصفهان با به نمایش 

گذاشتن آالت و ادوات موسیقی مناطق مختلف در خیابان 
مهرداد فعالیت می کند.

وی پیرامــون برنامه های انجمن مــوزه  داران اصفهان بیان 
کرد: در جلســه ای که با حضور مدیرکل میــراث فرهنگی 
اســتان با انجمن موزه داران برگزار شــد، مقرر شــد که ۲ 
همایش موزه داران با همکاری استان های همجوار اصفهان و 
 همایش گویش های محلی در اصفهان در شهریور ماه برگزار 

 شود.

مدیرعامل انجمن موزه داران اصفهان:

همایش موزه داران با حضور استان های همجوار اصفهان برگزار می شود

»مهدی پاکدل« با موتور جدیدش!
مهدی پاکدل با انتشــار ایــن عکس در اینســتاگرامش از موتور 

جدیدش رونمایی کرد.

اینستاگردی

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
هر گونه خوانش تمثیلی باید مســئله وجود 
ضحاک به عنوان نماینده نامیرای شــیطان 
را که برای همیشــه در زیــر دماوند زنجیر 
می شود در نظر داشــته باشد )تداوم وجود او، 
به عنوان شــیطان در زنجیر، زیر کوهستان، 
بعدها با ناپدید شــدن، می تــوان گفت غیب 
شدن، کیخســرو _ یکی از معدود شاهان به 
صراحت نیکوکار شــاهنامه _ در باالی کوه 

قرینه می شود(.
 این خوانش ضحاک را به نوعی تجسم اهریمن 
می دانــد )و کیخســرو را به نوعی تجســم 
اهورامزدا(، اما چنین تفسیر زرتشتی، که در 
منبع پنهان بوده برای خواننده امروزی آشکار 
است، احتماال برای خواننده مسلمان فردوسی 
و شاید حتی برای خود شاعر هم، چندان روشن 
نبوده است. این کتاب با ۲۵۶ صفحه، شمارگان 
۸۸۰ نسخه و قیمت ۱۵۰ هزار ریال منتشر شده  

است.
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 با گوشی ایرانی »آریا« آشنا شوید
جی ال ایکــس )GLX( پیش فروش 

محصول جدیدی به اســم »آریا« 
را آغاز کرده و قرار است از تیرماه 
در اختیار مشتریان قرار گیرد. 
از این تلفن همراه هوشمند به 
عنوان رقیب پرچم داران اپل 

و سامسونگ یاد شده است.
حمید ســعیدی، مدیرعامل 
شــرکت ایرانی جی ال ایکس 
اظهــار کــرد: نــام آخرین 
محصول تولیــدی کمپانی ما 
که با حضور وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات رونمایی شد، 

»آریا« اســت که کامال مطابق 
بــا اســتانداردهای روز دنیا بوده 

و رقابت پذیر بــا آخرین نمونه های 
است.پرفروش دنیا نظیر سامسونگ، اپل و هواوی 

این تلفن همراه هوشمند ۲ ســیم کارت بوده و ۴ گیگابایت رم و 
۶۴گیگابایت حافظه داخلــی دارد. آریا به یک پردازنده مرکزی ۸ 
هسته ای و سیســتم عامل اندروید نسخه ۷ مجهز شده است. این 
گوشــی یک باتری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپرســاعتی دارد و از 
شبکه ۴G پشتیبانی می کند. در اطالعات مندرج در سایت، کیفیت 
دوربین سخت افزاری این گوشی ۱۳ مگاپیکسل و نرم افزاری آن، 

۲۱مگاپیکسل ذکر شده است.
وی دربــاره نــوع تولید ایــن دســتگاه در خط تولیــد کمپانی 
جی ال ایکس نیز گفــت: خط تولید ما در حال حاضر مســئولیت 
تامین ۴۰ درصد از تجهیزات این گوشــی را به عهــده دارد و ۶۰ 
درصد باقی مانده وارداتی اســت؛ به عنوان مثال ال ســی دی این 
گوشی از شارپ ژاپن، دوربینش از ســونی و باتری آن از کمپانی 

چینی تامین می شود.
ســعیدی همچنین اضافه کرد: تصمیم داریم تا پایان سال، خط 

تولید ال سی دی و باتری را نیز به داخل کارخانه بیاوریم.
سعیدی خاطرنشــان کرد: هدف ما این اســت که فروش آن تنها 
به شیوه اینترنتی و از طریق ســایت خودمان باشد تا هزینه آن در 

بازار باال نرود.

ویژه

اگر به گوشی هایی عالقه مندید که ظاهرشان مشابه با دوربین های عکاسی 
دوران آنالوگ باشــد، می توانید تازه ترین گوشی هوشمند شرکت کداک را 

خریداری کنید.
نمایشــگر و ظاهر ایــن گوشــی تفاوتی با گوشــی هــای دیگر نــدارد، 
اما دوربین عکاســی و ویدئویــی آن دارای لنز بزرگی اســت که باعث می 
 شود گوشی یادشــده از پشــت مشــابه با دوربین های عکاســی قدیمی 

باشد.
این گوشی که Ektra نام دارد دارای دوربین ۲۱ مگاپیکسلی است که فعال 

در انگلیس عرضه شده و قیمت آن ۴۰۰ دالر است.
از جمله دیگر امکانات گوشی یاد شده می توان به نمایشگر ۵ اینچی با دقت 
 ،MediaTek Helio X۲۰ ۱۰۸۰ پیکسل، سیستم عامل اندروید ۶، پردازنده

۳ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی اشاره کرد.
باتری این گوشــی ۳۰۰۰ میلی آمپری بوده و دارای پورت USB-C است. 
گوشی Ektra با همکاری شرکت انگلیسی Bullit تولید شده که گوشی های 
مستحکم و ضدضربه Cat را نیز تولید می کند. این گوشی هم اکنون برای 

خرید در دسترس است.

بهره برداری در سال ۲۰۲۴؛گوشی هوشمند شبیه به دوربین عکاسی

کلنگ ساخت نخستین سوپرتلسکوپ جهان زده شد

با ساخت نخستین سوپرتلسکوپ جهان، دانشمندان به درک غیرقابل تصوری 
از عالم دست می یابند. دویچه وله آلمان نوشت: هیجان در نزد دانشمندان از 
هم اکنون به اوج رسیده است. آنها می دانند که با ساخته شدن سوپرتلسکوپ 
ELT )تلســکوپ بســیار بزرگ( درک حیرت انگیزی از مکانیزم درونی عالم 

خواهند داشت. البته کار ساخت این سوپر تلسکوپ تازه آغاز شده است.
این سوپرتلسکوپ بزرگ ترین تلســکوپ مادون قرمز و نوری دنیا محسوب 
می شود. آیینه اصلی این سوپرتلسکوپ ۳۹ متر قطر دارد که در نوع خود در دنیا 
یک رقم خیره کننده محسوب می شود. برخالف سایر تلسکوپ هایی که تاکنون 
ساخته شده اند، سوپرتلسکوپ ELT از نوع تطبیقی بوده و قادر است تالطم 
ناشی از اثرگذاری اتمسفر را اصالح کند. بدین ترتیب می توان گفت مهندسی 

ساخت تلسکوپ ها به سطح باالتری ارتقا می یابد.
قرار است این سوپرتلسکوپ در شمال شیلی و دقیقا روی قله ای به ارتفاع ۳هزار 
و ۴۶ متر ساخته شود. پیش بینی می شود کار ساخت این سوپرتلسکوپ در 
سال ۲۰۲۴ به پایان برســد و آن زمانی خواهد بود که ما تصویری متفاوت و 

حیرت انگیز از عالم پیدا خواهیم کرد.

بخش موتورسازی بی ام دبلیو، در ادامه رونمایی از محصوالت مفهومی خود 
که در قالب پروژه Vision Next ۱۰۰ ارائه می شود، از مدل پیش ساخته 
موتورســیکلتی رونمایی کرده که با تکیه بر پیشرفته ترین فناوری های روز 

دنیا ساخته شده است.
این محصول دیدنی همچون اســکوتر C۶۵۰ که پیشتر توسط بی ام دبلیو 
رونمایی شده، سطحی از فناوری پیشــرفته متعلق به آینده لقب گرفته که 

گویی از زمان پیش رو آمده است.
همان طور که می توان پیش بینی کرد، این موتورســیکلت مفهومی، از نوع 
برقی است که بسته باتری آن در راستای قسمت پایین محصول تعبیه شده 
است. مهندسان بی ام دبلیو محصول جدیدشان را به گونه ای ساخته اند که 
موتور برقی آن، نیروی محرکه الزم را به چرخ عقبــی منتقل می کند. این 

انتقال قدرت توسط یک نوار تسمه مخصوص صورت می گیرد.
اســتفاده از نمایشــگر لمســی که در آن انبوهــی از اطالعات مــورد نیاز 
موتورسیکلت سوار ارائه می شــود، از دیگر ویژگی های دیدنی این محصول 
مفهومی است. این نمایشــگر که قابل برنامه ریزی اســت اطالعاتی نظیر 

سرعت، مسیریابی و وضعیت باتری را نمایش می دهد.

این موتورسیکلت از آینده آمده است

هوش سنج

حسن و مینا با هم خواهر و برادر هستند
تعداد خواهر و برادرهای حسن با هم برابرند؛ اما تعداد 

خواهرهای مینا نصف تعداد برادرانش است
در این خانواده حداقل چند پسر و چند دختر زندگی 

می کنند؟

پاسخ معمای مسابقه دو با مانع:
۱( محسن
۲( حمید
۳( بهشاد
۴( بیژن

۵( کیوان
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SketchAR اپلیکیشنی بســیار جالب برای آی او اس و 
برخی گوشی های اندروید است که به کمک آن می توانید 
یک شــبه به یک نقاش حرفه ای تبدیل شــوید. طرز کار 
SketchAR به این شکل است که ابتدا طرح یا عکسی که 
قصد نقاشی آن را دارید انتخاب می کنید. در مرحله بعدی، 
SketchAR دوربین داخلی خود را اجرا می کند و طرح 
انتخابی شما را به شکل واقعیت افزوده روی کاغذ نقاشی 
)یا دیوار یا هر ســطح دیگری( انعکاس می دهد؛ به طوری 
که طرح مورد نظر شــما به صورت کامال ثابت و استاندارد، 
روی سطح مورد نظر ساکن می شود و حتی با تکان خوردن 
گوشی نیز طرح ساکن می ماند. حال کافی است هم زمان با 
آنکه از صفحه  گوشی به کاغذ نقاشی نگاه می کنید، مانند 
روش های قدیمی )کشیدن از روی کاغذهای پوستی دوران 
کودکی( مداد خود را روی خطوطی که مشاهده می کنید 
حرکت دهید. شما می توانید هر عکسی که در گالری گوشی 

دارید توسط SketchAR به نقاشی تبدیل کرده و آن را 
به شکل واقعیت افزوده روی کاغذ پیاده کنید. بعد از انتخاب 
طرح مورد نظر، در صورتی که از ســطوح کوچک )مانند 
کاغذ A۴( استفاده کنید SketchAR شما را راهنمایی 
خواهد کرد تا با کشیدن چند دایره  کوچک دور کاغذ، طرح 
واقعیت افزوده را به بهترین شکل روی سطح مورد نظر پیاده 
کنید. بعد از آن الزم است اندازه طرح را انتخاب کرده و در 
قدم آخر، با کشیدن انگشت خود به سمت راست یا چپ، 
کمرنگی یا پررنگی آن را بنا بر نیاز یا ســلیقه  خود تنظیم 
کنید. SketchAR برای گوشی های iOS منتشر شده 
است؛ اما عده  کمی از کاربران اندروید که گوشی آنها از پروژه 
تانگو پشتیبانی می کند نیز قادر به دانلود و استفاده از این 

برنامه هستند. 
 بــرای دریافــت ایــن اپلیکیشــن می توانیــد آدرس 

 goo.gl/y۰fLoK   را در مرورگر خود وارد کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

نخستین ماهواره عملیاتی ایران با نام »سحا« پرتاب می شود
رییس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: نخستین ماهواره سنجشی عملیاتی با نام »سحا«،سال آینده 
در نوبت پرتاب قرار می گیرد. این ماهواره با قدرت تشــخیص ۱۵متر، در مدار ۳۶ هزار کیلومتر 
زمین پرتاب می شود. وی گفت: ماهواره »ناهید ۱« و ماهواره دوستی نیز در اولویت پرتاب هستند.

 SketchAR برنامه

با واقعیت افزوده، تبدیل به یک نقاش حرفه ای شوید

اینستاگرام را آپدیت کنید و تصاویر 
افقی و پرتره بفرستید

اپلیکیشن محبوب اینستاگرام آپدیت جدیدی ارائه کرده که حتما برای 
خیلی ها بر جذابیتش افزوده می شود. می توانید نسخه  جدید اینستاگرام 
را به زودی در اپ اســتور و گوگل پلی دانلود کنید. آپدیت جدید این 

اپلیکیشن، ویژگی های جدیدی ارائه می کند.
اگر اینستاگرام خود را آپدیت کنید قابلیت های جدیدی در دایرکت 

خواهید داشت.
دایرکت اینستاگرام فروردین پارســال به این اپلیکیشن اضافه شد. 
با محبوبت این قابلیت جدید، توســعه دهندگان تالش کرده اند که 
ویژگی های جدیدی به آن اضافه کننــد و جذابیت تجربه  کاربری آن 

را افزایش دهند.
یکی از مهم ترین ویژگی هایی که به دایرکت اینستا اضافه شده، پشتیبانی 
از حالت پرتره و تصویر افقی آن است که این قابلیت امروز در دسترس 
کاربران قرار گرفته است. دیگر الزم نیست وقتی یک ویدئو یا تصویر 

کشیده برای دوستانتان می فرستید، کناره ها را ببرید.
عالوه بر این در آپدیت جدید، کاربران اینســتاگرام می توانند لینک 
وب سایت های مختلف را برای دوستانشان بفرستند و در صفحه  پیام ها 
پیش نمایش آن را ببینند. بهتر از همه اینکه شماره تلفن و آدرس را هم 

می توانید از حافظه گوشی برای دوستانتان ارسال کنید.
پشتیبانی از تصاویر پرتره و لنداســکیپ برای کاربران اپل اکنون در 
نسخه ۱۰/۲۲  قابل استفاده است. اما کاربران اندروید باید برای استفاده 
از ویژگی های جدید کمی صبر کنند. البته ارسال لینک و پیش نمایش 

آن در هر دو پلتفورم اضافه شده است.

گوشی جدید اوکیتل با چند روز 
باتری

 بلوتوث ۵ از راه رسید

اوکیتل گوشی جدید خود از سری K به نام K10000 Pro را مجهز به 
باتری ۱۰ هزار میلی آمپر ساعت راهی بازار کرد.

این گوشی متفاوت که در طراحی آن از چرم و پالستیک و فلز به صورت 
توأمان استفاده شده، شکل و شمایل خاصی به خود گرفته است و به درد 

کاربرانی می خورد که می خواهند متفاوت نشان داده شوند.
دور دوربین ۱۳ مگاپیکسلی عقب را یک پوسته فلزی محکم و شیک 
احاطه کرده تا گوشی ۵/۵ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ ، در کنار 

کلیدهای خاص تعبیه شده، دیزاینی عالی را از خود نشان دهد.
پردازنده این گوشی میان رده از نوع مدیاتک MT6750T با سرعت 
۱/۵گیگاهرتز در کنار ۳ گیگ رم و ۳۲ گیگ حافظه داخلی تعریف شده 

است.
دوربین سلفی گوشی ۵ مگاپیکسل و اندروید آن نوقای ۷ است که به 
فناوری شارژ سریع مجهز شده؛ اما از همه جالب تر قیمت ۲۱۹ دالری 

آن است که کاربر را ترغیب به خرید می کند.

اســتاندارد جدید بلوتوث ۵ از راه رســید، اما بعید است محصوالت 
الکترونیک سازگار با آن تا قبل از سال ۲۰۱۸ روانه بازار شوند.

به نقل از ورج، دو شرکت اپل و سامسونگ از طراحی گوشی های سازگار 
با بلوتوث ۵ در یک سال آینده خبر داده اند.

گلکسی اس ۸ از معدود گوشی های سازگار با بلوتوث ۵ است و انتظار 
می رود مدل های جدید گوشــی های گلکســی نوت و آیفون هم با 
بلوتوث ۵ سازگار شوند. به نظر می رسد با سازگار شدن اکثر گوشی ها با 
بلوتوث۵ تا سال ۲۰۱۸ ، عمر استاندارد بلوتوث ۴-۴/۲تا چند ماه آینده 
به پایان برسد. بنابراین بهتر است اگر قصد خرید گوشی جدیدی را 
دارید، چند ماهی دست نگه دارید تا تلفن همراه جدیدی را که با بلوتوث 

۵ سازگار باشد خریداری کنید.
سرعت انتقال داده با اســتفاده از بلوتوث ۵ دو برابر بلوتوث ۴/۲ است 
و البته می تواند تا فاصله حداکثــر ۸۰ متری هم به خوبی عمل کند. 
بنابراین اگر یک بلندگوی سازگار با بلوتوث ۵ خریداری کنید، می توانید 

از این طریق کل یک خانه را تحت پوشش قرار دهید.
این برد خوب استفاده از محصوالت اینترنت اشیا را هم تسهیل کرده و 
کارشناسان معتقدند بلوتوث ۵ باتوانمندی و سرعتی که دارد می تواند 

جایگزینی مناسب برای وای فای خانگی باشد.

فناورانه

علم پژوهی

ناسا از اتفاقی پرده برداشته که حدود سه سال پیش و در 
نزدیکی ماه روی داده است.

به نقل از وب ســایت آژانــس فضانــوردی آمریکا، در 
سیزدهم اکتبر سال ۲۰۱۴ اتفاقی عجیب درخصوص 
دوربین نصب شــده روی مدارگرد شناسایی کننده ماه 
موســوم به LRO )که در اطراف قمر زمیــن قرار دارد( 

روی داد.
دوربین مدارگرد شناسایی کننده ماه )LROC( به ثبت 
تصاویر دقیق و زیبا از سطح ماه شهرت دارد اما در آن روز 
تصویری ثبت و روانه زمین کرد که با تصاویر قبلی تفاوت 
زیادی داشت. خطوط انحنادار این تصویر، گمانه زنی های 
زیادی را درباره علــت ثبت چنین تصویری مطرح کرد. 
پس از آن بود که دانشمندان ناسا به این نتیجه رسیدند 
که دوربین این مدارگرد مورد اصابت تکه ای شهاب سنگ 

کوچک سرگردان در فضا قرار گرفته است.
مدارگرد شناسایی کننده ماه دارای سه دوربین است که 
به گفته دانشمندان این ماموریت، دوربین زاویه محدود 
ســمت چپ مدارگرد، در نتیجه این برخورد با اندکی 

حرکت انحرافی همراه شده است.
نکته اینجاســت که در زمــان وقوع ایــن حادثه هیچ 
حرکتی مربوط به صفحات خورشیدی یا آنتن مدارگرد 
شناسایی کننده ماه وجود نداشته و به همین دلیل تصویر 
به هم ریخته و عجیبی که در آن روز ثبت شده، صرفا به 
دلیل برخورد شهاب ســنگ با آن بوده است. به عقیده 
دانشمندان این ماموریت، بزرگی این شهاب سنگ در 
حدود ۰/۸ میلی متر بوده که با سرعت ۷ کیلومتر بر ثانیه 
حرکت می کرده است. در هر حال این کاوشگر ارزشمند 

هم اکنون در وضعیت خوبی به سر می برد.
مدارگرد شناسایی کننده ماه در ســال ۲۰۰۸ به فضا 
پرتاب شد و از آن زمان شــروع به جمع آوری اطالعات 

ارزشمندی درباره قمر زمین کرده است.

ناسا از حادثه ۳ سال پیش گزارش داد؛

بروز اتفاقی عجیب در اطراف ماه

تصویر عجیب و مبهمی که مدارگرد 
شناسایی کننده ماه در سال ۲۰۱۴ ثبت کرد

پیش به  سوی چاپ خودرو در خانه

 پرینترهای سه  بعدی از بدو ورود نوید یک زندگی راحت و لوکس را به ما داده اند. این 
فناوری نه تنها در حوزه پزشکی و ساخت اندام های مصنوعی وارد شده است، بلکه به 
تازگی راه خود را در عرصه صنعتی همانند پل سازی و حتی خودروسازی نیز باز کرده 

است.

 یک استارتاپ آمریکایی به تازگی ایده ای را محقق کرده است 
که بتوانید خــودروی مورد عالقه تان را بــا کمک چاپگرهای 

سه بعدی در خانه بسازید.
این اســتارتاپ که »دســکتاپ متال« نــام دارد و در ایالت 
ماساچوست آمریکا قرار دارد، در این هفته توانست مبلغ ۴۵ 
میلیون دالر برای چاپ سه بعدی قطعات خودرو، سرمایه جمع 
کند. بخش های ســرمایه گذاری بی ام دبلیو و گوگل و شرکت 
»لوز« این هفته اعالم کردند که در این پروژه دسکتاپ متال 

سرمایه گذاری می کنند. 
چاپ سه بعدی پیشرفته قطعات فلزی به سازندگان خودرو این 

امکان را می دهد که قطعات پیچیده را سریع تر بسازند.
اووه هیگــن، از ســرمایه گذاران بی ام دبلیو، عقیــده دارد که 
شرکت نوپای دسکتاپ متال، چه از جهت سرعت نمونه سازی 
و چاپ قطعات با کیفیتی مثال زدنــی و چه از لحاظ طراحی، 
در حال شــکل دادن به رویاهای افراد و کارخانه ها از صنعت 

خودرو است. 
بخش سرمایه گذاری بی ام دبلیو چند ماه قبل اعالم کرده بود 
که طی یک دهه آینده مبلغی بیــش از ۵۰۰ میلیون دالر در 
شــرکت های نوپایی که آینده حمل و نقل را شکل می دهند، 

سرمایه گذاری خواهد کرد. 
به همین جهت بخش سرمایه گذاری بی ام دبلیو که مستقل از 
کارخانه خودرو سازی عمل می کند، به تازگی از نیویورک به 
سیلکون ولی در شمال کالیفرنیا )که مهد شرکت های نوپاست( 

نقل مکان کرده است. 
ریک فولوپ، مدیــر اجرایی و یکی از بنیانگذاران دســکتاپ 
متال، می گوید: »همان طور که چاپ ســه بعدی پالســتیک، 
تعریف تازه ای از نمونه ســازی ســریع را به مــا عرضه کرد، 
چاپ ســه بعدی فلز هم تاثیر بســیار زیادی بر نحــوه تولید 
 انبــوه نمونه هــای اولیــه در تمــام صنایع اصلــی خواهد 

داشت.«
دســکتاپ متال از زمان آغاز به کار در ســال ۲۰۱۵ تا کنون 
توانســته چیزی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دالر برای به واقعیت 
پیوســتن رویای خود ســرمایه جمع کند؛ با این حال هنوز 
مشخص نیست که این شــرکت چطور قرار است شیوه های 
 موجود چاپ ســه بعدی فلز را بــه طرز قابــل توجهی بهبود 

بخشد.
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 مفاد آرا )نوبت دوم(
"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 
خانه به مساحت  65.30 مترمربع پالک شــماره 609  فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 561 دفتر 6 متمم امالک
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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

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2149| دوشنبه 8 خرداد 1396 | 3 رمضان 1438

No. 2149 | May 29, 2017 |  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2149 |  دوشنبه 8 خرداد 1396 | 3 رمضان  1438

در سـال گذشـته و در مجمـوع آتـش سـوزی هایـی کـه در 
جنگل ها و مراتـع کشـور رخ داد، بیـش از 10 هـزار هکتار از 
پوشـش گیاهی کشـور نابود شـد؛ اتفاقی که به گفته بسیاری 
از کارشناسـان و مسـئوالن از جملـه رییـس سـازمان جنگل 
ها و مراتـع، در 95 درصد مـوارد متاثـر از عامل انسـانی بود و 
در سـال 94 نیز بر اسـاس گفته هـای رییس سـازمان جنگل 
هـا و مراتـع بیـش از 44 هـزار هکتـار از زمین های کشـور را 
سـوزاند؛ مسـاحتی که در مقام قیاس، چیزی حدود دو سـوم 

مسـاحت دریاچه نمک اسـت.
 نقش عامل انسـانی در افزایش آتش سـوزی و نابودی جنگل 
ها و مراتع ملـی را بایـد از دو بعد بررسـی کرد: نخسـت بحث 
پیشـگیری که بـه ابـزار نظارتـی و فرهنگ سـازی قـوی نیاز 
دارد و اگـر در ایـن بخـش مشـکلی باشـد، ناگزیر آمـار کمی 
افزایـش خسـارات بـاال خواهـد رفـت. موضـوع دیگـر، دفـع 
آتـش سـوزی و مقابله بـا آن به صورت موثر و سـریع ازسـوی 
مسـئوالن امر اسـت؛ اگر ابزار، سـرعت و تـوان کافی نباشـد، 

افزایـش حجـم خسـارات وارده، امـری بی بدیل خواهـد بود.
 اکنـون و در شـرایطی کـه بـه آرامـی بـه فصـل گـرم سـال 
نزدیـک مـی شـویم، بـروز خسـارات ملـی در سـطح جنگل 
و مراتـع کشـور همچـون سـال هـای گذشـته نیـز اجتنـاب 
ناپذیر اسـت. بـرای اینکـه بدانیـم در فصل گـرم سـال با چه 
حجـم از خسـارات آتـش سـوزی در مراتـع و جنـگل هـای 
کشـور روبه رو هسـتیم و در مقابل باید چه کاری انجام شـود، 
الزم اسـت نگاهـی به حجم و میزان خسـارات سـال گذشـته 
بیندازیم و آن را مـرور کنیم. در فصل گرم سـال 95 و در همه 
آتش سـوزی های ملی کـه در جنـگل هـا و مراتع کشـور رخ 
داد، در مجمـوع بیـش از 10 هـزار هکتـار جنـگل و مرتع در 
آتش سـوخت. در میـان همـه آتـش سـوزی هـای رخ داده، 
عواملی مثل خشـک شـدن پوشـش گیاهـی، نبـود بارندگی 
در فصـل گرم و افزایـش دمای هـوا، به عنـوان عوامل طبیعی 
و اقـدام عمـدی و بعضـا سـهوی انسـان هـا در ایـن اتفاق هـا 
نقـش آفرین بـود. مروری کلـی بـر آتش سـوزی های رخ داده 

در جنگل هـا و مراتـع در سـال گذشـته نشـان مـی دهـد که 
جدا از خسـارات غیرمسـتقیم این حـوادث بر افزایـش گرد و 
غبار و دمای هـوا، ایـن رخدادها مسـتقیما میلیاردهـا تومان 
خسـارت بـر کشـور وارد کـرد کـه البتـه ایـن رقـم هزینـه و 
تالش هایـی کـه بـرای مقابله بـا اطفـای حریق شـده بـود را 

شـامل نمی شـود.
 بر اسـاس روندی که در سـال گذشته وجود داشـت، ضروری 
اسـت در سـال جدید، مسـئوالن امر تـالش ویـژه ای را برای 
پیشـگیری از وقـوع آتـش سـوزی هـا دنبـال کنند؛ بـه ویژه 
اینکه می دانیم در سـال گذشـته، همـواره یکـی از بهانه های 
مسـئوالن در ناکامـی هایـی که طـی فرآینـد اطفـای حریق 
داشـتند، کمبـود امکانـات از جملـه بالگـرد، بیـل، دسـتگاه 
های آب پـاش، لباس مخصـوص اطفـای حریـق و نیز ضعف 

در نظـارت بود.
 پیشـتر رییـس سـازمان جنـگل هـا و مراتع کشـور بـا اعالم 
ایـن خبـر کـه 95 درصـد آتش سـوزی های جنـگل هـا و 
مراتع کشـور انسـانی اسـت، تاکیـد کـرد: از این میـان 10 تا 
15 درصد آتش سـوزی هـا عمدی بـود؛ بنابراین اگـر در برابر 
عوامل انسـانی مقابله موثری شـکل بگیـرد، حجم زیـادی از 
این خسـارات کاهش خواهـد یافت. بـه ویژه اینکه مشـخص 
نیسـت در برابر آن دسـته از آتش سـوزی هایی کـه به صورت 
عمـدی از سـوی افـراد خاطی شـکل گرفـت، چـه اقدام های 

بازدارنـده ای  و  تنبیهـی 
اجرایی شـد.

 با ایـن تفاسـیر، اگر در سـال 
جدیـد اقـدام کارآمـدی از 
سـوی مسـئوالن در رابطـه با 
نظارت بـر جنگل هـا و مراتع 
و پیشـگیری از وقـوع آتـش 
سـوزی صـورت نگیـرد و در 
بحث مقابلـه نیز اقدام سـریع 
و دقیقی انجام نشـود، با توجه 
به حجم بـاالی آتش سـوزی 
های سـال های گذشـته باید 
منتظر خسارات گسـترده ای 
در رابطـه با آتش سـوزی های 
جنگلـی و مرتعـی باشـیم؛ 
خسـارت هایـی کـه در مقام 
قیـاس در سـال 95، برابـر بـا 
11هـزار زمیـن فوتبـال و در 

سـال 94، چیـزی حـدود دو سـوم مسـاحت دریاچه نمـک بود. 

يادداشت
اجرای طرح سنجش سالمت در مدارس اصفهان از نیمه دوم خرداد

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، از آغاز طرح ســنجش ســالمت 
دانش آموزان ابتدایي از نیمه دوم خرداد ماه در استان خبرداد.

اخبار

ويژه

دانشگاه صنعتی اصفهان با 42 پله صعود نسبت به سال 
2016، در فهرست 902 دانشگاه برتر جهان و جایگاه ششم 
کشور بر حسب شاخص مرجعیت علمی در نظام رتبه بندی 

الیدن هلند قرار گرفت.
به نقل از روابط عمومی دانشــگاه صنعتی اصفهان، بنابر 
 ،)ISC( گزارش اخیر پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
تعداد 18 دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران در جمع 902 
دانشگاه برتر جهان، در رتبه بندی الیدن در سال 2017 

میالدی قرار گرفتند.
در این رتبه بندی که در تدوین آن از اطالعات مستخرج 
چهارساله در فاصله زمانی 2012تا2015 استفاده شده 
است، رتبه دانشــگاه صنعتی اصفهان برحسب شاخص 
مرجعیت علمی )میزان تولیدات علمی در 10درصد برتر 
تولیدات علمی دنیا( که در سال 2015 در رتبه 440 و در 
سال 2016 در رتبه 463 قرار داشت، به جایگاه 421 دنیا 

در سال 2017 ارتقا یافته است.
بر این اساس، دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر، علوم 
پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس و صنعتی 
اصفهان، به ترتیب در فهرست برترین دانشگاه های این 
رتبه بندی در ســال 2017 و بر مبنای شــاخص میزان 
تولیدات علمی در 10 درصد برتــر تولیدات علمی دنیا 
قرار گرفته اند. نظام رتبه بندی الیدن، برگرفته از نتایج 
تحقیقاتی است که پژوهشگران دانشــگاه الیدن هلند 
در ارتباط با رتبه بندی دانشگاه های مختلف دنیا انجام 
می دهند. این رتبه بندی هر ساله منتشر شده و یکی از 
معتبرترین رتبه بندی های کنونی درخصوص رنکینگ 
دانشگاه های مختلف دنیاست. این موسسه، رتبه بندی 
خود را با دو دسته کلی شاخص های تاثیر و همکاری های 
علمی تنظیم کرده و نام 500 دانشگاه برتر دنیا را که دارای 
 Web of بیشترین خروجی انتشــارات علمی در پایگاه
science هستند، اعالم می کند. گفتنی است که پیش 
از این نیز موسسه تایمز در رتبه بندی سال 2017 خود، نام 
دانشگاه صنعتی اصفهان را در فهرست دانشگاه های برتر 

جهان با کمتر از 50 سال قدمت قرار داد.

سه دانشــگاه اصفهان، صنعتی و علوم پزشــکی در لیست برترین 
دانشگاه های دنیا در سال 2017قرار گرفتند.

بر اساس رتبه بندی الیدن در ســال 2017 میالدی سه دانشگاه 
اصفهان ،علوم پزشکی و صنعتی این استان در جمع 902 دانشگاه 

برتر جهان قرار گرفتند.
در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی اصفهان با 42 پله صعود، از رتبه 
463 در سال 2016 به جایگاه 421 دنیا در سال 2017 رسیده است. 
الیدن از نظام های رتبه بندی  معتبر بین المللی در کشور هلند است 
که سطح دانشگاه ها را براساس شاخص های تاثیر و همکاری های 

علمی و اطالعاتی این مراکز ارزیابی می کند. 
استان اصفهان با حدود 330 هزار دانشجو و 180 دانشگاه و موسسه 

آموزش عالی، دومین استان دانشگاهی کشور پس از تهران است.

سه دانشگاه اصفهان؛ درجمع 
برترین های دنیا

مدیرکل دام پزشکی استان اصفهان گفت: هفت هزار لیتر سم برای پیشگیری 
از بیماری تب کریمه کنگو، بین دامداری ها و اماکن دامی اســتان اصفهان 

توزیع شد.
دکتر شهرام موحدی  تصریح کرد: بدون شــک این میزان سم کافی نیست 
و باید مقدار بیشتری ســم، تهیه و برای مقابله با بیماری تب کریمه کنگو در 
دامداری های استان اصفهان مصرف شــود. وی افزود: دامداران و روستاییان 
باید نسبت به تهیه سم و استفاده در دامداری ها و اماکن دامی خود اقدام کنند.

مدیرکل دام پزشکی استان اصفهان اضافه کرد: بیماری تب کنگو مشترک بین 
انسان و دام است و از طریق کنه، عامل بیماری به دام های دیگر انتقال می یابد 
که سمپاشی در کنترل این بیماری بین دام ها نقش مهمی دارد. موحدی افزود: 
انسان از طریق مصرف گوشت و فرآورده های آلوده، تماس با کنه عامل بیماری، 
کشتار غیرمجاز و تماس با امحا و احشای دام آلوده به بیماری تب کریمه کنگو، 

به این بیماری مبتال می شود.

افزایش ۱۰درصدی کشف 
سرقت خودرو در اصفهان

توزیع 7 هزار لیتر سم برای 
پیشگیری از تب کنگو 

رییس پلیس آگاهی استان، از افزایش 10/8درصدی کشف سرقت خودرو 
طی دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشــابه سال قبل خبر داد.

سرهنگ ستار خسروی اظهار داشــت: در دو ماهه اول سال جاری با تالش 
کارآگاهان و ماموران سخت کوش فرماندهی انتظامی استان، شاهد افزایش 
بیش از 10درصدی کشف سرقت خودرو و افزایش 5درصدی کشف سرقت 
موتورسیکلت بوده ایم. وی مبارزه با سرقت را یکی از اولویت های اصلی پلیس 
آگاهی استان در سال 96 عنوان کرد و افزود: سرقت از جمله جرایمی است 
که باعث کاهش احســاس امنیت در بین مردم می شود؛ اما پلیس آگاهی 
اســتان با اقدامات موثر و مهم خود در زمینه دســتگیری سارقان و انهدام 
باندهای سرقت، توانسته امنیت خوبی را در استان فراهم کند. وی با بیان 
اینکه بیشتر باندهای منهدم شده در زمینه سرقت، غیربومی بودند، ادامه 

داد: کنترل مجرمان همواره یکی از برنامه های اصلی پلیس آگاهی است.

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم اعالم کرد:

ارتقای جایگاه دانشگاه صنعتی 
در نظام رتبه بندی الیدن

همکاری مرکز ملی فرش 
ایران و پژوهشکده فرش 

دانشگاه کاشان

تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز ملی فرش ایران و پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان امضا شــد. رییس دانشگاه کاشان گفت:این تفاهم نامه به منظور تعامل و 
همکاری پژوهشی، علمی و آموزشی مشترک در زمینه فرش دستباف ایران و پیشبرد برنامه های کاربردی و استفاده بهینه از توانمندی های دو طرف منعقد شد. دکتر 
عباس زراعت با اشاره به اهمیت پژوهش در حوزه فرش دستباف و تقویت فعالیت های پژوهشی افزود: همکاری در زمینه برگزاری همایش ها، کمک به توسعه کارآفرینی 
دانش آموختگان فرش دستباف، ایجاد و تقویت بانک های اطالعاتی و تولید نرم افزار و اجرای سامانه های الکترونیکی، از دیگر محورهای این همکاری مشترک است. 
وی افزود: کارشناسی طرح های فرش دستباف کشور برای جذب اعتبارات پژوهشی، طراحی و اجرای دوره های آموزشی و کارگاه های علمی- کاربردی و نیازسنجی 
پژوهشی و آموزشی به منظور برطرف کردن مشکالت و ارائه طرح های پیشنهادی نیز از جمله محورهای همکاری  می باشد. در این تفاهم نامه، به همکاری و مشارکت 

در تولید ابزارهای آموزشی قابل استفاده برای عموم، همکاری در زمینه انتشار کتب و نشریات علمی- آموزشی فرش دستباف طرفین تاکید شده است.

ســخنگو و معاون کاهش تقاضا و توســعه مشارکت های 
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: کارت پایان 
خدمت ســربازی به شــرط گذراندن دوره های آموزشی 

اجباری پیشگیری از اعتیاد صادر می شود.
پرویز افشــار به امضای تفاهم نامه ای بین ســازمان نظام 
وظیفه عمومی و ســتاد مبارزه با مواد مخدر، اشاره و اظهار 
کرد: با انعقاد این تفاهم نامه،  از این پس آموزش پیشگیری 
از اعتیاد برای سربازان الزامی می شــود که بخشی از این 
دوره آموزشی به صورت حضوری و بخشی دیگر به صورت 

مجازی انجام می شود.
وی ادامه داد:  ســربازان نظــام وظیفه پــس از گذراندن 
آموزش ها و برگزاری آزمون مربوطه گواهی کسب می کنند 
که در پرونده آنان قرارخواهد گرفــت و با این گواهی نامه، 

کارت پایان خدمت آنان صادر می شود.
سخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: در همین 
راستا، ظهر شنبه، تفاهم نامه پیشگیری از اعتیاد با سازمان 

نظام وظیفه امضا شد.
وی تاکید کرد: اگر بیماری اعتیاد سربازی کشف شود، آن 
سرباز بر اســاس این تفاهم نامه تحت پوشش درمان قرار 

خواهد گرفت.
افشار تصریح کرد: این تفاهم نامه در راستای اجتماعی شدن 
مبارزه با مواد مخدر و به کارگیری شــرکای جدید منعقد 

می شود و دارای اهمیت باالیی است؛ چرا که سازمان نظام 
وظیفه عمومی گلوگاه مناسبی در زمینه پیشگیری از اعتیاد 
و کشف افراد دارای رفتارهای مخاطره آمیز به شمار می رود.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی عنوان 
کرد: ساالنه 400 هزار تن به سازمان نظام وظیفه مراجعه 
می کنند واز آنجا به وزارت دفاع، ســپاه و نیروی انتظامی 

اعزام می شوند.
گفتنی است در حال حاضر یک میلیون و 325 هزار معتاد 

در کشور وجود دارد.

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت: برنامه ویژه 
ماه مبارک رمضان، برای کنترل مکان های تولید موادغذایی 
این ماه پرفیض، از ســه هفته قبل آغاز شده است چون 
بسیاری از واحدهایی که اقدام به تولید موادغذایی یا عرضه 
آن در این ماه می کنند، تهیه مواد اولیه خود را از چند هفته 

قبل آغاز کرده  و تا پایان ماه مبارک نیز ادامه می دهند.
مهدی رفیعی افزود: اولویت ما برای نظارت و بازرسی مراکز 
تولید و تهیه انواع شیرینی ماه رمضان به ویژه زولبیا و بامیه 
است و پس از آن مراکز طبخ انواع آش و حلیم بادمجان و 
مراکز فروش خرما در دستور کار بازرسان قرار دارد تا مردم 

با آسودگی، نیاز خود را از بازار تهیه کنند.
وی در ادامه، با اشاره به کنترل مواد اولیه مصرفی در زولبیا 
و بامیه اظهارداشت: در مورد زولبیا و بامیه، موضوع مهم، 
مواد اولیه مصرفی ازجمله نشاسته است که باید از باالترین 

کیفیت برخوردار باشد.
به گفته مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان، گالب 
مصرفی نیز از نظر میکروبی آزمایش می شــود تا کیفیت 
مناسبی داشته باشد؛ تخم مرغ مورد استفاده در این نوع 
شیرینی هم کنترل می شود تا خرابی و شکستگی نداشته 

باشد و در شرایط مناسبی نگهداری شود.
مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت: بازرسان 
ما از طریق دستگاه های پرتابلی که در اختیار دارند، کیفیت 

روغن سرخ کردنی و درجه حرارت پایین آن را می سنجند 
و در صورتی که با مشکلی مواجه شوند هم از خمیر زولبیا 
و بامیه و هم از شیرینی و روغن آن نمونه برداری کرده و در 
آزمایشگاه بررسی می کنند که پس از اعالم نتیجه در مورد 

آن اظهارنظر می کنیم.
مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان می گوید: مردم 
دقت داشته باشند که خرما سالم بوده و ترشیدگی نداشته 
باشد؛ همچنین در شرایط مناسب و در یخچال نگهداری 

شود.

مدير گروه بهداشت محیط استان اصفهان خبر داد:

فروشندگان اقالم خوراکی؛ زیر ذره بین بازرسان مرکز بهداشت اصفهان

بهداشتناجا

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

صدور کارت پایان خدمت به شرط گذراندن دوره پیشگیری از اعتیاد

قاچاقچیان سوخت در تعزیرات حکومتی نجف آباد، بیش از هفت 
میلیارد و 200میلیون ریال جریمه شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: با تالش ماموران 
انتظامی شهرستان نجف آباد، از این قاچاقچیان 72هزار و 810لیتر 

سوخت قاچاق از سه دستگاه تانکر کشف و جمع آوری شد.
غالمرضا صالحی افزود: با نظر شــعبه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز 
تعزیرات حکومتی نجف آباد، این متهمان عالوه بر ضبط کاال به نفع 
دولت، به پرداخت هفت میلیارد و 200میلیــون ریال نیز جریمه 
شــدند. وی گفت: درجریان این پرونده، مدیرعامل یک شــرکت 
خصوصی که با قاچاقچیان همکاری می کرد، عالوه بر باطل شدن 
دائم کارت بازرگانی و پروانه بهره برداری، به سه سال محرومیت از 
تاسیس شرکت یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص 

حقوقی محکوم شد.

جریمه میلیاردی قاچاقچیان 
سوخت در نجف آباد

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، بیش از 10هزار و 300بسته غذایی 
بین خانواده های نیازمند استان اصفهان توزیع شد.

معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان اصفهان گفت: این میزان سبد غذایی با کمک سه میلیارد ریالی 
خیران وبه منظور تامین حداقل معیشت اقشار کم بضاعت جامعه، 

درقالب طرح »توشه برکت« بین نیازمندان توزیع شد.
عبدالرزاق میرزایی با بیان اینکه اجرای این طرح با شعار »هر خانواده 
اهل ســخاوت؛تامین ســبد غذایی نیازمندان« تا پایان ماه مبارک 
رمضان ادامه دارد، افزود: هریک از این ســبدهای غذایی 800هزار 

ریالی شامل برنج، حبوبات، ماکارونی و روغن است. 
وی با اشاره به اینکه کمیته امداد استان اصفهان بیش از 88هزار خانوار 
تحت پوشش دارد گفت: نیک اندیشان استان برای شرکت در طرح توشه 
برکت می تو انند کمک های نقدی خود را به شماره حساب22401-
11-3091407-شباir 800600240101103091407002 و یا 
شماره کارت 6063-7370-0000-2509بانک قرض الحسنه مهر 

ایران ارسال کنند.

 آغاز اجرای طرح رمضانی 
توشه برکت دراصفهان

در سال گذشته و با آغاز فصل گرما، آتش سوزی های گسترده ای در جنگل ها و مراتع کشور، آغاز و به دنبال آن، 
هزاران هکتار از زمین های ملی طعمه آتش شد؛ سلسله حوادثی که صرف نظر از خسارات میلیاردی، نقش موثری 
در افزايش پديده گرد و غبار، بیابان زايی و نابود کردن حیات وحش ايفا کرد و چیزی حدود يک هفتم مساحت درياچه 

نمک را در بر گرفت. حاال پرسش اين است: در سال جاری سرنوشت جنگل ها و مراتع کشور چه خواهد شد؟

با توجه به آتش سوزی های گسترده در سال های گذشته؛

امسال چند صد کیلومتر جنگل از دست خواهیم داد؟

بزرگ ترین کتابخانه مجازی شیعیان جهان با 17هزار کتاب به صورت 
رایگان در اصفهان فعال است.

مدیر تولید مرکز رایانه ای قائمیه اصفهان گفت: در این کتابخانه 17هزار 
 Html و Pdf، Epub،Ghb ،Ghm ،کتاب در قالب های جاوا، اندروید
در 14 پلتفورم مختلف نرم افزاری به صورت رایگان در دسترس قرار 
گرفته است. حسین غزالی گفت: این کتابخانه مجازی به 4 زبان فارسی، 
عربی، انگلیسی و آذری در تلفن های همراه، رایانه ها، تبلت و گجت 
ها قابل استفاده است.وی از بارگذاری 300 هزار کتاب جدید در این 
کتابخانه خبر داد و گفت : تاکنون 25 میلیون کاربر از 120 کشور جهان 
از این کتابخانه مجازی بازدید و اســتفاده کرده اند. مدیر تولید مرکز 
رایانه ای قائمیه اصفهان گفت: کتاب های این کتابخانه با 25 موضوع 
اصلی و هزار و 800 زیر شاخه، از جمله کتاب های مرجع، اسالمی دینی، 
کتاب های آموزشی، درسی، علمی، فقهی، حوزوی، پزشکی، مهندسی، 
تکنولوژی، فناوری، مقاالت و نشریات بارگذاری شده است. غزالی افزود: 
در این کتابخانه اطالعات به صورت کتــاب صوتی و تصویری نیز در 

اختیار کاربران قرار گرفته است.

بزرگ ترین کتابخانه مجازی 
شیعیان جهان در اصفهان

رییس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو گفت: حکم 
قضائی دو سال حبس برای دو شکارچی متخلف در این منطقه صادر 
شد. مرتضی جوهری روز شنبه به ایرنا گفت: برای این دو متخلف که 
سال گذشته در پناهگاه قمیشلو به شکار یک رأس قوچ وحشی اقدام 
کرده بودند، این حکم صادر شد. وی افزود: دادگاه، هر متخلف را به دو 
سال حبس محکوم کرد. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با 
مساحت 113 هزار هکتار در 45 کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان 
قرار دارد. شــکار و حتی اقدام به شروع شکار در زیستگاه های حیات 
وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده 10 و 15 قانون شکار و 

صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

2 سال حبس برای شکارچی متخلف 

ســردار آقاخانی از شناســایی و انهدام باند پنج نفره سارقان منزل و 
کشف هشت میلیارد ریال اموال مســروقه خبر داد. فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در پی شــکایت یکی از شهروندان مبنی 
بر سرقت از منزل وی، بررسی موضوع در دســتور کار ماموران اداره 
مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی اصفهان قرار گرفت. سردار عبدالرضا 
آقاخانی افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را دراین زمینه آغاز کرده و با 
انجام یک سری اقدامات تخصصی، موفق شدند دو سارق را شناسایی 
و پس از هماهنگی قضائی دستگیر کنند. وی تصریح کرد: متهمان در 
بازجویی های پلیس، به سرقت هشت میلیارد ریالی اموال منازل مردم 
با همدستی سه مالخر اعتراف کردند. این مقام انتظامی با بیان اینکه هر 
سه مالخر اموال دستگیر شدند، خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
آنها، هشت میلیارد ریال اموال مسروقه مانند تبلت، لپ تاپ، ال ای دی، 

طالو جواهر و دیگر اقالم منازل کشف شد.

 فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 باند ۸ میلیاردی سارقان منزل 
در اصفهان منهدم شد

در فصل گرم 
سال 95 و در همه 
آتش سوزی های 

ملی که در 
جنگل ها و مراتع 
کشور رخ داد، در 

مجموع بیش از 10 
هزار هکتار جنگل 

و مرتع در آتش 
سوخت
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مرگ هولناک مرد 25 ساله باالی دکل برق
 رییس پلیس شهرستان ابهر، از مرگ یکی از کارکنان یک شرکت  خبر داد که  جهت 
تعویض و شست وشــوی مقره دکل به باالی دکل برق رفته و در اثر برق گرفتگی 

سقوط کرده است.

سـاعت 20 شـب 22 تیرماه 91، مامـوران کالنتری 32 
حصـارک بـاال از قتـل مرمـوز پسـر 22سـاله ای بـه نـام 
بهـرام در خانـه اش در خیابـان عـدل محلـه حیدرآبـاد، 

کـرج باخبر شـدند.
پسـری کـه همخانـه مقتـول بـود بـه مامـوران گفـت: 
بهرام پسـری سـربه راه و آرام بود و خانـواده اش در غرب 
کشـور زندگـی می کننـد. صبح بـا هـم سـرکار رفتیم و 
غروب که بـه خانه برگشـتم، متوجـه آثار خـون و به هم 
ریختگـی اتـاق پذیرایی شـدم. بعد هـم با پیکـر بی جان 
دوسـتم در آشـپزخانه روبـه رو شـدم امـا نمی دانـم چه 
کسـی او را به قتل رسـانده اسـت، چـون بهرام با کسـی 

خصومت نداشـت.
بـه دسـتور بازپـرس شـعبه 21 دادسـرای امـور جنایی 
کرج، جسـد به پزشـکی قانونی انتقال یافـت و تحقیقات 

کارآگاهـان جنایی بـرای رمزگشـایی از قتل آغاز شـد.
در حالـی کـه تحقیقـات پلیسـی بـرای یافتن سـرنخی 
از قاتـل ناشـناس و کشـف انگیـزه جنایـت به بن بسـت 
رسـیده بود، مامـوران دریافتند کـه تلفن همـراه مقتول 
در جزیره قشـم در دست کسـی اسـت که از آن استفاده 

می کنـد. بدیـن ترتیب بـا گذشـت 4 مـاه از قتـل بهرام 
ماموران بـه جزیره قشـم رفتند و جـوان 23 سـاله ای به 

نـام وحیـد را بازداشـت کردند.
متهـم در بازجویـی گفـت: قبـال عاشـق یـک دختـر 
گیتاریسـت شـده بـودم کـه بـه مـن خیانـت کـرد. بـه 
همیـن خاطـر وقتی بـرای دومیـن بـار عاشـق دختری 
به نـام نیلوفر شـدم می ترسـیدم بـار دیگر فریبـم دهد. 
بـه نیلوفر عالقـه زیـادی داشـتم و تنهـا آرزویـم ازدواج 
بـا او بـود اما کـم کم حـس کـردم او نیـز به مـن خیانت 
می کنـد. بهـرام )مقتـول( دوسـت و همشـهری ام بـود. 
در تعطیـالت نـوروز کـه نـزد خانـواده اش رفـت، کلیـد 
آپارتمانـش را به مـن داد تـا به پرنـده هایـش آب و دانه 
بدهـم. من هـم چنـد بـار بـا نیلوفر بـه آنجـا رفتیـم اما 
مدتـی قبـل حـس کـردم دختـر مـورد عالقـه ام دیگـر 
عالقـه ای بـه مـن نشـان نمی دهـد. بنابرایـن نیلوفـر را 
تعقیب کـردم ولـی در اطـراف خانه دوسـتم بهـرام او را 
گم کـردم. فکر خیانـت نیلوفر روز و شـبم را سـیاه کرده 
بود؛ بنابرایـن چاقویی برداشـتم و به همراه بـرادر نیلوفر 

بـه سـراغ بهـرام رفتیم.

برادرش بیرون سـاختمان منتظـر ماند و مـن وارد خانه 
شـدم. آنقـدر عصبانی بـودم که هر چـه بهرام انـکار کرد 

که بـا نیلوفر رابطـه ای ندارد باورم نشـد و او را کشـتم.
بدیـن ترتیب برادر نیلوفر نیز بازداشـت شـد امـا در برابر 
اتهام مشـارکت در قتل گفت: وحید خواسـتگار خواهرم 
بود و آنها به هـم عالقه مند شـده بودند؛ امـا وحید چون 
شـکاک بود از هـم جدا شـدند. مـن فقط اسـم بهـرام را 
شـنیده بـودم و شـناختی از او نداشـتم. روز حادثـه هم 
در آن محـل نبـودم و از همـه چیـز بی خبـرم. وحید در 
بازسـازی صحنه جنایت، بـه بیان جزئیات حادثه اشـاره 
کـرد و سـرانجام در قتل عمد بهرام مجرم شـناخته شـد 
و با قـرار بازداشـت موقت بـه زنـدان انتقال یافـت. برادر 
نیلوفـر نیـز از اتهـام مشـارکت تبرئه شـد و بـدون قید و 

شـرط آزادش کردند.
در حالـی کـه پرونـده بـرای رسـیدگی و صـدور حکم 
روی میـز 3 قاضـی دادگاه عالـی جنایـی کـرج قـرار 
گرفته بـود و اولیای دم خواسـتار قصـاص قاتل 
فرزندشـان بودنـد، وحید با ارسـال نامـه ای از 
زنـدان بـه دادگاه، ادعـای تـازه ای مطرح کـرد. وی 
نوشـت: روز حادثـه بـرادر نیلوفـر بـه سـراغم 
آمـد و عصبانـی بـود. او بـه ماجـرای رابطـه 
پنهانـی خواهرش با مقتـول پی برده بـود و از من 
خواسـت تنهایش نگذارم. به سـراغ بهـرام رفتیم 
و منتظـر برگشـت او شـدیم. ابتدا مـن ضربه ای 
به صورتـش زدم کـه تعجـب کـرد اما بـا دیدن 
بـرادر نیلوفـر متوجـه شـد کـه موضـوع جـدی 
اسـت. به همین خاطر قصد فرار داشـت که بـرادر نیلوفر 
مانع شـد و پیـش از آنکه صحبتمـان به نتیجه برسـد، با 
ضربه هـای چاقـو او را از پـا درآورد. بـرادر نیلوفـر وقتـی 
در بازداشـتگاه بودیم بـه من وعـده ازدواج بـا خواهرش 
را داد. در مسـیر انتقـال به دادسـرا هـم خانـواده اش مرا 
تطمیع کردنـد که بـا قبـول جنایـت و کمک بـه آزادی 
پسرشـان، سـند ازدواجـم بـا نیلوفـر را امضـا کنـم. بـه 
همین دلیـل دروغ گفتم و راه فـرار را بـرای متهم اصلی 
باز کـردم. امـا بـرادر نیلوفـر بالفاصلـه پـس از رهایی از 
کشـور خـارج شـد و بـه کشـور اسـترالیا رفـت. نیلوفر و 
مـادرش هـم کـه دیگـر نگـران او نبودنـد مـرا فراموش 
کردنـد و حتـی دیگـر جـواب تلفـن هایـم را نمی دهند. 
بنابرایـن درخواسـت دسـتگیری قاتـل اصلـی، وحید و 

محاکمـه او را دارم.
قاضـی »هدایـت رنجبـر«، رییـس شـعبه اول دادگاه 
کیفـری )1(کرج،پـس از دریافـت ایـن نامه دسـتور داد 
متهم بـرای بیـان دالیلـش، از زنـدان بـه دادگاه منتقل 

شـود.

دختر جوان قائمشــهری با مصرف قــرص برنج به زندگی 
خود پایان داد.

این دختر که  نزدیک به 20 ســال ســن داشت، در منزل 
پدری اش واقع در شــهر ارطه شهرستان قائم شهر اقدام به 
خودکشی کرد و در همان مکان جان خود را از دست داد.
شنیده ها حاکی از آن است که مشــکالت خانوادگی این 
دختر جوان، وی را مجبور به خودکشــی کــرد تا زندگی 
خود را خیلی زود به پایان برساند. افسران آگهی همچنان 

به دنبال دالیل اصلی این اقدام دختر جوان هستند.

 خودکشی دختر قائمشهری 
با خوردن قرص برنج

تب کریمه کنگو CCHF در شهرســتان مبارکه اصفهان 
یک قربانی گرفت! جسد این قربانی بدون حضور مردم، در 
فاصله 10متری، باوجود قرار داشتن جسد داخل وکیوم و 
تابوت پالستیکی پرس شده و دفن در عمق 3 متری زمین، 

با شفته آهک دفن شد.
 رییس مرکز بهداشت شهرستان مبارکه، مرگ یک جوان از 
اهالی شهرستان دیزیچه را بر اثر ابتال به ویروس تب کریمه 

کنگو تایید کرد.
رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان مبارکه اظهار 
داشت: یک جوان از اهالی شهر دیزیچه حدود 10 روز قبل 
در اثر ذبح یک گوســفند و نیش کنه از این دام، به ویروس 
این بیماری مبتال شــده بود که در بیمارســتان خانواده 
اصفهان بستری شده و متاسفانه بعد از یک هفته با وجود 

انجام اقدامات درمانی، جان خود را از دست داد.
به دلیل امکان ســرایت بیماری، متوفی بــا رعایت کامل 
موارد ایمنی و بهداشتی ازطرف دستگاه های مربوطه، در 

آرامستان شهر دیزیچه دفن شد.
طبق هشدار وزارت بهداشــت، برای جلوگیری از ابتال به 
تب کریمه کنگو، از خرید گوشــت هایی که مهر سازمان 

دام پزشکی ندارند، خودداری کنید.

ترس و دلهره در قبرستانی نزدیک اصفهان؛ 

 حتی تا 10 متری قبرها 
هم نمی شود رفت!

رییس جمعیت هالل احمر باغملک گفت: جوان باغملکی 
که در کوه هــای صعب العبــور این شهرســتان دچار 
مارگزیدگی شــده بود، با تالش امدادگران هالل احمر از 

مرگ حتمی نجات یافت.
محسن شــیخی علیزاده اظهار کرد: در پی تماس اهالی 
و بومیــان ســاکن منطقه با پایــگاه امداد امام حســن 
عسکری)ع( هالل احمر باغملک مبنی بر مارگزیدگی یک 
فرد جوان در کوه های صعب العبور منطقه سرقوچ، یک 
تیم مجهز از امدادگران و نجاتگران این جمعیت به همراه 

تجهیزات الزم به منطقه اعزام شدند.
رییس جمعیت هــالل احمــر باغملک تصریــح کرد: 
امدادگران هالل احمر به محض رسیدن به منطقه محل 
وقوع حادثه و دسترســی به فرد مارگزیده، اقدام به انجام 
عملیات احیا و پیشگیری از انتشار سم به سایر نقاط بدن 

فرد مذکور کردند.
شیخی علیزاده یادآور شد: خانواده مصدوم او را با استفاده 
از حیوانات اهلی و طی مدت ۶ ســاعت، به محل استقرار 

آمبوالنس رسانده بودند.

رییس جمعیت هالل احمر باغملک:

 جوان باغملکی مارگزیده
از مرگ حتمی نجات یافت

یک دختر 7 ماهه صبح پنجشــنبه به طرز دلخراشی 
قربانی فراموشــی پدرش شد و بر اثر شــدت گرما در 

ماشین جان باخت.
کودک هفت ماهه ای در ایرلند قربانی فراموشــی پدر 
خود شــد و در یکی از گرم ترین روزهای ســال، بر اثر 
شدت گرما به کام مرگ رفت. این دختر 7ماهه که قرار 
بود توسط پدرش به مهدکودک رسانده شود، هرگز به 
مقصد نرسید. پدر این کودک که فرزندش را فراموش 
کرده بود بعد از صرف ناهار به ماشینش بازگشت که با 
جسد نیمه جان دخترش مواجه شد. این اتفاق هولناک 
پنجشنبه در روســتای داندرام ایرلند به وقوع پیوست. 
قربانی بالفاصله از روســتای داندرام بــا هلیکوپتر به 
بیمارستانی در تیپراری انتقال یافت؛ اما متاسفانه ظرف 
مدت کوتاهی جــان باخت. گفتنی اســت که خانواده 
قربانی جزو خانواده های سرشــناس و شــناخته شده 

منطقه محسوب می شوند.

 دختر 7 ماهه ای که پایش 
به مهد کودک نرسید!

آتش سوزی 
عمدی یک خانه، 

جان2جوان را گرفت

ساعت 2:45 دقیقه بامداد جمعه 5 خرداد، تیم های آتش نشانی با اطالع از یک حریق گسترده، راهی خانه ای قدیمی در خیابان سبالن جنوبی شدند.پس از اطفای حریق، آتش نشان ها 
پیکر دو مرد 30 و 40 ساله را پیدا کردند که در آتش سوخته بودند. با کشف جسد دو مرد جوان، موضوع به پلیس و بازپرس کشیک قتل پایتخت گزارش شد. بدین ترتیب تیم جنایی 
وارد محل حادثه شده و در بررسی های محلی دریافتند که سه مرد جوان ازمدتی قبل داخل خانه قدیمی که محل نگهداری ضایعات نیز بود، زندگی می کردند. از آنجا که به نظرمی رسید 
حریق عمدی بوده است، تجسس ها دراین باره ادامه یافت تا اینکه ماموران پی بردند همزمان با آتش سوزی، زن و مرد جوانی موفق به فرار از میان شعله های آتش شده اند. بدین ترتیب 
زن و مرد جوان شناسایی شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. تا اینکه »مینا« مدعی شد خانه را دوبرادر به نام های اردشیر و شهرام به آتش کشیده اند.مینا درباره انگیزه آتش سوزی 
نیز گفت: »مدتی قبل با اردشیر آشنا شدم اما به خاطر اختالفاتی که با او پیدا کردم خیلی زود این رابطه تمام شد. بعد از آن با یکی از قربانیان این حادثه که ایمان نام داشت آشنا شدم 
و این آشنایی به نامزدی ما منجر شد. من با ایمان مشکلی نداشتم؛ تا اینکه سر و کله اردشیر پیدا شد. او به سراغ ایمان آمد و به خاطر اینکه با من نامزد کرده است باهم درگیر شدند. 
درگیری و اختالف بین آنها روز به روز بیشتر می شد و اردشیر سر همین موضوع از ایمان کینه به دل گرفت. در این مدت من به خانه ایمان رفت و آمد می کردم و اردشیر نیز در جریان 
ماجرا بود. شب حادثه اردشیر همراه برادرش به مقابل خانه ایمان آمد و برای انتقام و گرفتن زهر چشم، بطری آتشین بنزین را به داخل خانه پرتاب کردند. خانه آتش گرفت و هرکدام 

سعی کردیم راه فراری پیدا کنیم؛ اما در چشم برهم زدنی آتش شعله ور شد و ایمان و یکی از دوستانش داخل خانه گرفتار شدند و من و دوست دیگر ایمان موفق به فرار شدیم.« 

عامل قتل عام وحشــیانه در روستای جهان آباد از 
توابع شهرستان فهرج، صبح پنجشنبه در جلسه ای 
علنی با حضور اولیــای دم و خبرنگاران، در دادگاه 
کیفری یک کرمان محاکمه شد. در این جلسه 10 نفر 
از اولیای دم، برای قاتل درخواست قصاص کردند. در 
این جنایت که عصر  دوم دی سال گذشته رخ داد، مرد 

26 ساله ای به نام »شهروز« درپی اختالف های 
شــدید خانوادگی ودرحالی که اسلحه 

به دست داشت، برای انتقام جویی از 
همسرش و خانواده او به خانه پدر زن 
خود هجوم برد. این جنایتکار پس از 
ورود به خانه شوهرخاله اش، وی را به 

رگبار گلوله کالشینکف بست و سپس 
به داخل خانه رفت و در برابر دیدگان 

وحشت زده همسر جوانش، مردان، زنان 
و کودکان فامیل و همســایه را که برای عیادت 

مادرزنش آمده بودند به رگبار بست. دراین جنایت 
فجیع 10 نفر کشته و 4 نفر نیز مجروح شدند. قاتل پس 
از جنایت و رجزخوانی برای همسرش که ازاین واقعه 
هولناک جان سالم به دربرده بود، متواری شد. تا اینکه 
دو روز بعد و درجریان درگیری مسلحانه با ماموران 
پلیس، در ایرانشهر دستگیر شد. در ادامه تحقیقات 

مشخص شد این آدمکش، دو سال پیش ازجنایت، با 
دخترخاله اش، رقیه، ازدواج کرده اما از ابتدا اختالفات 
زیادی با هم داشتند. مرد جنایتکارکه دارای سوابق 
کیفری متعدد بود، یک ماه قبل ازقتل عام، از زندان 
آزاد شده بود.حسین روحانی، رییس دادگاه کیفری 
یک کرمان، درباره آخرین وضعیت رســیدگی به 
پرونده عامل جنایت گفــت: »روند قانونی 
پرونده با سرعت و درچارچوب قانون در 
حال انجام است و هفته آینده حکم 
مجازات متهم صادر خواهد شد؛ ضمن 
اینکه شرع مقدس اسالم برای بر هم 
زنندگان امنیــت جامعه با جرایمی 
مانند محاربه و افســاد فی االرض، 
مجازات های سنگینی پیش بینی کرده 
است و دســتگاه قضائی و سایر نهادهای 
امنیتی و انتظامــی، مصمم تر از قبل برای ایجاد 
امنیت و انجام وظایف قانونی خود می کوشند.« در این 
جلسه مجروحان جنایت، فرزندان یتیم شده قربانیان 
و اولیای دم در دادگاه حاضر شده و از قضات دادگاه، 
خواستار اشد مجازات متهم شدند که بدین ترتیب 
 این جنایتکار باید درانتظار صدورحکم 10 بار قصاص

 باشد.

درخواست 10 بار قصاص برای داماد جنایتکار

 ادعای تازه متهم به قتل
 یک پسرجوان،پرونده را پیچیده کرد؛

پای خیانت
 یک دختر در میان است

ساعت 1 بامداد آخرین روز اردیبهشــت ماه، در پی اعالم مامور 
انتظامی مستقر در بیمارستان فاطمی اردبیل به مرکز فوریت های 
پلیسی 110 مبنی بر وجود مصدوم اعزامی از شهرک کارشناسان، 

بالفاصله ماموران در محل حاضر می شوند.
با حضور ماموران در بیمارســتان، تیم درمانی اعالم کردند پسر 
جوان به علت شــدت جراحات ناشــی از ضربات جسم نوک تیز 
به قلبش به قتل رسیده است. در بررســی های اولیه کارآگاهان 
پلیس آگاهی، هویت مقتول به نام طاهر 21 ساله شناسایی شد. 
همراهان مقتول در بررسی های اولیه مدعی شدند که مقتول در 
یکی از کافه های شهر با پسر 2۶ ساله ای درگیر شده و توسط او 

به قتل رسیده است.

قتل جوان ورزشکار در برابر کافه

تصاویر دوربین مداربسته، نشــان از تجاوز خشونت بار 
زندانی تازه از زنــدان آزاد شــده ای دارد که زنی را در 
گورســتانی تاریک مورد تجاوز وحشــیانه قــرار داده 
است. »الک لودر« که تنها 5 روز از آزادی اش از زندان 
می گذشته، زنی را در گورســتان مورد تجاوز وحشیانه 
قرار داد. این زن که نامش به دالیل قانونی فاش نشده، 
صبح زود عازم محــل کارش بوده و بــا توجه به اینکه 
در آن ساعت وســیله حمل و نقل عمومی در دسترس 
نبوده است، پیاده به راه می افتد که از سوی الک تعقیب 
می شود و در یک فرصت این مرد جانی، زن را به سمت 
گورستانی تاریک می برد و وی را مورد ضرب و شتم قرار 
می دهد؛ به گونه ای که بیهوش می شود. در این فاصله 
قربانی 3 بار از سوی الک مورد تجاوز قرار گرفته و پول 
ها و تلفن همراهش به سرقت رفته است. به دنبال این 
ضرب و شتم، شنوایی و بینایی این زن تحت تاثیر قرار 
گرفته است. طبق نظر دادگاه آزادی الک برای جامعه 
تهدید بزرگی به شــمار می آید؛ بنابراین وی باید تا ابد 
عمر خود را پشت میله های زندان سپری کند. قربانی 
که اهل شرق اروپاست عالوه بر آسیب های ذکر شده، 
از ناحیه دندان ها و صورت نیز دچار آسیب شده است.

حکم دادگاه پس از تجدیدنظر خواهی متهم و وکلیش، 
از حبس ابد به 30 سال زندان بدون عفو تغییر یافت.

اقدام شیطانی با یک زن 
بیهوش در قبرستان 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، از فوت سومین 
کارگر مصدوم حادثه فوالد بویراحمد در شیراز خبر داد.

صابر مظاهری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا افزود: با مرگ یکی دیگر از 
کارگران مصدوم کارخانه فوالد بویراحمد، تعداد افراد فوت شده این حادثه 
به سه نفر رسید.به گزارش ایسنا، در حدود ساعت 2 و 37 دقیقه بامداد 
روز دوشنبه یکم خرداد، انفجاری در کارخانه فوالد بویراحمد رخ داد که 
۶ نفر از مصدومان حادثه به شــهرهای اصفهان و شیراز انتقال یافتند و 
وضعیت 3 نفر از مصدومان این حادثه که دچار سوختگی شدید شدند، 
وخیم گزارش شده بود. گفتنی است یوسف اکرمی، زریر بارانی و قاسم 
پشت چمن به شیراز اعزام شدند که هر سه نفر به علت شدت سوختگی 
فوت کردند. همچنین کریم بیگدلی، حامد قاسمیان و کاووس عباسی، 

سه مصدومی بودند که به اصفهان اعزام شدند.

بر اثر واژگونی خودروی سمند در مقابل دانشــگاه آزاد قزوین، 3 دختر 
دانشجو به طرز دلخراشی جان باختند. این حادثه زیر پل اتوبان کمربندی 
اتفاق افتاد. رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
قزوین با اعالم این خبر، جزئیات این حادثه را این گونه شرح داد: در این 
حادثه خودروی سواری سمند که از دانشگاه آزاد به سمت شهر قزوین 
در حرکت بود، بعد از برخورد با پایه سیمانی پل آزادراه کمربندی قزوین 
واژگون شده و 3 سرنشین خودرو به خارج از آن پرتاب شدند که متاسفانه 
به علت آسیب وارده هر 3 نفر که خانم های 19 و 20 ساله بودند به علت 
آسیب های جدی به سر و سایر اعضای بدن به طرز دلخراشی جان خود 
را ازدست دادند. راننده خودرو که به علت داشتن کمربند ایمنی در این 
حادثه جان سالم به در برده بود و آسیب های متعدد جزئی دیده بود، جهت 
درمان تکمیلی توسط آمبوالنس اعزامی به بیمارستان رازی منتقل شد. 

فوت سومین کارگر 
مصدوم حادثه فوالد 

بویراحمد در شیراز

 تصادف وحشتناک 
 در قزوین و مرگ 

3 دختر دانشجو

اوایل آبان 88، مردی افغان بــا مراجعه به یکی 
از کالنتری هــای چهاردانگه، از مفقود شــدن 
ناگهانی همسرش خبر داد. تحقیقات برای کشف 
سرنخی از زن 45 ساله آغاز شــده بود که تیمی 
از ماموران در یک عملیــات، موفق به انهدام باند 
 چهار نفره ســرقت از پمپ بنزین های چهاردانگه 

شدند.
یکی از اعضای این باند در بازجویی ها 

به قتل مادرخوانده اش اعتراف کرد و 
گفت: مدتی قبل پدرم با زنی به اسم 
راحله ازدواج کرد. از اهالی شنیده 
بودم که او با مردان غریبه ارتباط 

دارد؛ تا اینکه یکی از دوستانم گفت 
یک روز راحلــه برایش تعریف کرده 

که چطور با یکی از اهالی ارتباط برقرار 
کرده اســت. خیلی عصبانی شدم و به خانه رفتم. 
پدرم در خانه نبود و راحله در اتاق تنها نشســته 
بود. از شــدت عصبانیت، چاقویی برداشتم و به 
قتل تهدیدش کردم. او هیچ واکنشی نشان نداد، 
اما من چهــار ضربه به او زدم. وقتــی فوت کرد، 
جســدش را در یک گونی پالستیکی انداختم و با 
کندن چاله ای 1/5 متری در باغ دفن کردم. سپس 

موکت خونی را با بنزین آتش زدم، بیل و کلنگ ها 
را در موتورخانه گذاشتم و چاقو را هم شکستم و 
در باغ انداختم. تمام این کارها تا ساعت 5 صبح 
طول کشید. وقتی پدرم سراغ راحله را گرفت، به 
دروغ گفتم او فرار کرده است. با ثبت این اعترافات، 
کیفرخواســت پرونده صادر شد و برای رسیدگی 
در اختیار شــعبه 74 وقت دادگاه کیفری استان 
تهران قرار گرفت. متهم در این شعبه 
با درخواســت اولیای دم به قصاص 
محکوم شــد و با تایید این حکم 
در دیوان عالی کشــور، در آستانه 
اعدام قرار گرفت. سرانجام متهم 
توانســت با پرداخت دیه، رضایت 
اولیای دم را جلب کند و از مرگ نجات 
یابد. او صبح شــنبه، در شعبه چهارم 
دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر 
عبداللهی، از جنبه عمومی جرم محاکمه شد. او 
در دفاع از خود گفت: حدود هشت سال است در 
زندان هستم و از این وضعیت خسته شده ام. تقاضا 
دارم قضات دادگاه هم مرا ببخشــند. قضات پس 
 از دفاعیات متهم او را به ده ســال حبس محکوم

 کردند.

قتل نامادری به خاطر سوءظن
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قرارداد خالدی با سایپا تمدید شد
امید خالدی، دفاع چپ تیم فوتبال سایپای تهران که شایعاتی نسبت به جدایی اش 
از نارنجی پوشان پایتخت به گوش می رسید در نهایت برای تمدید قرارداد خود با 

این تیم به توافق رسید.

رییس کمیته ورزش های هوایی اســتان اصفهان اظهار کرد: جشنواره 
ورزشــی زاینده رود به مناســبت جاری شدن و 
جاری ماندن رودخانه زاینده رود، چهارم 
و پنجم خردادماه جاری برای دومین بار 

در اصفهان برگزار شد.
محمد رضا غزنــوی با بیــان اینکه 
این جشــنواره با هدف شور و نشاط 
اجتماعی و زنده نگه داشتن رودخانه 
زاینــده رود صــورت گرفــت، افزود: 
رشته های ورزشی متنوع و شاد توسط 
هیئت انجمن های ورزشی متشــکل از 19 کمیته در قالب حدود 50 
رشته انجام شد. رییس کمیته ورزش های هوایی استان اصفهان عنوان 
کرد: رشته های مختلف ورزش های هوایی در این جشنواره با توجه به 
وضعیت آب و هوا و امکانات موجــود حضور پیدا کردند که از آن جمله 
می توان به هواپیماهای فوق سبک تفریحی دو نفره، جایروپلن دو نفره 
که یک وسیله جدید پروازی اســت و پرواز پاراموتورها بر فراز رودخانه 

زاینده رود اشاره کرد.
 وی ادامه داد: از رشــته بانجی جامپینگ اســتقبال بی نظیری شد به 
خصوص در بین بانوان؛ چراکــه 70 درصد مراجعه کنندگانی که پرش 
را انجام دادند بانوان بودند. غزنوی تصریح کرد: رشــته های ورزش آبی 
همچون جت اسکی، اسکی روی آب، دراگون بوت، جت بوت و فالی بورد 

برای نخستین بار روی رودخانه زاینده رود انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: شهردار و معاون استاندار عنوان کردند خیلی خوب 
است که رشته های ورزشی آبی و هوایی در رودخانه یا بر فراز آن به صورت 
دائم انجام شود؛ البته در این خصوص همکاری الزم را نیز خواهند داشت.

رییس کمیته ورزش های هوایی استان اصفهان اضافه کرد: در افتتاحیه 
جشــنواره، مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان به این نکته اشاره 
و تاکید کرد که هیئت انجمن های ورزشــی یک اداره کل است زیرا با 
وجود کمبود بودجه و تعدد رشته های ورزشی، اداره کردن این هیئت 

کار مشکلی است.

کاراته کارهای کشــورمان، ۳ مدال نقره مســابقات کاپ جهانی و 
مسابقات بین المللی کاراته فرانسه را 

از آن خود کردند.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم؛ 
در  اصفهــان  منتخــب  تیــم 
بخش کاتا متشــکل از بــرادران 
باتوانی)محمد،محمد علی و محمد 
رضا باتوانی( در این دوره از رقابت ها 
حضور داشــتند.در روز نخست این 
پیکارها، کاتای تیمی ایران موفق شد با شکست 
تمامی حریفان و چهار پیروزی متوالی بــه فینال راه پیدا کند و با 
شکست برابر نماینده کشور میزبان به عنوان نایب قهرمانی دست 
یابد؛ همچنیــن در بخش انفرادی اوپن که بیش از 120 شــرکت 
کننده داشت محمدرضا باتوانی پس از 6 پیروزی متوالی و راهیابی 

به فینال، مدال نقره را کسب کرد.
در جدول بزرگساالن نیز محمد باتوانی موفق به کسب مدال نقره 
شد. در این دوره از مســابقات بیش از 700 ورزشکار از 21 کشور 
مطرح از جمله ایتالیا، فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، الجزایر، اتریش، 
دانمارک، ایران، مجارستان،لهستان،اسپانیا، پرتغال، ایرلند، نروژ ، 

سوئد، استونی، رومانی و...حضور داشتند.

سجاد استکی در جایگاه هشتمین خرید برتر اروپا قرار گرفت.
اســتکی، لژیونر هندبال اصفهان که 
در تیم دینامو بخارست رومانی بازی 
می کند، باز هم بــه افتخار آفرینی 
در اروپا ادامه می دهد.اســتکی در 
فهرســت اعالم شــده که میزان 
درخشــش بازیکنــان در لیــگ 
هندبال اروپا بر اساس قابلیت و پولی 
که بابتشان پرداخت شده را بررسی 
می کند، در بین 20 بازیکن، در رده هشتم قرار 
گرفته است. این افتخار به سبب نمایش فوق العاده استکی در تیم 
دینامو بخارست است، به اضافه اینکه وی در اولین  سال حضور خود 
در لیگ قهرمانان هندبال اروپا بازی های خوب و تاثیر گذاری را انجام 
داده است. سجاد استکی چندی پیش نیز به عنوان بهترین بازیکن 
سال 2016 کشور رومانی انتخاب شده بود و به عنوان پدیده لیگ 
قهرمانان هندبال اروپا معرفی شد.سجاد به همراه برادر خود، ا... کرم 
استکی و سید علی رضا موسوی هندبالیست های اصفهانی، با  تیم 
دینامو بخارست به مقام قهرمانی جام حذفی هندبال رومانی دست 

یافت و به فینال لیگ هندبال این کشور صعود کرد.

   با قهرمانی بارسا در کوپادل ری، سوپرکاپ اسپانیا در سال 2017 
بین ایــن تیم و رئــال مادرید برگزار 
خواهد شــد؛ البته اینکه رئال و بارسا 
در سوپرکاپ اســپانیا به مصاف هم 
بروند چیز عجیبی نیست، اما اینکه 
تابستان امســال دو تیم در میامی 
دیداری دوستانه هم برگزار خواهند 
کرد، باعث شــده تا تابستان 2017 
بسیار خاص شود. بارســا و رئال 29 
جوالی به مصاف هم خواهند رفت. سپس 12 
و 15 آگوست نیز باید دو بازی رفت و برگشت سوپرکاپ اسپانیا را 
برگزار کنند. در بازی رفت بارســا میزبان است و بازی برگشت در 

برنابئو برگزار خواهد شد.

 »دراگون بوت« 
روی آب های زاینده رود

 مدال آوری  کاتاروهای اصفهانی 
در مسابقات بین المللی فرانسه

افتخاری دیگر برای لژیونر اصفهانی 
هندبال

3 ال کالسیکو در مرداد ماه!

خبر روز

اتفاق روز

افتخار روز

فوتبال جهان

وقتی سپاهان هر دو مدافع راست خود را در لیست مازاد قرار داد واضح 
بود که یکی از خریدهای باشگاه اصفهانی در نقل و انتقاالت تابستانی به 
جذب بازیکنی با پست تخصصی دفاع راست اختصاص خواهد یافت. در 
این مدت درباره گزینه های موردنظر سپاهان گمانه زنی های مختلفی 
صورت گرفت، اما تصور نمی شد کســی که زالتکو کرانچار برای این 
پست مدنظر قرار داده است بازیکنی با سابقه حضور در سپاهان باشد.

حسن جعفری که در لیگ های یازدهم و سیزدهم به ترتیب با سپاهان 
و فوالد قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کرده از جمله بازیکنان فوتبال 
ایران اســت که با دو تیم مختلف به این افتخار نایل شده است. این 
بازیکن ساخته و پرداخته تیم های پایه سپاهان است و سرانجام پس 
از چهار فصل دوری از تیم محبوبش به جمع طالیی پوشان بازگشت .

رضا میرزایی بازیکن جوان ســپاهان اصفهان با دعوت نامه ای از سوی 
باشگاه مالموی سوئد مواجه شده و حتی این باشگاه دعوت نامه میرزایی 
را برای باشگاه ســپاهان ارسال کرده اســت.مدیر برنامه های میرزایی 
گفت:یک هفته اســت که باشــگاه مالمو دعوت نامه ای را برای باشگاه 
سپاهان ارسال کرده ولی هنوز مدیران سپاهان نسبت به این نامه واکنشی 
نشان نداده اند  و  باشــگاه مالمو و میرزایی منتظر تصمیم سپاهان در 
خصوص این دعوت نامه هستند. حتی برای بررسی نظر باشگاه سپاهان 
برای این دعوت نامه به باشــگاه ســپاهان رفتیم، اما عنوان شــد هنوز 
تصمیمی گرفته نشده است.باشگاه مالمو یکی از مطرح ترین باشگاه های 
اسکاندیناوی اســت و 8 ملی پوش سوئد در این باشــگاه هستند. این 
پیشنهاد فرصت بسیار خوبی برای بازیکنی مثل میرزایی می تواند باشد .

بازگشت به تیم محبوب 
پس از چهار سال

باشگاه سوئدی به دنبال 
جذب مهاجم سپاهان

   محمدرضا اخباری با پایان دوران خدمت ســربازی اش باید از 
تراکتورسازی جدا شود و به سایپا برگردد. تراکتورسازی به دنبال 
آن است که این دروازه بان را نگه دارد، اما این موضوع با مخالفت 
سایپا مواجه شده است، اما حاال یحیی گل محمدی شخصا برای 
گرفتن رضایت نامه این دروازه بان دســت به کار شده است. او که 
رابطه خوبی با علی دایی دارد، با سرمربی سایپا تماس گرفته و از او 

درخواست کرده اخباری در تراکتورسازی بماند.

یحیی به دایی، رو زد!

درست اســت که اشــکان دژاگه فصل فوتبالی خوبی را پشت سر 19
نگذاشــت و تا امروز فقط در حدود 10 دقیقه برای ولفســبورگ 
بازی کرده اما امسال، به لحاظ مالی سال بدی برای بازیکن سابق 
باشگاه العربی قطر نبوده اســت. آن طور که خبر ورزشی نوشته،  
طبق شنیده ها قرارداد او با العربی حدود 6/۳ میلیون یورو بود! اما 
چون مصدوم شد بازی نکرد. قرارداد دژاگه با تیم آلمانی هم باالی 

2 میلیون یورو است .

ثروتمندی به نام اشکان دژاگه
مدافع چپ فصل گذشته ذوب آهن به گسترش فوالد 

تبریز پیوست.
گســترش فوالد که پس از انتخاب لــوکا بوناچیچ به 
عنوان سرمربی اش در فصل آینده، فعالیت خود را در 
فصل نقل وانتقاالت آغاز کرده است، مهرداد قنبری را 
به خدمت گرفت.قرارداد مدافع چپ فصل گذشــته 

ذوب آهن با گسترش فوالد تبریز دو ساله است.

بازیکن ذوب آهن به گسترش فوالد پیوست

 شورای فنی کشتی آزاد بار دیگر با حمایت از سرمربی جوان تیم ملی، 
نشان داد حواشی اخیر هیچ تاثیری در ثبات و جایگاه او ندارد.

زمانی که سکان هدایت تیم ملی کشــتی آزاد از سوی رسول خادم به 
محمد طالیی سپرده شد، او مسئولیت ســنگینی را بر عهده گرفت و 
مشخص بود باید در این مســیر، فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر 
بگذارد. مســیری که گاهی با پیروزی و شــادی همراه است و گاهی با 
ناکامی و اندوه، اما آنچه مسلم است محمد طالیی به عنوان یک قهرمان 
پیشین و ســرمربی کنونی، یکی از بهترین گزینه های موجود در این 

مسئولیت بود.
در ادامه ایــن راه، توانایی او در نــوع رفتار با اردونشــینان تیم ملی و 
همچنین کوله بار فنی و تجربی او از دنیای قهرمانی کشــتی، توانست 
روند موفقیت این تیم را همچنان حفظ کند. با این وجود او هر از گاهی 
مورد حمله برخی منتقدان هم قرار گرفت و به سایه نشینی فرد دیگری 
در هدایت تیم ملی متهم شد، اما فقط کارش را ادامه داد و بهتر دید در 
عمل، پاسخ منتقدان را بدهد. شاید همین پرهیز از مصاحبه های آتشین 
و صحبت های جنجالی باعث می شد برخی از اهالی کشتی با چاشنی 
تسویه حساب شــخصی به او بتازند و عملکردش را زیر سوال ببرند. در 
این اوضاع و احوال، اما اعضای شورای فنی کشتی آزاد پشت »سر مربی« 

خود را خالی نکرده و همچون روز اول از او حمایت کردند.
منصور برزگر یکی از اعضای شــورای فنی و مرد ســرد و گرم چشیده 
کشــتی ایران با بیان اینکه محمد طالیی یکی از مــردان با اخالق و 

عنوان دار کشتی است به خبرنگار مهر گفت: طالیی به عنوان یک مربی 
متواضع و فروتن و البته باتجربه و فنی، عملکرد خوبی در  هدایت تیم 

ملی داشته که امیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
وی در خصوص برخی حواشــی اخیر در خصــوص اختیارات محدود 
سرمربی تیم ملی نیز گفت: به هیچ عنوان چنین مسئله ای وجود ندارد. 
طالیی اختیار تام دارد و با همکاری و تعامل اعضای کادر فنی توانسته 
تاکنون نتایج خوبی هم کسب کند. ضمن اینکه او همیشه گفته در این 
راه از تجارب و انتقادات سازنده بزرگان کشــتی هم بهره خواهد برد و 

سعی می کند از این نظرات استفاده کند.
برزگر در پایان با اعالم اینکه شورای فنی همچنان از سرمربی تیم ملی 
حمایت می کند، گفت: نقش رســول خادم در رأس امور فدراســیون 
کشتی مشخص اســت و طبیعتا او به عنوان سرمربی پیشین می تواند 
به طالیی مشاوره و یاری دهد، اما طالیی هم یک مربی فهیم و توانمند 
است که می تواند تیمی مدعی و پرستاره را به خوبی هدایت کند. من و 
سایر اعضای شورای فنی همچنان از او حمایت می کنیم و امیدواریم او 

نیز در اجرای برنامه های مدون و بلند مدت خود موفق باشد.
به هر حال محمد طالیی به خوبی می داند برای رسیدن به اهداف خود 
و تیم ملی، راه سختی را پیش رو دارد و باید تلخی های این مسئولیت 
بزرگ را هم مثل شیرینی هایش تجربه کند. تلخی هایی که ممکن است 
او را تا سر حد خالی کردن میدان پیش ببرد، اما او باید بماند و همچون 

همیشه، پاسخ منتقدان را در عمل بدهد.

در حاشیه
مهر تایید بر کارنامه طالیی؛

شورای فنی، پشت »سرمربی« خود را خالی نکرد

قاب روز

با قهرمانی آرسنال و ونگر، رکوردهای جام حذفی انگلیس جا به جا شد.توپچی ها با این قهرمانی، از 
منچستریونایتد پیشی گرفته و با 1۳ عنوان نخست در جام حذفی، رکورددار این رقابت نام گرفتند. 
آرسن ونگر نیز از سال 1996 که به لندن آمد توانسته در طول 21 سال با 7 بار کسب مقام نخست، 
بیش از هر فرد دیگری قهرمان جام حذفی شود. این مربی فرانسوی توانست پس از 97 سال، رکورد 

»جورج رمزی« که با استون ویال به دست آمده بود را بشکند. 

مستطیل سبز

استقالل در آستانه صعود به جمع هشت تیم برتر آسیا 
قرار دارد و نمی خواهد این فرصت طالیی را از دســت 
بدهد. هفته گذشــته در بازی رفت اســتقالل- العین 
در حالی که دو تیم به تســاوی رضایت داده بودند یک 
پنالتی بادآورده به کمک استقالل آمد. استقالل با آن 
پنالتی یک-صفــر العین را برد و امروز با پشــتوانه ای 

ارزشمند پای به دیدار برگشت می گذارد.
برد یک- صفر خانگی، اندوخته مطلوبی در بازی های 
حذفی اســت. اســتقالل اگر در بازی امروز در العین 
دو-یک هم ببازد صعود می کنــد. آبی ها باید قدر این 
فرصت طالیی را بدانند و خود را به جمع هشــت تیم 
برتر آسیا برسانند.درست است که العین در این فصل 
در لیگ امارات چهارم شد و در بازی رفت هم باخته، اما 
اصال نباید این تیم را دست کم گرفت. العین در گروهی 
که ذوب آهن هم قرار داشت اول شد و تیم قدرتمندی 
است. همیشه در آســیا تیمی متفاوت بوده و در سال 

2016 فینالیست لیگ قهرمانان آسیا شد.
هدایــت العین برعهــده زوران مامیچ کروات اســت. 
در کنار عمرعبدالرحمان تکنیکی، مرد ســال آســیا، 
العین چند بازیکن مطرح دیگر هم دارد. کایو، هافبک 
برزیلی العین گلزن قهاری اســت. دانیلو آســپریالی 
کلمبیایی دیگر بازیکن مهم العین به شــمار می رود.
این تیم سال گذشته در همین مرحله یک هشتم نهایی 
 ذوب آهن را حذف کرد ویک بار هم مانع صعود استقالل 

شد؛بنابراین استقالل باید کامال هوشیار باشد.
بازی العین- استقالل آخرین مسابقه استقالل در این 
فصل اســت. این تیم می خواهد پس از یک نیم فصل 

رویایی، پایانی خوش برای خود رقم بزند. 
این پایان اگر با صعود به جمع هشــت تیم برتر آســیا 
همراه شود، باعث می شود تا علیرضا منصوریان برای 

قهرمان کردن استقالل در آسیا برنامه ریزی کند.
منصوریان برای بازی امروز مشکالتی هم دارد و فرشید 
اســماعیلی محروم اســت. به نظر می رسد سرمربی 
استقالل به فکر استفاده از امید ابراهیمی و حتی امید 
نورافکن است. امید ابراهیمی و وریا غفوری مصدومیت 
را پشت ســر گذاشته و آماده بازی  هســتند. از طرفی 
منصوریان به نورافکن گفته کــه خود را از کره جنوبی 

به امارات برساند.
شــاگردان منصوریان تا صعود 90 دقیقه فاصله دارند 
و اگر استقالل از ســد العین بگذرد روزهای تاریخی را 

پیش رو دارد.

استقالل-  العین؛

 پایانی خوش 
در انتظار آبی پوشان
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سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان درباره ارسال دعوت نامه 
باشگاه سوئدی به باشگاه ســپاهان برای جذب رضا میرزایی 
بازیکن جوان این تیــم، اظهار کرد: چیــزی در این رابطه به 
دست باشگاه نرسیده است. من در باشــگاه حضور داشتم و 
دعوت نامه ای بــرای جذب رضا میرزایــی دریافت نکرده ایم 

بنابراین نمی توان در این مورد اظهارنظر کرد.
 مهدی اخوان با بیان اینکه کرانچار اسامی شش بازیکن را به 
ترتیب اولویت برای جذب به باشگاه داده است، گفت: برای هر 

بازیکن نیز چند جایگزین نیز مشخص کردیم که اگر نتوانستیم 
از آن لیست شش نفره بازیکن بگیریم سراغ جایگزین ها برویم.

 وی همچنین درباره اضافه شدن محمود کریمی به کادر فنی 
سپاهان، بیان کرد: کرانچار تنها فهرست بازیکنان را در اختیار 
باشگاه قرار داده و در مورد مربیان صحبتی نکرده است؛ البته او 
پیش از رفتن به کرواسی برای جذب کریمی ابراز تمایل کرده 
بود، اما مذاکره با این مربی بعد از بازگشــت کرانچار به ایران 

انجام خواهد شد.

 اخوان همچنین درباره اینکه گفته می شود شهباززاده از سوی 
باشگاه سپاهان پیشنهاد دریافت کرده به ایسنا گفت: نمی دانم 
این خبرها از کجا در می آید. باور کنید این بازیکن در لیست 
کرانچار نیست. نمی دانم چرا چنین شایعه هایی توسط رسانه ها 
مطرح می شود. من نه آدم سیاسی هستم و نه ترسی از کسی 

دارم اگر بازیکنی در لیست ما باشد آن را تایید می کنم.
 سرپرست ســپاهان در پایان درباره احتمال پیوستن سرور 
جبارف به ســپاهان، بیان کــرد: جبارف تــا االن تلفن ما را 
جواب نداده و نتوانســته ایم با او ارتباط برقرار کنیم. خودش 
 گفته مشــکالت خانوادگی دارد و می خواهد در ازبکســتان 

بماند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان: 

جبارف، جواب تلفن سپاهانی ها را نمی دهد!

بـه نظـر می رسـد کـه امیـر قلعه نویـی بعـد 
از چنـد سـال دور زدن در تیم هـای مختلـف 
فوتبـال ایـران بیـش از هر زمـان دیگـری به 

نیمکـت ذوب آهـن نزدیـک شـده اسـت.
اگر هیئت مدیره باشـگاه ذوب آهـن و در کنار 
آنهـا سـعید آذری، مدیرعامـل ایـن باشـگاه 
بیشـتر از ایـن وقـت را نسـوزانند قـرار اسـت 
که نام سـرمربی ذوب آهـن در لیـگ هفدهم 
فـردا اعـالم شـود؛  البتـه بـر خالف شـایعات 
موجـود، ذوب آهنی ها تاکیـد کرده انـد که به 
جـز مجتبی حسـینی از هیـچ مربـی دیگری 
برنامـه نگرفته انـد و بـه هیچ کس هـم جدی 
فکر نکرده انـد ولی بـا این حـال بعیـد به نظر 
می رسـد که ذوب آهنی هـا دور اندیشـی الزم 
را بـه کار نبرده باشـند و گزینه هـای مختلفی 
را بـرای هدایت تیـم فوتبالشـان در فصل بعد 

بررسـی نکرده باشـند.
 در حـال حاضر مجتبی حسـینی، سـرمربی 
فصـل گذشـته ذوب آهـن نزدیک تریـن فرد 
به نیمکـت این تیم اسـت کـه از چنـد لحاظ 
نسـبت بـه بقیـه گزینه هـا برتـری دارد. اوال 
اینکـه حسـینی در فصـل قبـل سـرمربی 
تیـم بـوده و شـناخت کافی نسـبت بـه همه 
بازیکنـان دارد؛ از طـرف دیگـر او آنچنان هم 
اهل ریخـت و پاش در فصـل نقـل و انتقاالت 
نیسـت و با شـرایط موجـود کنار می آیـد و به 
همین خاطـر بهتریـن گزینـه بـرای هدایت 
ذوب آهـن خواهـد بـود، امـا در صورتی کـه 
طرفیـن بـر سـر مباحـث مالـی بـا یکدیگـر 
توافق نکننـد آن زمـان نوبت به بررسـی بقیه 
گزینه هـا خواهد رسـید کـه به نظر می رسـد 
امیـر قلعه نویـی در سـر لیسـت ایـن اسـامی 
باشـد. قلعه نویـی بعـد از دو سـال موفقی که 

در لیگ هـای نهـم و دهـم در اصفهان پشـت 
سـر گذاشـت و دو عنوان قهرمانی با سـپاهان 
کسـب کرد تا به امـروز تقریبا هر سـال نامش 
بـرای بازگشـت بـه اصفهـان مطـرح شـده و 
این بـار بیـش از هر زمـان دیگری بـه نیمکت 
ذوب آهن نزدیک اسـت. مورد اول اینکـه او از 
تراکتورسـازی جدا شـده و در بیـن تیم هایی 
کـه بـدون سـرمربی هسـتند هیچ تیمـی به 
جـز ذوب آهـن نمی توانـد فرصـت را بـرای 
جاه طلبی هـای او فراهـم کنـد. ضمـن اینکه 
خـود قلعه نویی هـم به خاطـر اینکه بـی تیم 
نماند بـدش نمی آید کـه یک تخفیـف خوب 
به ذوب آهن بدهد و این وسـط تنها مشـکلی 
که ممکـن اسـت کار را به بن بسـت بکشـاند 
سـلیقه نقل و انتقاالتـی امیر قلعه نویی اسـت 
کـه بـا بودجـه ذوب آهـن جـور نخواهـد بود؛ 
البتـه او در فصل گذشـته و بعـد از محرومیت 
اجبـاری تراکتورسـازی در فصـل نقـل و 
انتقـاالت مجبور شـد چنـد بازیکن جـوان را 
به تیم تزریـق کند و دسـت از خریـد نام های 
بزرگ و  پرسـروصدا بردارد و شـاید بتواند این 
رونـد را در ذوب آهـن هـم ادامه دهـد. ضمن 
اینکـه قلعه نویـی از لحـاظ اسـمی نسـبت به 
حسـینی، صاحب نام تر اسـت و تیم رسانه ای 
مخصوص به خـودش را هـم دارد که عملکرد 
او را مثبـت جلوه خواهنـد داد و ایـن می تواند 
به سـود ذوب آهن باشـد؛ البته همه این موارد 
در صورتـی اجرایـی خواهد بود کـه ذوب آهن 
در فـردا  اعـالم کنـد بـا مجتبی حسـینی به 
توافق نهایی نرسـیده اسـت وگرنه در شرایط 
فعلی سـرمربی جوان و با انگیزه ذوب آهن  در 
لیگ شـانزدهم بهتریـن گزینه بـرای هدایت 

تیـم در فصـل بعد هـم خواهـد بود.

رکوردداران جام حذفی انگلیس 
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مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان، از اجرای طرح ربیع القرآن در مساجد این استان همزمان با ماه مبارک 
رمضان خبرداد. حجت االسالم رمضانعلی معتمدی افزود: استقبال از ماه مبارک رمضان، معرفی و تجلیل از چهره های شاخص 
قرآنی، تالوت قرآن، جزءخوانی روزانه، تفسیر قرآن و برنامه های قرآنی در قالب طرح ربیع القرآن، توسط کانون های فرهنگی 
و هنری در مساجد استان اصفهان اجرا می شود. وی بیان کرد: طرح خادمان 
قرآنی، برگزاری مسابقات قرآن، خوشنویسی آیات قرآن، مسابقه نقاشی با 
محوریت آیات قرآن ویژه کودکان، اجرای تئاتر و سرود و برگزاری محافل انس 
با قرآن کریم نیز در طول سال به ویژه در ماه مبارک رمضان توسط کانون های 
مساجد انجام می شود. مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان 
تصریح کرد: طرح ربیع القرآن به دلیل ارتباط قــرآن و ماه مبارک رمضان 
انتخاب شده که در اجرای این طرح، دستگاه های اداری به ویژه صدا وسیما 

همکاری دارند.
وی گفت: برنامه ریزی و اجرای برنامه های قرآنی در کانون های مساجد، 
استفاده از ظرفیت های هر منطقه در اجرای برنامه مشترک قرآنی و شناسایی و تکریم فعاالن قرآنی به منظور ترغیب برای 

حضور در برنامه های قرآنی مساجد، از اهداف و برنامه هایی است که در راستای طرح بهار قرآنی دنبال می شود.

تکمیل ظرفیت 4500 نفره حج اصفهان رو به پایان است
مدیر حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه ظرفیت استان اصفهان برای اعزام کاروان به حج 
4500 نفر بوده است، گفت: متقاضیانی که هنوز نسبت به ثبت نام اقدام نکرده اند، باید هرچه 

سریع تر به دفاتر خدماتی، مراجعه و در تکمیل ظرفیت کاروان ها ثبت نام کنند.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح ربیع القرآن در مساجد استان اصفهان

مدیر منطقه ۶ شــهرداری اصفهان، از تکمیل ساماندهی گلستان شهدا 
خبر داد.

منصور نجفی اظهار کرد: ســاماندهی گلســتان شهدا هر ســاله در ماه 
مبارک رمضان به منظور ارتقای خدمات به زائــران و اجرای برنامه های 
مذهبی فرهنگی انجام می شود. وی افزود: در این راستا و به دنبال ساماندهی 
گلستان شهدا، گلکاری این مجموعه به منظور ایجاد نشاط در بین زائران 
انجام شد. مدیرمنطقه ۶ شهرداری اصفهان، با اشاره به اجرای برنامه های 
مذهبی در گلستان شهدا گفت:  هرشب ساعت ۱۱ دعای پرفیض ابوحمزه 
در خیمه گلستان شهدا بر گزار می شود؛ از این رو نظافت گلستان شهدا در ۲ 

شیفت توسط نیروهای خدمات شهری منطقه انجام می شود.
نجفی با اشاره به دیگر پروژه های عمرانی منطقه عنوان کرد: عملیات اجرایی 
مجموعه فرهنگی خانه علوم در خیابان سعادت آباد با مساحت ۸00مترمربع 

و هزینه ۲ میلیارد تومان در سال جاری انجام می شود.

مدیر منطقه ۱4 شهرداری اصفهان اظهارکرد: سال گذشته 5 میلیارد 
تومان آســفالت در منطقه ۱4 پخش کردیم؛ امســال هم 5 میلیارد و 
500میلیون تومان برای روکش آسفالت معابر این منطقه در نظر گرفته 

شده است.
علی شمسی تصریح کرد: پیمانکاران اجرای نهضت آسفالت فعالیت خود 
را آغاز کرده اند تا نقاطی که در این منطقه نیاز به آسفالت دارد را از این 

طرح بهره مند کنند.
مدیر منطقه ۱4 شــهرداری اصفهان، در ادامه به آزادســازی خیابان 
محوری اشاره کرد و گفت: آزادسازی این خیابان به صورت تدریجی انجام 
می شود و همکاری مردم باعث تســریع در عملیات اجرایی آن خواهد 
شد. وی یادآور شد: در بودجه امسال اعتبارخوبی برای آزادسازی خیابان 
محوری پیش بینی شده است. شمس همچنین از کلنگ زنی ۳ ورزشگاه 

سرپوشیده این منطقه در تیرماه سال جاری خبر داد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، به استناد روایاتی، از خیران به عنوان سفیران و کارگزاران خدا در زمین 
نام برد و گفت: خیران عزیز باید خداوند را شاکر باشــند که این توفیق کارگزاری شامل حالشان شده و تالش کنند که 

قدمی را جز برای رضای الهی برندارند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد روز گذشته در مراسم آغاز توزیع بن ارزاق 
نیازمندان توسط خیریه امام محمد باقر)ع(، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک 
رمضان افزود: بر اساس روایات، انجام هر کار، اهلی دارد و اگر توسط عده ای 
ترک شــود، اهل آن می آیند و آن را انجام می دهند و آن کار بر زمین نمی 
ماند. وی افزود: نباید برای بر زمین ماندن کار خیر غصه بخوریم؛ بلکه اگر در 
جرگه خیران نیستیم، باید نگران شویم. عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح 
کرد: رسول خدا )ص( می فرمایند خدا بندگانی روی زمین دارد که مردم در 
حوایج شان به آنها مراجعه کنند؛ اینها سفیران و کارگزاران خدا بوده و از عذاب 

خدا در امانند.
آیت ا... طباطبایی نژاد به روایتی از امیر المومنین )ع( اشاره کرد و افزود: اگر کسی برای حاجتی به شما مراجعه کرد و شما 

او را پیش کس دیگری فرستادید، بدان درست فکر کرده ای؛ چون تو اهل این خیر نبودی.

امام جمعه اصفهان:

 خیران، سفیران و کارگزاران خدا در زمین هستند

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان بــه عنــوان پایتخــت هنر و 
فرهنگ جهان اســالم، همــواره محل رفت و 
آمد چهره هــای هنری فرهنگی بــوده و برنامه هــای فرهنگی 
متنوعی در طول ســال، در شهر جاری اســت. فصل بهار و ماه 
اردیبهشــت، فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان سیر و 
سفر کنید. از کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های 
عکس و نقاشــی و برگزاری نشســت های مختلــف، هرچیزی 
بخواهید در این شــهر دیدنی برای تان مهیاســت. بــا ما همراه 
 باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

نمایشگاه عکس  اصفهان در آلبوم های 
کاخ سعد آباد

زمان: ۶ الی ۱۱ خردادماه – ساعت 9 الی ۱9
مکان: کتابخانه مرکزی

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان:

ساماندهی گلستان شهدا 
به پایان رسید

مدیر منطقه 1۴ شهرداری اصفهان:

آزادسازی خیابان 
محوری، تدریجی است

ویژهاخبار

شهرداری

 مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
شهروندان باید برای جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه ای، نکات ایمنی 

و پیشگیری را آموزش ببیند.
بهزاد بزرگزاد افزود: درهمین راستا نکات ایمنی برای جلوگیری از بروز 
حادثه، بین نماز ظهر و عصر درمســاجد مناطق ۱5گانه شهرداری و 

مساجد بازارها به شهروندان آموزش داده می شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
گفت: همچنین تعدادی بروشور با موضوع رعایت نکات ایمنی بین 

شهروندان توزیع می شود.
بزرگزاد با اشاره به دیگر برنامه های آموزشی سازمان گفت:  کالس های 
آموزشی برای کودکان در ایستگاه ۱۱ آتش نشانی در پل درچه، همراه 

با اجرای نمایش های عروسکی و برنامه های شاد برگزار می شود.

در ماه مبارک رمضان صورت می گیرد؛

آموزش نکات ایمنی درمساجد

زاینده رود

در شهر

به منظور کاهش تخلفات درشهر؛

پارکینگ ها هوشمند می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: از ۱۱0 
پارکینگ شهر اصفهان، 4۲ پارکینگ )۳5 درصد از کل پارکینگ ها( 
در اختیار مدیریت شهری است؛ اما از لحاظ ظرفیت حدود ۷0درصد 
ظرفیت پارکینگ های کل شــهر توســط مدیریت شهری طی ۲ 
دهه اخیر احداث شده است. علیرضا صلواتی ادامه داد: ۸0 درصد 
پارکینگ هایی که در اختیار مدیریت شــهری قرار دارد، به صورت 
طبقاتی اســت. معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: سعی کردیم پارکینگ های تحت نظارت شهرداری 
هوشمندسازی شوند؛ بدین معنا که با اســتفاده از اصفهان کارت 

هزینه ها دریافت شود تا بتوانیم تخلفات را به حداقل برسانیم.
وی اضافه کرد: در پارکینگ های متعلق به مدیریت شهری، تالش 
شده در مقابل هزینه ای که از شــهروندان دریافت می شود صورت 
حســاب در اختیار آنها قرار دهیم. معاون حمــل و نقل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان، با اشــاره به این موضوع کــه ارتقای کیفیت 
پارکینگ ها مدنظر اســت، عنوان کرد: رضایت مندی شهروندان از 
پارکینگ های در اختیار مدیریت شهری افزایش پیدا کرده و سعی 
کردیم خدمات را به روز رسانی کنیم. صلواتی بیان کرد: سال گذشته 
بیش از یک میلیارد تومان صرف بهینه سازی پارکینگ ها از جمله 
روشنایی، آسانسورها، سرویس های بهداشتی، خط کشی، تابلوها و 

عالئم شد و امسال نیز این اقدامات در حال انجام است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان، از اعزام 
400 کارشــناس انتظامی به محافل مردمــی در قالب اجرای 
طرح ضیافت رمضانی، بــا هدف ارائــه آموزش های همگانی 

چهره به چهره در ماه مبارک رمضان خبر داد.
سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار داشت: با فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان و حضور گســترده نمازگزاران و روزه داران در مساجد، 
تکایا، حسینیه ها و پایگاه های فرهنگی و مذهبی و کرسی های 
تالوت قرآن، پلیس هم ســعی می کند از این فرصت برای ارائه 

آموزش های چهره به چهره به مردم استفاده کند.
وی افزود: به همین منظور طرح ویژه ضیافت رمضانی همزمان 
با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، توسط این معاونت در محافل 

مردمی به اجرا گذاشته شده است.
 برپایی جلسات پرسش و پاسخ توسط کارشناسان 

انتظامی
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان بیان کرد: در این 
طرح، بیش از 400 نفر از کارشناسان انتظامی شامل معاونان 
پلیس، رؤســای کالنتری ها، کارشناسان و مشــاوران در بین 
نمازهای ظهر و عصر مساجد و همچنین سایر محافل مردمی 
این ایام، مطالب آموزشــی درخصوص روش های پیشگیری از 
جرایم و آســیب هایی را که امروزه گریبانگیر خانواده هاست، 
ارائه کرده و در پایان با برپایی نشســت پرســش و پاسخ، پای 
صحبت های مردم نشسته و به مشکالت آنان رسیدگی می کنند.

سرهنگ کریمی با بیان اینکه طرح مذکور طی سال های گذشته 

بسیار مورد اســتقبال مردم قرار گرفته است، گفت: مسئوالن 
هیئت امنای مساجد به منظور پیگیری و هماهنگی الزم برای 
حضور مسئوالن انتظامی در مسجد خود، می توانند به کالنتری 
محل مراجعه کنند یا با اداره آمــوزش همگانی این معاونت به 

شماره تلفن ۲۱۸۳00۲ تماس بگیرند.
خدمات ویژه مرکز مشاوره آرامش

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، همچنین 
از ارائه خدمات ویژه مرکز مشــاوره آرامش این معاونت و واحد 
مشاوره تمام کالنتری های استان در ایام ماه مبارک رمضان خبر 
داد و بیان داشت: شهروندان می توانند بدون پرداخت هیچ گونه 

هزینه ای و بدون نوبت قبلی، از این خدمات بهره مند شوند.
برخورد قاطع با سوداگران مرگ

سرهنگ کریمی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران 
مرگ و قاچاقچیان مواد افیونی برخورد قاطع و قانونی می کند و 

اجازه جوالن و سرکشی به آنها نمی دهد.
درخواست مردم از پلیس: حفظ امنیت با قاطعیت

بهروز سلطانی، شهروند 5۱ ساله اصفهانی گفت: در بسیاری از 
مناطق اصفهان امنیت برقرار است و کمتر کسی جرأت می کند 
نظم شهر را به هم بزند؛ اما برخی جوانان چه به صورت خواسته 
و چه ناخواسته اشتباهاتی مرتکب می شوند که باعث خدشه دار 

شدن آرامش مردم می شود.
وی ادامه داد: این جوانان با حضور در پارک ها و محل های پر رفت 
و آمد برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد می کنند؛ حتی در ماه 

مبارک رمضان نیز برخی ها شرم نمی کنند و رفتارهای نامناسبی 
دارند، ما  از پلیس و نیروهای کارشناس انتظامی تقاضا داریم در 
این ماه بیشتر از همیشه حواسشان به مردم باشد و با خاطیان 

برخورد قاطع داشته باشند.
مریم سلطانی هجده ســاله، دختر بهروز ســلطانی، در مورد 
برخورد پلیس با خاطیان گفت: با حرف پدرم موافق هســتم؛ 
انتظار ما برخورد جدی با مجرمان اســت اما نه برخوردی که 
منجر به زد و خورد شود. از ماموران انتظامی خواهش می کنم 
مجرمان را فقط دستگیر و در جای مناسب خود مجازات کنند؛ 
 چون کتک کاری در مأل عــام، تاثیر بــدی روی مردم خواهد 

داشت.
برخورد پلیس با روزه خواری در خودرو

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گفت: روزه خواری در خودرو ممنوع بوده و در صورت 
مشاهده ، ماموران پلیس با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.

ســرهنگ رضا رضایی اظهــار داشــت: باتوجه بــه افزایش 
حجم ترافیک شــهری در ســاعات قبل از افطــار، طرح ویژه 
ترافیکی این پلیس از روز شــنبه در هســته مرکــزی و نقاط 
پرتردد شــهر اصفهان به اجرا در آمد و ماموران به روان سازی 
ترافیک و تســهیل در عبور و مرور مــردم می پردازند تا مردم 
 هرچه بهتــر از فیوضات معنــوی این ماه پربرکــت بهره مند

 شوند.
خودرو، حریم خصوصی افراد نیست

سرهنگ رضایی با بیان اینکه خودرو حریم خصوصی محسوب 
نمی شــود، روزه خواری علنی در خــودرو را ممنوع اعالم کرد 

و گفت: در صورت مشاهده 
هرگونــه روزه خــواری در 
خودروها، مامــوران پلیس 
برابــر قانــون بــا متخلفان 

برخورد خواهند کرد.
رییس پلیس راهور استان، 
از برخورد قانونی با رانندگان 
و سرنشــینان خودروهایی 
خبــر داد که بــا رفتارهای 
هنجارشــکنانه از قبیــل 
بدپوششی، ســگ گردانی و 
آلودگی صوتــی، حرمت ماه 
مبارک و ســایر روزه داران را 

نگه نمی دارند.
دودی  شیشــه 
جریمه  و  اتومبیل هــا 

50هزار تومانی
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان، به اعمال قانون خودروهای دارای شیشه دودی اشاره 
کرد و گفت: براســاس قانون رســیدگی به جرایم و تخلفات 
رانندگی، استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین 
قابل تشخیص نباشد، جرم محسوب شده و متخلفان با جریمه 

500 هزار ریالی روبه رو خواهند شد.

طرح ضیافت رمضانی؛ میهمان نصف جهان
با مسئوالن

استاندار اصفهان در کارگروه اشــتغال استان، با اشاره به 
اجرای طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار توســط 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اظهار داشت: در این طرح 
به کار آموزان در محیط واقعی کار، آموزش های مرتبط 

شغلی ارائه می شود.
رسول زرگرپور با بیان اینکه اهداف و محدوده  این طرح 
مشخص  شده و عمدتا در ارتباط با اصناف فعالیت می کنند، 
افزود: این طرح درگذشته نیز به نام طرح استاد شاگردی به 
اجرا درمی آمد که با اصالحاتی، در طرح جدید با نام طرح 
مهارت آموزی در محیط واقعی کار اجرا می شود. استاندار 
اصفهان با اشــاره به اینکه این طرح برای محدوده  سنی 
۱5 سال به باال اجرا می شــود، افزود: برای افرادی که به 
نحوی از تحصیل بازمانده اند، زمینه ای فراهم می شود که با 
سیستم استاد شاگردی برای ورود به بازار کار آماده شوند 
و آموزش دهندگان نیز ملزم نیستند آنها را به کار گیرند. 
وی تصریح کرد: این طرح نه تنها در حوزه  آموزشی بلکه 
در بخش اشــتغال نیز می تواند به نحوی ورود پیدا کند. 
زرگرپور با بیان اینکه نقطه نظرات مختلفی برای اجرای این 
طرح وجود دارد، افزود: با اجرای این طرح به مرور مشکالت، 

برطرف و طرح کامل تر خواهد شد.
وی بر تشکیل کمیته های مهارتی و اجرایی در چارچوب 
مشخص شــده تاکید کرد و افزود: این کمیته ها باید هر 
ســه ماه یک بار گزارشــی را به کارگروه اشتغال استان 
 ارائه کنند تا نقاط ضعف و قــوت و میزان موفقیت طرح 

مشخص شود.
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه این طرح متناسب با 
مسائل اشتغال و آموزش های فنی و حرفه ای استان است، 
گفت: می توان از تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه 

استفاده کرد و آن را به بهترین شکل به اجرا درآورد.
وی در ادامه به طــرح ملــی کارورزی دانش آموختگان 
دانشگاهی اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح هنوز ابالغ 
نشده است و به همین دلیل فرصت برای ارائه  نقطه نظرات 

و پیشنهاد ها به سازمان فنی و حرفه ای وجود دارد.
زرگرپور خاطرنشــان کرد: به نظر می رســد هر دو طرح 
ازجمله طرح هایی باشند که می توانند بخشی از مسائل و 

معضالت بخش اشتغال استان را مرتفع کنند.
وی با اشــاره به گزارش ارائه شــده درخصوص عملکرد 
بانک های عامل در تخصیص اعتبارات تبصره ۲۶ قانون 
بودجه ســال 95 کل کشــور ویژه  مددجویان نهادهای 
حمایتی )کمیته امداد و بهزیستی(، اظهار داشت: زمانی 
که بودجه ای در شورای اشتغال به تصویب می رسد و به 

بانک ها ابالغ می گردد، باید بدون تغییر اجرایی گردد.

استاندار اصفهان:

طرح  ملی مهارت آموزی، مشکالت 
اشتغال را برطرف می کند

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان خبر داد:

 احداث مجموعه فرهنگی، ورزشی
و فضای سبز در خیابان گلستان

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان اظهارکرد: با توجه به اینکه لکه های 
فضای ســبز متعددی در طرح تفکیکی دیده شده بود، شهرداری 
تصمیم گرفت لکه ها را تجمیع و نســبت به احداث فضای سبزی 

بزرگ اقدام کند.
علی اصغر شــاطوری از احــداث مجموعه فضای ســبز، فرهنگی 
و ورزشی در خیابان گلســتان ســخن به میان آورد و ادامه داد: با 
توجه به تفکیک های انجام شده، کاربری های ورزشی و فرهنگی، 
مشخص و سال گذشــته قراردادی با هزینه ای بیش از 5 میلیارد 
تومان با پیمانکار منعقد شــد و پیمانکار با تجهیز کارگاه، نســبت 
به احداث مجموعه آغاز بــه کار کرد. مدیر منطقه ۷ شــهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در حــال حاضر فضای فرهنگی این مجموعه 
که حدود ۲400مترمربع زیربنا دارد و فضای ورزشی آن که با توجه 
به ســالن های ورزشــی متعدد ۲500 مترمربع فضادارد، عملیات 
سفت کاری آن به اتمام رسیده و پیمانکار وارد مراحل نازک کاری این 
دو پروژه شده است. وی ادامه داد: همزمان با این فضاها، مجموعه 
پارک ۱۷هزار مترمربعی در حال احداث اســت که مجموعه بسیار 

زیبایی در این منطقه خواهد بود.

در قاب شهر

در ماه مبارک رمضان مردم روزه دار به آرامش و آسایشی نیاز دارند که در سایه آن بتوانند روزه بگیرند 
و هنگامی که در محافل عمومی حضور پیدا می کنند، با دغدغه ای روبه رو نشوند که این آرامش توسط 

نیروهای انتظامی امکان پذیر خواهد بود.

براساس قانون 
رسیدگی به جرایم 

و تخلفات رانندگی، 
استفاده از شیشه 
دودی به نحوی که 
راننده و سرنشین 

قابل تشخیص 
نباشد، جرم 

محسوب می شود

مراسم جزء خوانی قرآن کریم در حسینه رضوی اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2149 | May 29, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



37
16

32
12

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان:
خدایا روزی کن مرا در آن روز، هوش وخودآگاهى را ودور بدار مرا 

در آن روز از نادانى وگمراهى.
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یادداشت

خداوند متعال در قالب دين اسالم به عنوان نسخه نهايي اديان الهي، 
فرصت هاي نابي را براي ارتباط بندگانش با خود، در اختيار آنان قرار 
داده است. با نزديک شدن به ماه مبارک رمضان الزم است هر چه 
بيشتر خود را براي استفاده از اين فرصت ناب مهيا سازيم. در ادامه 

اين مطلب را مي خوانيم:
حضور دائم در میهمانی 

بسياری از افراد هيچگاه وارد ضيافت الهی نمی شوند. به عنوان مثال 
با وجود برخورداری از شرايط روزه گرفتن، روزه نمی گيرند يا اينکه 
از روزه گرفتن فقط گرسنگی و تشنگی اش را درک می کنند؛ در 
ائُِم بِِصَياِمِه  حالی که حضرت زهرا )س( می فرمايند: َما يَْصَنُع الصَّ
إَِذا لَْم يَُصْن لَِسانَُه َو َسْمَعُه َو بََصَرُه َو َجَواِرَحه ؛ روزه  داری که زبان و 
گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه  اش به چه کارش 
خواهد آمد. )دعائم االسالم، ج ۱، ص ۲۶۸( مهم ترين کاری که بايد 
نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشــيم آن است که سعی کنيم 
پس از ورود، حضوری دائمی در اين ميهمانی داشته باشيم. در اين 

صورت تنفس ما هم عبادت خواهد بود.
عملگرایی

عباداتی همچون نماز، تالوت قرآن، صدقه و ... ارزش و پاداشــی 
بسيار بيشــتر از مواقع ديگر دارند. رسول خدا)ص( می فرمايند: و 
هر کس در آن، نماز مستحبی بخواند، برای او دوری از آتش، نوشته 
می شــود و هر کس واجبی را در آن ادا کند، پاداش کسی را دارد 
که هفتاد واجب را در ماه های ديگر، ادا کرده اســت؛ و هر کس در 
آن بر من زياد صلوات بفرســتد، خداوند در روزی که وزنه اعمال، 
سبک می شود، وزنه اعمال او را بيفزايد؛ و هر کس در آن، آيه ای از 
قرآن تالوت کند، پاداش کسی را دارد که در ماه های ديگر، ختم 
قرآن کرده است. )شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا )عليه السالم(، 
ج۱، حديث ۵۳( خالصه اينکه؛ بايد بر کيفيت )نشاط و اخالص( و 

کميت عبادات بيفزاييم.
خواستن از او...

نکته کليدی در رابطه با اين ماه عزيز، درخواست از ميزبان بزرگ 
آن است. دعاها در اين ماه مستجاب است. بايد همه خيرهای مادی 
و معنوی و دوری همه شرور را از درگاه خداوند متعال درخواست 
کنيم. استفاده از دعاهای فوق العاده ای که برای اين ماه نقل شده 

مزيد بهره خواهد بود.

حال خودمان را عوض کنیم
شــايد نتوانيم تمام قرآن را در مــاه مبارک تالوت 
کنيم، اما برای خودمان قراری بگذاريم که به اندازه 
توان  در قرآن تدبر کنيم. اگر از خداوند توقع داريم 
ما را و همه کم و کاســتی هايمان را ببخشد، ما هم 
بايد ببخشــيم. خودمان را مقيد کنيم که دلمان را 
بتکانيم و هيچ کينه ای نســبت به مومنان نماند و 

دشمنی هايمان رنگ و بوی خدايی داشته باشد.
افطاری های دورهمی 

کســی که مومنی را افطاری دهد، کفاره يک سال 
گناه او شمرده می شــود و کســی که دو مومن را 
افطاری دهد، بر خداوند اســت که او را وارد بهشت 

سازد.
افطاری دادن در کنار روزه داری در تابســتان کار 
سختی است. کاش بتوانيم دســته جمعی ديگران 
را به افطار دعوت کنيم. مثال يک قرار خانوادگی در 
خانه پدری بگذاريم و هر کدام از ما مسئوليت بخشی 
از يک افطار ساده را برعهده بگيريم. مثال يکی سوپ 
را آماده کند، ديگری غذای ساده ای بپزد و ديگری 
ســفره را آماده کند و به تميــزکاری خانه بپردازد. 
با ايــن روش می توانيم چند وعده ســفره افطار را 

بگشاييم و سختی کار هم کمتر می شود.
بگذاريم وعده افطار به بچه ها بيشتر خوش بگذرد و 
در برابر شيطنت هايشان صبورتر باشيم. در حديث 
نبوی آمده اســت:»هر کس کودک گريان خود را 
راضی کند تا آرام شود، خداوند از بهشت آن قدر به 

او می دهد تا راضی شود.«
بهتر است در ميهمانی های افطاری يا برای سرگرم 
کردن بچه ها از قبل فکری کنيم يا آســتانه تحمل 
خود را نسبت به شيطنت هايشان باال ببريم. بگذاريم 
در ماه مبارک رمضان، حال و هوای خوب ميهمانی 
خدا را اهــل خانواده مان تجربه کننــد. بگذاريم ما 
سفره اين ماه شريف را برای خانواده مان پهن کنيم 
و با مهربانی به  ديگران، طعم مغفرت خدا را بهتر و 

بيشتر لمس کنيم.

مهارت زندگی

باغ 
کاغذی

کتاب »اخالق روزه« شــامل خطبه ها و پیام های دینی، اثری 
از امام موســی صدر با ترجمه» عطاءا... افتخاری« می باشد که 
موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موســی صدرآن را چاپ کرده 
است.  روزه آداب و شــرایطی دارد که روزه دار برای قبولی روزه 
خود ناگزیر است که این شرایط را رعایت کند و روزه داران واقعی 
همواره تالش می کنند تا در کنار رنج گرسنگی و درک فقرا به 
رعایت اخالق انســانی بپردازند و به نوعی اخالق متعالی را در 
خود نهادینه کنند، اما برای آگاهــی از اخالق متعالی ناگزیر به 
کسب آگاهی هستند که در این زمینه مطالعه کتاب های خوب و 

موضوعی می تواند آنها را در رسیدن به این هدف آرمانی و انسانی 
یاری دهد. کتاب اخالق روزه امام موسی صدر یکی از کتبی است 
که می توان در ایام فرخنده رمضــان در کنار عبادات به مطالعه 

آن پرداخت.
  نویســنده در این اثر به مطالبی چون روزه، تمرین جهاد، شأن 
امت و سرنوشــت او، اخالق پیروزی، زکات فطر، پس از عید، از 
تولد و حضور، از بودن و غیاب می پردازد و در صدد است برخی از 
 دیدگاه ها و تجربیات معرفتی  خود را در پیوند با روزه، منعکس

 کند.

اخالق روزه 

چگونه  خانه  مان حال و 
هوای ماه رمضان بگیرد؟ )3(

  راه هایی برای استفاده از
 برکات ماه رمضان

جدول شماره 2149

افقی
۱- کتابــی که ســخنان حضرت علــی)ع( در آن 

گرد آوری شده - آبی پوشان لندن
۲ - راحت،آسايش- صدا، وحی- جمع درس

۳- کاله انگليسی- حيوانی که دردقيقه فقط ۲7 بار 
قلبش می زند- ثروت

4- عربــی )هدايت می کند(- بــه معنای خرس- 
هوای نفس

۵- هوايی که در يک صبح ســرد ايجاد می شود- 
فارسی مستر- از لوازم کشــاورزی برای درو- نام 

نوعی ميوه
۶- دســتگاه تنفســی انســان- نوعی ســبزی- 

بيمار،ناخوش
7- سقف- باال- موتور به انگليسی- ناخن حيوانات

۸- صدای گوسفند- متضاد غريبه- وکيل
9- آرامش نا تمام- طال-  معموال بچه ها می خورند

۱0- ساق شکسته- بخشيدن،دادن- صدا،بانگ
۱۱- جای روييدن علف-کو چک تر از دروازه -زياد

۱۲- حيوان اهلی که شير می دهد- خداحافظی- 
)تو( به عربی

۱۳- وسيله ای که ورزشکاران با آن پرواز می کنند- 

گريه و ...- نام نوعی پرنده  درهم ريخته
۱4- دختر به عربــی- نام رودی در عــراق- مايه  

حيات 
۱۵-نام يکی ازماه های شمسی- دست- نام

عمودی
۱- يکی از ســياره های منظومه  شمســی- جمع 

طبيعت-حيوان وحشی
۲- قسمت داخلی زمين-کسی که شعر می گويد-

گالن در هم ريخته
۳- هوا- نام شــهر مذهبی در سوريه- اکثر خيابان 

های شهر اين چنين است
4- جمع دوا- جنگلی در کشور برزيل

۵- بازی و تفريح کردن- جامه  پا - حرف درد
۶- بر عکس، بر گردان- آپديت

7- مايعی که در رگ هــای لنفی جريان دارد- نام 
رشته کوه- متضاد گرفتن

۸- نام شرکتی معروف توليد کننده لوازم ورزشی- 
چيزی که خلبان با کمک آن فرود می آيد

9- قوت ...)غذای هميشگی(-شهری زلزله ديده- 
من ...را دوست دارم

۱0- قله ای در شمال تهران- مفرد اجداد

۱۱- انبردست نوک تيز- تضاد اواخر
۱۲- کلمه  پرسشــی-پايان تحصيالت راهنمايی-

پايان،آخر
۱۳- اگر از آخر بخوانيم هلول می شود-پيچيده ، 

دور هم انداخته
۱4- مايونزش سفيده- صفحه الکترونيکی- از لوازم 

آشپزخانه- قرض
۱۵-يکی از تيم های انگليســی- اگــر آن را دو بار 

تکرار کنيم به معنای پدر می شود.
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اين جـزء، آيـات ۲۵۳ تا آخـر سـوره مبارکـه بقـره و از آيه 
اول تـا 9۲ سـوره مبارکـه آل عمـران را در بر مـی گيرد که 
هـر دو سـوره مدنـی هسـتند. در آيـات ابتدايی ايـن جزء، 
بـا آيـه الکرسـی مواجـه مـی شـويم . کرسـی در لغـت بـه 
معنای صندلـی و در اصطـالح به معنای تسـلط بر جزييات 
حکومت اسـت. منظور از عبارت » وسع کرسـيه السماوات 
و االرض« اجرای حکومت خداوند در تمام جزييات آسـمان 
و زمين اسـت. اعتقاد به اين مسـئله باعـث دوری از هرگونه 
شـرک، ريا و دلبسـتگی و وابسـتگی بـه غيرخدا می شـود. 
در آيـات بعدی، اشـاره بـه زنده کـردن مردگان می شـود و 
در اين رابطه از داسـتان جنـاب عزيز و حضـرت ابراهيم)ع( 
اسـتفاده مـی فرمايـد. سـوره بقره بـا آيـه »آمن الرسـول« 
پايـان مـی يابد کـه بـه قـول عالمـه طباطبايـی)ره( جمع 
بندی مفاهيم کل سـوره اسـت. بر اسـاس تفسـير الميزان، 
غرض سـوره آل عمران دعوت مومنين به توحيـد کلمه در 
دين و صبر و ثبات در مسـير آن و روش مواجهه با دشمنان 
اسـت. در آيـات فراوانـی از ايـن سـوره سـخن از احتجـاج 

دربرابـر اهـل کتاب يعنـی يهود و مسـيحيت آمده اسـت.
جرعه ای از آیات امامت و والیت:

منظـور از عبـارت » الراسـخون فی العلـم« در آيه 7 سـوره 
آل عمران طبـق روايات فـراوان، اهل بيت )ع( هسـتند که 
به تأويل همـه آيات قرآن آگاهنـد. )کافـی، ج ۱، ص ۲۱۳( 
آيه ۶۱ اين سـوره مسـيحيان نجران را به مباهله دعوت می 
کند. طبق دسـتور اين آيه، پيامبر )ص( به عنوان پسـرانش 
حسـنين )عليهماالسـالم( به عنوان زنان تنها حضرت زهرا 
) سـالم ا... عليهـا( و به عنـوان نفس خودحضـرت علی )ع(

را به همراه بـرد. آيـه 49 اين سـوره، واليـت تکوينی يعنی 
قـدرت تصرف ولـی خـدا در عالـم هسـتی بـه اذن خداوند 

و آيـه ۵0 واليـت تشـريحی يعنـی حـق قانون گـذاری 
حجت الهی از سـوی خدا را اثبات می کنـد. از مصاديق 
واليـت تکوينی در آيه 49 جان بخشـيدن به جسـم بی 
جان، شـفای بيمـاران العـالج، زنده کـردن مـردگان و 

خبر دادن از پنهـان زندگی مردم اسـت.
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت:

آيه ۱۳ سـوره آل عمران به مقابله گروهـی از رزمندگان 
راه خـدا با کفـار اشـاره مـی فرمايـد کـه خداونـد در اين 
جنـگ )ظاهرا جنـگ بدر( لشـکر مومنيـن را در چشـم 

کافران دوبرابر نشـان داد تا روحيه دشـمنان ضعيف شود و 

اين گونه مومنين را ياری فرمـود. اين يک نمونـه از امدادهای 
غيبی رزمنـدگان اسـالم در قرآن کريم اسـت.

اقتصاد اسالمی در قرآن: 
آيه ۲۶۱ سـوره بقره، انفاق مال در راه خدا را به کاشـتن دانه ای 
تشـبيه می کند که از آن 7 خوشـه می رويد که هرکدام ۱00 
دانه دارد، يعنی 700 برابر می شـود، آيه بعد شـرط اين پاداش 
را در پی نداشتن منت و آزار می داند. اهميت و آثار انفاق در راه 
خدا، لزوم نوشـتن قرض ها و همچنيـن معرفی ربا بـه عنوان 

اعالن جنگ با خدا و رسـول، در اين جزء بيان شـده اسـت.
) منبع: اتحاديه تشکل های قرآنی خمينی شهر(

برگزیده ای از مفاهیم جزء 3 قرآن کریم

کشور چين يکی پر جاذبه ترين کشــورهای جهان برای گردشگران خارجی 
محسوب می شــود. عالوه بر مناظر بکر و زيبايی که اين کشور از آن برخوردار 
است، گاهی با ساخت وسايل يا مکان هايی عجيب، توجه گردشگران خارجی را 

به کشورشان جلب می کنند. 
تصاويری که به تازگی منتشر شده است يکی از ابتکارات عجيب مردم چين را 
نشان می دهد. آنها به جای ساخت پل روی يک دره وحشتناک، از وسيله ای 
عجيب شبيه به يک تله کابين استفاده می کنند. اين تله کابين قفس مانند در 
سال ۱999 در ارتفاع چند صد متری رودخانه »جين شا « در شرق استان سی 
چوان چين ساخته شده است. ساکنين محلی »ليانگ شان« برای رفتن به »يو 
ن نان« استان مجاور منطقه سکونت خود، از اين تله کابين استفاده می کنند. 
اين وسيله عجيب به آنها کمک می کند تا راهی را که بايد يک روز تمام بپيمايند 
فقط در عرض چند دقيقه طی کنند. اين افراد محلی از اين وسيله عالوه بر رفت 

و آمد، برای حمل بار نيز استفاده می کنند. 

 ابتکار عجیب چینی ها 
به جای طی مسافت زیاد 

وقتی متيو اســتنفورد در سال 
۱9۸۸ بــه دنيا آمد، بــه پدر و 
مادرش ارنســت و آنيکه گفته 
شد که او تنها چند ساعت زنده 
خواهد ماند. متيو به علت کمبود 
اکســيژن و عــوارض زايمان با 
معلوليت شــديد به دنيا آمد. او 
نسبتا نابينا و فلج بود و تنها چند 
کلمه می توانست صحبت کند. 
بااين حال ۱۱ سال زندگی کرد 
و در سال ۱999 به خواب ابدی 

فرو رفت.
در ســال ۲000، ارنست برای 

اينکه قبر متيو را به يک مکان شاد تبديل کند، يک مجسمه به ياد شجاعت 
پسر جوانش ساخت. اين مجســمه الهام بخش متيو را در حال باال رفتن به 
تصوير می کشد درحالی که روی صندلی چرخدارش قرار دارد و شفا يافته 
و به سوی آسمان می رود. از آن سال، قبر متيو برای مردمی که با معلوليت 
دست و پنجه نرم می کنند به يک منبع الهام بخش تبديل شده است. متيو 
يک منبع شادی و الهام بخش برای همه کســانی بود که افتخار آشنايی با 
 او را داشــتند. او شــاهدی بر الوهيت متعالی روح و تجسمی از کمال روح

 بود.

یادبود پدر برای قبر پسر معلولش

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از  طريق مناقصه عمومی به پيمانکاران 

واجد شرايط واگذار نمايد.
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