
تغییر کاربری بیش از ۲۰۰ 
خانه تاریخی در اصفهان

3 برند شهری اصفهان رونمایی می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان خبر داد:

 دستگیری جاعالن سند ملک
 110 میلیارد ریالی در اصفهان

8

 زاینده رود 1۹ خرداد ماه
3 از جریان می افتد

شمال، در غرب اصفهان 7

نقشه های کرانچار برای خط 
حمله 

10

»آيت ا... شيخ عيسي قاسم »ســتاره اي در آسمان 
تشيع« هستند. اينجانب به وجود شــيخ افتخار مي کنم.« اين 
 تعابيــر و تعاريف ويژه و زيبــا را رهبر معظــم انقالب در وصف 
آيت ا... شيخ عيسی قاســم به کار بردند. شيخ مظلومی که اين 
روزها در کشور خودش در حبس خانگی به سر می برد و نيروهای 
سفاک و ظالم آل خليفه، خانه اش را محاصره کرده اند. جوانان 

بحرينی در اعتراض به هتک حرمت...

یادی از ستارگان آسمان تشیع؛

صدای شما در گوش ماست...

حاشیه نشینی
 وصله ناجور اصفهان

11

ادامه در صفحه 2

کاسبان علم!
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبرداد:   اجرای طرح ملی »خادم« در ۸ شهر استان اصفهان       وقتی خرید و فروش مدرک شغل می شود؛

11معاون فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان: کالبد شهرها بر آداب و رسوم شهروندان تاثیر دارد

8

                    عکس از ایسنا

صفحه  ۸

ادامه در صفحه 11
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مهلت ۴ هفته ای مجلس به روحانی برای معرفی کابینه
عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه مراسم تحلیف رییس جمهور 15 مرداد برگزار می شود، 
گفت: طبق تصمیم هیئت رییسه، مجلس 4 هفته را برای مراسم تحلیف و رای اعتماد به کابینه 

در نظر گرفته است.

دیدگاه

نماینده مردم کرمان در مجلــس خبرگان گفت: مطرح 
شدن مســائلی مانند رای حالل و حرام در جامعه، مانند 
تیغ دو لبه ممکن است به اصل انتخابات ضربه بزند.حجت 
االسالم و المســلمین علیمرادی افزود: اگر ایراد، اشکال 
یا حتی تخلفی در برگزاری انتخابات رخ داده است، باید 
از طریق مجاری قانونی رسیدگی شــود و اگر رسیدگی 
نشود، فرد متخلف حاشــیه امنی پیدا می کند و ممکن 
است به سالمت انتخابات لطمه وارد شود. وی بیان کرد: در 
عین حال برخورد با افراد متخلف نیز باید از مجاری رسمی 
انجام شود. وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی متکی به 
آرای مردم اســت گفت: این نظام با رای مردم و رفراندوم 
عمومی شکل گرفته و همه نهادهای نظام نیز با رای مردم 
تشکیل شده است. وی افزود: متوسط انتخابات برگزار شده 
در کشور، تقریبا به عدد سال های عمر انقالب می رسد و 
انتخابات  همواره در نهایت سالمت برگزار شده و یکی از 

استوارترین انتخاباتی است که در جهان برگزار می شود. 

ایسنا: محمدباقر نوبخت درنشست خبری خود با رسانه ها، 
در واکنش به اظهارات رییس قوه قضائیه درباره مســئله 
حصر اظهار کرد: قدرت در ساختار نظام جمهوری اسالمی 
بین سه قوه توزیع شده و رییس جمهور، رییس قوه مجریه 
و مسئول اجرای قانون اساسی اســت و از اختیارات خود 
استفاده می کند. به نظر نمی رسد اگر رییس قوه قضائیه 
مطلبی دارد، الزم باشد آن را در سطح جامعه مطرح کند. 
این باعث می شود برخی مباحث که جریانات متخاصم با 
یکدیگر دارند، به قوا هم تســری پیدا کند. وی ادامه داد: 
توصیه می کنم سروران محترم اگر صحبتی دارند، حتما 
درجلسات مطرح کنند. یکی از آنها شورای عالی امنیت 
ملی است که با توجه به اینکه رییس قوه قضائیه در آن عضو 
است، اگر در جلسات شرکت کنند می توانند در آنجا مطرح 
کرده و بحث کنند. اینکه این مباحث را به سطح جامعه 
بکشانیم به نظر نمی رســد به داخل و خارج و مردمی که 

توقع خدمت دارند، پیام خوبی برساند.

عضو مجلس خبرگان: 

  موضوع رای حالل و حرام 
به اصل انتخابات ضربه می زند

توصیه سخنگوی دولت به رییس دستگاه قضا:

اگر مطلبی دارید، در شورای 
عالی امنیت ملی مطرح کنید

جعفرزاده:

 نظر فراکسیون مستقلین، ابقای 
هیئت رییسه فعلی است

عباس جدیدی: 

بعد از انتخابات،دربان ادارات 
هم پاسخ ما را نمی دهند

نایب رییس نخست فراکسیون مستقلین والیی، از توافق 
این فراکسیون برای ابقای هیئت رییسه فعلی مجلس خبر 
داد. غالمعلی جعفرزاد ایمن آبادی نایب رییس نخســت 
فراکسیون مستقلین والیی، با اشاره به برگزاری نشست 
فراکسیون مســتقلین والیی درباره تصمیم گیری برای 
انتخابات هیئت رییســه، از تصمیم این فراکسیون برای 
حفظ هیئت رییسه فعلی خبر داد و گفت: بنابر توافقی که 
دوشنبه شب در فراکسیون مستقلین حاصل شد، تصمیم 
گرفتیم به گونه ای وارد عمل شویم که هیئت رییسه فعلی 
مجلس به طور کامل حفظ شود. جعفرزاده ایمن آبادی در 
پایان اعالم کرد: فراکسیون مستقلین احتماال به یکی از 
این اشکال عمل خواهد کرد که یا اعضا را آزاد می گذاریم 
که از میان گزینه های مدنظر فراکسیون امید، به هر کسی 
که خواستند رای بدهند یا ما هم از گزینه امید حمایت 
خواهیم کرد؛ اما قطعا اعضای فراکســیون مستقلین به 

گزینه موردنظر نمایندگان والیی رای نخواهند داد.

خبرآنالین: عضو کمیسیون نظارت شورای اسالمی شهر 
تهران گفت: خوب است شــهردار تهران، آقای قالیباف، 
پاسخگوی بهره برداری از امالک شهر بوده و این موضوع 
را شفاف سازی کند. عباس جدیدی در سیصد و چهل و 
نهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران، با انتقاد 
از اینکه بعد ار انتخابات شورای شهر دیگر کسی پاسخ ما را 
نمی دهد، گفت: نامه ای به اداره امالک شهر تهران ارسال 
کرده و خواستار لیســت امالک انتفاعی و غیر انتفاعی 
شده ام؛ اما بعد از انتخابات حتی دربان ادارات هم پاسخ 
ما را نمی دهند. وی گفت: وضعیت امالک نجومی شهر 
تهران چه شــد و آیا باید بالتکلیف بماند؟ باید نزد مردم 
پاسخگو باشیم در مورد امالکی که شهرداری بهره برداری 
آن را از ده ســال گذشــته تا کنون واگذار کرده است. 
جدیدی گفت: برخی امالک انتفاعی، به ادارات مختلف، 
یتیم خانه ها و ســایر نهادها واگذار شده و به واحدهای 

تجاری تبدیل شده اند.

بین الملل

مقامات وزارت دفاع کره جنوبی، از انجام رزمایش مشترک 
با بمب افکن های آمریکایی B-1 لنسر بر فراز شبه جزیره 
کره خبر دادند. رسانه دولتی کره شمالی اوایل روز گذشته 
)سه شنبه( در واکنش به پرواز بمب افکن های B-1 لنسر 
آمریکا بر فراز شــبه جزیره کره، واشنگتن را به انجام این 
رزمایش برای تمرین بمباران هسته ای این کشور متهم 
کرد. »مون سنگ-گیون« ســخنگوی وزارت دفاع کره 
جنوبی اعالم کرد که این رزمایش در روز دوشنبه انجام 

شده است؛ اما از ارائه جزئیات بیشتر امتناع کرد.

رسانه های وابسته به رژیم آل سعود اعالم کردند که گشت 
امنیتی این رژیم در منطقه العوامیه به وسیله یک بسته 
انفجاری هدف قرار گرفت. سخنگوی امنیتی وزارت کشور 
عربستان سعودی با اعالم این خبر افزود: این انفجار در 
منطقه العوامیه واقع در استان القطیف و صبح روز دوشنبه 
رخ داد. گشــت نیروهای امنیتی سعودی در حال انجام 
ماموریت بود که هدف انفجار قرار گرفت. بر اثر این انفجار 
یک نیروی امنیتی سعودی، زخمی و به بیمارستان منتقل 
شد. گفتنی است رژیم آل ســعود اخیرا پروژه سرکوب 
شیعیان ساکن مناطق شرقی عربستان را بار دیگر کلید 
زده است. یورش های وحشیانه نظامیان سعودی به منطقه 

العوامیه، از حدود دو هفته پیش آغاز شده است.

پرواز تمرینی بمب افکن های 
آمریکا بر فراز شبه جزیره کره

گشت امنیتی سعودی در 
العوامیه، هدف انفجار شد

یادداشت

اخبار کوتاه

احمدی نژاد و بقایی در اقدامی عجیب درخواســت متفاوتی از مردم 
داشتند. محمود احمدی نژاد و حمید بقایی در اقدامی عجیب به بهانه 
تخلیه ساختمان محافظان احمدی نژاد، با اعالم شماره حساب شخصی 
از مردم خواســتند به آنها پول بدهند. این دو نفر در توضیح کارشان 
گفته اند پول را برای تامین هزینــه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 

خود می خواهند.

دادستان فردیس گفت: 5۰ نفر از کاندیداهای متخلف شورای شهر به 
دادسرا احضار شدند تا نسبت به پاکسازی شهر اقدام کنند، در غیراین 

صورت تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
جهانشاهلو دادســتان فردیس، از تعهد کاندیدای متخلف انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا نسبت به پاکسازی شهر خبرداد و گفت: 

در غیراین صورت متخلفان تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: این افراد در زمان انتخابات به تبلیغ برای تاسیسات عمومی و 
شهری اقدام کرده اند که به دستور دادستان و جلوگیری از عواقب قضائی، 

می بایست نسبت به پاکسازی شهر اقدام کنند.

تعدادی از مربیان حق التدریسی سازمان فنی و حرفه ای و شماری از 
رانندگان تاکسی زیر نظر سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 

تهران، مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.
این مربیان حق التدریسی سازمان فنی و حرفه ای با تجمع مقابل مجلس 
شورای اسامی، خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود شدند. 
رانندگان تاکســی نیز در این تجمع، خواستار اصالح قانون مربوط به 

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران هستند.

نامه نیوز: سید عبدالحسین مختاباد خواننده مطرح در کانال خود نوشت: 
جناب الریجانی، شما بهتر است به سیاست بازی خود بپردازید و در امور 
موسیقی دخالت نفرمایید. مختاباد عضو فعلی شورای شهر تهران، در 
واکنش به سخنان اخیر محمدجواد الریجانی که در خصوص غیر شرعی 
بودن ربنای شجریان صحبت کرده بود، گفت:  بزرگش نخوانند اهل خرد، 
که نام بزرگان به زشتی برد. جناب، شما در طول این سال ها که بر اریکه 
قدرتید ،چند ساعت وقت صرف شنیدن موسیقی درست و حتی تواشیح 

و تالوت کالم خدا نمودید؟!

معاون سیاسی فرماندار مشهد، ابطال انتخابات شورای این شهر را شایعه 
دانســت. حیدر خوش نیت در این مورد گفت: ایــن موضوع گمانه زنی 
رسانه ای بوده و منابع آن نامعتبر نیست. وی با بیان این مطلب که اعتراضات 
در حال رسیدگی است، گفت: این موارد در هیئت اجرایی مطرح و نتایج 

بررسی ها طی روزهای آتی با هماهنگی این هیئت اعالم خواهد شد.

عکس روز

مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، غروب دوشنبه با 
حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد در مصالی امام 

خمینی)ره( برگزار شد.

 افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن با حضور وزیر ارشاد

 درخواست عجیب 
احمدی نژاد و بقایی از مردم!

احضار ۵۰ کاندیدای متخلف شهر 
فردیس

تجمع مربیان حق التدریسی و 
رانندگان تاکسی مقابل مجلس

مختاباد: 

جناب الریجانی! بهتراست در 
موسیقی دخالت نفرمایید

تکذیب یک شایعه انتخاباتی در مشهد

آگهی تجدید مزایده 

جالل ربیعی - شهردار ورنامخواست

شهرداری ورنامخواســت در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر نســبت به واگذاری 2 پالک زمین، با 
کاربری مسکونی با رعایت صرفه و صالح شهرداری از طریق تجدید مزایده بر اساس قیمت کارشناسی اقدام نماید.

الف( متقاضیان می بایســت برگ تجدید مزایده را به عنوان قبول کلیه شــرایط امضاء نمــوده و به انضمام صرفاً 
ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی به میزان 5% قیمت کارشناســی واریز نقدی به حســاب 31۰۰۰۰3486۰۰7 به نام شــهرداری 
ورنامخواست تا پایان وقت اداری مورخ 1396/۰3/3۰ در پاکت)الف( و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت )ب( به دبیرخانه محرمانه 

)حراست( شهرداری تحویل نمایند.
ب( مهلت دریافت اسناد تا تاریخ شنبه 96/3/27 می باشد و پیشنهادات رسیده ساعت 8 صبح روز 4 شنبه مورخ 96/6/31 در جلسه 

کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل خواهد شد، باز و قرائت و نسبت به تعیین برنده اقدام خواهد شد.
ج( برندگان اول و دوم و سوم تجدید مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

د( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
ه( پرداخت هزینه های کارشناسی، آگهی درج شده در روزنامه و کلیه هزینه های نقل و انتقال دفترخانه، دارایی و عوارض و... به عهده 

برنده مزایده خواهد بود.
ی( به پیشنهاد مخدوش، مبهم و مشروط یا فاقد ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

و( شرکت کنندگان می بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده مندرج است.

شماره تماس شهرداری 52251۰3۰ 

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 96/3/9 به دلیل به حد نصاب نرسیدن تشکیل نگردید 
بدین وسیله از کلیه ســهامداران دعوت می شود در جلســه مذکور که راس ساعت 10 صبح مورخ 
96/3/23 در اصفهان به آدرس خیابان جی- مقابل بانک ملی سروستان پالک 287 تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضاء هیات مدیره

2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب روزنامه

آگهی دعوت 
 مجمع عمومی عادی شرکت صنایع شیمی نشان سپاهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 355

نوبت دوم

مقام دعوت کننده: هیات مدیره شرکت

روزنامه حریت چاپ ترکیه، روز دوشنبه نوشت: عربستان 
بزرگ ترین توافق تسلیحاتی خود با ترکیه را لغو کرد.

حریت افزود: عربستان از ترکیه درخواست کرده بود که 
4 کشتی جنگی برایش بسازد ولی پس از امضای قرارداد 
تسلیحاتی اخیر با آمریکا، از خواسته خود صرف نظر کرد.
حریت نوشــت: صرف نظر کردن عربســتان از توافق 
تســلیحاتی خود، حــدود 2 میلیــارد دالر به صنعت 
کشتی ســازی ترکیه ضرر زده اســت. عربستان پس از 
سال 2۰15 که روابطش با ترکیه به سرعت بهبود یافت 
و شــورای همکاری راهبردی تشــکیل دادند، از آنکارا 

درخواست ساخت 4 کشتی جنگی کرده بود.

ضرر 2 میلیارد دالری عربستان 
به ترکیه

نوبت اول 

این روزهای بحرین و روزگار شیعیان این کشور و رهبر مقاوم 
و بزرگوار شــیعیان بحرین، ما را به کمی قبل تر برد؛ جایی در 
نیجریه ؛ حوالی خانه ای که شاید هنوز ویرانه است؛ خانه »شیخ 
زکزاکی« رهبر شــیعیان نیجریه که همچنان در زندان به سر 
می برد و آخرین خبرهایی که از شــیخ رســیده، این است که 
حال جسمی اش بهتر شده اما بینایی یک چشم خود را ازدست 

داده اســت و گلوله ای که در بدنش بود، تا مدت ها خارج نشد 
چون احتمال فلج شدن شــیخ می رفت. 21آذرماه 94 بود که 
سربازان دولت نیجریه به شیعیان در حسینیه ای در شهر زاریا 
حمله کردند. یک روز بعد نیز به خانه زکزاکی حمله کرده و او و 
همسرش را دستگیر کردند. شیخ زکزاکی در این حمله به شدت 

آسیب دید و خانه اش توسط نیروهای ارتش ویران شد.

کمتر از یک ماه بعــد)12 دی ماه 94(، در گوشــه ای دیگر از 
دنیا، یک روحانی شــیعه را به اتهامات واهی و پس از چندین 
ماه زندانی بودن، اعدام کردند؛»شیخ نمر باقر النمر«، روحانی  
برجسته شــیعی عربستاني، اهل شــهر »العوامیه« در استان 
القطیف در شرق عربستان که همواره می گفت از گفتن کالم 
حق، بیم و واهمه اي ندارد حتي اگر در این راه بازداشت و وارد 
زندان شود و تحت شدیدترین شکنجه ها تا سرحد شهادت قرار 
گیرد؛ و سرانجام در راه دفاع از حق و حمایت از شیعیان بی گناه 
عربستانی، مظلومانه به شهادت رسید. شیخ هیچگاه نتوانست 
تحمل کند که شهروندان شــیعی عربستانی را شهروند درجه 
دو به حساب آورند و کرامت انسانی آنها زیر چکمه های نفتی 
سعودی له شود. او می گفت که در خط اول رویارویي با ظلم و 
جور رژیم سعودي قرار خواهد گرفت و سرلوحه اش، کالم موال 
امیرالمومنین بود که فرموده است: به عدالت جز از طریق جهاد 
دســت نخواهیم یافت و حق، جز با از خود گذشتگي و جهاد و 

شجاعت به دست نخواهد آمد.
رژیم سعودی، شیخ نمر را به شــیوه ای قرون وسطایی اعدام 
کرد. تصویر پیکر غرق در خون شیخ پس از گردن زدن، هنوز 
در خاطرمان مانده اســت؛ همان طور که تصاویر تن زخمی و 
لباس پاره شده و جسارت بی حدصورت گرفته نسبت به شیخ 
زکزاکی را از یاد نبرده ایم؛ »خمینــی آفریقا«، این مرد بزرگ 
که به تنهایی میلیون ها نفر را با اســالم آشنا کرده است و نمی 
دانیم این روزها کجاست و در چه شرایطی به سر می برد. او که 
صدایش شبیه بالل اســت و از حنجره اش، می شود گل های 
محمدی راگرده افشــانی کرد و رژیم آل خلیفه، آل سعود و یا 
ارتش نیجریه شــاید گمان می کنند که می تواند قساوت به 
زنجیرکشــیدن و اعدام کردن و محصورکردن عاشقان مکتب 
حسین)ع( را به سیاهه افتخاراتشان اضافه کنند و نمی دانند 
صدای شیخ نمر اینجاســت؛ به همان اندازه که صدای »شیخ 
زکزاکی« در گوشمان اســت و البته صدای شیخ عیسی قاسم 
و افکارشان که آرام و متین در خیابان های عربستان و بحرین 
و نیجریه و ایران و... قدم می زنند و ما خوب می دانیم که هیچ 
میله ای نمی تواند طنین آزادی را محصور کند. تاریخ معاصر 
نیجریه و بحرین و عربســتان و عراق و ســوریه تا ابد معطر به 
 افکار »نمر«ها و »زکزاکی«ها و »شــیخ عیســی قاســم« ها 

خواهد بود...

»آیت ا... شیخ عیسي قاسم »ستاره اي در آسمان تشیع« هستند. اینجانب به وجود شیخ  زینب ذاکر
افتخار مي کنم«؛ این تعابیر و تعاریف ویژه و زیبا را رهبر معظم انقالب در وصف آیت ا... شیخ 
عیسی قاسم به کار بردند؛ شیخ مظلومی که این روزها در کشور خودش در حبس خانگی به سر می برد و نیروهای 
سفاک و ظالم آل خلیفه، خانه اش را محاصره کرده اند. جوانان بحرینی در اعتراض به هتک حرمت رهبر آزاده 
خود، به خیابان ها آمده و اطراف خانه شیخ جمع شدند و فریاد زدند که دست از رهبر خود نمی کشند و حاضرند 

جان خود را فدای او کنند. 

یادی از ستارگان آسمان تشیع؛

صدای شما در گوش ماست...

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، در اولین مناظره تلویزیونی اش 
اعالم کرد که اگر در انتخابات سراسری پیروز شود، از آنچه باراک 

اوباما در توافق هسته ای با ایران حاصل کرد، حمایت می کند.
جرمی کوربین در این مناظره جنجالی که 9 روز مانده به انتخابات 
سراسری در انگلیس، از شبکه اسکای نیوز پخش شد، در پاسخ 
به این سوال که با توجه به موضع شما در حمایت از خلع سالح 
هسته ای، در چه شرایطی حاضر به اســتفاده از سامانه دفاعی 

هسته ای هستید، گفت: هرسالح هسته ای که در هرکجای دنیا 
استفاده شود برای تمام ما یک فاجعه است.»ترزا می« نیز در این 
مناظره که به دنبال مناظره جرمی کوربین منتشر شد، بیشتر به 
دفاع از سیاســت های دولتش در خصوص برگزیت و مهاجرت 
پرداخت. یکی از ســواالتی که ترزا می در مقابل آن وامانده بود، 
تغییر نظر یکباره او در مورد برگزیت، برگزاری انتخابات زودرس 
انتخاباتی و نیز سیاســت های حمایتی بود. وی در همین حال 

از رای دهندگان انگلیسی خواســت که برای پیشبرد مذاکرات 
برگزیت، در انتخابات سراسری انگلیس که قرار است 8 ژوئن )18 
خرداد( برگزار شود، به نامزدهای حزب محافظه کار رای دهند.ترزا 
می، رهبر حزب محافظه کار و جرمی کوربین، رهبر چپ گرای 
حزب کارگر، رقبای اصلی این دور از انتخابات هستند. پیروز این 
دور از انتخابات، مسئولیت دشوار مذاکره با رهبران اتحادیه اروپا را 
در رابطه با خروج این کشور از اتحادیه اروپا بر عهده خواهد داشت. 
براساس گزارش های منتشر شده، انتظار می رود این مذاکرات 
از 19 ژوئن یعنی 11 روز پس از برگزاری انتخابات سراسری در 

انگلیس آغاز شود.

کوربین: 

اگر نخست وزیر شوم، از توافق هسته ای با ایران حمایت می کنم

انتخاباتواکنشپارلمان
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اخبار

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: سطح زیر کشت گل محمدی استان در سال 95 
نسبت به سال 94 با افزایش 425 هکتاری ، معادل 19 
درصد رشد داشته اســت. احمدرضا رییس زاده افزود: 
برداشــت گل از دو هزار و 652 هکتار از گلســتان های 
بــارور گل محمدی در مناطق گرم اســتان آغاز شــده 
است  و پیش بینی می شــود  تا اوایل تیرماه در مناطق 
سردسیر استان ادامه پیدا کند. وی با بیان اینکه در 18 
شهرستان از 24 شهرستان استان، کشت گل محمدی در 
حال توسعه اســت گفت: بیشترین سطح زیر کشت گل 
محمدی به ترتیب در شهرســتان های کاشان دو هزار و 
246 هکتار، شاهین شهر و میمه133 هکتار،  نطنز 50 
هکتار ،  اصفهان و گلپایگان 45 هکتار ، فریدن36 هکتار  
و سمیرم 32 هکتار  است. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: پیش بینی می شود  از 
این میزان سطح زیر کشت در پایان دوره ، بیش از هشت 

هزار و 180 تن گل تر برداشت شود. 

ساخت برند یکی از مهم ترین جنبه های 
گسترش یک کسب و کار است. از این 
کار برای آگاه سازی از نام تجاری و افزایش صدای مصرف کننده 
استفاده می شود؛ برند سازی وسیله ای برای هویت بخشیدن 

برای کسب و کار به شمار می رود.
در دسترس بودن بسیاری از سیستم عامل های تعاملی، باال 
بردن آگاهی از برند را ســاده تر کرده و برند سازی به منابع و 
زمان بسیاری نیاز دارد؛ این در حالی است که برندینگ برای 
به رسمیت شناختن و کمک به دیده شدن در میان معاصران 

خود بسیار ضروری است.
محصول، یکی از شایع ترین انواع برندینگ است. وقتی از کنار 
قفسه های سوپر مارکت ها عبور می کنید به سادگی می توانید 
برندینگ محصوالت و کاال ها را درک کنید.یک محصول زمانی 
به موفقیت در برند سازی می رسد که مشتری با وجود حضور 
محصوالت دیگر برندها، ترجیح دهد آن را انتخاب و خریداری 
کند. اگر مصرف کنندگان محصولی از برندی خاص را انتخاب 
کنند بدان معناست که آن برند توانسته مدیریتی ایمن و قابل 

اعتماد برای شهرت سازی خودش ایجاد کند.
برای یک کسب و کار که می خواهد شهرتی درست و حسابی 
برای خود بسازد، برندینگ شــرکت های بزرگ ابزاری بسیار 
مناسب است. تمام فعالیت های یک شرکت بر شهرت آن تاثیر 

مستقیم دارد.
دانش برندینگ در کشور ما بســیار ضعیف است و در داخل 
کشورمان برندهای ایرانی معتبر نداریم و باید بدانیم که ماندن 
در بازارهای هدف تنها با برندسازی محقق می شود با این وجود 

بازار داخلی برای شرکت های ایرانی آنقدر بزرگ و جذاب است 
که عموما صادرات را مقوله اصلی و دغدغه خود نمی دانند.

حضور در بازارهــای جهانی و مهم تر از آن تــداوم حضور در 
بازارهای هــدف صادراتی نه تنها مســتلزم کیفیت و قیمت 
مناسب است که مهم تر از آن داشتن برند است. برند، سرمایه ای 
برای سازمان تولیدکننده است که عالوه بر ارزش آفرینی سبب 
نفوذ و مانــدگاری آن در بازارهای هدف می شــود. با افزایش 
رقابت در بازارهای جهانی و قبضه شدن بازارهای داخلی توسط 
واردات و از رونق افتادن صادرات برندسازی در کشور به یک 

ضرورت تبدیل شده است.
برندسازی پیچیده ترین و متأخرترین شــیوه مدیریت بازار 
است؛ در یک نگاه برندسازی یعنی ما فقط به جنبه های فنی و 
تولیدی یک محصول نگاه نکنیم بلکه بحث های هویتی، احترام 
به مخاطب و از همه مهم تر ایجــاد وجوه متمایز در محصول 
برای جذب مشتری است. این موضوع را در حوزه های مصرفی 

بیشتر می توان دید.
امروزه در کل دنیا برندینگ حوزه پیچیده و میان رشــته ای 
است که بدون آن نمی توان در بازاری حضور مستمر داشت. 
به دست آوردن بازار برای تولیدکنندگان بسیار سخت است، 
اما از آن سخت تر ماندن در بازار است و ماندن در بازارها تنها با 
برندسازی محقق می شود و نه اینکه تنها به خاطر تفاوت های 
جزئی در تعرفه های صادراتی، مصــوب های دالر صادراتی و 
قیمت، سریع بازار را از دســت بدهیم و یا اینکه تنها به دلیل 
ارزانی آن منبــع در داخل یا وفور نیــروی کار، ارزانی انرژی، 
دالرهای مشوق و سوبسیدهایی که دولت قائل شده است به 

صادرات بپردازیم. هر چند قیمت در جهان مهم است، اما برند 
نیز اگر بیشتر از آن مهم نباشد به همان اندازه در گسترش تولید 

و صادرات مهم به شمار می آید.
بسیاری کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند که نبود تعاونی 
یا شــرکت های عظیم از ضعف های برندســازی در کشــور 
است عالوه بر آن عدم تناسب بســته بندی کاالهای ایرانی با 
استانداردهای کشــورهای هدف، عدم ثبت کاالهای ایرانی و 
مشتری مداری به معنای خدمات پس از فروش از چالش های 

اصلی برندسازی در کشور است.
در مجمــوع باید گفت کیفیــت بســیاری از کاالهای تولید 
داخل به مراتب بیشــتر از کاالهای عرضه شــده در دنیاست 
و توجه به مسئله برندسازی ســبب معرفی کاالها به مردم و 
مصرف کنندگان خارجی می شــود که این امر تشخیص نوع 
کاال را برای افراد آسان تر می کند.تنها در این صورت است که 
کشورهای دیگر نمی تواند محصول ایران را به نام خود ثبت و 
ضبط کند و در بازارهای جهانی به فروش برساند. شبیه آنچه 
در خصوص فرش و پسته ایرانی اتفاق افتاده است و ما بازار این 
محصوالت شاخص را از دســت داده ایم. می توانیم با صدور 
آن به خارج از کشــور وتبدیل کردن آن به یک برندعالوه بر 

ارزآوری، اشتغال زایی مناسبی را نیز شاهد باشیم.
امروزه دیگر از خرد و کالن جامعه مدیریتی و تجاری کشــور 
همه بر این امر متفق اند که در بازار آشفته امروزی، تنها و تنها با 
پرداختن به مسئله برندسازی است که می توان بقای سازمان ها 

را تضمین کرد.
شاید بتوان بخش بزرگی از ضعف و ناتوانی برندهای ایرانی در 
رقابت با برند های هم رده  خارجی را در کمبود دانش تخصصی 

صاحبان و مدیران ایرانی جست وجو کرد. 
برند شهری اصفهان 

آماده رونمایی است
مســئله برند و برندینگ به 
قدری دارای اهمیت اســت 
کــه رییس اتــاق بازرگانی 
اســتان اصفهان در رابطه با 
بهبود اوضاع گردشــگری 
اســتان اصفهان، رونمایی 
از برند اصفهــان را راه حل 
خوبی عنوان کــرد و گفت: 
شورای عالی برند شهری به  
منظور تعریف برند شهری به 
ریاست استاندار اصفهان در 
اتاق بازرگانی تشکیل جلسه 
داده و پــس از ماه ها تالش، 

این نام و نشان برای معرفی هر چه  بهتر اصفهان در سطح جهان 
آماده شده است و به  زودی شاهد رونمایی آن خواهیم بود.

باید بدانیم ما نیازمند مکتب فکری برند ســازی هویت مدار 
ایرانی خود هستیم تا با علم جهانی و هویت غنی ایرانی و تالش 
و هوش مردمان دانش دوســت این سرای و سرزمین بتوانیم 

برندهای خود را به گونه ای شایسته به جهان عرضه بداریم.

برند شهری اصفهان رونمایی می شود

قیمت انواع پرزنتر، پوینتر
Presenter 

بازار

SITRO S-28 سیترو

 1,350,000
ریال

 1,390,000
ریال

افزایش 19 درصدی کشت 
گل محمدی در استان اصفهان

Genius Media 100 جنیوس

 1,200,000
ریال

 1,350,000
ریال

SITRO S-09A سیترو

 1,350,000
ریال

 1,390,000
ریال

زاینده رود ۱۹ خرداد ماه از جریان می افتد
رییس انجمن خبرگان کشــاورزی اصفهان گفت: مطابق تصمیم کمیته 15 نفره 
 آب و کشاورزی اســتان اصفهان، مقرر شد ســد زاینده رود 19 خرداد ماه بسته

 شود.

لیست اراضی تجاری مسکونی و تجاری محله شهید دکتر مفتح و مرکز برزن پنجم شهر جدید فوالدشهر برای فراخوان عمومی فروش سال ۹6

مالحظات
مبلغ سپرده50% نقد و اقساط 
36 ماهه شرکت در فراخوان 

)ریال(

مبلغ پایه فراخوان %50 
نقد و اقساط 36 ماهه )ریال(

مبلغ سپرده نقد شرکت 
در فراخوان )ریال(

مبلغ پایه فراخوان 
نقد )ریال(

طبقه تراکم%
 سطح

 اشغال %
مساحت 
)متر مربع(

کاربری نام محله
شماره 
پالک

ردیف

احداث بنا در سمت جنوب )در طبقه همکف با کاربری تجاری و 
پارکینگ و طبقات روی همکف با کاربری مسکونی(

1/282/994/574 25/659/891/483 1/114/927/000 22/298/540/000 5 طبقه از روی زمین 60 1013/57 تجاری مسکونی شهید دکتر مفتح 486/17 1

احداث بنا در سمت جنوب )در طبقه همکف با کاربری تجاری و 
پارکینگ و طبقات روی همکف با کاربری مسکونی(

1/415/968/695 28/319/373/907 1/230/482/000 24/609/640/000 5 طبقه از روی زمین 60 1118/62 تجاری مسکونی شهید دکتر مفتح 486/19 2

ضوابط و کاربری بر اساس طرح تفضیلی برزن E مصوب کمیسیون ماده 5 786/222/222 15/724/444/433 683/230/000 13/664/600/000 6 طبقه 200 40 2444/10 تجاری )E(مرکز برزن پنجم 7 3

ضوابط و کاربری بر اساس طرح تفضیلی برزن E مصوب کمیسیون ماده 5 761/216/574 15/224/331/473 661/500/000 13/230/000/000 6 طبقه 200 40 2205 تجاری )E(مرکز برزن پنجم 10 4

ضوابط و کاربری بر اساس طرح تفضیلی برزن E مصوب کمیسیون ماده 5 917/188/296 18/343/765/922 797/040/000 15/940/800/000 6 طبقه 200 40 2656/80 تجاری )E(مرکز برزن پنجم 11 5

ضوابط و کاربری بر اساس طرح تفضیلی برزن E مصوب کمیسیون ماده 5 999/772/527 19/995/450/536 868/806/000 17/376/120/000 6 طبقه 200 40 2896/02 تجاری )E(مرکز برزن پنجم 12 6

ضوابط و کاربری بر اساس طرح تفضیلی برزن E مصوب کمیسیون ماده 5 659/617/464 13/192/349/272 573/210/000 11/464/200/000 6 طبقه 200 40 2084/40 تجاری )E(مرکز برزن پنجم 19 7

لیست واحدهای مسکونی آپارتمانی محله هشت بهشت شهر جدید فوالدشهر آگهی فراخوان عمومی فروش سال ۱3۹6
مالحظات مبلغ سپرده50% نقد و اقساط 48 ماهه شرکت در فراخوان )ریال( مبلغ پایه فراخوان 50% نقد و اقساط 48 ماهه )ریال( مبلغ سپرده نقد شرکت در فراخوان )ریال( مبلغ پایه فراخوان نقد )ریال( مساحت )مترمربع( طبقه شماره واحد نام محله ردیف

50 درصد نقد و مابقی اقساط چهار ساله 
)پارکینگ ندارد(

91/097/999 1/821/959/986 75/600/000 1/512/000/000 105 اول 547/1/2 )  C4( هشت بهشت 1

50درصد نقد و مابقی اقساط چهارساله 87/934/874 1/758/697/486 72/975/000 1/459/500/000 105 دوم 547/2/7 )  C4( هشت بهشت 2

50درصد نقد و مابقی اقساط چهارساله 94/261/124 1/885/222/485 78/225/000 1/564/500/000 105 سوم 547/3/2 )  C4( هشت بهشت 3

50درصد نقد و مابقی اقساط چهارساله 95/526/374 1/910/527/485 79/275/000 1/585/500/000 105 چهارم 547/4/2 )  C4( هشت بهشت 4

50درصد نقد و مابقی اقساط چهارساله 96/791/624 1/935/832/485 80/325/000 1/606/500/000 105 پنجم 547/5/2 )  C4( هشت بهشت 5

50درصد نقد و مابقی اقساط چهارساله 92/995/874 1/859/917/485 77/175/000 1/543/500/000 105 ششم 547/6/7 )  C4( هشت بهشت 6

لیست واحدهای تجاری قطعه 40 مرکز برزن دو شهر جدید فوالدشهر آگهی عمومی فراخوان فروش سال ۱3۹6
مالحظات مبلغ سپرده فراخوان 50% نقد و اقساط 36 ماهه )ریال( مبلغ پایه فراخوان 50% نقد و اقساط 36 ماهه )ریال( مبلغ سپرده نقد شرکت در فراخوان )ریال( مبلغ کارشناسی نقد )ریال( مساحت )مترمربع( طبقه شماره واحد نام محله ردیف

50 درصد نقد و مابقی اقساط سه ساله 183/986/564 3/679/731/274 159/885/000 3/197/700/000 35/53 همکف 40/5 مرکز برزن دو 1

50 درصد نقد و مابقی اقساط سه ساله 200/328/016 4/006/560/313 307/845/000 6/156/900/000 68/41 همکف 40/9 مرکز برزن دو 2

50 درصد نقد و مابقی اقساط سه ساله 431/544/205 8/630/884/098 375/013/500 7/500/270/000 86/21 همکف 40/10 مرکز برزن دو 3

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

آگهی فراخوان عمومی فروش شماره ۹6/۱455 /ص مورخ ۹6/02/30
1- موضوع فراخوان عمومی: واگذاری تعدادی از اراضی تجاری، تجاری مسکونی و واحدهای احداث شده مسکونی 

آپارتمانی و تجاری در محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر بصورت نقدی و نقد و اقساط
2- فراخوان عمومی توسط: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر برگزار می گردد.

 3- مهلت و محل دریافت اســناد فراخوان عمومی: از تاریــخ 96/03/02 با مراجعه به پایــگاه اینترنتی
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر جدید 

فوالدشهر به نشانی بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر، تلفن 5- 52630161 -031
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری 
مورخ 1396/3/17 به دبیرخانه شرکت عمران بوده و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ 1396/3/20 

می باشد.
5- مبلغ و نوع سپرده شرکت در فراخوان عمومی: مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% )پنج درصد( 

قیمت پایه هر پالک و صرفا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه 
ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی بنام تمرکز 

وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
تذکر: متقاضیان می توانند در فراخوان عمومی بیش از یک پالک شــرکت کنند، در این صورت باید سپرده های 

جداگانه تهیه نمایند.

زاینده رود

امروزه در کل دنیا 
برندینگ حوزه 
پیچیده و میان 

رشته ای است که 
بدون آن نمی توان 

در بازاری حضور 
مستمر داشت

نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: قوانین خوبی برای حوزه صنعت در مجلس شورای 
اسالمی تصویب می شود که متاســفانه ضمانت اجرایی 
ندارد. مجتبی مالاحمدی اظهار داشت: از آنجا که متولی و 
مجری سیاست گذاری های وزیر صنعت،  بخش خصوصی 
است اگر این سیاســت ها با این بخش هماهنگ نباشد 
اهداف اصلی محقق نخواهد شد.وی افزود: قوانین خوبی 
در مجلس تصویب می شوند که متاسفانه ضمانت اجرایی 
نداشته و باید نقش مجلس در این حوزه پررنگ شود. نایب 
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان اعالم کرد: 
قطعا توجه ویژه به مطالبات بــر حق جامعه کار، تولید و 
صنعت موجب اشتغال زایی بیشتر، حفظ اشتغال موجود 
و تولید داخلی بیشتر و با کیفیت مطلوب و موثرتر خواهد 
بود. مالاحمدی تصریح کرد: در تمامی کمیته های این 
کمیسیون امکان بررسی بخشنامه های مخل، مغایر و اجرا 
نشده بهبود فضای کسب و کار وجود داشته و بسیاری از 
این قوانین و بخشنامه ها که توسط کمیته ها مطرح شده، 
پس از بررسی در کمیسیون پایش به تهران منتقل شده 
اســت.وی افزود: از جمله این موارد که به نتیجه رسیده 
می توان به ردیابی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم  
اشاره کرد که پس از پیگیری های اتاق بازرگانی اصفهان 

به نتیجه رسید.

قوانین مصوب برای صنعت 
ضمانت اجرایی ندارد

م الف: 4377۹
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مفادآرا )نوبت اول(
"آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  "

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشــخصات 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 انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1.رای شماره 4649-1395/02/27 هیأت اول خانم فاطمه تاکي به شناسنامه شماره 
516 کدملي 1290516499 صادره خمینی شهر فرزند علي اکبر نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 204 مترمربع پالک شماره3770 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

215دفتر 541 امالک
2. رای شماره 4647-1395/02/27 هیأت اول آقاي محمدرضا کبیري به شناسنامه 
شماره 413 کدملي 1290374503 صادره خمینی شهر فرزند احمد نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 204 مترمربع پالک شماره3770 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

535 دفتر 947 امالک
3. رای شــماره 12401-1395/05/24 هیأت سوم خانم عزت اســحقیان درچه به 
شناسنامه شــماره 67 کدملي 1141841045 صادره فرزند براتعلي در قسمتي از/

ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 143.49 مترمربع پالک شماره1429 فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت ص 

347 دفتر 876
4. رای شماره 11310-1395/05/17 هیأت سوم  خانم بتول مشکل گشا به شناسنامه 
شماره 44832 کدملي 4720600077 صادره فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 154.91 مترمربع پالک شــماره 770فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به شماره سند انتقال 86523 مورخ 78/9/27 

دفتر 26 شاهین شهر
5. رای شــماره 17560-1395/06/31 هیأت ســوم  آقای علی اکبر تــرک زاده    به 
شناســنامه شــماره  41859   کدملــي  1280844159  صــادره اصفهــان  فرزند  
غالمحسین   سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 157.50  مترمربع از 
پالک شــماره فرعی از   68  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی  حیدر سلیمانی دهنوی
6.رای شــماره 17559-1395/06/31 هیأت ســوم خانم کتایون متین قهفرخی    به 
شناسنامه شماره 34    کدملي  4622364778  صادره شــهرکرد  فرزند رجب علی    
سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 157.50  مترمربع از پالک شماره 
فرعی از  68   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی حیدر سلیمانی دهنوی
7.رای شماره 23158-1395/09/01 هیأت اول خانم فاطمه شیروانیان به شناسنامه 
شماره 42677 کدملي 1280852364 صادره اصفهان فرزند حسین در  سه دانگ از 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    303    متر مربع پالک شماره     67    اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســین و حســنعلی 

نجاران عاشق آبادی
8.رای شــماره 23157-1395/09/01 هیأت اول آقاي محمد الشریف به شناسنامه 
شماره 624 کدملي 1285398912 صادره فرزند مهدي در  سه دانگ از ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت    303    متر مربع پالک شــماره     67    اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین و حسنعلی نجاران عاشق 

آبادی
9.رای شماره 23061-1395/09/01 هیأت اول خانم زهرا احمدي رناني به شناسنامه 
شماره 11845 کدملي 1283227789 صادره اصفهان فرزند یداله در  ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت    174.07    متر مربع پالک شماره  664   فرعی از  18   اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت خانم حبیبه ســلطان 

بهرامیان  رنانی در صفحه 571 دفتر 41 امالک
10.رای شــماره 23132-1395/09/01 هیأت اول آقاي علي رضا خانیان ولداني به 
شناسنامه شــماره 30 کدملي 1290419574 صادره خمیني شهر فرزند قاسم در  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  276.07      متر مربع پالک شماره  320   فرعی 
از 36    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  از مالکیت 

ربابه فخاری زاده
11.رای شماره 22776-1395/08/25 هیأت اول آقاي عیسي عسگري به شناسنامه 
شماره 3 کدملي 6219817419 صادره بوئین و میاندشت فرزند صفر در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یک باب    خانه به مســاحت  142    مترمربع پالک شماره 2776     
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت    صفحه 589 دفتر 777 امالک
12.رای شــماره 22775-1395/08/25 هیأت اول خانم فروغ الري به شناســنامه 
شــماره 13 کدملي 6219784952 صادره بوئین و میاندشــت فرزند قیصر در  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب    خانه به مساحت  142    مترمربع پالک شماره 2776     
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت    صفحه 593 دفتر 777 امالک
13.رای شــماره 24314-1395/09/14 هیأت دوم آقاي رمضــان پیرنجم الدین به 
شناسنامه شماره 3 کدملي 1289901066 صادره اصفهان فرزند حسین در  پنج دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  269.25    متر مربع پالک شماره 135   
فرعی از 23   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 25 و 28 دفتر 303 امالک
14.رای شماره 24313-1395/09/14 هیأت دوم  خانم صدیقه پیرنجم الدین کلیچه 
به شناسنامه شــماره 489 کدملي 1283367343 صادره اصفهان فرزند شعبانعلي 
در  یک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  269.25    متر مربع 
پالک شماره 135   فرعی از 23   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 25 و 28 دفتر 303 امالک
15.رای شــماره 25610-1395/09/25 هیــأت اول  آقاي جلیل گلســتاني زاده به 
شناسنامه شماره 6 کدملي 1249724430 صادره نائین فرزند حسن در  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 154.50متر مربع پالک شماره 67   اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مهدی خراط
16.رای شــماره 25471-1395/09/23 هیــأت دوم آقــاي حمیدرضــا زاهدي به 
شناسنامه شماره 1378 کدملي 1288832834 صادره  اصفهان فرزند حسن در  یک    
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت    471/45  مترمربع پالک 
شــماره    214  فرعي از   15 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مورد ثبت  صفحات 47 و 496 و 107 و 110 و 473 الی 479 دفاتر 51 و 339 

و 369 و 891 امالک
17.رای شــماره 25473-1395/09/23 هیــأت دوم آقاي ســید حســن نیکوئي به 
شناســنامه شــماره 666 کدملي 1287462154 صادره اصفهان  فرزند سید محمد 
حسین در یک و نیم  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    471/45  
مترمربع پالک شــماره    214  فرعي از   15 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحات 47 و 496 و 107 و 110 و 473 الی 479 

دفاتر 51 و 339 و 369 و 891 امالک
18.رای شماره 25474-1395/09/23 هیأت دوم آقاي مسعود کیافر به شناسنامه 
شماره 26309 کدملي 1280261323 صادره اصفهان فرزند مرتضي در دو  دانگ 
مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    471/45  مترمربع پالک شماره    
214  فرعي از   15 اصلي واقع در اصفهــان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مورد ثبت  صفحــات 47 و 496 و 107 و 110 و 473 الی 479 دفاتر 51 و 339 و 369 

و 891 امالک
19.رای شــماره 25472-1395/09/23 هیــأت دوم آقاي علیرضــا کاله دوزان به 
شناسنامه شماره 1220 کدملي 1290855773 صادره  اصفهان فرزند مرتضي در 
یک و نیم  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    471/45  مترمربع 
پالک شــماره    214  فرعي از   15 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مورد ثبت  صفحات 47 و 496 و 107 و 110 و 473 الی 479 دفاتر 51 

و 339 و 369 و 891 امالک
20.رای شــماره 21845-1395/08/13 هیأت چهارم آقــای عبداله نصر اصفهانی  
به شناســنامه شــماره 1431  کدملي 1283359812 صادره اصفهان فرزند حسن          
ششدانگ  اعیانی یک باب خانه به مســاحت  135.90 مترمربع از پالک شماره 304 
فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که بموجب 
نامه شماره 95/537858 مورخ 95/6/13 عرصه آن موقوفه اداره اوقاف بتولیت حاج 

رمضانعلی آزما ازموردثبت صفحه 297 دفتر 181 امالک می باشد
21.رای شــماره 28308-1395/10/27 هیأت اول آقاي غالمرضــا عابد اصفهاني 
به شناســنامه شــماره 451 کدملي 1287724566 صادره اصفهان فرزند اکبر در    
ششدانگ یک باب   خانه به مساحت   178   مترمربع پالک شماره     32   اصلي واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت اسداله رجبیان سبدانی

22.رای شماره 27512-1395/10/15 هیأت ســوم آقاي حمید ابراهیمي افاراني به 
شناسنامه شماره 55729 کدملي 1280981423 صادره از اصفهان فرزند عباس در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 174 مترمربع پالک شماره 170 فرعي از 
19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  در ص 7 دفتر 78
23.رای شماره 27529-1395/10/16 هیأت سوم آقای ایران افتخاری به شناسنامه 
شماره 294  کدملي 1290338795   صادره اصفهان   فرزند عباسعلی   ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت  157.86  مترمربع از پالک شماره 3584 فرعی از 18  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق   از مورد ثبت 

صفحه 170  دفتر 832  امالک
24.رای شماره 28392-1395/10/28 هیأت دوم خانم عفت نصري نصرآبادي به 
شناســنامه شــماره 1431 کدملي 1284874095 صادره اصفهان  فرزند حسن در   
سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب    خانه  به مســاحت   356/82   مترمربع پالک 
شــماره   772   فرعي از 5   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مورد ثبت    صفحات 324 و 559 و 494 و 346 دفتر های 280 و 609 و 283 

و 398 امالک
25.رای شماره 28393-1395/10/28 هیأت دوم آقاي مهدي نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 74 کدملي 1290246327 صادره اصفهان فرزند مهدي  سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب    خانه  به مساحت   356/82   مترمربع پالک شماره   772   
فرعي از 5   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت    صفحات 324 و 559 و 494 و 346 دفتر های 280 و 609 و 283 و 398 امالک
26.رای شماره 28011-1395/10/25 هیأت دوم خانم فریبا شفیعي قهدریجاني به 
شناسنامه شماره 1515 کدملي 1284836215 صادره اصفهان فرزند رضاقلي در  2 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 71/05  مترمربع پالک شماره 
58  فرعی از  25اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 
ثبت صفحه 575 دفتر 554 امالک با قید به اینکه منافع مادام الحیات متعلق به رضاقلی 

شفیعی قهدریجانی می باشد
27.رای شماره 28010-1395/10/25 هیأت دوم خانم فرشته شفیعي قهدریجاني به 
شناسنامه شماره 1572 کدملي 1284816877 صادره اصفهان فرزند رضا قلي    در 
4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 71/05  مترمربع پالک شماره 
58  فرعی از  25اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 
ثبت صفحه 575 دفتر 554 امالک با قید به اینکه منافع مادام الحیات متعلق به رضاقلی 

شفیعی قهدریجانی می باشد
28.رای شــماره 31066-1395/11/28 هیــأت اول خانم زهره باغــي مورناني به 
شناسنامه شــماره 509 کدملي 1285520580 صادره اصفهان فرزند محمد حسن 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 81.02 مترمربع پالک شماره  67 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مهدی خراط
29.رای شماره 27323-1395/10/13 هیأت سوم آقاي حسین ماهرانی به شناسنامه 
شماره 3336  کدملي 1282994107 صادره اصفهان فرزند حیدر         ششدانگ یک 
باب انباری به مساحت 100 مترمربع از پالک شماره  852    فرعی از  16  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباسعلی صادقی 

برزانی ازموردثبت صفحه  373     دفتر 980       امالک
30.رای شماره 27656-1395/10/18 هیأت سوم خانم زهرا باباصفری به شناسنامه 
شماره 67  کدملي 1290086850  صادره اصفهان  فرزند حسن  ششدانگ یک واحد 
انباری و کارگاه نجاری به مساحت 396.40 مترمربع از پالک شماره 292 فرعی از 
19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

ابوطالب صباغیان رنانی از مورد ثبت صفحه 31  دفتر 79  امالک
31.رای شماره 27729-1395/10/19 هیأت سوم خانم فاطمه میرلوحي کوهانستاني 
به شناسنامه شماره 1040 کدملي 1284638693 صادره از اصفهان فرزند سید احمد 
در 14.4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 143.50 مترمربع 
پالک شــماره 171/2 فرعي از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی سید احمد میرلوحی کوهانستانی بموجب برگه خالصه 

معامله ثبت نشده
32.رای شماره 27727-1395/10/19 هیأت سوم خانم زهرا میرلوحي کوهانستاني 
به شناسنامه شماره 5 کدملي 1290293181 صادره از اصفهان فرزند سید احمد در 
14.4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143.50 مترمربع پالک 
شــماره 171/2 فرعي از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رســمی سید احمد میرلوحی کوهانســتانی بموجب برگه خالصه 

معامله ثبت نشده
33.رای شماره 27707-1395/10/19 هیأت سوم خانم اشرف السادات میرلوحي 
کوهانستاني به شناسنامه شــماره 128 کدملي 1290150621 صادره از اصفهان 
فرزند ســید احمد در 14.4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
143.50 مترمربع پالک شــماره 171/2 فرعي از 14 اصلــي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سید احمد میرلوحی کوهانستانی 

بموجب برگه خالصه معامله ثبت نشده
34.رای شماره 27719-1395/10/19 هیأت ســوم خانم حبیبه بیگم میر لوحي به 
شناسنامه شــماره 774 کدملي 1284551563 صادره از اصفهان فرزند سید احمد 
در 14.4 حبه از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 143.50 مترمربع پالک 
شــماره 171/2 فرعي از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رســمی سید احمد میرلوحی کوهانســتانی بموجب برگه خالصه 

معامله ثبت نشده
35.رای شــماره 27722-1395/10/19 هیــأت ســوم خانــم رضــوان میرلوحي 
کوهانستاني به شناسنامه شماره 2 کدملي 1290134944 صادره از اصفهان فرزند 
سید احمد در 14.4 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 143.50 
مترمربع پالک شماره 171/2 فرعي از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رسمی ســید احمد میرلوحی کوهانستانی بموجب برگه 

خالصه معامله ثبت نشده
36.رای شماره 27650-1395/10/18 هیأت ســوم خانم زهرا باباصفری رنانی  به 
شناسنامه شماره 67 کدملي 1290086850 صادره اصفهان فرزند حسن   ششدانگ 
یک واحد کارگاه نجاری به مســاحت 53.21 مترمربع از پالک شماره  292 فرعی از  
19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

ابوطالب صباغیان رنانی  از مورد ثبت صفحه  31 دفتر  79 امالک
37.رای شــماره 25866-1395/09/30 هیأت ســوم آقاي جعفر عبدالهی رنانی   به 
شناســنامه شــماره 1881 کدملي 1290530092 صادره اصفهان فرزند حســن        
ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به مساحت  152.10 مترمربع از پالک شماره 437 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 424 دفتر  517 امالک
38.رای شــماره 30368-1395/11/19 هیــأت ســوم خانم شــهربانو خانعلی به 
شناسنامه شماره 106  کدملي 6229835894  صادره میمه  فرزند علیجان  سه دانگ 
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  104.30 مترمربع از پالک شماره     324 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

براتعلی صادقی
39.رای شماره 30367-1395/11/19 هیأت سوم آقای سید محمد موسوی صالحی  
به شناسنامه شماره 7  کدملي 1129704211  صادره فریدونشهر  فرزند سیدرضا 
سه دانگ ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 104.30 مترمربع از پالک شماره  324 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی براتعلی صادقی
40.رای شماره 30226-1395/11/18 هیأت سوم آقای عبداله عباسی   به شناسنامه 
شــماره 51699  کدملي 1280941146  صادره اصفهان  فرزند محمد  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 151.39  مترمربع از پالک شماره  304    فرعی از 24 اصلی 
واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  عباس 

چراغی آفارانی
41.رای شــماره 30225-1395/11/18 هیأت ســوم خانم ایران شیرانی بیدآبادی   
به شناسنامه شــماره 39  کدملي 1285315773  صادره اصفهان  فرزند غالمعلی  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 223.00  مترمربع از پالک شماره  276 فرعی 
از 11 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فاطمه سلطان شیرانی
42.رای شماره 31145-1395/11/28 هیأت سوم خانم فاطمه عابدی به شناسنامه 
شماره 33  کدملي 1159681295  صادره فریدن  فرزند امراله  ازششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت  75.17 مترمربع از پالک شماره    545  فرعی از 36 اصلی واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی اسماعیل اکبری
43.رای شماره 31668-1395/12/03 هیأت دوم خانم عزت مشکل گشا به شناسنامه 
شــماره 41894 کدملي 1280844507 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 262.00مترمربع پالک شماره 657فرعی از 27اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت صفحه 7 دفتر 

392 امالک
44.رای شماره 31673-1395/12/03 هیأت دوم آقاي محمد علي جزي به شناسنامه 
شــماره 26 کدملي 1290235074 صادره اصفهان فرزند حسن ششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 99.41 مترمربع پالک شماره 160فرعی از 24اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند شماره 19872 مورخ 
95/9/15 دفترخانه 160 اصفهان  و سهم االرث متقاضی از حسن جزی از سند 40306 

مورخ 1359/9/24 دفترخانه 76 اصفهان
45.رای شماره 32269-1395/12/10 هیأت دوم  آقاي محمدعلي رحیمي کوجاني 
به شناسنامه شــماره 2 کدملي 1289987769 صادره اصفهان فرزند رجبعلي در     
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   123/26   مترمربع پالک شماره   28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حاج حســین 

قربانی کوجانی مورد ثبت صفحه 351 دفتر 890 امالک
46.رای شــماره 30556-1395/11/23 هیأت دوم  آقاي ســید محمد گلســتانه به 
شناســنامه شــماره 58 کدملي 1290194416 صادره اصفهان فرزند ماشاءاله در    
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت   305/86   مترمربع پالک شماره    294  
فرعي از  40  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان  از 

مالکیت ابراهیم کیقبادی لمجیری
47.رای شــماره 31734-1395/12/04 هیأت دوم آقاي منصور زارع چاوشــي به 
شناســنامه شــماره 143 کدملي 1283371227 صادره اصفهان فرزند عباس در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 172.72مترمربع پالک شماره 137فرعی از 
38 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 
433 و 146 و 446 و 155  دفاتــر 877 و 852 و 337 و 852 امالک که  بموجب ســند 

شماره 83696 مورخ 91/7/20 و 86588 مورخ 92/9/9 دفترخانه 25 اصفهان در رهن 
بانک مسکن می باشد  و بانک با صدور سند ششدانگ با قید رهنی موافقت نموده است

48.رای شماره 31814-1395/12/04 هیأت دوم  آقاي عبدالحسین مددي زواره به 
شناسنامه شماره 4813 کدملي 1188935321 صادره اردستان فرزند عبدالرضا در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 156مترمربع پالک شماره  28 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سید هاشم هاشمی ثبت 

در صفحه 352 دفتر 890 امالک
49.رای شماره 32252-1395/12/09 هیأت دوم آقاي فریدون باقري ازان آخاري 
به شناسنامه شــماره 33 کدملي 5499370036 صادره نجف آباد فرزند بشیر در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   114   مترمربع پالک شماره   28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت طاهره رضائی    

ثبت در صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک
50.رای شــماره 31854-1395/12/04 هیأت دوم آقاي هاشم جزي به شناسنامه 
شماره 14 کدملي 1290652120 صادره اصفهان فرزند حســن در  4  دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 77.47مترمربع پالک شماره 160فرعی 
از 24اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان بموجب 
سند شــماره 20076 مورخ 95/10/9 دفترخانه 160 اصفهان  و سند 20294 مورخ 

1395/11/14 دفترخانه 160 اصفهان
51.  رای شماره 31853-1395/12/04 هیأت دوم خانم رقیه اماني بني به شناسنامه 
شماره 13639 کدملي 1292289236 صادره اصفهان فرزند حسن اقا در  دو دانگ 
مشاع ازششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 77.47مترمربع پالک شماره 
160فرعی از 24اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
بموجب سند شماره 20076 مورخ 95/10/9 دفترخانه 160 اصفهان  و سند 20294 

مورخ 1395/11/14 دفترخانه 160 اصفهان
52.رای شــماره 30561-1395/11/23 هیأت دوم آقاي احمد باقري به شناسنامه 
شماره 1216 کدملي 1286971632 صادره اصفهان  فرزند محمد ششدانگ یک باب   
ساختمان   به مساحت   110 مترمربع پالک شماره    640  فرعي از  40  اصلي واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سید حسن مارنانی زاده 

صفحه 50 دفتر 169 امالک
53.رای شــماره 30551-1395/11/23 هیــأت دوم آقاي علي محمد ســوادکوهي 
به شناســنامه شــماره 19 کدملي 1159654638 صادره فریدن فرزند حســین در    
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  103/65    مترمربع پالک شماره   826   
فرعي از  16  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت وراث رمضان ماهرانی صفحه 584 دفتر 65 امالک
54.رای شماره 33531-1395/12/22 هیأت اول خانم نرگس هادیان به شناسنامه 
شــماره 6410 کدملي 1291995285 صادره اصفهان فرزند باقر در  ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 204.80 مترمربع پالک شــماره 46 فرعی از27 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالک رســمی مهدی رضائی 

برزانی مورد ثبت صفحه 299 دفتر173 امالک
55.رای شــماره 33537-1395/12/22 هیــأت اول آقــاي عباس علــي محمدي به 
شناسنامه شــماره 68 کدملي 4171964598 صادره الیگودرز فرزند غالمعلي در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 118.97 مترمربع پالک شماره 2516فرعی از 
18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد 

مسعود محمد پورطالئی
56.رای شماره 33438-1395/12/22 هیأت اول آقاي محمدرضا جعفرزاده ساماني 
به شناسنامه شماره 19 کدملي 4622929929 صادره شهرکرد  فرزند محمد ابراهیم 
در  چهار دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 239.70مترمربع پالک 
شــماره 1187فرعی از 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان بموجب سند شماره 9484 مورخ 91/2/27 دفترخانه 160 اصفهان
57.رای شــماره 33437-1395/12/22 هیأت اول آقاي علي جعفرزاده ساماني به 
شناسنامه شماره 47 کدملي 4622763338 صادره شهرکرد  فرزند عبدالرزاق در 
دو  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 239.70مترمربع پالک شماره 
1187فرعی از 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند شماره 9484 مورخ 91/2/27 دفترخانه 160 اصفهان
58.رای شــماره 33515-1395/12/22 هیأت اول خانم ویدا صالحي به شناسنامه 
شماره 280 کدملي 1284600841 صادره  اصفهان  فرزند حسین در  ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 157.32 مترمربع پالک شماره   28 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عبدالرحیم سلطانی آفارانی
59.رای شــماره 33517-1395/12/22 هیأت اول آقاي اکبر رحیمي به شناسنامه 
شــماره 64 کدملي 5110533776 صادره برخوار  فرزند عباس ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 58.92 مترمربع پالک شماره  67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس پوپل
60.رای شــماره 33436-1395/12/22 هیأت اول آقاي محسن بهرام به شناسنامه 
شماره 312 کدملي 1290846693 صادره اصفهان فرزند محمدجعفر در  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 158.40 مترمربع پالک شماره 879 فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد 

صادق باقرصاد
61.رای شــماره 33435-1395/12/22 هیأت اول آقاي مسعود بهرام به شناسنامه 
شــماره 1096 کدملي 1284890759 صادره اصفهان  فرزند محمدجعفر در   ســه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 158.40 مترمربع پالک شماره 879 
فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

محمد صادق باقرصاد
62.رای شماره 24847-1395/09/17 هیأت سوم خانم فاطمه عزیزی کوهانستانی    
به شناســنامه شــماره 741 کدملي 1283394952  صادره اصفهان فرزند حسین  
44 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 503.97  مترمربع از 
پالک شماره 439 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی فوق    موردثبت صفحــات 297و460    دفترهای 42و503  

امالک
63.رای شماره 24845-1395/09/17 هیأت سوم خانم اعظم کامران کوهانستانی   
به شناسنامه شماره 1949 کدملي 1283401355  صادره اصفهان فرزند حسین          8 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  503.97 مترمربع از پالک 
شــماره 439 فرعی از 14      اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبت صفحات 297 و 460 دفترهای 42 و 503  

امالک
64.رای شماره 24850-1395/09/17 هیأت سوم آقای مهدی عزیزی کوهانستانی  
به شناسنامه شماره 121 کدملي 1289306990 صادره اصفهان فرزند قاسم 13 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 503.97 مترمربع از پالک شماره  
439 فرعی از 14 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحات 297و460 دفترهای 42و503  امالک
65.رای شماره 24848-1395/09/17 هیأت سوم خانم صدیقه عزیزی کوهانستانی    
به شناسنامه شماره 1094 کدملي  1283400121  صادره اصفهان فرزند قاسم          7 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  503.97 مترمربع از پالک 
شــماره 439 فرعی از 14 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبت صفحات297و460       دفترهای 42و503 

امالک
66.رای شماره 33793-1395/12/25 هیأت اول آقاي علي اکبر صولت به شناسنامه 
شماره 25 کدملي 2571593714 صادره فسا فرزند حسین در چهار دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت  271.68 مترمربع پالک 
شــماره  314 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 513 دفتر 812 امالک
67.رای شماره 33794-1395/12/25 هیأت اول خانم ناهید مومن زاده خولنجاني 
به شناسنامه شماره 1297 کدملي 5419009366 صادره مبارکه  فرزند نادر قلي در 
دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت  271.68 
مترمربع پالک شماره  314 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 513 دفتر 812 امالک
68.رای شــماره 33789-1395/12/25 هیأت اول  خانم طاهره ســهرابي رناني به 
شناســنامه شــماره 1079 کدملي 1290522103 صادره اصفهان فرزند صفر در   
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 128.30 مترمربع پالک شماره  1589 فرعی از 
17 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه  

485 دفتر 948 امالک
69.رای شماره 33788-1395/12/25 هیأت اول آقاي سعید میرزائي قلعه اخالصي 
به شناسنامه شماره 623 کدملي 6219511956 صادره فرزند امراله در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت  121.60 مترمربع پالک شماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ربابه بیداد ورناسفادرانی
70.رای شماره 33773-1395/12/25 هیأت اول شهرداري اصفهان به شناسنامه 
شماره کدملي 14000277232  در  ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  1335 
مترمربع پالک شماره  3299 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 491 دفتر 1119 امالک
71.رای شــماره 33802-1395/12/25 هیأت اول  خانم زهرا کمالي شــروداني به 
شناسنامه شماره 390 کدملي 1110803354 صادره فالورجان فرزند قربانعلي در  
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  235 مترمربع پالک شماره  
3225 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند شماره 55861 مورخ 82/4/31 دفترخانه 91 اصفهان
72.رای شماره 33803-1395/12/25 هیأت اول آقاي غالمعلي کمالي شروداني به 
شناسنامه شماره 12 کدملي 1111144249 صادره  فالورجان فرزند ابراهیم در  سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  235 مترمربع پالک شماره  3225 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سند شماره 55861 مورخ 82/4/31 دفترخانه 91 اصفهان

73.رای شماره 33217-1395/12/18 هیأت اول  خانم عذرا شیراني چهارسوقي به 
شناسنامه شماره 461 کدملي 1284439801 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در  
چهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 100مترمربع پالک شماره  
2509 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت سکینه تقی یار رنانی
74.رای شــماره 33218-1395/12/18 هیــأت اول آقــاي سیداســداله مکاریان 
چهارسوقي به شناسنامه شماره 968 کدملي 1284431754 صادره اصفهان فرزند 
سیدحسین در چهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 100مترمربع 
پالک شــماره  2509 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت سکینه تقی یار رنانی
75.رای شــماره 33162-1395/12/18 هیــأت اول آقاي احمــد رمضاني آفاراني 
به شناســنامه شــماره 7 کدملي 1290023948 صادره اصفهان  فرزند نادعلي در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  99.50 مترمربع پالک شماره 31 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن ابراهیمی بابوکانی

76.رای شماره 33084-1395/12/17 هیأت اول آقاي عبدالحسین زارع زاده رهناني 
به شناسنامه شماره 10286 کدملي 1283213990 صادره  اصفهان فرزند حسنعلي 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 148 مترمربع پالک شماره  2846 فرعی از18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسنعلی 

زارع زاده رنانی
77.رای شــماره 33109-1395/12/17 هیأت اول آقاي محمدحسن اسماعیلي علي 
عسگري رناني به شناسنامه شــماره 280 کدملي 1290179182 صادره  اصفهان  
فرزند حیدر در  ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  423.17 مترمربع پالک شماره  
3402 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 508 دفتر 877 امالک
78.رای شــماره 33103-1395/12/17 هیــأت اول  خانم ربابه عابــدي رناني به 
شناســنامه شــماره 67 کدملي 1290130124 صادره  اصفهــان فرزند محمد در  
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  23.14 مترمربع پالک شماره 579  فرعی از 17 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 

355 و 358 و 527 دفاتر 734 و 769 امالک
79.رای شــماره 33077-1395/12/17 هیأت اول خانم فرشــته حسیني رناني به 
شناسنامه شماره 10496 کدملي 1283211890 صادره اصفهان فرزند مانده علي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  104.49 مترمربع پالک شماره 3173  فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فوق 

مورد ثبت صفحه 494 دفتر 997 امالک
80.رای شماره 33339-1395/12/21 هیأت اول خانم پروین بیدارمغز به شناسنامه 
شماره 982 کدملي 1819378314 صادره آبادان فرزند بمانعلي در  ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 111.45 مترمربع پالک شماره فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسنعلی زارع بهرام آبادی
81.رای شــماره 33113-1395/12/17 هیــأت اول آقاي احمــد رمضاني آفاراني 
به شناســنامه شــماره 7 کدملي 1290023948 صادره  اصفهان فرزند نادعلي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  105.20 مترمربع پالک شماره  31 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن ابراهیمی 

بابوکانی
82.رای شــماره 32428-1395/12/11 هیأت اول آقاي حســین کاظمي زهراني به 
شناسنامه شماره 11 کدملي 1289926115 صادره اصفهان فرزند کریم در  پنج و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 261.78مترمربع پالک شماره 
244فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 169 دفتر 433 امالک
83. رای شــماره 32427-1395/12/11 هیأت اول خانم بتــول کاظمي زهراني به 
شناســنامه شــماره 1271344939 کدملي 1271344939 صادره اصفهان فرزند 
عباس در  نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 261.78مترمربع 
پالک شماره 244فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت حسین کاظمی زهرانی  مورد ثبت صفحه 169 دفتر 433 امالک
84. رای شــماره 32404-1395/12/11 هیأت اول آقاي ولي الــه عبداللهي نوغان 
سفالئي به شناسنامه شماره 407 کدملي 6219380886 صادره بوئین و میاندشت 
فرزند عبداله در   ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 73مترمربع پالک شــماره 
2761فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت اصغر شریفیان  صفحه 98 دفتر 64 امالک
85. رای شــماره 32144-1395/12/08 هیأت اول  آقاي ابوالقاسم صادقي برزاني 
به شناســنامه شــماره 44 کدملي 1290096961 صادره اصفهان  فرزند حسن در    
ششدانگ یک باب    گاوداری به مساحت  625    مترمربع پالک شماره  139    فرعي از   
27 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت باقر 

و احمد و محمود صادقی
86. رای شــماره 32419-1395/12/11 هیــأت اول خانــم خدیجه ســبزه علي به 
شناســنامه شــماره 2 کدملي 5499670285 صادره نجف آباد  فرزند محمود در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99.50مترمربع پالک شماره 745فرعی از 40اصلی 

واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد محمدیان
87. رای شــماره 32856-1395/12/15 هیأت اول آقاي ســعید بلوچــي رناني به 
شناســنامه شــماره 347 کدملي 1290321302 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در   
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به اســتثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
205.40مترمربع پالک شــماره 666 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 589 دفتر 314 امالک
88. رای شــماره 32857-1395/12/15 هیــأت اول آقاي رســول بلوچي رناني به 
شناسنامه شماره 11193 کدملي 1283219931 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در   
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به اســتثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
205.40مترمربع پالک شــماره 666 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 589 دفتر 314 امالک
89. رای شماره 32998-1395/12/16 هیأت چهارم آقای سید علی سجادی جونی  
به شناسنامه شماره 441  کدملي 1285853571  صادره اصفهان  فرزند سیدرحیم  
ازششدانگ باستثنای ثمنیه اعیانی یک باب خانه  به مساحت  171 مترمربع از پالک 
شــماره    3173  فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی ورثه شریعتی ) مورد تقاضا قسمتی از پالک 25/713/1 می 

باشد که در اجرای استاندارد سازی به 3173 اصالح گردید (
90. رای شــماره 33013-1395/12/16 هیأت چهارم آقای اصغــر محمدی فر  به 
شناسنامه شــماره 961 کدملي 1283291967  صادره اصفهان  فرزند غالمحسین  
ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 181.82 مترمربع از پالک شماره فرعی از 
34 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

غالمحسین گردن صراحی
91. رای شــماره 33104-1395/12/17 هیأت چهارم آقاي ســید مصطفي حسیني 
به شناسنامه شــماره 9334 کدملي 1283202662 صادره خمیني شهر فرزند سید 
ابوالحسن در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 176.91 مترمربع پالک شماره 
3231 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که 

بموجب سند شماره 4118 مورخ 91/12/27 دفتر 313
92.رای شــماره 33117-1395/12/17 هیأت چهارم خانم بتــول رفیعي رناني به 
شناســنامه شــماره 149 کدملي 1290269378 صادره اصفهــان فرزند کریم در 
ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 175.25 مترمربع پالک شماره 3231 فرعي از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شماره 3167 

مورخ 91/12/28 دفتر 326 اصفهان
93.رای شــماره 33128-1395/12/17 هیأت چهارم خانم زینــب بیگم اعتصامي 
رناني به شناسنامه شماره 205 کدملي 1289882908 صادره اصفهان فرزند سید 
عبدالعظیم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 249.22 مترمربع پالک شماره 3231 
فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 

4118 مورخ 91/12/27 دفتر 313
94.رای شــماره 33127-1395/12/17 هیــأت چهــارم آقاي حســین آقا کوچکي 
فروشاني به شناسنامه شماره 66 کدملي 1283345390 صادره خمیني شهر فرزند 
قدیرعلي در قسمتي از/ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 163.94 مترمربع قسمتي 
از پالک شماره 9 فرعي از 39 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی حسن نصرآزادنی مورد ثبت در صفحه 344 دفتر 629
95.رای شــماره 33130-1395/12/17 هیأت چهارم آقــاي احمد رضا صدري به 
شناســنامه شــماره 1141 کدملي 1284792641 صادره اصفهــان فرزند علي در 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 151.20 مترمربع پالک شماره283 فرعي از 22 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فاطمه 

صدرالدین و قدمعلی صدرالدین و زهرا صدرالدین
96.رای شــماره 32908-1395/12/15 هیأت چهارم آقای مرتضــی حقیقی زاده  
به شناســنامه شــماره 221  کدملي 1291113691  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ازششدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 31.8 مترمربع از پالک شماره فرعی از 32 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی تقی 

رجبی سبدانی
97.رای شماره 32989-1395/12/16 هیأت چهارم خانم زهرا عباسی  به شناسنامه 
شماره 14 کدملي 1290222703  صادره اصفهان  فرزند محمد  ازششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 177.15 مترمربع از پالک شماره 2496 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسن سهرابی رنانی
98.رای شــماره 31276-1395/11/30 هیأت چهارم خانم فاطمه خلیلیان گورتانی  
به شناسنامه شماره 1325  کدملي 1284641546  صادره اصفهان  فرزند مهدی دو 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  300 مترمربع از پالک شماره 408  
فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  صفرعلی خلیلیان ثبت صفحه 139 دفتر 569 امالک
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 ایسوس، لشکری از لپ تاپ های 
تازه اش را روانه بازار کرد

اگر به دنبال خرید لپ تاپ 
جدید دانشجویی هستید، 
 ZenBook Flip S
شــرکت ایســوس بــا 
10/9میلی متر ضخامت 

و 1/1 کیلوگرم وزن، 
ای  گزینــه 

ســب  منا
ب  محســو

می شود.
این لــپ تــاپ دارای نمایشــگر 

1۳اینچی و فوق دقیق بــوده و از تمامی لپ تاپ های مشــابه و 
1۳اینچی ساخت شرکت های رقیب باریک تر است. هنوز مشخص 
نیست که آیا ZenBook Flip S همراه با قلم دیجیتال مخصوص 

ایسوس عرضه می شود یا خیر.
ایســوس برای باریک نگهداشــتن این لــپ تاپ، از سیســتم 
خنک کننده جدیدی موســوم بــه فن پلیمری کریســتال مایع 
اســتفاده کرده که تنها 0/۳میلی متر ضخامت دارد. مایکروسافت 

سیستمی مشابه با این فن را در سرفیس پرو۳ به کار گرفته بود.
قیمت پایه این لپ تاپ که از شهریور ماه برای فروش در دسترس 
خواهد بود، 1099 دالر اعالم شــده است. ایســوس همچنین از 
عرضه لپ تــاپ ZenBook Pro به قیمت 1۲99 دالر خبر داده 
است. Deluxe ۳ ZenBook دیگر لپ تاپ تازه ایسوس است که 

1199 دالر قیمت دارد.
قدرتمندتریــن لپ تاپ ایســوس در میان ایــن مجموعه جدید 
VivoBook Pro N۵۸۰ نام دارد که دارای پردازنده گرافیکی 
NVIDIA GTX۱۰۵۰ اســت. در این لپ تــاپ 1۵ اینچی از 
پردازنده قدرتمند HQ ۷۷۰۰-Core i۷ اینتل و 1۶ گیگابایت 
رم نیز استفاده شده است. لپ تاپ مذکور دارای دو فن خنک کننده 
اســت که در شاســی آلومینیومی 19/۲میلی متری آن جاسازی 

شده اند.
VivoBook S۱۵ دیگــر لــپ تاپ جدید ایســوس اســت که 
17/9میلی متر ضخامت دارد و دارای پردازنده Core i۷ اینتل و 
پردازنده گرافیکی GTX ۹۴۰ شــرکت ان ویدیاست. قیمت این 

لپ تاپ 1۵ اینچی ۴99 دالر است.

اخبار

یافتن مسیر سوارشدن به هواپیما و گیت های پرواز، یکی از چالش های جدی 
مسافران در فرودگاه های بزرگ است که مســئوالن فرودگاهی در انگلیس راه 
خالقانه ای برای حل این مشکل یافته اند. به تازگی ۲000 نشان راهنمای مبتنی بر 
فناوری واقعیت افزوده در نقاط مختلف دو ترمینال فرودگاه مذکور نصب شده است 
که جزئیات فراوانی در مورد مسیر تحویل بار، سوار شدن به هواپیماهای مختلف و... 
را در اختیار مسافران قرار می دهد. نشان های راهنمای مذکور به مسافران امکان 
می دهد تا دوربین گوشی خود را به یک مسیریاب حرفه ای مبدل کنند و از این 
طریق بتوانند خود را به سرعت برای پرواز به محل مورد نظر برسانند. با توجه به 
غیرقابل استفاده بودن سیستم ها و برنامه های مبتنی بر جی پی اس در محیط های 
سربسته ای مانند فرودگاه ها و ناکارآمدی برنامه هایی مانند نقشه گوگل در این 
زمینه، خدمات مذکور می تواند به مسافران به طور جدی کمک کند. نصب این 
سیستم، بخشی از برنامه ۲/۵میلیاردپوندی مسئوالن فرودگاه Gatwick برای 
متحول سازی و ارائه خدمات پیشرفته مبتنی بر فناوری های نوین است. مسیر 

حرکت در قالب این سیستم از طریق پیکان های سبز رنگ مشخص می شود.

 با فناوری واقعیت افزوده در فرودگاه ها 
گم نمی شوید

با این عینک راحت بخوابید!

یک شرکت آمریکایی عینکی ساخته که 10 دقیقه پس از استفاده، کاربر را به 
خوابی عمیق فرو می برد.

شرکت Sana Health عینک خواب ساخته است. ســازنده این عینک به 
کاربران خود قول می دهد پس از 10 دقیقه اســتفاده از آن به خوابی عمیق 

فرو روند.
البته عینک سانا فقط محافظی در برابر نور نیســت. این عینک با قابی شبیه  
هدست، واقعیت مجازی مکانیسم های مختلفی را برای شبیه سازی صوتی و 
بصری در خود دارد. این شبیه سازی ها، الگوهایی را در مغز ایجاد می کنند که 

در چرخه های طبیعی خواب وجود دارند.
به این ترتیب وضعیتی، اســتراحت عمیق را تلقین و بیخوابی را دور می کند.
این شرکت همچنین دارای یک ماسک خواب است که می تواند نوسان های 
سیستم عصبی فرد را کنترل و برهمین اساس شبیه سازی صوتی و تصویری 

مخصوص فرد ارائه کند.
در حال حاضر این شرکت مشغول آزمایش دستگاه روی ورزشکاران است.

گروهی از محققان آلمانی قصد دارند با انجام عظیم ترین شبیه سازی جهان در 
عرصه فضا، رازهای کهکشان ها را کشف کنند. در ماه های گذشته تیم تحقیقاتی 
آلمانی با استفاده از ابررایانه ها موفق شدند ۳0 شبیه سازی با رزولوشن باال و شش 
شبیه سازی با رزولوشن فوق العاده تولید نمایند. در این شبیه سازی ها، تمام عوامل 
مهم و اصلی نظیر شکل گرفتن گازهای اصلی پدیدآورنده کهکشان ها همچون 
هیدروژن، تشکیل ستارگان، انفجار آنها، تشکیل ابر نو اخترها و همچنین ایجاد 
سیاه چاله ها، به عنوان اجرای اصلی یک کهکشــان مدنظر قرار گرفته است. در 
این پروژه، هم کهکشان های بزرگ و کوچک و هم کهکشان های مارپیچی نظیر 
کهکشان راه شیری مورد شبیه سازی قرار گرفته اند. در مدل های ایجادشده در 
این پروژه، نمونه ها حدود یک تریلیون بار کوچک تر شده اند؛ هرچند همچنان 
شبیه سازی فیزیک پیچیده و در هم تنیده این کهکشان ها برای هر رایانه ای یک 
چالش جدی محسوب می شود. محققان با استفاده از داده های حاصل از رصد و 
مطالعات پیشین و همچنین نتایج این شبیه سازی قادر خواهند بود به اطالعات 

بسیار مهمی در رابطه با سرگذشت کهکشان ها دست پیدا کنند.

بزرگ ترین شبیه سازی جهان برای کشف 
گذشته کهکشان ها

هوش سنج

روزی دختری که پدرش فقیر، مادرش نابینا و خواهرش نازا 
بود، یک چراغ جادو پیدا می کند. غول به او می گوید فقط 

یک آرزو می توانی بکنی. دختر چه آرزویی بکند؟

پاسخ معمای کاله آبی و قرمز: رنگ کاله نابینا قرمز بوده. اگر 
رنگ کاله نابینا آبی بود ، یکی از بینای اول یا بینای دوم حتما 

رنگ کاله خود را تشخیص می داد.
مثال: اگر کاله نابینا آبی باشــد، بینای اول به کاله بینای 
دوم نگاه می کند، اگر آن هــم آبی بود، می فهمد که کاله 
خودش قرمز است؛ چون فقط دوتا کاله آبی داشتیم. اگر 
کاله بینای دوم قرمز باشد، بینای اول نمی تواند رنگ کاله 
خود را تشخیص دهد؛ در این صورت بینای دوم رنگ کاله 
خود را تشخیص می دهد چون اگر رنگ کالهش آبی بود که 
بینای اول رنگ کاله خود را تشخیص می داد. پس رنگ کاله 
بینای دوم قرمز است و بینای دوم حتما جواب را می دانست.
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اگر می خواهید آیکن پک مختص به خود را داشته باشید، 
اپلیکیشن Icon Pack Studio جزو برنامه هایی است 

که می تواند در این راه به شما کمک کند. 
 Smart Launcher به عبارت دیگر ساخته استودیوی
Team که برنامه های گوناگونی را جهت شخصی سازی 
محیط اندروید به بازار عرضه کرده، جزو اولین برنامه های 
اندرویدی به شمار می رود که به کاربر اجازه می دهد آیکن 
پک های اختصاصی، ایجاد و با استفاده از ابزار موجود، آنها 

را به سلیقه خود شخصی سازی کند.
پس از نصب و ورود به این اپلیکیشن، از شما خواسته می 
شــود تا اولین آیکن پک خود را با طی مراحلی که پیش 

روی شما قرار گرفته است، ایجاد کنید.
Icon Pack Studio بــه کاربر اجــازه می دهد آیکن 

پک های مختص به خود را ایجاد کند.
 Icon Pack Studio پس از آن وارد محیط ویرایشگر

می شــوید و می توانید آیکن هایی که دوست دارید را با 
استفاده از ابزار موجود بسازید.

 Icon Pack Studio با استفاده از ویرایشگر اپلیکیشن 
قادر خواهید بود ســایز آیکن ها را تغییر دهید، اشکال 
مختلف را به آنها اضافه کنیــد، موقعیت آنها را به دلخواه 
تغییر دهید و برای زیباتر شــدن آیکن هــای مورد نظر 
نیز جلوه های ویژه ای چون نور، ســایه و بافت را به آنها 

بیفزایید.
در پایان کافی است آیکن پک ایجاد شده را با نام دلخواه، 
ذخیره و ســپس اقدام به اعمال آن روی تلفن هوشمند 

اندرویدی خود کنید.
این اپلیکیشن را می توانید به رایگان با وارد کردن آدرس  
goo.gl/VOxFau   در مرورگرتان از پلی استور دریافت 
کنید. به سلیقه خود آیکن هایی که دوست دارید را بسازید 

و از دیدن آنها لذت ببرید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفی اپلیکیشن Icon Pack Studio؛ 

ساخت آیکن های جذاب برای سیستم عامل اندروید

راه رفتن، جایگزین رمز عبور می شود

تفکیک اینترنت برای نیمی از استان ها

فناوری جدید می تواند انرژی واحــد حاصل از الگوی راه رفتن در 
انسان را ذخیره کند و از این طریق یک الگوریتم منحصر به فرد برای 
هر شخص تهیه کند. به تازگی گروهی از محققان در آخرین اقدام 
خود، فناوری جدیدی در امن تر نمودن فعالیت ها عرضه کرده اند که 
اقدامی شایان توجه است. این کارشناسان گفته اند به زودی »راه 
رفتن« را جایگزین »رمز عبور« می کند و بدین ترتیب، روش جدید 
تشخیص هویت کاربر را در دستگاه های الکترونیکی ارائه می دهد.

ســازمان مشــترک تحقیقات علمی و صنعتــی )CSIRO( که 
بزرگ ترین مرکز تحقیقاتی استرالیا محسوب می شود، اخیرا موفق 

به ساخت نمونه اولیه نوعی خاص از فناوری پوشیدنی شده است.
به گفته آنهــا، این فناوری خاص می تواند انــرژی واحد حاصل از 
الگوی راه رفتن در انسان را ذخیره کند و از این طریق یک الگوریتم 
منحصر به فرد برای هر شخص تهیه کند. به این ترتیب، این الگوی 
منحصر به فــرد،  در حقیقت کلید ورود او به حســاب هایش تلقی 

خواهد شد.
مطابق نظر محققین، این دستگاه همچنین به سیستم شتاب سنج 
نیز مجهز شده که قادر است نحوه حرکت و سرعت هر کاربر را به 

صورت منحصر به فرد محاسبه و استنتاج نماید.
با توجه به همین جزئیات، در مجموع همه حســگرهایی که برای 
این دستگاه ساخته شــده اند، کامال منحصر به فرد هستند و پیش  
از این، چنین حســگرهایی در هیچ دستگاه دیگری مورد استفاده 
 Data61 قرار نگرفته بود. مضاف بر این اطالعات، محققان مرکز
در سازمان تحقیقاتی CSIRO ادعا می کنند که روش جدید آنها 
می تواند تکنیک های جدیدی را بــرای جایگزین کردن الگوهای 
بدنی با رمز عبور ارائه دهد؛ بدین گونه که سیستم خواهد توانست 
انرژی حاصل از رفتارهای بدنی انسان را به عنوان رمز عبور مورد 
اســتفاده قرار دهد که گامی مهم در امن تر نمــودن فرآیندهای 

مختلف محسوب گردد.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، از اجرایی شدن طرح 
تفکیک اینترنت داخل از بین المللی برای 1۵ استان کشور خبر داد 

و گفت: این طرح به زودی در سایر استان ها نیز اجرایی می شود.
محمدرضا بیدخام با اشــاره به اجرایی شدن طرح تفکیک اینترنت 
داخل از بین الملل، گفت: شرکت مخابرات ایران طبق مصوبه ۲۳7 
سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید اینترنت داخل از بین الملل را 
تفکیک کند. با اجرای این طرح، هم قیمت اینترنت به مراتب کاهش 

می یابد و هم کیفیت آن بهبود خواهد یافت.
وی ادامه داد: این تفکیک برای 1۵ استان اجرایی شده است و برنامه 
داریم با اجرای طراحی و فراهم کردن زیرساخت ها، این طرح برای 

سایر استان ها نیز در آینده نزدیک اجرا شود.
مدیرکل روابط عمومی شــرکت مخابرات ایران با اشــاره به نحوه 
آگاهی از تفکیک اینترنت داخل و بین الملل، اظهار کرد: ســازمان 
تنظیم مقررات، ۲00 ســایت پربازدید داخلی را معرفی کرده است 
که شــامل خبرگزاری ها، ســایت های علمی، بانک ها، سایت های 
ورزشی و سایر ســایت های پربازدید می شود. قاعدتا کاربرانی که از 
این سایت ها استفاده کنند با کاهش قیمت در مصرف، متوجه این 

موضوع خواهند شد.

باج افزار واناکری؛ سوغات 
چشم بادامی ها

کارشناسان رایانه ای اعالم کردند که سازندگان اصلی ویروس باج افزار 
واناکری، یکی از کشــورهای چین، هنگ کنگ، تایوان یا سنگاپور 
هستند. براساس داده های به دست آمده جدید، کدهای این ویروس 
ابتدا به زبان چینی و گویش مناطق جنوبی نوشته شده که در چین، 
هنگ کنگ، تایوان و ســنگاپور استفاده می شــود و سپس به زبان 
انگلیسی تغییر پیدا کرده اند. پیشتر شرکت امنیتی سیمنتک آمریکا، 

کره شمالی را مسئول ساخت و انتشار این ویروس معرفی کرده بود.
این ویروس پیشرفته توانست ۴۵000 رایانه را در 7۴ کشور جهان 
آلوده کرده و از قربانیان خود بین ۳00 تا ۶00 دالر برای بازگشــت 

اطالعات اخاذی نماید.

علم پژوهی

از شــکل یک قطــره مایع می تــوان برای تشــخیص 
ناهمسان گردی های کششــی در پوسته کشسان زیر آن 

استفاده کرد.
می خواهید کشش یک پوسته کشیده یا الیه نازک را درک 
کنید؟ ممکن است با اسپری کردن قطرات مایع روی آن 
 Rafael Schulman جوابتان را بگیرید. رافائل شولمن
و همکارانش در دانشگاه مک مســتر کانادا نشان داده اند 
که قطرات کروی، وقتی روی الیه ای اسپری  می شوند که 
کشش آن در یک جهت بیشتر از جهت های دیگر است، 
به شکل بیضی در می آیند. این یافته پیشنهاد می کند که 
قطرات می توانند نقشه ای از کشش الیه را به دست دهند؛ 
درست همان طور که براده های آهن میدان مغناطیسی را 

به تصویر می کشند.
گروه تحقیق الیه ای از پلیمر کشسان را طوری آویزان کرد 
که کشش یکنواختی داشته باشد و سپس روی آن قطرات 
گلیسیرین اســپری کرد. با تصویربرداری از باال، مشاهده 
شد که قطرات تقریبا به شــکل دایره های کامل هستند. 
اما وقتی الیه کشیده شد تا کشش ناهمسان گردی ایجاد 
کند، قطرات مایع اسپری شــده روی سطح بیشتر شبیه 
اسمارتیزهای بادام زمینی m&m بودند؛ یعنی در جهت 
یک محور، پهن تر از جهت دیگر شدند. به طور خاص، محور 
بلند هر قطره در راستای جهتی قرار می گرفت که الیه بیش 
از بقیه جاها کشیده شده بود؛ یعنی در جهت کشش بیشتر.

با مشاهده از پهلوی طرح الیه-قطره، شولمن و همکارانش 
در ESPCI پاریس توانســتند کشــش موضعی الیه را 
بااستفاده از یک مدل موجود و تغییر کشش آن به حالت 
ناهمسانگرد به دست آورند. آنها به این ترتیب نقشه   جهت 
و بزرگی کشش ها را در هر نقطه از الیه تهیه کردند و البته 
برخالف ســایر روش های اندازه گیری کشش، خود الیه 

سالم باقی ماند.
این تحقیق در Physical Review Letters به چاپ 

رسیده است.

قطره ها  مانند  قطب نماهای 
کششی رفتار می کنند

اکنون استودیو Hugo Games A/S آمده تا با عنوان جدید 
خود همین لذت را این بار متفاوت تر از گذشته به بازیکن ها 
هدیه دهــد. Cristiano Ronaldo: Kick'n'Run یک 
عنوان رانر بی انتها بوده که در آن بازیکن باید با کنترل رونالدو 

در کوچه های فرانسه، سعی کند باالترین امتیاز ممکن را به 
دست بیاورد. ماشین ها، دیوار و فوتبالیست هایی که به سمت 
شما می آیند، از موانع پیش رو بوده و با پیشروی بیشتر هم 
سرعت شخصیت اصلی افزایش می یابد تا عبور از چالش ها 

سخت تر شود.
شــاید در نگاه اول این عنوان را پس بزنید. چون نمونه های 
مشابه زیادی از آن در بازار شلوغ بازی های اسمارت فون ها 
وجود دارد. اما باید بگوییم خیلی زود قضاوت نکرده و کمی 
به بازی فرصت دهید تا المان های مثبت خود را نشان دهد. 
یکی از عناصری که باعث جذابیت بازی شــده، توپی است 
که رونالدو هنــگام دویدن حمل می کند. در بازی ســیبل 
هایی وجود دارد که با شــوت کردن به سمت آنها می توانید 

امتیازاتی به دست آورید.
نکته مثبت اینجاست که ســیبل ها در مکان های متفاوتی 
حضور داشــته و بعضا هم ثابت نیستند. همین تفاوت باعث 
شــده تا با ضربه زدن به بعضی از آنها رکورد بیشتری از خود 

بر جای بگذارید.
همچنین وجود پــاداش هایــی، Kick'n'Run را از ریتم 
یکنواختی که بعضی آثار این ســبک دارنــد، بیرون آورده 
اســت. در طول انجام بــازی، بارها با جوایــزی مواجه می 
 شوید که استفاده از آنها مزایای گوناگونی برایتان به همراه

دارد.
عالوه بر این با سکه هایی که دریافت می کنید قابلیت خرید 
لباس و کفش جدید برای شخصیت اصلی را دارید. از دیدگاه 
گرافیکی، انیمیشن های دویدن شخصیت اصلی روان بوده و 

محیط هم از جزئیات باالیی برخوردار هست. 
موسیقی استفاده شــده در بازی نیز به خوبی حال و هوای 
یورو ۲01۶ را منتقل می کند. فقط امیدواریم در آپدیت های 

بعدی منطقه های بیشتری به بازی اضافه شود.
برای ســخن پایانی بایــد بگوییم اســتفاده از اتفاقات مهم 
روز دنیا برای ســاخت یک اثر، از راحــت ترین روش های 
 Hugo بازاریابی محصوالت به شــمار می رود. اســتودیو
Games A/S هم با واقف بودن به این موضوع ســعی کرده 
تا اکنون که رقابت تیم های اروپایی داغ است، عنوانی با این 
 محوریت بسازد؛ اثری که به جرأت از بهترین آثار رانر به شمار 

می رود.

حدود چند روز پیش بود که کریستیانو رونالدو در مصاحبه ای با شک و تردید خود را بهترین بازیکن بیست 
سال اخیر فوتبال خواند. اینکه حرف او را قبول داشته باشید یا نه به خودتان بستگی دارد، اما حداقل 

می دانیم که کنترل این ستاره پرتغالی در عنوانی با محوریت فوتبال چقدر لذتبخش است!

معرفی بازی Cristiano Ronaldo: Kick’n’Run؛ 

با رونالدو پا به توپ شوید

برنامه موبایلی Zepp که پیش از این از حسگرهای گوشی 
برای ارتقای کیفیت بازی بیسبال و فوتبال آمریکایی استفاده 
می کرد، به روز شده تا بسکتبال حرفه ای را به عالقه مندان 

بیاموزد.
 ایــن برنامــه کــه بــا اندرویــد و iOS ســازگار اســت، 
از هوش مصنوعی باالیی برخوردار بوده و برای استفاده از آن 
کاربر باید گوشــی را در محل مناسبی قرار دهد و با استفاده 
از دوربین آن، از پرتاب های خود به سمت سبد فیلم برداری 

کند.
این نرم افزار با تحلیل شــوت های بازیکنان به سمت سبد 
ازطریق الگوریتم های هوش مصنوعی، اطالعات تکمیلی در 

این زمینه را در اختیار کاربران قرار می دهد.
کاربران مــی توانند ویدئوهــای تهیه شــده از پرتاب ها و 
همین طور داده های مربوط به عملکرد خود در این نرم افزار 
را با دیگران نیز به اشتراک بگذارند و میزان مهارت خود در 

بازی بسکتبال را با یکدیگر مقایسه کنند.
 ایــن نرم افــزار بــرای تحلیــل پرتــاب هــای بازیکنان، 
 عمدتا از حســگرهای گوشــی های هوشــمند اســتفاده 

می کند.
 این احتمال وجود دارد که در آینده نمونه های مشــابهی از 
این برنامه موبایلی با هدف ارتقــای کیفیت عالقه مندان به 

دیگر رشته های ورزشی نیز عرضه شود.

با این برنامه موبایلی، بسکتبال حرفه ای یاد بگیرید

Wanna Cry ۴ هزار رایانه ایرانی؛ قربانی  باج افزار
بر اساس اعالم مرکز ماهر، متاسفانه شاهد تعلل کاربران و بعضا مدیران فناوری اطالعات سازمان ها، 
 Wanna دستگاه ها و شرکت ها در زمینه رعایت توصیه های ایمنی برای جلوگیری از نفوذ باج افزار

Cry بودیم و این امر موجب رسیدن تعداد قربانی های این باج افزار به ۴ هزار رایانه در کشور شد.
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آگهی تحدید حدود عمومی قسمتهایی از بخشهای 
1و2و3و4 ثبت نایین

3/59 آگهی تحدید حدود ماده 14 قانون ثبت یک قسمت 
از ابنیه و اراضی بخشهای فوق الذکر بشرح آتی آگهی 

می گردد
بخش یک ثبت نایین

550 اصلی شاهپور نورانی فرزند علی ششدانگ دکان 
موقوفه واقع در نایین

1496 اصلــی ابوالفضل زمانی نائینــی فرزند محمد 
ششــدانگ یکدرب خانه واقع در محــل چهل دختران 

نایین 
بخش دو ثبت  نایین

424 اصلی بانو زهراء صادقی نائینی پور فرزند استاد 
رمضان  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در 

کشتزار جزیسر 
96/4/11

786 اصلــی علــی اکبر صادقــی نائینی پــور فرزند 
رمضان ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در 

کشتزار جزیسر 
1127 اصلی حســین خواجه نائینی فرزند محمد علی 
و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی به تولیت وقف 

واقع در نایین 
1140 اصلی حســین خواجه نائینی فرزند محمد علی 
و غیره به تولیت وقف ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

واقع در نایین 
96/4/12

1576 اصلی علی نکوئــی نائینی بــه نمایندگی اداره 
اوقاف ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در نایین

1852 اصلی یداله علی زاده نائینی بدعوی تولیت وقف 
ششــدانگ یک قطعه زمین واقع در کشتزار ورزجان 

نایین
96/4/13

1906 اصلی حسن هیئتیان نائینی فرزند جعفر بدعوی 
تولیت وقف ششدانگ قطعه زمین واقع در نایین

2245 اصلی محمد خلیلیان فرزند قاسم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار ورزجان 

2627 اصلی موقوفه ورثه مرحومین رباب شــفیعی 
کمال آباد و علی ابوطالبی نائینی با تولیت هیات امنای 
وقف حســینیه میدان باالی محمدیه نایین ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در محمدیه
2792 اصلی سید مجتبی موســویان محمدی فرزند 

سید نوراله ششدانگ یکدرب خانه واقع در محمدیه 
96/4/14

3018 موقوفه میر غیاث به تولیت اداره اوقاف و امور 
خیریه نایین ششدانگ یکدرب خانه واقع در محمدیه

3132 اصلی الهه الیاســی محمــدی فرزند غالمرضا 
ششدانگ یکدرب خانه واقع در محمدیه

3173 اصلی خدیجه محرابیون محمدی فرزند عباس و 
غیره ششدانگ یکدرب خانه واقع در محمدیه

3639 اصلی عالمه گرگان محمدی فرزند حســین و 
غیره ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعــی واقع در 

کشتزار محمدی موسوم به باغ سینو
96/4/15

4017 اصلــی عباس بنده علی نائینــی فرزند مرحوم 
عبــاس بدعوی تولیــت وقف ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی واقع در کشتزار حنفش
4632 اصلی حسینعلی مختاران محمدی فرزند عبداله 

ششدانگ زمین محصور واقع در کشتزار حنفش
4653 اصلــی رضا زندوانــی فرزند حبیــب و غیره 

ششدانگ زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش
96/4/17

6012 اصلی مسجد جامع بافران به تولیت اداره اوقاف 
و امور خیریه نائین ششدانگ عرصه و اعیان مسجد 

جامع بافران واقع در بافران
6013 و 6014 اصلی موقوفه مسجد جامع بافران به 
تولیت اداره اوقاف و امور خیریه نایین ششدانگ دو 

باب مغازه تجمیع شده واقع در بافران
6373 اصلی حسین حســنی بافرانی فرزند مصطفی 
بدعوی تولیت وقــف عام ده ســرجه از  جمله 1080 

سرجه ششدانگ قنات چیت بافران واقع در بافران
96/4/18

19721 اصلی رقیه کاظم پــور نائینی فرزند علمرضا 
ششدانگ زمین مزروعی واقع در کشتزار ورزجان 

20615 اصلی علی صادقی فرزند رضا ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور واقع در روستای الغره

96/4/19
20816 اصلی و فرعی های آن بشرح آتی

196 فرعی سکینه شــهریاری فرزند رضا ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در روســتای مرغچوئیه بخش دو 
نایین 

914 فرعی رقیه طالبــی مزرعه شــاهی فرزند یداله 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور که در قسمتی از آن 

احداث بنا گردیده واقع در مزرعه امام
1037 فرعی محمد پور بافرانی فرزند حسین ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در بافران
96/4/20

1039 فرعی محمود امینی فرزند مصطفی ششدانگ 
یکدرب خانه واقع در روستای گزالن بخش دو نایین 

1040 فرعی امیر طالبی فرزند علی ششــدانگ زمین 
محصور واقع در روستای هماباد علیاء بخش دو نایین

96/4/21
1041 فرعی حســن نکوفر فرزند نظر علی ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در روستای اوشن
1042 فرعی صغــری شــهریاری مرغچوئیه فرزند 
حسینعلی ششــدانگ یکدرب خانه واقع در روستای 

اوشن 
1043 فرعی محمد رضا اوشنی فرزند محمد ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در روستای اوشن
96/4/22

1044 فرعی احمد خنجری فرزند قاسم ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور واقع در روستای هندچوب

1045 فرعــی رحمت اله عباســی جهان آبــاد فرزند 
براتعلی ششــدانگ یکدرب خانه واقع در روســتای 

جهان اباد
96/4/24

بخش سه ثبت نایین
2405و2417و2426 اصلی محمد شریف مهر آبادی 
فرزند محمد رضا و غیره ششــدانگ سه قطعه زمین 
مزروعی واقع در مزرعه ماز مهرآباد بخش سه نایین

84 فرعــی از 4044 اصلی صمد کارگــر خیر آبادی 
فرزند حبیب اله و غیره ششدانگ یکدرب خانه واقع در 

روستای خیر آباد بخش سه نایین
96/4/25

64 فرعی از 4076 اصلی رضا برزوئیان فرزند حسین 
ششدانگ زمین محصور واقع در روستای برزوئیه 

65 فرعی از 4076 اصلی علی اصغر برزوئیان فرزند 
حسین ششــدانگ زمین محصور واقع در روستای 

برزوئیه
249 فرعــی از 4545 اصلی مجید نــوروزی ماندگی 
فرزند کریم ششــدانگ یک قطعه زمین محصور واقع 

در روستای ماندگی علیاء
96/4/26

250 فرعــی از 4545 اصلی حســن قاســمی فرزند 
غالمرضا ششــدانگ یکدرب خانه واقع در روستای 

سپرو
251 فرعــی از 4545 اصلــی محمد قاســمی فرزند 
غالمرضا ششــدانگ یکدرب خانه واقع در روستای 

سپرو 
252 فرعــی از 4545 اصلــی محمد قاســمی فرزند 
غالمرضا ششــدانگ یکدرب خانه واقع در روستای 

سپرو
96/4/27

254 فرعــی از 4545 اصلی حســن مزیکــی فرزند 
عبدالکریم ششــدانگ قنات و مزرعه محمد آباد واقع 

در محمد آباد جنب مزرعه واشه
96/4/28

بخش 4 حوزه ثبت نایین
777 اصلی بانو بی بی حواء طالبی اسماعیالن فرزند 

حسین ششدانگ یکدرب اطاق واقع در انارک 
884 اصلــی فاطمــه شــبانی انارکی فرزند ســلمان 

ششدانگ یکدرب اطاق واقع در انارک
96/4/31

تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ســاعت 8 صبح 
در تاریخهای قید شده در آگهی در محل ،انجام خواهد 
شد لذا از صاحبان امالک و مجاورین آنها بدینوسیله 
دعوت می شود که در ســاعت مقرر در محل حضور 
به هم رســانند و چنانچه هر یــک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقــع تحدید حدود حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود 
اظهار شده از طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شد 
و اعتراض مجاورین و صاحبان امالک و کسانی که در 
موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس و تحدید حدود ظرف مدت 

30 روز پذیرفته خواهد شد
تاریخ انتشار :96/3/10

م الف: 91 رییس ثبت نایین :   اباذر مهیمن

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

3/195 برابر راي شــماره  139660302031000084 -96/3/6 هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي حمید رضا دهقاني بیوکي فرزند صفر 
علي بشماره شناسنامه 1516 صادره از انارک نایین در ششدانگ مزرعه احمد آباد الی کجان 
به مساحت 234920 مترمربع پالک  34 اصلي واقع در الی کجان بخش 17 ثبت اصفهان الحاقی 
به ثبت نایین خریداري از مالک رســمي آقاي صمد عبدالهی صفی آبادی مع الواسطه بصورت 
عادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/3/10
تاریخ انتشار نوبت دوم :96/3/25

م الف: 102 مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین 
ابالغ رای

3/107 شماره : 9609970351400206 شماره پرونده : 9509980351400968 شماره بایگانی 
شعبه : 951085  خواهان : آقای مرتضی طاوسی فرزند بهمن به نشانی اصفهان خ جی شهرک 
بانک ملی نیلوفر 6 پ 15 خواندگان : 1. شیدا محمدی فرزند عباسقلی 2. آقای سید جالل امیری 
محمد آبادی فرزند سید مصطفی همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: اعتراض به عملیات 
اجرایی )موضوع مواد146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ( گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه در خصوص دادخواســت 
مرتضی طاوسی به طرفیت 1- سید جالل امیری 2- شیدا محمدی به خواسته اعتراض به عملیات 
اجرایی در خصوص توقیف یک دستگاه مزدا وانت به شــماره انتظامی 13-232 ص62 که در 
راستای استیفاء مطالبات خوانده اول توقیف گردیده ، دادگاه با توجه به دادخواست خواهان ، 
رونوشت مبایعه نامه 94/9/20 ، رونوشت دادنامه 951244 مورخه 95/8/5 شعبه دوم حقوقی ، 
عدم حضور خواندگان ، اعتراض فوق را وارد دانسته ، مستندا ً به مواد 146 و 147 قانون اجرای 
احکام مدنی حکم به رفع توقیف از وانت مزدا فوق را صادر و اعالم می دارد . رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف: 6332 شعبه 

14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/135 کالســه پرونده: 295-95 شــماره دادنامه: 9609976794100368 - 96/2/27 مرجع 
رسیدگی شعبه 11 شورای حل اختالف خواهان امیر شاه طالبی خوانده مسعود جهانگیر مقدم 
به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه گردشکار پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص  دعوی احمد 
شاه طالبی حسین آبادی بطرفیت مسعود جهانگیر مقدم به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 
ریال طبق رسید بانکی بانضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته 
است و هیچگونه الیحه ای از خود ابراز و ارایه نکرده لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص 
داده و به استناد مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
27/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشــرآگهی طبق تعرفه قانونی و خســارات تاخیر در تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/4 
لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و نسبت به مابقی خواسته با 
عنایت به اینکه صاحب حساب بانکی که از آن وجوه به حســاب خوانده واریز نشده است فرد 
دیگری است لذا خواهان ذینفع نمی باشد به استناد ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 6308 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/150 شماره دادنامه : 9509970353501905 شماره پرونده : 9509980364600821 شماره 
بایگانی شعبه : 950964 شاکی آقای احمدعلی سلطانیان فرزند حسین به نشانی اصفهان اداره 
برق خ طالقانی متهم: آقای حسین جعفری به نشانی اصفهان اتهام: توهین به مقامات و مامورین 
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حسین جعفری آزاد بلحاظ متواری 
بودن وی دائر بر توهین نســبت به مامور دولتی در حین انجام وظیفه موضوع شــکایت اولیه 
آقای احمدعلی سلطانیان دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
شهرســتان اصفهان گزارش مامورین کالنتری و تحقیقات انجام شده و عدم حضور متهم در 
جلسه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به 
وی محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 609 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب 

سال 1375 متهم را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی قابــل واخواهی در همین 
دادگاه و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان 
اصفهان می باشد. م الف: 6251 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق(

)213 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/151 شــماره ابالغنامه: 9610100354701640 شــماره پرونده: 9509980358801400 
شماره بایگانی شعبه: 960049 شاکی: سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان با نمایندگی 
خانم راحله سواری به نشانی اصفهان خ فردوســی خ منوچهری متهم: آقای حمیدرضا باقری 
فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان بهارســتان کیچی محله پیرجعفر انتهای خیابان امام حسین 
اتهام: تغییر غیر مجاز 170 متر مربع کاربری اراضی زراعی و باغها گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حمیدرضا باقری فرزند ابراهیم مبنی بر تغییر غیر 
مجاز اراضی زراعی و باغی از طریق احداث ســاختمان به مســاحت 170 متر مربع ) که بهای 
هر متر آن بعد از تغییر کاربری مبلغ ســه میلیون ریال توسط کمیسیون تقویم اراضی به شرح 
صفحه پنج پرونده تقویم گردیده( بدون اخذ مجوز از کمیســیون موضوع تبصره) 1( ماده )1( 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصالحات بعدی آن دادگاه نظر به 
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت جهاد کشاورزی اصفهان 
و صورتجلسه بازدید از محل و گزارش مرجع انتظامی و معاینه محلی و تصویر گرفته شده از 
محلی که پیوست پرونده می باشد و صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضی راجع بهای ملک پس 
از تغییر کاربری و عدم حضور و دفاع از ناحیه وی در جلسه رسیدگی دادگاه و دادسرا با وصف 
احضار و جلب و احضار از طریق نشر آگهی و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز 
و مسلم میداند لذا مستندا به ماده 3 اصالحی مصوب 1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی 
و باغها عالوه بر قلع و قمع بنا احداثی و اعاده به وضع ســابق به پرداخت جزای نقدی یک برابر 
بهای روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متهم بوده است به مبلغ 510/000/000 ریال در 
حق صندوق دولت محکوم می نماید رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 6254 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)121 جزایی سابق()348 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/165 کالســه پرونده: 95- 1204/ ش 51 شــماره دادنامه: 50 - 96/1/31 تاریخ رســیدگی 
96/1/31 مرجع رسیدگی شــعبه پنجاه و یکم شــورای حل اختالف اصفهان خواهان شرکت 
اعتباری کوثر با مدیریت عاملی عیسی رضایی و وکالت مع الواسطه مصطفی جاللی به نشانی 
اصفهان خ هشت بهشت غربی حدفاصل چهارراه گلزار و ملک ساختمان کوثر وکیل خانم صبا 
حسین پور به نشانی اصفهان میدان انقالب پاساژ انقالب طبقه 2 واحد 201 خواندگان 1- آقای 
مهدی بهرامی 2- آقای مسعود جمشیدیان به نشانی هردو مجهول المکان خواسته مطالبه مبلغ 
130/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 272779- 94/4/24 عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی، خسارت تاخیر تادیه، حق الوکاله گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی خانم صبا حسین پور به وکالت از شرکت اعتباری کوثر با مدیرعاملی عیسی 
رضایی و وکالت مع الواسطه مصطفی جاللی به طرفیت خواندگان 1- آقای مهدی بهرامی فرزند 
جعفر 2- آقای مسعود جمشیدیان فرزند جعفر به خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 272779 مورخ 94/4/24 عهده بانک سپه شعبه کهریزسنگ به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سوی بانک محال علیه که داللت بر بدهی خواندگان دارد و اظهارات وکیل خواهان در 
جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه  خوانده ردیف اول بابت بدهی خود اقدام به صدور چک مورد ادعا 
نموده و خوانده ردیف دوم با ظهرنویسی پرداخت وجه چک موصوف را ضمانت نموده است 
و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه 
ننموده اند فلذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده باستناد مواد 310 و 313 و 249 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان بصورت 
تضامنی به پرداخت مبلــغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 4/145/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک 94/4/24 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام شــوراها می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه 
و پس از ان ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظــر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف: 5422 شعبه 51 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

سه()441 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالكیت

3/202 شــماره صادره:1396/14/372132- 1396/3/7 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 2340 فرعی از 9 اصلی واقع در بخش 3 ثبت خوانســار ذیل ثبت 6263 در 
صفحه 518 دفتر امالک جلد 29 به نام دولت جمهوری اســالمی ایران بنمایندگی بنیاد مســکن 

انقالب اسالمی تحت شماره چاپی مسلسل 445322 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
بالواسطه/ مع الواسطه به موجب سند انتقال شــماره 28561 دفترخانه شماره 4 خوانسار به 
خانم/آقای عصمت پشمی فرزند حسین انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 961409701318197 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن 
ذیل شماره 10321 به گواهی دفترخانه 25 خوانســار رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد 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 مســترد 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: 58 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)253 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/197 شماره صادره: 43/372238 - 96/3/7 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 18/8848 مجزی شــده از پالک 18/3365 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام اشرف الســادات میرمعصومی فرزند جعفر در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 96/04/4 
ساعت 9 صبح در محل شــروع 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: 7196  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)145 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/187 شــماره صادره: 96/25007631 - 96/3/6 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 45/443 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام قاسم مومزایی 
فرزند بارونی در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت بــه عمل نیامده اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 96/4/1 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20  قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبــت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
 اخذ و به این اداره تســلیم نماید.م الف: 7168 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

)175 کلمه، دو کادر(
ابالغ تجدیدنظر

3/152 شماره ابالغنامه: 9610100350301666 شماره پرونده: 9409980350301009 شماره 
بایگانی شــعبه: 941145 در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه ســهامی ایران بطرفیت 
آقای محمد ترک زاده فرزند کمال نسبت به دادنامه شماره 9609970350300008 صادره از 
این شعبه مقتضی است حســب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از نشر آگهی با مراجعه به شعبه و دریافت 
دادخواســت و ضمائم به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین 
کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. م الف: 6322 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)98 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/61 شــماره صادره:1396/02/368505 - 1396/2/28چون تحدید حدود ششــدانگ زمین 
مزروعی پالک شــماره فرعی از 4577 اصلی واقع در بخش 2 نائین که طبق پرونده ثبتی به نام 
حجی احمد زاده محمدی فرزند حاجی حسن در جریان ثبت است به علت عدم حضور ورثه مالک 
فوق به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای آقای 
اکبر احمدزاده محمدی احدی از ورثه مرحوم حجی احمدزاده محمدی تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز  شنبه 1396/04/10  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نماید. م الف:87 مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین)189 کلمه، دو کادر(
ابالغ راي

3/144 شــماره دادنامه : 195-96/2/25 شماره کالســه : 95-930 مرجع رسیدگي : شعبه 53 
حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان خواهان : علیرضا سرلک فرزند عزیزا... به نشاني: اصفهان 
خ پروین دوم ک 79 بن بست 22 خوانده : مریم صدري پور فرزند رضا به نشاني : مجهول المکان 

خواسته : الزام به انتقال سند قطعي خودرو ریو و گرفتن خسارات شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رســیدگي را اعالم و به شــرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید : راي قاضي 
شوراي حل اختالف درخصوص دعوي خواهان آقاي علیرضا سرلک فرزند عزیزا... به طرفیت 
خانم مریم صدري پور فرزند رضا به خواسته ي الزام به انتقال سند قطعي خودرو ریو به شماره 
انتظامي 53-789 و 35 بانضمام مطلق خســارات وارده با عنایت به محتویات پرونده اظهارات 
خواهان که اعالم داشتند خودروي مذکور را از خوانده خریداري کردم لکن وي از انتقال سندآن 
امتناع کرده ونظر به تایید نقل و انتقال خودرو مذکور في مابین طرفین از سوي راهور و قولنامه 
عادي مورخ 93/7/16 و با مالحظه سند قطعي خودرو به شماره 29751 که مالکیت رسمي به نام 
خوانده بوده با توجه به استعالم صورت گرفته از راهور که مالک فعلي خودرو به ترتیب خواهان 
و خوانده معرفي نموده و همچنین عدم حضور خوانده علي رغم ابالغ به رســید نشــر آگهي و 
مصون ماندن خواســته از هرگونه دفاع و تعرض لذا شورا دعوي خواهان را وارد دانسته و به 
استناد مواد 10و 219 و 225 و 362 قانون مدني 198 و 515 قانون آیین دادرسي مدني حکم به 
الزام خوانده به حضور در یکي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال سند رسمي ماشین ریو به شماره 
شاسي NAS610022B /208448 به شــماره موتور 1106495 به شماره پالک 53-789 و 
35 به نام خواهان پرداخــت مبلغ 585/000 ریال بابت هزینه دادرســي و 120/000 ریال بابت 
نشرآگهي در حق خواهان صادر و اعالم مي نمایدراي صادره غیابي و ظرف 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در این شورا و ظرف 20روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهي در محاکم عمومي 
حقوقي مي باشد. م الف: 6288 شعبه 53 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان )341 کلمه، 4 کادر(

ابالغ راي
3/189 شماره پرونده : 895/95 ش 1شماره دادنامه : 161-96/03/02 مرجع رسیدگي کننده : 
شعبه اول شوراي حل اختالف نائین خواهان : آقاي جواد کریمي فرزند ابوالفضل ساکن نایین 
منازل سازماني اداره دارایي خوانده : آقاي میثم موســي خاني گنجه فرزند حیدر علي مجهول 
المکان خواســته : مطالبه وجه چک گردشــکار : خواهان دادخواســتي بخواسته فوق بطرفیت 
خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جري  تشریفات قانوني 
دروقت فوق العاده حوزه بتصدي امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رســیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. 
راي شــورا در خصوص دعوي آقاي جواد کریمي فرزند ابوالفضل بطرفیت آقاي میثم موسي 
خاني گنجه فرزند حیدرعلي به خواســته مطالبه مبلغ 109/000/000 ریــال موضوع دو فقره 
چک مستند دعوي به شــماره هاي 9138/380482-07 مورخ 94/01/25 به مبلغ 9/000/000 
ریال و 9138/380493-07 مورخ 94/04/10 به مبلــغ 100/000/000 ریال هر دو عهده بانک 
ملي شعبه خیابان آیت اله ســعیدي با احتساب خســارت تاخیر تادیه و دادرسي به شرح متن 
دادخواســت نظر به اینکه چکها درید خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد و مصون از 
هرگونه تعرض بوده و به اصالت آن خدشــه اي وارد نشــده اســت و خوانده در مقابل دعوي 
مطروحه دفاع و ایراد و تکذیبي به عمل نیاورده و دلیلي دائر بر پرداخت مورد دعوي و تحصیل 
برائت الذمه از سوي ایشــان ابراز نگردیده ، لذا شــورا دعوي را ثابت تشخیص داده به استناد 
مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرســي در امور مدني خوانده را به 
پرداخت مبلغ 109/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/800/000 ریال بابت هزینه 
دادرسي و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها تا زمان وصول طبق شــاخص بانک مرکزي 
در حق خواهان محکوم مي نماید . راي صادره غیابي و ظرف مهلــت 20روز پس از ابالغ قابل 
واخواهي در همین شــعبه و ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مهلت واخواهي قابل اعتراض 
 در محاکم عمومي نایین مي باشــد. م الف: 98  شــعبه اول حقوقي  شــوراي حل اختالف نائین

)243 کلمه؛ سه کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/208 شــماره صادره: 1396/43/372630 - 1396/3/8 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب کارگاه پالک شماره 31/9680  مجزی شده از پالک 31 اصلی دراجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام امیر و علی 
باقرصاد فرزندان عزیزاله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 96/04/03 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: 7356  حیدری رئیس ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/210 شماره صادره: 43/373268 - 96/3/9 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 27/2177 مجزی شده از 27/241 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام داریوش شهبازی فرزند عبدالحمید در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 96/04/4 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: 

7498  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)143 کلمه، دو کادر(
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7 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد و پروفسور استفان دسمیت ر ییس گروه بیوشیمی 
و فیزیک دارویی دانشگاه گنت بلژیک، در نشست هم اندیشی متخصصان ایرانی و بلژیکی، بر 

فراهم سازی مقدمات عقد تفاهم نامه بین دانشگاه شهرکرد و بلژیک  تاکید کردند.

همکاری علمی دانشگاه شهرکرد و دانشگاه گنت بلژیک
اخبار کوتاه

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۳۷ 
تن شکر در بازار چهارمحال و بختیاری به مناسبت ماه رمضان توزیع 
می شــود. نعیم امامی با اشــاره به این موضوع اظهار داشت: اقالم 
اساســی خانوار از جمله برنج، روغن و ... به میزان کافی در ســطح 
استان ذخیره سازی شده است. وی عنوان کرد: در صورت کمبود 
این اقالم، کاالهای اساسی ذخیره سازی شده خانوار در سطح بازار 

توزیع می شود. 
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
۲۸۰ تن مرغ منجمد ویژه ماه مبارک رمضان، در ســطح بازار این 

استان توزیع می شود.

شهرهای سرســبز و زیبای اســتان های گیالن و مازندران با 
دریای با شکوه و ویالهای بی کرانش، مقصد بسیاری از مسافران 
از نقاط مختلف ایران اســت. عده ای کــه دارای وضع مالی 
مناسبی هستند در شهرهای شمالی ویال خریده اند و در طول 
سال، چندبار به مناطق شمالی کشور سفر می کنند. این سفرها 
که غالبا با مسافت طوالنی انجام می شود خدمات فراوانی را به 
مناطق شمالی ارائه می کند. رواج یافتن صنعت گردشگری و 
تزریق پول به مناطق شمالی از جمله نتایج سفر به این مناطق 
است. در کنار سفرهای شخصی، آژانس های مسافرتی نیز با 
برگزاری تورهای مسافرتی و سفر به مناطق شمالی کشور در 

این راه فعالیت چشمگیری دارند. حال اگر یک روز از اصفهان 
خارج شویم و به ســمت غرب و یا جنوب استان پیش برویم، 
با طی مســافت نه چندان زیادی به مناطقی می رسیم که از 
نظر زیبایی، چیزی کمتر از مناطق شمالی ایران ندارد.استان 
چهارمحال و بختیاری با شــهرهای نه چندان بزرگش آنقدر 
جاذبه های طبیعی در دل خود جای داده است که برای بازدید 
از همه جاذبه های طبیعی آن باید وقت زیادی را لحاظ کنید.
جاده های سرســبز و درختان زیبا و مزارع رنگارنگ چشم هر 
رهگذری را خیره می سازد. رودخانه ها و چشمه های بی شمار 
غرب اصفهان و اســتان چهارمحال و بختیاری روح خســته 

کویرنشینان را جال می دهد. در این مناطق خبر از آب و هوای 
شرجی و مرطوب نیست. آب و هوای خنک و وزش نسیم حتی 
در شب های گرم تابستان مســافران را از وسایل سرمایشی 
بی نیاز می کند. منابع غذایی طبیعی و بخصوص فرآورده های 
دامی در این مناطق به وفور دیده می شود که می تواند سوغات 
خوبی برای مسافران باشد. در کنار همه این موارد حضور سد 
زاینده رود و سرچشــمه این رود در این استان، عامل مهمی 
برای عزیمت به مناطق زیبا به حساب می آید. زمستان های 
پربرف و کوه های سفیدپوش مناطق غرب اصفهان مکان خوبی 
برای عالقه مندان به سفرهای زمستانی و ورزش های مربوط 
به فصل سرماست. در کنار این جاذبه های تفریحی و طبیعی، 
آنچه در این مناطق شگفت آور است، عدم رسیدگی به امکانات 

رفاهی آن است.
بسیاری از مناطق سرسبز استان چهارمحال و بختیاری فاقد 
ساده ترین امکانات برای مسافران است. نبود این امکانات باعث 
شده تا مسافرین به حریم طبیعت تجاوز کنند و آسیب هایی را 
به این مناطق زیبا وارد سازند. نبود سرویس بهداشتی و حتی 
آب، مسافرین را دچار دردســر می کند، کمبود وسایل پخت 
غذا بخصوص منقل، باعث شده تا مســافرین کنار درختان یا 
در حاشــیه رودخانه به پخت غذای خود مشغول شوند. نبود 
سطل زباله یا کیســه های مخصوص آشغال، عامل مهمی در 
کثیف شدن مناطق زیبای استان چهارمحال و بختیاری است.
بسیاری از مناطق بکر این استان ناشناخته است. عدم تبلیغ 
مناسب و ناشناخته ماندن جاذبه های طبیعی این استان باعث 
شده تا آنچنان که باید و شاید، از این مناطق زیبا استفاده نشود.
وجود مناطق زیبای استان چهارمحال و بختیاری نعمت بزرگی 
برای مردم اصفهان است. شهروندان ما می توانند با صرف وقت 
و هزینه کمتر نسبت به مسافرت های شــمال کشور، به این 
مناطق زیبا سفر کنند و هر آنچه ر ا که در مناطق شمالی ایران 
جســت وجو می کنند در دامن طبیعت زیبای مناطق غرب و 
جنوب اصفهان بیابند. سفر بیشتر به این مناطق، نه تنها باعث 
ایجاد اشتغال در استان همجوارمان می شود بلکه داد و ستد 
بین دو استان همســایه را نیز رونق می بخشد. ایجاد امکانات 
مناسب تفریحی در این مناطق می تواند عامل مهمی در سفر 

شهروندان به این مناطق زیبا باشد.

با مسئوالن

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری از رشد 
۷۰ درصدی کشف مواد مخدر در این استان خبر داد.

غالمعباس غالمزاده با اشاره به این موضوع اظهار داشت: 
در فروردین ماه سال جاری ۱۰۲ کیلوگرم مواد مخدر 
در این استان کشف شد. وی عنوان کرد: در مدت مشابه 
ســال گذشــته ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر در این استان 

کشف شده بود.
 فرمانده نیروی انتظامی چهارمحــال و بختیاری بیان 
کرد: این میزان ماده مخــدر در جاده های چهارمحال 
و بختیاری به ویژه جاده های ورودی اســتان توســط 
نیروهای انتظامی کشف شده است و قاچاقچیان مواد 
مخدر دستگیر شــده اند. وی تاکید کرد: امسال شش 
طرح در محورهای مواصالتی اجرا شــده که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

رشد ۷۰ درصدی کشف مواد 
مخدر دراستان

 ۲۳۷ تن شکر در بازار چهارمحال 
و بختیاری توزیع می شود

زمستان های 
پربرف و کوه های 

سفیدپوش مناطق 
غرب اصفهان 

مکان خوبی برای 
عالقه مندان به 

سفرهای زمستانی 
و ورزش های مربوط 

به فصل سرماست

مرکز توسعه توانمندی دیجیتال در چهارمحال و بختیاری راه اندازی 
شد.حسین عنایتی مدیرکل پست استان با اشاره به رشد ۱4۲ درصدی 
درآمد فعالیت های پستی اســتان افزود: در همین مدت سرویس های 
نوین استان۲۷۱ درصد معادل کشور رشــد داشته است. وی به رشد 
۱۸درصدی بهنگام سازی بانک اطالعاتی در استان اشاره کرد و افزود: 
اکنون در مجموعه پست استان 4۵۰نفر شاغل هستند که از این تعداد 
۷۳درصد در بخش خصوصی فعالیت دارند. عنایتی گفت: پارسال مردم 
استان۳۷ هزار خرید اینترنتی به ارزش دو میلیارد و ۵۲۰میلیون تومان 
انجام دادند.وی با اشاره به سهم زیاد لجســتیک هوشمند و بازاریابی 
شبکه ای و دیجیتالی در ایجاد اشتغال گفت: قصد داریم با ایجاد پنجره 
واحد فروش اینترنتی در اســتان، همه خرید و فروش های اینترنتی را 

ازطریق این پنجره انجام دهیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان 
گفت:  با استفاده از دستگاه سنجش پرتابل TPM تولید  زولبیا و بامیه در 
استان استانداردسازی می شود. عبدالمجید فدایی افزود: این طرح سال 
گذشته در تعداد معدودی از شهرستان های استان عملیاتی شد؛ اما امسال 
به صورت گسترده در سطح استان اجرا می شود. وی گفت: با استفاده از این 
دستگاه، میزان ذرات معلق ناشی از سوختن چندباره روغن و بار میکروبی 
در وسایل، ابزار و ســطوح پخت زولبیا،بامیه، آش و حلیم برای تیم های 
بهداشتی ناظر به راحتی و در سریع ترین زمان ممکن قابل تشخیص است.  
فدایی با بیان اینکه استفاده مکرر از روغن منجر به تولید مواد سرطان زا می 
شود، به مردم استان توصیه کرد که در مواقع خرید زولبیا و بامیه به شفاف 
بودن و روشنی رنگ، نداشتن عالئم سوختگی و خرید از مراکز عرضه مجاز 

و بهداشتی توجه ویژه داشته باشند.

 راه اندازی مرکز
 توسعه توانمندی 

دیجیتال استان

فراگیر شدن استفاده از 
دستگاه سنجش پرتابل در 

شیرینی پزی های استان

سرپرست هیئت دوچرخه سواری استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
چهارمحال و بختیاری میزبان رقابت های لیگ برتر دوچرخه سواری 
کوهستان است. علیرضا احمدی، با اشاره به کسب میزبانی رقابت های 
قهرمانی و لیگ برتر کشور در بخش کوهستان و همچنین لیگ برتر 
جاده آقایان، گفت: رقابت های قهرمانی و لیگ برتر کشور در بخش 

کوهستان در ماه تیر و مرداد در این استان برگزار می شود.
سرپرست هیئت دوچرخه سواری اســتان چهارمحال و بختیاری 
در ادامه گفت: برنامه های استعدادیابی در کنار سایر فعالیت های 
ورزشی هیئت، برای گسترش دامنه ورزشکاران سازمان یافته به اجرا 
درخواهد آمد و باید از پتانسیل های باالی ورزشکاران استان در این 

رشته استفاده کرد.

معاون مشارکت های مردمی، اشتغال و مسکن بهزیستی چهارمحال 
و بختیاری گفت: طرح ضیافت مهر بهزیســتی در سراسر استان 
در ماه رمضان اجرا می شــود. عباس عالی با اشــاره بــه اینکه در 
این طرح، توزیع ســبد کاال و بازدید از خانواده های تحت پوشش 
بهزیستی انجام می شود، تصریح کرد: بازدید از مراکز شبانه روزی 
 اعم از مرکز دختران معلول ذهنی و ســالمندان نیــز در این ایام 

صورت می گیرد.

چهارمحال؛ میزبان رقابت های 
دوچرخه سواری کوهستان کشور

 اجرای طرح ضیافت مهر
در چهارمحال و بختیاری

مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان چهارمحال و بختیاری از 
حمله یک قالده خرس وحشی به آقای ۵۰ ساله کوهرنگی خبر داد. 

محسن ابراهیمی اظهار کرد: این حادثه ظهر روز دوشنبه در ارتفاعات 
کوه های مازه سوخته بازفت شهرستان کوهرنگ اتفاق افتاد که پس از 
تماس مردمی با اورژانس ۱۱۵ شهرستان کوهرنگ، یک آمبوالنس و 

دو کارشناس فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند. 
ابراهیمی افزود: با توجه به ســخت گذر بودن مســیر، کارشناسان 
فوریت های پزشکی با شرایط سخت مسیر را طی کرده و به مصدوم 
که از ناحیه ســر و صورت دچار آسیب شده بود، رسیدگی می کنند؛ 
همچنین اقدامات درمانی اولیه را برای آقای ۵۰ ساله انجام داده و به 
مرکز درمانی چمن گلی منتقل می کنند. وی خاطرنشــان کرد: در 

نهایت مصدوم به بیمارستان سیدالشهدای فارسان اعزام می شود.

فرمانــده انتظامي شهرســتان بروجن، از کشــف یک دســتگاه 
موتورسیکلت قاچاق در این شهرستان خبر داد. سرهنگ غالمعلي 
شکري اظهار کرد: با اطالع واصله مبني بر مزاحمت یک دستگاه موتور 
سیکلت غیر مجاز۲۵۰ سي سي در سطح شهر براي شهروندان که با 
حرکات نمایشي و نامتعارف و همچنین با ایجاد آلودگي صوتي موجب 
مزاحمت شهروندان می شد، موضوع در دستور کار ماموران فرماندهي 
انتظامي شهرســتان بروجن قرار گرفت. وي افزود: ماموران پس از 
هماهنگي با مقام قضائي، متهم را شناسایي کرده و در بازرسي از منزل 
وي موفق به کشف یک دستگاه موتورسیکلت کاوازاکي ۲۵۰ سي سي 
سبز رنگ ساخت کشور ژاپن به ارزش تقریبي هفتاد میلیون ریال 
فاقد پالک و هر گونه مدارک مثبته گمرکي شدند. شکري در پایان 

گفت: متهم برای سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

مدیر حوزه علمیه برادران چهارمحال و بختیاری گفت: دو رشته جدید 
تخصصی تفسیر و علوم قرآن و سفیران هدایت ویژه رشته تبلیغ، در 
سطوح دو و ســه در حوزه علمیه برادران شــهرکرد راه اندازی شد. 
حجت االسالم ســید محمد احمدی با بیان پذیرش ۲۰ دانشجو از 
آغاز سال تحصیلی جدید در هر رشته افزود: در هر رشته 4۰ دانشجو، 
نام نویسی و با انجام مصاحبه های کتبی و شفاهی، ۲۰ نفر انتخاب و 
مشغول به تحصیل می شوند. در حال حاضر ۷۳۰طلبه برادر در هشت 

مدرسه علمیه استان چهارمحال و بختیاری تحصیل می کنند.

سرپرست شبکه دام پزشــکی لردگان گفت: ناظران این شبکه در 
اجرای طرح تشدید سالمت موادغذایی، ۷۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز 

و ماهی غیر قابل مصرف را در این شهرستان کشف و معدوم کردند.
وی افزود: این مواد غذایی فاسد با حضور نماینده شهردار، دادستان 
و کارشناسان شبکه دام پزشکی لردگان، در محل کشتارگاه محلی 
شهرهای آلونی، فالرد و مرکز شهرستان معدوم سازی شد. سرپرست 
شبکه دام پزشکی لردگان، با اشــاره به معرفی فرد خاطی به مراجع 
قضائی تصریح کرد: با توجه به اهمیت سالمت جامعه، با متخلفان در 
چرخه تولید و توزیع مواد خام دامی و لبنی برخورد قانونی خواهد شد. 
حسین پورآقایی از مردم خواست هنگام تهیه گوشت قرمز، به برچسب 

مشخصات که دارای تاریخ تولید و انقضاست، توجه داشته باشند.

 حمله خرس وحشی 
به مرد کوهرنگی

 کشف موتورسیکلت قاچاق 
در شهرستان بروجن

راه اندازی دو رشته جدید تخصصی 
در حوزه علمیه شهرکرد

معدوم سازی ۷۰۰ کیلوگرم گوشت 
قرمز و ماهی فاسد در لردگان

هر گاه سخن از گردش و مسافرت و عزیمت به مکان های سرسبز و خوش آب و هوا به میان  سیاوش 
می آید، بی تردید یکی از گزینه های سفر برای عموم شهروندان، مناطق شمالی کشور است.پاک سرشت

اهدای اعضای 
هفت بیمار مرگ 

مغزی استان از 
ابتدای امسال

مسئول هماهنگی تیم پیوند اعضا در چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون اعضای هفت بیمار مرگ مغزی در استان جهت پیوند به بیماران نیازمند پیوند 
عضو اهدا شد. زهرا سیاح  با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری جزو استان های برتر در زمینه اهدای عضو به شمار می رود، افزود: این موفقیت مرهون فرهنگ سازی خوبی که از 
طریق رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما صورت گرفته و همچنین گذشت خانواده های نوع دوست عزیزان مرگ مغزی است. هماهنگ کننده تیم پیوند اعضا در چهارمحال 
و بختیاری، ضمن تشکر و قدردانی از خانواده های اهداکننده عضو در طول این مدت تصریح کرد: اهدای عضو یک عمل خداپسندانه و ماندگار است که امیدواریم فرهنگ آن 
در استان به صورت کامل نهادینه شود. سیاح افزود: اهدای اعضای مردی میانسال به سه بیمار نیازمند پیوند عضو و اعضای کودک پنج ساله، آخرین موارد اهدای عضو در ماه 
جاری بوده است. مسئول هماهنگی تیم پیوند اعضا در چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بیمار مرگ مغزی، شمس علی پایش از شهرستان فارسان به دلیل سکته مغزی 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شده بود که در پی عارضه مرگ مغزی و با اعالم رضایت خانواده وی، بیمار به بیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد منتقل شد. 

وی  تصریح کرد: اواخر هفته گذشته نیز اعضای کودک پنج ساله مرگ مغزی در این استان اهدا شد.
سیاح افزود: اعضای این کودک پنج ساله که بر اثر تصادف مرگ مغزی شده بود در بیمارستان آیت ا... کاشانی، جداسازی و به بیماران نیازمند اهدا شد.

مدیرعامل شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری 
گفــت: از زمــان راه انــدازی کارخانه فوالد سفیددشــت 
چهارمحال و بختیاری در آبان ماه ســال گذشــته تا پایان 
اردیبهشت ماه امســال، ۱۳۲هزار تن آهن اسفنجی در این 

کارخانه تولید شده است.
محمود ارباب زاده با اعالم این خبر به رسانه های چهارمحال 
و بختیاری گفت: عملیات احداث کارخانه فوالد از سال ۸۶ 
با برنامه ریزی اولیه تولید ساالنه ۸۰۰ هزار تن اسلب در ۳ 
مرحله احیای مستقیم، فوالدســازی و تامین زیرساخت، 

جنبی و پشتیبانی آغاز شد.
به گفته وی، این مرحله از کارخانه که مرحله احیا )تبدیل 
گندله به آهن اســفنجی( اســت، به عنوان نخستین واحد 
فوالدی از طرح های هفتگانه فوالد کشــور، آبان ماه سال 

گذشته به بهره برداری رسید.
ارباب زاده با بیان اینکه مرحله ۲ این کارخانه هم اینک حدود 
۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: عملیات اجرایی 
این کارخانه پس از چند سال وقفه، با مشارکت فوالد مبارکه 

ادامه یافت.
مدیرعامل شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری 
گفت: هم اینک در عملیات ســاخت مرحله ۲ این کارخانه 
۲۵۰ فرصت شــغلی ایجاد شده اســت که پس از تکمیل و 

راه اندازی ۳۰۰ نفر استخدام می شوند.
طرح توسعه فوالد در ســفر رییس جمهوری در سال 9۳ به 

تولید 1۳۲ هزار تن آهن اسفنجی در کارخانه فوالد استان

طرح تشــدید نظــارت بر 
عرضه مــواد خــام دامی 
همزمــان با مــاه مبارک 
رمضــان در چهارمحال و 
بختیاری آغاز شــده است. 
مدیــرکل دام پزشــکی 

چهارمحال و بختیاری گفت:۱۲گروه ناظــر ویژه ماه مبارک 
رمضان شــامل دو گروه ثابت و۱۰ گروه سیار، بر مراکز عرضه 

مواد خام دامی در استان نظارت می کنند.
دکترعبدالمحمد نجاتی افزود: این گروه هــا عالوه بر مراکز 
عرضه، واحدها و مراکز بسته بندی فرآورده های خام دامی و 

فرآورده های لبنی را نیز نظارت و کنترل می کنند.
وی گفت: گروه های نظارتی دام پزشــکی در دو شیفت صبح 
و بعدازظهر به صورت گشت مشترک با تعزیرات حکومتی و 
مرکز بهداشت استان، فرآیند فعالیت غذاخوری های استان را 
ارزیابی می کنند. مدیرکل دام پزشکی چهارمحال و بختیاری 
افزود: گروه های تشــکیل شده از ۲۲ کارشــناس و پزشک 
و دامپزشــک، تا پایان ماه رمضان از مراکــز تولید، عرضه یا 

بسته بندی فرآورده های خام دامی و لبنی بازدید می کنند.
وی از مردم خواست که مواد پروتئینی خام مورد نیاز خود شامل 

مرغ، ماهی و گوشت قرمز را از مراکز مجاز تهیه کنند.

مدیرکل دام پزشکی چهارمحال و بختیاری:

آغاز طرح تشدید نظارت بر عرضه 
مواد خام دامی

مدیر مرکــز فوریت های 
پزشــکی چهارمحــال و 
بختیاری گفت: در دوماهه 
نخســت امســال بیش از 
۵ هزار ماموریت توســط 
اکیپ های ایــن مرکز در 

سطح استان انجام شد.
فرامرز شــاهین با اشــاره به اینکه در دوماهه نخست سال 
گذشته 4 هزار و ۸۰۰ ماموریت توسط اکیپ های اورژانس 
این مرکز در سطح چهارمحال و بختیاری انجام شد، اظهار 
کرد: بیشــترین حوادث دو ماهه سال گذشــته مربوط به 
بیماری های قلبی به تعداد ۵۷۰ مورد و تصادفات به تعداد 

یک هزار و ۲۰۰ مورد بوده است.
مدیر مرکز فوریت های پزشــکی چهارمحــال و بختیاری 
بااشــاره به ۵ هزار و 4۷۰ ماموریت در دوماهه ســال 9۶ 
در ســطح چهارمحال و بختیاری گفت: بیشــترین تعداد 
ماموریت ها مربوط به حوادث ناشــی از تصادفات به تعداد 
یک هزار و ۳۰۰ ماموریت و بیماری های قلبی به تعداد ۶۳۲ 
ماموریت بوده است. شاهین در پایان گفت: ماموریت های 
انجام شده در دوماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۱۲/۲4درصد افزایش داشته است.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی استان خبر داد:

 انجام بیش از 5 هزار ماموریت 
در دوماهه نخست امسال

چهارمحال و بختیاری، ایجاد و بخش تولید ورق )نورد سرد 
و گرم( نیز برای این طرح در نظر گرفته شد.

عملیات احداث کارخانه فوالد از سال 
86 با برنامه ریزی اولیه تولید ساالنه 

800 هزار تن اسلب در 3 مرحله احیای 
مستقیم، فوالدسازی و تامین زیرساخت، 

جنبی و پشتیبانی آغاز شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش مهاجرت با توسعه 
امکانات در روســتاهای چهارمحــال و بختیاری محقق 

می شود. 
سیامک سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه کاهش مهاجرت 
با توسعه امکانات در روســتاهای چهارمحال و بختیاری 
محقق می شود، اظهار داشــت: مهاجرت روستاییان به 
شهرها مشکالت بسیاری در حاشیه شهرها ایجاد می کند. 
وی عنوان کرد: نبود شــغل و امکانات در روستاها سبب 
مهاجرت مردم می شود که باید از این اتفاق جلوگیری کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توسعه امکانات در 

روستاها از مهم ترین اهداف دولت است.
وی گفت: بهره گیری از ظرفیت های هر روستا می تواند 

زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: بسیاری از روستاهای این 
استان دارای ظرفیت های گردشگری هستند که باید با 
توسعه امکانات و زیرساخت های گردشگری، زمینه حضور 

مسافر و گردشگر را در این روستاها فراهم کرد.

درچهارمحال و بختیاری؛

کاهش مهاجرت با توسعه 
روستاها محقق می شود

شمال، در غرب اصفهان

محقق طب اســالمی در چهارمحال و بختیاری گفت: بهتر 
است روزه را با دمنوش ها و خرما افطار کرد تا فشار چندانی به 
معده وارد نشود؛ همچنین بین افطار و صرف شام یک فاصله 
زمانی کم در نظر گرفته شود تا بدن بتواند خود را آماده قبول 

غذاهای پرحجم تر کند.
محمدامیــن افرا اظهار کــرد: روزه گرفتــن در ماه مبارک 
رمضان عالوه بر آثار روحی و معنوی، اثرات جسمانی بسیار 

ارزشمندی دارد.
این متخصص طب اسالمی، بهترین نوشیدنی برای کاهش 

عطش در ماه رمضان را شــربت عســل و لیمو اعالم کرد و 
گفت: برای جلوگیری از تشــنگی شــدید در مــاه رمضان 
همواره باید از نوشیدنی های ولرم و شــربت هایی همچون 
 آبلیمو، ســکنجبین و سرکه شــیره و خاکشــیر استفاده 

شود.
افرا با اشــاره به طوالنی بودن روزهای تابستان و فاصله کم 
وعده های افطاری با ســحری، تصریح کرد: به دلیل فاصله 
کم وعده های افطاری با سحری، از پرخوری در زمان افطار 
و پس از آن باید پرهیزشــود؛ زیرا در صورت رعایت نکردن، 

ناراحتی های گوارشی بروز می کند.
این متخصص طب اسالمی در خصوص روزه مادران شیرده 
تصریح کرد: از نظر طب اسالمی روزه برای مادران شیرده نه 
تنها مضر نیست، بلکه باعث اثرات جسمانی ارزشمندی در 

این افراد می شود. 
وی مصرف آب  یخ را عامل اصلی کبدچرب دانست و گفت: 
افراد روزه دار بــرای جلوگیری از بروز این بیمــاری باید از 

مصرف آب یخ در این ماه خودداری کنند.
افرا خاطرنشــان کرد: بهتر اســت در هنگام ســحر، شیر 
گرم به  همراه عســل یا زنجبیــل و خرمــا و رطب مصرف 
 شــود و از غذاهایی همچون ماســت، دوغ و سرخ کردنی ها 

پرهیز کرد.

افطار و سحری از دیدگاه طب سنتی
شهرستان
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پیشــرفت علم و ورود تکنولوژی 
جدید،زندگی را برای همه آسان 
ساخته است.روزگاری برای ارسال 
مدرک یا نامه ای از کبوتر نامه بر یا چاپار استفاده می کردند 
ولی امروزه می توان با استفاده از اینترنت درخواست و متن 
خود را به هر گوشه جهان ارســال کرد.اینترنت جدیدترین 
تکنولوژی قرن بیســتم بود که با ورود به زندگی مردم رنج 
و سختی بســیاری از کارها را کم کرد.امروزه شما می توانید 
با استفاده از یک رایانه یا تلفن هوشمند و به وسیله اینترنت 
هر آنچه را که بخواهید در فضای بی کــران مجازی بیابید.

برای آزمونی ثبت نام کنید و یا سابقه خود را در فالن بخش 
کاری ببینید. بدون شک تا کنون به مراکزخدمات اینترنتی 
یا کافی نــت رفته اید و بــا تاثیر این تکنولــوژی بر زندگی 

کنونی خود آشنا شده اید.اگر به آگهی های 
موجــود در مراکز خدمات اینترنت نــگاه کنید با 
موارد متعددی روبه رو می شوید از ثبت نام آزمون ها و 
انتخاب واحد دانشــگاه گرفته تا اعالم نتایج و ... همه  وهمه 
با یک رایانه و اتصال به دنیای اینترنت امکان پذیر اســت.در 
میان انبوه آگهی ها و خدمات، ممکن است یک آگهی جالب، 
توجه تان را به خود جلــب کرده باشــد.انجام کلیه تحقیق 
ها،پایان نامــه و مقاله!عبارتی که  مشــتری های مخصوص 
به خود را دارد و بار ســنگین تحقیــق را از دوش محصلین 
و دانشــجویان ما برداشته اســت.امروزه و با کمک اینترنت 
و ســایت های مختلف می توان به انواع تحقیق ها و مقالت 
دست یافت و با اندکی تغییر آنها را به نام خود زد.این خدمت 
پر طرفدار در اصل تیشه به ریشه تحقیق و تالش قشر در حال 
تحصیل جامعه ما می زند.با حضور اینترنت کم کم مراجعه 
به کتابخانه و فیش برداری و خالصه نویسی متون جای خود 
را بین دانش آموزان و دانشجویان از دست داد.دانشجویان و 
دانش آموزان ما با اندکی جســت وجو در فضای اینترنت به 
موضوعات مورد نظر خود دست می یابند و آنها را به نام خود 
ثبت می کنند.اگر تحصیالت تکمیلی دانشــگاه را گذرانده 

باشید حتما می دانید که نوشتن پروپوزال 
پایان نامه و مقاله مرتبط با آن، چه کار 
ســخت و مهمی است.نویسنده حتما 
باید تحت نظر استاد راهنمای خود و با مطالعه متعدد 
کتاب های مربوطه اقدام به نوشــتن کند و در این راه 
سختی های بسیاری را به جان بخرد.متصدی 
مراکز اینترنتی زحمــت مطالعه و تحقیق 
را از دوش نویســندگان برداشــته اند و با 
تخصص کامل در همه رشته ها و موضوعات 
علمی ،انواع مقاله ها را به جامعه علمی کشور 
تحویل می دهند.در کنار این خدمات نوین 
اینترنتی،پیامک های جالب توجه دیگری نیز 
به تلفن های همراه ارسال می شود که حاوی 
خبر امکان دستیابی سریع به مدرک تحصیلی 
مورد نظر اســت.دیگر برای کسب فالن مدرک 
تحصیلی به شــب زنده داری و درس خواندن های 
متعدد نیاز ندارید.به کمک دلسوزان تعلیم و تربیت، مشکل 
بی مدرکی در جامعه ها در حال رفع شــدن است و شما می 
توانید در کوتاه ترین زمان ممکن وبه ساده ترین شکل به انواع 
مدارک تحصیلی دســت یابید.پیش از این تاسیس دانشگاه 
ها و موسسه های عالی آموزشــی در کشور عامل مهمی در 
با سواد کردن ســایر اقشار کشــور بود که بنگاه های فروش 
مدرک هم به کمک ایــن مراکز آمد.همه ایــن موارد باعث 
رواج مدرک گرایی در کشور شده است.جوانان تحصیلکرده 
با انواع مدارک تحصیلی و البته کمترین بار علمی در سطح 
جامعه دیده می شوند که در انتظار ورود به بازار کار هستند.

تخصص و کسب آن از جامعه علمی رخت بربسته است و جای 
خود را به تقلب و جعل مدرک داده است.به راستی سرنوشت 
جامعه علمی ما به کجا ختم می شود؟تا چه زمانی قرار است 
بنگاه های فروش مدرک به کار خود ادامه دهند؟جعل مقاله 
و رونویسی تا چه زمانی بین قشــر تحصیلکرده رواج خواهد 
داشــت؟آیا نمی دانیم که زیر بنای اقتصاد و پیشرفت کشور 
از دل همین مدارک خارج می شود؟اینترنت اگرچه خدمات 
فراوانی را برای ما به ارمغان آورد ولی با حضور خود بسیاری 
از اصول درستمان را از میان برد که یکی از این اصول ،اصل 

تحقیق و باالبردن بار علمی جامعه است.

يادداشت
دستگیری جاعالن سند ملک 110 میلیارد ریالی در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای باندی که با جعل سند، قصد 
فروش ملکی خالی از سکنه به ارزش110 میلیارد ریال توسط کارآگاهان اداره 

جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان را داشتند خبر داد.

اخبار

با مسئوالن

رییس سازمان بهزیستی درباره ثبت الکترونیکی طالق 
گفت: در این موضوع طی همکاری مشــترکی که با قوه 
قضائیه داشتیم با اجرای پایلوت در شهر مشهد، ۳0 درصد 

مراجعات به دادگاه ها کاهش یافته است.
انوشیروان محسنی بندپی به توسعه و استقرار اورژانس 
اجتماعی در ۳0 شهر طی دو ماه اخیر اشاره و تصریح کرد: 
با همکاری قوه قضائیه نگاه مجرم گرایانه به معتادان را به 

بیمارگونه تغییر دادیم.
رییس سازمان بهزیستی کشور درباره ثبت الکترونیکی 
طالق یادآور شد: در این موضوع طی همکاری مشترکی 
که با قوه قضائیه داشتیم با اجرای پایلوت در شهر مشهد 

۳0 درصد مراجعات به دادگاه ها کاهش یافته است.

رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فروشنده سیاری که 
با ترفندی خاص توانسته بود با کپی کردن اطالعات کارت های بانکی 
مشتریانش از حساب آنان بالغ بر پنج میلیارد ریال سرقت کند، خبر 
داد.سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از 
شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در بررســی ها و تحقیقات صورت گرفتــه از مالباختگان 
مشخص شــد که آنان در یک روز مشــخص از یک نفر فروشنده 
دوره گرد که دارای دســتگاه پوز بی ســیم بوده اقدام به خریداری 
کرده اند.رییس پلیس فتای استان اصفهان تصریح کرد: این شخص 
نوع کوچکی از دستگاه اســکیمر را در دستگاه پوز خود نصب کرده 
بود به طوری که قابل مشاهده توسط مشتریان نبود و از این طریق 
اطالعات کارت های بانکی را کپی کرده و در فرصت مناسب اقدام به 
ســرقت وجوه آنان می کرد. وی عنوان داشت: با انجام اقدامات ویژه 
و تخصصی کارشناسان این پلیس سرانجام هویت اصلی این سارق 

شناسایی و مشخص شد که وی در شهر تهران سکونت دارد.
مرتضوی عنوان داشت: با شناسایی محل سکونت متهم، ماموران با 
اخذ نیابت قضائی طی عملیاتی ویژه وی را در مخفیگاهش دستگیر 
کردند. رییس پلیس فتای استان اصفهان با بیان اینکه در بازرسی از 
مخفیگاه متهم بیش از 100 کارت بانکی کپی شده کشف شد، گفت: 
وی تنها از حساب 10 نفر از مشتریان توانسته بود مبلغ پنج میلیارد 
ریال سرقت کند که با اقدام به موقع کارشناسان پلیس فتای استان 
اصفهان فرصت سرقت از حساب های بانکی دیگر مشتریان خود را 
به دست نیاورد. وی با اشاره به مسدود شدن حساب متهم و استرداد 
وجوه مسروقه به مالباختگان خاطرنشان کرد: متهم که جوانی ۳2 
ساله است با اعتراف صریح به بزه انتسابی خود همراه پرونده تشکیل 

شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

ريیس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد:

 سرقت 5 میلیاردی فروشنده سیار
 از حساب مشتریان

مدیرکل طرح های ملی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به استقبال کم نظیر 
جوانان از جشنواره نشاط و امید در هفته جوان، گفت: 100 خانه جوان در 
سراسر کشور امســال به بهره برداری می رسد.محسن طالیی  همچنین با 
اشاره به اســتقبال کم نظیر جوانان سراسر کشور از جشنواره نشاط و امید 
در هفته جوان، بیان کرد: در این  برنامه ملی صدهزار جوان ایرانی مشارکت 
داشت که باید جشنواره هایی از این دست را به عنوان تقویت کننده روحیه 
امید و باالبردن سرمایه اجتماعی کشورمورد توجه قرارداد.وی افزود: در این 
جشنواره سعی بر این شد تا با شعار »مشارکت جوانان« این قشر تاثیرگذار 
جامعه را در همه حوزه ها اعــم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... دخیل 
کنیم و به همین منظور باید روزهای هفته جوان را به برنامه ها و فعالیت های 
مختلف ورزشی، محیط زیست، گردشگری، تکریم شهید و خانواده شهدا، 

مفهوم انتظار، دیدار و گفت و گو با مسئوالن و ... اختصاص دهیم.

 استقبال ۱۰ هزارنفر 
برای بهره مندی از 

جریمه سربازی 

 بهره برداری از
  ۱۰۰ خانه جوان

 تا پایان سال

جانشین رییس ســازمان وظیفه عمومی ناجا درباره اجرای طرح جریمه 
ریالی سربازی در سال جاری و میزان اســتقبال از آن اظهار کرد:  از اوایل 
امسال ثبت نام برای جریمه ریالی سربازی در دفاتر پلیس+10 آغاز شده و 
همچنان ادامه دارد و برابر آخرین آمارها تا کنون بیش از 10 هزار نفر برای 

بهره مندی از طرح ثبت نام کرده اند.
سردار ابراهیم کریمی بیان کرد: برابر قانون ثبت نام کنندگان باید تا پایان 
سال ۹۶ حداقل هشت ســال غیبت داشته باشــند و افرادی که سنوات 
غیبتشــان کمتر از این مدت باشــد امکان بهره مندی از معافیت ریالی با 
پرداخت جریمه نقــدی را ندارند.وی با بیان اینکــه مراحل صدور کارت 
معافیت برای این افراد پس از راستی آزمایی و بررسی مدارک آغاز خواهد 
شــد، افزود:  متقاضیان برای بهره مندی از این طرح می توانند به دو شکل 

نقدی و اقساطی جریمه خود را مشخص کنند.

 کاهش مراجعان به دادگاه
 با ثبت الکترونیکی طالق

نايب ريیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس:

 طرح تربیت  بهیار
  نباید متوقف شود

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه طرح تربیت بهیار در بیمارســتان ها نباید متوقف شود، گفت: تربیت بهیاران با هدف کاهش فشار 
کاری بر جامعه پرستاری صورت گرفته است.

محمد حسین قربانی درباره اظهارات قائم مقام سازمان نظام پرستاری مبنی بر توقف اجرای طرح تربیت پرستار در بیمارستان ها افزود: نیروی انسانی که مشمول 
این طرح هستند در واقع بهیار یا کمک پرستارانی هستند که در کنار قشر پرستار به ارائه خدمت می پردازند.

وی ادامه داد: واقعیت این است که وزارت بهداشت مجوز جذب نیرو ندارد و  با توجه به کمبود نیروی پرستار نمی تواند بیش از حد مشخص اقدام به استخدام نیرو 
کند؛ لذا در قالب طرح کمک پرستار تالش برای کمک به این قشر از جامعه را دارد. قربانی افزود: بهیاران برای کمک به پرستاران آموزش داده می شوند و پرستاران 

هیچ گاه کار آنها را انجام نمی دهند لذا برای خدمت هرچه بهتر به بیماران وارد این عرصه شده اند.

مدیر عامل مرکز اوتیسم اصفهان با اشاره به کلنگ زنی اولین 
مرکز جامع اوتیسم ایران در اصفهان، اظهار کرد: زمینی به 
 مساحت ۳0 هزار متر مربع از ســوی حاج حسن شاهین،
 خیر بزرگ اصفهانی به مرکز اوتیســم اصفهان اهدا شــد 
 که قرار اســت محــل اولین مرکــز جامع اوتیســم ایران 

شود.
مهین حاج صادقیان با بیان اینکه شهردار اصفهان، خیرین 
و خانواده های اوتیســمیک در حل مشــکالت این مرکز 
بســیار تالش کردند، ابراز کرد: این مرکــز محل نگهداری 
مبتالیان به اوتیسم پس از مرگ والدین است و امیدواریم با 
کمک همه خیرین و مسئوالن بتوانیم این پروژه را به اتمام 
 برسانیم تا بخشی از مشکالت خانواده های اوتیسمیک حل

 شود.
وی از وجود بخــش های آموزشــی، تفریحــی، اقامتی و 
کلینیک های درمانی در این مرکز خبر داد و گفت: این مرکز 
ظرفیت آموزش دهی به یک هزار نفر مبتال به اوتیسم را دارد.

مدیــر عامل مرکز اوتیســم اصفهــان و خیریــه حضرت 
زینب)س( خاطر نشــان کرد: مبلغ سه میلیارد تومان برای 
ساخت این مجموعه آماده است و مبلغ ۶0 میلیارد تومان تا 

پایان ساخت نیاز دارد.
وی ارزشمندترین کار خیر را انســان سازی دانست و بیان 
کرد: شاد کردن دل خانواده های اوتیسمیک موضوعی بسیار 

ارزشمند اســت و هیچ عملی باالتر از این نیست که مشکل 
خانواده ای حل شود.

گفتنی اســت؛ اوتیســم )Autism( نوعی اختالل رشدی 
است که با رفتارهای ارتباطی، کالمی غیر طبیعی مشخص 
می شود. عالئم این اختالل در سال های اول عمر بروز می کند 
و علت اصلی آن ناشــناخته اســت. این اختالل در پسران 
شایع تر از دختران است. 50 درصد از کودکان اوتیسمیک 
قادر نیستند از زبان به عنوان وسیله اصلی برقراری ارتباط با 

سایرین استفاده کنند.

 مدیرعامل جمعیــت هالل احمر اســتان اصفهان گفت:
 با اجرای طرح ملــی »خادم« در اســتان اصفهان میزان 
آمادگی خانواده ها هنگام بروز هر نوع خطر و حادثه  احتمالی 

افزایش می یابد.
محســن مومنی با بیان اینکه میزان آمادگی خانواده های 
ایرانی در مقابله با خطرات پیش بینی نشده بسیار کم است، 
اظهارداشت: هر خانواده ایرانی تنها حدود 10 درصد در برابر 

مخاطراتی همچون سیل و زلزله آمادگی دارد.
وی با اشــاره به اینکه خانواده های ایرانی باید 15 شاخص 
امداد رسانی را آموزش ببینند، افزود: به همین منظور و برای 
آموزش خانواده ها طرح ملــی »خادم« ماه مبارک رمضان 

امسال در بین اهالی استان اصفهان اجرایی می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: در این طرح هر خانواده با شاخص های آمادگی در برابر 
مخاطرات آشنا و آموزش های الزم به آنها ارائه می شود و پس 

از آمادگی سنجش خواهند شد.
وی با بیان اینکه خادم به معنی »خانواده آماده در مخاطرات« 
است، گفت: در طرح »خادم« آموزش ها به افراد وخانواده ها 
به صورت مستقیم ارائه می شود تا شاخص های 15 گانه با 
فراگیری بیشتری انجام شود و آمادگی در برابر حوادث نیز 

افزایش یابد.
مومنی افزود: اطالع از نقشه اضطرار خانواده، داشتن برنامه 

برای رســیدگی به افراد کم توان، وجود گروه استقراری در 
خانواده ها، حضور یک فرد آموزش دیده در خانواده، میزان 
آگاهی نســبت به اجزای ایمنی و ســازه های ساختمانی 
و مشــخص کردن نقاط خطــر ســاختمان از مهم ترین 

شاخص های اجرای این طرح است.
وی بیان کرد: طرح ملی »خادم« تا پایان ماه مبارک رمضان 
امسال در 8 شهرستان کاشان، خمینی شهر، نایین، سمیرم، 
فریدونشهر، نجف آباد، چادگان و خوانسار در مرحله نخست 

به صورت آزمایشی اجرا می شود.

مديرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبرداد:

اجرای طرح ملی »خادم« در ۸ شهر استان اصفهان

هالل احمرخبر

به همت خیرين اصفهان؛

اولین مرکز جامع اوتیسم ایران در اصفهان کلنگ زنی شد

در ۹ ماه منتهی به آذر سال ۹5، سازمان تامین اجتماعی در بخش 
مستمری بازنشستگی 180 هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۹۳5 میلیون ریال 
هزینه کرد که ۶۶ درصد از هزینه های بلندمدت این سازمان را به 
خود اختصاص داد. بر اساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و 
اجتماعی این سازمان، 2٧۳ هزار و 1۳5 میلیارد و ۹۶٧ میلیون ریال  
به عنوان هزینه های بلندمدت توسط سازمان تامین اجتماعی در ۹ 
ماه منتهی به آذر سال گذشته هزینه شده است.پرداخت مستمری 
به بازماندگان بیمه شدگان متوفی از دیگر تعهدات بلندمدت سازمان 
تامین اجتماعی است که در این بخش مبلغ 5٧ هزار و ٤8٤ میلیارد 
و ۶58 میلیون ریال طی مدت مذکور پرداخت شــده است و این 
پرداخت 21/1 درصد از هزینه بلندمدت را دربر می گیرد.مستمری 
از کارافتادگی از دیگر مزایای قانونی قابل پرداخت به بیمه شدگان 
تامین اجتماعی است که در این بخش از تعهدات بلندمدت 8 هزار 
و ۹88 میلیارد و ٧۹۶ میلیون ریال پرداخت شده که ۳/۳ درصد از 
کل پرداختی های بلندمدت در همین مدت است؛ بنا بر این گزارش، 
طی ۹ ماه منتهی به آذر سال گذشته، همچنین مبلغ ٤ هزار و ۳۶1 
میلیارد و ٤5۹ میلیون ریال بابت کمک هزینه سبد خانوار، 5 هزار 
و 208 میلیارد و ٧۹٧ میلیون ریال بابت کمک هزینه عایله مندی، 
٧ هزار و ۹٤0 میلیارد و 2۳۳ میلیون ریال بابت بن، ۳ هزار و 12۳ 
میلیارد و ۹۶ میلیون ریال بابت حق سنوات مستمری بگیران، یک 
هزار و 2۹۶ میلیارد و ۹8 میلیون ریال  بابت کمک هزینه اوالد، ۳  
هزار و ٤05 میلیارد و 818 میلیون ریال بابت کمک هزینه مسکن، 
۳10 میلیارد و ۶٤8 میلیون ریال بابت کمک هزینه همسر متکفل 
فرزند و ۶1۹ میلیارد و 1٤۹ میلیون ریال در بخش مساعدت سازمان 
بابت حق بیمه تکمیلی درمان مســتمری بگیر توســط سازمان 

تامین اجتماعی پرداخت شده است.  

اختصاص٦٦ درصد هزینه های تامین 
اجتماعی برای مستمری بازنشستگان

کاسبان علم!

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان گفت: پوشــش 
81 حادثه و امدادرســانی به 18۳ حادثه دیده در حدود یک هفته 
گذشته توسط امدادگران این جمعیت انجام شد.داریوش کریمی 
افزود: در این مــدت 2۶۹ نیرو در قالب 88 تیم با همراه داشــتن 
تجهیزات امدادی در عملیات یاد شده به کارگیری شدند.وی ادامه 
داد: از ۳0 اردیبهشت تا پنجم خرداد، ۳٤حادثه جاده ای، 1۶ حادثه 
شــهری،20 خدمات حضوری، هفت حادثه صنعتی و کارگاهی و 
چهار حادثه کوهســتان توســط نیروهای امدادی جمعیت هالل 
احمر استان پوشش داده شد.کریمی خاطرنشان کرد: در این مدت 
هشت عملیات رها سازی توســط تیم های عملیاتی این جمعیت 

صورت گرفت.

 امدادرسانی هالل احمر استان 
به ۱۸3 حادثه دیده در یک هفته

سرپرســت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان از برگزاری دوره بازآموزی 
مربیان امداد و کمک های اولیه در ســطح مناطق ٧گانه 
استان خبر داد. امیر جاللیان با بیان این خبر اظهار کرد: 
به منظور ارتقای توانمندی علمی و عملیاتی مربیان امداد 
و کمک های اولیــه دوره بازآموزی ویژه مربیان جمعیت 
هالل احمر اســتان به صورت منطقه ای برگزاری دوره 
بازآموزی مربیان امداد و کمک های اولیه در سطح مناطق 
٧ گانه استان طراحی و اجرا شد.وی با بیان اینکه نخستین 
دوره بازآموزی امداد و کمک هــای اولیه در هالل احمر 
شهرستان اصفهان با حضور مربیان آن شعبه برگزار شد، 
افزود :آموزش مباحث کمک های اولیه و فنون تدریس از 
جمله سرفصل های این دوره است.امیر جاللیان  تصریح 
کرد: در این دوره آموزشی، اهداف دوره  آموزش همگانی و 
توجیه طرح ملی خادم توسط کارشناسان معاونت آموزش، 
پژوهش و فناوری جمعیت استان جهت شرکت کنندگان 
تبیین شد.جاللیان اظهار داشت: در ادامه دوره های ویژه 
مربیان منطقه شرق استان به میزبانی هالل احمر نایین، 
منطقه جنوب غرب در نجف آباد، منطقه جنوب به میزبانی 
شعبه شهرضا، منطقه شمال در کاشان و منطقه غرب به 
میزبانی هالل احمر گلپایگان برگزار شد. وی  با اشاره به 
اینکه تاکنون 150 نفر از مربیان امداد وکمک های اولیه 
جمعیت اســتان در این باز آموزی ها شرکت داشته اند، 
اضافه کرد: دوره بازآموزی امداد و کمک های اولیه ویژه 
مربیان منطقه شمال غرب استان به میزبانی هالل احمر 

شاهین شهر نیز در روز های آینده برگزار خواهد شد.

برگزاری دوره بازآموزی 
برای ۱5۰ مربی امداد 

سعید نريمانی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: پس از 
تعقیب و گریز طوالنی، سه شکارچی سابقه دار در بخش کوهستانی 
پارک ملی کاله قاضی به همراه الشه کل و بز وحشی دستگیر شدند.

مرتضی جمشیدیان با اشاره به صدور حکم قضائی دو متخلف شکار و 
صید در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو اظهار داشت: این 
شکارچیان در سال گذشته اقدام به شکار یک رأس قوچ وحشی در 
این منطقه حفاظت شده کرده بودند.وی افزود: حکم قضائی این دو 
نفر به تازگی صادر شد و دادگاه آنها را به دو سال حبس محکوم کرده 
است. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به 
اینکه پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو از بدیع ترین مناطق 
حفاظت شده اصفهان است، گفت: مناطق چهارگانه حفاظت شده 
اصفهان و دیگر مناطق دارای ارزش زیســتی اســتان مورد پایش 
2٤ ســاعته یگان حفاظت قرار دارد. وی  در ادامه با اشاره به دیگر 
کشفیات یگان حفاظت محیط زیست، از دستگیری و معرفی سه 
متخلف شکار ســابقه دار پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله 
قاضی اصفهان به مراجع قضائی خبر داد و ابراز داشت: پس از تعقیب 
و گریز طوالنی  این ســه شــکارچی در بخش کوهستانی منطقه 
دستگیر شدند و از آنها الشه یک رأس کل وحشی و یک رأس بز به 
همراه یک قبضه سالح، 2٧0 فشنگ، سه عدد پوکه، یک عدد چاقو، 

2 عدد دوربین شکاری و یک قبضه سالح گلوله زنی کشف شد.
جمشیدیان ابراز داشت: در بازرسی از تلفن همراه این شکارچیان 
که با مجوز قانونی انجام شد، تعداد زیادی عکس و فیلم از تخلفات 

شکار در مناطق دیگر کشف شد.

 دستگیری سه شکارچی سابقه دار
 در پارک ملی کاله قاضی 

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در 
خصوص میزان کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی در ماه 
مبارک رمضان گفت: بررســی آماری که ســال های اخیر در 
کشور انجام شده  نشــان می دهد که در ماه رمضان آمار اکثر 
جرایم نظیر سرقت اتومبیل، لوازم داخل اتومبیل، جیب بری، 
قتل، راهزنی، ســرقت منزل و... در این ماه نسبت به ماه های 

دیگر کاهش محسوسی داشته است.سرهنگ ستار خسروی 
اظهار کرد: ماه مبارک رمضان که در آن با اوج فضیلت های الهی 
و معارف دینی در زندگی مردم روبه رو هستیم نقش بسزایی 
در کاهش بزهــکاری و جرم دارد به طوری که بررســی های 
آماری نشان می دهد میزان وقوع جرایم و آسیب ها در سطح 
استان اصفهان در ماه رمضان ســال های ۹٤ و ۹5 نسبت به 

ماه های دیگر ســال با کاهش 20 تا 25 درصدی مواجه بوده 
است. این مقام مسئول همچنین به کاهش ثبت پرونده نزاع و 
درگیری های خیابانی و اختالفات خانوادگی در کالنتری های 
استان طی ماه رمضان سال های گذشــته  اشاره کرد و ادامه 
داد: هرچند که در تابستان به دلیل فشار ناشی از گرمای هوا، 
آســتانه تحمل مردم نیز کم می شــود، اما با وجود تقارن ماه 
رمضان با گرمای هوا به لطف معنویت این ماه شاهد رفتارهای 

قانونمندتری در بین مردم هستیم.

کاهش ۲۰ درصدی جرایم در ماه رمضان

وقتی خريد و فروش مدرک شغل می شود؛
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99. رای شــماره 31272-1395/11/30 هیأت چهارم  آقای صفرعلی خلیلیان گورتانی  
به شناسنامه شماره 51 كدملي 1290121281 صادره اصفهان فرزند اسداله چهار دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  300 مترمربع از پالك شماره   408   فرعی از 
15 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت 

صفحه 139 دفتر 569 امالك
100. رای شماره 33597-1395/12/23 هیأت دوم آقاي رحمان مستاجران گورتاني به 
شناسنامه شــماره 1961 كدملي 1290553963 صادره اصفهان  فرزند مصطفي در  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  142.04 مترمربع پالك شماره  532 
فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 
53644 مورخ 1390/2/8 دفترخانه 112 اصفهان و سند شماره 18447 مورخ 94/12/25 

دفترخانه 160 اصفهان
101. رای شــماره 33598-1395/12/23 هیأت دوم خانم ســمیه محققیان گورتاني به 
شناسنامه شماره 227 كدملي 1290678170 صادره  خمینی شهر فرزند مصطفي در  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  142.04 مترمربع پالك شماره  532 
فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 
53644 مورخ 1390/2/8 دفترخانه 112 اصفهان و سند شماره 18447 مورخ 94/12/25 

دفترخانه 160 اصفهان
102.رای شــماره 33715-1395/12/24 هیــأت دوم آقاي بهمن زارع بهــرام آبادي به 
شناسنامه شماره 4 كدملي 1290042217 صادره  اصفهان فرزند قدمعلي در   ششدانگ 
قسمتی از یک باب ساختمان به مساحت 61.50 مترمربع پالك شماره  68 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت احمد رضوی بهرام آبادی
103.رای شماره 33718-1395/12/24 هیأت دوم خانم زهرا عالمه به شناسنامه شماره 
69528 كدملي 1281796700 صادره اصفهان فرزند غالمحســین در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 127.80 مترمربع پالك شماره   68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین هامانی جزی مورد ثبت صفحه 93 دفتر 48 

امالك سهم االرث علی هامانی فرزند حسین
104.رای شــماره 33722-1395/12/24 هیأت دوم خانم رباب چکاوكي به شناســنامه 
شماره 1186 كدملي 1286297508 صادره  اصفهان فرزند ابراهیم در   ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت  166.80 مترمربع پالك شماره  67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اسداله بذرافشان
105.رای شــماره 33583-1395/12/23 هیــأت دوم آقــاي اصغر كاظمــي زهراني به 
شناسنامه شماره 34 كدملي 1289971714 صادره  اصفهان فرزند محمود در   ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت  200.43 مترمربع پالك شماره  354 فرعی از 6 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 617 دفتر 565 امالك

106.رای شماره 438-1396/01/08 هیأت دوم  آقاي مهدي میرزائي به شناسنامه شماره 
8 كدملي 6219976614 صادره بوئین و میاندشت  فرزند فرمانعلي در    ششدانگ یک باب   
ساختمان   به مساحت   169   مترمربع پالك شــماره   46       اصلي واقع در اصفهان بخش  
14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند 39804 مورخ 1391/7/6 دفترخانه 139 اصفهان
107.رای شماره 442-1396/01/08 هیأت دوم آقاي علي اصغر درخشنده به شناسنامه 
شماره 1 كدملي 1229891501 صادره خوانسار  فرزند اكبر ششدانگ یک باب   ساختمان   
به مساحت   137/70   مترمربع پالك شماره   45   فرعي از 68   اصلي واقع در اصفهان بخش  

14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن كریم ده نوی و علیرضا كریم ده نوی
108.رای شماره 474-1396/01/08 هیأت دوم خانم اشرف حیدري رناني به شناسنامه 
شماره 15 كدملي 1290268037 صادره اصفهان  فرزند علي در   2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب   ساختمان   به مساحت     213/60  مترمربع پالك شماره   698   فرعي از 18   اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت   صفحه 311 دفتر 

611 امالك
109.رای شماره 473-1396/01/08 هیأت دوم  آقاي رجبعلي كبیري رناني به شناسنامه 
شــماره 11569 كدملي 1283225026 صادره  اصفهان فرزند كریم در   4 دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت     213/60  مترمربع پالك شماره   698   فرعي 
از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحه 

311 دفتر 611 امالك
رای شــماره 1448-1396/01/19 هیأت دوم آقاي علي بختیاري زاده به   .110
شناسنامه شماره 1881 كدملي 4679212586 صادره فارسان فرزند اسکندر در  ششدانگ 
یک باب ساختمان  به مساحت 219.30 مترمربع پالك شماره 1035 فرعي از 40 اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علی رضائی رنانی
111.رای شــماره 33727-1395/12/24 هیأت دوم خانم فاطمه پیرنجم الدین كلیچه به 
شناسنامه شــماره 472 كدملي 1283367173 صادره اصفهان  فرزند حیدرعلي در  دو 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  255.13 مترمربع پالك شماره 27 
فرعی از 23 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 535 دفتر 411 امالك
112.رای شــماره 33728-1395/12/24 هیأت دوم آقاي مهدي پیرنجم الدین كلیچه به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 1289988765 صادره اصفهان  فرزند عبدالحسین در 4 دانگ   
مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  255.13 مترمربع پالك شماره 27 فرعی 
از 23 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

535 دفتر 411 امالك
113.رای شماره 33726-1395/12/24 هیأت دوم آقاي باقر علي جاني رناني به شناسنامه 
شــماره 252 كدملي 1290214239 صادره اصفهان  فرزند احمد در  ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت  217.90 مترمربع پالك شــماره  3352/1 فرعی )تبدیل به 7031 
فرعی(  از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 87 دفتر 505 امالك
114.رای شماره 30987-1395/11/27 هیأت اول خانم شهال نصیري داراني به شناسنامه 
شــماره 4 كدملي 1159496390 صادره  فریدن فرزند تیمور در  ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 100.50مترمربع پالك شماره  655 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین غفورزاده لمجیری مورد ثبت صفحه 

245 دفتر 184 امالك
115.رای شماره 1641-1396/01/21 هیأت سوم آقای محمدحسین زارع بهرام آبادی  به 
شناسنامه شماره 6082  كدملي 1282844733  صادره اصفهان  فرزند محمد  ازششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 83.65 مترمربع از پالك شــماره فرعــی از 68 اصلی واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محترم زارعی
116.رای شماره 2548-1396/02/04 هیأت دوم  آقاي علي مهرابي به شناسنامه شماره 86 
كدملي 1142074803 صادره خمینی شهر  فرزند عزیزاله در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 153.62 مترمربع پالك شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان بموجب سند شماره 1051 مورخ 27/10/30 دفترخانه 12 اصفهان
117.رای شــماره 29529-1395/11/09 هیأت چهارم  آقای علی بهرامی   به شناسنامه 
شماره 0  كدملي 1270107410  صادره اصفهان   فرزند محمد  670 سهم مشاع از2010 
سهم ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت  2010 مترمربع از پالك شماره 3162     فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از 

سند شماره   ازموردثبت صفحه 227 و 110  دفتر 1108 و 1052  امالك
118.رای شــماره 29530-1395/11/09 هیأت چهارم شــركت تعاونی مسکن كاركنان 
آموزش و پرورش ناحیه سه    1340 سهم مشاع از 2010 سهم ششدانگ یک باب ساختمان  
به مساحت  2010 مترمربع از پالك شــماره   3162   فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 227 و 110  

دفتر 1108 و 1052  امالك
119.رای شــماره 32090-1395/12/07 هیأت ســوم آقای جعفر جلوانی به شناسنامه 
شــماره 1579  كدملي 1287788653  صادره اصفهان  فرزند حســن  ازششــدانگ یک 
باب خانه  به مساحت  325.67 مترمربع از پالك شماره   175 فرعی از 40 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 29696 

مورخ 95/8/10 دفترخانه 327 اصفهان
120.رای شماره 32088-1395/12/07 هیأت سوم آقای محمد مجیدپور   به شناسنامه 
شــماره 611  كدملي 1285409787  صادره اصفهان  فرزند اسداله  ازششدانگ یک باب 
مغازه به مســاحت  73.82 مترمربع از پالك شــماره  2734 فرعی از 26 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 541 و 16 

و 472 دفاتر 399 و 378 و 359 امالك
121.رای شــماره 31266-1395/11/30 هیــأت ســوم خانم اعظم قاســمی گنیرانی به 
شناسنامه شماره 385  كدملي 1290469210  صادره خمینی شهر  فرزند علی  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 203 مترمربع از پالك شماره   342   فرعی از 13 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 8782 

مورخ 82/2/14 دفترخانه 105 اصفهان
122.رای شماره 29810-1395/11/13 هیأت سوم  آقاي ســعید محمدي به شناسنامه 
شــماره 581 كدملي 4689499373 صادره از بروجن فرزند فالمرز در ششدانگ یکباب 
خانه  به مســاحت 149.43 مترمربع پالك شــماره فرعي از32 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواسطه از مالک رسمی عباسعلی مزروعی 

فرزند علی بابا
123.رای شــماره 32073-1395/12/07 هیــأت ســوم  آقای محمدرضــا محققیان  به 
شناسنامه شــماره 974  كدملي 1819399877  صادره آباده  فرزند حسین  ازششدانگ 
یک باب مغازه و كارگاه  به مساحت 320.80 مترمربع از پالك شماره   4856 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  ثبت 

صفحه 520 دفتر 513 امالك
124.رای شماره 32445-1395/12/12 هیأت سوم آقای قدرت اله ابراهیمی   به شناسنامه 
شــماره 77  كدملي 1290172153  صادره اصفهان  فرزند نعمت اله  ازششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت  306 مترمربع از پالك شماره 249     فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فاطمه فروشانی و رضا نجفی
125.رای شــماره 32446-1395/12/12 هیأت ســوم آقای قربانعلی رحیمی سبدانی به 
شناسنامه شماره 1435 كدملي 128327766 صادره سبدان فرزند حیدر  ازششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 105.58 مترمربع از پالك شــماره  581  فرعی از 40 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی براتعلی براتیان لمجیری 

ثبت صفحه 284 دفتر  540 امالك
126.رای شماره 32082-1395/12/07 هیأت ســوم  آقای مجید شکرالهی به شناسنامه 

شماره 184 كدملي 1129569241 صادره فریدونشهر فرزند سید ابوالقاسم  چهاردانگ 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  344.14 مترمربع از پالك شماره     228 فرعی از 9 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت 

صفحه 302 دفتر 650 امالك
127.رای شماره 32083-1395/12/07 هیأت سوم خانم زهرا ایزدی  به شناسنامه شماره 
859  كدملي 1091023018  صادره نجف آباد  فرزند غالمحســین  دو دانگ ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 344.14  مترمربع از پالك شــماره   228 فرعی از 9 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 302 

دفتر 650 امالك
128.رای شماره 73-1396/01/05 هیأت سوم آقای علیرضا خاكزاد رنانی به شناسنامه 
شماره 322 كدملي 1290271100  صادره اصفهان  فرزند حسین  2.5 دانگ ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 313.08 مترمربع از پالك شماره 3816  فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی نصرت آغامدرس یزدی 

ثبت صفحه 361 دفتر 82 امالك
129.رای شــماره 74-1396/01/05 هیأت ســوم آقای اكبر خاكزاد رنانی به شناسنامه 
شــماره 1083  كدملــي 1290476179  صادره خمینی شــهر  فرزند حســین  دو دانگ 
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  313.08 مترمربع از پالك شماره   3816 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی نصرت آغا 

مدرس یزدی از ثبت صفحه 361 دفتر 82 امالك
130.رای شــماره 75-1396/01/05 هیأت ســوم خانم صدیقه علی عســکری رنانی  به 
شناســنامه شــماره 139  كدملي 1290045755  صادره اصفهان  فرزند یداله   1.5 دانگ 
ازششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  313.08 مترمربع از پالك شماره  3816  فرعی از 
18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی نصرت 

آغامدرس یزدی ثبت صفحه 361 دفتر 82 امالك
131.رای شماره 66-1396/01/05 هیأت سوم آقای منصور مسیبی به شناسنامه شماره 
117  كدملي 4650424887  صادره بروجن  فرزند محمدعلی  ازششــدانگ یک باب خانه  
به مساحت 165.76 مترمربع از پالك شماره فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی زبیده واعظی
132.رای شماره 85-1396/01/05 هیأت سوم خانم پروین هژبری  به شناسنامه شماره 
218 كدملي 1285674952  صادره اصفهان  فرزند جعفر  ازششــدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 99.63 مترمربع از پالك شــماره فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین نجاران عاشق آبادی
133.رای شــماره 79-1396/01/05 هیأت ســوم زهرا جان نثاری الدانی  به شناسنامه 
شــماره 100  كدملي 1290150346  صادره كارالدان  فرزند محمد  ازششدانگ یک باب 
مغازه  به مساحت 36.62مترمربع از پالك شماره 435 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رمضان جان نثاری
134.رای شماره 55-1396/01/05 هیأت سوم خانم شهناز نوری  به شناسنامه شماره 
1316 كدملــي 0055909701  صادره تهران  فرزند اكبر  ازششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت 78.47  مترمربع از پالك شــماره فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسن مهری دهنوی
135.رای شــماره 77-1396/01/05 هیأت ســوم آقای اكبر خاكزاد رنانی به شناسنامه 
شماره 328 كدملي 1290014779 صادره اصفهان  فرزند نعمت اله  ازششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت  271.38 مترمربع از پالك شــماره  3816    فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی نصرت آغا مدرس یزدی 

ثبت صفحه 361 دفتر 82 امالك
136.رای شماره 82-1396/01/05 هیأت سوم خانم طاهره تقی یار به شناسنامه شماره 
381 كدملــي 1290163979  صادره رنان  فرزند عباس  ازششــدانگ یــک باب خانه به 
مســاحت 112.00 مترمربع از پالك شــماره    557  فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی اسماعیل كیقبادی لمجیری
137.رای شــماره 59-1396/01/05 هیأت ســوم آقای ســیدباقر جزائری فارسانی به 
شناسنامه شماره 21 كدملي 4679340088 صادره فارسان فرزند سیدیوسف  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 200.74مترمربع از پالك شــماره     362 فرعی از 6 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت صفحه 71 

دفتر 693 امالك
138.رای شماره 83-1396/01/05 هیأت سوم آقای محمد طاهر ساعد پناه به شناسنامه 
شماره 1165 كدملي 3839450081 صادره كامیاران فرزند اسماعیل  ازششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 138.32مترمربع از پالك شــماره فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حاج علی شفیعی  ثبت صفحات 268 

الی 271  دفتر 54 امالك
139.رای شماره 32485-1395/12/12 هیأت سوم آقای غالمرضا حیدری به شناسنامه 
شماره 11 كدملي 6219810732  صادره فریدن  فرزند عربعلی ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 89 مترمربع از پالك شماره فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  غالمرضا محبی ثبت صفحه  37 دفتر  298 امالك
140.رای شماره 32457-1395/12/12 هیأت سوم آقای حســین عزیزی كوهانستانی   
به شناسنامه شــماره 1083  كدملي 1283399903  صادره خمینی شــهر  فرزند محمد  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  215.10 مترمربع از پالك شماره    264 و 265  فرعی 
از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق 

ثبت صفحه  18 دفتر 157  امالك
141.رای شــماره 32487-1395/12/12 هیأت ســوم آقای قدمعلی ماهرانی برزانی به 
شناسنامه شــماره 3599  كدملي 1282997246  صادره خمینی شــهر  فرزند رمضان  
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 162.38مترمربع از پالك شماره 4040 )كه سابقا 
پالك شماره فرعی 473/1 بوده است( فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس مارانی ثبت صفحه  48 دفتر  62 امالك 
142.رای شماره 32473-1395/12/12 هیأت سوم آقای رسول جان نثاری به شناسنامه 
شماره 1612 كدملي 1287848362 صادره اصفهان فرزند حسن  سه دانگ ازششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 21.30 مترمربع از پالك شماره 573    فرعی از 13 اصلی واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسن جان نثاری
143.رای شــماره 32472-1395/12/12 هیأت ســوم خانم محبوبــه قدیریان زرانی به 
شناسنامه شماره 220 كدملي 1290290105  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 21.30 مترمربع از پالك شماره 573  فرعی 
از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسن 

جان نثاری
144.رای شــماره 32499-1395/12/12 هیــأت ســوم خانم عزت موذنــی آفارانی به 
شناسنامه شماره 16 كدملي 1290110026 صادره اصفهان  فرزند حسین  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 144.61 مترمربع از پالك شماره 2729  فرعی از 24 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فاطمه عارفی آفارانی 

ثبت صفحه 362  دفتر  519 امالك
145.رای شماره 32442-1395/12/12 هیأت سوم آقای  نصراله سلطانی كوهانستانی به 
شناسنامه شماره 933  كدملي 1284578798  صادره اصفهان  فرزند حسین  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 89.58 مترمربع از پالك شــماره 153    فرعی از 21 اصلی واقع 

در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی خدیجه آل ابراهیم
146.رای شماره 32455-1395/12/12 هیأت ســوم آقای رجبعلی نصر نصرآبادی به 
شناسنامه شــماره 28 كدملي 1289867275  صادره اصفهان  فرزند رضا  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 235.40 مترمربع از پالك شــماره 389  فرعی از 5 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 129  

دفتر  1 امالك
147.رای شــماره 27541-1395/10/16 هیــأت ســوم  آقای مهدی باغــی مورنانی  به 
شناســنامه شــماره 51457  كدملي 1280938579  صادره اصفهان فرزند قاســمعلی   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126.80  مترمربع از پالك شماره فرعی از  31 اصلی 

واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین ابراهیمی
148.رای شماره 32484-1395/12/12 هیأت ســوم خانم طاهره سجادی به شناسنامه 
شماره 1059كدملي 1285597291 صادره اصفهان فرزند عبدالعلی  ازششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 106 مترمربع از پالك شماره    1890  فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 28551 مورخ 

91/9/18 دفترخانه 137 اصفهان
149.رای شماره 32474-1395/12/12 هیأت سوم آقای رسول فتاحی راد   به شناسنامه 
شماره 24  كدملي 1290533962  صادره اصفهان  فرزند رضا  ازششدانگ یک باب خانه 
به مساحت  139.80 مترمربع از پالك شماره 3154   فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 302  دفتر 1119  

امالك
150.رای شماره 32471-1395/12/12 هیأت سوم خانم زهره محمدصالحی به شناسنامه 
شــماره 276 كدملي 1290438811 صادره رنان فرزند محمدرضا  ازششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 119.33 مترمربع از پالك شماره  890  فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 26  دفتر 514  امالك

151.رای شــماره 32522-1395/12/12 هیأت سوم آقای محمدرضا صادقی برزانی به 
شناسنامه شــماره 3261 كدملي1282994867 صادره اصفهان فرزند اكبر  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 136.08مترمربع از پالك شماره  585   فرعی از 16 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره  12152 

مورخ 81/10/28 دفترخانه 32 اصفهان
152.رای شماره 32463-1395/12/12 هیأت سوم آقای مرتضی شاه سنایی گنیرانی به 
شناسنامه شماره 46 كدملي 1290348014 صادره اصفهان فرزند محمد  ازششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 147.20 مترمربع از پالك شــماره 120 فرعی از 23 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 65956 

مورخ 86/10/18 دفترخانه 91 اصفهان
153.رای شــماره 1978-1396/01/28 هیأت ســوم خانم طوبی نصری نصرآبادی  به 
شناسنامه شماره 44  كدملي 1290081069  صادره اصفهان  فرزند باقر 26 ودو یازدهم 
حبه مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت  245.45 مترمربع از پالك شماره 813 
فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

احمد نصراصفهانی ثبت صفحه 368 دفتر 512 امالك

154.رای شماره 1977-1396/01/28 هیأت سوم آقای احمد نصراصفهانی به شناسنامه 
شماره 95 كدملي 1290022356  صادره اصفهان  فرزند محمود 45 ونه یازدهم حبه مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 245.45 مترمربع از پالك شماره  813   فرعی از 5 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت 

صفحه 368 دفتر 512 امالك
155.رای شماره 1966-1396/01/28 هیأت سوم آقای مهدی رحیمی رنانی به شناسنامه 
شماره 125 كدملي 1290660557 صادره خمینی شهر  فرزند صفرعلی  ازششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 126.16مترمربع از پالك شماره  1185 فرعی از 18 اصلی واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس سلطانی رنانی
156.رای شــماره 62-1396/01/05 هیأت ســوم آقای محمدرضا ابوالحسنی جبلی  به 
شناســنامه شــماره 6992  كدملي 0450065057  صادره شــمیران  فرزند علی محمد  
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 717.25 مترمربع از پالك شماره فرعی از 41 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی غالمحسین ایزدی 

صفحات 104 و 108 و 112 و 317 دفتر  117 و دوم متمم امالك
157.رای شــماره 1556-1396/01/21 هیأت ســوم آقای ســید حســین متحملیان    به 
شناسنامه شماره 3735  كدملي 1290794782  صادره اصفهان  فرزند سیدرضا 57.60 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 152.45 مترمربع از پالك شماره    
298  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ثبت صفحه 251 دفتر 782 امالك
158.رای شماره 1557-1396/01/21 هیأت ســوم  خانم فائزه فخاری نیا  به شناسنامه 
شــماره 1270080441 كدملي 1270080441  صادره اصفهان  فرزند سعید  14.4 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152.45 مترمربع از پالك شماره  298 
فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ثبت صفحه 251 دفتر 782 امالك
159.رای شــماره 1559-1396/01/21 هیأت ســوم آقای داوود كرمی قلعه ناظری    به 
شناسنامه شماره 82  كدملي 1290331634  صادره خمینی شهر  فرزند حسین  سه دانگ 
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 95.61 مترمربع از پالك شماره فرعی از 68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مهری الهیجانیان 

ثبت صفحه 85 دفتر 378 امالك
160.رای شــماره 1561-1396/01/21 هیأت ســوم خانــم كبری طاهــری بلمیری  به 
شناسنامه شــماره 1376  كدملي 1159347565  صادره فریدن  فرزند بارون  سه دانگ 
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 95.61 مترمربع از پالك شماره فرعی از 68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مهری الهیجانیان 

ثبت صفحه 85 دفتر 378 امالك
161.رای شــماره 1602-1396/01/21 هیأت چهارم  قرض الحسنه حبیب بن مظاهر به 
شناسه ملی 10260061163 به شماره ثبت 255 ازششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت  
234.08 مترمربع از پالك شماره 197 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ثبت صفحه 437 دفتر 743 امالك
162.رای شــماره 2216-1396/01/30 هیأت چهارم آقاي حمید یادگاري به شناسنامه 
شــماره 1405 كدملي 1283014025 صادره فرزند اصغر ششــدانگ یکباب كارگاه به 
مساحت 450.77 مترمربع پالك شماره 112/1 فرعي از 42اصلي واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان خریدار به موجب سند 91350 مورخ 94/10/22 دفترخانه 

25 اصفهان
163.رای شماره 2203-1396/01/30 هیأت چهارم آقاي قاسمعلي مکتوبیان بهارانچي 
به شناسنامه شماره 2 كدملي 1289859795 صادره فرزند قنبر علي در ششدانگ یکباب 
كارگاه  به مســاحت 319.73 مترمربع پالك شــماره 112/1 فرعي از42 اصلي واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان به موجب  ســند 39632 مــورخ 61/8/4 

دفترخانه 95 اصفهان
164.رای شماره 2211-1396/01/30 هیأت چهارم آقاي قاسمعلي مکتوبیان بهارانچي به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 1289859795 صادره فرزند قنبر علي ششدانگ یکباب كارگاه  
به مساحت 134.20 مترمربع پالك شماره 112/1 فرعي از42 اصلي واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به موجب  سند 39632 مورخ 61/8/4 دفترخانه 95 اصفهان

165.رای شماره 1588-1396/01/21 هیأت چهارم خانم مریم نیاوند  به شناسنامه شماره 
1033 كدملي 1284950778  صادره اصفهان   فرزند ناصر   1.5 دانگ ازششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت 235.5 مترمربع از پالك شماره  326 فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 46504 مورخ 

76/5/12 دفترخانه 91 اصفهان
166.رای شــماره 1590-1396/01/21 هیأت چهارم آقای ســید كمال میرمعصومی به 
شناسنامه شماره 212  كدملي 1283363992  صادره اصفهان  فرزند سیدحسن 4.5 دانگ 
مشاع  ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  235.5 مترمربع از پالك شماره   326 فرعی از 
22 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از 

سند شماره 46504 مورخ 76/5/12 دفترخانه 91 اصفهان
167.رای شــماره 1998-1396/01/28  هیــأت چهارم  آقــای منوچهر شــیروانی    به 
شناسنامه شماره 9  كدملي 6219715837  صادره فریدن  فرزند غالمحسین  ازششدانگ 
یک باب خانه و مغازه متصله  به مساحت 132 مترمربع از پالك شماره فرعی از 67 اصلی 

واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین نجومی
168.رای شــماره 1992-1396/01/28 هیــأت چهــارم  آقای خلیل ســلطانی رنانی به 
شناسنامه شماره 2368 كدملي 1283133628  صادره اصفهان  فرزند عباس  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 229.67 مترمربع از پالك شماره  1158  فرعی از 17 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  از سند شماره 

74084 مورخ 52/11/23 دفترخانه 7 اصفهان
169.رای شــماره 1987-1396/01/28 هیأت چهارم  آقای حسین رمضانی بابوكانی به 
شناسنامه شماره 521 كدملي 1282962787 صادره اصفهان فرزند ابراهیم  ازششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 323 مترمربع از پالك شماره   فرعی از 31 اصلی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم رمضانی بابوكانی
170.رای شــماره 1964-1396/01/28 هیأت چهارم  خانم مریم شــریفی دستکردی  به 
شناسنامه شماره 5215  كدملي 1292444606  صادره اصفهان  فرزند ناصر  ازششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 155.60 مترمربع از پالك شــماره فرعی از 67 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سید حاجی حسین عاشق 

آبادی
171.رای شماره 2282-1396/01/31 هیأت چهارم خانم صدیقه ظهیري پور جوزداني به 
شناسنامه شماره 34699 كدملي 1282274406 صادره اصفهان فرزند علي در ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 183.28 مترمربع پالك شــماره579 فرعي از 12 اصلي واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی علی ظهیری پور
172.رای شــماره 1584-1396/01/21 هیأت چهارم  آقای رســول بلوچــی رنانی   به 
شناسنامه شماره 11193  كدملي 1283219931  صادره اصفهان  فرزند ابراهیم  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  130.35 مترمربع از پالك شماره  714  فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

ثبت صفحات 465 و 468  دفتر 951 امالك
173.رای شماره 1583-1396/01/21 هیأت چهارم  آقای سعید بلوچی رنانی به شناسنامه 
شــماره 347  كدملي 1290321302  صادره اصفهان  فرزند ابراهیم  ســه دانگ مشــاع 
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  130.35 مترمربع از پالك شماره    714  فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت 

صفحات 465 و 468 دفتر 951 امالك
174.رای شماره 1656-1396/01/21 هیأت چهارم  آقای علی سیفی رنانی  به شناسنامه 
شماره 10547  كدملي 1283216388  صادره اصفهان  فرزند حسین  ازششدانگ یک باب 
خانه  به مساحت  270.83 مترمربع از پالك شــماره  3769    فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حسین سیفی رنانی ثبت 

صفحه 296 دفتر 1073 امالك
175.رای شماره 32478-1395/12/12 هیأت سوم  آقای حســینعلی مجتبائی رنانی به 
شناسنامه شــماره 118 كدملي 1290100691  صادره اصفهان  فرزند عباس  پنج دانگ 
ازششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 49.36 مترمربع از پالك شماره 3053   فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت 

صفحه 525 و 528  دفتر 641  امالك
176.رای شــماره 32479-1395/12/12 هیأت سوم خانم حبیبه اســماعیلی سدهی به 
شناسنامه شماره 921 كدملي 1285631706  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی  یک دانگ 
ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 49.36 مترمربع از پالك شماره  3053 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت 

صفحه 525 و 528  دفتر  641 امالك
177.رای شــماره 32405-1395/12/11 هیأت اول  آقاي اســماعیل زارع به شناسنامه 
شماره 38 كدملي 1290532621 صادره  خمینی شــهر فرزند محمود در    ششدانگ یک 
باب  خانه   به مساحت   259/50   مترمربع پالك شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش  
14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیــت غالمعلی محبی دهنوی صفحات 173 و 84 

دفاتر 208 و 199 امالك
رای شــماره 2558-1396/02/04 هیأت دوم  آقاي نورالــه جان نثاري   .178
الداني به شناسنامه شــماره 1613 كدملي 1283455919 صادره اصفهان فرزند محمود 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 207/72 مترمربع پالك شماره 533 فرعی از 
25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سهم االرث مصطفی 

جان نثاری فرزند رمضان كه نامبرده فرزند عباس می باشد
179.رای شماره 2441-1396/02/03 هیأت اول آقاي  مهدي زارع به شناسنامه شماره 
1192 كدملي 1283383489 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 661 مترمربع پالك شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت محمدعلی رحیمی
180.رای شــماره 2304-1396/01/31 هیــأت اول آقاي  بهرام رضایي دســتگردي به 
شناسنامه شماره 10665 كدملي 4650106664 صادره بروجن فرزند قباد در   سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 191.11 مترمربع پالك شماره 410 فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند شماره 5166 

مورخ 91/3/23 دفترخانه 411 اصفهان
181.رای شماره 2305-1396/01/31 هیأت اول خانم لیال قرباني اورگاني به شناسنامه 

شماره 6765 كدملي 1282815334 صادره اصفهان فرزند قربانعلي در سه دانگ مشاع 
از   ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 191.11 مترمربع پالك شماره 410 فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت  بهرام رضایي 

دستگردي
182.رای شــماره 2268-1396/01/30 هیــأت اول خانــم مریم فاتحي دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 5040 كدملي 6609308497 صادره  دولت آباد فرزند اصغر در  یک  
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300.57 مترمربع پالك شماره 62 فرعی 
از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد  از مالکیت محمد 

نصرازاداني
183.رای شماره 2269-1396/01/30 هیأت اول  آقاي  محمد نصرازاداني به شناسنامه 
شــماره 2 كدملي 1289810796 صادره اصفهان  فرزند حســن در    دو  دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300.57 مترمربع پالك شــماره 62 فرعی از 7 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد  از مالک رسمی  فوق طبق 

سامانه امالك
184.رای شــماره 2270-1369/01/30 هیأت اول خانم بتول نصرآزاداني به شناسنامه 
شــماره 3 كدملي 1289963551 صادره اصفهان  فرزند رمضان در  سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 300.57 مترمربع پالك شــماره 62 فرعی از 7 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد  از مالک رسمی  فوق طبق 

سامانه امالك
185.رای شــماره 2134-1396/01/29 هیأت اول آقاي  عبداله فریدمنش به شناســنامه 
شــماره 165 كدملي 1290513015 صادره اصفهان فرزند مهدي در   سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب   خانه  به مساحت   223   مترمربع پالك شــماره    3137  فرعي از   18 
اصلي واقع در اصفهــان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 70078 مورخ 

1392/8/11 دفترخانه 112 اصفهان
186.رای شــماره 2133-1396/01/29 هیأت اول خانم مریم علي بابائي به شناســنامه 
شماره 696 كدملي 1290590656 صادره خمیني شــهر فرزند محمد باقر در   سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب   خانه  به مساحت   223   مترمربع پالك شماره    3137  فرعي از   
18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 70078 مورخ 

1392/8/11 دفترخانه 112 اصفهان  
187.رای شــماره 2262-1396/01/30 هیأت اول آقاي هوشــنگ فتحي هفشــجاني به 
شناســنامه شــماره 242 كدملي 4622473194 صادره  شــهركرد فرزند قربانعلي در 
چهار دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 122.35 مترمربع پالك شماره 
2085فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

بهرام كیقبادی مورد ثبت صفحه 579 دفتر 771 امالك
188.رای شــماره 2263-1396/01/30 هیأت اول خانم طاهره حســن پور هفشجاني به 
شناسنامه شماره 27 كدملي 4622573776 صادره  شــهركرد فرزند احمد در دو دانگ 
مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122.35 مترمربع پالك شماره 2085فرعی از 
40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت بهرام كیقبادی 

مورد ثبت صفحه 579 دفتر 771 امالك
189.رای شــماره 2974-1396/02/11 هیأت چهــارم آقاي علیرضــا باغبان بصیر به 
شناسنامه شماره 48984 كدملي 1280378751 صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ 
یکباب مغازه  به مســاحت 42.5 مترمربع پالك شــماره4558 فرعي از26 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  از مالک رســمی محمدباقر كلینی ص 

167 دفتر 165 امالك
190.رای شــماره 2935-1396/02/11 هیــأت چهارم آقای حســین كریمــی جونی  به 
شناسنامه شماره 2  كدملي 1290265054  صادره اصفهان  فرزند محمد  ازششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت  56.52 مترمربع از پالك شماره  599 فرعی از 12 اصلی واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی احمد جوزدانی
191.رای شماره 3904-1396/02/18 هیأت ســوم آقای رضا جبار زارع  به شناسنامه 
شماره 932 كدملي 1283578824  صادره اصفهان  فرزند رمضان  ازششدانگ یک باب 
ساختمان به مســاحت 786 مترمربع از پالك شــماره 534    فرعی از 26 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 205 دفتر  

129 امالك وزین العابدین امین
192.رای شــماره 2945-1396/02/11 هیأت چهارم آقای محمد صدری  به شناسنامه 
شــماره 604  كدملي 1284743896  صادره اصفهان  فرزند امیرقلی  ســه دانگ مشــاع 
ازششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مســاحت 300.04 مترمربع از پالك شماره   712  
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق  از سند شماره 139520302025010745
193.رای شــماره 2946-1396/02/11 هیأت چهارم آقای محمد رجائی   به شناســنامه 
شماره 202  كدملي 12905363840  صادره اصفهان  فرزند حسن  ازششدانگ یک باب 
خانه نیمه ساز به مساحت  300.04 مترمربع از پالك شماره    712  فرعی از 16 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق از سند شماره 

139520302025010744
194.رای شــماره 3268-1396/02/13 هیأت چهارم آقاي ســعید بهزادفر به شناسنامه 
شــماره 1286126029 كدملي 1286126029 صادره فرزند محمد در سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 165.50 مترمربع پالك شماره327 فرعي از27 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  كه مع الواســطه از مالک رسمي 

زینب انصاري مشهور به مهرانو مورد ثبت ص 26 دفتر 388
195.رای شــماره 3270-1369/02/13  هیأت چهارم خانم زهره جوزداني به شناسنامه 
شماره 45890 كدملي 1280884487 صادره اصفهان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 165.50 مترمربع پالك شماره327 فرعي از27 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  كه مع الواســطه از مالک رسمي 

زینب انصاري مشهور به مهرانو مورد ثبت ص 26 دفتر 388
196.رای شــماره  3884-1396/02/18 هیأت چهارم  آقای احمــد كیقبادی لمجیری به 
شناســنامه شــماره 378  كدملي 1283461668  صادره اصفهان  فرزند مرادعلی  مالک  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 230.58 مترمربع از پالك شماره  40   فرعی از 40 اصلی 
واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی احمد كیقبادی 

لمجیری و صدیقه رضائی كوجانی ثبت صفحه 264 و 267دفتر  462 امالك
197.رای شماره 3894-1396/02/18 هیأت ســوم  خانم زینب روزبهانی  به شناسنامه 
شماره 15  كدملي 6219884721  صادره فریدن  فرزند حسن  ازششدانگ یک باب خانه و 
مغازه متصله به استثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 173.60 مترمربع از پالك شماره 
858   فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی صغری كروندی زاجان رنانی
198.رای شــماره 5321-1396/03/04 هیأت ســوم  آقــای علی عابدینــی گورتانی به 
شناسنامه شماره 59 كدملي 1290382212 صادره خمینی شهر فرزند اصغر  ازششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 192.44 مترمربع از پالك شماره 216  فرعی از 15 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی شوكت عابدینی گورتانی  

ثبت صفحه 538 دفتر 464  امالك
199.رای شماره 5144-1396/03/02 هیأت چهارم آقای عبدالرضا خواج  به شناسنامه 
شــماره 2653 كدملي 2451301872 صادره فیروزآباد فرزند عباس  چهاردانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  237.40 مترمربع از پالك شماره 1047 فرعی از 36 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی  فوق  ثبت 

صفحه 229 و 5 دفاتر 315 و 712 امالك
200.رای شــماره 5145-1396/03/02 هیــأت چهارم خانم فاطمه حمیــدی میمندی   به 
شناسنامه شــماره 28 كدملي 2452048151  صادره فیروزآباد فرزند حسین  دو دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 237.40 مترمربع از پالك شماره 1047  فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فوق 

ثبت صفحه 229 و 5 دفاتر 315 و 712  امالك
201.رای شماره 5016-1396/03/01 هیأت ســوم  آقای بهنام جهانگیری به شناسنامه 
شماره 5269 كدملي 1292445149  صادره اصفهان فرزند عبدالحسین سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 421.80 مترمربع از پالك شماره 669  فرعی از 
40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسین 

غفوری لیمجیری
202.رای شــماره 5012-1396/03/01 هیأت ســوم آقای امین غالمحسینی دستجردی  
به شناسنامه شــماره 11748 كدملي 1292827157  صادره اصفهان فرزند ابراهیم سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 421.80 مترمربع از پالك شماره 
669   فرعی از 40  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی حسین غفوری لیمجیری
آرای اصالحی

1.رای شماره 2634-1396/02/06 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس و با عنایت 
به اینکه  راي هیأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: 

پالك اصلی ملک مورد تقاضا 24 اصلی واقع در بخش 14 می باشد.
2.رای شماره 31595-1395/12/03 هیأت سوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس و با 
عنایت به اینکه  راي هیأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي 

گردد: پالك اصلی مورد تقاضا 14 اصلی واقع در بخش 14 می باشد.
3.رای شماره 2182-1396/01/30 هیأت ســوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس و با 
عنایت به اینکه  راي هیأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي 

گردد: پالك اصلی مورد تقاضا 14 اصلی واقع در بخش 14 می باشد.
4.رای شماره 32482-1395/12/12 هیأت سوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس و با 
عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي 

گردد: ششدانگ یکباب خانه به مساحت 254.58 مترمربع صحیح می باشد.
5.رای شــماره 5651-1396/03/08 هیأت دوم با توجه به مفاد گزارش كارشــناس  و با 
عنایت به اینکه   راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي 
گردد: شماره پالك ملک مورد تقاضا 2470 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 14 می باشد.

آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهدشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/03/10 تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/03/25 م الف: 7474 

حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
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گیتی پسند حریفان خود در جام باشگاه های آسیا را شناخت
تیم فوتسال گیتی پسند بر اساس قرعه کشی مسابقات جام باشگاه های فوتسال آسیا در گروه 

سوم این رقابت ها  با نمایندگانی  از کشور های چین و ژاپن هم گروه شد.

موسی کولیبالی که مسلمان و اهل کشور مالی است حلول ماه مبارک 
رمضان را به زبان فارسی و البته با کمی 

تاخیر تبریک گفت.
مدافع مســلمان اهل مالی سپاهان با 
انتشــار تصویر جالبی از خودش در 
یک لباس ســنتی آفریقایی حلول 
ماه مبارک رمضان را به زبان فارسی 
تبریک گفت.شــاید از تبریک جالب 
موسی کولیبالی جالب تر کامنت بدنساز 
برزیلی ســپاهان باشــد که پای پست 

تبریک اینستاگرامی این مدافع ۲۴ ساله گذاشته است.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران، اسامی 1۴ بازیکن حاضر تیم ملی 
والیبال در هفتــه اول لیگ جهانی 
والیبال را اعالم کرد که نام 3 بازیکن 
اصفهانی در بین نفرات اعالم شده 

دیده می شود.
ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی 
والیبال ایران، اســامی 1۴ بازیکن 
حاضر تیم ملی والیبال در هفته اول 
لیگ جهانی والیبال را اعالم کرد که 
نام 3 بازیکن اصفهانی در بین نفرات اعالم شده 
دیده می شود. امیر غفور، محمد جواد معنوی نژاد و مسعود غالمی 
والیبالیست های اصفهانی تیم ملی در هفته نخست لیگ جهانی 
والیبال هستند که به همراه  سعید معروف، فرهاد سال افزون، رضا 
قرا، فرهاد نظری افشار، فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجان پور، میالد 
عبادی پور، سامان فائزی، عادل غالمی، مهدی مرندی و مصطفی 
حیدری تیم ملی والیبال را در دور مقدماتی ســطح یک همراهی 
می کنند. دور مقدماتی سطح یک لیگ جهانی سال ۲017 از 1۲ 
تا ۲8 خردادماه با حضور 1۲ تیم صربستان، برزیل، فرانسه، ایتالیا، 
لهستان، آمریکا، روسیه، ایران، بلژیک، آرژانتین، بلغارستان و کانادا 

در گروه های متفاوت و در سه هفته برگزار می شود.
هفته نخست این مسابقات به میزبانی سه کشور ایتالیا، صربستان 
و روســیه برگزار می شــود و تیم ملی ایــران در ایتالیا به مصاف 
حریفان خود می رود.برنامه بازی های تیــم ملی والیبال در هفته 
نخست لیگ جهانی به شرح زیر اســت:ایران - ایتالیا )جمعه 1۲ 
خرداد ماه(،ایران - برزیل )شــنبه 13 خرداد ماه(،ایران - لهستان 

)یکشنبه 1۴ خرداد ماه(

رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان اظهار کرد: به دلیل نیازی 
که دو و میدانی استان اصفهان به سالن  
سرپوشیده داشــت، در مزایده سالن 
آزادی شرکت کردیم و با برنده شدن 
در مزایده، سالن تحویل هیئت داده 

شده است.
عبدالرســول یزدی زاده با اشاره به 
نبود پیست تارتان در این سالن افزود: 
امید داریم سالن آزادی بدون پیست 
تارتان نیز کمک حال جامعه دو و میدانی باشد، 
زیرا در حال حاضر ورزشکاران دختر ما در دو سالن این مجموعه و 

محوطه دارای شیب تمرین می کنند.
رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان تصریح کرد: با در اختیار 
داشتن این سالن، بانوان دونده دیگر با مشکل محل تمرین مواجه 
نیستند. وی بیان داشــت: تهیه پیســت تارتان برای این سالن از 
اهمیت باالیی برخوردار است و اقداماتی انجام شده تا از طریق اوراق 
مشارکت، تامین هزینه مورد نیاز انجام شود.یزدی زاده یادآور شد: 
یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان برآورد هزینه نصب پیست تارتان 
سالن آزادی است و پیمانکار آماده است پس از تامین هزینه، عملیات 
احداث را آغاز کند.رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان در پایان 
متذکر شد: با توجه به ظرفیت منابع انسانی در رشته دو و میدانی، 

استحقاق اصفهان دارا بودن حداقل یک سالن استاندارد است.

بازیکن تیم هندبال ســپاهان در خصوص این تیم  اظهار کرد: فعال 
صحبتی با ما نشده، اما امسال سپاهان 
به دنبال این است که جایگاه سومی 
خود را ارتقا دهد و تیم برای قهرمانی 

بسته شود.
علی مانیان با اشــاره به اردوی تیم 
ملی در اردبیل، افزود: اردوی خوبی 
را پشت سر گذاشــتیم و آخر ماه نیز 
اردوی دوم در تهــران برگزار خواهد 
شــد تا با آمادگی در تورنمنت کــره جنوبی 
شــرکت کنیم. دراین تورنمنت تیم هایی از آلمــان، کره جنوبی و 
یک تیم از آفریقا حضور خواهد داشــت و مطمئنا تورنمنت خوبی 
خواهد شد.مانیان در خصوص قراردادهای بازیکنان هندبال گفت: 
سال گذشته سال خوبی برای ما در ســپاهان بود. درست است که 
قراردادهای زیادی نبســتیم، اما به موقــع پول هایمان را پرداخت 
کردند. دراین چندساله هیچ گاه این گونه پرداختی نداشتیم و تمام 
اینها را مدیون طاهری هستیم.وی ادامه داد: سال گذشته جایگاه 
سومی را کسب کردیم و امیدوارم امسال قراردادهایمان افزایش پیدا 
کند و درشأن بازیکنان هندبال باشد؛ البته رقم پایین قرارداد بازیکنان 

هندبال، تنها در سپاهان نیست و در تمام تیم ها اینگونه است.

تبریک به سبک مدافع مسلمان سپاهان

  حضور 3 والیبالیست اصفهانی 
در تیم ملی

رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان:

 سالن آزادی پیست تارتان 
دو و میدانی ندارد

مانیان: 

امیدوارم قراردادهای هندبال 
درشأن بازیکنان باشد

فضای مجازی

اتفاق روز

منهای فوتبال

نقل قول روز

تراکتورســازی که از پنجره نقل و انتقاالت تابستانی محروم است نه 
تنها مجاز به جذب بازیکن جدید نیست که کار دشواری برای حفظ 
نفرات فعلی دارد. یکی از مهره های کلیدی تیم که تراکتورسازان بابت 
حضورش برای فصل بعد مطمئن هســتند هادی محمدی است. از 
خدمت سربازی این مدافع ۲۶ ســاله هنوز یک سال دیگر باقی است 
و قرارداد او تا پایان فصل ۹7-۹۶ اعتبــار دارد. به این ترتیب، هادی 
محمدی که سابقه ۲ سال همکاری با یحیی گل محمدی در ذوب آهن را 
دارد در تراکتورسازی نیز شاگرد این مربی ۴۶ ساله خواهد بود.برعکس 
محمدی وضعیت یکی دیگر از شاگردان سابق یحیی در ذوب آهن در 
هاله ای از ابهام است. نام سینا عشوری فصل پیش پس از مصدومیت 
این بازیکن موقتاً از فهرست تراکتورسازی خارج شد و حاال با توجه به 
ممنوعیت باشگاه تبریزی از فعالیت در نقل و انتقاالت بعید است که 

تراکتورسازان اجازه بازگرداندن او به لیست تیم شان را داشته باشد.

دو هفته پیش بود که لیست مازاد سپاهان به صورت رسمی اعالم شد. 
فرید بهزادی کریمی، علی احمدی، سیدجالل عبدی، طالب ریکانی و 
محمد روشندل پنج بازیکن فصل گذشته ســپاهان بودند که جایی در 
برنامه های زالتکو کرانچار نداشتند و به همین دلیل درب خروج به آنها 
نشان داده شد.۶ بازیکن جداشده از سپاهان یک وجه مشترک جالب با 
یکدیگر دارند و آن اینکه از قرارداد همگی آنها با باشگاه اصفهانی یک فصل 
دیگر باقی بود. به عبارت دیگر، همکاری آنها با سپاهان یک سال زودتر 
از موعد به پایان رسید.از این جمع، کریمی اولین بازیکنی بود که تکلیف 
خود را مشخص کرد و به فاصله تنها ۲ روز پس از مازاد اعالم شدنش به 
صنعت نفت آبادان پیوست. ریکانی هم این هفته قرارداد خود را با سپاهان 
فسخ کرد تا احتماالً در ادامه جذب یکی از تیم های جنوبی لیگ برتر شود. 
آرمین سهرابیان هم با اینکه نامش در لیست مازاد نبود قراردادش را فسخ 

کرد تا ششمین بازیکنی باشد که جدایی اش از سپاهان قطعی می شود.

از ذوب آهن تا 
تراکتورسازی

 وداع یک سال 
زودتر از موعد

 شکست رییس فدراســیون وزنه برداری ایران و دوستانش در انتخابات فدراسیون 
جهانی و برنده شدن پیرمرد مجارستانی کار را برای ورزشکاران ایران سخت خواهد 

کرد.
علی مرادی تا همین چندی پیش با امید و انگیزه فراوانی به نتایج سفرهای خارجی 
و رایزنی های بین المللی خود می بالید و با تصویرسازی مشاورانش، خود را در یک 
قدمی صندلی ریاست و یا دبیر کلی فدراسیون جهانی می دید. غافل از اینکه نتیجه 
تالش او و مشاوران چیزی جز شکست و ناکامی در انتخابات فدراسیون جهانی نبود. 
شکستی که تاماش آیان، همان پیرمرد بانفوذ مجار بر این گروه تحمیل کرد و نشان 
داد هنوز دود از کنده بلند می شود. ســودای ریاست و دبیر کلی فدراسیون جهانی 
وزنه برداری، از سال گذشته به سر علی مرادی افتاد و او را در نهایت در جبهه »آنتونیو 
اروسو« ایتالیایی قرار داد. فردی که با ذهنیت پایان دادن به امپراتوری تاماش آیان، 
ائتالفی را تشکیل داد و علی مرادی هم به عنوان یکی از بازیگران اصلی این ائتالف 
وارد گود شــد.به هر حال نتیجه این زورآزمایی بین المللی در عرصه وزنه برداری 
جهان به پیروزی آیان با 8۶ رای و شکست اروســو با ۶1 رای انجامید. پیرمرد مجار 
با این پیروزی توانست ۴ سال دیگر به عمر 1۲ ساله اش بر مسند ریاست فدراسیون 
جهانی بیفزاید تا بتواند از این پس با خیالی آسوده و سر فرصت به تسویه حساب با 
ائتالف مخالفش بپردازد!پس از شکست اروسوی ایتالیایی، علی مرادی هم شانس 
رقابت برای کسب دبیر کلی را از دست داد و صالح دید کنار بکشد. این کناره گیری 
به سود »محمد جلود« دبیر کل کنفدراســیون آسیا تمام شد و این مدعی عراقی را 
با 88 رای برای چهار ســال به عنوان دبیر کل جدید فدراسیون جهانی معرفی کرد. 
مطمئنا از این پس علی مرادی و بسیاری از هم پیمانان ناکامش باید منتظر روزهای 
سخت و دشواری در عرصه بین المللی باشند. بازی پیچیده و سختی که تاماش آیان به 
خوبی قواعد آن را می داند و می تواند به خوبی رقبا  و مخالفانش را از صحنه محو کند.
به هر حال علی مرادی با این تصمیم نه تنها جایگاه خود را دچار مشکل و تزلزل کرد، 
بلکه وزنه برداری ایران و ملی پوشان عنوان دار ما را هم در شرایطی قرار داد که از این 
پس عالوه بر جدال روی تخته، باید خارج از میدان هم با اتفاقات پشت پرده بجنگند. 
همان اتفاقی که در بازی های المپیک ۲01۶ ریو گریبان بهداد ســلیمی را گرفت و 
به ما نشــان داد حرکت بر خالف نظر تاماش آیان و دوستانی همچون محمد جلود 

عراقی چه عواقبی دارد.

در حاشیه

روزهایی که در انتظار وزنه برداری است؛

 تسویه حساب »آیان«
 با ائتالف مرادی و هم قطارانش

مستطیل سبز

باشــگاه اصفهانی بعد از خریدهایی کــه در چند روز 
گذشته داشــت این بار روی تقویت ساختار تهاجمی 
خود تمرکز کرده و با گزینــه های مد نظر وارد مذاکره 

شده است.
زالتکو کرانچار قبل از ترک ایران فهرســت بازیکنان 
مد نظر خود برای خرید را به باشــگاه ارائه داد که در 
این فهرست مربی کروات تمرکز ویژه ای روی ساختار 
تهاجمی داشت به نحوی که به دنبال یافتن گزینه ای 
 مناسب برای جانشینی مسعود حســن زاده مصدوم 

بود.
بعد از تحرکاتی که سپاهانی ها در روزهای اخیر داشتند 
و توانســتند چند مهره خوب در ســاختار تدافعی به 
خدمت بگیرند. حاال خبر می رسد تمام تمرکز آنها روی 
خط حمله قرارداده شده تا نقشــه های کرانچار برای 
تقویت ساختار هجومی عملی شود. سپاهان به خواست 
سرمربی کروات در حال حاضر سه گزینه نهایی در خط 
حمله دارد که در تالش اســت زمینه توافق با یکی از 

آنها فراهم شود.
اولین گزینه لوســیانو پریرا، مهاجم برزیلی سابق این 
باشگاه است؛ بازیکنی که یک فصل نه چندان امیدوار 
کننده را در گســترش فوالد ســپری کــرد و با اتمام 
قراردادش به عنوان بازیکن آزاد شــناخته می شــود. 
تنها مشکل در راه توافق با پریرا درخواست مالی باالی 
این بازیکن است که سران سپاهان در تالش هستند تا 
با گرفتن تخفیف ویژه او را دوباره به جمع زردپوشــان 

بازگردانند.
گزینه بعدی ساسان انصاری است، بهترین گلزن فصل 
گذشــته فوالد که قراردادش با این باشگاه اهوازی به 
پایان رسیده و نه تنها سپاهان بلکه یکی دو تیم دیگر را 
مشتری خود می بیند. اصفهانی ها در روزهای گذشته 
به شدت پیگیر مذاکرات نهایی با ساسان انصاری بودند 
تا شرایط مد نظر برای امضای قرارداد با این بازیکن را 

مهیا کنند.
اما ســومین و آخرین گزینه مد نظــر داخلی مرتضی 
تبریزی از اردوی رقیب همشهری بود که سپاهانی ها را 
وسوسه کرد تا تور خود را برای صید این شاه ماهی باز 
کنند. بازیکنی که در روزهای گذشته شایعات زیادی 
در خصوص حضورش در استقالل تهران به گوش رسید 
اما با این وجود مسئوالن سپاهان باب مذاکره با او را باز 
کردند بلکه از اندک شانس خود برای عقد قرارداد با او 

بهره ببرند.

شیمبا،انصاری و تبریزی در فهرست خرید سپاهان؛

 نقشه های کرانچار 
برای خط حمله 

محمدرضـا غزنوی اظهـار کرد: رشـته های مختلـف جذاب 
و مهیجی زیـر مجموعه کمیتـه ورزش های هوایی هسـتند 
کـه می تواننـد عـالوه بـر ورود افـراد بـه بحـث قهرمانی در 
بخش همگانـی، خانوادگی و تفریحـی نیز به آنهـا پرداخته 

. د شو
وی بـا اشـاره بـه حضـور فعـال ورزشـکاران ایـن رشـته در 
دومیـن جشـنواره زاینـده رود خاطـر نشـان کرد: بـا توجه 
به اسـتقبال بسـیار خوبـی که سـال گذشـته در نخسـتین 
جشـنواره داشـتیم بـه ویـژه در پاراموتـور، هواپیماهـای 
دونفـره و بانجـی جامپینگ امسـال نیز بـا برنامـه ریزی که 
از قبل صورت گرفت شـاهد اسـتقبال بسـیار خوبی از سوی 

شـهروندان بودیـم.
وی افـزود: امسـال در جشـنواره بـا رشـته های پاراگالیـدر 
و پاراموتـور بـا 15 بـال، هواپیمـای فـوق سـبک»تفریحی 
دونفـره« دو فرونـد، جایروپلـن یک فرونـد و یک ایسـتگاه 
بانجـی جامپینـگ شـرکت کردیـم، در رشـته های هوایـی 
حـدود 80 نفـر از شـهروندان پـرواز کردنـد و در بانجـی 
جامپینـگ نیـز نزدیـک بـه 300 نفـر شـرکت کردنـد کـه 
نزدیک بـه 70 درصد از شـرکت کنندگان را بانوان تشـکیل 
می دادند و جـای خوشـحالی و در عین حال تعجب داشـت 
که بانوان بیشـتر به سـمت رشـته های مهیج و بـا آدرنالین 

بـاال گرایـش پیـدا کردند.

وی ادامه داد: البته امسـال بر خالف سـال گذشـته با توجه 
به وضعیـت هـوا بالن نداشـتیم، امـا با ایـن وجـود در طول 
مدت جشـنواره کـه از بعد از ظهر پنجشـنبه هفته گذشـته 
شروع شـد و تا پاسـی از شـب جمعه ادامه داشـت استقبال 

بسـیار خوبی را شـاهد بودیم.
غزنـوی خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه ناشـناخته بودن 
ایـن رشـته و ذهنیـت غلطی کـه در خصـوص گـران بودن 
این رشـته وجـود دارد برگـزاری چنیـن برنامه هایی کمک 
زیـادی بـه بحـث شناسـاندن آن بـه عمـوم شـهروندان و 
کمیته هـای زیـر مجموعـه هیئـت انجمن هـای ورزشـی 
برای بحث اسـتعدادیابی می کنـد. در طول این مـدت افراد 
زیـادی بـه کمیتـه ورزش هـای هوایـی مراجعـه کردند که 
عالوه بـر تجربه رشـته مـورد عالقه خـود راهنمایی شـدند 
و در صورتـی کـه عالقـه منـد بـه آمـوزش وفعالیـت بودند 

پرونـده بـرای آنها تشـکیل داده شـد.
وی در خصـوص ایـن ذهنیـت که رشـته های هوایـی گران 
هسـتند و افـراد بـرای پرداختـن بـه آن بایـد هزینه هـای 
زیادی خـرج کنند گفـت: اتفاقـا این مسـئله کامال اشـتباه 
اسـت، در هر رشـته ورزشـی کـه شـما وارد شـوید ماهیانه 
باید هزینـه ای را پرداخت کنید و همچنین وسـایلی را تهیه 
کنیـد، به عنـوان مثـال رشـته ای مثـل بدنسـازی برخالف 
سـاده بـودن ظاهـر آن هزینـه زیـادی دارد. ایـن اتفـاق در 

رشـته های هوایی یـک بار و برای سـال های طوالنی اسـت، 
شـما باید ثبت نـام کنیـد، آمـوزش ببینیـد و وسـیله مورد 
نیـاز خـود را تهیـه کنیـد کـه سـالیان زیـادی می توانیـد 
از آن اسـتفاده کنیـد و شـاید جالـب باشـد بدانیـد بیشـتر 

ورزشـکاران ما از قشـر متوسـط هسـتند.
وی همچنیـن در خصـوص بحث ایمنـی و اسـتاندارد بودن 
ایـن رشـته ها تاکیـد کـرد: در هـر رشـته و فعالیتـی کـه 
داریـد اگـر مـوارد ایمنـی و اسـتاندارد را رعایـت نکنیـد با 
حادثـه روبـه رو خواهیـد شـد؛ بنابراین درسـت نیسـت که 
بگوییـم ورزش هـای هوایـی حادثـه خیـز هسـتند و دیگـر 
رشـته ها ایمـن. مربیـان مـا در بخـش هواپیماهـای فـوق 
سـبک و جایروپلـن در واقـع دوره هـای خلبانـی دیده انـد 
و از سـازمان هواپیمایـی گواهـی دارنـد و در رشـته های 
دیگـر نیـز از انجمـن ورزش هـای هوایـی کشـور دارای 
گواهی نامه هسـتند. بنابرایـن از مربیانـی در بخش آموزش 
اسـتفاده می کنیم که در رشـته های خود تخصـص و تجربه 

کافی دارنـد. رییس کمیته 
ورزش هـای هوایـی هیئت 
انجمن هـای ورزشـی در 
ارتبـاط با نداشـتن سـایت 
اختصاصـی بـرای پـرواز 
وهمچنیـن کاشـانه بـرای 
هواپیماهـا خاطـر نشـان 
کرد: چند سـالی اسـت که 
بـرای داشـتن یـک سـایت 
اختصاصـی بـا ارگان هـای 
و سـازمان های ذی ربـط 
مکاتبـه می کنیم. بـا توجه 
بـه اینکـه اصفهـان مرکـز 
آموزش هـای نظامـی بـه 
ویـژه در بخـش هوایـی 
است و استراتژیک به شمار 
مـی رود حساسـیت زیادی 
در ایـن زمینـه وجـود دارد 
البته تـا کنون نیز بـه نتایج 

خوبـی دسـت یافتیـم. وی ادامـه داد: در تـالش هسـتیم با 
شناسـایی مناطق مناسـب بتوانیم یک پایگاه ثابت و دائمی 
داشـته باشـیم تا با آرامش بـه آمـوزش وفعالیـت بپردازیم. 
در کنـار بحـث رشـته های پـروازی ایجـاد ایسـتگاه بانجی 
جامپینـگ بـا توجـه بـه اسـتقبالی کـه داریـم از مـواردی 

هسـت کـه بـه صـورت جـدی آن را پیگیـری می کنیـم.

  در هر رشته و 
فعالیتی که دارید 

اگر موارد ایمنی 
و استاندارد را 

رعایت نکنید با 
حادثه روبه رو 

خواهید شد؛درست 
نیست که بگوییم 
ورزش های هوایی 

حادثه خیز هستند و 
دیگر رشته ها ایمن

رییس کمیته ورزش های هوایی در حاشیه دومین جشنواره زاینده رود:

ورزش های هوایی گران تر از بقیه رشته ها نیستند

رییس کمیته ورزش های هوایی با اشاره به تالش های این کمیته و رایزنی های انجام شده با ارگان ها و سازمان های 
مختلف گفت: به دنبال ساخت یک سایت اختصاصی ورزش های هوایی هستیم.

 آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای 
شماره های 96/1001 و 96/1002

شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق اصفهان

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)شرکت در مناقصه( ریال
شرایط و الزامات ورود به مناقصه

خرید باطری پالنته    ۹۶/1001
2V 500وAH۶۲5/000/000

- دارا بودن رزومه قوی در تأمین، فروش، نصب و بهره برداری از باتری های موضوع 
مناقصه در نیروگاه های با ظرفیت باالی 500 مگاوات در ایران و کسب رضایتنامه 

مشتری از نصب و کارکرد صحیح توسط مناقصه گر
- دارا بودن نمایندگی رسمی معتبر فعال در داخل کشور به منظور فروش و خدمات 

پس از فروش توسط مناقصه گر
- دارا بودن حداقل 3 سال شمسی گارانتی برای باتری ها

- باتری ها ساخت یکی از کشورهای معتبر اروپای غربی باشند.

انجام تعمیرات دوره ای ۹۶/100۲
در نیروگاه اصفهان

-داشتن پروانه معتبر صالحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه با رعایت ظرفیت 3/۶50/000/000
مجاز نیروگاه های بخار و گازی مندرج در پروانه بهره برداری

- داشتن گواهینامه کیفیت در ارتباط با فعالیت های نیروگاه های بخاری و گازی
- داشتن نیروی انسانی متخصص و موردنیاز

تاریخ و محل فروش اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۹۶/03/13 لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹۶/03/18 به آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- بلوار شفق- جاده نیروگاه- جنب 
ساختمان معاونت بهره برداری- شرکت تولید نیروی برق اصفهان- امور تدارکات و قراردادها )تماس در صورت نیاز در ساعات اداری روزهای کاری با شماره تلفن 031-37871785(

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(: ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ۲1750۹0۲3۲005 نزد بانک ملی ایران 
شعبه برق اسالم آباد کد 311۹ به نام شرکت تولید نیروی برق اصفهان 

مهلت و محل تحویل پاکت های مناقصه: حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ 13۹۶/03/۲۹ به آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- بلوار شفق- جاده نیروگاه- جنب 
ساختمان معاونت بهره برداری- شرکت تولید نیروی برق اصفهان- امور تدارکات و قراردادها

زمان و محل بازگشایی پاکت های مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/03/۲۹ سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان 
سایر شرایط مناقصه:

1- مبلغ خرید اسناد مناقصه عمومی: مبلغ خرید اسناد جهت هر یک از مناقصه های عمومی مذکور، مبلغ 1/000/000 ریال به حساب جاری شماره ۲1750۹0۲3۲005 بانک ملی 
ایران شعبه برق اسالم آباد کد 311۹ به نام شرکت تولید نیروی برق اصفهان می باشد.

۲- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ و ساعت اعالم شده )۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/03/۲۹( ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.
5- ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی ذیل مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir   www.tpph.ir
شرکت تولید نیروی برق اصفهان 

نوبت اول 

م الف: 46738
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نمایشگاه»قرآنکریم«از۱۶رمضاندراصفهانافتتاحمیشود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان  از افتتاح نمایشگاه بین المللی»قرآن کریم« در 

روز ۱۶ رمضان  و در محل نمایشگاه های  بین المللی اصفهان خبر داد.

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان بــه عنــوان پایتخت هنر 
و فرهنگ جهان اســالم، همــواره محل 
رفت و آمــد چهره هــای هنری فرهنگی 
بــوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول ســال، در شــهر 
جاری اســت. فصل بهــار و ماه اردیبهشــت، فرصــت خوبی 
اســت برای آنکه در اصفهان ســیر و ســفر کنید. از کنســرت 
خوانندگان مطــرح گرفته تا گالــری های عکس و نقاشــی و 
برگــزاری نشســت هــای مختلــف، هرچیــزی بخواهید در 
این شــهر دیدنــی برای تان مهیاســت. بــا ما همراه باشــید 
 تا از تازه تریــن برنامه هایی که در ســطح شــهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

افطاری به صرف خنده در شب زولبیایی
زمان:  9 تا ۱2 خــرداد و ۱۶ تا ۱9 خرداد هر 

شب ساعت 2۱ 
مکان: باغ نور

 انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد
شروع ثبت نام: نیمه دوم خردادماه

 مــکان: کتابخانــه مرکــزی شــهرداری
 اصفهان

ویژهاخبار

میراث فرهنگی

مدیر موزه عصارخانه شاهی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری،  
از انتخاب  این موزه از طرف ایکوم به عنوان برترین موزه کشــور در 

بخش پژوهش خبر داد.

موزه عصارخانه شاهی اصفهان 
برترین موزه کشور شد

در شهر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان خبر داد:

تغییر کاربری بیش از ۲۰۰ خانه 
تاریخی در اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
اصفهان درخصوص تبدیل خانه های قدیمــی و تاریخی در بافت  
ســنتی اصفهان به کافه ها و اقامتگاه های سنتی اظهار داشت: هر 
ســال حدود 250 خانه تاریخی به صورت مشارکتی مورد مرمت 
قرار می گیرند که عمدتــا این خانه ها ثبت ملــی و دارای مالکان 

خصوصی هستند.
فریدون الهیــاری اضافه کرد: میراث فرهنگی در راســتای حفظ 
این خانه های تاریخی در اصفهان که اکثرا دارای سکنه هستند، با 
اعطای تســهیالت، به حفظ و نگهداری آنان توسط مالکان کمک 

می کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
با اشاره به تغییرکابری خانه های تاریخی در شهر اصفهان تصریح 
کرد: یکی از راه هایی که به حفظ خانه های تاریخی در شهر اصفهان 
کمک می کند، تبدیل این خانه ها به تاسیسات گردشگری است.

وی با بیان اینکه با توجه به تعداد باالی خانه های تاریخی در کشور 
و شهر اصفهان، دولت امکان رسیدگی به این خانه ها را ندارد، گفت: 
دولت در این راستا به حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در 
زمینه حفظ این خانه های تاریخی دارای ارزش کمک می کند که 

این مهم در قانون پیش بینی شده است.
 الهیاری ادامــه داد: تغییر کاربری خانه هــای تاریخی در مرحله 
نخســت باید موفقیت اصولی میراث فرهنگی را به همراه داشته 
باشد و طرح مرمتی آن و نوع تغییر کاربری، باید مجوزهای الزم را 

از میراث فرهنگی اخذ کند.
وی خاطرنشــان کرد: طی دو سال گذشــته بیش از 200 پروژه 
درقالب تغییرکاربری خانه های تاریخی به زیرساخت های تاسیسات 
گردشگری شهر اصفهان اضافه شــده که البته تمام آنها ثبت ملی 
نیســتند و بخشــی از این ابنیه، خانه هایی هســتند که در طرح 
تفضیلی شهر، به عنوان خانه های ستاره دار و واجد ارزش شناخته 

شده اند.

حاشیه نشـینی پدیـده ای اسـت که با اسـکان غیررسـمی و 
بـدون مجـوز گروهـی از مـردم در مکانـی در کناره شـهرها 
ایجاد می شـود که امکانـات و خدمـات  شـهری در کمترین 

حـد ممکن اسـت.
البتـه بایـد گفـت قیـد مجـاور شـهر، در مـواردی نقـض 
می شـود به این دلیـل کـه شـهرک های اقمـاری در نواحی 
مجـاور شـهر باعـث می شـود حاشیه نشـین ها بیـن نواحی 
شـهری جای گیرند؛ بـه ایـن ترتیب آنچـه می مانـد فقدان 
برخـورداری از حداقـل امکانـات و خدمـات شـهری بـرای 
سـاکنان ایـن مناطـق اسـت و ایـن امـر باعـث می شـود 
برخی مناطـق درون محـدوده جغرافیایی شـهر، جـزوی از 

حاشیه نشـین ها تلقـی شـود.
مدیـران اجرایـی، حاشـیه نشـینان را فرصت طلـب و نوعی 
زمین خـوار می داننـد، امـا در اغلب مـوارد آنهـا نیازمندانی 
هسـتند کـه فقـر اقتصـادی، آنهـا را به ایـن ورطه کشـانده 
اسـت. در واقـع چـون بـه حاشـیه نشـینان هیـچ خدمـات 
شـهری تعلق نمی گیـرد، آنها نیازهـای خـود از جمله آب و 

بـرق و گاز را بـه شـیوه غیرقانونـی تامین مـی کنند.
در ایـن بـاره مدیـر امـور اجتماعـی و مشـارکت هـای 
مردمـی شـهرداری اصفهـان در گفت وگـو باایمنـا گفـت: 
حاشیه نشـینی در مناطق حاشیه ای و آسـیب خیز، مشکل 

اصلـی کالنشـهرها بـه حسـاب مـی آیـد.
مسـعود مهدویـان فـر ادامـه داد: در حـوزه آسـیب هـای 
اجتماعـی و برخورد با پدیـده ها و مسـائل اجتماعی معموال 

نقطه توجه مـردم و مسـئوالن ناظر، بـه مقوله درمـان های 
معلـول محـور اسـت؛ یعنـی بیـش از آنکـه بـه ریشـه هـا 
توجه کننـد به دنبـال درمـان فرآیند هسـتند و بـه علت ها 

توجهـی ندارنـد.
وی اضافـه کـرد: مـا معتقدیـم در حـوزه مسـائل اجتماعی 
توجه بـه زنـان سرپرسـت خانـوار، توجه بـه تحکیـم بنیان 
خانـواده و توجه به مناطق حاشـیه ای و آسـیب خیـز، جزو 
ریشـه هـای مبانـی اسـت و بسـتری بـرای پیشـگیری از 

آسـیب ها بـه شـمار مـی رود.
مدیـر امـور اجتماعی و مشـارکت هـای مردمی شـهرداری 
اصفهـان،  بـا اشـاره به اینکـه توجـه بـه مناطق حاشـیه ای 
و آسـیب خیـز از مسـائل کالنـی اسـت کـه مـی توانـد 
آسـیب های خـرد را نیـز بـه طـور جـدی درمـان کنـد، 
اظهـار کـرد: در یافتـن ریشـه هـا و علـل حاشـیه نشـینی 
دیدگاه هـای مختلفـی وجـود دارد امـا اینکـه چـه عواملی 
باعـث حاشیه نشـینی می شـود بایـد گفـت کـه مهم ترین 
آنهـا توزیـع نامتـوازن امکانـات و خدمـات شـهری اسـت.

وی مـی گویـد: در نقـاط مختلـف شـهر اصفهان متاسـفانه 
نشـده  توزیـع  متـوازن  صـورت  بـه  هـا   زیرسـاخت 

است.
مهدویـان فـر از دیگـر دالیـل حاشـیه نشـینی را وجـود 
خرده فرهنگ های خاص دانسـته و تصریح کـرد: در مناطق 
حاشـیه ای تجمیع خرده فرهنگ ها را شـاهد هستیم، البته 
وجود بافت هـای ریزدانه یـا خالف سـازی ها در محیط های 

شـهری نیـز زمینـه سـاز بـه وجـود آمـدن حلبی آبادهـا و 
مناطق حاشـیه نشـین می شـود.

مدیـر امـور اجتماعی و مشـارکت هـای مردمی شـهرداری 
اصفهـان اضافه کرد: به طـور معمول عدم تطابـق اجتماعی، 
بیـن گـروه هـای مهاجر بـه شـهر اصفهـان شـکاف هویتی 
ایجـاد مـی کنـد و باعـث مـی شـود افـراد نتواننـد خـود را 
متعلق بـه ایـن شـهر بداننـد؛ زیـرا تفـاوت آداب و رسـوم و 
گرایش هـا ایجـاد می شـود؛ از ایـن رو شـکاف اجتماعـی به 
وجـود می آیـد و باعث می شـود فـرد احسـاس عـدم تعلق 
کرده و به همین دلیل گوشـه نشـین و حاشـیه نشین شود.

وی عامـل »هویـت« را مهم تریـن عامـل حاشـیه نشـینی 
دانسـته و ادامـه داد: بیـکاری و فقـر نیـز از علت هـای دیگر 

حاشـیه نشـینی به شـمار مـی رود.
مهدویـان فـر بـا بیـان اینکـه در شـهرداری اصفهـان برای 
مقابلـه بـا حاشـیه نشـینی 2 رویکـرد وجود داشـته اسـت، 
رویکرد اول را سـلبی)کنترلی( و مبـارزه ای خوانده و گفت: 
توجه به مناطق آسـیب خیـز منجر بـه تثبیت ایـن مناطق 
و گسـترش آن مـی شـود؛ از ایـن رو امکانـات را بـه صورت 
پررنگ به سـمت مناطـق حاشـیه ای نبـرده انـد؛ البته این 
رویکـرد بـا انتقـادات فراوانـی کـه ناشـی از ذهنیـت غلـط 
نسـبت بـه توسـعه شهرهاسـت، روبـه رو شـده؛ زیـرا گفته 
می شـود زمانـی کـه گسـترش محـدوده شـهرها کنتـرل 
می شـده، این مناطق شـکل یافته و زمانی جزو روسـتاهای 
اقماری شـهر بـوده انـد که بـه دلیل گسـترش شـهر، به آن 

ند. چسـبیده ا
وی اظهـار کـرد: دیـدگاه دوم »ایجابـی« یـا همان توسـعه 
متـوازن اسـت، یعنـی همزمـان بـا کنتـرل عدم گسـترش 
مناطـق حاشـیه ای و بـرای اینکه بافـت های جدید شـکل 
نگیـرد، امکانات شـهر به آنجا نیز سـوق داده شـود تـا دچار 

آسـیب های دیگـر نشـویم.
مدیـر امـور اجتماعـی و 
مشـارکت هـای مردمـی 
شـهرداری اصفهـان  تاکید 
کـرد: تجربـه نشـان داده 
کـه اگـر مدیریـت شـهری 
بـه مناطـق حاشـیه ای و 
آسـیب خیـز کـم توجهـی 
گسـترش  باعـث  کنـد، 
جـرم، فسـاد، اعتیـاد، نزاع 
و درگیری، سـرقت، کارتن 
خوابـی و غیـره مـی شـود.
وی با اعـالم اینکه در شـهر 
اصفهان حداقـل حدود ۱0 
تا ۱5 نقطه مشـخص وجود 
دارد که در زمـره بافت های 
حاشـیه ای و آسیب خیز به 

شـمار می رود، گفت: در حال حاضر در این نقاط حاشـیه ای 
بین 50 تا ۷0 هزار نفر سـاکن هسـتند.

حاشیهنشینی؛وصلهناجوراصفهان
با مسئوالن

معاون فرهنگی ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان با اشاره به اهمیت شناخت هویت شهر اصفهان 
و مفاخر این شــهر اظهار کرد: اهمیــت ارزش معماری 
شــهر با قدمتی چون اصفهان بســیار زیاد است و مرکز 
اصفهان شناسی و خانه ملل سازمان فرهنگی و تفریحی 
شــهرداری اصفهان، باتوجه به اهمیتی کــه بحث ها و 
پاسداشت های هویتی شهر اصفهان و مشاهیر و مفاخر آن 

دارد، به این موضوع می پردازد.
مهرداد کاظمی با بیان اینکه شــهرداری به حیث دخل 
و تصرف در کالبد شهر بسیار موثر است، افزود: خیلی از 
مباحث مربوط به معماری، شهرسازی و مجوزها و امکانات 
مالی که در اختیار شهرسازی قرار دارد، در حوزه کالبد شهر 
تاثیرگذار است. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به جمله معروف »ما 
شهرها را می سازیم و شهرها ما را« و اینکه کالبد شهری 
روی آداب و رسوم و اخالق و سلوک شهری و شهروندان 
و مردم، تاثیر خاص خود را دارد، نمی توانیم به نوع کالبد 

شهر، نوع طراحی و معماری آن بی توجه باشیم.
نگاهی هویت مدار به معماری 

وی با بیان اینکه متاســفانه در ادوار گذشته در برخي از 
حوزه های مرتبط با این موضوع غفلت هایی انجام شده، 
به فعالیت هــای مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل در 
این زمینه اشــاره کرد و افزود: با برگــزاری این برنامه ها 
و همایش ها و حتی توجه به افراد حاضــر در این مقوله 
معماری، چه دانشگاهی و چه غیردانشگاهی، می توانیم 
نگاهی هویت مدار و ارزشمند به این موضوع داشته باشیم و 

از وقوع مجدد غفلت های دیگر جلوگیری کنیم. 
کاظمی افزود: فرق اســت میان نوع معماری که در شهر 
اصفهان با این پیشینه فرهنگی و معماری در حال کار کردن 
و زنده نگه داشتن این هویت است، با نوع معماری که در 
شهری بدون هویت و نوساز در حال ساخت و ساز و مشغول 

به حرفه معماری است.
وی افزود: این موضوع وارد است که در سال هاي گذشته 
نهادهایی که به طور مســتقیم متولی و مرتبط با آثار و 
ابنیه تاریخی اصفهان بوده اند، به خوبی کار خود را انجام 
نداده اند و ما بســیاری از خانه ها و ابنیه تاریخی خود را از 
دست داده ایم. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: ســخت است که 
بگوییم این نهادها با چه مشکالتی روبه رو بوده اند و چرا باید 
اینچنین شود؛ اما تالش ما بر این است که جلوی اتفاقاتی 

اینچنینی را بگیریم.

کالبد شهرها بر آداب و رسوم 
شهروندان تاثیر دارد

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان اظهار کرد: بازرسان بهداشت محیط، روزانه از مراکزی که بیشترین تولید انواع 
شیرینی، آش و حلیم یا فروش مواد غذایی را دارند )که با استقبال بیشتری در ماه رمضان رو به رو هستند(، بازرسی می کنند.

مهدی رفیعی با اشاره به اینکه بازرسان بهداشت محیط بر روند تهیه زولبیا و بامیه نیز نظارت و بازرسی می کنند، اضافه کرد: 
بازرسان، بر مواد اولیه از جمله تخم مرغ، ماست، نشاسته یا زعفران و گالب که 
باید درجه یک و با باالترین کیفیت باشد نیز نظارت می کنند. روغن مصرفی 
باید کامال سرخ کردنی باشد و در هنگام پخت نیز درجه حرارت مناسب و 

مالیم رعایت شود.
وی گفت: زمانی که روغن کیفیت نامطلوب پیدا کرد باید از رده مصرف خارج 
شود. در تمامی مراحل تولید با دستگاه و تجهیزاتی که در اختیار بازرسان قرار 
گرفته است، از مواد اولیه و خمیر نمونه برداری می شود؛ این نمونه برداری ها 

حتی در مراحل پخت نیز صورت می گیرد.
مدیر گروه بهداشــت محیط اســتان اصفهــان اضافه کــرد: روزانه 90 
 اکیپ بازرســی دو نفره مرکز بهداشــت، قبل و بعد از افطــار، از مراکز تولید و عرضــه مواد غذایــی در اصفهان بازدید

 می کنند.

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان:

بازرسی روزانه 9۰ اکیپ بهداشتی از مراکز مواد غذایی 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اظهارکرد: خرید و فروش امالک قولنامه عادی و متعاقب آن درخواست 

صدور پروانه ساختمانی از شهرداری، تبعاتی در بر دارد.
سید جمال الدین صمصام شریعت ادامه داد: برای امالک قولنامه ای استعالمی از شهرداری ها  نمی شود و معموال افراد 

سودجو امالک خارج از محدوده قانونی شهر یا فاقد کاربری مسکونی را به 
افراد ناوارد و ساده لوح می فروشند که در پی آن، هم کاربری های تعریف 
شده برای شهر دچار خدشه می شود و هم شهرداری امکان صدور پروانه 
را ندارد. معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان تاکید کرد: در 
برخی از خرید و فروش های امالک قولنامه ای، مصداق زمین خواری وجود 
دارد. وی به شهروندان هشدار داد که از خرید و فروش امالک قولنامه ای 
خودداری کنند و چنانچــه قصد خرید هر  ملکی  را دارنــد، قبل از آن از 

شهرداری استعالم بگیرند و از کاربری مسکونی بودن آن مطمئن شوند.
صمصام شریعت ادامه داد: دیگر نقطه ضعف امالک قولنامه عادی این است 

که معموال تفکیک هایی که صورت می گیرد کمتر از حد 200 مترمربع تعیین شده است و امالک با متراژهای جزئی 
در برخی مشاوران امالک، تفکیک غیر مجاز می شود و سپس به فروش می رسد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

از خرید و فروش امالک قولنامه ای خودداری کنید

در قاب شهر

جلسه مدیران مدارس علمیه حوزه علمیه اصفهان با امام 
جمعه اصفهان برگزارشد

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: یکی از علل بروز حوادث در شــهر، عدم آگاهی شهروندان 
برای جلوگیــری از حــوادث اســت؛ در همین راســتا کالس های 
 آموزشــی کوتاه مدت و بلند مدت بــرای عموم شــهروندان برگزار 

می شود.
بهزاد بزرگزاد با بیان اینکه دوره های آموزشــی مقدماتی هر ماه برای 
عموم شهروندان برپا می شــود، افزود: کالس های آموزشی مقدماتی 
هر ماه به مدت ۴ روز در ایســتگاه آتش نشانی شــماره ۷ میدان الله 
 مقابل فروشگاه رفاه از ســاعت ۸صبح الی ۱2 برای عالقه مندان برپا 

می شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: دوره های آموزش تکمیلی نیز از ۱0 مهر ماه در ایســتگاه 

شماره  ۳ سه راه حکیم نظامی آغاز می شود.

رییس ســتاد معاینه فنی خودروی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
ساعات کاری مراکز معاینه فنی در ماه مبارک رمضان تغییری نکرده  و 
این مراکز از ساعت ۸ تا ۱۴:۳0، مشغول خدمت رسانی به شهروندان 

هستند.
جمشید جمشیدیان ادامه داد: باتوجه به اینکه مراجعات در ماه مبارک 
رمضان زیاد نیست، معموال زمان معطلی برای هر مراجعه کننده بین 

20 تا ۳0 دقیقه است.
رییس ستاد معاینه فنی خودروی شهرداری اصفهان گفت: ۱۸/9درصد 
خودروها به دلیل عدم تنظیم موتور در همان مرحله اول رد می شوند؛ 
لذا توصیه می شود قبل از مراجعه نسبت به بازدید، انجام سرویس های 
دوره ای و برطرف کردن ایرادات خودروی خود اقدام کرده تا در همان 
مرحله اول گواهی معاینه فنی را اخذ کنند و مجبور به مراجعات بعدی 

جهت آزمون های مجدد قسمت های معیوب نشوند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شهرداری اصفهان:

فرهنگ ایمنی شهروندان 
ارتقا می یابد

رییس ستاد معاینه فنی خودروی 
شهرداری اصفهان:

ساعت کاری مراکز معاینه 
فنی  تغییر نکرده است

 در یافتن ریشه ها و 
علل حاشیه نشینی 

دیدگاه های مختلفی 
وجود دارد؛ اما 

مهم ترین آنها توزیع 
نامتوازن امکانات و 

خدمات شهری است

»ماه مالقات خدا«؛ ویژه برنامه سحرگاهی شبکه اصفهان شبی با شهدا همراه با دعای »ابوحمزه ثمالی«

هدیه ای از جنس زندگی در ماه برکت 

زاینده رود

شهرداری اصفهان: معاون فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی 
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دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان:
خدایا در این روز مرا از آمرزش جویان وبندگان شایسته وفرمانبردار 

درگاهت قرار بده ای مهربان ترین مهربانان.
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شرح مجلس

اسـتاد اخـاق حـوزه علمیه 
اصفهـان گفـت: مسـلمانان 
بایـد بـرای بخشـش گناهان 
خود در مـاه مبـارک رمضان 
تاش و سـعی فراوان داشـته 

باشـند.
آیـت ا... محمـد ناصـری در 
ماه مبـارک  اخـاق  درس 
بـه  اشــاره  بــا  رمضــان 

ظرفیت هـای ایـن مـاه اظهارداشـت: یکـی از ظرفیـت هـای 
مهـم مـاه رمضـان، بازشـدن درهـای بخشـش خداونـد اسـت 
کـه انسـان مـی توانـد در ایـن شـرایط بـرای بخشـش گناهـان 
خـود و دوری از عـذاب کار کنـد. وی افـزود: مسـلمانان بایـد 
بـرای بخشـش گناهـان خـود در مـاه مبـارک رمضـان تـاش و 
سـعی مجدانـه داشـته باشـند و از ظرفیـت هـای ایـن مـاه برای 
 بخشـش گناهان خـود اسـتفاده کننـد و ایـن فرصت را از دسـت

 ندهند.
 آیـت ا... ناصـری بـا بیـان اینکـه امـام زمان)عـج( ناظر بـر اعمال 
ماسـت، تصریح کرد: زیبنده شـیعیان نیسـت که با پرونده سـیاه 
به محضر امـام زمان)عـج( برسـند و در محضـر آن حضـرت گناه 

کنند کـه ایـن کار مایـه ناراحتـی حضرت می شـود.
 وی ادامـه داد: انجام گناه در محضر امام زمان)عج( بسـیار زشـت 
و نوعی جنـگ با حضـرت اسـت و بایـد توبه کـرده و زمینـه های 
بخشـش گناهـان خـود را فراهـم و امـام زمان)عـج( را از عملکرد 

خـود راضـی کنیم.
 اسـتاد اخاق حوزه علمیـه اصفهان به عواقـب گناه اشـاره کرد و 
گفت: عواقب گنـاه را در دنیا و آخـرت خواهیم دیـد و نتایج آن به 
ما می رسـد و بایـد انـدام و توانایـی های ما نسـبت بـه گناهی که 
انجـام داده ایم پاسـخگو باشـند کـه بهتریـن راهکار بـرای خروج 
از عـذاب، ترک گناه اسـت و باید توانایـی و نعمت های خـود را در 

مسـیر رضایت حضرت حـق بـه کار ببریم.

آن طور کــه  روح ا... فاح، کارشــناس تغذیه گفته 
است باید از مصرف آب سرد و دیگر نوشیدنی های 
سرد برای باز کردن روزه به صورت جدی خودداری 
کرد و عاوه براین مصرف خرما و کشمش می تواند 
به کنترل اشتها کمک کرده و از پرخوری و در نتیجه 
افزایش وزن در ماه رمضان که پدیده ای شایع است 

جلوگیری کند. 
غذای سبک و کم چرب در وعده شام 

فاح توصیه کرد وعده شــام نیز با فاصله ۲ ساعت 
بعد از افطار و با صرف غذاهایی مانند ســوپ ساده و 
کم چرب، آش با حبوبات کم، حلیم )بدون روغن(، 
خوراک لوبیا، عدسی، خوراک سبزیجات با کمی نان 
سبوس داربه همراه ماست و خیار و سبزی خوردن یا 

ساالد کاهو و دوغ صرف شود. 
بهتر است به عنوان دســر بعد از شــام از میوه ها، 
مخصوصا مرکبات و میوه های دارای ویتامین C باال 

استفاده کرد. 
به گفته این کارشــناس تغذیه؛ بهتر است بافاصله 
بعد از شام از مصرف چای خودداری شود چون جذب 
آهن را کاهش می دهد. عاوه بر این به عنوان دسر 
بعد از شام از میوه ها، مخصوصا مرکبات و میوه های 
دارای ویتامین C باال استفاده شود زیرا هم جذب آهن 
را افزایش داده و هم کمک می کند سوخت و ساز بدن 
تعدیل شود، استفاده از آب وسایر نوشیدنی ها مثل 
خاکشیر، تخم شربتی و عرق بیدمشک در فاصله بین 

افطار و سحری توصیه می شود. 
وی در رابطه با وعده سحری نیز گفت: وعده سحری 
بهتر است مثل وعده ناهار باشد و غذای اصلی در این 
وعده صرف شود. انواع چلوخورشت و پلوهای مخلوط 
با حبوبات و سبزیجات به همراه مقداراندکی گوشت، 
مرغ یا ماهی و ســبزی های تازه وماست برای این 
وعده مناسب اســت، اما مصرف زیاد مواد پروتئینی 
در سحر سبب تشنگی در ســاعات اولیه روز شده و 

توصیه نمی شود. 
راهکار کاهش تشنگی در طول روز 

برای کاهش تشــنگی در ایام روزه داری به ویژه در 
روزهای بلند و گرم نیز راهکارهایی وجود دارد. فاح 
پیشنهادهایی از جمله محدود کردن مصرف نمک در 
وعده های افطار و سحر، مصرف کافی میوه و سبزی 
در فاصله بین افطار و سحر، مصرف ۶ الی ۸ لیوان آب 
در فاصله بین افطار تا سحرمصرف نوشیدنی هایی 
مثل خاکشیر، تخم شربتی با عرق بیدمشک، شربت 
آبلیمو، آب ســیب و ســکنجبین و مصرف متعادل 
سبزی هایی مانند خرفه، گشنیز، تره، کاسنی، کاهو 
و خیار در وعده ســحری را به عنــوان راهکارهایی 
برای کاهش میزان تشنگی روزه داران در طول روز 

مطرح کرد. 

مهارت زندگی

باغ 
کاغذی

کتاب »سی ساغر سحری«  نوشته محمدرضا مروارید، دریافتی 
ا ست از دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان با نثری زیبا و فاخر که 

انتشارات سپید باوران آن را منتشر کرده است.
محمدرضــا مرواریــد در مقدمــه  کتابش درباره  ایــن ادعیه  
شریف می نویسد:»...و برترین خواســته ها همان هاست که بر 
زبان برترین بندگان آمده؛ نیایش هایی که نشــانی از آنها در 
میراث اسالمی ما برجاست... خواســتن با آن واژه هاست که از 
یک سو آرام جان روزه داران اســت و از دیگر سو، تشنگی افزای 
لب فروبســتگان از آب و نان. دعاهایی که شماری بلند است، 

فراخور حال مناجاتیــان؛ چونان نیایش ابوحمــزه؛ انبانی از 
معرفت  و شــماره کوتاه، ســاغرهایی خورنِد همگان؛ به سان 
همین سی دعای روزانه که از بام ســحر تا شام افطار می توان 
نسیم بهارانه  آن را جرعه جرعه نوشــید و باغ دل را یک روز با 

آن طراوت داد.«
او همچنین در مورد کیفیت نگارش کتاب خود توضیح می دهد: 
»هرچند در پارسی شده  این راز و نیازها، اصلی ترین بن مایه های 
پنهان در متن آمده و تابشی از آن سی آینه  معنوی بر پهنه  آن 

باز تابیده است.«

سی ساغر سحری

 آداب روزه داری 
در روزهای گرم سال)2(

آیت ا... ناصری:

ضرورت تالش برای بخشش گناهان 
در ماه مبارک رمضان

جدول شماره 2151

افقی
1- آسـمان آبی - میوه تابسـتان - خانم ها زیادش 

را دوست ندارند
۲- کافی - چپه - شاید بشود

3- بنیان گذار ساسانی - عصای دست خانم ها
4- موش پرنده - فروش نقد

5- قبل از هوی - رای موافق - هزر ناقص
۶- پایان دادن به  قـرارداد - کاغذی بـرای گرفتن 

غذا در دانشـگاه - کمک
7- شـاید حکمش اعـدام اسـت - غذای سـربازی 

- مـدرک داشـتن چیزی
۸- داخل سوزن - شهر خیام - گفت قاطی

9- یازده - شهری در افغانستان - صحرای اتمی
10- استان غربی - انجره - صدای بلند

11- خانـه خـراب - ترکیبـی در شـیمی - روز 
نیسـت - شـاه ناقـص

1۲- راه رفتن پنگوئن - مبارزان عرب
13- ریاضـی دان معاصـر انگلیسـی-  جمـع قلم-  

شسـتن التین
14- مهـره ای در شـطرنج - وبـاگ! - خمـوش 

بـودن
15 - رنـگ خـون - بچـه مـن! - ابـر جلـوی ...ش 

را می گیـرد

عمودی
1- یکـی از انگشـتان - دیجیتـال نیسـت - خاک 

قرمـز
۲- دختر نیست -  انجام کار بدون مزد - پایان

3- نقشه شوم - دزدیدن
4- تاریک نیست - داستان مثنوی ) پیل در... (

5- اینجا ناقص - نوشابه زرد
۶- نوعـی عطـر ایتالیایـی - روش تحقیـق - بعـد 

از سـاق
7- تـازه - نصـف بابا - بانکـی خصوصی - به اسـب 

می بندنـد
۸- مکانـی خـوب - بـرای آرایـش - سـوغات قم-

می نویسـد
9- شـاخه ای از مذهـب سـنی -  پایتختـش 

اسـت کاراکاس 
10-  شـهری نزدیـک تهـران - درختـی اسـت 

-  پایـه سـکو
11- کشتی جنگی کوچک - گوسفندان عربی

1۲- دوسـت ورزشـی - مبـارزه عربـی- خـوب، 
خوشـمزه - دمـای بـاالی بـدن

13- رنگـی بیـن زرد و سـرخ - معلـم دانشـگاه - 
اولـی نیسـت

14- قسمتی از گیاه - هوا ندارد - نام زرتشت
15 - قدیم ها بچـه در آن می خوابید - روز جشـن 

- از میـان نرفتن برای کسـی
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این جزء شامل آیات ۲4 تا 147   سوره مبارکه نساء است که 
جزو سوره هــاي مدنی بوده و غرض اصلی آن بنابر نظر عامه 
طباطبایــی)ره (بیان احکام ازدواج و ارث است؛ همچنین در 
این سوره مسائل دیگري از قبیل احکام نماز، جهاد، شهادت 
دادن، تجارت و مسائلی در ارتباط با اهل کتاب ذکر شده  است.   
آیه 31 ، دوري از گناهان کبیره را باعث بخشیده شدن گناهان 
صغیره و ورود به جایگاهی گرانقدر معرفی میفرماید. آیه 34 
مسئولیت زندگی خانوادگی را بر دوش مرد وتــامین مخارج 
مالی آن را وظیفه او میشمارد وآیه بعد، راه حل مشکات  بین 
همسران را عدالت از سوي افرادي از خانواده دو طرف و خواست 
و اراده ایشان براي برطرف شدن اختافات میداند.    آیه 3۶ پس 
از دستور به پرستش خداوند و پرهیز از شرک، به نیکی و احسان 
به چند گروه امر میفرماید :والدین، خویشاوندان،  یتیمان، 
بیچارگان، همسایه نزدیک، همسایــه دور، همنشینان، در راه 

ماندگان و غامان. 
 جرعهاي از آیات امامت و والیت   

در آیــه 5۸ سوره نساء خداوند امر میفرماید که امانتها را به 
اهلش بازگردانید که این آیه بر اساس روایات، هرگونه امانتی را 
در بر میگیرد که برترین آن امامتی است که از یک امام به امام 

بعد از او انتقال داده  میشود. )کافی، ج1،ص ۲7۶ (
آیــه 59پس از اطاعت از خدا به اطاعت از رسول و اولی االمر 
دستور میدهد و از آنجایی که اطاعت از اولی االمر را بدون 
هیچ قیدي و به صورت مطلق در کنار اطاعت از رسول و در 
طول اطاعت از خدا بیان فرمود، اولی االمر حتما باید معصوم 
 باشند تا بین دستور آنها و دستور خدا و رسول، هیچ تناقضی

 پیش نیاید.     
بر اساس آیه ۶5 تنها راه رسیدن به حقیقت ایمان،تسلیم شدن 
و اطاعت محض دربرابر دستورهاي پیامبر اکرم)صلی ا... علیه 

وآله( است .
 جرعهاي از آیات جهاد و شهادت   

 طبق آیه های 7۲ و 73 سوره نساء؛ منافقین در جنگ و جهاد 
مردم را دعوت به سستی میکنند و هنگامی که جنگ تمام 
شد اگر نتیجه شکست بود میگویند خدا به ما نعمت داد که با 
رزمندگان همراه نبودیم و اگر پیروزي بود میگویند اي کاش 
ما هم بودیم تا بهره اي نصیبمان می شد .بر این اساس میتوان 
گفت مومنین در جنگ به دنبال انجام وظیفهاند و کاري به 
نتیجه ندارند  چه پیروز شوند و چه به شهادت برسند، از پاداش 
بزرگ خداوند بهرهمندند ولی منافقین تنها در پی نتیجــه 

دنیایی هســتند. در آیه های 95 و 9۶ به برتري بسیار زیاد 
مجاهدان در راه خدا بر دیگران تاکید شده و آیات متعددي از 
این سوره  احکام و ویژگیهایی از جهاد را بیان فرموده است .

 اقتصاد اسالمی در قرآن 
 از آیــه 37 سوره نساء میفهمیم بخل ورزیدن و امر دیگران 
به بخل از نشانههاي کافران است؛همچنین ویژگی دیگر 
این افراد طبق آیه 3۸ انفاق براي ریا و نمایش دادن به مردم 
است .امانتداري از جمله مسائلی است که در آیه 5۸ به آن 

امر شده است.

برگزیده ای از مفاهیم جزء 5 قرآن کریم

 ساخت آشپزخانه ای
 که متحرک است !

تصاویر روز

جلسه اخالق آیت ا... ناصری، مسجد کمرزرین، روزهای ماه مبارک رمضان

افرادی که اهل سفر و گشت و گذار هستند تمایل دارند مواد غذایی خود را 
تهیه کنند و از مصرف غذای آماده و حاضری در حین مسافرت خودداری 
کنند، این باعث شده تا مجهزترین آشپزخانه سیار دنیا طراحی شود. اگر 
هنگام سفر می خواهید به جای خرید مواد غذایی از رستوران ها و تفرجگاه ها، 
خود به آشــپزی بپردازید و یک وعده غذایی سالم تهیه کنید می توانید از 

وسایل آشپزی سیار بهره مند شوید.
یک شرکت تولید کننده وســایل خانگی به تازگی یک بسته کامل حاوی 
 Trail Kitchens تمامی ملزومات مورد نیاز برای آشپزی در هوای باز به نام
Camp را به قیمت ۸99 دالر تهیه کرده است که به افراد اجازه می دهد در 

هر جایی آشپزی کنند.
این آشپزخانه شامل انواع وسایل در یک جعبه با وزن حدود ۲0 کیلوگرم 
اســت که شــامل اجاق گاز، یخچال، انواع 
ظروف و تجهیزات آشپزی، شیر آب و حتی 
سینک ظرفشویی است.میز کار آشپزی این 
آشپزخانه سیار قابلیت استفاده به عنوان میز 
غذا را نیز دارد و می تواند وزنی معادل 130 

کیلوگرم را تحمل کند.
پایه های این آشــپزخانه ســیار متحرک و 
تلســکوپی اســت و قابلیت تغییــر ارتفاع 

متناسب با قد افراد را دارد.

 خارج کردن دِر خودکار 
از ریه مرد چینی

پزشـکان چینی موفق به خـارج کردن دِر خـودکار 3 سـانتی از ریه یک 
مـرد شـدند.این مـرد چینـی کـه خـود را »وانـگ« معرفـی می کند در 
مصاحبـه با رسـانه های محلی گفت: در تمـام دوران کودکـی و نوجوانی 
از سـرفه های شـدید رنـج می بـردم و هیـچ پزشـکی نتوانسـت بیماری 
من را تشـخیص دهد. سـرفه های شـدید از ۶ سـالگی با من همـراه بود.

آنچه از ریـه این مـرد خارج شـد بسـیار تعجـب برانگیـز بود. پزشـکان 
دِر خـودکاری را کـه سـال های قبـل درون ریـه مـرد فـرو رفتـه بـود را 

مشـاهده کردند. 
با تشـخیص پزشـکان، وانگ به خاطـر آورد در یک عمل شـیطنت آمیز 
دوران کودکی، دِر خـودکار را در دهان یـا بینی خود فرو کـرده و همین 
 موجـب سـرفه های وحشـتناک وی طـی سـال های گذشـته شـده

 است.
پزشـک جراح وانـگ می گوید: اسـکن های 
پیشـرفته از ریـه ایـن مـرد نشـان داد کـه 
جسـمی مسـیر ورود هوا به ریه هـای وی را 
مسـدود کـرده و تنفس وی را سـخت کرده 
اسـت. بـا آندوسـکوپی مشـخص شـد دِر 
یک خـودکار از دهـه 1990 در ریـه او باقی 
 مانده و موجب اختاالت تنفسـی وی شده

 است.

                    عکس از  مهدی زرگر
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